כניסת השבת30:54 :

בס"ד

עלון שבועי

פרשת נ יצבים -וילך

בית גמליאל

יא' אלול התשע"ג
13.80.3831

יציאת השבת 3::55 :
מנחה באמצ"ש18:88 :
ערבית באמצ"ש13::9 :

דבר תורה /הרב
" ושבת עד ה' אלוקיך ושמעת בקולו ככל אשר
אנוכי מצוך היום,אתה ובניך בכל לבבך ובכל
נפשך"....
פרשת ניצבים וילך -הנקראת לפני ראש השנה - -באה
לעורר את עם ישראל לשוב בתשובה שלמה אל בוראו
 .הפסוקים בחלקה השני של הפרשה בפרק ל',
עוסקים בהרחבה במושג התשובה על כל מאפייניו ועל
כל דרגותיו.ניתן להבחין בארבעה שלבים כשכל שלב
במהלך התשובה הוא שלב שמוסיף והולך על השלב
הקודם לו.
בפסוק ב' נאמר ":ושבת עד ה' אלוקיך ושמעת
בקולו ככל אשר אנוכי מצוך היום ....",נשים לב
למילה "ככל" ולא "כל".הפסוק עוסק בדרגת
התשובה המצויה ביותר ,מכיוון ,שלמשל ,אדם שגר

שיעורים

השיעור במסכת בבא בתרא בשבת יתקיים בשעה 14.78

הרב
_________________________________________
לכל התלמידים והתלמידות היקרים/ות
עם חזרתכם/ן לספסל הלימודים אני מאחל לכולכם/ן שנת
לימודים מוצלחת ,שתראו פרי בעמלכם וירוו מכם
הוריכם רוב נחת.
אוהבכם בכל לב הרב.
_______________________________________
שיעורי תורה לילדי/ות המושב.
בשבוע הקרוב נחדש את שיעורי התורה ,בימי שני ורביעי
כתות ב' עד ה' (ועד בכלל) בבית הכנסת הגדול בשעה
. 13.91
מצפה לראות את כולכם/ן הרב.
_______________________________________
"אבות ובנים" בית גמליאל
כל שבת ,לימוד בחברותא של הורים וילדים
בנים ובנות מכיתות א' עד ו'
בשעה  ,14::1במועדון הוותיקים
מי שבא מרוויח
הרבה פרסים והרבה שמחה!!!
_________________________________________
חברות יקרות ,אני מזמינה אתכן לשיעור בשבת הקרובה
פרשת ניצבים וילך.
הנושא" :ונתנה תוקף קדושת היום" -עוצמתו של פיוט.
שעה  18.11במועדון ותיקים.
מצפה לכן רבקה.

בחו"ל ,אין באפשרותו לקיים מצוות התלויות בארץ,
אולם ,עצם העובדה ,שאדם היה רוצה לקיים מצוות
מסוימות אך אין ביכולתו לקיימן הרי ,שעצם
המחשבה הקב"ה מצרפה למעשה .ואם בפרשתנו משה
פונה אל העם בקריאה לתשובה הלא ברור ,שכשהעם
נמצא במדבר ,מצוות רבות נמנעות ממנו בעל כורחו.
אומר הפסוק" :ושבת עד ה' אלוקיך ושמעת
בקולו"...לא "ועשית" ,אלא" ,ושמעת" ....הנכונות
לשמוע גם אם אין באפשרותך לעשות היא חלק מהותי
וחשוב מאד במושג החזרה בתשובה .בפסוק ח' נאמר
"ועשית כל מצוותיו"...דרגת התשובה הזו היא כבר
דרגת "כל" ,זו דרגה גבוהה ביותר ,שצריך לשאוף
אליה גם אם קשה מאד להגיע אליה ואז נזכה בעז"ה -
"כי ישוב ה' לשוש עליך לטוב כאשר שש על
אבותיך"...
שבת שלום ובשורות טובות הרב.

