בס"ד

עלון שבועי

בית גמליאל

יום הכיפורים
י' תשרי התשע"ד
41.90.2013

כניסת השבת42:80 :
יציאת השבת 40:81 :
מנחה באמצ"ש18:88 :
ערבית באמצ"ש10:98 :

דבר תורה /הרב
"ה' שמעה בקולי תהיינה אזניך קשובות לקול
תחנוני( "...תהילים קל')
תפילה זו אין כמוה לבטא את רחשי ליבנו בערב יום
הכיפורים.
דומה הדבר לחולה מסוכן ,שאסור להסיח דעת ממנו.
מושיבים לידו אדם אחראי ,שתפקידו להקשיב לכל
נשימה ולכל אנחה או סימן חיים אחר .לשים עין,
שהחיבור לכל המכשירים הרפואיים אליהם הוא
מחובר תקין ,ואם חלילה יש חריגה ניתן למהר ולזרז
את הרופאים ,הרופאים מזהירים את האדם האחראי
תהיינה אוזניך קשובות לכל הגה ולכל גניחה ,אל
תחכה עד שיבקש ממך משהו ,משום שהוא אינו

מסוגל לבקש ,אתה צריך להתכופף אליו ולקלוט כל
אנחה או סימן חיים ממנו.
אנו פונים לבורא עולם "תהיינה אוזנך קשובות לקול
תחנוני"...תתכופף כביכול אלינו ותקלוט כל הגה או
הד היוצא מליבו של יהודי באשר הוא ,תקשיב ריבון
עולמים לכל אנחה ושברון לב ,אל תחכה עד שנשוב
בלב שלם ,אלא תהיינה אוזניך קשובות – תקלוט את
הקול –את הרמז של התחנונים שלנו.
נכונן את ליבנו ונתאחד בתפילתנו כאיש אחד בלב
אחד לאדון כל המעשים ונשפוך שיח לפניו ,שיתקבלו
תפילותינו ":ובכן תן כבוד לעמך תהילה ליראיך
ותקווה טובה לדורשיך ופתחון פה למייחלים לך
שמחה לארצך וששון לעירך וצמיחת קרן לדוד עבדך
ועריכת נר לבן ישי משיחך במהרה בימינו" אמן.
גמר חתימה טובה הרב.

שיעורים
ליל הושענא רבה
ערב לימוד בסוכתנו בליל הושענא רבה (כ' תשרי)4290 ,
מרצה אורח– הרב פרופסור כרמי הורביץ –נשיא
מכללת גבעת וושינגטון.
הנושא –"המחמיר תבוא עליו ברכה או כוח דהיתרא
עדיף" בשעה  49.12בדיוק.
השנה נערכנו לישיבה ראויה יותר גם לנשים ,
מצפים לראות את כולכם הרב ורבקה.
_______________________________________
ליל הושענא רבה –משהו חדש קורה !!!
השנה נמשיך את הלימוד בליל הושענא רבה אל תוך
הלילה.
לאחר השיעור בסוכת הרב עם הרב פרופסור כרמי
הורביץ ,מתוכננת תכנית מיוחדת ומגוונת של שיעורים,
שתיערך בסוכות שונות במקביל.ואולי גם הפתעה
מרגשת בסוף הערב.
במהלך שבוע הבא נפרסם את התכנית המלאה.
התכנית היא בשיתוף פעולה עם רכזי הנוער במושב.
נ.ב .הלימוד בנוסח עדות המזרח ,יתנהל כמידי שנה
בסוכת משפחת ניזרי.
ועדת תרבות תורנית

תקציר הלכות בניית סוכה
א .סוכה נבנית -קודם ג' מחיצות ,ורק אח"כ
שמים את הסכך.
ב .יש להקפיד לא לבנות סוכה מתחת לארגזי
הרוח של הגגות ,ולא מתחת לאילנות.
ג .אם דפנות הסוכה הן מסדינים או מחומרים
אחרים שזזים ברוח ,יש לקושרם ע"מ שלא יזוזו.
ד .יש להקפיד שהדופן לא תהיה גבוהה מהקרקע
יותר מ  42ס"מ.
חג שמח.
הרב

משולחן המערכת
עקב חג סוכות ,בשבועיים הקרובים לא יתפרסם דף
מידע.
גמר חתימה טובה
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טוב להודות

