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כי תצא
כניסת שבת
יציאת שבת
מנחה באמצ"ש
ערבית באמצ"ש

18:44
19:42
19:00
19:10

דבר תורה  /הרב
"זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתך ממצרים" )פרק
כ"ה פסוק יז'(
כתב רש"י" :אם שיקרת במידות ובמשקולות ,הווה דואג
מגירוי האויב שנאמר "מאזני מרמה תועבת ה' וכתיב בתרי' ה
בא זדון ויבוא קלון" )משלי י"א( .יש לבאר דברי מדרש אלו
המובאים ברש"י :נראה שהסיבה והשורש במידה הרעה של
המשקר במדות ומשקולות הוא חיסרון באמונת ה' וחוסר
שנקצב לו ומה שמגיע לו ושאין בכוחו של אדם לקחת יותר
ממה שנקצב לו ,אז אותו אדם לא מרמה או משקר אלא
עוסק בפרנסתו באמונה .אולם ,אדם העושה את עושרו שלא
בדרך היושר והצדק אינו בטוח בה' והוא כמכחישו כי אינו
מאמין שהכל מאת ה' .אומרים חז"ל בעיניין מלחמת עמלק:
"וכי ידיו של משה עושות מלחמה? אלא ,כל זמן

שהיו מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם
לאביהם שבשמיים היו מתגברים ,ואם לאו -היו
נכשלים" .אמונתם ובטחונם בה' שיושיעם מידי האויב
עמדו להם .על כן ניצחו את עמלק ומלחמה זו החזיקה
והגבירה את אמונתם .אבל כאשר חנו ברפידים וילונו על
ה'" ודרשו –רפידים -שרפו ידהם ולא התחזקו באמונתם
על השגחת ה' ,אלא להפך אמרו" :אם יש ה' בקרבנו
נעבדנו" או אז הגיע עמלק ואז ראו ולמדו להאמין בה'.
כך "במדות ובמשקולות" כפי שבארנו ,מדובר בענין של
חוסר אמונה בה' .לכן הסמיך רש"י את עניין מדות
ומשקולות למלחמת עמלק .אם מסתכלים כלפי אביהם
שבשמיים אזי מנצחים ,ואם לאו-נחלשים .לכן כתב רש"י
כי בעוון מדות ומשקולות מגרה עליהם את האויב.
______________________
שבת שלום ובשורות טובות ,הרב

ברכת הצלחה לשנה החדשה

דירה פנויה בראש השנה

תלמידות ותלמידים יקרים ואהובים ,עם תחילת שנת
הלימודים הבאה עלינו לטובה ,ברצוני לברך את כל
אחת ואחד מכם בברכת עלה והצלח! אני תקווה
שתעלו מעלה בלימודכם ובהנהגותיכם .זיכרו" -יגעת
ומצאת-תאמין!" ולכם ההורים הרבה נחת.
_____________
שלכם ,הרב

משפחת החזן )אחיו ובני ביתו( מחפשת דירה להתאכסן
בה בראש השנה .אם אתם נוסעים לחג ,נודה לכם אם
תוכלו לסייע באירוח בביתכם.
________________________
ישראל וזהבית דוד 054 7792647
או דליה 050-6742331

טוב להודות
מזל טוב.
משפחות ארן,לפיד ופרי מזמינות את כל חברי המושב
לקידושא רבה במועדון לאחר תפילת שחרית לרגל
נישואיהם של אושרה וחנן ארן ודרור וכרמל פרי.
בואו בשמחה!!
מקווה
אילנה  054-8094202בימים :רביעי ,חמישי ,מוצ"ש.
דבורה  054-4534015בימים ראשון ,שני שלישי.
בימי שישי לסירוגין.
יש לקבוע מראש