עירוב תבשילין
יש לעשות עירוב תבשילין בערב ראש השנה .מי
ששכח יכול לסמוך עלי.
דרשת שבת שובה תתקיים בשבת "שובה"
(הצמודה לראש השנה) ,בבית הכנסת הגדול בשעה
 14.91ציבור החברים והחברות  ,הנערים והנערות
מוזמן.

מסימני החג
אומרים חז"ל" :סימנא מילתא" ואכן נהגו ישראל
לאכול מיני מאכל ולעשות עליהם "יהי רצון" וכו'.
תפוח בדבש :לברך תחילה "בורא פרי העץ",
לטעום ,ואח"כ לומר "יהי רצון שתחדש עלינו שנה
טובה ומתוקה".
תמרים" :יהי רצון וכו' שייתמו שונאינו"
רימון" :יהי רצון וכו' שירבו זכויותינו כרימון"
רוביא" :יהי רצון וכו' שירבו זכויותינו"
סילקא" :יהי רצון שיסתלקו שונאינו"
כרתי" :יהי רצון וכו' שיכרתו שונאינו"
ראש של דג\כבש" :יהי רצון שנהיה לראש ולא
לזנב"
גזר" :יהי רצון וכו' שתקרע רע גזר דיננו"
יהי רצון שיקויים בנו כל ה 'יהי רצון'.
שנה טובה ומבורכת הרב
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משולחן המתנ"ס
לתושבי בית גמליאל כדאי להירשם

הרשמה לחוגי המתנ''ס בעיצומה .

נכון לעכשיו מס הרשומים לחוגים מבית גמליאל קטן ולא
תהיה באפשרותנו לפתוח חוגים
בבית גמליאל .
החוגים שהצענו עבורכם :
· חוג התעמלות לגיל הרך לילדי טרום חובה וחובה.
· חוג התעמלות לגיל הרך לכיתות א.
· כדור רגל
· טיסנים
· אופניים
· התעמלות קרקע– מותנה בפתיחת  :קבוצות בישוב.
· ביהס לכדור סל – הסעה לקבוצת יבנה .
פתיחת החוגים מותנית במינימום  38נרשמים .
ההרשמה דרך אתר המתנ''ס.
אל תחכו לאחרי החגים (לא תחויבו על חוגים שלא
מתקיימים )
מכירותברשימה והתגבשה
אני מזכירה אם ברצונכם חוג שלא
קבוצה ניתן לפנות למתנ''ס וננסה לעזור במציאת מדריך
מתאים לפתיחת החוג.
שבת שלום
מתנ''ס חבל יבנה

טוב להודות
תודה מקרב לב
לחברים היקרים שעזרו באירוח ובהכנת מטעמים
וששמחו איתנו בשמחת החתונה של אופיר
שנזכה לשמוח יחד בעוד הרבה שמחות
משפחת הקר
________________________________________
תודה ענקית בשם ילדי המועדון בפרדס כץ על התרומה
הנדיבה של התיקים והציוד לבי"הס!
התרגשתי במיוחד לראות ילדים ונוער שהביאו את הציוד
שאספו במו ידיהם.
ישר כח גדול!!!
דקלה צור
_______________________________________
תודה רבה לחברי המושב היקרים שעזרו לנו בבר מצוה
של אליאל באירוח באפיית עוגות ....
שנזכה להחזיר לכם רק בשמחות
משפחה מקול

מזל טוב
מזל טוב ושפע ברכות ליוחאי ועדי רוזנברג לרגל נישואיהם.
יהי רצון שיזכו לבניין עדי עד ולחיים בהם יתמלאו משאלות
לבם לטובה.
משפחת רוזנברג