מזל טוב

הגיע הזמן להגיד תודה
תודה רבה לכל הנשים שעזרו והביאו לנו ארוחות בזמן
הטיפולים שעברתי .הן הועילו לנו מאוד.
תודה גם על העוגות ושאר הפינוקים.
תודה מיוחדת על ההתגייסות הגדולה והנכונות הרבה .תודה
לאסתי על הארגון המופתי.
המון בריאות לכל אנשי המושב ,תחל שנה וברכותיה!!
גמר חתימה טובה
חסיה
__________________________________________
חברות יקרות
לכל הנוטלות חלק בהרמת הערב נשים יישר כוח!
מעגלי לימוד :אלישבע שטאל ,דבורי נמדר ,עליזה משה
וחיותה רוזנמן.
כיבוד ועריכה – אירית פרקוביץ.
והחברות פנינה שטאובר ,מלכה כהן ,שולמית אנגל ,שרה
מסינגר,ענת שטאובר,
שעזרו כל אחת בתחומה.
תודה לוועד המושב ולמתנ"ס חבל יבנה על מימון כל
העלויות של הערב.
גמר חתימה טובה
ועדת תרבות תורנית
__________________________________________
ישר כח גדול לועדת תרבות תורנית על ערב הנשים .ניכרה
עבודתכם הרבה להצלחת הערב .הערב היה מגבש ,מרומם,
מאחד והכניס אותנו לאוירת הימים הנוראים ולהתרוממות
רוח קדושה .שנזכה לעוד ערבים כאלו ,זה תלוי בנו
ובתרומתינו ...אכן משהו טוב ממשיך לקרות בהית גמליאל...
תודה מנשות המושב.

משולחן הגבאים
א .תודה רבה למשפחת גרינוולד על אירוח משפחת החזן
בראש השנה.
ב .מנחה בערב יום כיפור תערך בשטיבל החדש בשעה 18:12
ג .תפילת שחרית ביום ראשון לאחר יום כיפור
תחל בשעה 92:22
ד .בחוה"מ סוכות יערכו התפילות בשטיבל החדש.
לו"ז התפילות 93:99 :שחרית 18:49 ,מנחה 18:29 ,ערבית
גמר חתימה טובה,
גבאי השטיבל

לסבתא חנה.
מזל טוב להולדת הנין ,בן למוריה ועידן שכטר
נכד לחיה ויהודה קריזמן .מאחלים
משפ' אדלר
בית גמליאל.
כנס מחזורים מספר  4של בוגרי בית גמליאל לדורותיו יוצא
לדרך...
ביום שני יט תשרי חוהמ"ד סוכות תשע"ד 4890918
יתקיים אי"ה כנס מחזורים שני של ילידי שנות '21 '29 '20
בבית גמליאל.
הכנס יתקיים בשעה  10:99ובזמן זה יהיה הארכיון פתוח
למבקרים עד השעה  .18:89המעוניינים יוכלו להנות
מהמוצגים וממפגש הבוגרים .
.כתיבה וחתימה טובה מחברי הארכיון

בני עקיבא
השבוע שהיה...
*ביום שלישי ,בערב החג של ראש השנה יצאו חניכי שבט
הרא"ה לשמח חולים בבי"ח קפלן!!! כל הכבוד! גאים בכם
מאוד 
השבוע שיהיה...
*ביום ראשון הקרוב בשעה  14:99בבוקר ניפגש בסניף
לקישוט הסניף לכבוד חג סוכות .נכין שרשראות והמון
המון קישוטים יפים .כולם מוזמנים בשמחה 
*בעז"ה בימים שני-שלישי הקרובים יצאו  82חניכים
ומדריכים למסע סוכות שווה במיוחד!!
המסע יהיה באזור הגליל ונטייל בנחל קדש ונחל דישון.
בערב צפוי משחק ענק וממש כיפי ומושקע!
רשימת ציוד ,שעת יציאה ופרטים מדוייקים ינתנו בהודעות
להורים.
כל הכבוד לכל החניכים המקסימים שנרשמו ,הולך להיות
אדיר!!!
חניכים מתוקים -מאחלים לכם חופש כיפי ומהנה .תנצלו
כל רגע ותאגרו כוחות לפני חודש ארגון שמעולם לא היה
כמוהו..
אוהבים אתכם מאוד ,צוות ההדרכה ויפעת.
כתיבה וחתימה טובה לכולנו!

