ט' בתמוז תשע"ט
()12.7.19

שבת פרשת בלק
צאת השבת 20:31--

כניסת השבת 19:27 -
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שבת פרשת בלק
ליל שבת
19:27

הדלקת נרות

רבע שעה

מנחה ,קבלת שבת ותפילת ערבית

לאחר הדל"נ

שבת
07:00

דף יומי בבית המדרש
תפילת שחרית  /אחר התפילה והקידוש ,יתקיים שיעורו של הרב חיים
דברת
תפילת ילדים בקומת הביניים של בית הכנסת

13:30

תפילת מנחה גדולה

13:50

שיעור בספר תהילים בבית משפ' נח חיות

17:15

תפילת מנחה קטנה בבית הכנסת ולאחריה שיעור "צורבא מרבנן"/שיעור

20:31

צאת השבתשיעור

08:30
10:00

מזל טוב לחתן הבר מצווה טל פניני ,להוריו ,חנוך וטובה ולכל המשפחה.
מזל טוב לבת המצווה יערה איתן ,להורים אהוד וחמוטל ,לסבא יואב וסבתא ניצה ולכל המשפחה.

מזל טוב לחנה שבט להולדת הנינים ,נכד לרנה ז"ל ושמוליק ונעה ,ונכד לגיטי ודני.
מזל טוב לשרה והלל ברטוב לנישואי הנכדה יהודית עם ב"ל דניאל.

ביום ראשון הקרוב ,י"א בסיון  ,14.7 -בשעה  19:15יתקיים שיעור "ראשון חודשי"
הציבור מוזמן!

עם הרב אילעאי בממ"ד בסביון.

הבית האדום פתוח בשבת מ 17:45-עד .18:45

זמני תפילות
מנחה – לימוד – ערבית ,בבית הכנסת ,בשעה 19:40

גלריית רפי פתוחה בשבת מ 17:15-עד .18:30

מנחה גדולה בחדר אח"מ בשעה 13:20

משק הילדים פתוח בשבת מ 17:00-עד .18:00

מנחה בשכונה הצפונית  -בשעה  ,18:30ערבית ב20:30-
ערבית בשכונה הדרומית  -בשעה 20:15
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מנחה גדולה בשעה ( 13:00א' עד ה') בחדר אח"מ

חטאו של בלעם  /איתי בנדב
ידועה היא

"קבה לי – זו קשה מארה לי ,שהוא נוקב

בקריאת פרשת השבוע

השאלה והתהייה ,מה היה חטאו של

ומפרש ,הנקיבה היא להגיע לשורש הדבר,

בלעם? מדוע במקורות הוא זכה לכינוי

נוקב ומפרש" .ומרחיב את הדבר הרש"ר

"בלעם הרשע"?! הרי לא זו בלבד שהוא

הירש :כדרך שפירוש 'נקב' הוא :לעשות

מתעקש שלא להמרות את פי ה' ,אלא הוא

חור ,כן פירוש 'קבה' הוא לקדוח חור עד

ובסוף הוא

שהחפץ ייעשה חלול ,ולפיכך 'קב' היא

אפילו מוסיף ברכה מעבר לנדרש ממנו.

מידת נפח ,שיעור המקום שגוף תופס

כמו כן ,לאורך כל הדרך הוא גם מאדיר

בחלל ,ולפיכך ,אם פירוש 'נקב' הוא לפגוע

את שמו של הקב"ה באזני בלק ,בציינו

בדברים ,הרי זה פירוש 'קבה'  -להטיח בו

את דבקותו בהקשבה והציות להשגחה

דברים עד שייעשה חלול כולו ,ליטול כל

העליונה – דבר שיכול היה לעלות לו

תוכנו  "...כלומר ,בלעם מחפש לראות כל

בחייו .ראיתי שני פירושים לשאלה זאת:

הזמן את השלילי באחר ,ולהראות את כל

הפירוש הראשון מובא במדרש במדבר

הרע שבו.

