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 עלון שבועי

 בית גמליאל

 

 בואכי תפרשת 
 ד"התשע לולא ח"י

31.9.103. 
 

38:13: השבת כניסת  
 

39:12 : השבת יציאת  
 

18:30: ש"באמצ מנחה  
 

18:55 :ש"באמצ ערבית  
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  , שלום לכולם
נא להזכיר לתושבים המעוניינים בהנחה לשנת 

 . שעכשיו זה הזמן 4012
הנחה על פי / יש להגיש בקשות לוועדת הנחות

במשרדי המועצה אצל  31.10.12מבחן הכנסה עד 
 .אתי

טפסי הנחה נמצאים באתר המועצה וגם טופס )
 (. הסבר אלו מסמכים יש לצרף 

יש להגיש מיד עם פינוי הנכס מחפץ   נכס ריק
 .ההנחה תינתן מיום ההודעה .ואדם 

 ( טופס נמצא באתר המועצה)
  
 

חֹות ְוֵאין " ִדים ְוִלְשפָׁ יָך ַלֲעבָׁ ם ְלֹאְיבֶּ ם שָׁ ְוִהְתַמַכְרתֶּ
 ('סח' כח".)ֹקנֶּה

דברי "....דברי תורה כמוכם  ואין מי שקנה" :מדרש
 . מדרש קשים ותמוהים

שר הוא שונא למישהו הוא איננו שכא, טבעו של אדם
ויתכן אף , מסוגל לראות אותו בגדלותו והצלחתו

אם . שמרוב עוינות הוא ירצה בנקמת אויבו ושעבודו
אם עם ישראל יימצא במצב של שעבוד אצל , כך

? "אין קונה"הכיצד יתכנו דברי הפסוק , אויביו
אויביהם של ישראל ירצו לתת את , ההיפך, לכאורה

! ?סה ושיעבוד לקנותם ולמוכרם כרצונםידם לכל רמי
ששנאת האומות לעם , ם כותב באיגרת תימן"הרמב

ישראל היא שנאת הדת ובהם קנאה כי לנו תורת אמת 
וחיי עולם נטע בתוכנו והיא השנאה שבלב האומות 

 והם אינם יכולים .עלינו והם לא יודעים טעם שנאתם

הרב/ דבר תורה  

 השבת אבידה

  מסכת בבא בתראשבת לא יתקיים השיעור בה
 .הרב

__________________________________ 
 בבית הכנסת המרכזי

 עם מאיר פישרמסכת גיטין שיעור ב -0:30
ר במסכת מגילה עם שיעו -מנחה  תפילת  לפני שעה

 שמואל מרטין
__________________________________ 

 בשטיבל
ראובן  י"ע לגברים ונשים בין מנחה לערבית שיעור

 פישר

 שיעורים

 .לראות אותנו ואנו כקוצים בעיניהם
ם גם כשעם ישראל כנוע תחת "י הרמבלפ, אם כך

הללו אינם מסוגלים להכניס יהודי , אומות העולם 
שגם כשיהודי מושפל בגופו , מפני, לביתם אפילו כעבד

והכוח הזה ', הרי שברוחו הוא איתן  וגאה שהוא עבד ה
כוח הרוח הוא אשר גורם לאויבי ישראל לקנאה -

 :לכן. ם"ולשנאה בלתי נתפסת כדבריו של הרמב
חֹות ְוֵאין "  ִדים ְוִלְשפָׁ יָך ַלֲעבָׁ ם ְלֹאְיבֶּ ם שָׁ ְוִהְתַמַכְרתֶּ

נראית לכאורה " אין קונה"אמנם האפשרות של "...ֹקנֶּה
ואין מי : "לפי דברי המדרש, כנוגדת את ההגיון אבל

, שכן,מתבהר הפסוק "....שקנה דברי תורה כמוכם
קנאתם של האומות בדת ישראל ובתורתם כדברי 

אין "מביאה אותם למצב האבסורדי של ,ם"הרמב
 ".קונה

 .שבת שלום ובשורות טובות הרב
 

 משולחן המזכירות

 
אוף ברכות ליאיר ושלומית מנש ברכות

שתשרה בביתכם  ,נרבה בתפילות לנישואיכם
ישפיע ממרום .ותמיד תלווה אתכם באהבה ,השכינה

