בס"ד

עלון שבועי

בית גמליאל

פרשת משפטים
שבת מברכין
כ"ט שבט תשע"ג
9/2/13
גיליון מס' 791

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

16:59
18:00
17:25
17:35

דבר תורה  /הרב
"ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם"..
אומר המדרש רב"ה )ל' ז'( " :ואלה המשפטים -מהו ואלה
בא וראה כמה חיבב הקב"ה למשה ,שבשעה שחסדו –
])גדפו(-ולשון העץ יוסף-חסרו[ אותו דתן ואבירם במצרים,
שאמרו לו 'מי שמך לאיש שר ושופט עלינו' אמר להם הקב"ה
בזה שחסדתם אותו )או חסרתם לפי העץ חיים( אני נותן לו
גדולה שנאמר "ואלה המשפטים" ..מה הייתה תוכניתו של
משה רבינו ,שבגינה זכה לפי המדרש להיות שר ושופט של
ישראל ולהנחיל להם את התורה ,חוקיה ומשפטיה? משה
רבינו לא עומד מן הצד כשהוא יוצא אל אחיו "וירא
סבלונתם"" ,וירא איש מצרי" -משה רואה ,יש למשה
חברים יקרים!
שבוע הבא יהיה השבוע האחרון בו נשמש כעורכות דף
המידע .
כפי שכתבנו בשבוע שעבר ,עריכת העלון גוזלת מאיתנו זמן
יקר ולאחרונה גם כוחות נפש רבים.
צר לנו לסיים את עבודתיינו כעורכות בצורה זו ,אך לצערינו
לא נותרה לנו ברירה.
עייפנו !עייפנו ממלחמות מיותרות ,עייפנו מלעמוד בחזית
ולנסות לרצות את כל הצדדים ,עייפנו משנאת חינם
ומחוסר פירגון.
אנו קוראות בזו לחברים שאיכפת להם ,להתנדב ולעשות
את המלאכה במקומיינו ,נשמח לעמוד לרשות המתנדבים
ולהדריכם בעבודת העריכה.
_________________________________
בברכה ,שירי )גביש( טויטו ועידית בוכניק

משולחן המזכירות
לידיעת התושבים ,אבקשכם לסור למזכירות ולשלם את
תשלומי המיסים לשנת  ,2013מס ועד מקומי  +ארנונה.
למשלמים עד ל 15/02 -יינתן הנחת  2%במיסים.
כרטי סות מעודכנות נמצאות בתיבות הדואר.
הסדרת חשבונותיך בהוראת קבע אישית עדיפה ויעילה
יותר מכל הסדר תשלום אחר ,מדובר בתשלום קבוע ונוח
הנגבה באמצעות ה .קבע ישירה .הסדרת ה .הקבע
מתבצעת דרך המזכירות.
אנא הזדרזו בכדי להימנע מצבירת חובות וחיוב בתשלומי
ריבית מיותרים.
**לידיעת התושבים ,בתאריך  07/02יום חמישי,
המזכירות תהיה סגורה.

הסתכלות מיוחדת ,הוא רואה דברים ,שאחרים אולי אינם
רואים ,אבל הוא אינו מסתפק בראיה בוחנת ומעמיקה בלבד,
אלא הוא גם מגיב ,הוא מתערב ,הוא אינו עומד מן הצד
כאשר איש מצרי מכה איש עברי ,או כאשר שני אנשים
עברים ניצים ,אלא ,הוא פועל מיד לפי הצורך ,כל מקרה
לגופו ,ללא כל שיקולים אישיים או צדדים .זהו אדם הראוי
להיות שר ושופט .אותן התכונות שהיו במשה רבינו-
ההסתכלות המיוחדת ,התגובה ,האיכפתיות והכנות ,הן אלו,
שהיו לרועץ בעיני דתן ואבירם בשאלתם "מי שמך לאיש שר
ושופט"? ..דווקא תכונות אלו ,ראה בהן הקב"ה תכונות
עיקריות ומובילות בבחירת אישיותו של מנהיג הראוי להיות
שר ושופט לישראל ולהניח לפניהם את "ואלה המשפטים"
___________________________
שבת שלום ובשורות טובות,הרב
שיעור לנשים
לידיעת החברות ,השיעור יתקיים השבת בשעה 16:45
במועדון ותיקים.
______________
להתראות ,רבקה
שיעור גמרא שבת
השיעור בגמרא אחה"צ יתקיים השבת בשעה . 16:15
______________
להתראות ,הרב
יישר כוח הורים יקרים!
יוזמה ברוכה של ההורים בהעברת שיעור תורה ליום
שני ,הביאה לשינוי מבורך בהשתתפות הילדים ,למעלה
מ 30-ילד וילדה נכחו בשיעור ,כן ירבו!
_______________
תזכו לרוב נחת ,הרב
שיעור פ"ש עם צקי שלו
השיעור הבא יתקיים בעז"ה ביום ראשון ,ל' בשבט,
 ,10/2בשעה  20:30אצל מש' נדלר .בואו בשמחה.
מקווה
אילנה  054-8094202בימים :רביעי ,חמישי ,מוצ"ש.
דבורה  054-4534015בימים ראשון ,שני שלישי.
בימי שישי לסירוגין -השבוע אילנה.
נא להתקשר ולתאם במשך היום.
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ספינקער רבה )החדש( אברהם יצחק כהנא ,יבוא אלינו
ב"ה בשבת פרה כי -תשא כ' באדר .2-3/3משפ' אלפרט.

