י' באדר תש"ף )6.3.20( -

פורים שמח
שבת פרשת תצוה שבת זכור
צאת השבת 18:20--

כניסת השבת 17:20--
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שבת פרשת תצוה שבת זכור
ליל שבת
17:20

הדלקת נרות

רבע שעה
לאחר הדל"נ

מנחה ,ערבית ולאחריה ,שיעור פרשת השבוע מפי אסף כהן

שבת
07:00

דף יומי בבית המדרש
תפילת שחרית  /לאחר התפילה יתקיים שיעור של רחלי רובין

08:00
השבת ,פר' תצוה-זכור
תתקיים קריאה נוספת של
פרשת "זכור" אחרי
תפילת מוסף.
הגבאים

09:30

תפילת ילדים בקומת הביניים של בית הכנסת

13:00

תפילת מנחה גדולה

13:20

שיעור בספר איוב בבית משפ' נח חיות

17:20

תפילת מנחה קטנה ולאחריה שיעור "צורבא מרבנן""צורבא מרבנן"

18:20

צאת השבתשיעור

מזל טוב לאריאל ורותי דיטור להולדת הנכדה ,בת טלי ועמיחי.
מזל טוב ליהודה ומזל גוטליב להולדת הנכדה ,בת לדבורה ודניאל.

זמני תפילות מנחה וערבית
מנחה – לימוד – ערבית ,בבית הכנסת בשעה 17:40
מנחה – ערבית בשכונה הצפונית בשעה 17:40
ערבית בשכונה הדרומית  -בשעה 20:15
מנחה גדולה בחדר אח"ם  -בשעה ( 13:20א' עד ה')

ביום ראשון החנות תהיה פתוחה
גם בשעות הצהריים14:30-11:30 :
וגם בשעות הערב 19:30-18:00
-

-

2

פרפראות לפורים  /יוסי בן טולילה
וְ הָ אֲ חַ ְשדַ ְרפְ נִים וְ הַּ פַּחֹות וְ עֹשֵ י הַּ ְמלָּא ָּכה אֲ ׁשֶּ ר
הּודים כִּ י ָּנפַּל פַּחַּ ד
לַּמֶּ לְֶּך ְמנ ְַּש ִּאים ֶּאת הַּ ְי ִּ
מָּ ְר ֳּדכַּי ֲעלֵיהֶּ ם" (שם ט ,ג).
בשלושה מועדים בשנה נותנים מתנות
לאביונים וסימנך :רחם בסופי תיבות:
כיפור  -כפרות .פסח  -קמחא דפסחא.
פורים  -מתנות לאביונים.
המספר  :176הפרשה הארוכה ביותר
בתורה  -נשוא ( 176פסוקים) .הפרק הארוך
ביותר בתנ"ך  -תהלים קי"ט ( 176פסוקים).
המסכת הארוכה ביותר בתלמוד הבבלי -
בבא בתרא ( 176דפים) .כמניין צו"ף,
ּומפַּז ָּרב
ִּ
בבחינת" :הַּ נֶּחֱ מָּ ִּדים ִּמ ָּזהָּ ב
תּוקים ִּמ ְדבַּ ׁש וְ ֹנפֶּת צּופִ ים" (תהלים יט,
ּומ ִּ
ְ
יא).
בסיפור אליעזר ורבקה ,כתובַּ " :וי ְִּהי
כַּאֲ ׁשֶּ ר כִּ ּלּו הַּ גְ מַּ ּלִּים ִּל ְׁשּתֹות ַוי ִַקח הָ ִאיש ֶנזֶם
ידים עַּ ל יָּדֶּ יהָּ
ּושנֵי צְ ִמ ִ
זָהָ ב בֶ ַקע ִמ ְש ָקלֹו ְ
עֲשָ ָרה זָהָ ב ִּמ ְׁש ָּקלָּם" (בראשית כד ,כב).
בקע  -רמז ל  172 -מילים שבעשרת
הדברות .שני צמידים :רמז ל  2 -לוחות
הברית .עשרה זהב  -רמז ל  10 -הדברות.
אתי
" ָלכֵן אֱ מֹר לִּבְ נֵי י ְִּש ָּר ֵאל :אֲ נִּי ה' וְ הֹוצֵ ִּ
ֶּא ְת ֶּכם ִּמ ַּּתחַּ ת ִּסבְ ֹלת ִּמצְ ַּריִּם וְ ִּהצַּ ל ְִּּתי ֶּא ְתכֶּ ם
מֵ ֲעבֹדָּ ָּתם וְ ג ַָּּא ְל ִּּתי ֶּא ְתכֶּ ם בִּ זְ רֹועַּ נְטּויָּה
ּובִּ ְׁשפ ִָּּטים גְ ֹדלִּים" (שמות ו ,ו)ָ " .לכֵן"
בגימטריה  ,100 -רמז לאבות :אברהם -
בגיל  100שנה בלדת יצחק .יצחק  -זכה
לקבל  100שערים .יעקב  -בגיל  100שנה
פורים שמח!
היה כאשר נולד בנימין.