 .אמן סלה עליכם ועל כל ישראל טובה וברכה
 

 מזל טוב
  

ברכות ויישר כח לחברנו עמי ארז סגן ראש 
 המועצה

 על יוזמתו הברוכה לכלל תושבי החבל
 בהגשת חוברת מהודרת ומפורטת

 תבהדרכה הלכתית ומעשי
 .לקראת שנת השמיטה הבאה עלינו לטובה

 מתפללי בית הכנסת
___________________________________ 

תודה וישר כח לנדיבים שפתחו ביתם לשכן את 
ה שנזכה "ב .אורחינו בשבת חתן של ייטב ומלכה

 .להשיב לכם בשמחות
 יוסי ויעל פנחסוב

 

 טוב להודות
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 .פני זמן טבילהל, נא לתאם במשך היום

 4534015-054                 'ג', ב', א -דבורה

 8094202-054         .ש"מוצ', ה', ד -אילנה
 .אילנה ודבורה לסירוגין -ערבי שבתות

 

 מקווה
 

 והתעוררות בין כסה לעשור ערב ניגונים
 ,נשים ונערות יקרות

יתקיים במושב  40:00בשעה , (48.2) תשרי' ד', ביום א
 , ערב נשים

 . לימוד ושירה, בסימן קירוב לבבות
 :בתכנית

 התכנסות עם כיבוד קל
מור -ארבעה מעגלי לימוד לבחירתכן שיועברו על ידי

 .מירב בקר ושולי כהנא, יעל יששכר, דשן
הזמרת רוחמה בן יוסף בהופעה מיוחדת , רבבהמשך הע

 ,ומרגשת של שירים וסיפורים
 .ברוח הימים הנוראים

לא אגזים אם אומר שזוהי אחת היצירות הנשיות "
המלים . היותר משובחות שנתקלתי בהן לאחרונה

המנגינות מיוחדות וממכרות והשירה , מופלאות
 (מן העתונות..."  )כובשת

 .אנא נצרו תאריך זה
 .ה לתרבות תורניתהועד

 
 

 

 
 05:50 -תפילת הנץ בבית הכנסת מנחת שי 

 

 משולחן הגבאים
 

 ונאבק הלוקמיה ממחלת הסובל שנתיים בן ילד לראות
 ,מעיניו קורן מיוחד ואור פניו על כשחיוך ,חייו על

הילד הזה הוא  !אדיש אותך משאיר לא כזה מראה
לא ההתמודדויות ה, ועל המסע שצעדנו איתו !שלי

שבימים אלה , כתבתי ספר, פשוטות שזימנו לנו החיים
את מי לא  .אנחנו מגייסים את הסכום להוצאתו לאור

פוקדים אירועים שתחושת חוסר האונים מחלחלת אל 
מי לא חש לפחות פעם בחייו דאגה וחוסר  ?תתוך ישו

בספרי אני מתאר איך אנחנו   ?יהיה ידיעה מה
. ו ממנה מחוזקיםויצאנ, התמודדנו עם מציאות קשה
  .איך ראינו אור בתוך החושך

, אם אתם רוצים להיות חלק בהוצאת ספר חשוב
אנא תמכו , שפותח כיוון אחר להסתכל על החיים

בקרו באתר בו אנחנו מגייסים . בהוצאת הספר לאור
  :את תמיכת הציבור בהוצאתו והיו גם אתם שותפים

http://tinyurl.com/headStartLeukemia 

להתרשם , רק להיכנס לאתר, א דורש מכם הרבהזה ל
 .לתמוך, ואם מתאים לכם

 ,תודה רבה מקרב לב
 שלמה בן דור
 

להלן סדר פעולות שעל האזרח לבצע בעת אירוע או 
 :לאירוע פלילי חשד

וניידת   ,האירוע מוקלט - 100דיווח במיידי למוקד . 1
 .תשלח לאירוע

עדכון שוטרי מרכז השיטור המשולב רן פריינטה . 4
   (0506273713)יגאל גדקר  או( 0506276285)

