בס"ד

עלון שבועי

בית גמליאל

פרשת וישב
כ"א כסלו תשע"ב
17/12/11
גיליון מס' 739

פרשת וישב
כניסת שבת

16:16

יציאת שבת
מנחה באמצ"ש

17:18
16:32

ערבית באמצ"ש

16:50

דבר תורה  /הרב
"ויקנאו בו אחיו ואביו שמר את הדבר" .על החלום נאמר
שאחיו הוסיפו שנוא אותו על חלומותיו ,והנה כאן ,בחלום
השני ,לא נאמר על תוספת שנאה ,אלא "ויקנאו בו אחיו" וגם
י
"אביו שמר את הדבר"?
צריך לומר ,שבחלום השני הכירו האחים שיש בו ממשות ויש
אפשרות שהוא יתקיים .כבר אומרת הגמ' בברכות "רוב
חלומות הם הרהורי דיומא" – מה שאדם מהרהר ביום בא לו
בחלום בלילה ,ולכן ,בחלום הראשון " -והנה אנחנו מאלמים
אלומות...ותשתחווינה לאלומתי" הם חשבו שזה מה שיוסף
חושב ,שהוא רוצה למלוך ולמשול עליהם ,ולכן בלילה הוא
חלם את החלומות האלו ,אבל בחלום השני הוא חולם על

שמש וירח ואחד עשר כוכבים ,שזה מורה שאביו ואימו
ישתחוו לו ליוסף ,שאמר יעקב ליוסף "הבוא נבוא אני
ואמך להשתחוות לך ארצה?" חלום כזה האחים לא
חשדו שהיה מושפע ממחשבותיו של יוסף ביום .לא עלה
על דעתם שיוסף חושב מחשבות כאלו ,שאביו ואמו
משתחווים לו ,ולכן הבינו האחים שחלום זה אינו מחמת
מחשבותיו ביום ,אלא כעין נבואה .לכן לא הוסיפו שנאה
על חלום זה ,מאחר ואין מה להאשים את יוסף על חלום
כזה ,ולכן רק נאמר "ויקנאו בו אחיו" .הם הבינו שיש
ממשות בחלום הזה והוא עתיד להתקיים" -ואביו שמר
את הדבר".
____________________________
שבת שלום ובשורות טובות ,הרב

דיני חנוכה

שיעור לנשים
לידיעת החברות -השבת לא מתקיים השיעור לנשים.
__________________
שבת שלום ,רבקה

א .ביום שלישי מדליקים נר ראשון של חנוכה .בהדלקת
נר ראשון מברכים :להדליק נר של חנוכה ,שעשה
ניסים ,שהחיינו.
ב .המהדרים מדליקים בשמן זית.
ג .זמן דליקת הנרות עד חצי שעה לאחר צאת הכוכבים
ולכן יש להכין כמות שמן או נרות שידלקו עד זמן זה,
במיוחד בערב שבת ,שאנו מדליקים מוקדם ,יש להכין
כמות מספקת שהנרות ידלקו עד השעה .17:05
ד .מקום הנחת החנוכיה לפי סדר העדיפות הבא:
 .1בפתח החצר הפונה לרשות הרבים.
 .2בפתח הבית הפונה לרשות הרבים.
 .3בחלון הפונה לרשות הרבים.
ה .זמן הדלקת הנרות:
מנהג ספרד -לאחר צאת הכוכבים .17:05
מנהג אשכנז -שקיעת החמה .16:36
ו .בערב שבת מדליקים נרות חנוכה ואח"כ מדליקים
נר של שבת.
ז .במוצאי שבת ,בבית ,קודם מבדילין ואח"כ
מדליקים נרות.
ח .יש להניח את החנוכיה גבוה מג' טפחים ) 25סנט' (.
"מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך"  -כולנו תפילה
ותקווה שנזכה לאור הגדול בכלל ואצל כל אחד ואחת
בפרט.
_______________________
חג חנוכה שמח ,הרב