שיעורים
"אבות ובנים" בית גמליאל
ביום הכיפורים לא יתקיים אבות ובנים ,רק בשבת שלאחר
מכן  -שבת חוה"מ סוכות.
כל שבת ,לימוד בחברותא של הורים וילדים
בנים ובנות מכיתות א' עד ו'
בשעה  ,13:89במועדון הוותיקים
מי שבא מרוויח
הרבה פרסים והרבה שמחה!!!
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משולחן המתנ"ס
להורים שלום,
בשבועות האחרונים השקענו מאמצים ותיאומים רבים
על מנת לאפשר פתיחה של חוגים במושב.
להלן רשימת החוגים שהתגבשה על פי בקשתכם
והתענינותכם (במודעה של שורי מהמתנ"ס בהמשך).
כדי שנפיק תועלת  ,אנא הרשמו בהקדם אצל שורי על
מנת שאכן יפתחו החוגים במושב ולא יעברו למושבים
אחרים.
בנוסף ,יפתח חוג קפוארה לילדי טרום חובה-חובה-
כיתה א' ביום א'.
לגבי חוג התעמלות קרקע -תשובה סופית תהיה רק
לאחר סוכות.
שנה טובה!
וועדת חינוך לגיל הרך

משולחן המתנ"ס
לתושבי בית גמליאל שנה טובה
מתנ''ס חבל יבנה פרסם רשימת חוגים לישובים .
לחלקם לא הייתה הענות או הרשמה חלקית.
להלן רשימת החוגים שיפתחו אחרי החגים בבית גמליאל
רשימת חוגים ותאריכי הפתיחה –
יום שני  8990קרב מגע בהדרכת אייל קנובלוביץ.
בשעה  10:99ילדי טרום חובה חובה.
בשעה  10:22ילדי כיתה א-ד.
יום שני  8990כדור רגל בהדרכת יואש
בשעה  10:89לכיתות חובה –א.
בשעה  18:12כיתות ב-ה .אם יהיה ביקוש ניתן לגבש
קבוצה של כיתות גבוהות יותר.
יום שני  8990שיעור ניסיון בחוג אופניים  .מדריך אבי .
שעה  13:99כיתות א -ו.
יום שלישי  1919ביה'ס למחול בהדרכת סיגל גא'ז .
בשעה  13:99בנות א-ג.
בלט – בשעה  13:22טרום חובה – חובה.
יום רביעי  4919שיעור ניסיון בטיסנים
בשעה 13:89
פתיחת חוג זה מותנית בקבוצה של  14ילדים לפחות.

חגיגה בסוכה " -סוכת הקסמים"
עם אורי פרידמן
אי"ה ביום שני י"ב בתשרי תשע"ד ( )41/0/4/
בשעה  40:99בבני דרום
מופע מיוחד לחג סוכות –
"סוכת קסמים"
סדנא להכנת מובייל רימון או תפוח
וסדנא להכנת דגל לשמחת תורה.
כרטיס לילד מעל גיל ₪ 82 : /
_______________________________________
סיור לנשים בעקבות נשים צדקניות
יום פטירת רחל אמנו
עם זאב (ג'בו) ארליך
נתחיל את הסיור בקבר רחל ,נמשיך להר הזיתים לתצפית
מרהיבה לעיר העתיקה והר הבית ונסייר בעקבות ה"נשים
הגדולות" הקבורות בבית העלמין .נסיים שירים (עם
שירונים) וסיפורים ונסיים בכותל.
אי"ה ביום רביעי ה' בחשוון ()0/49/4/
יציאה בשעה  12:99מהישוב הראשון עם  2נרשמים
מחיר לאישה₪ 29 :
כל הקודמת זוכה .הרשמה עד ה1919918
_______________________________________
טיול משפחות בסוכות
יום טיול בנופים הקסומים בדרום של הצפון
יום שלישי ה' חוהמ"ס  81.49.894/יציאה בשעה
 92:99חזרה משוערת 40:99
גשר הצבים  :נחל אלכסנדר בדרכו לים עובר בפארק
שהוא אחד הפרויקטים לשיקום נחלים ושמורה לצבי-ים
ענקיים ודגים
מי קדם בפארק אלונה :
הליכה בעקבות ההיסטוריה בתוך
נקבת מים חצובה בת  4999 -שנה להולכת מים לקיסריה
פארק נשר והגשרים התלויים :חוויה של ריחוף מעל
צמרות
העצים בין השמיים שמעל והתהום שמתחת.
עם המדריך משיח מצויינים
יש להצטייד בארוחת צהרים ובבגדים להחלפה והליכה
במים.
עלות לאדם  ( ₪ 09מעל גיל שנתיים) – כולל נסיעה
וכניסות לאתרים.
כל הקודם זוכה!!!! הרשמה בתשלום עד 42/0/4/