רבים חושבים שצורת היחיד של המילה
"פרפראות" היא "פרפראה" ,אבל הצורה
הנכונה היא "פ ְַּרפ ֶֶּּרת" .ומה זה "פ ְַּרפ ֶֶּּרת"?
פרפרת היא מאכל לתיבול הפת ,תוספת
למזון העיקרי ,ומכאן – קינוח .בהשאלה,
פרפראות הן דברים קלים ומשעשעים שבאו
כתוספת לעניינים אחרים ,כמו שכתוב
בפרקי אבות" :רבי אליעזר בן חסמא אומר
קינין ופתחי נידה הן הן גופי הלכות,
תקופות וגימטריות – פרפראות לחכמה"
(שם פרק ג ,משנה יח).
לפני כעשור מצאתי בבית עקד ספר
שנקרא "פרפראות בשבעה שערים" .בספר,
שנכתב על ידי יהודי בשם שמעון אביגל ,יש
לקט נחמד של פרפראות בתחומים שונים
בחיינו האמוניים .להלן כמה מהן שאולי
ישמשו למי שמעוניין פ ְַּרפ ֶֶּּרת (קינוח)
לסעודת פורים:
הפסוק הבא מהמגילה הינו הארוך ביותר
בתנ"ך ,כי יש בו  43מיליםַּ " :וי ִָּּק ְראּו סֹפְ ֵרי
ִּיׁשי הּוא חֹדֶּ ׁש
הַּ מֶּ לְֶּך בָּ עֵ ת הַּ ִּהיא בַּ חֹדֶּ ׁש הַּ ְשל ִּ
ִּסיוָּן בִּ ְׁשלֹוׁשָּ ה וְ עֶּ ְש ִּרים בֹו ַּו ִּיכ ֵָּתב כְ כָּל אֲ ׁשֶּ ר
הּודים וְ ֶּאל הָּ אֲ חַּ ְׁשדַּ ְרפְ נִּים
צִּ ָּּוה מָּ ְר ֳּדכַּי ֶּאל הַּ ְי ִּ
וְ הַּ פַּחֹות וְ שָּ ֵרי הַּ ְמ ִּדינֹות אֲ ֶּׁשר מֵ הֹדּו וְ עַּ ד כּוׁש
ּומ ִּדינָּה
ׁשֶּ בַּ ע וְ עֶּ ְש ִּרים ּומֵ ָּאה ְמ ִּדינָּה ְמ ִּדינָּה ְ
ְהּודים
כִּ כְ ָּתבָּ ּה וְ עַּ ם וָּעָּ ם כִּ ְלׁשֹנֹו וְ ֶּאל הַּ י ִּ
כִּ כְ ָּתבָּ ם וְ כִּ לְׁשֹונָּם" (אסתר ח ,ט).
המילה הארוכה ביותר בתנ"ך (אורכה -
 11אותיות) היא" :וְ הָ אֲ חַ ְשדַ ְרפְ נִים" .היא
נמצאת במגילה בפסוק" :וְ כָּל שָּ ֵרי הַּ ְמ ִּדינֹות
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הכ ת ה-

היה מי שבחר בחדר האוכל.
לדעתכם ,האם בחר נכון?