מכירות
מכירה מיוחדת לקראת החג שמתבצעת אצל משפחת
צחור במחסן.
במכירה נתן למצוא בובות מיוחדות שמיוצרות בעבודות
יד וכן כדים ועציצים.
כל המוצרים צבועים בצבעים עמידים לשמש וגשם ולכן
מתאימים לקישוט הבית והחצר.
המכירה מתבצעת מעכשיו ועד החג ,בכול שעות היום.
יינתנו  :1%הנחה על כול המוצרים וכן ישנם מוצרים
סוג ב' ב 81%הנחה.
נשמח לראותכם,
"בובותאי ישראל" 845-3434153
_______________________________________
_
מתלבטים מה לקנות ליקיריכם לחג?
עוד אגרטל?
עוד סט מגבות או מצעים?
בואו ופנקו את קרוביכם במתנה מיוחדת ומרגשת!!
טיפול מדהים בעיסוי\רפלקסולוגיה\שיאצו\עיסוי
שמנים\אבנים חמות
וגם במחיר מדהים 111 -ש"ח בלבד!
מותאם גם לגברים וגם לנשים (מטפל\מטפלת)
לפרטים נוספים ורכישה:
אריאל רחל  , 84355:0345אריאל רעי 8483033333

משולחן הגבאים
תפילת "הנץ" -ותיקין  ,בשבת 18:71 ,במועדון ותיקים
(בהכ"ס הספרדי)
______________________________________
ֹ
השיעור בשבת ,בין מנחה לערבית ,בשטיבל יועבר ע"י גיא
רביב.
_____________________________________
כבכל שנה ,מתארגן מניין לאמירת סליחות בכל לילה,
לאחר חצות הלילה ,בשעה  :7:91בבית הכנסת מנחת שי.
אם גם אתם רוצים להשתתף ,אנא שלחו הודעה
לפלאפונים הרשומים מטה והודיעו שאתם מתכוונים
להגיע ,שנוכל להערך בהתאם .תודה.
איתי 8431133805
אור 8483358831
____________________________________
הודעות בנוגע לזמני הסליחות בשטיבל וכן לו"ז ראש
השנה במנחת שי ממוקמות בעמוד האחרון

2

בני עקיבא -לו"ז שבת פרשת נצבים-וילך
מפקד ולימוד מדריכים18:91 :
מפקד חניכים18:78:
מנחה
פעולות
ערבית ,הבדלה והביתה בשמחה 
מצפים לראות את כולם מגיעים ,כמובן שעם כחול לבן
ובזמן .אוהבים מאוד ,צוות ההדרכה ויפעת.
השבוע שהיה...
* השבוע ביום שלישי הצטלמנו כל חב"א לשנה טובה שנחלק
למשפחות המושב.
כל הכבוד לכל החניכים שהגיעו! (בקרוב בתיבות הדואר )
מסע סוכות-
ההרשמה למסע סוכות נפתחה והיא ממש עוד מעט נסגרת!
המסע יהיה בעז"ה בימים שני-שלישי(י"ב-י"ג תשרי\ )13-14.3
באזור הגליל.
המסלולים :נחל קדש ונחל דישון .והלינה בחניון הגושרים .
עלות :חניך  .₪ 138לא כולל חברות( .יש הנחה לאחים).
הולך להיות ממש מטורף!!
אנחנו רוצים לראות שכולם נרשמים 
שימו לב -ההרשמה נסגרת באתר של ההרשמות ביום שלישי
הקרוב ב 38:88בערב ,ממש לפני ראש השנה -אז הזדרזו
להירשם! לכל בעיה מוזמנים לפנות ליפעת.
*התנדבות בבי"ח קפלן -ביום שלישי הקרוב בשעה 14:11
נצא כולנו לשמח חולים בבי"ח קפלן לכבוד השנה החדשה!
נשיר ,נשמח ,נאחל להם שנה טובה ונחלק סוכריות! ממש
ממש חשוב!!! כולם יוצאים 
ההרשמה אצל המדריכים או יפעת (טל'( 18:-9337787 :אהיה
זמינה ממספר זה רק משבוע הבא) .181-8411433

