בס"ד

עלון שבועי

בית גמליאל

פרשת דברים
שבת חזון
ט' אב תשע"ב
28/7/12
גיליון מס' 769

דברים
כניסת שבת
יציאת שבת
מנחה באמצ"ש
ערבית באמצ"ש

19:19
20:21
19:38
19:48

דבר תורה  /הרב
"אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל"
מדרש :וכי עד כאן לא דבר משה?! אלא ,שהיו דברי תוכחה,
שנאמר" :וישמן ישורון ויבעט" ..מופלאים דברי המדרש ,וכי
עד עתה משה רבינו לא השמיע לעם ישראל דברי תוכחה?
אלא ,ידוע ,שגדול הוא ניסיון העוני ,כפי שאמרו חז"ל
במסכת עירובין" :העניות מעביר את האדם על דעת קונו".
וכך אמר שלמה המלך" :פן אורשה וגנבתי" ..ואכן ,גם כאשר
משה רבינו היה מוכיחן ,היו לעם ישראל דברי תשובה
והתנצלות -כי טעו במדבר ,בישימון ,דרך עיר מושב לא

מצאו ,וגם המן שהיו אוכלים ,לא היו בטוחים בו .כפי
הרמב"ן" -בלתי אל המן ענינו" ..שגם אל המן ,שאמר
היו עינהם מצפות ומיחלות בכל יום ,והכתוב אמר
"זכרתי לך חסד נעוריך .....לכתך אחרי במדבר בארץ לא
זרועה "..אבל ,כשהיה להם כל טוב וישבו על אדמתם
בארץ זבת חלב ודבש ובכל זאת בעטו בה כפי שנאמר:
"ויבעטו וישכחו אלוהיהם" ...אחר כך ,כאשר נאמרו להם
דברי תוכחה ,או אז אין להם לבני ישראל להצדיק את
עצמם ,ולכן ,אומר המדרש שעד כאן ,שהיו במדבר לא
היו תוכחות כל כך ,אבל ,כאן שנאמר" :וישמן ישורון
ויבעט"-אלו דברי תוכחות.
________________________________________
שבת שלום ושנזכה לבנין בית המקדש בקרוב ,הרב

השיעורים בשבת אחרי הצהרים לא מתקיימים בשבת זו
 ,כפי שפסק הרמ"א.
___________________
שבת שלום ,הרב

משולחן המזכירות
ביום שישי 27/07 ,בין השעות 13:00 – 08:30 :תתקיים
התרמת דם לתושבים,במועדון הגדול.ההתרמה תתבצע
ע"י מד"א.
_______________________________________
בתאריך ח' באב יום שישי  .27/7בשעה  12:30ליד
המועדון ,ייערכו חיסוני כלבת לכלבים מבית גמליאל
החל מגיל  3חדשים ואחת לשנה .עלות החיסון כ 50 -
ש''ח.
להלן מוזמנים )שם משפחה+שם הכלב( :
גרינולד-לופי ,אסקל-ליזה ,וולפיס -חץ ,קורט-ארז,
פרץ-דינו ,שבת-סימבה ,שטאובר-סנו ,הקר-יולי,
נדלר -ריי ,יוסף-זואי ,נלה ,צחור-פיבי ,אסולין-סימבה,
וידר-לייקה ,קריאף-שוקי ,אלון-בוגי ,להמן-נלה ,פלצ'ר-
כתם ,שרקי-ג'וי ,שוימר-פרפרה,
בקר-בלק ,מסלו-ליידי,לאקי ,ביסטריצר-ג'ני,
גביש-טופי ,ברקאי-מסי ,וולפסון-סנדי.
מוזמנים גם בעלי כלבים חדשים ואלו שלא חיסנו את
כלבם נגד כלבת מעל שנה.

שיעור לנשים
השיעור לנשים לא מתקיים עד להודעה חדשה
__________________
בברכת קיץ טוב ושבת שלום ,רבקה
תהילים לנשים
אמירת תהילים לנשים בכל שבת ,בשעה 13:45בבית
משפחת גרינברג ובשעה  18:15בבית משפחת מייזליק.
בואי בשמחה.

