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 עלון שבועי

 בית גמליאל

 

 פרשת נח
ד"התשע חשון' א  

5.01.2013 
 

00:10 :השבת כניסת  
 

00:51 : השבת יציאת  
 

11:11 :ש"באמצ מנחה  
 

11:81 :ש"באמצ ערבית  
 

   
 

ה לנח את "אומר הקב, בפתיחה לציווי בניית התיבה
 : הדברים הבאים

ְלָאה " ַני ִכי מָּ א ְלפָּ ר בָּ שָּ ל בָּ ַח ֵקץ כָּ ַויֹּאֶמר ֱאֹלִהים ְלנֹּ
ָאֶרץ ם ֶאת הָּ ס ִמְפֵניֶהם ְוִהְנִני ַמְשִחיתָּ מָּ ָאֶרץ חָּ  ( 'יג' ו" )הָּ

כצאתי 'ודומה לו , כמו מן הארץ -' את הארץ"  -י"רש
 -דבר אחר ... העיר מן -( ט"כ', שמות ט)' את העיר

אף שלושה טפחים של עומק , עם הארץ -' את הארץ'

ה מנמק לנח "הקב  ".וניטשטשו המחרשה נימוחו
מהי סיבת העונש ומבהיר לו  את עוצמת , כביכול

. העונש מפניו יהיה עליו להתגונן באמצעות התיבה
" ת הארץוהנני משחיתם א"י מסביר את המילים "רש

, כשהסברו השני לקוח מן המדרש, בשני אופנים
תאור של חורבן , המתאר את העונש כחמור יותר

וזהו המקור המדרשי . הארץ יחד עם היושבים בה
 :לדבריו

אפילו : הונא ורבי ירמיה בשם רב כהנא בר מלכיה' ר"
 . שלושה טפחים שהמחרישה שולטת בארץ נימוחו

כל זמן שהיה סורח , גשהיה לו פדגו ,משל לבן מלכים
 . היה פדגוג שלו נרדה

כל זמן שהוא סורח , שהיה לו מניקה ,ולבן מלכים
 . היתה מניקתו נרדת

הא אנא  ,הנני משחיתם את הארץ: ה"כך אמר הקב
 : ומחבל לארעא עמהון, מחבל להון

 (.'מדרש רבה לא)
אם האדם חטא הארץ מה  -השאלה המתבקשת

 ?חטאה
, פדגוג ומינקת–ת המדרש מביא שתי דוגמאו 

. שבשניהם מוטלת האשמה כאשר בן המלך סרח
, שכן אדם חי מן האדמה, דימוי המינקת ברור יותר

אולם מהו הדמיון בין ,  היא זו שמזינה ומכלכלת אותו
 ?הארץ והפדגוג

שהארץ מסמלת את , רב כהנא בדרשתו רוצה לומר
שכאשר האדם לא יודע לשים רסן , החומריות

יות היא מביאה אותו אל עבר פי לתאוותיו החומר
שהיא שולטת , הוא מאשים את החומריות, פחת

ושהיא משהו שהאדם , אותו" מחנכת"באדם שהיא 
 .רואה בו אידיאל ותכלית

ה מעניש את הארץ ולא רק "הקב, זהו שאומר המדרש
היא , מאחר והיא חלק מהחטא,  את החוטאים
 היא חלק בלתי, היא המניע של החטא,הסיבה לחטא

 . נפרד מאווירת החטא
אף שלושה טפחים  -"הנני משחיתם את הארץ", ולכן

 .נימוחו וניטשטשו
 .הרב ,שבת שלום                                                                                       

      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הרב/ דבר תורה  

 השבת אבידה

של ל חברינו במושב לשבת חתן תודות מקרב לב לכ
שסייעו להלין אורחינו  ,י בננו מוטי לקריןואניש