לכל חברנו היקרים ,תודה על הכל .על שפתחתם את
ביתכם ,על המאפים הטעימים ,על התעניינות ,החום
והעזרה בכל ולוואי ונזכה כולנו שירבו השמחות.
אחיעד ,דליה ויוסי אביגדורי
________________________________________
ליעל גוטמן ולנעה בקר
כל הכבוד על הקיטנה הנפלאה שארגנתם לילדינו בחופש
הגדול! הילדים באו בשמחה וחזרו קורנים מאושר!
הענקתם להם אהבה ,הקשבה ורוגע ,יחד עם פעילויות
מגוונות ומושקעות והרבה הרבה הפתעות ומתנות.
מחכים כבר לחופש הבא
מהורי וילדי הקיטנה
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לוח מודעות
חוג ג'ז לבנות! החוג יתקיים ביום שלישי )ולא רביעי(
החל מיום י"ז אלול  .4/9עקב החגים יתווספו שני
שיעורים במהלך ספטמבר ,פרטים יימסרו בהמשך.
שעות הפעילות הן:
כיתות א+ב 15:45
גן חובה+טרום חובה 16:30
כיתות ג'+ד' 17:15
כיתות ו'+ז' )שיעור כפול( 18:00
כיתות ח'+ט' 19:30
ניתן להגיע לשיעור ראשון ניסיון.
מצפות לכן ,לי ויהודית
נייד יהודית 050-5745480
_______________________________________
למכירה :מיני אטלס כבישים )אידאלי לטרמפים ,נוח
וקומפקטי במיוחד( וכל זה רק ב 35שקלים!
מפות סימון שבילים מנוילנות  65 -שקלים!
סדרת ספרי המעיינות- 365 -מעיין לכל יום ) 3כרכים-
צפון,מרכז ודרום( רק ב  195ש"ח.
סדרת המסלולים 120-מסלולים ) 3כרכים( רק ב.₪ 185
אברהם פישר 0546641044
_______________________________________
דרושה מנקה אחראית וחרוצה לעבודה פעם בשבוע.
אריאל רחל 0524498254
_______________________________________
אי"ה ביום שלישי הבא י"ז אלול ) (4/9בין השעות
 17:30-21:30יתקיים במושב ניר גלים יריד מכירות
לקראת החגים.
_______________________________________
לימורי הסטייליסטית מגיעה אליכם שוב עם המון
שמחה וגעגועים ,מבחר גדול של צבעים מידות ושאר
מעצבים .מחכה לכן ב 4/9יום ג' בביתה של רות
גולדברגר החל מ 17:00עד חצות הליל ,אז קדימה לנשום
עמוק לפנות מקום בארון ולהתכונן...
בנוסף תגיע יערה מעצבת תכשיטים
_______________________________________
הסטודיו של שולמית -השנה החדשה מתקרבת וזה
הזמן להתחדש בתכשיט ולקנות מתנות ליקירכם.
אצלי תוכלו למצוא תכשיטים מהקולקציה החדשה,
ומתנות ייחודיות לחג הכל מזכוכית ועבודה ידנית.
כ"כ ניתן למצוא תכשיטים בציפוי זהב מפרי ידיה של
ביתי קרן .כן ניתן לרכוש אריזות שי עם יין משובח
מ"יקב משפחת אנגל" משולב עם פקק אומנותי
מזכוכית .אשמח לראותכם
שולמית אנגל 0507341428
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מזל טוב
מזל טוב למשפחת יוסף מוטי ודליה לנישואי הבת חני
ברכות שמחה וגיל.
_________________________________________
למשפחת גל היקרה מזל טוב להולדת בתכם שירה
מאחלים לכם רוב נחת בריאות ואושר שתזכו בע״ה לגדלה
לתורה ,לחופה ומעשים טובים.
מאיתנו משפחת לוין
_________________________________________
מזל טוב לשרה ולמיכאל להולדת הבת ,מזל טוב לחנה
ויחאי להולדת הבן.
מזל טוב לשרון וישראל עזריה להולדת הנכדה והנכד .
יהי רצון שירבו שמחות בישראל.
_________________________________________
מזל טוב למשפחת פרי תרצה ומשה לנישואי הבן דרור.
שתזכו בע"ה להרבה שמחות ונחת מכל הילדים.
_________________________________________
מזל טוב למשפחת וייס בתיה ושמואל לנישואי הבן אריאל
שתזכו לראות שמחות נוספות בבתיכם.
_________________________________________
חנן ואושרה היקרים .מזל טוב לנישואיכם .
בע'ה שתזכו להקים בית של אהבה,אחוה ,שלום ורעות.
