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  עלון שבועי

 בית גמליאל

  
  פרשת לך לך

ב "א חשוון תשע"י
27/10/12       

  778 ' מסןגיליו

  

 לך לך
  16:34  כניסת שבת 

  17:33  יציאת שבת 

  16:52  ש"נחה באמצמ

  17:02  ש"ערבית באמצ

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 הרב/  דבר תורה

"והיה ברכה"  
זהו , ואעשך לגוי גדול, אמר רבי שמעון בן לקיש"

זהו שאומרים ,  ואברכך.םשאומרים אלוקי אברה
אומרים אלקי זהו ש, ואגדלה שמך. אלקי יצחק

והיה , תלמוד לומר, יכול יהיו חותמין בכולן. יעקב
' י כאן וגמ'רש"(בך חתומין ואין חתומין בכולן ברכה

ל המובאים "שלוש בחינות בדברי חז). ' פסחים קיז
לא לצמצם את " הר"זו של  בחינת אברהם.י'ברש

השפעתו לחברה בה הוא חי ולסביבתו המקיפה 
והפצת , מעבר לתחומואל , אלא השפעת חוץ. אותו

כאברהם שכתוב  "-האמונההאמיתית לכל האנושות
וכולם , עומד בראש ההר וצופה למרחוק" בו הר

 כנס המתנוסס לכל עבר ומשם הוא ,רואים אותו
  .מכריז על אמונתו

 הצטמצמות פורתא" שדה"בחינה של יצחק היא של 
. השפעה על הסביבה הקרובה. לא בליטה למרחקים

כיצחק שכתוב בו ", לוא השדהכדי הסתכלות מ
 ".שדה

צמצום של " בית"ואילו  בחינת יעקב היא זו של 
כל הרוצה . הסתגרות בתוך חומות של בית. ממש

יבוא אל הבית , לבוא ליזון ולינוק מן הקדושה 
  " .כיעקב שקראו בית", פנימה

אולם כאשר . שלוש דרכים בהפצת האמונה הנכונה
היא שעת , ולםתבוא שעת התיקון הגדול של הע

השפעתו , יחתמו כדרכו ורצונו של אברהם, החתימה
ל עמים אז אהפוך א",תצא לכל ללא הגבלה וצמצום
לעבדו שכם '  השפה ברורה לקרוא כולם בשם

" והיה ברכה"זוהי ההבטחה של ). 'ט' צפניה ג"(אחד
' שאפילו בתחילה קיימים צמצום והגבלה בדרך ה

הנצחית ויתברכו בסופו של דבר יכירו העמים באמת 
  . באברהם

  
  הרב, שבת שלום ובשורות טובות                             

  
  מרים ויעקב לסבא וסבתא

 מזל טוב לרגל הולדת הנינה

 משפחת גרינוולד

________________________________________ 
 .מזל טוב לרחלי ואלישיב להולדת הבן

  . וישראל עזריה להולדת הנכדמזל טוב לשרון
  .יהי רצון שירבו שמחות בישראל

 
________________________________________  

מי ו לדניאל שטריקר ולהורים חמדה ושלובטל מז
 .לאירוסי דניאל

  .ה להרבה שמחות ונחת"שתזכו בע
__________________________________  

  .ט לתמר ונתנאל עמיחי להולדת הבת"מז        
  .ה לרוב נחת מכל הבנות"תזכו בע ש        

  
  

________________________________________
__  

 מזל טוב
  שיעור תורה לילדי המושב

 .ה ובשעה טובה אני שמח לחדש את שיעורי התורה"בעז
החל משבוע הבא בימי ראשון ורביעי בבית הכנסת הגדול 

  .לבנים ולבנות'  ו–'  מכתות ב16:00בשעה 
אני מצפה לראות את , יחולקו ממתקים ביום ראשון

  .כולם
  .הרב, אוהב אתכם מאוד

________________________________________  
  

  15:45צ יתקיים בשעה "רא בשבת אחהשיעור הגמ
  הרב, להתראות                                                            

  
  

________________________________________  
  
  