השבת אבידה
לפני כשבועיים אבד כדור-רגל בצבע ירוק ולבן ,עליו כתוב
את שמי.
המוצא הישר מתבקש להתקשר לדביר שולטו
דביר 9420674

מקווה
אילנה  0548094202-בימים :רביעי ,חמישי ,מוצ"ש.
דבורה  -0544534015בימים ראשון ,שני שלישי.
בימי שישי לסירוגין.
יש לקבוע מראש
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לוח מודעות
הכנסת כלה לילדה יתומה שאין ברשותה כלום.
כל תרומה תתקבל בברכה ,נא למסור לאסתי גרינברג.
אסתי 0547693281
_________________________________________
ענבים טעימים במחירים מיוחדים!
סו מסלו 0544233129
_________________________________________
לאור ההצלחה-המכירה נמשכת!
גלידות עד פתח ביתכם במחירים אטרקטיביים במיוחד!
קרטיבים ,ארטיקים וגלידה בגביע .אל תהססו!
דור ודן פרוכטר 0504117140
________________________________________
מחפשת טרמפ לאזור פארק המדע  /מכון ויצמן ,בין השעות
 6:00ל 6:30בבוקר .אשמח מאוד לשמוע .תודה רבה.
תחי'ה פישר 0546471491
________________________________________
שיעור בפלדנקרייז שהיה אמור להתקיים ביום א' תשעה
באב נדחה ליום ד' ה 1/8בשעה  20:00במועדון הגדול
________________________________________
הדר הדברות-הדברת כל סוגי המזיקים
יצאנו במבצעים מטורפים לקיץ! הדברת ג'וקים ונמלים:
עד  3חדרים 180 -ש"ח
 4חדרים 200 -ש"ח
 5חדרים 215 -ש"ח
שימוש בחומרים אורגניים ידידותיים לסביבה
הדר) 0522629040לא בשבת(
________________________________________
צילום סטילס לארועים וצילום על מגנטים
אופיר הקר 0544923453
_________________________________________
דרושה מנקה לפעם בשבוע חרוצה ונקייה עם המלצות
רחל אריאל 0524498254
הלילה לא לומדים תורה
הלילה לא לומדים תורה-ערב תשעה באב בחוויות שוויץ
רחובות .מוצאי שבת 28/7,בשעה  21.30ברחבת הדקלים,
סירני  52רחובות .ערב של התכנסות ,שיח ולימוד.
הערב יפתח בקריאת מגילת "איכה".
לאחר מכן יתקיים פאנל בנושא"-נצור לשונך מרע!"
בהשתתפות-חכ ציפי חוטובלי ,איש התקשורת אברי גלעד,
עו"ד בני דון –יחייא ,הזמרת והיוצרת-מיקה קרני ,דר
נעמה אושרי .מנחה ,העיתונאית מרב בטיטו.
בסיום הערב יתקיימו קבוצות לימוד בהנחיית מרכז
"תאיר" .הציבור מוזמן .הכניסה חופשית.
מתאים גם לבני נוער.
________________________
לפרטים נוספים
פנינה שטאובר 0524840521
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ביטחון
תושבים יקרים!
לאחרונה עדים אנו לתופעת הפשיעה במושב שהחלה
מתאריך  1/7ובאופן עקבי יום כן יום לא .למדנו מהר את
המגמה ונערכנו בניסיון לשים את ידינו על האורח הלא
רצוי ביישוב .רכז הביטחון ביישוב ,ליאור פורמן ,שהינו
מתנדב גם ביחידת המתנדבים שלנו נערך יחד איתנו לשיבוץ
החברים בסיור ביישוב .קראנו לכולם לרכז מאמץ כי
במדובר ביישובכם .וכך היה ,משעות הערב ועד שש בבוקר
המתנדבים צפו וחיכו לכל אזעקה ,באחד המקרים נס
הפורץ הנחוש לבצע את זממו שכמעט שמנו את ידינו עליו.
הפורץ לא חזר לבקר מאותו יום ,המסר הועבר לו כנראה.
אני רוצה להודות לחברי היחידה שפעלו בשבוע ימים אלו
בשעות לא שגרתיות ,ליאור פורמן  ,אלעד דרורי ,שמואל
כהן ,בן ציון נווה ,ברגר אברהם ,יוסף נגלר .ישר כוח
חברים.
_______________________
רן פריינטה0506276285 ,
מפקד בסיס הפעלה "חבל יבנה"