לוח מודעות
למסירה טיולון  Maclarenבמצב סביר
שירי 0528846354
_______________________________________
התפנה מקום בצהרון של הילה
הילה 0525712298
_______________________________________
מתארגנת קבוצה לפתיחת כיתת-גן במעון בשנה הבאה,
לילדים המיועדים לעלות לגן .יש אפשרות לסיבסוד.
נטע מוסקוביץ 0508424128
שולי רוזינסקי 0508990005
_______________________________________
מעוניינת לעבוד בעבודות בית קלות בישול,גיהוץ,קיפול
כביסה ועוד.
ישראלה 0507768959

"כיפה סרוטה בחיי הקהילה" -החיים ביחד ולחוד-
סטירה יהודית מטורפת המשאירה מקום למחשבה...
אי"ה במוצש"ק פרשת "משפטים" כ"ט בשבט )(9/2
בשעה  20:30במועדון המושב .דמי כניסה.₪ 30 :

מזל טוב
מזל טוב ליוכי וטוביה בן חיים להולדת הנכדה,דרי'ה ,בת
להדס ואריאל עמית
_______________________________________
מז"ט לזיווה ומרטין מסקוביץ להולדת הנכדה.
שיזכו ההורים בע"ה לגדלה לתורה לחופה ולמע"ט
בקלות ובשמחה.
ולכם רוב שמחות ונחת מכל הילדים.

טוב להודות
תודה רבה לכול המארחים ,המסייעים ,המברכים
והאופים ולכל אלו שבאו לשמוח איתנו בבר המצווה של
נטע .בעזרת ד' ,נשיב לכם בשמחות.

השבת אבידה

רחלי ליאור ונטע פורמן

עדיין לא הושב מפתח לרשות בעליו)מפתח של דלת כניסה
לבית( .אשמח להשיבו.