ות ועל התארגנות מנעל משלוחי ה ,בבתיהם
 .שבע ברכותבשתתפות הוה

 .ה בשמחות"נשיב בע .חממתם לנו את הלב מאוד
 אורי וחנה מנשה

_____________________________________  
אפו והנעימו ,בישלו,תודה רבה לכל המשפחות שטרחו

תודה על .מטעמים לרגל הולדת בתנו שירהאת חיכנו ב
 .המתנות ושאר הפינוקים

 .תודה מיוחדת לאסתי גרינברג על הארגון המסור 
 ....שנזכה להחזיר בשמחות

ממשפחת פרץ   
איילת ושירה,הללי,טליה,אלינור,איתן   

 טוב להודות

משפחת אריאל מבקשת להתפלל  ,לקהל המושב
שנפל למשכב " איגור בן אידה"של החולה  לרפואתו

.בארץ זרה וזקוק לרחמי שמים  
 

 !ושבת שלוםהמסוגלים  תודה לכל

 
 ,צ לא יתקיים השבת"השיעור בגמרא בשבת אחה

 הרב

 שיעורים
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ע התרמת דם יום שישי יתקיים מבצ 31.11.18בתאריך 

 א"י צוות מד"במושב במועדון הגדול ע
 13:81ועד השעה  11:81 -: ההתרמה החל מהשעה

__________________________________________ 
 

 .יתבצע טיאטוא של הכביש במושב 11.11.18, ביום חמישי
 .תודה. נא לפנות רכבים מהמפרצים

 
לנשואי סיגל , דבורה ישראל וסיגל, ט למשפחת וינשטוק"מז

 .עם שי

 .ה להרבה שמחות ונחת"שתזכו בע
__________________________________________ 

 .ר להולדת הנכד'ט לעדינה ואבי פלצ"מז

 .ה לרוב נחת מכל הצאצאים"שתזכו בע

 מזל טוב

 
בבית הכנסת  11:11בשבת בשעה  -" הנץ"תפילת ותיקין .   1

 .בבית המדרש -הגדול
 .י עוזי שמש"השיעור בשטיבל בין מנחה לערבית יועבר ע.  3
 

 שעה לפני, השיעור במסכת גיטין המועבר בשבת בבוקר

פישר או  י מאיר"ע ,התחלת התפילה בבית הכנסת המרכזי

 .לא יתקיים השבת, שמואל מרטין

 

 

 משולחן הגבאים

 

 .תזכורת למשכירים.      א

 .אין להשכיר דירה ללא אישור וועדת קליטה 

במושב חייבים לעבור וועדת גם ילדי המושב שבאים לגור 

 .קליטה

 .נקודה למחשבה.      ב

 .מאז הקמת וועדת הקליטה לא היה כדבר הזה במושב

הוועדה עבדה שעות נוספות כדי , בחודשי הקיץ, בשנים עברו

  .לראיין את כל המועמדים לבוא לגור במושב

 .הקיץ הזה אף משפחה חדשה לא באה לגור במושב

 ? את התופעה החריגה הזומי חכם ויסביר ? מה קרה

 ועדת קליטה
 

 משולחן המזכירות
 

 
 !!!מדהים....אך זה היה

למחזורי  3' ערך כנס בוגרים מסנ' ד סוכות ביום ב"בחוהמע
הבוגרים הגיעו נרגשים . של ילדי המושב' 11-'94השנים 

ושמחים להפגש עם חבריהם משכבר הימים ולהעלות 
גם בראותם את הארכיון , ההנאה היתה כפולה. זכרונות

זהו ". "זוהי ממש פינת חמד"וכפי שהם אמרו . והתצוגה שבו
הנים מהילדות מקום נפלא שמעלה זכרונות נעימים ומ

..." מקום שנעים להזכר ולהתרפק על העבר..." "ומהעבר
התגובות היו נלהבות ואפילו היו שהשוו את המקום המדהים 

 .הזה עם מוזיאון העפלה בזכרון יעקב
בתרומה ותמכו , אנו מודים לכל החברים שנתנו יד בעזרה

