י"ט תשרי תשע"ו
02/10/15

בס"ד

"הרנינו גויים עמו כי דם עבדיו ייקום"...
דף מידע מספר 2
"עלינו ללמוד ולקחת לקח טוב ,שלא להיות נופלים ברוחנו גם מחרדתה של הנפילה הנוראה אשר נפל יישובנו
כעת על ידי הרשעים הרוצחים הטמאים אשר הרגו בזדון חסידי עליון ....אבל ברור הדבר ,שלפי הערך של
הכיסוי הזה גדול יהיה האור אשר ייגלה" ...
(מרן הרב קוק זצ"ל במאמר "שובו לביצרון" ,מאמרי הראי"ה עמ' )361
היום התקיימה הלוויתם של הקדושים הרב איתם ונעמה הנקין הי"ד .גם היום המשכנו בפעילות של ארגון
ההסעות ,תיאומי הלוויה ,פתיחת המכולת ,ועוד .וממשיכים להתארגן לקראת השבת ,הו"ר ,ש"ת והשבעה.
יישר כח לכל התושבים ולכל מי שנרתם היום לעזרה בכל המעגלים.
אנחנו רוצים להודות במיוחד לנוער היקר שלנו שכהרגלו וביתר שאת היום  -יזם ונרתם לכל פעולה שהתבקש.
הדלקת נרות ולימוד
סניף בנים ונוער בנים מארגן הדלקת נרות נשמה ולימוד רציף עד סוף ימי השבעה ליד ביתם של הקדושים – כל
המעונין להשתתף (ילדים ,נוער ומבוגרים  -אפילו לזמן קצר) מתבקש ליצור קשר עם מרדכי חזן  052-3460066או
יוסף חיים צפדיה .058-6490791
"יקשרו כלם אגודה אחת והן מכפרים אלו על אלו" (מדרש רבה' ,צוואת' הרב איתם הי"ד בשיעורו האחרון
בבית הכנסת בחג ראשון של סוכות תשע"ו).
מתוך רצון עז לקיים את צוואתם של יקירינו הזוג הנקין הי"ד נאחד כוחות בימים הקרובים ונעשה כולנו אגודה
אחת בתורה ,תפילה ומעשים טובים.
שבת
ליל שבת -
תפילת ליל שבת  - 18:10 -בכניסת השבת נתאחר כלל המנינים באמפי לתפילות מנחה ,קבלת שבת וערבית
יישובית .בין קבלת שבת לערבית ידבר שי הירש בכמה מילים על המשפחה.
עונג שבת בנים – סניף בנים  -חניכי שבט גלעד (חברים של מתן הלל) ייפגשו בשעה  21:30בסוכת משפחת ריין.
נוער בנים – יפגש בשעה  21:00אצל מוטי חזן בסוכה.
עונג שבת בנות – סניף בנות  -יפגש בשעה  – 21:30באמפי .בתוכנית :שירים סיפורים ודיבורים.
נוער בנות  -יפגש בשעה  22:30במועדון.
יום השבת –
קידוש לנוער בנים – בשעה  10:45בסוכה של אלישיב כהן.
 – 12:30-13:20קריאת תהילים מרכזית לנשים בבית הכנסת
 – 15:30מנחה+לימוד.
סניף בנים -
 – 16:00מפקד.
 – 16:30פעילות שבת.
סניף בנות -
שיעור נשים – בשעה  16:00במועדון עם הרבנית נעמי שחור.
לימוד ליל הו"ר
נתאחד כולנו בבית הכנסת המרכזי ללימוד ליל הושענא רבא קהילתי משותף לע"נ הקדושים ה"ד
 – 20:30קריאת משנה תורה בבית הכנסת הספרדי.
 - 22:00הרב מיכאל הרשקוביץ – דברי פתיחה.
 – 22:30אלוף פיקוד המרכז – שיח עם תושבים.
 - 22:50הפסקה.
 - 23:00הרב יונה גודמן" :מסביב יהום הסער" – הכוונה חינוכית אמונית של ילדינו נוכח פני הסערה ולאור
ארעיות הסוכה.
 – 23:45הרב צוקי שנדורפי – "שובו לבצרון".
 – 00:00שיח נשים במועדון עם בת-גלים שער.
 – 00:10לימוד ליל הו"ר במנין הספרדי בסוכתו של יצחק דובלסקי.
לימוד ליל הו"ר בבית הכנסת התימני.

שמחת תורה
בכל שנה ,בשמחה תורה ,רבים מקהילתנו נוסעים לחזק קהילות אחרות (מבוגרים ,נוער ומשפחות) .אנו קוראים
לכל התושבים להשאר השנה ביישוב לחזק ולהתחזק יחד.
הודעות כלליות
אנו חוזרים ומבקשים מהתושבים לגלות אחריות ולא להתראיין בעצמם לכלי התקשורת אלא להפנותם אל דובר
הישוב יוסי דרמר – .050-5281118
צוות צח"י ומזכירות היישוב ממשיכים לפעול ולעקוב אחרי ההתפתחויות וימשיכו לעדכן בכל התוכניות
בכל הקשור לפעילויות מוסדות החינוך – נא לעקוב אחרי ההודעות המתפרסמות מעת לעת ע"י המוסדות.
הצעות רעיונות יתקבלו בברכה.
"ומחה ה' אלוקים דמעה מעל כל פנים"...
יונתן סודמי
יו"ר מזכירות
052-4239697

יגאל דהן
יו"ר צח"י
052-4767295

יוסי דרמר
דובר צח"י
050-5281118

