בס"ד י"ח אייר ה'תשע"ח

3/5/2018

בהר

"לא תונו איש את עמיתו".
שנת היובל היתה מחוללת מהפכה במדינה .כאשר היתה שנת היובל היו חוזרים השדות לבעליהם הראשונים ,וכך עוזרת
התורה לשמור על שוויון חברתי לאורך שנים .נראה שהדבר היה קורה אחת לחמישים שנה.
אולם במספר הנחיות שכותבת התורה נראה שהדבר היה שונה.
כך כותבת התורה" -וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך לא תונו איש את אחיו ,במספר שנים אחר היובל תקנה
מאת עמיתך במספר שני תבואת ימכר לך ,לפי רב השנים תרבה מקנתו ולפי מעט השנים תמעיט מקנתו כי מספר תבואת
הוא מכר לך".
כלומר ,כאשר אדם היה מוכר או קונה קרקע ,מעבר לאיכות הקרקע היה עליו לבדוק מה המרחק משנת היובל הבאה.
ככל ששנת היובל היתה קרובה מחיר הקרקע היה יורד .משמעות הדבר היא ששנת היובל היתה נוכחת לא רק אחת
לחמישים שנה ,היא היתה נוכחת בעצם כל שנה ושנה.
ובמשמעות עמוקה יותר ציווי התורה" -כי גרים ותושבים אתם עמדי" לא היה מורגש רק בשנת השמיטה כאשר היה על
האדם להפסיק לעבד את אדמתו אלא כל שנה ושנה ,כל עסקה נדלנית כזו או אחרת.
לכל המשא ומתן בין הקונה למוכר היתה משמעות נוספת .לא רק שוויה של הקרקע ,אלא הדין ודברים היה מחייב לדבר על
שנת היובל ,על המודעות לכך שבעוד כך וכך שנים ,קרקע זו שאני קונה במיטב כספי ,תחזור לבעליה.
התבוננות מקיפה יותר מראה לנו -אחת לשבוע ,בשבת ,אנחנו לא עובדים ,עוזבים לחלוטין את העיסוק היום יומי שלנו.
אחת לשבע שנים אנחנו עוזבים למשך שנה את עבודתנו ואחת לחמישים שנה נוצרת מהפכה כלכלית.
כל אלה אמורים להביא אומה שלימה ,לאורך שנים ,לנורמה חברתית ,דתית ועוד ,ברמה אחרת לגמרי מכל עם ולשון.
שבת שלום
הרב שלמה.

שיעורי תורה ופעילויות דת
תפילה לילדי גן -ג' בשבת בבית המדרש לאחר התפילה.
תהילים לכל הילדים– בשבת בבית משפ' אזולאי ב.17:00 -
שיעור תנ"כ – עם הרב וייס  -הלימוד יתקיים בבית המדרש ,בימי שני אחרי תפילת ערבית.
צורבא מדרבנן  -שימו לב! הלימוד יתקיים בבית המדרש ,בימי שלישי באופן קבוע ,לאחר תפילת ערבית.
לימוד הורים וילדים – לאחר מנחה שניה בבית הכנסת.
שיעור נודד  -לימוד שבועי בנושאים מגוונים מתקיים אחת לשבוע בימי שני בשעה  21:25למשך כ  40דקות,
בהנחיית הרב וייס .הלימוד מוכוון לזוגות וליחידים ומתקיים בבתי החברים .במידה וברצונך להשתתף בלימוד
ולהרשם בקבוצת הלימוד לטובת תזכורת ,פנה לאילן שם-טוב .השבוע לא יתקיים שיעור.

איחולים מכל הלב
ליעל ושלמה דביר לגב' שרה גולדשטיין
לבר מצווה של צור נכד/נין
בנם של חגית ואמנון בר פלד.

כניסת השבת19:01 :

לניצה ואייל דוידוביץ
לבת המצווה של יסכה.