החוגים מותנים במינימום  19ילדים בקבוצה
המתנ''ס שומר את הזכות לסגור קבוצות אם לא יהיו
מספיק משתתפים
שנה טובה ובהצלחה
שורי לוי
מתנ''ס חבל יבנה
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ביטחון
בשעה טובה הותקן בניידת של המתמי"ד טלפון נייד ולכן
במקרה של אירוע או חשד לאירוע ניתן להתקשר לניידת.
בשעות הערב והלילה הניידת מאויישת ע"י מתנדבי
המתמי"ד ולכן ניתן לקבל מענה מיידי
929-0219201
כמובן שיש להתקשר גם  199ע"מ לעדכן את המשטרה.
לאחר החגים אמור להפתח קורס הכשרה למתנדבים  -כל
המעוניין להצטרף ניתן ליצור קשר עם
שמחה גביש או ליאור פורמן 921-1//-9112

זיהוי ציפורים

בדף הועדה לאיכות הסביבה ניתן למצוא מגדיר לציפורי בר
הנמצאות במושב.
ניתן להשתמש בו על מנת ללמוד כיצד לזהות ציפורים.
כמו כן בכתובת הבאהwww.yardbirds.org.il :
לאתר המרכז לטיפוח ציפורי הבר בחצר הבית  -שם ניתן
ללמוד כיצד לזהות ציפורים על פי תמונות ואף לפי הציוצים
שלהם.

נדל"ן למכירה/השכרה
להשכרה לטווח ארוך במשק בבית גמליאל:
בית בן חמישה חדרים ,ובנוסף יחידה בת שלושה חדרים.
היחידות כוללות מיזוג ,וארונות קיר בכל החדרים ,מטבח
מאובזר עם אפשרות להשארת ריהוט חלקי ,וכן חצר
גדולה.
לפרטים ניתן לפנות לאברהם וזהבה גוטמן
בטלפון 921-11/1/90/2
__________________________________________
להשכרה בית  8חדרים עם חצר נפרדת .
כניסה מיידית.
לפרטים :נעמה אליה 929-8281940
________________________________________
להשכרה בית בהרחבה  +2חדרים
מיקום מצוין (בית פנימי ובמרכז(
כניסה מידית
ישראל – 921-2029212
______ __________________________________
להשכרה יחידת דיור פנויה בת  8חדרים מרווחת אפשרי
עם ריהוט חלקי,
עם מזגן.
לפרטים נוספים :פרץ 929-8924492 ,929-8924449
________________________________________
בית פרטי להשכרה 8 ,חדרים ,ממוזגת ,במרכז המושב.
 4199כולל מיסים וארנונה
928/122282
92881108/8

מכירות
ארבעת המינים בהזמנה עד הבית!
סט מהודר א 09
סט מהודר 89
סט כשר 32
אתרוגי קרישנבויים נקיים ויפים!
לולבי ארץ ישראל מהודרים ביותר!
הדסים בהכשר הרב וייס.
קויישלך מתנה לכל סט.
הנחה לקונים יותר מסט אחד.
אפשרית גם מכירה בבודדים.
מיוחדים:
אתרוגים תימניים ,אתרוגים עם פיטם
הדסים בהכשרים שונים.
לפרטים ,הזמנות או כל בקשה
שאולי 0544984933
shaulyv@gmail.com
_______________________________________
למכירה רימונים מתוקים אדומים מזן עכו,
במחיר  19ש"ח לשקית של  8ק"ג
למכירה מיץ רימונים  199%טבעי ,ללא שום תוספות,
בקבוק של  1ליטר במחיר  12ש"ח
חיים קרייף
טל 928//18929
_______________________________________
גם השנה תתקיים מכירה של ארבעת המינים במגוון
מחירים ומגוון סוגים.
לפרטים:
אברהם פישר 921-1114911