נדל"ן להשכרה/מכירה
להשכרה בית יפייפה  5חדרים ממוזגים וגדולים
פינוי בתחילת אוגוסט .
משפ' אריאל פנחס
0524498254
 9430545בערב
_________________________________________
בתחילת אוגוסט תתפנה יחידת דיור בת  3חדרים
יפיפייה ,מרווחת ,ארון גדול בחדר שינה ,מזגן מטבח יפה
וחדש.
פרץ 0502051108
0502051110
_________________________________________
להשכרה ,לכניסה מיידית דירת  3חדרים  ,מטבח חדש
וסלון .מזגנים בכל חדר יש נגישות לעגלות מכל סוג.
פרטיות מוחלטת..
יעל 0544610943
יוכי 0545236790
_________________________________________
להשכרה :דירה בת  2.5חדרים שפנויה מיידית.
גדעון 0542323643

העמותה למען החבר הותיק
לא תתקיים הרצאה ושיעור תנ"כ במרכז יום בשבוע הבא -
מרכז היום סגור  -תשעה באב.
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בית חם

פינת הנוער
היי מה נשמע? יופי אני שמח! זה ממש מרגש תמשיכו ככה.
טוב אז ככה..
דבר ראשון כל הכבוד לחבר'ה שיצאו להתנדבות היה
אחלה!! )חסר לכם שתגידו שלא(..
לפניכם פעילויות הקיץ לשבועיים הקרובים עם המחירים
והתאריכים,הרשמה לפעילויות היא עד יום שני הקרוב
בלבד!! אחרי יום שני לא תתאפשר הרשמה של עוד ילדים!!
כל מחירי הפעילויות הם אחרי סיבסוד.
*יום רביעי י"ג אב )-(1/8ערב ספורט לנוער בית
גמליאל!!בנים-אימון כדורסל+כדורגל מקצועי ע"י מדריך
מוסמך .בנות-זומבה במועדון.עלות₪ 10-
*יום חמישי י"ד אב ) (2/8ז -ח -מיד לאחר מניין הנוער ,טיול
אופניים .עלות  10ש"ח )יש להביא אופניים(
*יום ראשון י"ז אב ) (5/8ז-יב -פיינטבול חבילת vip 200
כדורים +m16מקוצר מחיר שלא יחזור!!!בכפר סבא .עלות
₪ 100
*יום שלישי י"ט אב ) (7/8ז-ח -יציאה לדיאלוג בחשכה
בחולון בשעה .16:15עלות ₪ 50
*יום שישי ט"ו אב )(3/8נקיים טורניר סטרייטבול מושבי
בשעה  14:00במגרש.כשהקבוצות יהיו מורכבות:
מבוגר)מעל גיל (25נוער)ז-יב(וילד)כיתה ו' ומטה( אבקש
מההורים וכמובן מהנוער לבנות קבוצות ולהירשם אצלי עד
יום ד' הקרוב )י"ג אב  (1/8כדי שאוכל להערך בהתאם.
פרסים שווים למנצחים!עלות הרשמה לקבוצה  10ש"ח
*שבוע הבא בימים שני-רביעי)י"א-י"ג אב( נערוך שיפוץ
בחורשה .נתחיל מיד לאחר מניין נוער.נבנה ספסלים,נקים
תאורה במקום,נגנן ועוד.אבקש להביא כלי חפירה.
*ימים שלישי-חמישי ג-ה אלול )(21-23יתקיים ה -ט י ו ל
הכי שווה שהיה אי פעם!בתוכנית סקי מים,קיאקים ועוד
ועוד.יצא דף מפורט בהמשך עלות  250ש"ח הרשמה עד סוף
שבוע הבא ט"ו אב ) (3/8מי שלא שם לא קיים!!!!!!!!!!!
_____________
חגי ואסתר

