בס"ד

עלון שבועי

בית גמליאל

פרשת חיי שרה
כ"ה חשוון תשע"ב
10/11/12
גיליון מס' 780

חיי שרה
כניסת שבת

16:22

יציאת שבת

17:22

מנחה באמצ"ש

16:41

ערבית באמצ"ש

16:51

דבר תורה  /הרב
"ויאמר הגמיאיני נא מעט מים מכדך "
ה"אור חיים " מדייק ,שהרי לפני כן אמר אליעזר לרבקה
"הטי נא כדך ואשתה " ו'כו ,מדוע הוא שינה ואומר לה עכשיו
"הגמיאני נא מעט מים "? מספרת הגמ ' בתענית דף כ 'ד ,על
כך שנעשה נס והחדר התמלא חיטים והוא לא רצה להנות
 .אומר השל 'ה
מאותם חיטים כי לא רצה להנות מהנס
"אם
הקדוש שיסוד זה נלמד מאברהם שאמר למלך סדום
מחוט ועד שרוך נעל ואל תאמר אני העשרתי את אברהם "
לכאורה ,מדוע אברהם לא לקח  ,אולי ע"י כן היתה מתקימת

הבטחת הקב "ה לאברהם על העושר  .אלא ,שאברהם הבין
את גודל הנס בניצחון על מלך סדום  ,ובשום אופן לא נוהל
הנס על כסף וזהב  ,ומזה לומד אליעזר עבד אברהם  ,שלא
"ל על "וירץ העבד
להנות ממעשה ניסים כי נאמר בחז
לקראתה" ,לפי שראה שעלו המים לקראתה וא 'כ היה זה
מעשה נ יסים ,הבין אליעזר שמעשה הנס מהשמיים הוא על
מנת שידע ויבין שהצליח ה ' דרכו בשליחות החשובה של
אדונו -למצוא אישה לבנו יצחק  .ולא רצה להנות כדי צמאונו
מאותם מים  ,ולכן שינה ואמר "הגמיאיני נא מעט מים
מכדך".
____________________________
שבת שלום ובשורות טובות ,הרב

ועדת קליטה
זוג שמבקש לגור במושב ממלא טפסים.
בטופס הם נותנים לנו רשימה של שלושה אנשים שיכולים
להמליץ עליהם.
אנו משתדלים כמיטב יכולתנו לעשות את הבירורים.
לא אחת קורה שאנשים במושב מכירים את המועמדים.
לכן החלטנו ,כנוהל קבוע ,לפרסם בדף המידע מי
המועמדים לקליטה.
מבקשים אנו מתושבי המושב להתקשר ולהעביר לנו כל
מידע רלוונטי.
אנו מבטיחים לא לחשוף את מוסר המידע.
המושב הוא הבית שלנו וכולנו רוצים שכנים טובים
וחברים טובים.
יהי השם בעזרינו.
טלפון להתקשרות .054-5393654 :
נ.ב.
התחלנו עם הנוהל הזה לפני שבועיים.
כשהזוג החביב עדי ואשר הנדל ,ראו את הפרסום ,הם
קצת נעלבו.
מתנצלים אנו על עגמת הנפש שנגרמה לכם.
בינתיים הם קיבלו את אישור הוועדה ונכנסו לגור במושב
בשכירות.
מאחלים אנו גם למשפחת יוספי ,ניצה יניב והילדים,
שנכנסו לגור במושב ,בבית שרכשו,
שתהיה לכולכם קליטה מהירה נעימה וטובה
שאתם בע"ה תהנו מהמושב והמושב בס"ד ייהנה מכם.