  לידיעת החברות
  ,לך נחדש את השעור לנשים-השבת פרשת לך

  16:30מצפה לראותכן בשעה 
  רבקה ,שבת שלום
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 ,לתושבים שלום
  :להלן מספר דברים

  אגרת ביוב. 1
ביוב המושב באחריות , 2012מתחילת שנת 

  ,המועצה
   ש״ח800 -סכום האגרה לכל השנה עומד על כ

  50% -מעדכון שקיבלנו מהמועצה התברר שרק כ
  .מהתושבים שילמו את האגרה

לפנות , אנו פונים לכל מי שלא שילם עד היום
ולא המועצה תפעל בהליכים של , למועצה ולשלם

  ,הוצאה לפועל כנגד החייבים
  .המנעו מכך ומהרו לשלם, אנא 

  א״י יפה. 2
יערך במושב סיור של ועדת , 30/10/12בתאריך 

ל אנו פונים לכ, התחרות של ״ א״י יפה ״ 
לא להוציא לשטחים הציבוריים או , התושבים 

כמו כן להזכירכם , לכל מקום אחר גזם וכד׳ 
  ,6/11/12פינוי הגזם הבא יהיה בתאריך 

  .ואין להוציא גזם לפני הזמן המיועד לכך
, בשנה שעברה המושב זכה בחמישה כוכבי יופי

 10,000- דבר שיזכה אותנו ב, נאחל שגם השנה
  ,ש״ח

  .ם ופאלפוניםעדכון טלפוני. 3
בשעה טובה הסתיים העדכון של מספרי הטלפון 

  .של כל התושבים
   ,לפני שאנו מדפיסים ומחלקים לכל התושבים 

או , אנו מבקשים מכולם להכנס לאתר המושב
  ,יהיה עותק של האלפון החדש, ליד המזכירות 

  ...ובו כל אחד יוכל לבדוק שפרטיו נכונים 
פון או במידה ומתגלה טעות נא לתקן באל

  .להודיע לנו
  .לאחר כעשרה ימים ישלח האלפון לדפוס

בעלי עסק או תחומי עיסוק שונים שקיימים 
מוזמנים , במושב ומעוניינים להופיע באלפון 

  .לפנות למזכירות
  ,בברכה

  הועד המקומי
  

  
 תשלום מס לוועד הקהילתי

 מתבקשים לפנות למזכירות לשלם  כל החברים
.את חובם לוועד הקהילתי  

המשלמים , למעט אלה, הדבר נוגע לכל החברים
.מס וועד קהילתי בהוראת קבע  
ובגלל הודעות , בזמנו נשלחו מכתבים לחייבים

, החברים נמנעו מלשלם, של גורמים אחרים
.ובינתיים הצטברו חובות נוספים  

ומי שלא ישלם את , מכתבים נוספים לא יישלחו
  יום מפרסום הודעה זו14בתוך , חובו

בלא כל ,  בענינו יועבר לגורמים משפטייםהטפול
.התראה נוספת  

,בברכה  
 ישראל עזריה

ר הוועד הקהילתי"יו  

 

 
חוזרים לפעילות השוטפת של הרצאות סיורים 

.ובילויים  
  :כל חברי המושב מוזמנים ל

  רה בלאו הרצאה עם הסופרת שה
  " ?יש דבר כזה - סופרת דתיה"
  

?  אל המקלדת יש לו אלוהיםהאם כשאדם יושב
 שהרה בלאו במסע אישי בעקבות כתיבה 

מה מותר לומר ומה רצוי , על הגבולות, מגזרית
  הספרות הדתית , הייצוג הכפוי על ? שלא

הדרך הפתלתלה מעולם התקשורת , החדשה
  לעולם הספרות והאם בני ברק אכן יכולה לשמש 

  ?כגיבורת ספר
 חשון ח"ש י"ה במוצ"ההרצאה תתקיים אי

  ).3.11.12( ג "תשע
  20:00 בשעה  מפגש חברים 

  בדיוק  20:30 תחילת ההרצאה בשעה 
  . 25₪  מחיר ליחיד 

  נא להירשם מראש אצל שולמית אנגל
נשמח    .אפשר גם במסרון . 050-7341428  

 לראות את כולם
  

     
  +50 ועדת תרבות 

  