יציאת השבת20:04 :

מרפאה
השבוע אהיה בחופש .
יום ראשון  - 06/05המרפאה סגורה
יום שני  - 07/05ד"ר אוליצקי  10:00 - 08:00ללא אחות
יום רביעי  - 09/05ד"ר פיבניק  17:00 - 19:30ללא אחות
יום חמישי  - 10/05ד"ר אוליצקי  09:30 - 07:30ללא אחות
יום שישי  14:30 - 13:30 - 11/05אחות
לצורך ביצוע בדיקות מעבדה ניתן לפנות ללא תור למרפאת ניר גלים :
יום ראשון 07:45 - 07:00
יום רביעי 08:45 - 07:00
או למרפאת אשדוד ג בימים א-ה בין השעות  08:45 - 07:00אין צורך בזימון תור.
במידת הצורך ניתן לפנות למרפאת ניר גלים:
יום ראשון 18:00 - 16:00
יום שני 12:30 - 07:30
יום שלישי 10:30 - 07:30

שבוע טוב,

שני.

ועדת קליטה
ברוכים הבאים!!! רחלי ויובל כץ .וילדיהם שירה בת  3ותבור בן שנה .מאחלים לכם קליטה נעימה!!

העמותה למען החבר הותיק חבל יבנה
יום ראשון כ"א אייר - 8:45 - 6/5/18 ,תנ"כ עם חנה לבל – מסע בספר תהילים
 יום שלישי כ"ג אייר 8/5/18 ,בשעה  16:30מועדון קריאה עם יהודית בר  -יש"ע גרשוביץ – "תיקון אומנותי" – רותאלמוג
 יום רביעי כ"ד אייר 9/5/18 ,טיול נוסטלגיה בשטייטל בכפר חסידים  .בין השעות, 7:00-19:00 :עלות ₪ 100 :לתושבי חבל יבנה .תושבי חוץ –  ₪ 150לכל טיול ועל בסיס מקום פנוי .פרטים נוספים בפרסום המורחב.
נא לשריין ....נא לשריין...
 יום שלישי א' סיון 15/5/18 ,בין השעות  13:30 - 8:30סיור לבית ספר לשוטרים בבית שמש .נבקר במתנ"ס בביתשמש ,שם נשמע הסבר על העיר .ניסע משם למוזיאון השוטרים ונערוך שם סיור ביקור מודרך אינטראקטיבי במרכז
המבקרים המרשים .דרגת קושי קלה – ללא הליכה מרובה .שתיה חמה במקום עם א.בוקר עצמית .עלות . ₪ 25 :זמן
איסוף מבני דרום8:40 :
הרשמה במתנ"ס חבל יבנה בטלפון08-8622101 :
 ביום שלישי כ"ט סיון  12/6/18 ,סיור לאנדרטת אלכסנדרוני באזור לטרון בליווי הרצאה מרגשת מפי יהודה דובדבני– מח"ט גבעתי הראשון וממקימי הנח"ל החרדי  .פרטים נוספים בהמשך.
 יום שלישי כ"ז תמוז 10/7/18 ,ביקור במוזיאון למורשת תימן ברחובות.לתשומת לבכם!!!
אנו שוקלים להיכנס לתכנית שבה אזרחים ותיקים מתרגלים אנגלית מדוברת עם תלמידי בי"ס בגילאי . 9-14
אם יש מתנדבים שהשפה האנגלית שגורה בפיהם המוכנים לעזור בנושא ,מתבקשים לפנות לשלומית בטלפון:
 .054-4599399המתנדבים יעברו הכשרה קצרה וליווי של עמותת של"מ בחינוך.
בברכת אביב נעים – שלומית אלמוג
ההרשמה לכל הפעילויות במתנ"ס בטלפון 08-8622101

