בס"ד

עלון שבועי

בית גמליאל

פרשת בא
ג' שבט התשע"ד
4.1.2014

כניסת השבת16:27 :
יציאת השבת 17:29 :
מנחה באמצ"ש16:39 :
ערבית באמצ"ש17:04:

דבר תורה /הרב
"וַ &.ֵ ִ0יְ הוָה ֶאת! ֵח& ָה ָע"ֵ 2ְ ,עינֵי ִמ ְצ ָריִ "; ָ "ַ5ה ִאי4
מ ֶֹ4הָ5 ,ד8ל ְמאֹד ְֶ 2א ֶרִ 7מ ְצ ַריִ "ֵ 2ְ ,עינֵי ַע ְב ֵדי! ַפ ְרעֹה,
9ב ֵעינֵי ָה ָע"" )שמות יא' ג'(.
ְ
יש אנשי" ומנהיגי" בעלי עמדה ,שמכבדי" אות"
ויראי" מפניה" ,לא מתו< מעלת אישיות" ולא
מתו< הערכת" ,אלא ,מתו< אילו 7והכרח ,מאחר
והינ" אנשי" בעמדות מפתח בכירות ובעמדות כוח
והציבור חושש מה" ותלוי בה".
לעומת זאת ,יש אנשי" רמי מעלה ,מופלגי" בעשייה
ובחכמה ,בעלי אישיות מקרינה ,שהציבור מכבד
ומוקיר אות",

שיעורים
השיעור בשבת בגמרא מס' בבא בתרא בשעה ,15.30
הרב
___________________________________
שיעורי תורה לילדי!ות המושב ,בימי" שני ורביעי
שעה  16.00בבית הכנסת הגדול .כול" מוזמני"
הרב.
___________________________________
בשטיבל
בי& מנחה לערבית שיעור לגברי" ונשי" ע"י שמואל
לנקרי
___________________________________
שיעורי" בבית הכנסת המרכזי
 ! 7:30שיעור במסכת גיטי& ע"י מאיר פישר
___________________________________
שיעור פ"ש ע" צקי שלו
תודה לאלו& שלו על "מילוי המקו"" בזמ& שהותו
של צקי בחו"ל ,השיעורי" היו המרתקי".
והפע" ע" צקי ,ביו" שני ,ה' בשבט 6 ,בינואר בשעה
 20:30אצל משפחת נדלר
___________________________________
שיעור לנשי"
השיעור יתקיי" השבת בשעה  .16.20מצפה לכ&,
שבת שלו רבקה

מאחר וה" ראויי" לכבוד הזה והיחס האוהד והחיובי
אליה" נית& בצורה טבעית וספונטנית ולא באופ& כפוי
ומלאכותי.
זה שאומר הפסוקָ "ַ5 ":ה ִאי 4מ ֶֹ4הָ5 ,ד8ל ְמאֹד ְֶ 2א ֶר7
9ב ֵעינֵי ָה ָע""
ִמ ְצ ַריִ "ֵ 2ְ ,עינֵי ַע ְב ֵדי! ַפ ְרעֹהְ ,
אישיותו המיוחדת והנעלית של משה רבינו מנהיג" של
ישראל גרמה לכ< ,שג" עבדי פרעה ידעו להערי< ולכבד
אותו הוא היה "גדול" בעיניה" ואפילו ההמו& הפשוט,
שבדר< כלל מכבד הנהגה ושלטו& מתו< תלות ופחד
הבי& ,שמדובר במנהיג מסוג אחר " ָה ִאי 4מ ֶֹ4הָ5 ,ד8ל
ְמאֹד ְֶ 2א ֶרִ 7מ ְצ ַריִ ""
שבת שלו ובשורות טובות הרב.

מזל טוב
לחנל'ה ומת& מזל טוב להולדת הבת  ,שתזכו לגדל
אותה בשמחה והמו& נחת.
___________________________________
לצביקה ולאה פרנקל  ,מזל טוב להולדת הנכדה שתזכו
לרוות ממנה ומכול" רוב שמחות ונחת.