 +50ועדת תרבות 

 הועד המקומי
 

 הוועד הקהילתי
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  מקווה
  

, חמישי, רביעי: בימים 0548094202אילנה 
  .ש"מוצא

  .שני שלישי, בימים ראשון 0544534015דבורה 
  . השבוע דבורה-בימי שישי לסירוגין

  .נא להתקשר ולתאם במשך היום

 
אביב פותח סדנא להעצמת ילדים בכיף -מכון קשב

 .ת כיתה אלקרא
הסדנא מספקת לילד בסיס איתן בצורה חוויתית 

  .מוכן ובשל' ומקצועית ועוזרת לו להגיע לכיתה א
במהלך שנת הלימודים הראשונה נמשיך ללוות את הילד 

  .הצלחה ובטחון עצמי, י העשרה ופיתוח כישורי חיים"ע
 בשיתוף עם קלינאית  י הגננת מיכל"הסדנא תועבר ע

  .וק ופסיכולוגיתמרפאה בעיס, תקשורת
  .16:30 בשעה  16/10תחילת הסדנא ב

    050-9467880 אורלי וישנגרד 08-9467880לפרטים 
הוראה , כמו כן אנחנו עורכים אבחונים פסיכודידקטים

  .טיפולים רגשיים ועוד, מתקנת
________________________________________  

ה תן במושב שדמ- שוק קח,  26.10-ביום שישי הקרוב
  . 11:00-15:00! במשק וולפסון

   ....בואו לתת ולקבל מכל טוב
   מכירה של תוצרת מקומית-בנוסף יתקיים שוק איכרים 

דברו איתנו אם תרצו ! יש הרבה מקום לעוד דוכנים( 
  )להצטרף

  
  0524345663  אפרת:לפרטים

  
_______________________________________  

  דבות מעוניינת לעשות בייביסיטר בהתנ
  

  נעמי שטאל 
  9421903 או 0526082501

________________________________________  
 חנה אוחיון מטפלת חמה ומסורה

  )טיפלה בעבר באביטל בן יאיר ובאמיתי בריח(
אפשרי במשרה מלאה או , ת /מעוניינת לטפל בתינוק

  .חלקית
  ניתן לקבל המלצות אצל משפחות בן יאיר ובריח

   
  0524354220: חנה

  
________________________________________ 

 
אם יש מישהו שנוסע מידי בוקר בסביבות השעה 7:00 

 .לכיוון תחנת הרכבת ביבנה אשמח להצטרף. תודה
 אלחנן לקס 0546666575 

___________________________________
 השבת רכוש ליוצאי רומניה

קרקעות , בתים(משרד העוסק בהשבת רכוש מרומניה 
  ובהוצאת דרכונים ואזרחות רומניים) וכדומה

הוצאת (השירות אינו כרוך בתשלום עד להגעה לתוצאות 
  ).מימוש הרכוש/אזרחות

  .050-6749759ענת : לפניות

 לוח מודעות

  

  :הודעה לכל ממחזרי הנייר והבקבוקים במתקן הביתי
 

שקיות כל מי שלא קיבל מסרון ביום הקודם ליום הוצאת ה
למיחזור מתבקש לשלוח את מספר הנייד שלו לשמחה 

והוא ימסור  ,michzoorsg@gmail.com מייל, גביש
  . בצורה מרוכזת לחברת המיחזור

. נקווה שהם יצליחו להתארגן במהרה עם המספרים
מיועד ליום שני בעוד לכן הפינוי הבא , התבצע פינוי השבוע

 .שבועיים
אנא זרקו את שקיות הניילון : לממחזרים ליד המכולת

לא אוספים . לאשפה ואל תקשרו אותן על כלוב המיחזור
 .אותן

_________________________________________  
מי שמעוניין למחזר את אתרוגיו שנותרו מהחג מוזמן 

 052-3621392, למסור עד יום ראשון לחסיה גדיאל

 ועדת איכות הסביבה

 מחירי הפתעה 2 טיפולים 240ש' כדאי ושווה
טיפולים אלטרנטיבים "ברמה אחרת" הכל תחת קורת גג 

