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  עלון שבועי

 בית גמליאל

  
  חיי שרהפרשת 

  ב"תשע חשוון  ב"כ
19/11/11   

  735 ' מסןגיליו

  

 חיי שרהפרשת 
  16:17   כניסת שבת

  17:18   יציאת שבת

  16:36  ש"מנחה באמצ

  16:46  ש"ערבית באמצ

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

  

שכל הניצחון של אברהם היה נס , אלא? י מלך סדום"ע
יים וגלוי ושלא כדרך הטבע והבין אברהם ולא רצה שתק

יסים ולא הסכים ה על העשירות מדרך נ"הבטחת הקב
ומזה למד אליעזר עבד אברהם מדרכי . להנות מהנס

 העבד ץויר. " שאין להנות ממעשה ניסים,אדונו
ה אליעזר שעלו המים י לפי שרא"אומר רש" קראתהל

כ ראה אליעזר שהמים שברשותה הם מכח "א. לקראתה
נס וכדרכי אדונו לא רצה להנות מן הנס אלא רק רצה 

כו לכן שינה אליעזר ואמר את דר' לדעת ההצליח ה
 לא לי , לא כדי צרכי,רק מעט" הגמיאני מעט מים מכדך"

  .ולא לגמלים כפי שהזכיר אליעזר התחילה
____________________________  

 הרב, שבת שלום ובשורות טובות

 הרב/  דבר תורה

  "ויאמר הגמיאני נא מעט מים מכדך"
  

הטי נא "ייק מכך שבתחילה אמר אליעזר האורח חיים מד
הגמיאיני נא מעט מים "כ שינה ואמר " ואח,"הכדך ואשת

' במס' הגמ? "מעט מים" מדוע אליעזר מוסיף ומדגיש ."מכדך
 אומרת שאין להנות ממעשה ניסים כדוגמת ,'תענית דף כג

.  ולכן אין להשתמש בהן,י נס"אותו חדר שהתמלא בחיטים ע
אם " שאמר ,שזה נלמד מאברהם אבינו,ה הקדוש"אומר השל

"  אל תאמר שאני העשרתי את אברהם-עלנך מחוט ועד שרו
אולי זאת הבטחת ? ה מדוע אברהם סרב לקחת"מסביר השל  

  ה לאברהם שיעשיר אותו והנה ההבטחה מתקיימת"הקב

  
  

הבן של גילה ,  מזל טוב להולדת הנין-לסבתא חנה
  . אדלרוהנכד של ציפורה ושמואל , והלל

  ! הרבה מזל טוב
   מאחלת משפחת אדלר

______________________________________  
  

  .חגי ארן להולדת הבןומזל טוב לאביטל 
  .מזל טוב לנאוה ושלי להולדת הנכד

 .מזל טוב לסבתא חנקה להולדת הנין

   מזל טוב

   באורך לבנה  משחק מכונית נמצאה הגנים זורבא

 .כשבועיים לפני מ"ס 20 כ
 אלינו לפנות מוזמן שאיבד מי

____________________________  
052-3677197 דרורי ולימור אלעד  

 

  'ב לילדי כיתות פרקי אבות
   

   16:00בביתנו בשעה  פרקי אבות בשבת ללימוד נפגש

_____________________ 
בריח '                                    מש  

  שיעור לנשים
  

 לשיעור לנשים במסילת , הקרוב'כולן מוזמנות ביום א
 ה" בע,השיעור יתקיים .קלין עמיר' על ידי ז,ישרים
ח " ש15נא להביא  . אצל אורלי וישנגרד20:30בשעה 

  .להשתתפות בהוצאות
_______________  
  לימור דרורי
  

  השבת אבידה

 .מהיתנחומים לריקי שטאובר במות א

  שיעור לנשים
  

  16:30השיעור לנשים מתקיים השבת בשעה 
_________________  

  רבקה, שבת שלום
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  ,לידיעת התושבים

מתקני המיחזור  הרינו להודיעכם ששקיות הניילון עבור
  .הביתיים ניתן לקבל אצל דב זליג
   20:00 –18:00: ניתן ליצור קשר עימו בין השעות