ועדת קליטה
מזל טוב וברוכי" הבאי" לאליהוא ודניאל רביע,
שנישאו בשבוע שעבר והגיעו לגור במושב )אצל רזמובי(7

משולחן הגבאים
תפילת ה"נ "7בשבת בשעה  06:10במנחת ש"י
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חברות וחברי יקרי
כידוע לכ" קיימת במועצה מחלקה לשירותי"
חברתיי" ,הנותנת מענה על פי ההשתייכות ליישובי".
במסגרת זו העובדת הסוציאלית האחראית על בית
גמליאל היא ליהי  ,מספר הטלפו& לפניות הוא .8622104
יחד ע" זאת  ,כחלק מתהלי< המיפוי שנעשה במושב
בשיתו> ע" מהו"ת ,עלה צור< בוועדה מקומית
לשירותי" חברתיי" ,כדי לעזור במת& מענה מאורג&
בתחומי הרווחה לפרטי" ולמשפחות בקהילה שלנו.
מטרתנו להוות כתובת לפניות שונות ,במצבי" בה"
מתעורר הצור< בליווי ,תמיכה והפניה לגופי"
הרלוונטיי" לצורכי סיוע ו/או מיצוי זכויות סוציאליות.
נשתדל להיות אוז& קשבת א" במצבי משבר )כגו& מצבי
אסו& או חולי(וא" במעברי" במעגלי החיי" השוני".
בעיתות חירו" הוועדה תתפקד כחלק מפעילות צח"י.
נית& להפנות לפתחנו ג" תופעות קהילתיות נרחבות
יותר ,הדורשות מענה ואנו ,ננסה לסייע תו< שיתו>
הוועדות האחרות בעת הצור<.
נדגיש כי הוועדה מתכוונת לפעול באופ& דיסקרטי
ותשמור כמוב& על הסודיות המתבקשת.
נשמח לקבל תגובות  /הערות והארות
בברכה צוות וועדת שח"ק! שירותי" חברתיי" בקהילה
פנינה וינר 0523315771
דקלה צור 0547777281
רבקה סלומו( 0547211291

ציבור החברי" מוזמ& לערב פרידה מראש המועצה
היוצא אליעזר ביננפלד )ביני(
האירוע יתקיי" אי"ה ביו" שלישי ו' שבט תשע"ד
) (7.1.14בשעה  20:00במועדו&.
כול" מוזמני",
הועדה המארגנת
וועד האגודה החקלאית

בית חם
המפגש הקבוע של בית!ח" יתקיי" בע"ה ביו" שלישי
הקרוב,
ו' בשבט ,ה' תשע"ד ) ,(07/01/2014בשעה  11:00לפני!
הצהריי",
במועדו& ותיקי".
תודה לחברנו צבי וידר על שיחתו המעניינת עמנו בשבוע
החול> ,בה סיפר על פעולותיו באצ"ל בסו> תקופת
המנדט הבריטי ואחר!כ< בצה"ל במלחמת העצמאות.
לפרטי" נוספי" נית& להתקשר:
מרי גרינוולד טל' 08&9437841
או למרי בר&לב טל' 08&9431310

הורי" ונוער בית גמליאל היקר.
השבוע אנו מסיימי" את תפקידנו כרכזי נוער.
היה לנו הכבוד והעונג למלא את תפקיד חשוב זה
במושב.
אנו מקווי" כי יחד ע" הוועד החדש נוכל להגיע לחוזה
עבודה חדש ולחזור מיד לעבודה.
כא& בשבילכ" תמיד.
מימי ודניאל
מימי 0509766072
דניאל 0509766072

בני עקיבא
20:30פעולת חב"ב ע" רוני להמ&
15:30לימוד ומפקד מדריכי"
15:45מפקד
נשמח להצטרפות של הורי" ובוגרי" לתפילת מנחהבשעה  16:00בסני>.
אנחנו מחפשי" תרומה של מיח" וארו& ספרי" .נית&כמוב& להקדיש לעילוי נשמת.
ביו" חמישי ,ח' שבט ,יצאו חניכי שבט אביחי למסעלילי בעקבות שיירת הל"ה.
שבת שלו ,
מעי( וצוות ההדרכה
0549982699

דרושה מזכירה למשרד שעוסק באדריכלות נו>.
היק> המשרה ! שליש משרה ע" אופציה
להרחבה עד לחצי משרה.
מיקו" העבודה ! מושב גאליה
שעות עבודה גמישות
דרישות התפקיד
שליטה באנגלית  ,שליטה בתוכנות וורד  +אקסל .
אינטרנט  .רצוי שליטה בפאוארפוינט ובפוטושופ ] לא
חובה [
ליצירת קשר – קובי 052&2893879