 ,אחד
 ,כאבי  גב,  צוואר,רגליים ,עמוד שידרה, עוד ועוד
כוסות רוח,נרות הופי מתאים  לסינוסים מגרנות 

 ,והצטננויות
 .דיקור סיני,תונה וצמחי מרפה

 אבנים חמות תשלום שונה ומפנק
 

 כל הטיפולים לרחל 052-4498254  08-9430545 בערב

 

 לדיקור צמחי מרפה ותזונה לרועי 050-2226261
 _______________________________________  

  ,ולהורי תלמידי כיתה 

  
ה  ערב הסבר' יתקיים בעזרת ה20:30-בשישי לנובמבר ב

לחטיבה בקבוצת יבנה בהשתתפות נציגים מהנהלת בית 
נשמח . הערב יתקיים בבית משפחת דרשביץ. הספר

 !לראותכם
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  ויאירפרתא, הדר, למדריכי שבט איתן

יישר כח גדול על שבת השבט המדהימה בסנסנה רגע לפני 
  .שהחברה נכנסים להדרכה

שלנו שמחו מאוד והעריכו את כל המאמצים הילדים 
  .שהשקעתם עבורם

אנו בטוחים שאירגון שבת שכזאת דרשה מאיתכם 
מהמטבח ועד , מאמצים רבים בכל החזיתות 

  ....להתמודדות עם גורמי חוץ שונים
  ,מעריכים , כל הכבוד 

   איתן שבט  ההורים של 
  

_____________________________________  
  

 ,שכנים ומכרים, לכל החברים
  

,  הבישולים-רצינו להודות על כל הטוב שהרעפתם עלינו 
  .לרגל הולדתה של שירה ביתנו הפינוקים והברכות 

  . על ארגון המבצע-תודה מיוחדת למיכל שני 
  משפחת גל

 טוב להודות
  

חוג העשרה תורני במושב בהנחיית מיכל הגננת יוצא 
 !לדרך

   
  .'החוג מיועד לילדי גן חובה וטרום חובה ולכתה א

  חגים ועוד, מיכל תעביר תכנים תורניים כגון פרשת השבוע
  .הצגה והפעלות, בדרך חוויתית של משחקים

  16:45ה בימי רביעי ב" איהחוג יתקיים
הוועד , המחיר ייקבע סופית לפי מספר המשתתפים

  .המקומי ישתתף במימון
  .תימסר בהמשך כמו כן הודעה לגבי המיקום 

המעוניינים נא הזדרזו להרשם , מספר המקומות מוגבל
  עוד השבוע

  .ב חשון" בכ כדי שניתן יהיה להתחיל ביום רביעי הבא
   

  com.gmail@smadarby  רהרשמה אצל סמדר בן יאי
________________________________________  

  
 ש עם צקי שלו"פ שיעור

בחשוון ' יב, ה ביום ראשון"יתקיים בעז הבא השיעור
   20:30 באוקטובר בשעה 28, ג"תשע

  אצל משפחת נדלר
  

______________________________________  
  רשימת שיעורי תורה בשטיבל בין מנחה וערבית

_______________________  

 בני לך לך 

 שמואל וירא 

 עוזי חיי שרה 

 מאיר תולדות 

 גיא ויצא 

 בני וישלח 

 שמואל וישב 

 עוזי מקץ חנוכה 

   
  בני

 

 ה" אי תתקיים28/10יב בחשון ' ביום א, ד-לילדי כיתות א
תפילת ילדים הגדולה ,  בבית כנסת הגדול16:30בשעה 

גשמים לרפואת חולים ולירידת  

דוי הורים בלבוילדי גן בלי  

 

 בואו בשמחה

 שיעורים

  ,כם חברות וחבריםשלום ל

 אנחנו כאן כי  ?ש הבא"האם יש לכם כבר תוכנית למוצ
  ...חשבנו עליכם,בחוויות שוויץ

מגיעה אלינו ,רונית אופיר,הזמרת הנפלאה והאיכותית
ערב השוזר ".שירה ואוירה"-במסגרת ארוע ראשוןל