נודה למוטי יוסף על . בכל דרך להצלחת האירוע הנפלא הזה
למאיר פישר על . לדוד אנגל על העזרה.והעזרה התרומה

 .הנחיית הערב
ולכל חברי צוות ארכיון המושב שמשקיעים גם מכספם ללא 

ובמיוחד לדב זליג שעבד וטרח , תמיכה מגורמי המושב
  .בהקמת הסוכה למען הבוגרים

 בברכה  צוות הארכיון
דבורה שוימר, אסתר ישראלי, דב זליג, יהודית אנגל  

__________________________________________ 
 

בחול המועד סוכות השתתפתי עם רעייתי בכנס מחזורים 
 .י צוות חברים מהמושב "שאורגן  ע

, מפגש חברים: התוכנית הייתה מגובשת ומאורגנת וכללה
, תצוגה של תמונות מעבר המושב ומהווי בית הספר והחיידר

היווסדו דרך וסקירה על המושב מאז , דברי בוגרים מן העבר
 .והתוכניות לעתיד, ההווה

התרגשתי מסיפורי הילדות , שמחתי לפגוש חברים מן העבר
ונגעו ללבנו מאוד המסירות והאכפתיות  של הוועדה ,שסופרו

 . המארגנת 
הצטערתי לשמוע כי המימון לפרוייקט זה הוא של הבוגרים 

ואין גוף במושב התומך כספית במיזם חשוב זה , בלבד
אני חוזר ואומר את מה  (.אף שמים לו רגלייםלפעמים )

אני גאה להיות בן למושב בית גמליאל "שאמרתי במפגש  כי 
והרבה ממה שאני היום הוא תוצאה של החינוך והאווירה ! 

 ."שספגתי שם בילדותי
אנו חייבים תודה מיוחדת למרכזת הוועדה ולרוח המובילה 

( ויס)שווימר דבורה ,ולצוות המסור דב זליג , יהודית אנגל
 (.ביתו של ויס בנימין)ואסתר ישראלי 

המשיכו בפועלכם המבורך להנצחת  וותיקי ! יישר כוחכם 
שעמלו קשות ולא זכו כולם לראות את התוצאות , המושב
 .לעמלם
 בברכה
 שוורץ( יומי)בנימין 

 ס במושב"בביה' מחזור ד 
כיום מרים ) 19'  במשק  מס 1411-1498חייתי במושב בשנים 

!סניף בני עקיבא בית גמליאל מחפש קומונרית (גדעון בר לבו  
  

לעשיה ולהגשמה, אם יש בך אהבה לחינוך  
חזון ויכולת להוביל, הערכה לערכים של תורה ועבודה  
!הסניף שלנו צריך אותך             

ית שתוביל את הסניף בתקופה הקרובה/אנו מחפשים קומונר  
טודנטים או במשרה חלקיתמתאים גם לס   

  .העבודה בתשלום כמובן
 לפרטים

151-0880088 -עידית בוכניק  

 
 .לפני זמן טבילה, נא לתאם במשך היום

 'ג', ב', א -דבורה

 .ש"מוצ', ה', ד -אילנה
 אילנה ודבורה לסירוגין -ערבי שבתות

 מקווה

 כנס מחזורים
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יוצאים מהתיבה ולוקחים  –פרשת נח  -שבת קיימות 
 .אחריות סביבתית

האדם השחית את . הראשון עשה מעשה' פעיל הסביבה' -נח
ואלוהים החליט להשמיד , הארץ מלאה חמס, דרכו על הארץ

במפעל של איש אחד , נח". קץ כל בשר בא לפני"-את ברואיו 
דאג להציל ולשמר את מגוון המינים ולהשיט אותם בתיבה 

 .אל חוף מבטחים
שבת של מתוך כך הפכה שבת נח בקרב יחידים וקהילות  ל

בדגש על אחריותנו האישית לשמירת ,  אחריות סביבתית
 .העולם

 .השנה נציין את השבת גם בבית גמליאל
אך חשוב . הנושא יעלה בדרשות שיועברו השבת בבתי הכנסת