השבת אבידה
אבד טלפו& נייד ביו" הבחירות .מי שמצא שיתקשר
בבקשה
גדעו( 0549993154

מקווה
נא לתא" במש #היו  ,לפני זמ& טבילה.
054-4534015
דבורה! א' ,ב' ,ג'
054-8094202
אילנה! ד' ,ה' ,מוצ"ש.
ערבי שבתות! אילנה ודבורה לסירוגי&.
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נדל"ן למכירה/השכרה

העמותה למען החבר הותיק

להשכרה לטווח ארו< במשק בבית גמליאל:
בית ב& חמישה חדרי" ,ובנוס> יחידה בת שלושה
חדרי".
היחידות כוללות מיזוג ,וארונות קיר בכל החדרי",
מטבח מאובזר ע" אפשרות להשארת ריהוט חלקי ,וכ&
חצר גדולה.
לפרטי נית( לפנות לאברה וזהבה גוטמ(
בטלפו( 054&6434307/8
_______________________________________
להשכרה ,בית מרווח יפה ונוח 5 .חדרי" .במיקו"
מצויי& ! מרכזי ושקט .פינות ישיבה ,עצי פרי,מזוג
מרכזי ע" אפשרות לפיצול.
לפרטי":
ישראל – 054&5980865
_______________________________________
להשכרה יחידת דיור בת  3חדרי"  +מזג&  +מטבח חדש
לכניסה מידית  .לפרטי" נוספי"
משפ' פר050&2051110 ,050&2051108 -
_______________________________________
להשכרה בית ב&  4חדרי" .סלו& ופינת אוכל מרווחי".
יחידת הורי" .גינה גדולה ומטופחת .פרגולה .מיזוג
אוויר בכל הבית .תארי< כניסה! גמיש.
לפרטי"-
בניה 054&9993988
_______________________________________
הבית של סבתנו זהבה שוויג עומד למכירה
)צמוד לג& מאיר(
פורס" ביד  2ע" תמונות
דני מס 0524230455

לצערינו ,עקב מיעוט נרשמי" לסיור ב! 6/1/13
בהדרכתו של עופר רגב הסיור בוטל.
_______________________________________
טיול לדרו" מזרח לכיש
בהדרכתה של עדנה אשד
יתקיי" בע"ה ביו" רביעי כ"ח שבט תשע"ד29/1/14 ,
בי& השעות8:00!16:00 :
C 80
עלות:
C 60
ק.תומכת:
מסלול הטיול:
• ניסע בכביש החדש יחסית לאור< מזרח חבל
לכיש ונראה את הישובי" החדשי" שהוקמו
ע"י המפוני" מגוש קטי>.
• נטייל בבית הכנסת העתיק בחורבת רימו& .
• ניפגש ע" תושבי שומריה – אלו אנשי עצמונה
• נראה אי< הקיבו 7שינה את פניו ונצפה לכל
המרחב מהטיילת שבישוב סנסנה
הרשמה במרכז יו בטלפו(08&8548693 :
_______________________________________
מזמיני" את החברי" להצגה חדשה ביידיש
מירל'ה אפרת
יונה אליא& קשת ! בתפקיד מירל'ה אפרת
ושחקני" נוספי" אחרי".
ההצגה תתקיי" בע"ה ביו" ראשו& כ"ה שבט תשע"ד,
26/1/14
בשעה 20:00 :בערב באול" ויקס – מכו& וייצמ&
רחובות.
מחיר לכרטיס רגיל) C 100 :כולל הסעה(
לחברי קהילה תומכת) C 80 :כולל הסעה(
)הערה :חברי" המעונייני" ללא הסעה יקבלו כרטיס
במחיר עלות( C 80 :
ההרשמה עד לתארי<  19/1/14במרכז היו":
בטלפו& 8548693 :או אצל אב הבית – אריה גרינברג
בטלפו&.050!5422847 :
זמני ומקו" ההסעה:

לוח מודעות
שיעורי" פרטיי" בגיטרה ! מורה מנוסה מעביר
שיעורי" פרטיי" בגיטרה קלאסית וחשמלית ובמגוו&
סגנונות .מאקורדי" ועד תיאוריה ,ע" כל מה שבאמצע.
מחירי" נוחי" ואפשרות הגעה לבית התלמיד.
שיעור ניסיו& חינ".
לפרטי  ,דוד גולדובסקי.054&586&8066 :
_______________________________________
הורי" יקרי"
בימי" אלו מתגבשת קבוצה נוספת לכיתת התינוקות
שתיפתח לקראת פברואר!מר.7לפרטי" נוספי":
ניצה 054&3377553
_______________________________________
סטודנטית צעירה ע" המו& מר 7וחיבור לילדי"
מעוניינת להעביר שיעורי" פרטיי" לכל הגילאי"
במדעי" תנ"< וכדו'
שיעור התנסות חינ".
לפרטי":
מימי 050&9766072

18:45
19:00

ניר גלי" – ע"י הדואר
בני דרו" – תחנת הסעה
19:20
בית!גמליאל ע"י הצרכניה
כל הקוד" זוכה !
צוות העמותה וקהילה תומכת.
_______________________________________
פעילות העמותה ! 5!9/1/2014
יו" ראשו& ד' שבט 5/1/14
 8:45חוג תנ"כ ע" חנה לבל
 10:15הרצאה" :אקטואליה"
ע" יור" גולני
נשמח לראותכ !
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משולחן המתנ"ס

משולחן המערכת
הבהרה:
בעלו& הקוד" פורסמה מודעת תודה לאריאל בריח,
כותבי ההודעה כתבו "חבריי< לעשייה".
במהל< השבוע עלו טענות על כ< שהמודעה אנונימית.
להל& רשימת האנשי" שהמודעה פורסמה מטעמ":
אבורמד ר& ויעל
בוכניק אופיר ועידית
בקר אבי ומירב
בריח עוזיאל ושירה
גל אמיר ואיילת
גרינברג עמיאל ואסתי
זיכרמ& מוטי וכוכי
טויטו מוטי ושירי
יולס עליזה וצקי
יפרח שלמה ודבורה
ישר בני ועדנה
נגלר יוסי ואורלי
נווה דביר ועופרה
ניזרי מאיר ,אילנה ,סתיו ,אוהד
פר 7אית& ואלינור
קרפלס ליל< ויואב
רז אס>
שמש עוזי וליאת

החודש הירוק במתנ"ס חבל יבנה

לילדי
" .1מה אפשר לעשות בעלה" ע" נורית צרפתי
אי"ה ביו" ראשו& ד' בשבט ) (5/1/14בשעה  17:00בבני
דרו"
כרטיס כניסה לילד0 20 :

 .2סדנת אצטרובלי ובמבוק
אי"ה ביו" שלישי י"ג בשבט ) ( 14/1/14שעה
 17:00בבית גמליאל
כרטיס כניסה לילד0 20 :
 .3על שכני תאני ע תאטרו( "אישוני "
יתקיי" אי"ה ביו" שני כ"ו בשבט )(14/1/27
בשעה  17:00בניר גלי
לילד C 20 :כניסה כרטיס
 .4כ #הולכי השותלי נטיעות בב( זכאי
אי"ה ביו" חמישי ט"ו בשבט ) (16/01/14יערכו נטיעות
במושב ב( זכאי
בכל ארבעת הפעילויות הנ"ל יתקיימו הגרלות אופני
לכל מי שיביא בקפוק פלסטיק למיחזור או קופסת
דגני .
_______________________________________
הצגה שלישית בתוכנית המנויי
"צליל משות"1תיאטרו& אורנה פורת
תתקיי אי"ה ביו רביעי ז' בשבט  8/1/14בשעה
 17:00בגבעת ושינגטו(
פרטי" באתר המתנ"ס ואצל עד& במזכירות המתנ"ס
_______________________________________

לילדי המעונות והצהרוני

שבת שלו
ומבור!!!#

"פח הזבל משלי"
ע" תאטרו& האוטו הצהוב"
יתקיי אי"ה ביו שני י"ט בשבט) (20/1/14בשעה
17:00
בבית בעדות בניר גלי
לסיו" סדנא להכנת עציצי" מחומרי מיחזור
_______________________________________