ללוות את האירוע  במטרה  00:00-44:00בין השעות 
 .ריכוז המידע לניתוח פשיעה, ושליחת צוותי מתמיד 

דווח לשומרים במושב בשעות הפעילות שלהם . 3
(43:00-05:00 ) –052-3620060 
יש לעדכן גם על אירוע שכבר הסתיים או חשד . 2

 .על מנת לתחקר את האירוע –לאירוע כזה 
 ד חבל יבנה"מתמי, בברכת שנה טובה ושקטה

 

 
 לידיעת משכירי הדירות. 1

חזרת עקב ריבוי המקרים של עזיבת שוכרים ללא ה    
מעתה המשכיר יקנה תיבה , המפתח של תיבת הדואר

נוספת שאותה יעביר משוכר לשוכר וישאיר אצלו מפתח 
 .רזרבי

לידיעתכם יש שביתה בדואר נע ולכן מומלץ לא לשים . 4
יבה האדומה שבמזכירות אלא ביבנה או תדואר ב
 .רחובות
 בברכה

 חנה אדלר
 

 

 חברים יקרים 
התבקשנו בהתראה קצרה לארח בשבת הבאה חיילים 

החיילים הללו טרם החליטו אם ". נתיב" מקורס
בינתים הם עברו קורס . ברצונם לעבור את תהליך הגיור

שבת שכזו . היהדות-כללי עם מתן אינפורמציה על עניני
ליך אם אם יחליטו להיכנס לתה, יכולה להכריע בעבורם

יש [. הם יכולים לפרוש, בהמשך אם כי בכל שלב ]לאו 
שבמושב ישנן משפחות שעברו את התהליך  לציין
עודדו . עם חלק מחיילים שהתארחו בביתם,בעבר

משפחות . אותם ותמכו בהם עד לשלב הגיור בבית הדין 
-אנו מקווים שגם הפעם אתם. לכל שבח אילו ראויות 

, תפתחו את ביתכם וליבכם לחיילים -משפחות יקרות
הי שבת מ, להכיר מקרוב שלרובם זו הזדמנות ראשונה 

 .אמיתית
 היא רחל פישר,בתודה מראש קוקי 

 או 050-2181122: אתם מוזמנים להתקשר ליעל נדלר
 או 050-22.1113: לדליה אביגדורי

 2200331-.05   : לקוקי פישר
 

 .ב בסוף דף המידע"שאר הפרטים רצ
 

י "אחראית צח, ולדפי ליבר, תודה למועצת חבל יבנה
פיברילטור -שרכשה לנו מכשיר דה, רפואה במועצה

 .מוטט מאירוע לבביתשיכול להציל חיים של מי שה
תקיים במועדון הדרכה י 40:00בשעה  15.2.12ביום שני 

 על מתי ואיך להשתמש במכשיר
לא צריך להיות רופא אחות או חובש להפעיל את 

כל מי , כל מי שמעוניין ללמוד ולעזור לאחר -המכשיר 
מוזמן למועדון , שעשה פעם קורס עזרה ראשונה

 להדרכה

 ,בברכה
 רנה רוזנברג

 י רפואה בית גמליאל"צח

 דואר
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ממוזג חצר , כרה לטווח ארוך בית עם נוף מדהיםלהש

חדרי  4+ חדרים והול  6גדולה מטבח חדש סלון ועוד 
אמבטיה אפשרי לריהוט חלקי חצר גדולה ומרווחת 

 .כניסה מיידית.מיקום נהדר
 לוינגר חנניה
050-5221838 
 לוינגר מינה

 רק בערב - .050-111225
_______________________________________ 

 . חדרים להשכרה יחידת דיור בת שלושה
 : לפרטים נוספים

 0502.55510   רן
_______________________________________ 

 .ממוזגת ויפה, חדרים 4להשכרה יחידת דיור בת 

                   מתאימה גם למשרד או לקליניקה
 051-8928358: לפרטים

_______________________________________ 
 .חדרים 4להשכרה דירה בת 

 :לפרטים
 משה ורחל לוי
08-9.12381 
050-.1.9832/050-.1.9838 
_______________________________________ 