המפגש הקבוע של בית-חם יתקיים בע"ה בשבוע הקרוב
ביום שלישי י"ב מנחם-אב ,(31/07) ,בשעה  17:00אחר-
הצהריים במועדון וותיקים.
אנו מודים לגב' דליה אביגדורי על שיחתה המעניינת עמנו
בשבוע החולף.
________________________
לפרטים נוספים
מרים גרינוולד 9437841
מרים בר-לב 9431310

שטוב להודות
תודה רבה לכל מי שבישל ,אפה ופינק אותנו בכל טוב
שנזכה להחזיר לכם רק בשמחות
ליאור וניצה יוסף
________________________________________
זכינו שאנו גרים בקהילה שכזאת!! בננו יגיל חגג בשבת
שעברה בר מצווה .לא יכולנו לשער כמה אהבה ונתינה
ירעיפו עלינו חברי המושב .ברצוננו להודות למספר אנשים:
לרב המושב שהתפלל איתנו בשטיבל ונשא דרשה ליגיל.
לגרשון וינר שקלע לדעתנו ובדרשתו ריגש אותנו מאוד .
למוטי כהן שלימד את יגיל לקרוא בתורה באהבה
ובסבלנות.
לארז אסקל על כל העזרה בתכנון הקידוש ועל הרצון הטוב
למרות חוסר הזמן.
לגולן דרשביץ שלקח על עצמו בשמחה לסדר את הקידוש
ולרון נאווי ,דניאל שטאל וכל האחרים שהצטרפו לעזרה
בארגון.
לדב פרקוביץ' ,שניג'זנו לו לא מעט אך תמיד ענה ועזר.
לזיווה מוסקוביץ ,על תפאורת המועדון -קלעת לדעתנו
וריגשת אותנו.
לכל האנשים שהציעו את בתיהם בשמחה.
למשפחות שהביאו באהבה ובחיוך עוגות ,חלות ומאכלים
בערב שבת.
למשפחת וולפיש על הכנת סוכריות המרשמלו והוספת
קישוט אישי מושקע.
לעידית בוכניק על התמיכה והפינוקים.
לאסתי גרינברג וליאת שמש שבלעדיהן לא היינו עוברים את
השבוע הזה.
למשפחות הופמן ויולס המורחבת על כל התמיכה והעזרה.
כל זאת לא מובן מאליו .תודה רבה בזכותכם השמחה
הייתה שלמה .שנזכה להחזיר לכם רק בשמחות,
עליזה ,צקי ויגיל יולס