בונים יחד קהילה

רבקה 0547211292
נוער יקר ,אנחנו שמחים לבשר לכם כי משהו חדש עומד
להתחיל! אתם חלק חשוב ומשמעותי ביותר במושב שלנו
ואנחנו כאן בשבילכם כדי ליצור סביבה טובה יותר!
אנחנו מאוד מתרגשים להתחיל בעבודה אתכם ובטוחים
שהולך להיות אדיר!
בימים אלו נבנית תכנית מיוחדת רק בשבילכם! נשמח
לקבל הצעות ,הערות והארות..פרטים ינתנו בהמשך.
עד אז ,מחכים לכם ,נוער ט'-יב' )כולל( בערב שבת
במועדון הגדול בשעה .21:00
ולנוער ז-ח בשעה  13:30למחרת ברחבת הבית כנסת
הגדול לטיול שבת.
____________________
כבר אוהבים אתכם..
תמר ואריאל,מימי ודניאל
בואי גם את להיות מלכה
ואם לא תלבשי מלכות איך תהיי מלכה ?!
נערות ונשות בית גמליאל מוזמנות מאוד לחוויה נשית
ייחודית ,קריאת מגילה לנשים על ידי נשים.
קוראות וותיקות וחדשות מוזמנות מאוד ליטול חלק פעיל
ומשמעותי גם השנה .קוראות מנוסות ,כאלה שרוצות או
אפילו רק "חולמות" לקרא "מהדבר האמתי" יותר
ממוזמנות ליצור קשר עם אלישבע שטאל או עליזה משה.
שאלי את מי שכבר הייתה ובאי גם את להיות מלכה.
______________________
אלישבע שטאל ועליזה משה
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בשבוע החולף התקיימו שלושה מפגשים עם עדי טוב
מעמותת "מהות" ,בנוסף לשניים שהתקיימו בשבוע
שעבר .הדיווח ממשתתפי המפגשים מעיד על כך שאנשים
מרגישים בצורך בשינוי ומאמינים שהוא אפשרי.
חשוב לומר ,שכל שינוי מצריך אורך רוח ומדובר בתהליך
ולא במשהו פתאומי ומהיר .שינוי אפשרי כאשר יש
פתיחות ,הידברות ורצון להיטיב ולשפר .הגננת מיכל נהגה
לומר לילדים" :מי שמוותר הוא בוגר!" ואכן בגרות
מתבטאת ביכולת שלי לראות את הצורך של הזולת,
להקשיב ,להתגמש ,לפרגן....
כמו כן ,עלה צורך לארגן גם קבוצה לנוער ופרטים בנוגע
לכך ימסרו בשבוע הבא.
המפגשים הבאים יתקיימו בתאריכים הבאים ,התכנסות
בשעה :20:15
 12/2אחראית  -קרן מנובלה ) 050-7925003אצל פזית
קרייף(
 13/3אחראית  -מרים ברלב ) 054-2323649במועדון
הגדול(
המפגשים יחלו בשעה  20:30בדיוק .לגבי פרטים נוספים
אפשר לקבל אצל כל נציגה .
ושוב -תודה לכל המארחים ולכל מי ששותף לקידום
התהליך .ותודה גדולה לעדי על ההדרכה וההכוונה
שנעשית באורך רוח ובנחת .
בצפייה לשותפות ומעורבות
ועדת חינוך /היגוי
רכזת המפגשים :מירב בקר 052-2224943
וכן אסתי ,דליה ,קרן ,אורית ,שולמית ,לילך ומרים
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הקומיקזה מארח את דביר בנדק

מופע בידור אינטראקטיבי ,מצחיק ואנרגטי

במסיבת פורים
ומשתה עד דלא ידע
ערב שכולו הומור ,צחוק וקרנבל לחיך
בואו בהמוניכם!!!
ערב פורים(23/2/2013) ,
פתיחת דלתות – 21:00
התחלת מופע – 22:00
כיבוד עשיר ,אלכוהול כיד המלך
והמון הפתעות...

הרשמה  -בתשלום מראש
)לא תהיה שמירת כרטיסים(
מחירי כרטיסים –
 ₪ 50מבוגרים
 ₪ 70אורחים
השנה – תחרות תחפושות מיוחדת עם שופטים סמויים.
קניית כרטיסים עד לתאריך
י' אדר תשע"ג )(20/2/2013
קרן מנובלה )אנגל( – 050-7925003
אסתי גרינברג – 054-6375513