אוהבים המון,המשפחה המורחבת.
_________________________________________
מזל טוב לחנה ולמתניה הלפגוט עם לידת הבת שוביה,
שתרוו נחת ותגדלו אותה בבריאות ובקדושה,
מסבתא שרה וסבא דני מס
_________________________________________
מזל טוב לרחל וגדעון הריסון לאירוסי הבן נתנאל.
שתזכו בע"ה להרבה שמחות ונחת מכל הילדים.
_________________________________________
מזל טוב למרים וגדעון בר לב לנישואי הבת בבי.
שתזכו בע"ה להרבה שמחות ונחת מכל הילדים.
______________________________________
מזל טוב ליפה ובני יוסקוביץ להולדת הנכדה .בת למוריה
וטל .שתזכו בע"ה לרוב נחת מכל הצאצאים.
_________________________________________
מזל טוב לשלי ארן ולנאוה לפיד לנישואי הבן חנן.
שתזכו להרבה נחת מכל הצאצאים.
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משולחן המתנ"ס
*חוגי מתנ''ס חבל יבנה בבית גמליאל
שבוע הבא ה 2/9מתחילים את החוגים במושב מפגש
ראשון ניסיון במידה ותתגבש קבוצה נמשיך את החוג.
יום שני ילדים אוהבים ליצור – בשעה  17:30במועדון ב'ע
יום שני -טניס  15:30-מתחילים ומתאמנים
שנה א  -במגרש
 17:15מתקדמים
יום שני – פיתוח מוטורי בשעה  16:30לגילאי .4-5
יום שלישי – כדורסל ג-ד 15:30
כדורסל ה-ו 16:30
יום רביעי – בלט מודרני בשעה 16:00
מתקדמות א ומעלה
בשעה  16:45גן חובה
לאחר חוג הניסיון נעדכן איזה מהחוגים ימשיכו .הכול
תלוי בהרשמות שלכם.
*אני ודודי ודודי לי
מתנ"ס חבל יבנה מזמין את כולם לערב מיוחד-
"סליחות  ,סליחות" מופע מיוחד לימי ה"סליחות"
מאת :האחים נטף
שיתקיים אי"ה ביום רביעי י"ח אלול תשע"ב )(5/9
בשעה  20:30במועדון בבית גמליאל
האחים נטף ינגנו בחלק א' –
מוסיקת חובקת עולם – מסע מוסיקלי הנע בין המזרח
הקדום דרך צפון אפריקה ועד לאנדלוסיה ומזרח אירופה.
וחלק ב' – מופע פיוטי סליחות  -הכולל את פיוטי
הסליחות המוכרים על פי הלחן הירושלמי בשילוב עם
ניגונים מערביים מוכרים .
דמי כניסה₪ 20 :
סיור סליחות עם גיא דורון לסייר ,ליהנות ,לשיר ולשמוח
מהרגעים היפים המתחבאים בין סמטאות העיר העתיקה
אי"ה ביום שלישי כ"ד אלול תשע"ב )(11/9
יציאה מהמתנ"ס בשעה 17:00
חזרה משוערת23:00 :
סיור ייחודי ,תיאטרלי ברובע היהודי .מפגש עם דמויות
ומקומות הקשורים לימים נוראים .ותפילה בכותל
המערבי
מחיר כולל הסעה וכיבוד קל  . ₪ 60יציאה מרחבת
המועצה בשעה ) .17:00מעל חמישה אנשים בישוב יהיה
איסוף(
הרשמה במתנ"ס 08-8622101
*שנה עברה שנה באה אני כפיי ארימה....
אחר הצהרים של שמחה ודבש אי"ה ביום שני ) (12/9כ"ה
אלול בבית העדות בניר גלים.
לגילאי  4-10עלות ₪ 30 :לילד
 16:30תאטרון בובות "בוביני""-סוד השמחה"
 17:30סדנת הכנת כלי זכוכית לדבש בצריבת חול
וסדנא לנרות הבדלה מדונג.
"ושוב נצאה אל הדרך יחד -כל הדרך"
נשים יקרות! הנכן מוזמנות למפגש נשים המשלב :שירה
בציבור עם רעיונות וסיפורים .והפעם לרגל חודש אלול
וימי התשובה-בנושא :ערבות הדדית בהנחיית :עטרה זון.
המפגש יתקיים אי"ה ביום שני ט"ז אלול ) (3/9בשעה
 ,20:30באולם ביהכנ"ס "בית זלצר" הבעש"ט ,22
רחובות .עלות .₪ 15 :כולל כיבוד קל .
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בית חם
המפגש הקבוע של בית-חם יתקיים בע"ה בשבוע הקרוב
ביום שלישי י"ז באלול ) ,(04/09בשעה  17:00אחר-
הצהריים במועדון וותיקים.
אנו מודים לד"ר אלי רוזנברג על השיחה המעניינת על
"חשיבות השינה" שהעביר לנו בשבוע שעבר.
________________________
לפרטים נוספים
מרים גרינוולד 9437841
מרים בר-לב 9431310