רבה כ' ,שם כתוב" :אם לקרוא לך באו

לדעתי ,לשני הפירושים יש חוט מקשר

האנשים ,קום לך איתם " -מכאן את למד

אחד .שניהם מתעלמים מהמעשים

אפילו מברך את ישראל,

והדיבורים המדויקים של בלעם ולמעשה

שבדרך שאדם רוצה לילך  -בה מוליכין
אותו .שמתחילה נאמר לו :לא תלך ,כיון

עוסקים בכוונה השלילית ובמטרה
הגדולה של בלעם .בלעם הוא הדוגמא

שהעיז פניו להלוך  -הלך ,שכן כתיב "ויחר
אף אלהים כי הולך הוא" אמר לו

הקלאסית של "נבל ברשות התורה",
המנסה להשתמש ביכולות המטאפיזיות

הקב"ה" :רשע ,איני חפץ באיבודן של

המוכחות שלו  -לשלילה .יתכן וכאן

רשעים ,הואיל ואת רוצה לילך ליאבד מן

התורה רוצה להעביר לנו מסר .אפילו
בלעם ,שהיה נביא ואיש רוח ,אפילו איש

העולם,קום לך ".כלומר ,אנו רואים
שההליכה בחברת בלק למטרה שלילית
הייתה "חזקה ממנו" ,ולמרות שהייתה לו

כזה :שלא רואה את טובת הזולת ,איש
ללא אידיאלים ,ערכים ואמת פנימית,

זכות הבחירה  -הוא בחר בדרך הרעה.
הפירוש השני הוא של הרש"ר הירש

איש שמחפש אחר האינטרס האישי שלו -
אפילו מעשיו הטובים לא מנעו ממנו

שמרחיב את הערתו של רש"י .על
משמעות המילה "לקוב" כותב רש"י:

מלהיקרא "בלעם הרשע" .
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בעולמנו ,נראה לעיתים שישנה "גישת יתר

בתחום המוסרי – ערכי ,דבר המחלחל

משפטנית" של שיפוט אירועים אך ורק על

לרבדים השונים של החברה .אני מאחל

פי רמת ההיצמדות לחוק היבש ולענין

לנו ,שכחברה ,נדע לראות את המציאות

הפרקטי  -טכני של הדברים .במדיה בפרט

מסביבנו במשקפיים מוסריים וערכיים

ובציבוריות בכלל  ,מעשים שהם לא

הרגישים לצורכי החברה .כך אולי נוכל

בסתירה לחוק ,לעיתים "מטואטאים

להימנע ממצב שבו נבוא לברך וייצא

הצידה" .לפעמים יש התעלמות מעיסוק

משהו אחר ...וכך תיבנה חברה ראויה
ובריאה יותר.
שלום!

צעירים וצעירות
מהשבוע ,ולמשך שבתות הקיץ ,תתחדש המסורת של מפגש /שיחה /שיעור ,עם הרב
אילעאי בשבת ב ,17:30 -על הדשא שליד ביתו .
כולם מאוד מוזמנים ומוזמנות.

ועדת הצעירים והרב אילעאי.

בשעה טובה ובברכת דרך צלחה באזרחות,

לשי

עמיר -ששירתה כמש"קית ת"ש בחיל התותחנים

ולתהל

כהן  -ששירתה כמפקדת חיילי מכ"ם בחיל הים

אשר השתחררו השבוע מצה"ל!!!
ברוכות השבות הביתה ,שמחים מאוד בבואכן.
מעריכים ואוהבים  -חברי ועדת הצעירים.
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שבת

לסיום שנת הלימודים תשע"ט
השלמת הדיווח מהשבת שעברה ,קטע שהושמט בטעות בזמן עריכת הדיווח)

בהערכת תוצאות חינוכיות יש מורכבות

הבנים בוחרים לעסוק לאחר סיום התיכון

רבה ,אולם מדד אחד שיכול ללמד בקווים

בעיצוב זהותם הדתית במסגרות תורניות,

כלליים על הרכב התלמידים והכיוון

הבנות ברובן מתגייסות או מתנדבות

החינוכי

של

בוגרינו

בסיום

לשירות לאומי.

כיתה

בית הספר מחנך לאורך כל השנים לעיסוק

י"ב ,הוא בחירת מסגרת המשך בסיום

דתית

ובתרומה

משמעותית

תקופת החינוך והלימודים בבית הספר.

