מייל שבועי
פרשת בראשית תשע"ט
תנ"ך תנ"ך איתך איתך ,כמו ספר תורה,
מפרשת בראשית ועד וזאת הברכה
ובחזרה אנחנו מתגלגלים יחדיו
וכל שנה אהבתנו מתחדשת.
תורה תורה הורא! הורא!
ולפעמים אנחנו עוברים בלילה אחד
את מה שספר תורה עובר בשנה שלמה,
ולפעמים בימים טובים ורגועים
אנחנו ממשיכים להתגלגל הלאה
מעבר לתורה ,מעבר למות משה,
דרך מלכים ונביאים וכתובים עד
דברי הימים ,עד דברי האהבה
וחזרה לבראשית ,עד לבריאת האור והעולם.
ואלוהים אמר כל יום ויהי ערב
ויהי בוקר ,אבל מעולם לא אמר
עַ ְרבָּ יִ ם .כי העַ ְרבָּ יִ ם רק לאוהבים  /יהודה עמיחי
זהו ,אחרי החגים כבר פה ואנחנו מתחילים השבוע את הקריאה ,חוזרת ונשנית ,מבראשית.
במקביל לה חוזרים אל השגרה ,שבים אליה ומתחילים מחדש.
המעגליות התמידית של החיים פוגשת את פרשיות התורה וההבנה הספירלית הזו היא מהותו של הקיום המתנהל
במחזורים.
למרות המעגליות אנחנו מעט אחרים ,כי עברנו משהו גם כפרטים וגם כקהל ,כקהילה .כדי לומר את זה צריך להסיר את
מעטה הציניות הבוגרת שסיגלנו לעצמנו ולהאמין שמשהו בנו מעט זז ומשתנה.
ולפעמים אנחנו עוברים בחודש אחד מה שספר תורה עובר בשנה שלמה..
שמענו ודברנו הרבה בחודש הזה על המטאפורות השונות לקשר עם הקב"ה ,בין הורות לזוגיות ,בין אבינו למלכנו ,בין אב
לאם ואפילו בתוך עצמנו ,בין ה'אני' לנשמה.
השיר הזה מבטא מערכת יחסים שיש בה עזות ,בועטת ומתפקעת מחיות .אהבה שיש בה תנועה וגלגול והתחדשות ,ויש בה
תעוזה ורוך ואפילו הומור (תורה תורה ,הורא! הורא!) .שיש בה צעירות ויש בה זקנה ,יש בה רגיעה ויש גם סערה .שיש בה
חוסר מוכנות לקבל את הקיים ויש בה גם מוכנות עמוקה לקבל את הקיים.
וזה קיים בין אנשים ,מעניין ,מאתגר ופורה .זה יכול להיות קיים גם ביחסים עם התורה ומה שהיא מעוררת בנו.
את הערביים שחסרים לעמיחי משלימה מסכת אבות במשנה על מה שנברא בבין השמשות .זוהי התורה שבעל פה שמעדנת
ויוצרת את תיאור הגוונים האפורים של המציאות.
שנזכה בחורף המתקרב להמשיך ללמוד ,להתקרב ולהתבשם מכל הטוב הזה.
להתחיות מן היחסים עם אנשים ,עם התורה ועם הקב"ה.
שבת שלום
הרבנית כרמית והרב בני
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מזל טוב
מזל טוב כפול לשירה ואריאל וייס-
להולדת הנכדה ,בת לתמר ואילון וייס-כהן
ולהולדת והנכד ,בן לטלי וסמי היימן

~~~
מזל טוב לשרה שפריר להולדת הנכדה ,בת לאריאל ועדי סטולביץ

~~~

מזל טוב לשרה אייכלר ואיליי שולמן לבת המצווה של אודליה

~~~
הודעות
היום יום חמישי בערב אזכרה לרב יורובצקי ב  13:91כיבוד בבית מדרש ב  21:12שיעורים ודברים לזכרו בבית כנסת
שיעור במסכת תענית לנשים יתחדש בע"ה ביום ראשון ה' בחשוון 11.11 ,בשעה .21:91
מוזמנות להצטרף גם נשים שלא השתתפו בשיעור בעבר.
הודעת ההנהלה בהמשך לתהליך ההנהגה הרוחנית של קהילת בית כנסת הרמב"ן
כעת ,בתום חגי תשרי ,אנחנו מבקשים להמשיך ולעסוק בנושא שפתחנו בקיץ.