 20.30בשעה  .ומצגת מרהיבהלצד סיפורים ,שירים יפים
כולל .ח במכירה מוקדמת" ש45 .באולם הארועים שלנו

  .כיבוד קליל

  .פנינה שטאובר וצוות שוויץ,בשמחה לכם  מחכים 

 נארח את תאטרון הקאמרי  4.11ב,ובעוד שבועיים 
 עם השחקן רמי "משפט פולארד"-בהצגת המופת

  .הביקורת משבחת ומהללת.ברוך

ברגישות ,רמי ברוך מגיש את הטקסט בנחישות"
אין ".נה דמות עמוקה ומשכנעתבו.ובאינטליגנציה רבה

  .תההבאנו את ההצגה אלינו הבי,אביב-צורך לנסוע לתל

כרטיסים מסובסדים במחיר .20.30בשעה ,אולם מופת
 שח בלבד ניתן להזמין אצלי ובמזכירות חוויות 55

  .שוויץ
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ס ''מהמתנ משולחן   
 הורים יקרים

מדיניות מתנ''ס חבל יבנה היא פתיחת חוג   עם מינימום 
10 נרשמים משלמים , אשר העבירו טופסי הרשמה 

 .למישרדי המתנ''ס
 שיעור ראשון הינו שיעור ניסיון ומהשיעור השני יש לשלם

. 
 נרשמים 10אין עדין   בבית גמליאל  בחלק מהחוגים 

ולכן לא יתקיימו עד למינימום נרשמים  . 

 : להלן הפירוט
חוג התעמלות קרקע ייפתח רק אם תהינה 2 קבוצות 

בהתאם להתקדמות הרישום . ל''פ הנוהל הנ''רשומות ע

 . לפתיחת החוגאת המועד הצפוי נפרסם 
 חוג כדור  סל ה-ו בימי חמישי ממשיך התגבשה קבוצה

  לבקשת הורים נחדש הרשמה לחוגי כדור סל
17:30ח -ז, 16:15ו -ה, 15:30ד -ג   

  מצפה לנרשמים נוספים– שני חוג טניס בימי
 מצפה לנרשמים 16:00חוג אופניים ביום שני בשעה 

 .נוספים
 חוג ניסיון 16:30בשעה   1/11 ביום חמישי -חוג לגו הנדסי

 . במועדון
הורים יקרים אנא הירתמו בכדי שנאפשר מס חוגים 

 מגוון בישוב
ס לאחר בית הספר ''נשארו מס מקומות בחוגי המתנ

 בקבוצת יבנה

 .כיתות א-ב  גודו  כיתות ג-ו ג'ודו:יום שני 

 כיתות ג-ו קרמיקה , לגו  :יום חמישי 
  להתראות שורי

________________________________________  
ולכים ונהנים עם הילדיםה  

 הפעלה דינמית להורים ולילדים
  יום הספורט העממי הבינלאומי

 
31/10/2012חשוון ו "יום רביעי ט  

יום זה נועד לחשוף את האוכלוסייה                       
 .לפעילות גופנית

גיע הנכם מוזמנים ילדים והורים לה                     
 .למגרש הספורט בניר גלים

 

 הפעלה משפחתית מיוחדת 17:00בשעה                  

 .ומהנה
  תתקיים הליכה משותפת בכביש18:00בשעה                  

 .עוקף בניר גלים                                    
פעילות זו הינה כלל ארצית ומתבצעת במקביל אלינו בכל 

 .רחבי הארץ
זדמנות להתפנות מעיסוקי היום להשפיע על הרגלי זו ה

, המשפחה המשפחה על חשיבות הפעילות הגופנית
 .וליהנות במשותף

  