ר

"וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם" (אסתר ט' )28

יום ש י – ת ית א תר  -תחילת הצום 04:47 :סיום הצום18:05 :
 - 12:30מנחה "ויחל"
 - 18:15תפילת ערבית ,קריאת מגילה (אהוד איתן)  -בבית הכנסת
לאחר קריאת מגילה נצא בריקודי מצווה ברחבת בית הכנסת
 - 20:00קריאת מגילה בבית סביון (אלעד וגנר)
 - 20:00קריאת מגילה לנשים  -בבית המדרש
יום ש ישי – פורים

07:00
07:15
08:00
09:15

 ברכות השחר לנשים  -בבית המדרש קריאת מגילה לנשים  -בבית המדרש תפילת שחרית וקריאת מגילה (שמעון בזק) -קריאת מגילה בבית סביון (משה גלס  +רן צרויה)

"ומשלח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים" (אסתר ט' )22
* משלוח מנות – לפחות שתי מנות לאיש אחד
* מתנות לאביונים – שתי מתנות לשני אביונים
* מחצית השקל – נוהגים לתת בערב פורים זכר למחצית השקל ()₪ 20-25

 - 10:00שוק פורים במתחם בית הספר היסודי  -לילדי קבוצת יבנה ותושביה
 - 10:30שוק פורים במתחם בית הספר היסודי  -לכלל אורחינו
 - 12:45תפילת מנחה בבית הכנסת
 - 13:00סוף השוק וסעודת מצווה " -אין שמחה אלא בבשר ויין"
תפילת מנחה ( מניין שני) גם אחרי הסעודה
 - 21:00מסיבת פורים" :החוסך מארץ קיצוץ" (באולם האירועים)

ועדות בית הכנסת ,התרבות והחינוך

5

וקת צרכים פורים
חלוקת אוכל לסועדים סעודת פורים בבית:
ביום ראשון ,י"ב באדר ( )3.8בשעה 00:61

ביום שני – תענית אסתר ,י"ג באדר ()3.9
ארוחת צהריים תוגש עד השעה .13:30

יום שלישי  ,פ ו ר י ם
חלוקת לחם לסועדים סעודת פורים בבית  -בשעה 12:45

ודת פורים  -בש ה

צוות ענף המזון

הגלריה של רפי
הגלריה פתוחה בשבת בבוקר ,לאחר התפילה ,למשך חצי שעה
ואחר הצהריים מ  17:00 -למשך שעה.
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מהפיליפינים

למדגרה  /שמשון

השאלה מתקבלת בהבנה והתשובה היא
קצרה חדה וישראלית" :הכול סבבה".
מכאן עברנו לאנגלית ,וטליה גולדנברג עזרה
לי בתרגום ,וכך הם מספרים" :הגענו לכאן
מהפיליפינים במסגרת השנה הרביעית שלנו
באוניברסיטה .הגענו לכאן על מנת ללמוד
ולהתנסות בחקלאות מתקדמת .לא היכרנו
אחד את השני לפני כן .כאן נפגשנו .כולנו
סטודנטים לחקלאות בשנות ה 20-לחיינו.
נשלחנו לישראל ולקיבוץ והתאהבנו במקום.
במסגרת התוכנית אנחנו לומדים יום אחד
בשבוע במכללה בכפר סילבר ,לימודי
חקלאות ,כלכלה והעשרה עם מרצים טובים
מהאוניברסיטה .ללימודים בשפה האנגלית
מגיעים סטודנטים מרחבי הדרום ומלאומים
שונים בארצות המזרח והיבשת השחורה,
אפריקה .לפעמים אנחנו מתחלקים למגמות,
בע"ח וצומח .קיימים עוד שני מרכזי לימוד
כמו שלנו ,במדרשות רופין ותל-חי ,אבל
הגדול שבהם הוא בסילבר .במסגרת
הלימודים במכללה אנחנו יוצאים לטיולים
וכבר הספקנו להיות בנצרת ,בירושלים ,בים
המלח ,ואפילו לקחו אותנו לחרמון .וכן ,יש