בזהות

רוב התלמידים בוחרים להמשיך במסגרת

למדינה ,מכוון את הבוגרים למסגרות על

על תיכונית שבה לומדים תורה ,מעצבים
זהות או מתנדבים .זו מגמה חיובית

תיכוניות בהם לומדים או מתנדבים.
להערכתנו ,עבור רוב הבוגרים דחיית

המלמדת על בחירה איכותית של
הבוגרים .מהנתונים עולה שרוב

השירות הצבאי תורמת לעיצוב זהות
ואישיות.

תודה לכם חברים יקרים על התמיכה והעידוד שצוות בית הספר מקבל מכם לאורך כל
השנה .חיבור הדוק בין קהילה לבית החינוך שלה הוא נקודת חוזק וחוסן משמעותית ,ועל
כך תודתנו.

חופשת קיץ נעימה ומבורכת  -יאיר לסלוי ,מנהל בית הספר העל יסודי.
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מה קורא בספרייה?  /אסתר ויהודה (צ'ף) יוסף
איחוד ספריות
אנו שוקדים על האיחוד כבר חודשים
ארוכים ,וממשיכים להתקדם בנושא.
בשלב זה הסתיים שיפוץ חדר העיון שבבית
עקד ,אשר אליו תעבור ספריית הקריאה.
בחדר זה השקענו בתשתית מיחשוב
ואינטרנט ,בשיפור התאורה ,בצביעה
ובהחלפת השטיח הישן לריצוף גרניט
פורצלן ,בהוספת ארונות מדפים ,בשיפור
המידוף בארונות הקיימים ועוד .כאן אנו
רוצים להודות לכל העושים במלאכה ,ולכל
מי שתרם את חלקו לקידום הנושא:
לאברהם וייצמן ,לחזקי כוכבא ולצוות
החשמליה ,לדוד אבו וצוותו ,לחנה שריד,
לסיון לנג ,לנח חיות ,ואחרון חביב :לצבי
אפרתי אשר בנה את ארונות המדפים ,וניצח
על רוב המלאכה!
כדי להכיל בבית עקד את שתי הספריות ,אנו
עדיין עמלים בזהירות וברגישות ,ותוך
התייעצות ,על דילול בשתי הספריות.
הספרים העודפים מוצעים לציבור ,ולאחר
זמן מה הם מועברים לתרומה .אנו שבים
ומזמינים את החברים לבוא ולקחת
מהספרים העודפים .הם מונחים על עגלה
בכניסה לספריית בית עקד ,וכן בספריית
הקריאה.
יש עוד פעולות שיפוץ ושיפור הנדרשות בבית
עקד ,לקראת האיחוד שיהיה בע"ה בקרוב.

שלום חברים,
אנו ממשיכים לארח גם
הגדול"
ב"חופש
בספריית בית עקד ,ימי
השתלמויות
עיון,
מורים ,מפגשי הכנה למסע לפולין ואירועים
נוספים.
בשבוע הראשון של החופש ,אירחנו מרתון
אנגלית לתלמידי ביה"ס היסודי ,במסגרת
מרכז הלמידה ,בהדרכתן של אדריאן אסולין
וג'ולי באוסי.
מאגר ספריית "כותר"
חידשנו את המנוי השנתי לשנת תש"פ
"כותר"
העיון
ספרי
למאגר
( .)https://kotar.cet.ac.ilלהזכירכם,
ניתן להיכנס למאגר מכל מחשב או
סמארטפון ,ע"י קוד משתמש וסיסמא
אישית .מי שמעוניין להצטרף לחברים שכבר
נהנים משירות זה ,מוזמן לפנות אלי בדוא"ל
או במסרון ,ואנפיק לו קוד משתמש וסיסמא
אישית.
מחשבים חדשים
בקרוב יוכנסו לספריית בית עקד עוד ארבעה
מחשבים חדשים ,לטובת תלמידי התיכון
והציבור הרחב.
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אנו מקווים שהמהלך יעשה טוב ,וישפר את
השירות ,לרווחת החברים.
בשלב העברת הספרים מבית גרוס לבית
עקד ,לא תתאפשר קבלת קהל בספריית
הקריאה .נשתדל לצמצם מצב זה למינימום
הכרחי .הודעה תפורסם.
לפני סיום ,אנו מבקשים שחברים השואלים
ספרים ,לא יעבירו אותם לחברים אחרים.
לעתים הספר מוזמן ,ומישהו מחכה לו.
ההעברה מונעת מהחבר הממתין לספר
לקבל אותו בתורו.