יותר כי כל אחד מאיתנו יקדיש את הזמן השבת לחשוב איך 
לפרטים ורעיונות אפשר . יוכל כל אחד לתרום את חלקו

 /http://www.tevaivri.org.il : ר טבע עברילפנות לאת

יכולים לתרום , כקהילה, נשמח לקבל רעיונות כיצד כולנו
 ניתן לשלוח רעיונות למייל של ועדת איכות הסביבה. לנושא

green@beitgamliel.org.il 

__________________________________________ 
 

עדיין יש פריחת חצבים בגבעות בכניסה  -למי שטרם הספיק 
 מומלץ לבקר -למושב 

 ועדת איכות הסביבה

 !לגדול -כאן זו ההזדמנות שלך
  -מודעות ושינוי, סדנת עבודת הנפש לצמיחה

, שלבת בתוכה לימוד והקניית ידע על נפש האדםהסדנא מ
, תוך תהליך אישי ומעשי של שינוי, מתן כלים לעבודה עצמית

 . העצמה וחיזוק כוחות הנפש, התבוננות
מחברת הספר ( MA)הסדנא בהנחיית אודליה מימון 

ס ומנחת "עו, מטפלת זוגית ואישית, "אוצרות פנימיים"
 . קבוצות

 :נושאים עיקריים
 אבל איך! באמת להשתנות? 
 המתנות והכוחות שבתוכי 

 עוצמת המחשבות והשפעתן 

 פיתוח היכולת הרגשית 

 השוואות ובטחון, קנאה 
 ללמוד להיוולד מחדש 

 מזה יוצאים איך -אשמה רגשות? 

 הדרך והבחירה בשמחה 
: ה בימי שני ביישוב יד בנימין בשעה"הסדנא תתקיים אי

 ₪  111: דנאעלות הס. מפגשים 13לאורך ,  33:11 -31:11
 .הזדרזי להבטיח מקומך! מספר המקומות מוגבל

 .... כי מגיע גם לך
, 1191314191: לפרטים נוספים ולהרשמה

otsarpnimi@gmail.com ,www.otsarpnimi.co.il 
 

 לציבור החברים 

 :להלן הבהרה ,לאור שאלות וטענות חברים לאחר שרשרת הגניבות  שהיו לאחרונה במושב

 .וכל מרכיבי הביטחון הם באחריות הועד המקומי של היישובים, שערים, האחריות על השמירה
דבר הנעשה בפועל בכל היישובים פרט , םי הוועדים המקומיים של היישובי"י המועצה  ואמור להתבצע ע"ל מתוקצב ע"כל הנ

 (.השנים האחרונות 9-ב)ובית גמליאל , לישובים בן זכאי

  .בנושא האצלת סמכויות לוועדים מקומיים 841' מישיבת המועצה מס' ב צילום מסעיף ד"מצ

 -דוד אנגל
 המועצה ט"קב

 

mailto:green@beitgamliel.org.il
mailto:otsarpnimi@gmail.com
http://www.otsarpnimi.co.il/
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 SHR לכל המעוניינת טיפול הסרת שיער בלייזר בשיטת
באמצעות מכשור חדיש עם יכולת חשיפה לשמש על ידי 

לקבלת טיפול להתנסות . טיקאית מדופלמתקוסמ, נטלי
לתושבות  של הסרת שיער מאזור קטן חינם ומבצע מיוחד

לקבלת  1131111414יעל יששכר  בית גמליאל ניתן לפנות
 השובר

158-688-0680שירה   
 

 :דרושות
 אם בית לטיפול בילדים ובבית. 1

 ,עזרה בשיעורי בית, הוצאה מהצהרון: כולל בין היתר
 .וסידור הביתהכנת ארוחות 

 .מנקה לפעם בשבוע או שבועיים. 3
 156-6611706 יוסי חובב

________________________________________ 
 ד ח ו ף 

ה -ימים בשבוע ימים א 1דרושה סייעת לצהרון של הילה 
 .11:91ועד  18:91משעה 

158-5108860: 'לפרטים נוספים להתקשר לטל  
_______________________________________  

שלוש -פעמיים , 19:81עד  11:81מחפשת עזרה בין השעות 
 .יק מדהים מהמעון'לאיסוף קטנצ, בשבוע