מזה כמה שנים מגיעים אלינו למדגרה
עובדים מהפיליפינים .אלו הם סטודנטים
לחקלאות המגיעים לארץ לפרק זמן של 11
חודשים וזאת במסגרת שיתופי פעולה של
מדינת ישראל עם מדינות העולם השלישי,
מהמזרח ומאפריקה .הפרויקט הוא פרי
שיתוף בין משרדי ,משרד החוץ ,משרד
הפנים ומשרד החקלאות ,מתוך כוונה
להביא תועלת לשני הצדדים .בישראל יש
מחסור בידיים עובדות בענפי החקלאות
ובאותן מדינות ישנו כוח אדם בשפע אך
מחסור גדול בידע ובטכנולוגיה .הסטודנטים
הנשלחים לארץ ,לקראת שנת הלימודים
האחרונה שלהם ,עוברים מבחני התאמה
בתקווה שהטובים בהם ,לאחר חזרתם,
יוכלו לקדם את ארצותיהם בתחומי
החקלאות .בשנים האחרונות המיזם הזה
תפס תאוצה לשביעות רצון מלאה ,גם שלנו.
במדגרה עובדים כרגע שבעה עובדים כאלה
ובחרתי להיפגש עם שניים מהם ,בון
וג'סטין.
רגע לפני שאני עובר לאנגלית אני שואל
אותם בעברית" :מה נשמע?"
8

לנו מרכז חברה ,תרבות וקשרי חוץ בתל
אביב שהשבוע הודיעו לנו שלא להגיע בגלל
הקורונה".
ניסיתי לברר מהיכן הם בפיליפינים והם
אומרים שהם מהפרובינציה ,לך תבין.
תארו את חייכם כאן ביבנה
בון" :אנחנו עובדים במדגרה בכל העבודות,
ומאוד מרוצים .העבודה כאן מסודרת ,נוחה
ובסביבה נקייה .אנחנו קמים מוקדם
לבקיעה וממשיכים בעבודות הניקיון,
החיטוי והכנסת הביצים לתאי הדגירה.
ובכלל ,כל מה שצריך .אנחנו מאוד מרוצים
מהיחס החברי והתמיכה שאנחנו מקבלים.

איך אתם עם חדר האוכל?
ג'סטין" :אנחנו הולכים ביחד לאכול צהריים
בחדר האוכל ואת שאר הארוחות אנחנו
אוכלים בדירה ,שם אנחנו מבשלים את
המאכל האהוב עלינו ,המאכל הלאומי שלנו,
אורז .בחדר האוכל הרבה פונים אלינו
ב'שלום שלום ,מה נשמע?'" .
איך אתם מדברים עם הבית?
בון" :אנחנו מתקשרים במסנג'ר .בהתחלה,
כשהמצב הביטחוני קצת התערער,
המשפחות דאגו .גם אנחנו .בסופו של דבר
הרגענו את הבית וגם אנחנו כבר התרגלנו
ומרגישים כאן מאוד בטוחים ויש גם ממ"ד
לא רחוק מאתנו.

דואגים לנו לכל מה שאנחנו צריכים,
מביאים לנו ,כן מה'מיני' .בשעות הפנאי
המעטות אנחנו צופים בטלוויזיה  ...בעברית
ולפעמים הולכים לשחק כדורסל במגרש".
אחד ממוקדי הבילוי האהובים עליהם הוא,
כדרך התיכוניסטים ,האלונית "למעלה"
(אלונית ,אם לא היית היו צריכים להמציא
אותך) .הפיליפינים גרים באחת מדירות
הקוטג' ,סידור שהוכיח את עצמו וגם הם
הוכיחו את עצמם בשקט ובהשתלבות.