שיפוץ הישיבה "נווה הרצוג"
בפנימיית הישיבה התיכונית ,בני עקיבא "נווה הרצוג" בניר גלים ,ניצלו את תקופת הקיץ בשיפוץ ועיצוב מאסיבי של חדרי
הפנימייה במקום ,לצד הקמתו של חדר כושר משוכלל שכולל כ 15 -מתקנים חדישים .מתחם המגורים כולל  64-חדרים ,בהם
שמונה חדרי מגורים שמשמשים את סגל מדריכי הפנימייה ומשפחותיהם .שדרוג ושיפוץ החדרים כלל צביעה מקיפה,
קרמיקות חדישות ,שיפוץ נרחב של חדרי השירותים והמקלחות ,ארונות חדשים ומיטה וארון אישיים לכל חניך לצד שולחן
כתיבה בכל חדר לצד מיזוג חדשני .בנוסף ,כולל המתחם שטחים ירוקים עם ספסלים ושולחנות ישיבה .ראש מועצה אזורית
חבל יבנה ,אליעזר ביננפלד":אני תקווה כי השיפוץ ישמש כזרז נוסף להצטרפותם של תלמידים פוטנציאליים נוספים מיישובי
האזור" .אנו בישיבה מקווים כי המאמצים הרבים שאנו משקיעים לרבות תוספות תוכניות לימודים חדשות ,שדרוג פני
המקום ופעולות נוספות יעזרו לנו בע"ה לחזק את תדמית המקום ולהחזיר את ילדי המועצה בחזרה לחיק הישיבה.
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משולחן הגבאים
לוח זמנים לצום תשעה באב
)אם חלילה משיח צדקנו לא יבוא ויגאלנו(
שבת פרשת דברים "שבת חזון"
 17:45תפילת מנחה.
סעודה מפסקת.
 19:40שקיעת החמה.
 20:21צאת השבת
להגיד "ברוך המבדיל בין קודש לחול"
לחלוץ את נעלי העור ולהחליף את בגדי השבת
 20:30תפילת ערבית
לאחר התפילה קריאת מגילת איכה.
יום ראשון תשעה באב.
 07:00תפילת שחרית ולאחר התפילה אמירת קינות
 19:00התכנסות לתפילת מנחה )התעטפות בטלית
והנחת תפילין(
 19:10תפילת מנחה עם קריאה בתורה
 20:06הבדלה
סיום הצום.
כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה
________________________________________
זמני התפילות בבית הכנסת מנחת שי:
זמני תפילות בצום תשעה באב
מוצאי שבת  -ערבית+איכה+קינות20:40 :
יום ראשון  -שחרית  +קינות7:00 :
תפילת מנחה.19:15 :
ערבית +קידוש לבנה.20:00 :
שנזכה לגאולה שלמה ,הגבאים.
________________________________________
זמני תפילות תשעה באב-מניין ספרדי:
שחרית7:00-
מנחה 19:15:מיד אחר-כך ערבית.
התפילות יתקיימו במועדון ותיקים.

הוועדה לאיכות הסביבה
כפי שכתבנו כמה פעמים ,מיחזור הוא פתרון מצוין לבעיה
הלאומית של הצטברות הפסולת .כואב לראות ,שיש לא
מעט אנשים במושבנו שלא מתייחסים לכך וזורקים לפח
האשפה הרגיל בקבוקי פלסטיק ועיתונים ,או משאירים
קרטונים ליד פח האשפה שליד הבית .יש לנו במושב
אמצעים כל כך נוחים לפנות חומרים למיחזור :מכלי
איסוף ליד המכולת ובעוד נקודות במושב ,ואפילו מכלי
איסוף לבית הפרטי .מי שעדיין מעוניין לקבל מכלים
פרטיים )לנייר ולבקבוקים ,לא לקרטון( יכול לפנות
לשמחה גביש .0546434494 :תודה ובהצלחה!
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ארכיון בית גמליאל
בימים אלה אנחנו מתחילים בהקמתו של ארכיון המושב
משולחן המזכירות
מתוך מחשבה שיש צורך לשמור את עברו של המושב.
כדברי יגאל אלון "עם שאינו מכבד את עברו ההווה בו הוא
חי דל ועתידו לוט בערפל".
מה יהיה בארכיון? ראיונות ,רשימות וזכרונות כולל תמונות
וכד' של מי שנותר מהמייסדים .נאסוף מסמכים ממקורות
שונים כמו הארכיון הציוני ארכיון קק"ל וכד' ..עבודות
שורשים עבודות סימנריוניות ועוד .תמונות אישיות
וקבוצתיות.
א.בימים הקרובים יפקדו בני נוער את משפחות המושב
למילוי דפי מידע לתיקי משפחות.
אנא שתפו עימם פעולה.
ב.באם יש לכם מיסמכים תמונות ומוכן לתרום או לתת לנו
לסרוק את החומר מתבקש לפנות לדבורה שוימר ,דב זליג
או יהודית אנגל.
"מרכז שחיה-על המים"
בואו לחלץ עצמות בבריכה...במושב גאליה...
חוג התעמלות בריאותית לנשים
חג ההתעמלות התרחב ומעתה הוא פעמיים בשבוע.
בימי שני בבוקר בשעה  45) 9:15דקות(
בימי רביעי בערב בשעה  60) 18:30דקות(
* הקבוצות קטנות עם הרבה תשומת לב אישית.
*הפעילות משחררת לחץ מעמוד השדרה והמפרקים.
*משפרת את זרימת הדם מהרגליים אל הלב.
*מגדילה את מסת השריר.
*מרחיבה את טווח התנועה.
*מתרגלת השיטות הרפיה גופנית ומנטלית.
*ועושה המון כיף ומצב רוח טוב...
לפרטים נוספים :
טלפון  ,9319230פלאפון0523256053
מייל info@alhamayim.co.il:
להמלצות ניתן להתקשר לפרנקל לאה0524328745 :