מזל טוב
מזל טוב לרעות אשל שנישאה לטמיר.
מזל טוב לריקי ויצחק אשל לנישואי הבת רעות.
שתזכו בע"ה להרבה שמחות ונחת מכל הילדים.
______________________________________
מזל טוב לשני ויוסי רוזנברג להולדת הבת.
שתזכו לגדלה לתורה לחופה ולמע"ט בקלות ובשמחה.
מזל טוב לרבקה ואברהם ברגר להולדת הנכדה.
מזל טוב לגברת רחל ברגר להולדת הנינה.
שתזכו לרוב נחת מכל הצאצאים.
______________________________________
מז"ט לקוקי )רחל( ולמאיר פישר להולדת הנכדה .בת לבן
נתנאל .שתזכו לרוב נחת מכל הצאצאים.
______________________________________
מזל טוב לפינחס ורחל אלפרט להולדת הנכדה,
בת לחגי ויעל ויסמן .מזל טוב גם לדודים ולבני הדודים -
אהוד וליאת אלפרט ואלעד ולימור דרורי.
______________________________________
מזל טוב למיכל ודורון לוז להולדת הנכד ,שובל ,בן לסיון.
______________________________________
מזל טוב לדבורי ומוטי נמדר להולדת הבן.
שתזכו לגדלו לתורה לחופה ולמע"ט בקלות ובשמחה.
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תנחומים
תנחומים למירי אבנעים על מות האבא ראובן ז"ל.
תנוחמי מן השמים.
תנחומים לגיטה שטיינמץ ,על מות הבעל שלמה ז"ל.
תנחומים לרבקה אינהורן ולאחיותיה שושנה ורפאלה
על מות האבא.
תנוחמו מן השמים.

לוח מודעות
חוג ציור ויצירה מזמין ילדים שאוהבים לצייר וליצור,
מגן חובה -כיתה ב' להצטרף לחוג שמתחיל לפעול בימים
אלו ,בימי שני .יש אפשרות לפתוח עוד קבוצה לתלמידי
ג'-ו' שצבעים קווים וצורות מושכים את ליבם.
אילנה להמן 0548094202
_______________________________________
בחופשת החנוכה תתקיים קייטנה בצהרון של הילה.
שעות הפעילות הם  .08:00-13:00מתאריך ) 21/12יום
רביעי( עד  .28/12בתוכנית :הפעלות ,והמון הפתעות.
מספר המקומות מוגבל  -עד שמונה ילדים.
הילה אסולין 0525712298
______________________________________
מעוניינת לעשות בייביסיטר בשעות אחה"צ והערב.
עופרי כהן )תלמידת כיתה ז( 0522901677 ,
_______________________________________
"ויקחו אליך שמן זית כתית למאור" פתילאור -מהדרינר
ב 65-ש"ח בלבד! ניתן לשלוח .SMS
אברהם פישר 0546641044
_______________________________________
למסירה אנציקלופדיה עברית.
חסיה 0523621392
_______________________________________
להשכרה בית גדול ומרווח בהרחבה 5 ,חדרים ,עדיפות
לשכירות ארוכת טווח.
איתן 0544837102
_______________________________________
למעוניינות! נפתחת סדנא המיועדת לנשים נשואות
בנושא" :תורת הנפש לאור היהדות -ממושלמות
לשלמות".
מירב בקר 0522224943
_______________________________________
למכירה – טיוטא קורולה  2003במצב מצוין  ,יד ,2
 235000ק"מ.
עירית לפידות 0523428032
מעט מהאור דוחה הרבה מהחושך.
בית הכנסת המרכזי והרב מזמינים את כל הציבור,
גברים נשים ונוער ,לערב מאחד מלכד ושמח,
למסיבת מלווה מלכה ,במוצש"ק פרשת ויגש ה'
בטבת )(31/12בשעה  .19:30בתוכנית  :סעודת מלווה
מלכה ,שיעור מפי הרב שמחה הכהן קוק  ,רבה של
העיר רחובות ,ושירים וריקודים אל תוך הלילה.
ליווי מוזיקלי – מאיר שמח תשמח ,נגן עיוור ומאוד
מוכשר .בואו בשמחה!!
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הסתכלו על חצי החפיסה המלאה – מישהו צריך אותה
הצטרפתי למתנדבי עמותת "חברים לרפואה"  ,האוספים את
כל סוגי התרופות ,שאינכם צריכים יותר ,ומעבירים
אותן ללא תמורה לחולים הזקוקים להן ושידם אינה משגת..
התרופות נבדקות בעמותה על ידי רוקח .רק תרופות ברות
תוקף מועברות לחולים וזאת אן ורק לאחר קבלת מרשם
עדכני מהחולה הנזקק.
פרטי התורמים הרשומים על האריזה נמחקים .התרופות
נשלחות לחולים לביתם .האיסוף ,הפיקוח ,המיון ,האכסון
והמשלוח מתקיימים בתנאים מבוקרים ,ללא כל הוצאה מצד
החולים .ו ..העיקר הבריאות
______________________
יעל נדלר050-6282376 ,
התאנה 210

משולחן המערכת
מערכת הדף מברכת את שרה על יציאתה לפנסיה וסיום
תפקידה.המערכת מודה לשרה על מסירותה ועל עבודתה
הנאמנה למען תושבי המושב .בזמן הקרוב שירי גביש-טויטו
תחליף אותה.