מצפים לראות את כולכם

ועדת תרבות
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שוק אביב
אם יש לכם חפצים חדשים מכל סוג שהוא
מתנות שקבלתם ולא מתאימות לכם  ,צעצועים,
תכשיטים ,קוסמטיקה ,כלי מטבח  ,כלי נוי ,בגדי
ילדים/תינוקות ,מצעים חדשים ,וחפצים משומשים
במצב טוב) .לא בגדים משומשים!!!( נשמח לקבל .
שוק אביב נערך במושב והכנסותיו קודש לילדים
ממשפחות נזקקות.
השוק יתקיים ב"ה באיסרו -חג של פסח במימונה.
החפצים נמכרים במחירים של  5 -10 -15 - 20ש"ח
ואתם מוזמנים גם לבוא ולקנות.
בימים אלו כשמתחילים לארגן את הבית לקראת
הפסח קרוב לודאי שתמצאו דברים שלכם לא נחוצים
ואנו נוכל למכור ..את הדברים הביאו אל :מדי מייזליק
רח' הרימון  101מול ביה"כ .מושב בית גמליאל .נודה
לכם אם תעבירו את המידע הלאה לחברים ובני
משפחה .לפרטים0547771414 :
זו ההזדמנות לספר שהכסף מהשוק בשנה שעברה
חולק בין  3ילדים המחלימים מסרטן,
 2ילדות שנכוו קשה ומשפחה המטופלת בילד חריג.
אין לתאר את ההתרגשות וההודיה של בני המשפחות
על העזרה והתמיכה הזו.
_________________________
שנזכה תמיד להיות בצד הנותן
בברכה ,מדי מייזליק
שיר תודה לקב"ה
שיר תודה לקב"ה שנשלח למזל דורי ,ע"י אחד מחברי
המושב ,שטרם מכירה אותו  ,כהכרת תודה .השיר
חובר לקב"ה אך שם הנמענת  ,מזל דורי ,נרמז בו
,כבעלת החסד.
תודה לאבי היקר  ,הקדוש ברוך הוא !
אבי היקר,
תמיד דאגת שלא יהיה לי קר ,
איך כל פעם מחדש
אתה מראה לי שאמונה זה מקדש .
ורק רציתי לשמור את השבת ,
ושלחת לי מטעמים על מחבת.
כמובן שגם דאגת את הנס להסתיר
ושלחת לי מזל ! שאת השבת לי אתה מתיר.
אשריך שהצלחת לשמח יהודי בכנות,
כי את זה אי אפשר לקנות בשום חנות .
תודה רבה
בלב ובכליות

העמותה למען החבר
יום ראשון ל' שבט ,א' ר"ח אדר10/2 ,
 8:45תנ"ך ,חנה לבל
' 10:00הרצאה :הטמפלרים מגרמניה  -פרק א
מרצה :יוסי מריומה
יום שלישי ,ב' אדר - 12/2 ,מדרשת ח"י
 17:00חוג מוסיקה עם גילה יוסלזון
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אבות ובנים בבית גמליאל
בשעה טובה אנו מתחילים במסורת של לימוד אבות ובנים
)ובנות( בבית גמליאל .הלימוד יהיה על פרשת השבוע.
הלימוד יתקיים ,בע''ה ,במוצאי שבת בשעה  19:00בבית
הכנסת הגדול .מי שבא מרוויח!!
פרסים מיוחדים למשתתפים!!
בואו עם ילדיכם בשמחה!!
לקבלת פרטים נוספים  :יעקב מטודי 0504477669
משנכנס אדר ,אל תשכחו להרבות בשמחה!!
יום שני ,החל מ 16:00-פעילות יצירה במועדון .מופע של
"בלוניזם" מרהיב ,לכל המשפחה ,יחל בשעה  17:30בדיוק.
מומלץ ביותר לכל המשפחה.
בואו בשמחה בהמוניכם!!!
להזכירכם:
לא יהיו דוכנים למכירת מזון במהלך הערב ,אנא הערכו
בהתאם .עלות הכניסה היא  20ש"ח לילד ,או  50ש"ח
למשפחה.
פרטים נוספים אצל נילי מס ותמר וינשטוק.

בני עקיבא
ה' עימכם!
ניפגש השבת ב 21:00במועדון הגדול לערב נחמד עם הצוות
שילווה את הנוער
לימוד מדריכים16:00:
מפקד מדריכים16:05:
מפקד חניכים16:15:
חודש אדר ממשמש ובא ובקרוב יתחילו כל אירועי חודש
אדר,פרטים בהמשך..
חבריא ב' )כיתות ט-יב( ,ניפגש במוצ" ש בסניף כדי להכין
את כל הדברים ל'בלאגנים בכיכר
) :-שבת שלום