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.
 :8453515183/0לפרטים :אברהם וזהבה גוטמן בטלפון
________________________________________
להשכרה דירה  8חדרים מרווחת וממוזגת ברחוב ההדר .עם
דק יפה.
יום טוב 848-41:1808
__________________________________________
להשכרה בית  9חדרים עם חצר נפרדת .
כניסה בתחילת יולי.
לפרטים :נעמה אליה 848-343583:
________________________________________
למכירה ,בית בהרחבה 8 ,חדרים ,קומה אחת (הכנה לקומה
נוספת)
לפרטים  :הדס 8433334433
________________________________________
להשכרה בית בהרחבה  +8חדרים,מיקום מצוין (בית פנימי
ובמרכז(-כניסה מידית
ישראל – 845-4:08034

לוח מודעות
אנו מחפשים סוכה עם דפנות מעץ.
אם אתם מעוניינים למסור ,אנו נשמח לקבלה.
לפרטים  -נתנאל843-1033031:
חדש בצרכניה פיצה טעימה באיכות מעולה במחירים
מפתיעים:
פיצה משפחתית לארג'  ,₪ 9:.31שתי משפחתיות ,₪ 31.11
פיצה אישית גדולה * ₪ 14.11כל תוספת ₪ 9
מבצע! קונים פיצה משפחתית ומקבלים  3טרופיות מתנה!
הכפלנו את גודל הפיצה!!!
ניתן גם להזמין בצק דק.
שרות משלוחים לפיצה .ניתן להזמין טלפונית.
חדש וייחודי ניתן להזמין פיצה ללא גלוטן
כל הפיצות מהדרין (רק מוצרי בד"ץ)
כל המבצעים נמשכים! יש כפל מבצעים.
פינת הישיבה ,ספסלים ושולחנות זמינים לסועדים.
תודה רבה לכל התושבים על הפירגון וההיענות.
מבצע לרגל פתיחת שנת הלימודים  11לחמניות ב 18ש"ח +
 11%נוספים למזמינים יום קודם.
שעות הפתיחה המעודכנות:
א'-ה'  3:91עד  17:11ו :1:11 13:91
יום ו' עד 17:11
בתודה אליהו 80-:533131
_________________________________________
משה וקנין – מעסה מוסמך
עיסוי  /טיפול באבנים חמות בבית הלקוח  /בקליניקה ברח'
התאנה :14
· עיסוי עתיק ומיוחד
· מרגיע ומוריד מתחים ולחצים
· עוזר להרפיה ושחרור שרירים תפוסים
· ועוד....
לפרטים נוספים והזמנות בנייד848-3548380 :
הטיפול נועד לגברים בלבד
_________________________________________
נותרו מספר מקומות מצומצם לצהרון של הילה
יש אפשרות להירשם לשבוע חלקי.
הילה 843-43333:0

בטחון
א .בשבועות האחרונים עליה בפעילות פלילית במושב:
בליל שבת שעבר  -פריצה ונסיון פריצה לשני בתים.
בליל שני האחרון גניבה מרכב וגניבת רכב.
תשומת לב לאנשים ורכבים חשודים  -נא לעדכן אותי
ב .בקרוב יפתח קורס הכשרה למתנדבים חדשים למתמי"ד
חבל יבנה.
הצטרפו לשמירה על ביתכם ומשפחתכם.
לפרטים נא לפנות לליאור פורמן או שמחה גביש.
השבת אבידה
נמצאה כיפה מול ביתנו ,כיפה לבנה עם דוגמא.
בעל הכיפה מוזמן ליצור קשר.
איתי סאפר 8431133805
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בית חם
כל משתתפי בית-חם מאחלים לכל חברי המושב יחד
עם כל עם ישראל שנה טובה ומבורכת; יהי רצון
שתתמלאנה כל משאלות ליבנו לטובה.
לקראת כניסת השנה החדשה נקיים בע"ה את המפגש
הקבוע של
בית-חם ביום שלישי שלאחר ראש השנה ,ו' בתשרי ה'
תשע"ד ( ,)11/13/:119בשעה  14:11אחר הצהריים,
במועדון וותיקים.
אנו מודים לחברתנו במושב ,גב' פנינה וינר ,על שיחתה
המעניינת עמנו בשבוע החולף.
תודה מיוחדת לחברתנו במושב ,גב' יהודית אנגל ,על
ההזמנה והאירוח שקיבלנו לפני כשבועיים להכרת
ארכיב המושב .כך התוועדנו לעבודה החשובה שנעשית
ע"י חברים וחברות באיסוף החומר לארכיב המושב
ובעיבודו לצורך הכרת ההיסטוריה של המושב לכל
התושבים וכמובן לדורות הבאים.
לפרטים נוספים ניתן להתקשר:
מרים גרינוולד טל' 80-:513053
או למרים בר-לב טל' 80-:513138