 :פעוטאטרון
5 עד 2תוכנית שנתית לפעוטות בגילאי   

  . הצגות6במסגרת התוכנית יתקיימו 

 :התוכנית תפתח עם המופע

" משיריה של מיריק " יצאתי לטייל בשביל המתפתל

 .שניר

24/10/12(ג "בחשוון תשע' ה ביום רביעי ח"אי )  
17:00בשעה , בניר גלים   

18מעל גיל (מלווה + לילד  ₪ 20כניסה להצגה  ) 

 
 מנוי הצגות ילדים בחבל יבנה

 

ס חבל יבנה יוצא בתוכנית מנויים"מתנ . 
 הצגות ילדים שיתקיימו בגבעת 5- ל10 – 4מנוי לגילאי 

 .וושינגטון
17:00בימי רביעי בשעה   

 

28/11/12 ד בכסלו "י  אגדהמוסיקה של   –  
)אורנה פורת.ת )  

26/12/12  ג בטבת "י סן מח   -   
)אורנה פורת. ת(השטוזים של דתיה   

30/1/13ט בשבט "י דירה להשכיר  -   
)תאטרון שלנו( ) 

6/3/13 ד באדר "כ הדייג ודג זהב  -   
)תאטרון שלנו ) 

1/5/13א באייר "כ מקהלה עליזה  -   
)תאטרון מופע( ) 

 30) 18מעל גיל (למלווה ₪  50 –מחיר לכרטיס בודד לילד 
₪  

  200₪) = 18מעל גיל (מלווה מבוגר אחד + מנוי לילד 
  350₪=  ילדים 2+ מלווה 
  500₪=  ילדים 3+ מלווה 

 
  הרשמה בזמן מקום מסומן

 התוכנית ניתנת חינם לילדי צהרונים בתוכנית מלאה
 ערב לנשים

  טנדו מדרש ושיר
רות ועיון מעמיק מופע ייחודי המשלב קטעי שירה מהמקו

 מרצה –פנינה נויברט : עם במדרשים ואגדות חכמים
מרת  ז–חגית כפיר  , ל"למחשבת ישראל ולאגדות חז

מרת נגנית גיטרה וז–והילה כפיר  . 

  "תפילת האמהות"
התרפקותה של רחל המשוררת על פרשיות בחייהן של 

רחל אמנו וחנה פותחת צוהר לעיון מעמיק בסוגית 
ל וכתבי הרב קוק"דות חזהתפילה לאור אג . 

בשעה ) 5/11/12(ג "במר חשוון תשע' ה ביום שני כ"אי
 . בגבעת וושינגטון באולם שומרון20:30

  30₪: דמי כניסה 

 

 ס"   משולחן המתנ
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ים גדולים יפים  חדר5להשכרה  התפנה בית 

  שווה לראות-ממוזגים ומרווחים, ומוארים,מאוד

 
   הערבבשעות 0524498254

  פנחס אריאלו רחל 9430545-08 
________________________________________  

  
 להשכרה, לכניסה מיידית 

מטבח חדש וסלון, ר" מ72-כ ,  חדרים 3דירת  . 
 .מכל סוג מזגנים בכל חדר.  יש נגישות לעגלות

 
054-4610943לפרטים יעל     

_______________________________________  

 לך לך     :  פרשת  שבת
   

   המרכזי הכנסת בבית
   

  05:20בשעה " מנחת שי"תפילת ותיקין ב
  מאירפישר  י"ע  במסכת גיטין  שיעור       -   7:00  

  התחלת תפילת שחרית       -   8:00
  שלו  צקי למבוגרים ש"בפ  שיעור התפילה  אחרי  

  הקר  אודי י"ושיעור לילדים ע                  
  .גבאים ובחירת מתפללים אסיפת        - 18:30

ם לגברי   שיעור בין מנחה לערבית  -  בשטיבל
  .שמואל לנקרי  י"ע ונשים

_______________________________________  

  
 מבקשים ,גרים היום בניצן ,משפחת הנדל עדי ואשר

 .בשכירות במושב  לגור
  .שם המשפחה של עדי לפני הנישואין היה נגל

יעזור לנו ויתקבל בחשאיות  , שליליחיובי או ,כל מידע
  .ובברכה

 השכרה/ן למכירה "דלנ
  
  