 .חדרים יחיד במשק 3להשכרה בית 

 .מסודר וממוזג
 1/8/4012כניסה 

 050-5215901ברוך קרייז : לפרטים 
_______________________________________ 

   חדרים מסודרת וממוזגת 2רה דירת להשכ
 90121...205/יצחק 

_______________________________________ 
כולל מזגן , חדרים 3מרווחת בת   להשכרה דירה
 .ומרפסת גדולה

 .כניסה באוגוסט
 0518902111לפרטים שמואל 

089.13095 
_______________________________________ 

 להשכרה
 .ים במשקחדר 2דירה בת 

 :לפרטים
 שושי ...110911/051-52.2.-.05

_______________________________________ 
לטווח ארוך במשק בבית גמליאל יחידת דיור  להשכרה

 .בת שלושה חדרים
מטבח , וארונות קיר בכל החדרים, היחידה כוללת מיזוג

וכן חצר , מאובזר עם אפשרות להשארת ריהוט חלקי
 .גדולה

 יתן לפנות לאברהם וזהבה גוטמןלפרטים נ
 2.1.102/8-.05בטלפון 

_______________________________________ 
 !למכירה

 .ר"מ 800ר על שטח "מ 480בית בהרחבה בנוי 
 .מרפסות+ ד"ממ+ פינת אוכל+ סלון+ חדרי שינה 6

 :טלפון
 .52809.0-05דוד 

 

השכרה/ן למכירה"נדל   
 !!הילדים שלכם כל כך חמודים

ואתם לא רוצים שהמתיקות תעבור לפני שאתם 
 !!משמרים אותה

 צילומי חוץ מקצועיים
 05091059.9: יעל

_______________________________________ 
הסרת שיער , עיצוב גבות *בנייה והדבקת ציפורנים*

  .פדיקור ומניקור איפור*בשעווה 
  0506499186 יעל אבורמד

_______________________________________ 
ומעלה להפעלת  40דרושים מדריכים תותחים מגילאי 

אפשרויות קידום , בוהשכר ג. חוג ייחודי ומדליק באזור
 .ובונוס שנתי

 .051299.395 -לפרטים שי עובדיה 
_______________________________________ 

שחיינית מקצוענית מעבירה שיעורי שחייה פרטיים 
  .בלבד
 דקות 25 -ח ל"ש 80: מחיר

 .058-281-133שרידה מסלו : לפרטים
_______________________________________ 

חדשים בניילון  22-6אורדע ויצירה לגילאי  משחקי
 לתאם בערב. ח"ש 50-30בין   .במחירי עלות

 מינה לוינגר
3336754-050 

_______________________________________ 
 עם ארגז מצעים במצב טוב למסירה מיטה וחצי 

 050-1053308: לפרטים לפנות לפרץ
 

 

 
 