בית חם
המפגש הקבוע של בית-חם יתקיים
בע"ה ביום שלישי הקרוב ,ג' באדר – "משנכנס אדר מרבין
בשמחה"  -ה' תשע"ג ) ,(12/02/2013בשעה  11:00לפני
הצהריים במועדון הותיקים.
אנו מודים לחברנו עמנואל שוהם על קורותיה המרתקים
של משפחתו בתקופות שלפני ,בזמן ואחרי מלחמת העולם
השניה ,אותם סיפר לנו בשבוע החולף.
____________________________
לפרטים נוספים ניתן להתקשר:
למרים גרינוולד9437841:
למרים בר-לב 9431301 :
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ברצוני להעלות נושא שכבר דובר בעבר אבל ממשיך להתרחש ולסכן את כולנו.
אני מדבר על תופעת הנהגים ונהגות אשר נוהגים בתוך המושב עם תינוק על הברכיים.
השבוע ראיתי נהג ,תושב המקום אשר שוכר בית במושב ,נוהג לכיוון המעון עם תינוק על הברכיים .נסעתי אחריו
וכשהגענו למעון הערתי לו שהדבר שעשה מאוד מסוכן גם לו ,גם לתינוק וגם להולכי הרגל ונהגים אחרים ובנוסף זוהי
עבירה על החוק .לתדהמתי תשובתו הייתה" ,הערת לי בעבר ,לא היה איכפת לי אז וגם עכשיו לא איכפת לי ,האבא
שלי לקח אותי על הברכיים וגם אני אעשה את זה ,חבל לך על הדיבורים"
אמרתי לו שאם זה בעיה אדאג לו באופן אישי לכסא תינוק ומה גם שהמושב ביקש מספר פעמים שאנשים יפסקו
להתנהג ככה .תשובתו היתה" ,מי זה המושב בכלל ,לא איכפת לי" והוא המשיך לדרכו.
לצערי לא היתה לי האפשרות לתת לא דו"ח תנועה ,אבל פניתי לשוטר הקהלתי בבקשה שיגביר את הפיקוח על הנעשה
בכבישים תוך שיתוף משטרת התנועה.
פנייתי היא ,לא רק לאותו נהג אלא לכל "העוסקים במלאכה" עד מתי תמשיכו ככה? עד לתאונה המחרידה
הראשונה או חס ושלום ללוויה הראשונה? החיים בידנו!!!
___________
שלי ארן
הקטנת סיכון ההדבקה משפעת
בפרשת משפטים מודגשת הרפואה המונעת ,ככתוב "והסירותי מחלה מקרבך" )שמות כג ,כה( .מספר משלי )כב ,ה( אנו
שׁוֹמר נ ְַפשׁוֹ יִ ְר ַחק ֵמ ֶהם" .מסביר הרלב"ג )אחד
למדים על חובת הזהירות של הפרט .נאמר " ִצנִּ ים ַפּ ִחים ְבּ ֶד ֶר ְך ִע ֵקּשׁ ֵ
ה"ראשונים" ומדען דגול )בעל פטנט ניווט!( שחי בפרובנס בין השנים  :(1288-1340הנה בדרך האיש העיקש והוא
ההולך בדרך מעוות שאינו משגיח כראוי אי זה הדרך ראוי שילך ימצא צנים להינזק בקרירות האוויר וימצא בו פחים
להילכד בהם רגליו .ומי שהוא שומר נפשו והוא המתבונן בדרכיו והולך בהם דרך ישרה ירחק מאלו הדברים המזיקים,
כי הוא לא ימסור עצמו לסכנות ויעיין באי זה דבר ראוי שישתדל בהשגתו ובאי זה אופן שיהיה נמלט מהרעות
והפגעים".
לאחר הפתיח המקראי ,ניגש לצד המדעי :כיצד אפשר למזער את הסיכון להידבק ולהדביק אחרים במחלות
נשימתיות? להלן צרור עצות בדוקות:
• התחסן כנגד שפעת מדי שנה :הנגיפים משתנים וכל שנה מרכיבים חיסון הכולל שלשת הנגיפים המועדים
לפורענות .החיסון מכיל נגיפים מומתים כך שאי אפשר לחלות משפעת עקב החיסון .כדאי גם בעונה מאוחרת
זו להתחסן אם טרם הספקתם.
• רחיצת ידיים :מומלץ לרחוץ ידיים ביסודיות עם סבון ומים )או בג'ל לטיהור הידיים( בנסיבות הבאות:
 oלאחר הקימה
 oלפני האכילה
 oלאחר היציאה מהשירותים
 oכשמגיעים הביתה מהעבודה ,מבית הספר ,מהצבא וכו '
 oלאחר שיעול או התעטשות שחסמתם עם הידיים
• חסימת שיעול או התעטשות :מומלץ לעשות זאת לתוך זווית המרפק הפונה לגוף .במידה ובכל זאת
השתמשתם ביד ,יש להתרגל לחסום עם היד בה לא לוחצים ידיים )ברוב האוכלוסיה מדובר ביד שמאל(
• הימנע ממגע בריריות הפנים עם הידיים :חז"ל כבר למדונו ש"ידיים עסקניות הן" ולכן רצוי להימנע מנגיעה
בעיניים ,בפה ובאף עם הידיים .אם אין ברירה ,יש להיעזר ביד בה לא לוחצים ידיים.
• איוורור החדר :אחת הסיבות המרכזיות לריבוי זיהומי מערכת הנשימה בחורף היא היעדר תחלופת אוויר
והיחשפות לנגיפים המצויים בה .לכן ,רצוי לפתוח מעט את החלונות כדי להבטיח תחלופת אוויר )גם מומלץ