.1585816565דבורי : לפרטים נוספים  
_______________________________________ 

מורה מנוסה מעביר שיעורים  -שיעורים פרטיים בגיטרה 
. גנונותפרטיים בגיטרה קלאסית וחשמלית ובמגוון ס

 .עם כל מה שבאמצע, מאקורדים ועד תיאוריה

 
 .מחירים נוחים ואפשרות הגעה לבית התלמיד

 . שיעור ניסיון חינם
.1565080188: דוד גולדובסקי, לפרטים  

_______________________________________ 
ת להוצאת שני קטנטנים מהמעון /ה אחראי/ה בחור/דרוש

-11:91שון בין השעות במושב ושמירה עליהם בימי רא
אופציה ליום נוסף . אפשרי בביתנו או בביתכם. 19:81

 . בהמשך השנה( חמישי)
.רעות 1567501868 :לפרטים  

_______________________________________ 
 .לרכוש מקרר ומכונת כביסה/אנו מחפשים לקבל

 .העיקר שעובדים, ממש אין לנו צורך בדברים משכוללים

 .שטריקרדניאל ומימי 
_______________________________________ 

 דרושה עוזרת בית מסורה ואחראית
158-8881010עדינה   : לפרטים   

_______________________________________ 
 פנויה לבייביסיטר בשעות הערב

1560000100 לילך  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 לוח מודעות
 

 :להשכרה לטווח ארוך במשק בבית גמליאל
 .ובנוסף יחידה בת שלושה חדרים, בית בן חמישה חדרים
מטבח , וארונות קיר בכל החדרים, היחידות כוללות מיזוג

וכן חצר , מאובזר עם אפשרות להשארת ריהוט חלקי
 .גדולה

וזהבה גוטמן לפרטים ניתן לפנות לאברהם  
156-8676711/0בטלפון   

__________________________________________ 
 .חדרים עם חצר נפרדת  8להשכרה בית 

 .מיידי
151-8586106נעמה אליה : לפרטים  

________________________________________ 
 ,חדרים 1, בהרחבה, בית ברחוב ההדר 

 ח"ש 9,111עלות חודשית . פנוי לכניסה מיידית
151-0061015 אילנה ניזרי: לפרטים  

________________________________________ 
 חדרים+ 1להשכרה בית בהרחבה 

 )בית פנימי ובמרכז)מיקום מצוין 
 כניסה מידית

156-5601085 –ישראל   
________________________________________ 

פשרי חדרים מרווחת א 8להשכרה יחידת דיור פנויה בת 
 ,עם ריהוט חלקי

 .עם מזגן
151-8150010, 151-8150001פרץ : לפרטים נוספים  

________________________________________ 
 בית פרטי להשכרה

 ממוזגת , חדרים 8
 .במרכז המושב

 כולל מיסים וארנונה 3111
1587655585 
1588666878 
 

 

השכרה/ן למכירה"נדל  

יכות מעולה במחירים פיצה טעימה בא חדש בצרכניה
 :מפתיעים

 11.11שתי משפחתיות  ,₪ 83.41' לארג פיצה משפחתית
 ₪ 8כל תוספת *₪  19.11פיצה אישית גדולה , ₪

 טרופיות 1קונים פיצה משפחתית ומקבלים  !מבצע
 !מתנה

 !!!הכפלנו את גודל הפיצה

 .ניתן גם להזמין בצק דק

 .ניתן להזמין טלפונית. שרות משלוחים לפיצה
 ש וייחודי ניתן להזמין פיצה ללא גלוטןחד

 (ץ"רק מוצרי בד)כל הפיצות מהדרין 

 .יש כפל מבצעים! כל המבצעים נמשכים

 .ספסלים ושולחנות זמינים לסועדים, פינת הישיבה

 .תודה רבה לכל התושבים על הפירגון וההיענות
ח "ש11לחמניות ב  11מבצע לרגל פתיחת שנת הלימודים 