שיעור לנשים
השיעור יתקיים השבת בשעה  16:25במועדון ותיקים
_______
הרבנית
שיעור פ"ש עם צקי שלו
השיעור הבא יתקיים ,בעז"ה ,ביום שני ,כז' בחשוון12 ,
בנובמבר בשעה , 20:30אצל משפחת נדלר

משולחן המזכירות
לידיעת התושבים,
טאטוא המושב יתקיים בתאריך 13/11
נא לפנות רכבים מהמפרצים .
פינוי גזם בתאריך 05/12
וטאטוא המושב יתקיים בתאריך 16/12

מקווה
אילנה  0548094202 -בימים :רביעי ,חמישי ,מוצ"ש.
דבורה 0544534015 -בימים ראשון ,שני שלישי.
בימי שישי לסירוגין -השבוע דבורה.
נא להתקשר ולתאם במשך היום .
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______

לוח מודעות

ועדת איכות הסביבה

למכירה ,מזדה  3החדשה 1.6 ,אקטיב ,אפור גרפיט, 2011 ,
 24,000ק"מ .אוטומט ,תוספות :חיישני רוורס ,שלטי נוחות ,
הרמת שמשות  ,כספת למנוע  ,קודנית ומזגן .יפהפיה,שמורה
מאוד,נדירה ,למביני עניין  .הקודם זוכה .לחיים דורי :
0774900131 0507641141
________________________________________
מחפשת לרכוש/להשאיל עגלול מעץ .
שירי 0528846354
________________________________________
הסרטים השבוע יהיו ,ביום שני עידן הקרח  1מדובב
לעברית וביום רביעי מדגסקר  3בתרגום מובנה שני הסרטים
בשעות 6:00 - 4:30
שני הסרטים בתשלום  10ש"ח לאחד.
דוד ,ארז ,דוד מנשאוף,
עמית ,אייל  ,נדב ואלעד
___________________________ ___________
מעוניינת לעבוד במשק בית ו/או בישול של מטעמים
פרסיים .
רינה 0509350406
________________________________________
למסירה  -מיטת תינוק ,מזרן ושידת החתלה .המיטה
והשידה בצבע בוק במצב משומש וטוב .
אירית 0526040513
___________________________________ _____
מחפשים פיתרון נוח לחנוכה ? להדר עם שמן זית? פתילאור
חוזר! ועכשיו במחיר מוזל !₪ 55 -
ועכשיו אפשר גם לשלוח  SMSלמספר
לביא דרורי 0508565447

לידיעת התושבים ,אנו שוקדים על שיפור מרכז המיחזור
של המושב .במקביל חשוב כמובן שכל התושבים ישתפו
פעולה ולא יזרקו פסולת מחוץ למכלים .
מי שהניח קרטוני בגדים מתבקש לקחת אותם למכלים
המיועדים לבגדים ברחובות או ביבנה.
עבור נייר ,יש  3מכלים ,כך שאם שניים מלאים אפשר
עדיין למלא את השלישי  .אנא דאגו לניקיון מרבי .
מעל תיבות הדואר הונחה תיבת קרטון לאיסוף סוללות
משומשות.

נדל"ן להשכרה/מכירה
________________________________________
__________________ בת  3חדרים לכניסה מידית
להשכרה יח' דיור מושקעת
______________________
מתאים לזוג  1 +ילד יכול להתאים גם כמשרד .
0502051108
פרץ
________________________________________
0502051110
________________________________________
________________________________________

בית חם

הקרוב ,
שלישי
מפגש הקבוע של בית-חם יתקיים בע"ה ביום
______
__________________________________
כ"ח מרחשון ( ,)13/11בשעה  11:00לפני -הצהריים במועדון
ותיקים.
אנו מודים לליהיא  ,העובדת הסוציאלית המטפלת בתושבי
בית-גמליאל במסגרת המחלקה לשירותים חברתיים
שבמועצה האזורית,
שתיארה בפנינו את הע בודה שהמחלקה מטפלת בה עם
ילדים ונוער בכל ישובי המועצה ,
עם פירוט החידושים המענינים והחשובים שהוכנסו
לאחרונה בתחום זה.
______________________
לפרטים נוספים:
מרים גרינוולד 9437841:
מרים בר-לב 9431310:

2

תרבות מבוגרים בחוויות שוויץ
"עיר ואם"-קריאה ב"תהילה" של ש"י עגנון.
עם בלהה בן-אליהו,בשיתוף בית אבי חי.
חוויה מעשירה ומרתקת ...אל תחמיצו.
יום חמישי 15.1.12,בשעה  20.30בחוויות שוויץ .
כרטיסים במכירה מוקדמת 40-שח.ניתן להזמין
אצל פנינה שטאובר .052-4840521
ובנוסף-שריינו את ה 24.11מוצאי שבת",סיפור מדליק עם
דליק ווליניץ" .עשרה סיפורים ,שני סטנדאפיסטים,דליק
אחד והרבה מוסיקה .ניתן להזמין כר טיסים במכירה
מוקדמת 45-ש"ח .בערב הארוע 55 -ש"ח .