כדי להקטין סכנת חשיפה לחד-תחמוצת הפחמן מתנורי חימום(
• שמירה על לחות דרכי הנשימה :מרקים חמים )מרק עוף ואחרים( ,משקה מהביל ,מקלחת וכן מכשירי אדים
משמרים את תפקוד ריריות מערכת הנשימה החיוניות להגנה בפני נגיפים .וכן להיפך -חימום יתר של הבית
משיג מייבש ריריות אלו.
• שמירה על מערכת החיסון :ההמלצה המבוססת ביותר היא לדאוג לישון מלוא השעות להם זקוק גופכם.
להלן ממוצעים לפי גיל :ילדים 9-עד  10שעות ,בני עשרה 8-9 -שעות ,מבוגרים 6-8 :שעות.
• מניעת העברת המחלה לאחרים :אפשר להדביק אחרים בשפעת מיום לפני הופעת הסימנים הקליניים ועד
לחמישה עד שבעה ימים לאחר שנהיים חולים .ילדים עלולים להדביק אחרים גם מעבר לכך .לכן חשוב
להתחשב בזולת ולהישאר בבית/להשאיר את הילד מחוץ לגן/מעון אם יש סכנת הדבקה.
איחולי חורף בריא!
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תגובה לתגובת הוועד המקומי על מכתבו של אלעד דרורי
אלעד דרורי בעלון שבת פרשת יתרו כואב וכועס בצדק על חוסר המעש בעניין הגניבות והשערים הפתוחים במושב ומאשים
בכך את "היריבויות האישיות" ,של ראשי הועדים.
אלעד צודק בהחלט בתסכול שלו אך עליו לשים את האצבע על הבעיה האמיתית שהיא לא בעיית יריבות כי אם תפקוד כולל
של מערכות המושב בשנים האחרונות.
טענת היריבות נזרקת לחלל האוויר בכל פעם שאנו נתקלים במחדלים וחוסר מעש של הוועד המקומי .ונותן לגיטימציה
לחברי הועד להתחמק מביצוע מחויבויותיהם ע"פ הגדרת התפקיד שלמענו נבחרו.
בעניין השמירה:
 .1המחויבות לקיום השמירה ביישוב היא של הוועד המקומי ושלו בלבד ע"פ כתב האצלת סמכויות שפירט ישראל
עזריה מתוך צו המועצה ומובא קטע ממנו שנשלח לוועד ביום  23.5.12שנית .ציטוט "בישיבת מליאת המועצה מס'
 395מיום  14.5.09בסעיף ד' האצלת סמכויות לועדים מקומיים הואצלה הסמכות לטפל בשירותי שמירה על הועד
המקומי....אשר על כן הנכם נדרשים לבצע את השמירה בישוביכם מייד"....
 .2הועד המקומי ביום  24.4.12שלח לנו דף מטעמו דף עם הסברים מהסברים שונים וכשביניהם בסעיף  2הודיע כי אין
יותר צורך בתשלום מיסים לועד הקהילתי כי הוא לוקח על עצמו את כל התפקוד של הועד הקהילתי ,ציטוט
"...וכל זאת ללא צורך בגביה של  ₪ 1.150לשנה ,שהיתה נהוגה עד כה .דהיינו הועד המקומי אינו זקוק לכספים
שיגבו בשנת  ,2012מבחינתינו תשלום זה אינו נחוץ .הפעולות המשלימות תבוצענה ע"י הועד המקומי במסגרת
תפקידיו וסמכויותיו על פי חוק ותוך שמירה על מסגרת תקציבית .וזאת כאמור .במטרה להקל על החברים בתשלומים
בעניין השער
השער החשמלי היה מחובר לבית משפ' גוטמן אברהם וזהבה כ 10 -שנים וע"כ עלינו להודות להם ,הוא טופל מקצועית
וטכנית בצורה סדירה ונשמר בצורה מניחה את הדעת.
הוועד הנוכחי לא דאג לתחזוקתו של השער וכתוצאה מכך כל פתיחה וסגירה שלו הפכו למטרד בלתי נסבל של רעש וחריקות
שהפריעה למנוחת הלילה של השכנים.
משפ' גוטמן לצערנו בקשה לנתקו מרשת החשמל הפרטית שלהם ,וכשלא נענתה עשתה זאת המשפחה בעצמה.
לאור הצורך בהשקעות של פילר לחשמל ושיפוץ יסודי של השער ,ביקש הועד החקלאי להזיז את השער בכ 100 -מטר ,בכדי
לשפר את יעילותו בכך שיחסמו כניסות של דרכים עוקפות לתוך המושב מחד ,ומניעת הפרעה לשכנים מאידך.
נכון ,לא חשבו ע"כ מספיק לפני  10שנים אך למען בטחון התושבים זו ההזדמנות לתקן טעות מחשבתית ומוטב מאוחר
מאשר אף פעם.
המקומם ביותר לנושא היא האמירה של הוועד המקומי בתגובתו בדף המידע של שבוע שעבר) ,ציטוט( "עלות הזזת
השער או לחילופין שער חדש ,האם זה לא בזבוז של כספי ציבור.
תשובתי היא לא !! ,בטחון ושלוות התושבים לא נמדדים בכסף.
מה שכן בזבוז כספים משווע הוא :
הכנת תוכניות בניה/הגשה של בתי כנסת ללא מחשבה וללא גבולות .עתירות לבתי משפט נגד ועד המושב ,מינהל מקרקעי