 13:30 - 9:00בין השעות ) 'יום ו (02.11.12בתאריך 
פינות (תתקיים מכירה של ריהוט וחפצי נוי יד שנייה 

 )מפות וכו, נברשות, אוכל

  .המכירה תתקיים בחצר משפחת שבת

 
  מיכל שני ואילנה שבת

  
  

________________________________________  
  

 מעץ דובדבן 160X80ה גדול שולחן כתיב, למכירה
  . מיטה אמריקאית סילי .מלא

  
  054-4442653 צקי שלו  

   
________________________________________  

, 1600, כחדשה, אקטיב.1.6.  החדשה 3למכירה מאזדה 
. כולל מגוון רב של תוספות , אפור גרפיט , 3/13טסט עד 

 הקודם ,נדירה. מ" ק25000. העליה לכביש- 2011מרץ 
  !!!זוכה

  0507641141 חיים דורי 
  0774900131  או 

________________________________________  
  
  

  :וזף קאופמן'למכירה ביגוד בכל המידות של המותג ג
  160. מכנסי מטיילים מתפרקות-

 )R LOME450)46-40נעלי הרים-

  35 חמצוור\כובע-
  90חולצה מנדפת זיעה -
   120פליז אקסטרים -
   120ליז קלאסי פ-

  WINDBLOCK255 פליז-
  275מעיל רוח -
  

  0509322578איתי בקר 
  052575391ישראל גרינוולד 

  

 מכירות

    משולחן הגבאים

      ועדת קליטה
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 12/1028/, ג"ב מרחשוון תשע"יום ראשון י

  חנה לבל–כ "תנ     8:45
  –" ארוחות מהסרטים: "הרצאה  10:00

לה ניחשף לסרטי האוכל הבולטים ויחד נג 
  שימושים חדשים ומרגשים 

  .לבישולים ומאכלים בלתי צפויים
 אילן ברק : מרצה               

 
ד מרחשוון "יום שלישי י

 י"מדרשת ח 12/1030/, ג"תשע
 –עם גילה יוסלזון חוג מוסיקה   17:00

  .מפגש שני
 !נשמח לראותכם 

"דיון מהסרטים: "חוג  
  מעלה–ס לקולנוע ולטלויזיה "מבית בי
' ה ביום ראשון ד" לחוג תתקיים איחשיפה

 במבנה 17:00 בשעה 18/11/12, ג"כסלו תשע
  .מרכז היום

כל מפגש יעסוק בנושא חברתי או תרבותי 
  יקים את החברה הישראלית והיהודיתשמעס

סביב הנושא יוסב הדיון ויוקרנו סרטים  .
  .שעוסקים בו

משולב בהרצאה של אחד היוצרים של 
ת הסרט מהפן שינתח א, הסרטים שיוצגו

 .והחברתי של הסרט , התרבותי, הקולנועי
 אורך כל מפגש כשעה וחצי 
על המועדים ( החוג יתקיים בימי ראשון 

 )האחרים נפרסם בהמשך
 .המשתתפים' המשך קיום החוג מותנה במס

  
ה "חם יתקיים בע-המפגש הקבוע של בית

 ג"תשע' ד מרחשון ה"י, ביום שלישי הקרוב
- לפני11:00 בשעה ,)30/10/2012(     

  .הצהריים במועדון ותיקים
           _______________________________________

 העמותה למען החבר הותיק
  

 עמכם' ה
 ;השבת

 17:20:תפילת מנחה וערבית בסניף
 20:30:ב"פעולת חב

 16:10:לימוד ומפקד מדריכים
 16:30:מפקד חניכים

השבת פתחנו בשעה טובה ומוצלחת את חודש 

 .אירגון במפקד אש מטורףףף
 !!יישר כח לכל העוסקים במלאכה

 ,שבת שלום
 יתאור הקומונר

  
כמידי שנה בחודש חשוון אנו מציינים בסניף 

 .חודש התארגנות לקראת השנה החדשה
 

 "נאמנים לדרך: "השנה יעסוק החודש בנושא
 

ה וההתלהבות חודש ארגון נודע בשמחה הגדול
וזה כולל נוכחות .. שבו' רגוןא'אך מנגד גם ב, שבו