העמותה למען החבר הותיק
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 בטלפון04503:1 :
_______________________________________
חוגים ....חוגים ....חוגים....
פתיחת החוגים תלויה במס' הנרשמים.
ברצוננו להתחיל את החוגים בתחילת חשוון /
אוקטובר.
ולכן – בבקשה מהרו להירשם ,בכדי שנוכל להיערך
לכך.
מועד הרצאתו של רוני ארז
אודות שיטת הבריינספא ( )brain spaיפורסם בקרוב.
כדאי במדרשת ח"י
לפרטים והרשמה בטלפון04503:1 :

מזכירות המושב
בתאריך  :8.11.19יום שישי יתקיים מבצע התרמת דם
במושב במועדון הגדול ע"י צוות מד"א
ההתרמה החל מהשעה 18:91 - :ועד השעה 1::91

שוק קח-תן קהילתי  -מושב שדמה
יום שישי  91.8מ 11:11-עד 18:11
בואו לתת ולקבל מכל טוב ולחגוג את השפע הקיים סביבנו
 בגדים ,ספרים ,צעצועים ,כלי בית ועוד (במצב טוב בלבד)יתקיים בשטח גם שוק איכרות ואיכרים  -שמן זית של
משק דותן משדמה ,מאפים של דבש וקינמון ,ירקות
אורגניים של חוות בקצה היער בקדרון.
אם תרצו להקים דוכן בשוק דברו עם רותי 18:-8:18119
**שתיה וכיבוד קל**
**העודפים נמסרים לנזקקים**
בשוק שלנו מושקעת עבודה רבה  -למה שלא יהנו ממנו עוד
א/נשים ?
נשמח אם תפיצו הלאה לחברים נוספים שיכולים ליהנות
מהשוק שלנו!
לפרטים/הוראות הגעה  -אפרת 843-5154331
________________________________________
במוצ''ש הקרוב  - 91.8ערב מרגש במושב שדמה במתחם
השוק קח-תן ,ובו שני מופעים על אמונה ,ריפוי ואהבה:
"גלגול נשימות" ו"הוויה"
"גלגול נשימות" -מופע תיאטרון הומוריסטי ברוח היוגה,
על טרנספורמציה ולידה מחדש .יוצרת ומבצעת -יערה מורי.
מוזיקה חיה -מתן מורג"הֲ ָויָה "-מתן מורג מבצע שירים
אישיים שכתב והלחין במסע חייו מזה כעשר שנים .תהליך
של גילוי עצמי ,צמיחה והתפתחות .יוצר ומבצע :מתן מורג
המופעים יתקיימו באוויר הפתוח של לילה קיצי לאור
עששיות ומדורה .הישיבה על מחצלות (מי שיביא כרית או
כיסא מתקפל יוכל לשבת עליהם) .במהלך ההפסקה יוגש
תה צמחים היישר מהמדורה ,מוזמנים להביא כיבוד נוסף.
מומלץ להזמין מקום מראש18:-8789814 :
yaarasana@gmail.com,
 :1:11התכנסות
" :1:91גלגול נשימות"
" – :1:78הויה"
כרטיס  81ש"ח לאחד המופעים או לשניהם (או לפי היכולת)
לפרטים/הוראות הגעה  -אפרת 843-1030333
http://tinyurl.com/kach-veten
"סיפור מקומי"-שתוף פעולה עם בית אבי חי וגלי צה"ל.
"על חקלאות של פעם,תגליות והרבה טעם"
בארוע נשוחח על הפרדסים שהיו,על חקלאים
אידאליסטים,נשמע סיפורים פיקנטיים