משולחן המתנ"ס
*הפנינג בריאות-המתנ"ס בשיתוף קופ"ח "מכבי"
מזמינים אתכם אי"ה ביום שני י"א במנחם אב )(30/7
מהשעה  17:00לבריכת השחייה בניר גלים
בתוכנית :גשר צף בבריכת השחייה
מתחם בועות סבון
ג'מבורי לתינוקות
תחנות הפעלה בנושא "חכם בשמש"
הורות בריאה – הפעלת הורים ותינוקות בעיסוי ועוד
* בנים בבריכת השחייה בין השעות 18:15-17:00
והבנות על הדשא בתחנות ההפעלה ,במגלשה...
*הבנות בבריכת השחייה בין השעות 18:15-19:30
והבנים על הדשא בתחנות ההפעלה ,במגלשה...
מחיר לכרטיס כניסה לבריכה₪ 20 :
שורי לוי-רכזת ספורט ,ענת יעקב -רכזת תרבות
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משולחן הועד החקלאי
 .1פרוטוקול האסיפה הכללית של האגודה החקלאית מיום .3.7.12
יו''ר האסיפה פרט את השתלשלות הענינים והציג את התוכנית ,לחתימת שני הסכמים.
א .האחד לבטול העתירה המנהלית לצמיתות.
ב .והשני הסכם לבניית בית כנסת ומרחב מוגן בגודל זהה.
האסיפה קבלה בחיוב הקמת ביכ"נ בנוסח עדות המזרח בגודל כולל של כ 160-מ"ר )כפיל של ביהכ"נ השטיבל החדש(
בסמוך לביהכ"נ המרכזי ,ובנוסף הקמת מבנה בגודל דומה שישמש גם כמרחב מוגן ,חלק בצמוד למועדון החברים
של המושב ) ,כמאה מ''ר(,וחלק בצמוד לבית הכנסת הגדול) ,כחמישים מ''ר( ,או בכל מקום אחר שייענה על הצרכים
של המושב.
הועלו להצבעה שתי הצעות,
האחת של יו''ר הועד החקלאי ישראל עזריה :חתימה בו זמנית על שני ההסכמים.
והשניה של יו"ר האסיפה הכללית הח' דוד אנגל :לחתום קודם על בטול העתירה לצמיתות ,ורק לאחר מכן ,לדון
ולחתום על ההסכם להקמת בית הכנסת במתכונת שפורטה לעיל.
נערכה הצבעה חשאית ,והצעתו של הח' דוד אנגל זכתה ברוב .
אשר על כן ,ההחלטה שנתקבלה היא כי:
האסיפה רואה בחיוב הקמת בית כנסת בנוסח עדות המזרח ,אך התנאי למימוש ההסכמה הוא הסרת התביעה
העומדת בביהמ"ש מיידית ,לפני הדיון הקרוב שנקבע ליום ראשון ,8.7.12וכניסה למו"מ על הנהלים הכרוכים בבניה
ובהפעלה )צורת בניה ,אופי הניהול ,אופי הפיתוח הסביבתי וכו'(.
כן מורה האסיפה שלא לאשר את הנ"ל ,ולא לחתום על התוכניות לפני סיום כל ההתחשבנות הקיימת בין האגודה
החקלאית ובין הועד המקומי .בין השאר ,תשלומים עבור שימוש במבנים )פחת( ,תשלומים לתיקונים בבית הרב,
השימוש באגן החימצון )תשלום דמי חכירה( ,השבת אגן החימצון למצבו המקורי כשטח חקלאי .וכל התחשבנות
אחרת הקיימת) .צויין כי גם לועד האגודה חובות עבר לועד המקומי והם יקוזזו מסך כל ההתחשבנות(,
הצעות לתשלום של הועד המקומי עבור ההוצאות המשפטיות ,שוועד האגודה חויב בהן בעל כורחו .וכן ,התנצלות
ו/או הבהרות מצד הוועד המקומי ,על כל ההכפשות בכלי התקשורת ,של הצבור בכללותו ,ושל בעלי התפקידים
במושב ,לא נדונו ולא התקבלו החלטות בעניין.
הועד החקלאי נאמן לפרוטוקול זה .כל משא ומתן או פרסום שאינו ברוח החלטה זו אינו תקף.
 .2שער חשמלי
הועד החקלאי התבקש לחתום על תוכניות של השער החשמלי שבכניסה לישוב )ע"י משפ' גוטמן אברהם וזהבה(.
משפ' גוטמן ביקשה מהועד המקומי להעתיק את השער ממקומו הנוכחי בגלל ההפרעות שבפעולתו ובגלל הימצאותו
בשטחם המיועד למגורים .ומהועד החקלאי הם ביקשו לעכב את החתימות הנדרשות בעת הגשת תוכניות.
כמו במקרים אחרים ,עד להסדרת ההתנגדות או הסרתה לא יחתום הועד על התוכניות.
 .3שעות קבלת קהל המזכירה אלה:
ימי ראשון 16:00-17:00
ימי רביעי 08:00-09:00
ועד האגודה החקלאית
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לוח אירועים לשבוע הקרוב
יום ראשון
י' אב 29/7
צום ט' באב )דחוי(
20:06
יציאת הצום