ישראל ,הועדה המקומית לתכנון ובניה ונגד כל מה שזז .תשלומים מיותרים לעורכי דין להקלטות שיחות ותביעות חברים.
הפעלת מערכות כפולות ומשולשות של בעלי תפקידים לניהול המושב .גבייה של פי שניים עבור הוצאות ביוב .ועוד ועוד.
אלה הם הוצאות מיותרות ובזבוז כספי  .שערים שמירה בטחון ושלוות הציבור ככל שיעלו אינם בזבוז כספים
דוד אנגל
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ממערכת הגמלידעה
בשבוע שעבר קראנו תגובות למאמר מערכת שהתפרסם בביטאון החדש גמלידעה.
הרשו נא לי לנסות לענות בשורות אלו ,לא בהתנצחות אלא על דרך "מענה רך ישיב חמה"
 .1אנא האמינו :בכנות!
ממש אין ולא הייתה כוונה או רצון לפגוע!
אכן הקהילה חייבת תודה והערכה לעורכות הדף השבועי על פעילותן ובעיקר על העבודה וההשקעה הרבה בניהול
ועריכת הדף השבועי וזאת ללא תמורה!
אם הדברים שנכתבו בגמלידעה הובנו בטעות כהתרסה ופגיעה אישית אין לנו אלא להצטער ולכאוב על כך!
 .2העובדה היא שהדף השבועי עבר בהדרגה להתנהלות בסגנון מסוים .אנו מרגישים שיש בכך חסר כלשהו ומעוניינים
להקים משהו שונה .זה לא אומר שאיננו מכבדים את בחירת העורכות לשמור על סגנון ואופי אחרים .איננו מאיימים
על הלגיטימציה של הדף השבועי.
יצוין שעל פי כוונותינו – למרות שזה לגיטימי אם היה  -לא צפויה תחרות בין העיתונים.
 .3נכון שאנו בתקופה רגישה במושב .נכון שזו תקופה שבה עלינו לשמור ככל האפשר על שלום-בית ,לנהוג בכבוד הדדי
ולהשתדל ללכד את השורות .לדעתי זה אומר בין השאר:
אנא במטותא ,די להיעלב מכל מילה...
הבה נתחזק ונשמור על חוסן חברתי אמיתי שעומד גם במבחנים של מילות ביקורת בין אם היא מקובלת עלינו ובין
אם דעתנו נשארת חלוקה.
מיותר לפתוח במלחמה מסדר גודל אזורי בגלל איזו אמירה מקומית שולית .גם אם חולקים על הניסוח המדובר,
אמרו נא לי :האם הוא עד כדי כך תוקפני עד שלא ניתן להכיל אותו?
יש דרכי ביניים .ניתן להעיר .ניתן להביע הסתייגות .לא מומלץ לקחת יותר מדי ללב .כן מומלץ לקחת נשימה לפני...
 .4מערכת גמלידעה מתכוונת לאפשר חופש ביטוי ומתכוונת להקפיד ככל האפשר על איזון .לא תמיד ,אך במקרים רבים
הפרקטיקה שבאמצעותה נשמר האיזון היא אכן פנייה אל גורם נגדי על מנת לאפשר לו להשמיע תגובתו .עניינו
ומיקודו של מאמר המערכת הראשון של גמלידעה פשוט לא היה עיסוק בהכפשות ,האשמות או הטלת אחריות
למעשה רע או מחדל .אני מזמין את הציבור לקרוא אותו מחדש .זהו מאמר פתיחה שמסביר בעדינות וללא התלהמות
את הצורך בעיתון נוסף .וכן ,נכון ,כתוב שם גם ש"באופן תיאורטי" כאשר עיתון מוצא על ידי הועד "קיימת
אפשרות" לבעיה...
לא עלה על דעתנו שדברים שמנוסחים באופן כה כללי ייתפסו כמכוונים כנגד מישהו ספציפי ולכן לא שייך היה לבקש
מראש תגובות.
עדיין ,כאן ייאמר :אם היינו יודעים על כך שמישהו ייפגע היה מקום לשקול ניסוח אחר.
בואו לא נהפוך על ההתחלה את גמלידעה לאויב העם בגלל משפט שלא נשמע כל כך נוח לאוזני חלקנו.
חזקה על כל אנשי קהילתנו ,גם במערכת הדף השבועי ,גם במערכת גמלידעה וגם בקרב ציבור הקוראים שהם מבינים מהי
עיתונות ויודעים שקריאה אינטליגנטית של עיתונות מחייבת שוליים רחבים של שמיעת וקבלת דעות.
כולל גם הבעות דעה המורכבות ממה שעשוי לעורר אפילו במסגרת מאמר אחד ,מיגוון תחושות :הזדהות ,הסכמה,
תחושת "הייתי מנסח זאת אחרת" ,התנגדות ואף התקוממות.
כל אחד יכול להפעיל את כושר שיפוטו לגבי מאמר הפתיחה של גמלידעה ולהחליט איפה הוא ממקם על הרצף הנ"ל את
המלים השנויות במחלוקת.
לעניות דעתי ,קריאה של המאמר בלב ובראש פתוחים איננה אמורה לייצר חשק "לשרוף את המועדון"...
_______________________
בידידות ורצון טוב
משה פרי
מערכת גמלידעה
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לוח אירועים לשבוע הקרוב
יום ראשון
ל' שבט 10/2
20:30
שיעור פ"ש עם צקי
שלו )מש' נדלר(

