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בחוקותי

יום ירושלים.
ביום שישי השבוע ,כו' באייר ,הוא התאריך בו פרצה מלחמת ששת הימים לפני  51שנה.
כשלושה ימים אחרי פרוץ המלחמה נשמעה אותה קריאה הסטורית של מוטה גור ע"ה" ,הר הבית בידינו".
המנהיגות בארץ ,האזרחים כולם לא יכלו להכיל את גודל הימים ורק כעבור כ  31שנה,
בשנת תשנ"ח חוקקה הכנסת את יום ירושלים כחג לאומי .אולם יום ירושלים "המקורי" הינו יום הפוך לגמרי.
את המונח "יום ירושלים" מצאנו בפרק קלז' בתהילים ,אותו פרק המתאר את הימים שאחרי חורבן הבית -
"על נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו בזכרנו את ציון" .ובהמשך אותו פרק "-זכור ה' לבני אדום את יום ירושלים
האומרים ערו ערו עד היסוד בה" .ערו -מלשון לערער עד היסוד ,להחריב.
אותם בני אדום ,הם אותם עמים או עם שעמד מן הצד כאשר נבוכדנצר מחריב את הבית ,והם מצטרפים לחגיגה ומעודדים
את המשך החורבן .אותם גולים לפני למעלה מ  2500שנה מבכים מרה את חורבן ירושלים ומבטאים זאת במילים קשות
בהמשך אותו פרק " -בת בבל השדודה אשרי שישלם לך את גמולך שגמלת לנו."...
נראה שהחשבון שולם בהחלט ,שולם לאחר  2500שנים .חשבונו של בורא עולם ארוך ודורש סבלנות.
לממשלת ישראל לקח כ  31שנה להגיע להבנה מה קרה באותה מלחמה ,מה משמעות חזרתנו ליהודה ושומרון ,להר הבית
וירושלים.
האם הבינו שבעצם קביעת חוק יום ירושלים הם נוקמים את נקמת גולי בבל שביקשו מבורא עולם שיזכור את "יום
ירושלים"?
נראה שבורא עולם זכר ודורנו אולי הוא זה שמשלם לאויבי ישראל על אותו יום ירושלים שכה עודדו זה את זה
"ערו ערו עד היסוד בה".
שבת שלום ויום ירושלים שמח,
הרב שלמה.

איחולים מכל הלב
לבר ועדן בן זאב ,לאורי ואסתר
לאחיקם ושרה
לדינה דנינו
להולדת הבת ,הנכדה ,הנינה

לחנה ועומר מור,
לאלי ושרה,
לשמואל ונילי,
להולדת הבת ,הנכדה הנינה.

לדינה דנינו
למרים ומוסא שאול
להולדת הנינה
בת לרני וצבי.

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  -הלימוד יתקיים בבית המדרש ,בימי שלישי באופן קבוע ,לאחר תפילת ערבית.
לימוד הורים וילדים – לאחר מנחה שניה בבית הכנסת.
שיעור נודד  -ביום שני ,בשעה  21:25בבית משפחת סעדיה.
נשים קוראות תהילים  -השבת שבת מברכים חודש סיון נשים ונערות קוראות תהילים במועדון לחבר בשעה .17:30

כניסת השבת19:06 :

יציאת השבת20:10 :

"שישו את ירושלים ,גילו בה,
גילו בה כל אוהביה".
יום ירושלים תשע"ח בבני דרום
בציון  51שנה לאיחוד העיר
ועדת דת שמחה להזמין את קהילת בני דרום לחגוג יחדיו  51שנים לאיחוד העיר ירושלים
מוצאי שבת פרשת בחוקותי  -כ"ז אייר
- 20:10תפילת ערבית חגיגית "ברוב עם הדרת מלך" בבית הכנסת.
אנו מבקשים מהציבור לאחד את מניני הערבית השונים ולהגיע להתפלל בבית הכנסת.
יום ראשון  -כ"ח אייר  -שחרית:
מנין א' מאוחד  6:00 -תפילה חגיגית,
מניין ב  8:00 -תפילה חגיגית.
*לבוש חגיגי יכבד את המעמד

בברכת
"נעלה את ירושלים על ראש שמחתנו"
ועדת דת

===============================================================

שיעור הלכה בשבת
לאחר ניסיון מוצלח אנו שמחים להזמין את ציבור הרחב נשים גברים ונוער לקחת חלק בשיעור הלכה.
השיעור מועבר ע"י הרב וייס ומתקיים בבית המדרש בשבת בשעה .17:15
בברכה ועדת דת.