 לוח מודעות

 
 ~~~ה העונה החדשה של מיץ רימונים החלה"ב~~~

 ללא שום תוספות, טבעי 100%מיץ רימונים  למכירה
 ח"ש 15ליטר במחיר  1בקבוק זכוכית של 

 .חייבים לשמור בקרור ולנער היטב לפני השימוש
 .ובהקפאה עד שנה, ניתן לשמור בקירור עד שבוע ימים

יש לרוקן כוס חד פעמית מכל בקבוק לפני !! חשוב
 ההכנסה למקפיא

 05111.1080 -נייד  חיים קרייף
_______________________________________ 

 :נותרו מוצרים אחרונים בהזדמנות
 .ח"ש 150 -כורסת נוחות מעור  .1
 .ח"ש 400 -מייבש כביסה כחדש . 4
 .ח"ש 150 -כיריים כחדשים . 3
 .ח בלבד"ש 150 -חלקים כחדש 3מזנון . 2
 .א"ח כ"ש 50 -לוחות נישה. 5

0511..2132 
 .אצל חיים דורי משק  

_______________________________________ 
 . מזמינה אתכם למכירה מדהימה לקראת החגים

, לה בגדי ילדים'נטע, אורנה ורננה בבגדי נשים ונערות
 .יערה תכשיטים ואוהד כיפות

בבית  44-10בין השעות   לספטמבר 16יום שלישי 
 181התמר , משפחת טויטו

 !מוזמנים בשמחה
 שירי

 מכירות
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שבת שלום 
!!!ומבורך  

 

 :המערכת
 שמרית פרנקל

 צקי יולס

 יהונתן רועי עזריה: מדפיס
 שרית גרוסמן: מפיצה

 

 .91:03הודעות לפרסום יתקבלו עד יום שלישי ב 

 :לכתובת המייל

dafmedabg@gmail.com  

 :לכניסה לאתר המושב

www.beitgamliel.org.il 
 75: סיסמא. גמליאל: שם

 

 80-3395399 :מזכירות המושב
Sg828@bezeqint.net 

 

 :ל של הועד לפניות חברים"הדואכתובת 

komibg@gmail.comvaadme  

 
ה בשבוע "נקיים בע, חם-את המפגש הקבוע של בית

ד "תשע' א באלול ה"הקרוב ביום שלישי כ
במועדון , אחר הצהריים 10:00בשעה , (16/02/4012)

 .  ותיקים
 :ניתן להתקשר נוספיםלפרטים 

08-9.128.3' מרים גרינוולד טל   
08-9.13130' לב    טל-או למרים בר  

 

 בית חם

 
 :י"רשמים לחוגי מדרשת חמידע לנ

  החוגים יתקיימו באולם החדש והמרווח שבמרכז
 .היום

 אופן הרישום: 
 :טלפונית למזכירות העמותה בטלפון            

 .או אצל הרכזות בישובים 08-8528623 
 תשלומים: 

o חיוב על פי השתתפות במפגשים 
o  בלבד₪  20 –עלות כל מפגש. 

 הנחות: 
o  שני הנחה לחוג 10% –שני חוגים 
o  הנחה לחוג השלישי 40% –שלושה חוגים. 
o  הנחה לחוג הרביעי 50% –ארבעה חוגים 

 אופן החיוב: 
o כל משתתף בחוג יקבל חשבון ובו , בסוף חודש

 .פירוט החוגים והמפגשים בהם השתתף
 דרכי תשלום: 

 .או כרטיס אשראי, ק'צ, מזומן
_____________________________________ 

 :צ"ואחה שעות הבוקרחוגים במרכז יום ב
 :ממשיכים עם החוגים המוכרים והטובים

 כ עם חנה לבל"חוג תנ
 "גלות ושיבת ציון בספרי בית שני, חורבן"

 8:25-2:25: בימי ראשון בין השעות
 0/2/12: פתיחה

 גרשוביץ-ע"יש-ספרות עם יהודית בר
 40/10/12: פתיחה ,  בימי שני אחת לחודש

 זוןעם גילה יוסל האזנה למוסיקה 
דרכים וגעגועים , פולקלור ועמים, לאום וגיבורים

 12 -המאה ה: הרומנטיציזם -בסיפורים ובצלילים
 במוסיקה

 48/10/12 -פתיחה, אחת לשבועיים  -בימי שלישי 
 ספרים וסרטים בעקבות האמנות

 ר אפי זיו "עם ד
 2/11/12: פתיחה, אחת לחודש, בימי ראשון

 ידיעת הארץ  עם עופר רגב