נדל"ן להשכרה/מכירה
להשכרה ,לכניסה מיידית :חמישה חדרים יפיפיים,
ממוזגים וגדולים ,ריהוט חלקי.
אריאל ופינחס רחל ,052-4498254
08-9430545
_______________________________________
דירת  3חדרים  ,כ  72-מ"ר ,מטבח חדש וסלון.
מזגנים בכל חדר .יש נגישות לעגלות מכל סוג.
יעל 054-4610943
יוכי 054-5236790
_______________________________________
להשכרה יחידת דיור מושקעת ומטופחת בת  3חדרים
כוללת מזגן לכניסה מידית.לפרטים יש לפנות לפרץ.
,050-2051108
050-2051110
_______________________________________
מתפנה באוקטובר דירת  3חדרים חדישה וממוזגת
נא לפנות לדני מס.
דני 0524230455

תודה לחגי ,רכז הנוער על ארגון טיול הנוער המקסים
לצפון ומזל טוב להולדת בנו בכורו .
תודה לדניאל שטריקר ,אסתר הקומונרית היוצאת ,יוסף
מימון וסתיו ניזרי על לקיחת מושכות טיול הקיץ לנוער .
הייתם נהדרים ותודה שסייעתם להוצאת הטיול לפועל .
תודה על הנכונות ,האיכפתיות ,העזרה והכי חשוב -העשייה
הייתה מתוך שמחה והנאה .קיבלנו דיווחים מהנוער על
"טיול מדהים" .תודה לנוער הנפלא של המושב על שיתוף
הפעולה המיטבי שסייע לא פחות להצלחתו .יהי רצון
שיהיו עוד הרבה פרוייקטים מגוונים ומוצלחים .בהזדמנות
זו ,נרצה לעדכן ,שלאחר פגרת הקיץ ,ועדת חינוך/היגוי,
חוזרת להמשך פעילות .יש לנו עוד עבודה רבה ,מי שמעוניין
להושיט כתף ,יכול לפנות לאריאל בריח או למירב בקר.
עידכונים על מפגשים קרובים ,יפורסמו בקרוב.
שנה טובה ומוצלחת,
וועדת חינוך
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העמותה למען החבר הותיק
יום ראשון ט"ו אלול 2/9
8:45
10:15