לוח מודעות
חוג זומבה לנערות וילדות
הורים יקרים באוקטובר בימי א' נפתחות קבוצות
הזומבה לילדות ונערות ביבנה עם המדריכות שירלי כתר
ושירה דורה בשעה חמש גילאי  0-19ובשעה שש גילאי
 19-18במרכז הספורט רחוב האלון .40
לפרטים
שירה  928-181-4014שירלי 929//11112 -
אנחנו מחפשים בייביסיטר זמינה לשעות אחר הצהריים
ולעתים לשעות הערב
לעלמא (בת שנה ושמונה חודשים) בתדירות משתנה.
נעמי ורועי קנדל
928-011/118 929-082/980
________________________________________
מחפש טרמפ לת"א מידי בוקר עד השעה  3:99או
לחלופין לרכבת יבנה מערב עד השעה  .2:89תודה רבה
אליסף ויזנר 9280110910
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בית חם
לקראת יום הכיפורים וחג הסוכות הבאים עלינו
לטובה ,כל משתתפי בית-חם מאחלים לכל חברי
המושב יחד עם כל עם ישראל
שנה טובה ומבורכת ,צום קל ומועיל וחג שמח!
את המפגש הקבוע הבא של בית-חם נקיים בע"ה ביום
שלישי שלאחר שמחת תורה ,כ"ז בתשרי ה' תשע"ד
( ,)9191994918בשעה  10:99אחר הצהריים ,במועדון
וותיקים.
אנו מודים לחברנו במושב ,עו"ד חנניה לוינגר ,ששוחח
עמנו בשבוע החולף על משמעות החזרה בתשובה
מבחינה משפטית.
לפרטים נוספים ניתן להתקשר
מרים גרינוולד טל' 92-01/0214
או למרים בר-לב טל' 92-01/4/49

המערכת :
שמרית פרנקל
צקי יולס
מדפיס :יהונתן רועי עזריה
מפיצה :שרית גרוסמן

הודעות לפרסום יתקבלו עד יום שלישי ב .91:03
לכתובת המייל:
dafmedabg@gmail.com
לכניסה לאתר המושב:
www.beitgamliel.org.il
שם :גמליאל .סיסמא75 :

העמותה למען החבר הותיק
ההרצאות הן ברמה אקדמית ומיועדות לקהל מגיל +29
חוגי אחר הצהריים :בין השעות  10:99-18:89במבנה
החדש של מרכז היום בקבוצת-יבנה
עם המוסיקולוגית גילה יוסלזון
מוסיקה
בימי שלישי  -אחת לשבועיים
(ולא כפי שפורסם בחוברת )
עם יהודית בר-יש"ע-גרשוביץ
ספרות
בימי שני אחת לשבועיים ,פתיחה48919918 :
התנ"כ באמנות עם ד"ר אפי זיו
בימי ראשון ,אחת לחודש ,פתיחה40919918 :
קיום החוגים מותנה במס' הנרשמים
לפרטים והרשמה:
בעמותה למען החבר הותיק חבל-יבנה 92-221210/
________________________________________
במסגרת מדרשת ח"י נמשיך בימי ראשון במתכונת הרגילה
והמנצחת ,שיעור תנ"כ עם חנה לבל ,קפה עוגה והרצאה.
נתחיל בע"ה מיום ראשון כ"ה תשרי תשע"ד4090918 ,
 8:22-0:22תנ"כ – עם חנה לבל
קפה ועוגה
 19:99-11:89הרצאה עם אריאלה הירש
"אדריכלות של מצרים העתיקה"
חוגי בוקר במרכז היום:
נגרות – עם משה הילדסהיים
בימי ראשון בין השעות19:99-14:99 :
ציור – עם רחל לניר
בימי שני בין השעות0:89-11:89 :
קרמיקה – עם חיה הנדלר
בימי חמישי בין השעות0:99-11:99:
אפשר להצטרף
עמותה לחבר הותיק חבל-יבנה,
טל' ,92-221210/ :פקס92-2212040 :
__________________________________________
חדש  ...חדש ...חדש....
...לפעמים חלומות מתגשמים!
רציתם לשיר במקהלה ?
אז בואו לשיר במקהלה של חבל-יבנה.
מגוון שירים בעיבודים חדשים וישנים.
איך יקראו למקהלה?
אולי – שירח"י ?
אולי – יש לכם רעיון?
על המקהלה תנצח אוראל.
כולכם מוזמנים להירשם !
שאלות והרשמה בטלפון221210/ :
__________________________________________
הנכם מוזמנים להרצאה מקדימה של רוני ארז בנושא:
בריינספא Brain-Spa -
להזכירכם :בריינספא  -שיטה ייחודית למניעת נסיגה
קוגנטיבית העלולה להגיע עם הגיל.
בע"ה ביום ראשון ,ב' מרחשון תשע"ד 3.19.18
בשעה  10:89באולם הגדול של מושב בית גמליאל
הכניסה חופשית!