 3/11/12: פתיחה, י אחת לשבועייםבימי שנ

 .החוג ילווה בטיולים כהמשך לנושא ההרצאות
כל החוגים מתקיימים באגף החדש של מרכז היום 

 בקבוצת יבנה
 10:00-18:30 –צ "שעות החוגים אחה

 08-85.8291: ההרשמה במרכז היום בטלפון
_______________________________________ 

 4144/11-14: ה לשבוע שביןפעילות העמותה בחבל יבנ

 י חבל יבנה"מדרשת ח

 עם חנה לבל –כ "תנ  1:48

 עם יורם גולני -אקטואליה  :  הרצאה      11:18

 !נשמח לראותכם 

 .צוות העמותה

 

 העמותה למען החבר הותיק

 
 שבת פרשת כי תבוא

 41:25:ב"פעולת חב
 18:00:לימוד מדריכים

 18:15:מפקד
 !!):מיד לאחר ההבדלה התקיים הרקדה מטווורפת

 !!כולם נשארים
 .הדר וצוות ההדרכה-ניפגש,שבת שלום

בסיס להצלחה והדרך בה ניתן להשיגה  הכשלון הוא"
 ".בסופו של דבר

- פתגם סיני-
 

 בני עקיבא

 .תרבות בחוויות שוויץ
 . 40.00בשעה  1.10,בתשרי' ז' ,ביום ד

מארח את יונתן אנסמבל ניגון ירושלמי -שחר אבקשך"
 ."רזאל

השוזר ,מסע בזמן אל שורשי המוזיקה היהודית
 .ניגונים וסיפורים,פיוטים

-אילן קינן,חליל צד,הנחייה-הלל מאלי-משתתפים
 .קמנצה-יגל הרוש.שירה,גיטרה

-יאנוש הורביץ.כלי הקשה-יוני שרון.סנטור-משה שלו
 .קונטרבאס-טסלר-אלון פנר .אקורדיאון

 הכניסה חופשית
 .מוזמן הציבור

 פנינה שטאובר
 רכזת תרבות וארועים
 חוויות שוויץ
 רשת חוויות רחובות

08-9130208 ,  051-.8.0513 
 

mailto:dafmedabg@gmail.com
mailto:Sg828@bezeqint.net
mailto:vaadmekomibg@gmail.com
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 משפחותל תיאום ציפיות '', הכנסת אורחים''שבת 
 

 .'' נתיב''אנו מודים לכם על הנכונות לארח במחיצתכם את חיילי קורס 
 רקע

ראל לכל חייל או מורשת ותרבות יש, מציע לימודי יהדות ,ל"בשיתוף צה, יהדותההמכון ללימודי 
, ושת קשר והשתייכותיחד עם תח, הן ידע והן חוויה הלימודים מקנים לתלמידים. חיילת עולה

 תהליך התוכנית מכינה את הלומד המעוניין בכך לקראת. באווירה של הזדהות ותמיכה חברתית
 .גיור

 
מבין אלו שאינם . י ההלכה"יהודים ושאינם יהודים עפ : סים השונים משתתפים חיילים עוליםבקור

 קראת סיום הקורסל. ראת גיורי ההלכה רבים המבקשים להצטרף לקורסי המשך לק"יהודים עפ
 .אשר באורח חייהם מבטאות את הערכים הנרכשים בקורס מפגישים בין החיילים למשפחותאנו 

  .''נתיב''הם חניכי קורס  ,החיילים שיגיעו לביתכם
 

ישנה קבוצה מצומצמת יותר , בנוסף. רובם יוצאי חבר העמים. החיילים בעלי רמות עברית שונות
 .לםונות בעוששל חיילים ממדינות 

  
 מטרת השבת

אמצעי עם  המפגש הבלתי. המטרה העיקרית של השבת היא שהחיילים יחוו שבת במשפחה יהודית
אשר לחלק מהם זו הפעם , רושם עז אצל אותם חיילים משפחה המנהלת אורח חיים יהודי מותיר

ת זהו שיאו של הקורס מבחינ –מניסיוננו .  ולנו בביתה ראשונה שהתארחו אצל משפחה דתיתה
 .ההשפעה על החיילים

 
 ההכנות לשבת

תיאום סופי למקום מפגש יגיע מאיש   .שעתיים לפני השבת-החיילים יגיעו לבית המשפחה כשעה
 .הקשר או ממפקדת הצוות שתיצור עמכם קשר

הם אינם בטוחים . עבורם זהו מפגש עם עולם שונה מהמוכר להם. החיילים מאד חוששים משבת זו