הודעות
ב"ה

" אשת חיל מי ימצא"...
במלאות י"ט שנים לפטירת

אורנה
היקרה ואהובה שלנו
נעלה לקברה ביום חמישי
כ"ה באייר  10.05.18בשעה  18:00בבית העלמין
לאחר מכן נתאסף בביתנו לתפילת מנחה
ושעור מפי הרב עמיהוד.
המשפחה
בקשה לנשים בקשר למקווה
עלות טבילה במקווה היא  ₪ 15לטובלת (זהו תעריף משרד הדתות) .ברוב המקוואות סכום זה ניגבה מהטובלת.
מרים שאול
האזורית ₪ 15כפול מספר הטובלות (לפי הערכת הבלנית) .על מנת שהתשלום
מוסההדתית
אצלנו ,הקהילה משלמת למועצה
והמשפחהמספר הטובלות.
יהיה אמיתי ,נעשה מעתה ספירה של
אני צריכה את שיתוף הפעולה שלכן:
מהיום ט"ז אייר ( ,)1.5תלוי במקווה לוח ובו אתן מתבקשות לסמן )Vאו מגנט) ביום בו טבלתן.
הבקשה אינה מתייחסת לכלות ולנשים בשנת הנישואין הראשונה ולא לטובלות שהן לא תושבות בני דרום.
בברכה ,מירה אשכנזי.
================================
שימו לב-שעות פתיחת חנות מרכז המבקרים עד להודעה חדשה-
ימי א'-ה' פתוח בין השעות ,9:00-14:00
יום ו'  -סגור.
===============================
קום והתעלף בארץ עם עופר כץ ויהורם טהר לב  -סטנדאפ חכם
במופע תוסס ,מלא הומור וצבע ,יורם טהרלב עוזר לנו לצחוק על חיינו במדינה מלאת סתירות .קום והתעלף בארץ הוא
סטנדאפ יהודי-ישראלי אמיתי ,מפתיע ומקורי ,מצחיק עד דמעות ,אך גם מרגש וחם.
כרטיס כניסה  10 :ש"ח
אי"ה ביום ראשון כ"א באייר ( )6/5/18בשעה  :21באולם בבית גמליאל.
================================
ירושלים במתנה תאטרון "נקודה טובה"
הצגה מרגשת על כמיהה לכותל ,חלומות ,אחדות ישראל ו...תפילה אחת
אי"ה ביום שלישי כ"ג באייר ( )8/5/18בשעה  17:00בכרם ביבנה  .לגילאי גן עד כיתה ד .מחיר כרטיס לילד ₪ 10
=====================================
חבל יבנה חוגגת ירושלים שבלב עם השחקן והזמר גולן אזואלי
במופע מצחיק ומרגש על ירושלים .יחד עם השחקן גיא דורון .המגלם שלל דמויות הסטוריות .יוצאים למסע דרך שירים,
סיפורים ומערכונים אל ההווי הירושלמי האותנטי של אז ושל היום.
אי"ה ביום רביעי כ"ד באייר ( )9/5/18פתיחת דלתות  20:30תחילת מופע 21:00 :בהיכל התרבות בגבעת ווישנגטון
מחיר כרטיס 20 :ש"ח
הרשמה במזכירות המתנ"ס. 088622101:
יוגש קפה ומאפה.

מתנות לקראת החג

מכירה של תכשיטי גצי
ביום שישי כ"ו אייר 11/5/2018
ליד צרכניית בני דרום
בין השעות 11:00 – 8:00

מוזמנים לראות היצע חדש של תכשיטי גולדפיל,
מתאים גם לנערות.

בס"ד

חברי קהילה תומכת היקרים,
לקראת פתיחת הקיץ,
הנכם מוזמנים לסיורבמרינה החדשה באשקלון
שיתקיים אי"ה ביוםשני ,כ"ב אייר תשע"ח ( ) 7.5.18
בשעות (.9:00-11:00משוער)

המח'
לשירותים
חברתיים

נקודות איסוף - :בן זכאי  8:20ליד המועדון
 ניר גלים  8:40ליד המזכירות בני דרום  8:50ליד מועדון ותיקיםהגעה משוערת לאשקלון  ,9:10יציאה משוערתבשעה 11:15
לחברי קהילה תומכת -ללא עלות ,לאורחים  -עלות.₪ 50
להרשמה ותיאום הגעה -נעמה 052-5349960
נשמחלראותכם,
צוות קהילה תומכת

נר זיכרון

יוסי גרניט ז"ל  -כ"ד אייר תשמ"ב