ביטחון
כפי שפורסם ע"י המועצה ,בע"ה ,ביום רביעי הבא ,כה' כסלו,
 ,21/12יערך תרגיל במועצה במסגרת תרגיל של נפת שפלה של
פיקוד העורף .במסגרת התרגיל יערך פינוי )וירטואלי( של
תושבים מבני דרום וקליטתם בבית גמליאל וכמו כן יתורגלו
תרחישים נוספים.בשעה  11:05במסגרת התרגיל תושמע
צפירה .ע"מ לתרגל את התרחיש ,אנו נפתח מערך קליטה
וליווי .צוות צח"י של המושב מחפש מתנדבים שיעזרו בתפעול
מערך הקליטה.תושבים המוכנים להתנדב ולהשתתף בתרגיל
נא לפנות לענת שטאובר ,אחראית המתנדבים ,בטלפון
 9422449ולקבל פרטים.

משולחן הוועד הקהילתי
לאחר פניות של חברים הוחלט בישיבת הוועד הקהילתי
להבהיר העניינים בנוגע לוועד הקהילתי ,תפקידו וסמכויותיו.
הוועד הקהילתי נבחר כוועד מוצק לכל חברי המושב ,חקלאים
ושאינם חקלאים -כל מי שיש לו זיקה לנכס בבית גמליאל.
הוועד הקהילתי אמור לעסוק בנושאי חדו"ת )חברה דת
ותרבות( ולכן גם אחראי על גביית כספים לצורך מימון פעולות
אלה .בנוסף אחראי הוועד הקהילתי על ועדת קליטה לחברים
חדשים) .הוועד המקומי עוסק בפועל בעניינים מוניציפאלים:
פיתוח תשתיות ,ביוב ,תאורה וכו'...אם כי בהגדרתו אמור
לטפל גם בנושאי תרבות(.
עם כניסת הוועד הקהילתי החדש לפעולה התברר שלחברים
רבים חובות לוועד הקהילתי .ע"פ החלטת הוועד יישלחו
מכתבים עם פירוט החובות של כל חבר.
אין לנו עניין בנקיטת צעדים משפטיים ואין אנו מעוניינים
לבזבז את כספי החברים בפניות לעורכי דין.
אשר על כן החברים מתבקשים לשלם את חובותיהם לוועד
הקהילתי ולחסוך מאיתנו צעדים נוספים.
_________________________
בברכה ,ישראל עזריה
יו"ר הוועד הקהילתי
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שולי רנד בהופעה! באולם ויקס ברחובות ,יום רביעי
 28/12בשעה  .20:30כרטיסים במחיר  ₪ 60בלבד ניתן
לרכוש אצל פנינה שטאובר .הנאה מובטחת.
הנכם מוזמנים לסרטה המשובח של אפרת שלום דנון
"החולמות" הסרט זכה בפרס הסרט התיעודי המצטיין
בפסטיבל סרטי נשים  2011ברחובות .בתום הסרט
יתקיים דיון עם הבמאית .מוצא"ש ,כ"א כסלו17/12 ,
בשעה  20:00באולם האירועים חוויות שוויץ ,סירני 52
רחובות .מחיר כרטיס במכירה מוקדמת ₪ 35 :בערב
האירוע * .₪ 40כולל כיבוד קל.
_________________
להזמנות,9310700 :
) 0524840521פנינה(