ילדי בית העץ  /רן כהן אהרונוב – סידרת ספרי
מתח מרגשים על חברות ,אומץ ,התפכחות והרבה
תקווה ,מלווים באיורים רבי קסם.
אגדות אמיתיות  /שהם סמיט  -ספר ובו חמישים
סיפורים על ילדות שגדלו להיות נשיאות ,חוקרות,
מנהיגות ,יזמיות ומנצחות.
מתבגרת באהבה מדריך לנערות  /דפנה פלר -
ספר זה הוא כלי שימושי ומומלץ ללמידה משותפת
עם הנערה המבגרת.
ספרי עיון:
מצעד האיוולת היהודי  -איך הפקירו אבות
היהודים את עתיד עמם  /אמוץ עשהאל  -פירוש

לסיום ,נספר על מבחר מהספרים החדשים שעל

חדשני של ההיסטוריה הפוליטית היהודית ,וקריאת

המדף .ספרי קריאה:

השכמה לחברה הישראלית.

אמא קומי  /אלדד כהן  -זהו סיפור מקסים על

המוות המוזר של אירופה  /דאגלס מאריי  -ניתוח

אודות עולמו הפנימי הייחודי של ילד ירושלמי אחד,

מרתק על פחדנות פוליטית וטשטוש מוסרי,

ועל החיים בירושלים ובישראל בתחילת שנות

המביאים את התרבות האירופית למשבר קיומי

השמונים.

עמוק.

כי כסתה פניה  /חוה עציוני הלוי  -רומן היסטורי

במזל סרטן הערמונית  /גיורא איילנד  -לדעת

המקים לתחייה את אחת הפרשיות התנ"כיות

לשאול את השאלות הנכונות על כל מה שחשוב

הדרמטיות ,ומעניק לה פירוש מקורי.

לדעת ,ומוסתר ממך על ידי הרופאים.

פעמון הזכוכית  /סילביה פלאת  -תרגום חדש

קפה מוות  /עמיה ליבליך  -תיעוד מרתק ומעורר

ועדכני ליצירתה העל-זמנית 45 ,שנים לאחר

מחשבה של מפגשים אמיתיים ,שהתקיימו בביתה

שתורגמה לראשונה לעברית.

של המחברת ,כדי לשוחח בצוותא על הטאבו הגדול:

ספרים לנוער:

המוות הבלתי נמנע של כל אחד ואחת מאיתנו.

המסע לאתיופיה  -בעקבות ביתא ישראל  /יוסף

חזרה בלי תשובה  -על חילוניות אחרת ועל

ורותי טורצקי  -הסיפור ההיסטורי של הקהילה,

דתיות אחרת  /מיכה גודמן  -מאחורי החילוניות

מתעורר לחיים חדשים ,בתוך קומיקס מרתק

הישראלית מסתתרים רעיונות עמוקים ,משכנעים

וצבעוני.

וסוחפים .מאחורי הדתיות הישראלית מסתתרת
הגות

מתוחכמת,

שבת שלום!
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מעמיקה

ומפתיעה.

מה שבטוח – קבוצת יבנה מארחת
בימים אלה הסתיימו  8מפגשי לימוד

העמיתים – במפגש עם החברים

בנושאי ביטוח שונים ,ביוזמת אגף

האחרים

השונים,

הכלכלה .הקורס ,פרי יוזמה חדשה

העוסקים

של

האגף,

תודה

שירות

ולהנגיש ידע מקצועי רלוונטי בתחומי

מהתנועה;

והצוות

הניהול הכלכלי בקיבוצים .הקיבוצים

מ'שדמה' ו'ביטוח חקלאי' ,שהולכים

המתחדשים והמסורתיים מעמידים

איתנו יד ביד לכל אורך הדרך ,וכמובן

המערכות

אריה הרמן שניהל את הקורס על

אתגרים
הקשורות

נועד

בתחום.