תנ"כ-חנה לבל
"תמונות ומחשבות – לקראת הימים הנוראים"
ההרצאה מועברת ע"י בי"ס מעלה לקולנוע וטלויזיה ומלווה בסרטים כמו כן נעשה דיון על הסרט
מומלץ ביותר

**חוגי מדרשת ח"י לשנת תשע"ג:
גם הפעם מן המיטב שבמיטב ,חוגי מדרשת ח"י ותיקי החבל ,במגוון הצעות תרבותיות-איכותיות.
פתיחת חוג מותנית במס' משתתפים מינימלי של  20איש .חשוב להירשם בזמן על מנת שנוכל לקיים את החוגים.
ההרשמה מתקיימת במזכירות מרכז היום לקשיש בטלפון08-8548693 :
עבור כל חוג שכר הלימוד הוא על סך  ₪ 40למפגש.
החוגים מתקיימים במבנה מרכז היום )בקיבוץ יבנה(.
חוגי אחה"צ:
כל החוגים יתקיימו אחה"צ בין השעות 17:00-18:30 :אחת לשבועיים
)מלבד "השמות הגדולים של האמנות" – שיתקיים אחת לחודש(
*השמות הגדולים של האמנות – עם ד"ר אפי זיו – אחת לחודש ,בימי ראשון" .הצעדים הראשונים בציור הרנסאנס"-
ג'וטו ומאזאצ'ו שחולל מהפך בציור הפרספקטיבה .פתיחה4/11/12 :
*ספרות – עם יהודית בר ישע – בימי שני ,נפתח בסיפור :בניין שלם – של הסופרת יעל משאלי .פתיחה22/10/12 :
)לחברי יבנה  -רשימת ספרים ניתן להשיג מאסתר תדהר(
*מוסיקה – עם המוסיקולוגית גילה יוסלזון בימי שלישי,אחת לשבועיים .
פתיחה 12 , 16/10/12 :מפגשים של "חיבורים" בעולם המוסיקה ,חיבור בין טקסט למוסיקה ,בין יהדות לנצרות
בין עולם פגאני לעולם החדש ,בין מוסיקה קלאסית למוסיקה פופולרית ועוד ..בין היוצרים :היידן ,פוצ'יני ,דבוז'אק,
גרשוו'יין רוסיני ועוד) ...התוכנית תלווה במצגות ובסרטי די.וי.די(.
חוגים חדשים נוספים אחה"צ:
*אמנות ישראלית-בהרצאה וברגל עם אריאלה הירש.
אמנות ישראלית מהי? מה בינה לבין אמנות יהודית?מי מבין מחולליה ? אמנים החיים בארץ ,ואמנים החיים בחו"ל?
באילו נושאים עסקו לאורך התקופות? הקורס יעסוק באמנות הישראלית מהקמת "בצלאל" ועד לימינו.
נפגוש אמנים כליליאן ,גוטמן ,ראובן,אנה טיכו ,קדישמן ,תומרקין,דני קרוון וכו'
*דיון מהסרטים -באמצעות בי"ס לקולנוע וטלביזיה "מעלה"
כל מפגש יעסוק בנושא חברתי או תרבותי שמעסיק את החברה הישראלית והיהודית .סביב הנושא יוסב הדיון ויוקרנו
סרטים העוסקים בו .משולב בהרצאה של אחד היוצרים של הסרטים שיוצגו ,שינתח את הסרט מהפן הקולנועי,
התרבותי ,והחברתי של הסרט.
אורך כל מפגש כשעה וחצי
חוגי בוקר:
תנ"כ – עם חנה לבל – בימי ראשון בין השעות 8:45-9:45 :
נגרות – עם משה הילדסהיים – בימי ראשון בין השעות10:00-12:00 :
ציור – עם רחל לניר – בימי שני בין השעות9:30-11:30 :
קרמיקה – עם חיה הנדלר – בימי חמישי בין השעות9:00-11:00:
**הזמר וההומור היהודי במפגש חד פעמי בהצגה "יידישפיץ" בהשתתפות :דודו פישר ,קובי אריאלי.
ההצגה תיערך ביום ראשון כ"ב אלול תשע"ב ) (9/9/12בשעה  20:00באודיטוריום נעים לתרבות באשדוד.
מחיר כרטיס לחברי קהילה תומכת ₪ 90 :כולל הסעה.
לאורחים) ₪ 110 :כולל הסעה(
זמני נסיעות:
בית-גמליאל  18:30מהצרכנייה .בני דרום  18:50מתחנת הסעות ,ניר-גלים  19:05מהדואר
ההרשמה עד לתאריך  2/9/12במרכז היום בטלפון8548693 :
או אצל אריה גרינברג – אב הבית בטל' 050-5422847 :מס' הכרטיסים מוגבל ,כל הקודם זוכה !
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תרבות +50
לאחר חופשות הקיץ ,ולאחר תקופה ארוכה שלא נפגשנו,
אנו ממשיכים בתכנון אירועי השנה החדשה ומקוים
להמשך השתתפות כולם כמו עד כה.
מצורפת בזה הצעה לטיול/נופשון "בעקבות מסע
המושבות של הרב קוק"
חוויה יחודית ומרתקת
ומפגש מרתק בין גווניה השונים של החברה הישראלית
ט"ו-ט"ז בחשון ) (1/11-31/10ימים רביעי –חמישי
מסע בן יומיים
לזיכרון יעקב  ,מרחביה ,כפר תבור ,פוריה ,כנרת ,ראש
פינה ויסוד המעלה
בשנת תרע"ד ) (1913כיהן הרב הראי"ה קוק זצ"ל כרבן
של יפו והמושבות בא"י .על רקע המתח החריף בין הישוב
הישן לבין היישוב החדש ההולך ונבנה בארץ ,ולמרות
האידיאולוגיה האנטי דתית וההתנהגות החילונית של
החלוצים יצא הרב קוק למסע אל המושבות ,שאליו
הצטרפו רבנים נוספים וביניהם הרב יוסף חיים זוננפלד
זצ"ל ,רבו של הציבור החרדי בירושלים והמתנגד החריף
לאופי החיים של הישוב החדש.
המסע נועד למפגש בין המחנות ולקירוב הלבבות  .האם
הצליחו בכך הרבנים והרב קוק? האם אפשרית זהות
יהודית ללא שמירת מצוות? האם אפשרי הקשר בין
דתיים ולא דתיים?
ובאחת  :האם הצליח המסע ?!
במשך יומיים אנו נוסעים באוטובוס צמוד בליווי הרצאות
והדרכה ברמה אקדמאית ,נפגשים אישית עם אנשים מן
המחנות השונים ,ודנים בשאלות העולות לסדר היום.
המסע משלב פגישות עם דמויות ייחודיות מאנשי
המושבות ,הכרת הארץ ,היסטוריה ואקטואליה  -דיון
בבעיות ובאידיאולוגיות דאז ובהשלכותיהן להיום.
המחיר  760ש"ח כולל מע"מ ,אוטובוס צמוד ,כניסות
לאתרים
ארוחת ערב בשרית ,לינה בבית ההארחה אחוזת אהלו,
ארוחת בוקר וארוחת צהרים
פרטים נוספים והרשמה אצל שולמית אנגל
טל' 050-7341428
____________________
בברכת שנה טובה ופוריה
ועדת תרבות +50