נחשף לתגליות מדעיות ונקנח בפרויקט קהילתי מענין.
מנחה העיתונאי והבמאי -בן שני.
ליווי מוסיקלי-רחל בורשטיין.
הארוע יתקיים ביום שני :.3.19,בשעה  :1.11באתר
הפרדסנות ע"ש מינקוב.
הכניסה חופשית.
ערב של ניגוני סליחות עם להקת "הלב והמעין" בשילוב
מולטימדיה עשירה.
יתקיים ברחבת הדקלים בחוויות שוויץ
ביום חמישי,ח' תשרי 1:.3.19,בשעה .:1.91
ארוע שלא כדאי להחמיץ!
הכניסה חופשית.
לפרטים נוספים-פנינה שטאובר.8443333443,
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כולנו רוצים לנוח בחג ,כולנו רוצים טעמים מיוחדים בחג.
לשנה החדשה מתוקה וטעימה  Efitastesמפנק אתכם בארוחה עשירה בטעמים ביתיים.
את הטעמים של החג הזה אתם לא תשכחו!
לפניכם תפריט מיוחד שהכנו עבורכם לראש השנה...
מבצע לחג -ארוחה מלאה ועשירה ל 5-נפשות ,שכוללת:
 מנה ראשונה אחת לבחירה -פילה סלומון טרי בניחוח דבש וסילאן  /גפילטע 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 088
גר')
הארוחה מגיעה בליווי  3סוגי סלטים שמשקלם  588גר' :
 .1סלט כרוב בשילוב חמוציות ,תירס וסילאן
 .2טחינה ירוקה ביתית.
 .3סלט טבולה עשיר בטעמים מושרה בלימון ובתוספת רימונים.
מחיר מבצע₪ 044 :
** מתנה למזמיני ארוחת המבצע -עוגת דבש לשנה מתוקה
לפניכם תפריט חג ראש השנה בהרכבה עצמית:
סלטים -המחיר ל 258-גרם
טחינה ירוקה₪ 15 -
סלו טבולה עם רימונים וחמוציות₪ 15 -
סלט כרוב לבן עם חמוציות ודבש פקאן₪ 15 -
סלט תפו"א במיונז₪ 15 -
סלט תירס מקסיקני₪ 15 -
סלט חצילים מלנזנה₪ 15 -

מנות ראשונות -מחיר ל 258-גרם
חריימה דג נסיכה מבושל בקדירה פיקנטית₪ 20 -
פילה סלומון מתובל בדבש סילאן₪ 33 -
גפילטע פיש-קציצות דג קר עשיר בטעמים₪ 22 -
גפילטע פיש חם-קציצות דג חמות בתוספת תפו"א₪ 22 -
צ'ימעס -צימוקים ושזיפים בתוספת תפוזים₪ 28 -
אנטיפסטי -ירקות קלויים בתנור בתיבול חומץ בלסמי ותימין-
₪ 10

סלט חצילים במיונז₪ 15-
עיקריות -מחיר ל 258-גרם
צלי בקר ברוטב יין עם נגיעות רימונים₪ 30 -
צלי עוף מחולק בשילוב בטטות וסילאן₪ 20 -
קציצות בקר ברוטב עגבניות שרי₪ 33 -
סטייק פרגית צלוי ביין וערמונים₪ 22 -
סטייק פרגית בעשבי תיבול₪ 25 -
מוסקה -כריך חצילים ובשר בקר₪ 25 -

תוספות -המחיר ל 258-גרם
שעועית ירוקה מוקפצת עם נענע ,שום ושומשום₪ 28 -
אורז מאודה בשלל צבעים₪ 10 -
תפו"א צלוי בתנור ברוטב קארי₪ 10 -
אורז עם גזר ואפונת גינה₪ 10 -
אורז עם פיסטוקים וחמוציות₪ 28 -