  0543377500 :בנייד
_________________  

 דב זליג/מזכירות

  
מצווה -בר,ה " אי,נחגוג) 10.12" (וישלח"בשבת פרשת 

  .חדרים לאורחינו/לבננו ערן ואנו מחפשים דירות פנויות
  משפחת צור , בתודה מראש! נשמח להיעזר בכם

  
  9420869-08: בית

  4976258-054: אסף
  2285933-054: דקלה

______________________________________  
  

  ,  משומשים שכבר אין צורך בהםCD -אוספת דיסקים
   .לצורך עבודה מחומרים ממוחזרים

להשאיר  דיסקים ישירות בתא הדואר , אפשר להתקשר

  mirirw@gmail.comאו להודיע במייל , שלנו
  .ואבוא לקחת

 9330742: ישמירי ולפ
______________________________________  

  
המקורי למכירה מוקדמת , מהודר" פתילאור: "למכירה

מהדרין מן , הכי זול שיש, ח ליחידה" ש65 ,וזולה במיוחד
  .פתרון מהודר ונוח לחנוכיה, המהדרין

  .המכירה עד גמר המלאי, לקנות לפני שיגמר

:   למספרsmsלוח יכול לש, מי שרוצה .משלוח עד הבית
  .עם מספר היחידות שהוא רוצה, 0523677197

  9422447לביא דרורי 
______________________________________  

  .מחפשים עוזרת בית
  .אנא צרו קשר אם אתם מכירים מישהי עם המלצות

   0523677197 אלעד ולימור דרורי
______________________________________  

 כוסיות עם שמן זית 44. מהדרינר-ורפתילא: למכירה
המהודר הבטיחותי . מעולה מוכנות להדלקה לחנוכה

  !והנוח ביותר
 -אפשרות לערכת שמן מוצק. במגוון סוגים וגדלים-

  .אידיאלי לנסיעות וטיולים
  .'ליח ₪ 65רק :  במחיר זול מתמיד- והשנה

  .הכמות מוגבלת- הזדרזו. משלוח חינם עד הבית
  

  מתן אשל   -לפרטים והזמנות

  )SMSניתן לשלוח  ( 0523630045

  לוח מודעות

  דותמסר של שלום ואח
רבים פנו ,  הבחירות לוועד הקהילתיתוצאותפרסום עם 

ויש שהיו , יש שהיו שמחים יותר על התוצאות. כדי לברך
 כולם מוטרדים מהאווירה ומהמצב אבל. שמחים פחות

 שרוב רובם של החברים מסכימיםנראה . החברתי במושב
כדי , מתוך פתיחות, שיש לעשות את כל אשר לאל ידנו

 .למה ופיוס בין הקבוצות השונות במושב הש,להביא להבנה
אמנם לכל  . שלום ביתנדה צריכה להיות 'מוסכם כי האג

) לצערנו(וכל צד עמל , צד טיעונים משלו להצדקת דרישותיו
תיו המוגזמות וששכנע שהצד האחר חייב לוותר על דריל

קראנו בהפטרה מדברי , יומיים אחרי הבחירות. לכאורה
". רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזקאיש את : "הנביא ישעיהו

 לחפש ולהציע יותר עזרה -זה העיקרון שלפיו יש לפעול
  . השלמה ופיוס, כדי להגיע להסכמה, הדדית וחיזוק הדדי

 שלא יהיה זה אפשרי שכל צד יצא ומלוא ברור, אתעם ז
 ואנחנו יודעים ,הפשרה המכובדת מתחייבת.  תו בידוותאו

  . רוצים את זהכי כולם, שאנחנו מסוגלים לזה
ים שינויים ובעלי המשקים רשהתושבים שאינם חקלאים דו

המעריכים את תרומתם של התושבים , החקלאים
שינויים אשר יגרמו לאיבוד מה, בצדק, חוששים, שהצטרפו

, יש למצוא את דרך הפשרה, אשר על כך. יותיהםוכחלק מז
 והתושבים , תיהם של החקלאים ישמרובאופן שזכויו

ושייכים ,  זכויותיים יחושו חברים שוואאינם חקלש
זה -"רבוע המעגל"גם אם לכאורה זה נראה כ. באותה מידה

 עלינו לחזור לימים הטובים שהיו כאן עד לא  .אפשרי
לתת כתף כדי לשנות את השיח , וכשלב ראשון. מזמן