יום שני
י"א אב 30/7
18:00-20:00
ספריה

יום שלישי
י"ב אב 31/7

יום רביעי
י"ג אב 1/8

17:00
בית חם )מועדון וותיקים(

יום חמישי
י"ד אב 2/819/7
18:00-20:00
ספריה

זמני שבת דברים
תפילת מנחה
תפילת ותיקין
שיעור בעיניני גיטין ,מאיר פישר
שיעור במסכת שבת
שחרית
שחרית
לאחר התפילה ,שיעור למבוגרים ,עמי ארז
במקביל שיעור לילדים
מנחה גדולה
מנחה גדולה
מנחה גדולה
תהילים לילדים
תהילים לנשים
פרוייקט בר מצווה
תהילים לנשים ונערות
בין מנחה לערבית-אין שיעור

ביהכ"נ הגדול
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
משפ' ארז
בית משפ' מייזליק

19:29
05:20
07:30
07:30
08:30
08:15
13:30
13:15
13:30
13:30
13:45
17:00
18:15

בני עקיבא
המערכת:
עידית בוכניק
שירי גביש-טויטו
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

פעולת ערב שבת ב22:45
*השבת לצערנו אין סניף בגלל צום  9באב ..שנזכה לבניין ביהמ"ק במהרה!
*סחטיין לכל השפיצים שנתנו כבוד לבית גמליאל והתנדבו השבוע בקריית
גת! אשריכם!
*שבת הבאה שבתנועה!!!ריגושים!!יוכרז השבט המנצח ,תחרות עוגות,
מורלים שליחים ועוד.
*חבר'ה מכיתות ז-יב שבוע הבא שיפוץ החורשה ,בניית פינות נוי וקומזיץ
והכל מעשה ידינו להתפאר! המעוניינים יפנו אלי או אל חגי .זה המושב שלנו
אז..
*טיול אופניים למעפילים-הרא"ה שבוע הבא ביום חמישי.היכונו!
*הרשמה לשייט עד יום שלישי הקרוב!אל תגידו לא ידענו לא שמענו!! עלות-
 30ש"ח אצל המדריכים.בעז"ה אנחנו מוצאים גם חולצה לשייט אז
המעוניינים זה עוד  20ש"ח.
*בהצלחה למדריכים שיוצאים השבוע להכנות למחנה!עשו חיל
שבת שלום !אוהבים צוותשע"ב

שבת שלום ומבורך!!!
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