לכל

המארגנים – גיל הס ושלמה רוף

רבים

לספק

מהקיבוצים

בפני
גם

בביטוח.

השינויים

ראובן

קמיל

הצד הטוב ביותר.

התכופים בחוקי הביטוח והפסיקה,

תודה לקבוצת יבנה על האירוח

עוסקים,

הנדיב .מיבנה השתתפו במפגשים:

הולכים ומגוונים את העיסוק היומי

רונית אטיאס ,תולי בגלייבטר,

בענייני הביטוח .הלמידה בקורס

עמית חפץ ויוסי צנחני.

בנושאים

הביטוח

בהם

תרמה

אנחנו

להתמודדות

בהצלחה ,שלא ניזקק .ואם כן – אז

עם

השאלות העולות יום יום מהשטח.
ערך

מוסף

ייחודי

יש

שלפחות יהיה ביטוח.

בלמידת

ירקונים  -11בית הבריכה בגוש עציון
ב 1947-מגיע לגוש עציון מסיונר ורופא אמריקאי ומקים בית חולים לחולי שחפת,
בית ספר לאחיות וכנסייה .לימים נבנתה גם אכסנייה לצליינים שתיפקדה עד .1995
לפני מספר שנים נרכש האתר על-ידי יהודים.
סיור ומפגש עם ליאור לוי ,יזם תיירות פעיל בגוש עציון.
סיור ,מפגש ופריסה בשמורת עוז וגאון.

ביום ראשון ,י"א בתמוז)14.7( ,
יציאה בשעה  .16:45חזרה משוערת21:30 :
למגיעים עצמאית – 17:45 :צומת גוש עציון.

אריה ברנע ,אליקים איטלי ואבי ששון.
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שולחן תרבות
להלן תוכניות הקיץ לחודשים יולי ואוגוסט:
✓ ביום רביעי ,י"ד בתמוז - 17.7 ,מוזמנים לעיר האוהלים ,קמפינג קיבוצי בדשא החופות,
ולארוחת ערב חודשית .פרטים בלוח המודעות .הצוות :מיכל שליסלברג ,ורד גרוס ,רני ששון.
✓ ביום רביעי ,כ"ח בתמוז - 31.7 ,סינמה קפה " -המשגיחים" ,בשעה .20.00
✓ ביום רביעי ,ו' באב – 7.8 ,סיור "בעולמם המסקרן של החרדים בירושלים" בשעות הערב.
פרטים בהמשך ,וגם בלוח המודעות.
✓ ביום חמישי ,י"ד באב 15.8 ,נחגוג את ט"ו באב ,ערב מהנה עם הרבה אהבה למבוגרים.
פרטים בהמשך.
✓ ביום שישי – כ"ב באב ,23.8 ,החל מהשעה  ,10.00מוזמנים להפנינג בבריכה עם מגוון
פעילויות .מיועד לכולם ,כולל נכדים ואורחים .זו פעילות לסוף החופש ,בשיתוף החינוך ,הגיל
ה 3-וועדת התרבות.
קיץ מהנה ובטוח לכולם  -ועדת התרבות.
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לאישור הגעה – צרו קשר עם ניר קנדל או לשפרה
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שתדעו לכם
אחות כוננת בשבת – אחות בית סביון.
שעות קבלה של ד"ר דונסקי בשבוע הקרוב:
יום ראשון 16:45-14:30
15:30-14:00
יום שני
יום שלישי 13:00-09:30
יום חמישי  09:00-08:00ו 15:30-14:30 -
קבלה ד"ר איברהים בירגיטה  -יום רביעי 12:00-09:00

11

תכשיטי נתן גדסי

בסטודיו של גצי ניתן לבוא לרכוש תכשיטים מכסף טהור
וגולדפילד המתאים גם לנערות לקראת בת -מצווה,
יום -הולדת ,ט"ו באב או כל אירוע אחר...
לתיאום הגעה מוזמנים בשמחה ליצור קשר עם גצי ורויה .
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כתובת המערכת  bimkomon@gmail.comקבלת כתבות והודעות עד "רביעי בארבע"
מבית ממומלץ לקריאה בגרסה צבעונית ,בקהילנט או/ו בדף הפייסבוק "קיבוץ יבנה".