 ,ולכן כדי להפיג את החשש, פעמים רבות הם מתביישים. ה לומר ומה לא לומרמ, הוגלנ עליהם כיצד

חשוב ליצור קשר עם החיילים ולתת להם הרגשה  .ביוזמה שתגיע מצד המשפחהלעיתים יש צורך 
יש לנהוג עימם ברגישות ולא לשאול אותם שאלות מביכות העלולות  .נעימה וטבעית עד כמה שניתן

היכן הם משרתים , מתי עלו, על המשפחה, צדם יכולים לספר על עצמםהחיילים מ .להרתיע אותם
 .וכן הלאה

 
 הצעות

כגון על , ניתן לראות זאת כהזדמנות להסביר להם על כך –אם החיילים הגיעו בזמן הכנות לשבת 
מגיעים למשפחה  והם חיילים למדו על שבתאמנם ה .שולחן שבת, הדלקת נרות, פלטה של שבת

 ,לכן. לאת הכוויפנימו אולם בכל זאת אין לצפות שיזכרו ,  לימוד והכנה בבסיסלאחר שעברו שבת 
בזמן הדלקת נרות רצוי להזמין את  .כשחשים שיש צורך להסבירו כדאי לנהוג בצורה טבעית

 .החיילות להדליק נרות
 .הבנים יגיעו עם כיפות. לחיילים נאמר להגיע בלבוש הולם וחגיגי לקראת השבת
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 תפילה
 . ם יגיעו עם סידוריםהחיילי

אם אין אשה מהמשפחה שהולכת לבית , החיילים והחיילות מודרכים להגיע לתפילה בליל שבת לכן
 . הכנסת כדאי לוודא שיש מישהי בעזרת הנשים שתוכל לסייע לחיילות

 סעודת שבת
 -' כונטילת ידיים ו, כדאי להסביר על קידוש, במהלך הסעודה. החיילים נוהגים לפי נוהג המשפחה

ואם עושים קידוש על יין , אין בעיה לתת יין מבושל לאינו יהודי. למרות שכבר למדו את הדברים
. אנא חלקו יין לכולם בכוסות ולא רק לחייל שאינו יהודי, בשביל למנוע הלבנת פנים, שאינו מבושל

עדים מי שרוצה למנוע ספקות בענין או שיגיש רק מיץ ענבים או שבכל מקרה יחלק לכל הסו)
 .כדאי לקחת בחשבון שהחיילים אינם רגילים לסעודות ארוכות. (בכוסות נפרדות
 לאחר הסעודה

כמו . אם ישנה פעילות מאורגנת על ידי הקהילה וודאו שהחיילים יודעים את הדרך למקום המפגש
 .כן החיילים מודרכים לחזור בשעה סבירה

 רשבת בבוק
ניתן להזמינם כמובן . המפקדת ובהתאם לרמתם החיילים מודרכים להגיע לתפילה בתיאום עם

 .אך אין ללחוץ יתר על המידה בנושא זה, להצטרף לתפילה מתחילתה
 סעודת שבת

 .בחיק המשפחה המארחת במתכונת של סעודת ליל שבת, החיילים ישתתפו בסעודת שבת
 אחר הסעודה

 מפגש מומלץ לוודא האם תוכננה פעילות על ידי אחראי השבת בקהילה וכן מקום
 .תפילת מנחה היא רשות עבור החיילים

 . החיילים מתודרכים להשתתף בהבדלה וכדאי ללוות אותה בהסבר קצר
 חילול שבת

ייתכן ויתקשו , יחד עם זאת. החיילים מתודרכים לגבי איסור חילול שבת מוחלט בפרהסיה
ים מחוץ לבית להתנתק מהרגלים כמו עישון או שיחה בטלפון הסלולארי וימצאו מקומות מוצנע

 ןלרוב המשפחות אין צורך בהערה זו אבל ניסיו)אין לבקש מהחיילים לחלל שבת . לפעולות אלו
 (.בגלל בקשה כזו גם אם נאמרה בתום לב סהעבר הראה שכל השבת יכולה להיהר

  בצאת השבת
אל ת החיילים מצפים כי לא יהא זה מפגש חד פעמי וכי יוכלו לפנורבים מ. רצוי להחליף טלפונים

במיוחד חיילים שימשיכו במסלול ) פעמים נוספות תהבהמשך דרכם ולהתארח במחיצ המשפחה
 (.גיור

 !ה ישלם שכרכם''הקב,  אנו מודים לכם על ההיענות
 ,נשמח לענות על שאלות ולהיות לעזר תמיד

 !!! שבת שלום
 רכזת משפחות מלוות, חווי סמט 

04-6402280 