מזכירות המושב80-3395399 :
Sg828@bezeqint.net
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כולנו רוצים לנוח בחג ,כולנו רוצים טעמים מיוחדים בחג.
 Efitastesממשיך לפנק אתכם בכל תקופת החגים בארוחה עשירה בטעמים ביתיים.
את הטעמים של החג הזה אתם לא תשכחו!
מבצע לחג הסוכות ושמחת תורה -ארוחה מלאה ועשירה ל 2-נפשות ,שכוללת:
 מנה ראשונה אחת לבחירה -פילה סלומון טרי בניחוח דבש וסילאן  9גפילטע פיש מתוק וביתי
 2 מנות עיקריות -עוף בגריל מחולק בשילוב בטטות וסילאן ,בנוסף צלי בקר ברוטב יין עם נגיעת רימונים.
 2 תוספות -אורז לבן עם פיסטוקים וחמוציות ,ובנוסף תפוח אדמה צלוי בתנור ברוטב תימין (התוספות
מגיעות במארז של  088גר')
הארוחה מגיעה בליווי  8סוגי סלטים שמשקלם  299גר' :
 .1סלט כרוב בשילוב חמוציות ,תירס וסילאן
 .2טחינה ירוקה ביתית.
 .3סלט טבולה עשיר בטעמים מושרה בלימון ובתוספת רימונים.
מחיר מבצע₪ 199 :
לפניכם תפריט חג בהרכבה עצמית:
סלטים -המחיר ל 429-גרם
טחינה ירוקה₪ 12 -
סלו טבולה עם רימונים וחמוציות₪ 12 -
סלט כרוב לבן עם חמוציות ודבש פקאן₪ 12 -
סלט תפו"א במיונז₪ 12 -
סלט תירס מקסיקני₪ 12 -
סלט חצילים מלנזנה₪ 12 -

מנות ראשונות -מחיר ל 429-גרם
חריימה דג נסיכה מבושל בקדירה פיקנטית-
₪ 48
פילה סלומון מתובל בדבש סילאן₪ 88 -
גפילטע פיש-קציצות דג קר עשיר בטעמים-
₪ 40
גפילטע פיש חם-קציצות דג חמות בתוספת
תפו"א₪ 40 -
צ'ימעס -צימוקים ושזיפים בתוספת תפוזים-
₪ 49
אנטיפסטי -ירקות קלויים בתנור בתיבול חומץ
בלסמי ותימין₪ 18 -

סלט חצילים במיונז₪ 12-
עיקריות -מחיר ל 429-גרם
צלי בקר ברוטב יין עם נגיעות רימונים₪ 88 -
צלי עוף מחולק בשילוב בטטות וסילאן₪ 48 -
**מיוחד לסוכות -קבבוני טלה צלויים על האש-
₪ 88
שיפודי פרגית בתיבול ביתי₪ 82 -
סטייק פרגית בעשבי תיבול₪ 84 -
חזה עוף צלוי על האש₪ 42 -

תוספות -המחיר ל 429-גרם
שעועית ירוקה מוקפצת עם נענע ,שום
ושומשום₪ 49 -
אורז מאודה בשלל צבעים₪ 18 -
תפו"א צלוי בתנור ברוטב קארי₪ 18 -
אורז עם גזר ואפונת גינה₪ 18 -
אורז עם פיסטוקים וחמוציות₪ 49 -
מוסקה -כריך חצילים ובשר בקר₪ 40 -