העמותה למען החבר הותיק
יום ראשון כ"ב כסלו18/12 ,
 08:45תנ"ך -חנה לבל
" 10:00ברלין ביהדות" מרצה :אריאלה הירש
*בשבוע שבין - 25-29/12/11 :ביום ראשון ,לא יתקיימו
חוג תנ"כ וגם הרצאה במסגרת המכללה – עקב חופש
חנוכה.
*הנכם מוזמנים לאירוע המרכזי -של ותיקי החבל לחג
החנוכה ,מופעם של ליה קניג ורוחמה רז ,שיתקיים בע"ה
ביום רביעי ב' טבת ) (28/12היום השמיני של חנוכה,
בשעה 9:30 :בבוקר .באולם האירועים של קבוצת יבנה.
*קבוצת יבנה בשיתוף עם העמותה למען החבר הותיק
חבל-יבנה מזמינה אתכם בע"ה יום ראשון ו' שבט תשע"ב,
 1/1/12בשעה  20:30בבית עקד שבקבוצת-יבנה נארח את
הסופר אהרון אפלפלד כולל קפה וכיבוד קל ! הכניסה
חופשית!!
*בעז"ה ,ביום רביעי ט' טבת4/1 ,
בין השעות  8:00-14:30נסייר בגלריות השונות במוזיאון
ישראל בירושלים בתערוכות קבועות ומתחלפות ונצפה
במופע תיאטרלי העוסק ב"סיפורי אהבה" במקורות.
רגיל
עלות₪ 80 :
 ₪ 70קהילה תומכת
כולל קפה ועוגה והסעה.
הרשמה במרכז היום בטלפון8548693 :
קיום הביקור מותנה במספר המשתתפים – לכן הזדרזו
והירשמו.
* הנכם מוזמנים לנופש במלון הוד המדבר בים המלח בין
התאריכים :י"ב –ט"ז שבט תשע"ב5-9/2/12 ,
 4לילות –  5ימים.
מחירים:
₪ 1580
מבוגר בחדר זוגי
חבר בקהילה תומכת ₪ 1520
₪ 2450
בודד בחדר
המחיר כולל:
 4לילות על בסיס חצי פנסיון.
הסעות הלוך ושוב.
הנכם מוזמנים למכירת ציורים לחדרי ילדים
ועוד...במחירים נוחים .בבית משפחת לפידות ביום א'
הקרוב,בין השעות 20.00 – 18.00
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טוב להודות
" הנה מה טוב ומה נעים  ,שבת אחים גם יחד"
אנו רוצים להודות לוועד המקומי ,על ההקצבה שניתנה לבית
הכנסת מנחת ש"י ,סך של  500,000ש"ח לבנית בית כנסת
חדש ,וכן הקצבה של  250,000ש"ח לבנית בית כנסת חדש
לציבור הספרדי.
בכוחות משותפים ומאוחדים אנו נבנה בית כנסת משותף ,
צנוע  ,וראוי שיענה על צרכי המתפללים משתי הקהילות.
כולנו תקווה שנצא לדרך חדשה של עשיה מבורכת ,ובזה יבוא
השלום לבית גמליאל.
_____________________
בברכת גמר טוב,
גבאי מנחת ש"י וגבאי הספרדי

בית חם
* המפגש הקבוע של בית-חם יתקיים בע"ה ביום שלישי
הקרוב ,כ"ד בכסלו ,(20/12) ,בשעה  11:00לפני הצהריים
במועדון הותיקים.
יתארחו אצלנו מבני משפחת להמן אשר ינעימו לנו את המפגש
במוסיקה ובסיפורים מעניינים,
לקראת חג החנוכה.
* תודה לחברתנו במושב גב' אורלי זיו ,ששוחחה עמנו בשבוע
החולף על התכנון של רשות המים
ל "התפלת מים לשנת  ,"2050לצורך אספקת מים לאוכלוסיה
ועל הקשיים הנערמים בשלבי התכנון.
* בע"ה ביום ראשון כ"ט בכסלו ) ,(25/12היום החמישי של
חנוכה ,מתוכננת פעילות משותפת של סבים וסבתות עם נכדים
ונכדות )גם עם הורים ועם נינים ונינות(.
הפעילות מתמקדת על "הפתעות אצל שכנתנו ,בעיר יבנה
ובנחל שורק".
הפעילות תתקיים בין השעות  10:00עד  .13:00אנא שריינו את
היום .אנו מבקשים להירשם אצל החתומות מטה לא יאוחר
מיום שלישי הקרוב,
פרטים על ההסעה ימסרו בשבוע הבא ,לנרשמים.
* אנא שימו לב להודעה של העמותה למען החבר הוותיק על
המופע היפה שיהיה לנו ביום
האחרון של חנוכה באולם ההופעות של קבוצת יבנה .נא
להירשם לא יאוחר מיום רביעי הבא,
כ"ה בכסלו ) ,(25/12/2011על מנת שנוכל לארגן את ההסעות.
________________________
לפרטים נוספים
מרים גרינוולד 9437841
מרים בר-לב 9431310
לקראת חנוכה ,בנוסף לתכשיטים ,ניתן לרכוש מחזיק נר
להדלקת חנוכית שמן ונרות .המחזיק עשוי ממוט ארוך
שבקציהו פרח העשויים מזכוכית מורנו .מתאים מאוד כמתנת
חג ייחודית .ניתן להשיג "בסטודיו של שולמית" רח' התמר 65
שולמית אנגל 0507341428
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משולחן הגבאים