יום שני
א' אדר 11/2
16:00
שיעור תורה
לילדים
16:00
פעילות במועדון
17:30-19:30
ספריה

יום שלישי
ב' אדר 12/2
11:00
בית חם

יום רביעי
ג' אדר 13/2
16:00
שיעור תורה לילדים

יום חמישי
ד' אדר 14/2
17:30-19:30
ספריה

זמני שבת פרשת משפטים-שקלים
תפילת מנחה
תפילת נץ
שיעור במסכת גיטין ,מאיר פישר
שיעור במסכת שבת
שחרית
שחרית
שחרית
לאחר התפילה ,שיעור למבוגרים,
במקביל שיעור לילדים,
מנחה גדולה
מנחה גדולה
מנחה גדולה
תהילים לילדים
תהילים
שיעור גמרא אחה"צ ,הרב סלומון
שיעור לנשים-הרבנית
תהילים לנשים ונערות
בין מנחה לערבית ,שיעור בפ"ש ,מאיר פישר
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
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מנחת ש"י
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' אשל
ביהכ"נ הגדול
מועדון ותיקים
בית משפ' מייזליק
שטיבל

שבת שלום ומבורך!!!
חודש טוב!!!

16:56
06:00
07:30
07:30
08:30
08:30
08:15
12:30
13:00
13:00
13:15
13:15
16:15
16:45
16:00