הזמנות לחג ראשון יתקבלו עד יום שני  13.90בשעה  , 49:99הזמנות לחג שני יתקבלו עד יום שני  48.90בשעה ,49:99
בדוא"ל  efitastes29@gmail.comאו טל'  922-2202398אפי ביסטריצר -בית גמליאל משק  .00בקרו אותנו בדף
הפייסבוק שלנו .efitastes
בברכת חגים וזמנים לששון !!
 Efitastesמאחל גמר חתימה טובה לכולם
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(שבת קודש  12בספטמבר )4918
בס"ד ערב יום כיפור תשע"ד
לקראת יום כיפור הבא עלינו לטובה.

א.

ערב יום כיפור( .יום שישי).
סליחות לערב יוכ"פ נאמר אור ליום שישי בשעה 44:99
 - 2:89סליחות ותפילת שחרית מנין ראשון.
 - 3:22סליחות ותפילת שחרית מנין שני.
 – 18:89מנחה מנין ראשון.
 – 12:89מנחה מנין שני.
 בהגיעכם לתפילה נא הביאו עמכם כסף ל "פדיון כפרות". – 18:43סיום סעודה המפסקת והדלקת נרות.
 – 18:22תפילת "כל נדרי".
 – 18:29שקיעת החמה.

ב.

זמני התפילות ביום הקדוש (יום שבת קודש).
 – 8:99התחלת תפילת שחרית
בערך ב " – 19:12יזכור".
 – 13:82תפילת מנחה וקריאת מפטיר יונה( .כ  89דקות).
 – 10:22תפילת "נעילה"( .כ  02דקות).
 – 18:28שקיעת החמה
 – 10:19תקיעת שופר ( .כ  41דקות אחרי השקיעה)
 – 10:44סיום הצום וצאת החג( .כ  88דקות אחרי השקיעה)

ג.

אם חלילה פגענו במישהו  -מבקשים אנו ממנו סליחה ומחילה.
ודאי שלא עשינו זאת בכוונה תחילה.
גם אנו אומרים לכולם הכול מחול לכם הכול נסלח לכם.
נִּתבַ ֵּשר ִּמ ְמע ֹונֶָך
ָסל ְַח ִּתי ְ
ה ג ב א י ם
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ליל הושענא רבה בירושלים
נוער חבל יבנה מכיתות ז' ומעלה,
מוזמן לחוויה רוחנית מרתקת בליל הושענא רבה אי"ה ביום חמישי,
כ' תשרי  81/90/4/,בירושלים
נבקר בהר הזיתים ונשמע סיפורים מדהימים
לאחר מכן -נגיע אל הכותל בלילה הקדוש לתפילה.
בתוכנית:
 - 49:99יציאה מהמושבים.
 - 41:49הגעה להר זיתים וארוחת ערב קלה
 -44:99סיור מודרך בליווי שחקן חוויתי בין השמות והסיפורים של צדיקים וחשובים לצד יהודים 42:9
 - 42:99סיום הסיור והליכה לכותל.
 - 42:89שיעור ושיחה להושענא רבה.
 - 94:99לימוד ותפילה אישית בכותל המערבי.
 -98:99יציאה לכיוון המושבים והצטרפות לתפילת שחרית ביישוב (בנים)

הסיור מלווה בהדרכה מקצועית ושחקן תיאטרון!

עלות - .₪ 29 :המחיר כולל :הסעה  ,הדרכה ושחקן  ,אבטחה ורפואה ,ארוחת ערב קלה.
הרשמה ותשלום - :במתנ"ס  -אורן9עדן (ניתן לשלם באשראי)
 ניתן לשלוח ס.מ.ס למספר ( 929-2008389הנייד של אורן) ולרשום שם ,ישובואישור לחיוב באשראי
 רכזי הנוער ביישובים (צ'ק  9מזומן)שימו לב! ניתן להירשם ולשלם לסיור עד תאריך :כ"ו אלול. 40/0/4/ ,
מינימום נרשמים לקיום הסיור.89 :
ניפגש וגמר חתימה טובה,
אורן
h_y_oren@013net.net
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