משולחן המזכירות
אנו חוזרים ומדגישים,שעליכם התושבים לדאוג להנחות
שלכם בשנת המס  ,ולהודיע מראש בכתב על שיפוצים
או נכס ריק!!!
במידה ולא תדווחו בזמן לא יהיה ניתן לתת לכם הנחות
בלי בדיקה של פקח מטעם המועצה .
נא מהרו והסדירו את העניין ,והעבירו
למזכירות/למועצה חוזי מכירה/רכישה  ,זכאותכם
להנחות ,וכן להעביר בכתב על נכס בשיפוץ/ריק .עשו
זאת בדחיפות!

בית הכנסת מנחת ש''י.
הזדמנות אחרונה לכל המעוניין לשלם דמי חבר לשנה
הקרובה ע"ס  200ש"ח .ניתן לשלם אצל כל אחד מן הגבאים
במשך השבועיים הקרובים )עד מוצ"ש פרשת ויגש(  -לאחר
מכן לא יהיה ניתן לשלם דמי חבר.
אנא הזדרזו ) מספר המקומות הולך ואוזל( בכדי שנוכל
לחלק את המקומות בבית הכנסת בצורה היעילה ביותר.
__________________________________________
מהשבת תפילת שחרית בבית הכנסת המרכזי ב .8:30
השיעור במסכת גיטין ב .7:30
תפילת מנחה באמצע השבוע תתחיל  8דקות לפני השקיעה
כדי שנוכל לומר תחנון ונפילת אפיים קודם השקיעה.

משולחן המתנ"ס
חג האורות בבני דרום
מרכז המבקרים בבני דרום מזמין אתכם להגיע בימים ראשון עד רביעי ,25-28/12/11 ,ולהנות מהפעלות נהדרות לכל
המשפחה .בתוכנית :הפקת שמן זית בבית בד משוחזר ,צפייה בסרט על הזית ושמן הזית ,סיור בבית בד מודרני וסיור
בבית ראשונים .עלות ₪ 15 :בהרשמה מראש .פעילויות נוספות בתשלום :כבישת זיתים עצמית ,יצירת פסיפס וסיור
בטרקטור ועגלות למטעי הזיתים .ג'ימבורי על הדשא ללא תשלום.
בגדי המלך החדשים
מתנ"ס חבל יבנה הזמין אליו את תיאטרון אורנה פורת בהצגה" :בגדי המלך החדשים" אי"ה ביום שני כ"ג כסלו )(19/12
בשעה  16:30באולם בגבעת וושינגטון .לילדים בגילאי  5 – 10הכניסה חינם.
הורה מלווה ₪ 20 :בסוף ההצגה הפתעה לכל ילד .מספר המקומות מוגבל הרשמה מראש במתנ"ס ,כניסה ביום האירוע
על בסיס מקום פנוי.
פסטיחג!!
חנוכה באווירה מתוקה ומדליקה בוקר מלא חגיגות! יום :אי"ה ביום רביעי כ"ה כסלו תשע"ב
) (21/12שעה :מ 9:30 -בבוקר .מקום :חדר האוכל בבני דרום .עלות ₪ 25 :לילד
בתוכנית 9:30-10:30 :מופע לילדים מגיל הגן ועד כתה ד'" ,בעקבות המכבים" –מופע מוסיקלי לחג .הפעלות ,סיפורים,
שירים ומשימות נושאות פרסים 10:45-12:15 .הכנת דונטס עםשוקולד ,סוכריות .סדנת יצירה :מדבקות לחלון.
12:30מופע "אורואש" עם האומן מאיר אטדגי.
טיול ניווט בנחל השופט
בתאריך ה 26/12/11-אנו יוצאים לטיול מאתגר ומדליק בנחל השופט -אחד המקומות היפים בארץ!.
בתוכנית :טיול וניווט מקצועי בנחל השופט ,אתגרים ,משימות ,פרסים .בסוף נהנה מהמים הקרירים הזורמים בנחל.
דפי הרשמה מפורסמים בפייסבוק של נוער חבל יבנה ,אצל הקומונריות ובמידעון המתנ"ס לחנוכה.
עלות 75:ש"ח .מהרו להירשם :ההרשמה עד שבוע הבא ביום שלישי .לפרטים נוספים ניתן לפנות אלי .ההרשמה במתנ"ס.
אין גבייה ביום הטיול
מסיבת חנוכה לילדי כיתות ו'
יחידת הנוער מזמינה את ילדי כיתות ו' למסיבת חנוכה מדהימה ,שתיערך במתנ"ס במוצ"ש חנוכה .24/12/11
במסיבה – משימות מצחיקות ,קריוקי מקצועי ,פרסים ,כיבוד עשיר וכמובן )ברור (..סופגניות.
עלות  25 :ש"ח .הסעות תצאנה מהיישובים בשעה ) 19:00כולל החזרה לבתים בסוף המסיבה( .ההרשמה אצלי ו/או
במתנ"ס עד ליום רביעי הבא.
שבת נוער
היכונו!!!! כמדי שנה תתקיים שבת נוער  .והפעם" :משדרגים" את התנאים.
השבת תתקיים בסוף חודש אדר .צפו לעדכונים.
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______________________
חג חנוכה שמח
אורן קלימי 050-5773680
h_y_oren@013net.net
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לוח אירועים לשבוע הקרוב
יום ראשון
כ"ב כסלו 11/12
16:00
שיעור תורה לילדים
)ביהכ"נ הגדול(
18:00-20:00
מכירה )משפחת
לפידות(