משולחן ועדת קליטה
ברכת ברוכים הבאים למשפחת ישראל ,אורה וגלעד
)גרים בשכירות אצל משפחת בר לב(.
יהי רצון שתהיה לכם קליטה קלה ונעימה במושב.
תיהנו אתם מהמושב והמושב ייהנה מכם.
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משולחן המזכירות
פינוי גזם יתקיים בתאריך  04/09יום שלישי.
ופינוי פסולת גושית כגון שולחנות ,מקררים וכדומה
יתקיים בתאריך .11/09
נא לא לערבב גזם עם פסולת גושית
תרבות מבוגרים
הדר גלרון במופע "חוזרת בתשוקה".
זהו מופע בידור סאטירי על עוצמתן של הנשים בימים
ההם ובזמן הזה.
במופע היא סוקרת בהומור מטורף את המהות הנשית
מראשית קיומה.
הדר נותנת ,כהרגלה ,פרשנות אישית ,חדה ,אקטואלית
ורלוונטית-ובגרסה שלא הכרתם.
את המופע ביים שמואל וילוז'ני .ניהול מוסיקלי  -אריאל
קשת שאף מלווה את המופע ומביא את הצד הגברי-
מצ'ואיסטי-טיפוסי...
"מופע מבריק ,נועז ,מצחיק וכל כך נכון "..ג'קי לוי ,גל"צ.
המופע יתקיים ביום חמישי 6/9,בשעה  20:00באולם מופת
ברחובות.
כרטיסים במחיר  65ש'ח במכירה מוקדמת
ניתן לרכוש אצל פנינה שטאובר.052-4840521-
המחיר כולל כיבוד קל.