העמותה למען החבר הותיק
יום ראשון ,כ"ו מרחשוון11/11 ,
 8:45תנ"ך ,חנה לבל
 10:00הרצאה" :האי כרתים – והתרבות
המינואית" מרצה :יוסי מריומה
יום שלישי ,כ"ח מרחשוון -13/11/12 ,מדרשת ח"י
חוג מוסיקה עם גילה יוסלזון – מפגש שלישי
17:00
טיול לנתניה –פנינת השרון -בהדרכה של עדנה עשד
בע"ה ביום רביעי י"ד כסלו 28/11
בין השעות8:00-15:00 :
טיול מפתיע ביופיו  ...אל עץ השקמה הגדול בארץ ואולי
בעולם ,שבו העיר התחילה .
ביקור במוזיאון נתניה – תערוכה מרגשת ,על הקהילה
הטריפוליטאית  ,תערוכה שנוגעת לכולנו אמהות ובנות
בעיר ,דרך עיני בנות וגם אבות  .נטייל לאורך הטיילות
המרשימות והמטופחות – כולל המעלית לים ולסיום
האנדרטה החדשה שנחנכה במעמד בו נוכח גם נשיא
רוסיה – ולדימיר פוטין  .דרגת קושי  :קלה.
מחיר :רגיל –  , ₪ 80קהילה תומכת₪ 70 :
נא להצטייד בארוחת בוקר וצהרים .
קיום הטיול מותנה במס ' המשתתפים.
הרשמה במרכז היום אצל נאוה ואופירה בטלפון :
8548693
חוג דיון מהסרטים מבית בי "ס מעלה לקולונוע וטלויזיה
יתקיים ביום ראשון ד' כסלו  18/11בשעה  17:00במרכז
יום .נושא :כשהקשר המשפחתי הופך לפלונטר ,מרצה:
קרן חקק בליווי סירטונים מגוונים  ..נשמח לראותכם!
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לוח אירועים לשבוע הקרוב
יום ראשון
כ"ו חשוון 11/11

יום שני
כ"ז חשוון 12/11

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

17:30-19:30
ספריה
20:30
שיעור פ"ש (משפ'
נדלר)

יום שלישי
כ"ח חשוון 13/11
11:00
בית חם

יום רביעי
כ"ח חשוון 14/11
16:00
שיעור תורה לילדים
(ביהכ"נ הגדול)

יום חמישי
א' כסלו 15/11
17:30-19:30
ספריה

זמני שבת חיי שרה
תפילת מנחה
תפילת ותיקין
שיעור במסכת גיטין ,שמואל מרטין
שיעור במסכת שבת
שחרית
שחרית
שחרית
לאחר התפילה ,שיעור למבוגרים  ,אופיר בוכניק
במקביל שיעור לילדים
מנחה גדולה
מנחה גדולה
מנחה גדולה
תהילים לילדים
תהילים
שיעור גמרא אחה"צ
שיעור לנשים
תהילים לנשים ונערות
בין מנחה לערבית ,שיעור בפ"ש ,בן ציון נווה

המערכת:
עידית בוכניק
שירי גביש-טוויטו
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

ביהכ"נ הגדול
שטיבל
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
ביהכ"נ הגדול
מועדון ותיקים
בית משפ' מייזליק
שטיבל

שבת שלום ומבורך!!!
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18:51
05:30
07:00
07:30
08:00
08:00
08:15
12:30
13:00
13:00
13:30
13:15
15:45
16:25
15:55