הזמנות יתקבלו עד ים שני  82.8..2813בשעה  28:88דוא"ל  efitastes29@gmail.comאו טל'  854-55.4983אפי ביסטריצר-
בית גמליאל משק  .22בקרו אותנו בדף הפייסבוק שלנו .efitastes

בברכת שנה מתוקה וחג שמח !!
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"דע שכל חכמה וחכמה שבעולם יש לה זמר וניגון מיוחד"…( .הבעש"ט)

יום שני ה' בתשרי תשע'ד 99991/
ניגונים -ערב נשים בלימוד ומנגינה
 - :1.11מפגש חברות ,קפה ועוגה כיבוד קל.
 - :1.:1ריקוד של תפילה ,בוגרות החוג למחול בבית גמליאל ,כוריאוגרפיה-
לי מדמוני.
 - :1.91התכנסות למעגלי לימוד:
אלישבע שטאל" -תפילה גדולה למעיל קטון"
דבורי נמדר" -פוליפוניה –ההרמוניה שבשונות"
עליזה משה" -כוח הניגון והריקוד"
חיותה רוזנמן" -קראתי בכל-לב ענני ה' "

"יעלה תחנונינו"
– 21.15
שירים וניגונים לימים של תשובה
עם אודהליה ברלין
מן העיתונות -אודהליה ברלין היא זמרת –יוצרת… .השירה שלה חדרה אל הלב,
והעלתה פה ושם גם דמעות בעיניים...
( אודליה היא בתו של המוזיקאי  -נגן הקלרינט משה (מוסא) ברלין)
האירוע יתקיים במועדון ,העלות  :8ש'ח .
חברות ונערות יקרות  ,כולכן מוזמנות לערב שכולו "ניגון של הלב"
ועדת תרבות תורנית והצוות המארגן :
אלישבע שטאל ,חיותה רוזנמן ,שולמית אנגל ,שרה מסינגר,פנינה שטאובר ,רבקה סלומון.
עקב התכנית העשירה של הערב  ,נבקשכן מאד לדייק!!! אנו מבקשות לעמוד בלוח הזמנים
המתוכנן.
על מנת שנוכל להיערך מראש ,אנא אשרו את השתתפותכן.
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עדכון לגבי צהרון חלקי