לחדול . יניםינבעצה ובפעילות ממש להרגעת הע, ריהציבו
שדות ומהאשמות וכל מעשה פוח חילחדול מט, בוי האשימל

  ! כי אנשים אחים אנחנו-אשר גורם להעמקת הפירוד
 שהיה -בית גמליאל–ונתחיל לעשות לביתנו ,  הבה נעצור

נסיים בברכת חברים  .ה יהיה מקום שהוא פנינה"ובע
  . עבודהלתורה ו

______________  
  ,ישראל עזריה
 .בשם הוועד הקהילתי

 משולחן המזכירות

  חוויות שוויץ
  

קולנוע -מהסרטים ים לדרך עם חוויותהמסך עולה ויוצא
  .העוסק בתרבות וזהות יהודית ישראלית

רחוב ,הארועים בחוויות שוויץ הארועים יתקיימו באולם
  . רחובות52סירני 

  .20.00 בשעה 26.11,מוצש-הערב הראשון
  ".מעלה"נארח את הסרטים החדשים של

  ....להעביר הלאה הנכם מוזמנים להגיע ולהנות וכמובן
  ....ועוגיות יש גם קפה ...אהה

_______________________  
  .פנינה שטאובר,שבוע טוב

 

  

מתנדבת לטיפול בחודשים הקרובים /אנו מחפשים מתנדב
יש . חזור הביתייםימכלי המהמספקת את " אלון"מול חברת 

תם בקשר לגבי משפחות חדשות המעוניינות ילעמוד א
להרכיב אותם ולחלק , ליםכמלקבל מהם , להצטרף

  , ישראל ברוקנטל פרטיםל. התחלה מיידית. למשפחות

  .חסיה גדיאל

 ועדת איכות הסביבה
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חוג לבלט  16:45  בשעה , ראשוןמיבי,תקייםבמושב מ*

  .חובה -ה מודרני לגילאי טרום חוב
  .ס' פרטים והרשמה במתנ.נשמח למצטרפות חדשות נוספות

  
 .היכונו לאליפות טניס שולחן של מועצה אזורית חבל יבנה*

מיועד לילדים מבוגרים נשים . ביום שישי בבוקר בחנוכה
  .ס חבל יבנה''פרטים והרשמה במתנ...'וכו

  

  ס"משולחן המתנ

  

 :תוצאות הבחירות לוועד הקהילתי
 .ים חבר389 :בעלי זכות הצבעה

 . חברים298 :הצביעו 
  208       עזריה ישראל. 1
 175         בר לב מרים. 2
 174        ברגר איציק. 3
 161              יולס אתי. 4
 161             שני אוהד. 5
 158     הריסון גדעון . 6
 152         יוסף מרדכי. 7
 152             לוז דורון. 8
  131      עידית בוכניק. 9

____________________________ 
  בברכת הצלחה לוועד הנבחר
 ועדת קלפי

 הועד הקהילתי

 
,  )22/11(, ה בחשוון"כ, חם יצטרף ביום שלישי הקרוב-בית

למוצא , יבנה-לטיול של העמותה למען החבר הוותיק חבל
   .שבמבואות ירושלים ולמעיינות באזור

  .הטיול הינו בהדרכתה של עדנה אשד
פרטי הטיול ולוח הזמנים מצויים בהודעות של העמותה 

נא להירשם לטיול לא יאוחר מיום ראשון .שבדף מידע זה
  .12:00בשעה ) 20/11(, ג בחשוון"כ

על שיחתו החשובה  עמנו , ו מודים לחברנו דוד אנגלאנ
  ".  עבר ועתיד-המושב "על הנושא המעניין , בשבוע החולף

_________________________  
   -לפרטים נוספים

  9437841מרים גרינוולד 
  9431310לב   -למרים בר

 

 בית חם

  

נערכו השבוע שתי ) י"צח(במסגרת צוות חירום ישובי רווחה 
 :סדנאות

 - למדריכי בני עקיבא,התמודדות עם חניכים במצב חירום. 1
  .י עליזה יולס"הועבר ע

התמודדות עם חרדות ילדים במצבי חירום ודרכי מניעתם . 2
  .י מירב בקר ועליזה יולס" הועבר ע-בשגרה להורי המושב