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

הודעות לפרסום יתקבלו עד יום שלישי ב .19:30
לכתובת המייל:
dafmedabg@gmail.com
לכניסה לאתר המושב:
www.beitgamliel.org.il
שם :גמליאל .סיסמא57 :
מזכירות המושב08-9437133 :
Sg828@bezeqint.net

 .1ט"ו בשבט הגיע – חג לעציצי ?
פעילות מדליקה וטעימה לכיתות ו' בלבד!
אי"ה ביו ראשו( י"א בשבט ) (12/1/14במתנ"ס
עלות 0 25
 .2ירוק ומתוק אצל הנוער
שבעת המיני" ועוד מטעמי" פעילות לילדי כתות ו'
אי"ה ביו" ראשו& בערב י"א בשבט ) (12/01/14בשעה
 18:30במתנ"ס
עלות 25 :ש"ח.
_______________________________________

למבוגרי
"אני מחליט על עצמי"ע" אייל וישי
להורי" וילדיה" הבוגרי"
המופע מציג סיטואציות מחיי המתבגרי" והוריה".
אי"ה במוצש"ק י"ז בשבט ) (18/1/14בשעה 20:30
בבית העדות בניר גלי .
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משולחן ועדת תרבות
תרבות + 50
כל חברי המושב מוזמנים לערב

טעימות בגרפולוגיה
באוירה קלילה ובצורה מקורית
עם הגרפולוגית שרון טסלר
כתב-ידינו ,חתימתנו ,ציור דמות ,עץ או משפחה ,כל אילו מביאים לידי ביטוי מגוון רחב של נטיותינו,
תכונותינו ,כישרונותינו ,שאיפותינו ,ואופן התמודדותנו עם אתגרי החיים.
במהלך ההרצאה נלמד פרמטרים שונים המנחים את הגרפולוגית המקצועית בניתוח כתבי יד.
לדוגמה:כיצד נזהה כותב חברותי,סימנים לחוסר יושר בכתב יד,ועוד .
וה"דובדבן שבקצפת"...
ניתוח כתבי יד,ציורים ועוד הפתעות של מתנדבים/ות מהקהל )אל דאגה-ייאמרו רק דברים טובים.(...
ההרצאה מועברת בדרך ססגונית והומוריסטית ,תוך אינטראקציה מתמדת עם הקהל.
שרון טסלר,מרצה מבוקשת הפכה את הרצאתה לסטאנדאפ מצחיק וסוחף.חברה באיגוד הגרפולוגים
המדעי ישראלי.

ההרצאה תתקיים אי"ה במוצש"ק ג' טבת תשע"ד ).(04.01.14
מפגש חברים בשעה 20:00
תחילת ההרצאה בשעה  20:30בדיוק
מחיר ליחיד .₪ 25
נא להירשם מראש אצל שולמית אנגל  .050-7341428אפשר גם במסרון
נשמח לראות את כולם

ועדת תרבות המחודשת
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תוצאות הבחירות
אחוז הצבעה בבית גמליאל ) 77%אחוז הצבעה במועצה ,78% :אחוז הצבעה ארצי(61% :
תוצאות הבחירות לועד המקומי.
חברי הועד :דידי כהנא ,מירב בקר ,אופיר בוכניק ,בני ברקאי וישראל עזריה.
מספר הקולות הכשרי" !  .521מספר הקולות הפסולי" ! 16
שווי מנדט !  104קולות.
התוצאות:
רשימתו של דידי כהנא !  243קולות 2.33) .מנדטי"(47% ,
רשימתו של אופיר בוכניק !  194קולות 1.86) .מנדטי"(37% ,
רשימתו של ישראל עזריה !  84קולות 0.8) .מנדטי"(16% ,
תוצאות הבחירות למליאת המועצה:
מספר הקולות הכשרי" !  .523מספר הקולות הפסולי" ! 14
נציגינו במועצה :עמי ארז ומשה פר.7
ארז ,188 :פר ,186 :7פורמ& ,86 :עזריה63 :
תוצאות הבחירות לראש המועצה:
מספר הקולות הכשרי" !  .532מספר הקולות הפסולי" ! 5
ראש המועצה :משה ליבר.
תוצאות הצבעה לראש המועצה בבית גמליאל :ליבר ,245 :בריח 241 :קליי&46 :
תוצאות הצבעה במועצה :ליבר  ,61.5%בריח ,24% :קליי&14.5% :
המידע לקוח מאתר

המועצה.
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