משולחן הגבאים
כמו בכל שנה ,יתקיימו סליחות בבית הכנסת מנחת ש"י.
החל ממוצ"ש הבא )פרשת "כי תבוא"(
בכל לילה ,לאחר חצות הלילה .המניין יתקיים בכל לילה
בשעה ,24:30
ולאחר החלפת שעון חורף בשעה .23:30
_____________________
מצפים לראותכם,
הגבאים

בני עקיבא
השבת פעולת חב"ב 22:00
מפקד מדריכים18:00:
מפקד18:20:
בית גמליאל ה' עימכם!! מה נשמע?? בהצלחה רבה
לכולם בהתחלות הלימודים והחזרה לשגרה...
__________________
שבת שלום!! צוותשע"ב
פרויקט בר מצוה
נפגשים השבת בבית משפחת שמשי בשעה חמש.
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לוח אירועים לשבוע הקרוב
יום ראשון
ט"ו אלול 2/9

יום שני
ט"ז אלול 3/9
18:00-20:00
ספריה

יום שלישי
י"ז אלול 4/9
17:00
בית חם )מועדון וותיקים(

יום רביעי
י"ח אלול 5/9

יום חמישי
י"ט אלול 6/9
18:00-20:00
ספריה

זמני שבת כי תצא
תפילת מנחה
תפילת הנץ
שיעור במסכת גיטין ,שמואל מרטין
שיעור במסכת שבת
שחרית
שחרית
לאחר התפילה ,שיעור למבוגרים ,יונתן להמן
במקביל שיעור לילדים ,עמי ארז
מנחה גדולה
מנחה גדולה
מנחה גדולה
תהילים לילדים
תהילים
פרויקט בר מצוה
תהילים לנשים ונערות
מפקד
בין מנחה לערבית ,שיעור בפ"ש בנימין נחמן יוסקוביץ'

מנחת שי
ביהכ"נ הגדול
שטיבל
ביהכ"נ הגדול
מנחת ש"י
ביהכ"נ הגדול
ביהכ"נ הגדול
שטיבל
מנחת ש"י
ביהכ"נ הגדול
מנחת ש"י
משפ' גרינברג
משפ' שמשי
בית משפ' מייזליק
בנ"ע
שטיבל

18:54
05:45
07:30
07:30
08:30
08:15
13:30
13:15
13:30
13:30
13:45
17:00
17:10
18:20

המערכת:
עידית בוכניק
שירי גביש-טויטו
מדפיסה :אפרת להמן
מפיצה :שרית גרוסמן
הודעות לפרסום יתקבלו עד יום
שלישי ב .19:00
dafmedabg@gmail.com
www.beitgamliel.org.il
שם :גמליאל .סיסמא57 :
מזכירות המושב9437133 :
Sg828@bezeqint.net

שבת שלום ומבורך!!!
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