 

 ביטחון

  בבית גמליאל" קו לחיים"שבת אירוח לילדי 
 

, הינו ארגון וולנטרי המסייע לילדים חולי סרטן" קו לחיים"
דיאליזה ומחלות כרוניות , ניוון שרירים, שיתוק מוחין

ל ילד חולה בישראל ולסייע לו מטרתנו היא לאתר כ .נוספות
ולמשפחתו לעבור את התקופה הקשה בצורה הקלה 

מחנות קיץ בארץ , ימי כיף, ידי מתנדבים-והמהירה ביותר על
שבתות אירוח והגשמת , מסיבות לקראת חגים, ל"ובחו

כחלק מפעילויות העמותה אנו עורכים שבתות  .משאלות לב
  .אירוח לילדים במקומות שונים בארץ

סניף מרכז בעמותת קו לחיים מעוניינים לקיים שבת  , אנו 
  ,במושבכם

בחשוון '  ז ,"ויצא"ה בשבת פרשת "השבת תתקיים אי
נשמח מאוד באם תוכלו לארח בביתכם  )2-3/12(ב "התשע

  )צהריים. א+ לינה (בביתכם למשך השבת  מדריך+ ילד 
סעודה שלישית אנו אוכלים כל הקבוצה + ערב שבתסעודת (

  ) כל המשפחות המארחות מוזמנות לסעודה שלישית-ביחד
  :להרשמה ובירור פרטים ניתן להתקשר לנציגתנו

  0526419430 -עדי אביגדורי
_______________________________________  

  
אנו מקיימים שבת של קו לחיים , 2-3/12/2011בתאריך 

 . גמליאלבמושב בית
הנו ארגון וולונטרי המסייע לילדים נכים " קו לחיים"

  .החולים במחלות קשות
, במסגרת פעילותינו אנו מקיימים ימי כיף לילדים חולים

מגשימים משאלות ,  הילדיםמשבצים חונכים אישיים בבתי
חורף ושבתות אירוח ביישובים , מארגנים מחנות קיץ, לב

הילדים ברובם סובלים משיתוק מוחין  .שונים ברחבי הארץ
ומוגבלים ברמות , וניוון שרירים ומחלות כרוניות נוספות

כל ילד וילדה  .מוטוריות שונות ונעזרים בעזרים רפואיים
אגים לילדים הן בפן הנפשי מלווה על ידי מתנדבים אשר דו

   .טרי יומנוהן בפן הה
מעבר לטיפול המסור בילד המתנדבים דואגים לשמחתם 

 .הבלתי פוסקת של הילדים ולהעלאת חיוך תמידי על פניהם
בנוסף להנאתם של הילדים ההורים מוצאים את מנוחתם 

דבר אשר מהווה , מהטיפול המסיבי בילדים המתוקים
  .וחות להמשך עבודתם הנערצתעבורם אתנחתא ואגירת כ

ברוב המקרים מצב משפחות הילדים ברמה הסוציו 
  .אקונומית לא גבוה ומצבם הכלכלי במצב נחות

  
  

על מנת שנוכל לקיים את השבת אנו זקוקים לתרומות 
אנו נודה אם תוכלו לעזור בכל סכום  .כספיות 

       .  להצלחת השבת,באפשרותכםש
  .) שהוא בכל תחום,שבתבגם נשמח לעזרה (

  : לפרטים ניתן לפנות בכל עת לנציגתנו שלומית
  . מי ייתן ותהיו תמיד בצד הנותן052-6419430 

  
______________________________  

  ,בתקווה לשיתוף פעולה
  בתודה מראש 

  ,יובל דוד
  מנהל מרחב מרכז 
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 20/11, ג מרחשוון"יום ראשון כ

  ך חנה לבל"תנ  08:45
10:00  

  
  הסלע האדום בירדן-פטרה"

  יוסי מריומה:  מרצה

ח " ש70, גילח ר" ש80: עלות .8:00-14:30 בין השעות 22/11 מרחשוון ה"ה ביום שני כ"בעז -טיול למוצא ועיינות תלם*
המצויה בעמק ארזים "  בספטמבר11"כ העתיק ונמשיך לאנדרטת "נבקר במרכז המבקרים החדש בבהי. קהילה תומכת