ה בסניף במשך 'גבוהה יותר של חניכים וחבר
לכלוך שנדאג שיהיה כמה צביעות ו, השבוע
לפעמים גם רעש אחר הצהריים ובערבי , שפחות
 . החודש

נעשה . אנו מבקשים את סליחתכם מראש, לכן
אך , הכול כדי למנוע כמה שפחות בלאגן והפרעות
מנגד נבקש גם שתקבלו זאת בהבנה בעקבות 

-גם לחניכים. חשיבותו הגדולה של חודש זה
נוער וגם גם ל, גם למדריכים, הילדים שלכם

  . למושב כולו
אנו מרבים בעשייה , במהלך חודש עמוס זה

שמטרתה העיקרית היא הפנמת , ופעילות בסניף
מתמקד כל , בתוך הנושא הכולל. הנושא ויישומו

הפעילויות בסניף .שבט בנושא המתאים לו
, פעולות המדריכים: ממוקדות סביב הנושאים

 והופעות השבטים בסיום, צביעת הקירות בסניף
  .החודש

חשוב לציין שבשל ריבוי הפעילות בסניף החודש 
שלישי , ניפגש גם מעבר לימי הפעילות הרגילים

 .אלא גם בימים אחרים, ושבת
 

, נישאר אנו, )15/11(כסלו ' ח"ר, ביום חמישי*
בסניף למשך כל ' צוות ההדרכה וחבריא ב

 .הלילה
נבקש סליחה מראש על השעות המאוחרות 

 .והרעש

 בני עקיבא
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  יום ראשון
  28/10ב חשוון "י

  

  שנייום 
  29/10ג חשוון "י

  שלישייום 
  30/10ד חשוון "י

  ביעייום ר
  31/10ו חשוון "ט

  יום חמישי
  1/11 ז חשוון"ט

  
  17:30-19:30  

  ספריה
   17:30-19:30  

  ספריה

 18:51  תפילת מנחה 
 05:20  תפילת ותיקין

 07:30 נ הגדול"ביהכ ,  גיטיןמסכתשיעור ב
 07:30 שטיבל שיעור במסכת שבת

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

  נ הגדול"ביהכ , שיעור למבוגרים, לאחר התפילה
  נ הגדול"ביהכ  , מקביל שיעור לילדיםב

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

 13:30 י"מנחת ש תהילים לילדים
  13:15  גרינברג' משפ  תהילים

 17:10 מייזליק' בית משפ תהילים לנשים ונערות
  שטיבל קרי שמואל לנ,ש"שיעור בפ, בין מנחה לערבית

 זמני שבת לך לך

  לוח אירועים לשבוע הקרוב

  !!!שבת שלום ומבורך

  
  :המערכת

  עידית בוכניק
  טוויטו-שירי גביש

  איתי בקר: מדפיס
  ת גרוסמןשרי: מפיצה

הודעות לפרסום יתקבלו עד יום 
  .19:00שלישי ב 

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

  57: סיסמא. גמליאל: שם
  9437133 :מזכירות המושב

Sg828@bezeqint.net

  
  

נכדה לבתם , אסתר-להולדת הנינה הודיה   גרינוולד מזל טוב והרבה נחת) רי'ג(חם מאחלים למרים ויעקב -כל חברי בית
נכדים ונינים הגדלים , לראות הרבה צאצאים שתזכו!!כן ירבו: שרגא וחיה סביר-בת לנכדם מאיר ,צביה ויעקב סביר

  .ארצנו הקדושה ומפתחים את
______________________________ 

, מעניינת הנוספת עמנו בשבוע החולףהאנו מודים למר יהודה לוין על השיחה   
.ו בקהיר שבמצרים שכנתנועל חוויותיו בעת שירותו במשך שלוש שנים בשגרירותנ  

 
  9437841:'לפרטים נוספים ניתן להתקשר למרים גרינוולד טל  

   9431310:'טל  לב -או למרים בר                                                             

 בית חם