עברה חצי שעה ,בון וג'סטין אומרים שהם
כבר צריכים ללכת" :אנחנו עבודה עכשיו".
לסיום" ,נ" שלנו – הם עדיין לא אכלו
פלאפל ועדיין לא יודעים מי זו מכבי תל
אביב .עדיין לא מאוחר .לעומת זאת הם כבר
יכולים לזהות פיתה ,הם עושים תנועה
מעגלית עם היד ,הם יודעים שזה עגול.

לחברים,
המעוניינים לקבל את "מבית",
הצבעוני והיפה ,למכשיר הנייד?
שלחו מסרון ל050-6998615-
ו"מבית" יגיע ישירות אליכם.
השירות הוא חינמי
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אחות כוננת בשבת – אחות בית סביון

שעות קבלה של ד"ר דונסקי בשבוע הקרוב:
יום ראשון 16:45-14:30
יום שני 15:30-14:00: -
MRKYAVNE@clalit.org.il
יום שלישי חג פורים
יום חמישי  09:00-08:00ו15:30-14:30 -
אין לפנות ישירות לד"ר מיטל דיטש בשאלות רפואיות ללא פנייה מוקדמת לאחות כוננת.

שישי במרפאה :השבוע אין אחות במרפאה
זמני לקיחות דם :בימים ב' ,ד' בין  / 07:20 - 07:00בימים א' ,ב' ,ד' ,ה' בין  / ,09:40 - 09:00ביום ג' .9:40 - 9:30

אריאל גוטליב ועדי יפרח מתחתנים – מזל טוב.
החתונה ביום ראשון כ"ו באדר ( / )22.3שבת 'שבע ברכות' -ב' בניסן פרשת "ויקרא" ()27.3
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שם מעבר לקשת  /מילים :א.י .הרבורג תרגום :ירון כפכפי
ֵאי ׁשָּ ם מֵ עֵ בֶּ ר ל ֶַּּקׁשֶּ ת
בֶּ עָּ נָּן
נ ְִּמצֵ את ֶּא ֶּרץ גַּן עֵ דֶּ ן
כְ מֹו בְ ִּספּור יָּׁשָּ ן.
ֵאי ׁשָּ ם מֵ עֵ בֶּ ר ל ֶַּּקׁשֶּ ת
רֹומים
בַּ ְמ ִּ
ֹותיָך
ׁשָּ ם כָּל חֲ לֹומ ֶּ
בִּ ן ֶּרגַּע ִּמ ְתג ְַּש ִּמים.
ִּאם עֹוד ְמעַּ ט ִּיפֹל כֹוכָּב
הּוא ֶּאת ׁשָּ מַּ י יִּצְ בַּ ע זָּהָּ ב
הַּ ַּּל ְילָּה
וְ ָּאז בְ ֶּא ֶּרץ הַּ פְ לָּאֹות
ׁשּוב י ְִּתג ְַּשמּו הַּ ִּמ ְׁש ָּאלֹות
הַּ ְרחֵ ק לְמַּ עְ ָּלה.
ֵאי ׁשָּ ם מֵ עֵ בֶּ ר ל ֶַּּקׁשֶּ ת
ִּׁשיר וְ גַּן
ֶּאל מֵ עֵ בֶּ ר ל ֶַּּקׁשֶּ ת
לּו ַּרק לָּעּוף נ ִָּּּתן.
ֶּאל מֵ עֵ בֶּ ר ל ֶַּּקׁשֶּ ת
לּו ַּרק לָּעּוף נ ִָּּּתן
צִּ פֹור הָּ אֹׁשֶּ ר ׁשָּ ם בַּ גַּן
מֵ עֵ בֶּ ר ל ֶַּּקׁשֶּ ת
לּו לָּעּוף נ ִָּּּתן.
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