  . קלה-דרגת קושי .מעיינות ובוסתן בעיינות תלם, ונקנח בסיפור התיישבות מיוחד
  
  5-9/2/12, ב"תשעז שבט "ט–ב "י:  בין התאריכים הנכם מוזמנים לנופש במלון הוד המדבר בים המלח *
  . ימים5 – לילות 4

  :מחירים
   1580₪          מבוגר בחדר זוגי

   ₪ 1520חבר בקהילה תומכת   
   ₪ 2450         בודד בחדר         

  :המחיר כולל
  . לילות על בסיס חצי פנסיון4

  .הסעות הלוך ושוב
  .ארוחת צהרים ביום ההגעה

  חלוק לכל אורח
  כניסה לספא חינם

  15/1/12:  לתאריךההרשמה עד

 העמותה למען החבר הותיק

  סיפורי הבאבא
     39בובה 

 דומה למה ,שהם צריכים רב במושב + 50בני " הזקנים"דליה התחילה לעבוד בחנות החליטו בו זמן הפחות או יותר באותו 
יותר בנושא של פרו ורבו והם  הם היו עסוקים .לא התעניין בנושא 40, בני פחות מ,הדור הצעיר כמוני. שהיה להם בגלות

  . זה משהו דומה למה שהיה להם בשטייטל באירופהצו שמה שהם  ר,"הזקנים"בוועד ישבו רק  . עדיין היו המיעוט במושב
 והגיע עם הרבה ילדים, היה לבוש בשחור כמו רוב האנשים באותו עירש ,שלו מבני ברק 30הם בחרו ברב בתחילת שנות ה

 הרב החדש היה קרוב ,אגב. והדור הצעיר פה לא התלונן במיוחד, ל לזה מהקהילות החרדיות בלונדוןאני הייתי רגי. יחסית
הייתי קצת מופתע . אבל הגיס היה מהצד החילוני, רעננה שהתחתן שנה לפני זה עם אחותה של מיריממשפחה של  גיסי 

  . יו המבוגרים וזה הדמוקרטיהה אבל הרוב ,מהבחירה
הוא .  במיוחד עם הילדים, לא היה בהרבה שבתות אבל במשך השבוע היה די פעילואה. שיגור במושב בל בית לזמן י הרב ק

ויזיה  צבעוני למרות שבארץ ותנו מאנגליה מכשיר טלאיהבאנו . השקיע הרבה זמן עם הילדים והכל בהתחלה נראה טוב
בשלב מסוים . לשלם מס על מוצרי חשמלכמשפחה של עולים חדשים לא היינו צריכים . הייתה אז קליטה רק בשחור לבן

כדי להגיע לחדר הילדים היא הייתה צריכה ללכת דרך . הבת שלנו דבי שהייתה פחות מעשר התחילה להתנהג בצורה מוזרה
 48צריכים לזכור שהבית היה רק . ומשם לפנות שמאלה לחדר הילדים. לדלג על הסדק הגדול לפני חדר ההורים. המטבח

ולפעמים זה קשור , ית אבל אני לא זוכר תמיד מה שכתב,ליחה אם אני חוזר על דברים שנאמרו כבר אני מבקש ס .ר"מ
שמנו לב אחרי זמן מה שהיא נכנסת אל החדר עם הגב אל הקיר ממול והיא אז מסתובבת אל חדר . נושא כמו הפעםל

ויזיה כי זה מכשיר ור להסתכל  בטלאחרי זמן מה שאלנו אותה על המנהג המשונה והיא הסבירה שהרב אמר שאסו. הילדים
אחרי זמן מה היא לא רצתה ללבוש בגדים שיש עליהם צבע אדום כי הרב אמר שזה צבע של . מזיק ומביא לחטא ולעונשים

   ולא ידעה כלל מה זה    10היא עוד לא הייתה בת . פריצות
  .בה טעויות הוא היה אדם מאוד כריזמטי והיה קשה לכעוס  עליו אך הוא עשה הר. פריצות