שלום,
כפי שנכתב לפני כשלושה שבועות ,משרד הכלכלה אוסר הימצאות ילדים ,שאינם עונים על דרישות נוהל ההכרה,
במבנה הצהרון המוכר.
בנוהל כתוב:
א) גילאים :הצהרונים מיועדים ....ולילדים ביישובים הנמצאים באשכולות  4-8על פי הדירוג החברתי כלכלי של
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,שנולדו לאחר יום  11.1:.:114ועד ליום ( 4.1:.:111כולל) .צהרון המבקש לקבל
הכרה לפי נוהל זה צריך לתת מענה לטווח גילאים זה ,כולו או חלקו.
ב) ימי פעילות :הפעילות תתקיים בימים א'-ה' ,החל מיום  :4בחודש אוגוסט ועד לסוף חודש יוני (כולל) ,למעט
ימי המנוחה הקבועים במדינת ישראל (לפי פקודת סדרי השלטון והמשפט ,התש"ח ,)1378-והכל בהתאם ללוח
החופשות שקבע האגף ואשר מפורסם באתר המשרד .מפעיל הצהרון מתחייב להציג את לוח החופשות בצהרון
במקום נגיש וזמין להורים.
שעות הפעילות :מסיום הלימודים במסגרות החינוך השונות – ולא יאוחר מהשעה  – 19:91ועד לשעה 13:11
ג)
לפחות בכל יום בשבוע מלא או לחלופין מהשעה ( 17:11ולא אחרי!) ועד לשעה  ,13:91כפי שסימן הצהרון בבקשה .
מכיוון שכל ניסיונותינו לקבל אישור חריג ממשרד הכלכלה עלו בתוהו ,אנו נערכים לתת מענה להורים.
הורים ,שכבר ביצעו רישום לצהרון חלקי ,יוכלו לבחור אחת משלוש האפשרויות:
 .1קבלת החזר כספי (כולל דמי הרישום)
 .:מעבר ל 8-ימי צהרון והשתלבות בצהרון בגן רימון (לידיעתכם ,הרבה הורים יכולים להיות זכאים להנחות
בצהרון ,וייתכן שעלות צהרון מלא בסבסוד הניתן שווה לעלות הצהרון החלקי .מצורפת למטה טבלה לשנת
תשע"ג ,שתעודכן בתחילת השנה)
 .9ב" ה הצלחנו להיערך לפתיחת צהרון חלקי במבנה גן אורן .הצהרון יהיה פרטי וכל הילדים שנרשמו למסלול
חלקי יהיו בצהרון זה.
מעתה ,לא נאפשר רישום של ילדים נוספים לצהרון חלקי.
לקראת שנה"ל תשע"ה ,נשקול מחדש ,בשיתוף עם ועדת חינוך של היישוב ,את הפנייה למשרד הכלכלה לצורך קבלת
הכרה ו/או היערכות בהתאם לדרישות משרד הכלכלה וצורך התושבים בכל מושב.
נציין כי מכיוון שמתנ" ס חבל יבנה לא הבטיח הכרה של הצהרון ,ניתן לקבל החלטה כי אנו מוותרים על ההכרה כבר
לשנה"ל תשע"ד ,והצהרון יהיה צהרון פרטי לכל התושבים.
בברכה
מתנ"ס חבל יבנה
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א' דראש השנה – יום חמישי
ערבית – 13::1
שחרית 8:11 -
תקיעות ( 11:11 -משוער)
מנחה – 18:11

זמני תפילות לימים הנוראים – מנחת שי
יום כיפור
ב' דראש השנה – יום שישי
מנחה (ערב יום כיפור) – 17:11
ערבית – 13::1
כניסת החג – 18::3
שחרית 8:11 -
כל נדרי  +ערבית – 18:71
תקיעות ( 11:11 -משוער)
שחרית 4:91 -
מנחה 18:91 -
יזכור ( 11:18 -משוער)
קבלת שבת+ערבית – 13:11
מנחה – 13:91
נעילה – 14:71
ערבית – 13:14
צאת החג – 13::7

* סליחות יתקיימו בבית הכנסת בכל לילה בשעה ( :7:91החל ממוצ"ש) ,ובכל בוקר לפני התפילה בשעה .8:71
* ביום כיפור יעבור לפני התיבה החזן שלומי וייס ,שכיבד אותנו גם כן בשנה שעברה.
שנה טובה וחתימה טובה
הגבאים.
להלן לו"ז הסליחות בביה"כ השטיבל:
סליחות ערב ראש השנה תשע”ד
יום ראשון ,כו' אלול  -יום שלישי ,כח' אלול
יום רביעי ,כט' אלול ,ערב רה"ש תשע"ד
עשרת ימי תשובה
יום ראשון ,צום גדליה (נדחה) ,ד' תשרי
יום שני ,ה' תשרי – יום חמישי ,ח' תשרי
יום שישי ,ט' תשרי ,ערב יום הכיפורים
תודה,

18:91
18:11
18::8
18:91
18:78
ליאור פורמן

משולחן המערכת
בשבוע הבא לא יפורסם דף המידע

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

מערכת דף המידע מברכת את כל תושבי בית
גמליאל בברכת שנה טובה ומתוקה!

הודעות לפרסום יתקבלו עד יום שלישי ב .91:03
לכתובת המייל:
dafmedabg@gmail.com
לכניסה לאתר המושב:
www.beitgamliel.org.il
שם :גמליאל .סיסמא75 :
מזכירות המושב80-3395399 :
Sg828@bezeqint.net

שבת שלום
ומבורך!!!
0