מועדון ותיקים
 יום שני 8:15 :התעמלות :10.45 ,שיחה עם זהבה יום שלישי 8.40 :סיור בביה"ס לשוטרים ובמרכז המבקרים היפה בבית שמש .סיור קצר וקל .עלות  25שח. 18:00סעודת ראש חודש ולימוד משותף לחברים הותיקים ובני נער ,בהנחיית עמיהוד בנושא "שיתופי פעולה במדרשים".
 יום רביעי :8.15 :התעמלות :9.30,יציאה למוזיאון אגם בראשון לציון ,אין פעילות במועדון ,נא להודיע לי עלהשתתפותכם כדי לארגן הסעה.
 :22.5סדנת "סרט במעגל" ,בימי שלישי בין השעות  10 ,10.45 -9.30מפגשים ,במועדון לחבר .מוזמנים להירשם.
 6.6יום רביעי,יציאה בשעה  14.30לכפר עציון למיצג החדיש ,הפסקת קפה וביקור במכון צומת.
מוזמנים מגיל צבא ומעלה .חזרה משוערת 21.00.
 12.6יום שלישי ,סיור קצר לאנדרטת אלכסנדרוני באיזור לטרון עם הרצאה מרגשת מפי דובדבני,מח"ט גבעתי הראשון
וממקימי הנח"ל החרדי.
 10.7סיור למוזיאון התימנים ברחובות.
חג שבועות שמח!

מרפאה
לתשומת לבכם ,ביום רביעי הקרוב (, )16/05ד"ר פיבניק בחופש .
 17:00 - 18:00אחות בלבד.
שבת שלום ,שני.

שלום לכולם!
מעתה ואילך ,הודעות לדפון יש לשלוח לא יאוחר מהשעה  20:00ביום רביעי.
הודעות שתשלחנה מאוחר יותר או ביום המחרת לא תוכלנה להכלל בדפון של אותו השבוע.
עמכם הסליחה!

העמותה למען החבר הותיק חבל יבנה
יום ראשון כ"ח אייר - 8:45 - 13/5/18 ,תנ"כ עם חנה לבל – מסע בספר תהילים
יום שלישי א' סיון- 15/5/18 ,בין בשעות  8:30-13:30סיור בבית שמש ובבית ספר לשוטרים(.פרטים בפרסום המורחב)
בקרוב...
 יום ראשון ט"ו סיון – 27/5/18 ,מפגש אחרון – פטרוני אמנות הרנסנס עם ד"ר אפי זיו. ביום שלישי כ"ט סיון 12/6/18 ,סיור לאנדרטת אלכסנדרוני באזור לטרון בליווי הרצאה מרגשת מפייהודה דובדבני – מח"ט גבעתי הראשון וממקימי הנח"ל החרדי  .פרטים נוספים בהמשך..
 יום שלישי כ"ז תמוז 10/7/18 ,ביקור במוזיאון למורשת תימן ברחובותלתשומת 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

נוער
 בשבת האחרונה ,נוער המושב אירח כ 25-חניכים של עמותת חברים לרפואה ,העוזרת ותומכת בילדים עם מוגבלויותפיזיות וקוגנטיביות.
השבת כולה עמדה על תרומות והובלה של הנוער המופלא שלנו ,לצד עזרה גדולה ממשפחות המושב שסייעו באירוח
ובקידוש .אין ספק שהחוויה של השבת תהיה זכורה לטובה לעוד שנים רבות ,לחניכים ולבני הנוער כאחד.
מחכים כבר לשנה הבאה ומודים מאוד לכל העוזרים והשותפים למלאכה.
 ארועיי הנוער הבאים :מסיבת ראש חודש משותפת ותיקים ונוער ,לימוד ליל שבועות מושקע ומיוחד ,ועוד...
מצפים להמשך עשייה מבורכת !
שבת שלום ,צופיה

הודעות
חג השבועות בפתח ואיתו כידוע לכם" ,פרוייקט כרובית".
כזכור,מטרת הפרוייקט -בישול ארוחות חג לקשישים וניצולי שואה וחלוקתן בבתי הקשישים.
החג הפסח האחרון בושלו וחולקו כ 6500-ארוחות חג ,וכמובן שאנחנו ,קהילת בני דרום ,בין המבשלים והאופים..
הפעם קיבלנו אתגר והצורך המרכזי הוא  300פשטידות ..אמנם אתגר ,אבל קטן עלינו
ניתן להעביר פשיטדות מוכנות אל בתינו ,עד ליום רביעי ,16/5/18 ,בשעות הערב המוקדמות.ניתן להעביר אלי תרומה כספית ואקנה פשטידות .את התרומה ,נא להעביר עד יום ג'.15/5/18 ,בני עקיבא והנוער של בני דרום כבר בתוך הפרוייקט ,מה איתכם??
עינת וצביקה לסנר
=======================================================================
היכונו היכונו למפגש הראשון של פרוייקט "בצוותא"!!!
בצוותא הנו פרוייקט חדש ויחודי בבני דרום המשלב פעילות של הנוער יחד עם וותיקי המושב.
פעילות פתיחה ביום שלישי הקרוב ר"ח סיון ( ,)15.5בשעה  18:00במועדון לחבר.
פרטים נוספים ישלחו ביום ראשון.
מחכים לראותכם!
צופיה וצוות נחשון בשיתוף מלכה אלון ולואיז.

נר זיכרון

ארנה שאול קינן ז"ל  -כ"ז אייר תשנ"ט