 .1ההחלטה בדבר אישור המשך העסקת הרבנית כרמית
ראשית ,אנו מבקשים להמשיך בתהליך ולהביא להצבעה בפני חברי הקהילה את אישור המשך העסקתה של הרבנית כרמית
כמנהיגה רוחנית בקהילת הרמב"ן ל 3שנים הבאות (החל משנת תש"פ) .זאת כפי שנקבע לפני שלש שנים בפורום הקהילתי
אשר בו הוחלט על איתור מנהיגה רוחנית ,שתצטרף להנהגת הקהילה לצידו של הרב (אשר לו הסמכות ההלכתית).
ערב ההצבעה יתקיים במוצ"ש פרשת ויצא ( .)11.11לחברים שיודעים מראש שלא יוכלו להגיע בתאריך זה ,תתאפשר
הצבעה מוקדמת באופן שיפורט בהקדם.
החלטה תעבור ברוב של  71%כפי שמופיע בתקנון בהתייחסות להעסקת רב ומנהיגה רוחנית.
למען הסר ספק ,נדגיש שוב כי ההצבעה היא אודות המשך העסקתה של הרבנית כרמית כמנהיגה רוחנית לפרק זמן נוסף של
 3שנים ולא על עצם החלטת הקהילה בדבר תפקיד מנהיגה רוחנית.
 .2ערבי דיון קהילתיים
תאריך הצבעה זה נקבע על מנת לקיים בחודש הקרוב ערבי דיון קהילתיים לקראת ההצבעה ,כפי שתוכנן מראש .תאריכי
המפגשים ( )7.11 ,21.11 ,11.11יתפרסמו שוב בקרוב וחברי הקהילה המעוניינים יאשרו את השתתפותם.
 .3איתור רב
מיד לאחר ההצבעה ופרסום תוצאותיה ,תמנה ההנהלה וועדת איתור .הוועדה תפיץ קול קורא ותחל במשימת איתור רב
לקהילת רמב"ן ,שיחליף את הרב בני בסוף קיץ תשע"ט.
 .4הנהלת רמב"ן
הנהלה זו ,שהתחילה את תפקידה בפברואר  2111עתידה לסיים את תפקידה בתחילת פברואר  .2112ההנהלה לוקחת על
עצמה אחריות לתהליך הקהילתי שהחל בקיץ ומבקשת להשלים אותו עד לסיום תפקידה בתאריך זה.
לפיכך ,בחירות להנהלה הבאה יתקיימו בתחילת חודש פברואר .זאת בהנחה שתהליך איתור הרב יסתיים עד זמן זה.


האסיפה הכללית לאישור הדוחות הכספיים תתקיים בתאריך נפרד .הודעה על כך תשלח בעוד מועד לפני קיום
אסיפה זו.

השבת אבידה -במהלך החגים נמצאו בבית הכנסת טבעת ,צמיד ותכשיטים נוספים.
ניתן לקבל אותם ע"פ סימנים במשרד בימי שני וחמישי  2עד .10:11
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שיעורי השבוע
שבת  | 07:30שיעור גמרא ) לימוד בקיאות  (+הלכות הרמב"ם
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
שבת |  51:51שיעור הלכה לנשים  -נחמה זוסמן
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
שבת |  51:00חכמים -הרב בני
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
שלישי |  00:00בית מדרש צעירים
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
כל יום |  0::0תלמוד (באנגלית) – הרב פנחס קאהן
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
יתר השיעורים בימות השבוע יתחדשו בשבוע של ה' חשוון.
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שבת בראשית
שבת מברכין
כ'ז בתשרי ,תשע"ט 01/2102/8
גבאי השבוע :מיכה סליה ()250-005-0005

זמן הדלקת נרות:
מנחה וקבלת שבת :
שחרית:

מנין א'
06:30

17:43





מנין ב'
08:30
דף יומי



 18:05


תפילות ילדים
10:00
24:05

מנחה גדולה:

13:15
/4:22

שיעור — הרב בני לאו

מנחה קטנה:

17:40

צאת השבת:

18:55

לוח הזמנים לימות החול

כ'ח בתשרי – ג' מחשוון תשע"ט4–/01/2102/8 ,
מנין ב'
מנין א'
שחרית:
24:22
20:22
ימי א' ,ו'
24:22
25:52
ימי ב' ,ה'
24:22
25:05
ימי ג' ,ד' (ראש חודש)
20:/5

דף יומי

שיעור גמרא באנגלית – מסכת ברכות – הרב פנחס קאהן 20:62
/8:25

מנחה:

שיעור גמרא – ירושלמי מסכת דמאי – ר' ראובן קמפניאנו
/8:02

ערבית:
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