 אותו בחליפה שחורה ומגבעת ראיתי שיום אחד אני 14היה נער צעיר מאחד המשפחות הפחות דתיות במושב בערך בן 
ההורים היו אנשים טובים אבל . קח אותו לישיבה חרדיתמסתבר שהרב  ל. עם הרב נכנס למכוניתביחד שחורה על הראש 

  .ו של דבר היה שהבחור נהיה לגמרי לא דתי סופ. פשוטים וכל אשר אמר הרב היה בסדר בשבילם
הילדים . לא אהבתי שהרב היה טוב על חשבון אחרים ואני יודע זאת מיד ראשונה  -היה דבר אחד שהרגיז אותי בסיפור הזה

הסיפור בסדר עד . נמשכו אליו כי הוא היה אדם מקסים והוא סיפר להם סיפורים יפים ונתן להם הרבה עוגיות וממתקים
  !פרסים עבור תשובה נכונה.  נחשו?  אז מה לא בסדרעכשיו

  .... המשך יבוא
  .עמנואל שוהם 
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  יום ראשון
  20/11ג חשוון 'כ

  נישיום 
  21/11ד חשוון 'כ

  שלישייום 
  22/11ה חשוון 'כ

  ביעייום ר
  23/11ו חשוון 'כ

  יום חמישי
  24/11ז חשוון 'כ

16:00  
שיעור תורה לילדים 

  )נ הגדול"ביהכ(
20:30  

' מש(שיעור לנשים 
  )וישינגרד

17:30-19:30 
  ספריה

  

11:00  
ון דמוע(בית חם 
  )וותיקים

  

16:00  
שיעור תורה לילדים 

 )נ הגדול"ביהכ(

17:30-19:30 
  ספריה

  18:52    תפילת מנחה 
  05:50    תפילת ותיקין

  07:30  נ הגדול"ביהכ  מאיר פישר, שיעור במסכת קידושין
  08:00  שטיבל  שיעור במסכת שבת

  08:00  נ הגדול "ביהכ  שחרית
  08:15  י"מנחת ש  שחרית

    נ הגדול"ביהכ  שבי דויטש, שיעור למבוגרים, לאחר התפילה
    נ הגדול"ביהכ  דורון לוז, לדיםבמקביל שיעור לי

  13:15  י"מנחת ש  מנחה גדולה
  13:00  נ הגדול"ביהכ  מנחה גדולה

  13:00  י"מנחת ש  תהילים לילדים
  15:30  נ הגדול"ביהכ  הרב, שיעור גמרא

  16:30  מייזליק' בית משפ  תהילים לנשים ונערות
  16:00  בני עקיבא  מפקד
  19:55  י"מנחת ש  מנחה

    שטיבל  גיא רביב, ש"שיעור בפ, תבין מנחה לערבי

 חיי שרהזמני שבת 

  לוח אירועים לשבוע הקרוב

  !!!בת שלום ומבורךש
  

  
  :המערכת

  שרה מסינגר 
  עידית בוכניק

  אפרת להמן: מדפיסה
  שרית גרוסמן: מפיצה

ו עד יום הודעות לפרסום יתקבל
  .19:00שלישי ב 

dafmedabg@gmail.com 
www.beitgamliel.org.il  

  57: סיסמא. גמליאל: שם
  9437133 :מזכירות המושב

Sg828@bezeqint.net

  
  20:30-ש"פעולת ער

  15:45-קד מדריכיםפמ
  16:00-מפקד

  .פעולות ערבית והבדלה,מנחה
  .ב"תודה רבה לרב סלומון שהעביר שבוע שעבר פעולת חב*
  !!!ריגושים!!!!שבת הבאה שבת אירגון*
  ..יהיה טעים ..תבואו לסניף! השבוע ביום חמישי ה פ ת ע ה *
 !כל הכבוד לשבט מעלות שהלכו השבוע ליישום נושא ברחובות*

פרטים אצל  .ה שבוע הבא"נבטים ניצנים בעז שבטים
  ...המדריכים

ת  בא להיפגש עם הצוו,מוישי רכז מחוז יהודה,ביום חמישי הזה *
  !!אז בלי פאדיחות ..והחניכים

  !:)כל הקודם זוכה!!!נשארו חמצווארים ממסע סוכות*
________________________ 

  ב"צוותשע!                                            שבת שלום

 

 בני עקיבא