יום שני
כ"ג כסלו 12/12
17:30-19:30
ספריה

יום שלישי
כ"ד כסלו 13/12

יום רביעי
כ"ה כסלו 14/12

11:00
בית חם )מועדון
וותיקים(
הדלקת נר ראשון

16:00
שיעור תורה לילדים
)ביהכ"נ הגדול(

יום חמישי
כ"ו כסלו 15/12
17:30-19:30
ספריה

זמני שבת וישב
תפילת מנחה
תפילת ותיקין
שיעור במסכת גיטין ,מאיר פישר
שיעור במסכת שבת ,מנחם מאיר
שחרית
שחרית
לאחר התפילה ,שיעור למבוגרים,
במקביל שיעור לילדים,
מנחה גדולה
מנחה גדולה
תהילים לילדים
שיעור גמרא ,הרב
תהילים לנשים ונערות
שיעור לנשים -הרבנית
מפקד
בין מנחה לערבית ,שיעור בפ"ש ,עזריה עוזי שמש

ביהכ"נ הגדול
שטיבל
ביהכ"נ הגדול
מנחת ש"י
ביהכ"נ הגדול
ביהכ"נ הגדול
מנחת ש"י
ביהכ"נ הגדול
מנחת ש"י
ביהכ"נ הגדול
בית משפ' מייזליק
מועדון ותיקים
בני עקיבא
שטיבל

בני עקיבא

המערכת:
עידית בוכניק
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

-20:00פעולת ער"ש
-15:45מפקד מדריכים
-16:00מפקד
מנחה ,פעולות ,ערבית והבדלה.
*ביום חמישי הקרוב ב 17:30-פעילות סניפית מטוווורפת!!!
מי שלא בא-לא קיים!!
*היכונו! היכונו! ביום שני מסיבת חנוכה לחב"א .שווה
לבוא!! טיול חב"ב בחנוכה יום שני ל'
כסליו)(26.12שריינו!!פרטים בהמשך..
*ברוכים הבאים לשבט נבטים החדשים ולמדריכים שלהם:
הילה כהן ,אוהד ניזרי ומתנאל שולטו .וכן גם לשובל
וישינגרד ,אוראל יעקובי ,אוריאן מור שנכנסו גם הם להדרכה.

חג חנוכה שמח.
שבת שלום ומבורך!!!
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16:26
05:45
07:30
07:30
08:30
08:15
13:15
13:00
13:30
15:30
16:00
16:30
16:00