 .ינים יום קודםנוספים למזמ 11%+ 

 :שעות הפתיחה המעודכנות
 31:11 11:81ו    19:11עד  1:81'  ה-'א

 19:11עד ' יום ו
 10-6680787בתודה אליהו 

 מרוץ נחל שורק הרביעי
 . ואו כולם לחווית ריצה  כיפיתב

ת דרגו, מחיר מצחיק ובאוירה משפחתית,קרוב לבית 
 .רמט 3111,1111,11111קושי שונות 

 :כנסו עכשיו לאתר וזכו עדיין להירשם במחיר המוזל

http://www.realtiming.co.il/site/419 

 

http://www.realtiming.co.il/site/419
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 ,ללא שום תוספות, טבעי 111%למכירה מיץ רימונים 

 ח"ש 11ליטר במחיר  1בקבוק זכוכית של 

 ,יש לשמור בקרור
המיץ נשמר היטב במקרר   ,נער היטב לפני השימושל 

והוא נשמר היטב במקפיא למשך  ,ימים 11-כ  למשך
 (.כוכיתגם בבקבוק מז) כשנה

 11במחיר , למכירה רימונים מתוקים אדומים מזן עכו 
 .ג"ק 8ח לשקית של "ש

 1587768101 -נייד, חיים קרייף 

 מכירות

 
 1-11/11/18פעילות העמותה לשבוע שבין 

 
 1/11/18, ד"מרחשוון תשע' יום ראשון ב

 .חנה לבל –כ "חוג  תנ      1:91
 :  הרצאה   11:11-11:11

 "איש תחת גפנו"
 חיי יומיום בתקופת המקרא 

 דוד אלבלדה: מרצה                           
 נשמח לראותכם

________________________________________ 
 

 ....חדש... חדש... חדש 
 ! לפעמים חלומות מתגשמים...

 
 ?רציתם לשיר במקהלה 

 .יבנה-אז בואו לשיר במקהלה של חבל
 .וישנים מגוון שירים בעיבודים חדשים

 ?איך יקראו למקהלה
 ?י "שירח –אולי 

 ?יש לכם רעיון –אולי 
 .על המקהלה תנצח אוראל
 !כולכם מוזמנים להירשם 

 
 0560867: שאלות והרשמה בטלפון

 
 חבל יבנה העמותה למען החבר הותיק וקהילה תומכת

 מזמינים את החברים להצגה חדשה ביידיש
 דזדיגאן ושומכר

 
 .דזיגאן אין שומאכער קנאקן שוין ווידער                 

 
 מיכאל ואפרים סידון. מחזה חדש מאת ב            

 ...ה גליקמן ועוד שחקנים 'בכיכובם של יעקב בודו ודובל
 

, ד"ג מרחשון תשע"ה ביום חמישי י"ההצגה תתקיים בע
19/11/18 

 .לתרבות באשדוד" עיםנ"באודיטוריום   31:11: בשעה
 

 (כולל הסעה)₪  41:      מחיר לכרטיס רגיל
 (כולל הסעה)₪  91:  לחברי קהילה תומכת
 

 : במרכז היום 18/11/18ההרשמה עד לתאריך 
 אריה גרינברג –או אצל אב הבית  1191148:  בטלפון 

 .111-1933199: בטלפון 
 :זמני ומקום ההסעה

 11:91 י הצרכניה"ע –גמליאל -בית
 14:11  תחנת הסעה –בני דרום 

 14:31  י הדואר"ע –גלים -ניר
 

 !כל הקודם זוכה 
________________________________________ 

 
 י"מדרשת ח

 + 91ההרצאות הן ברמה אקדמית ומיועדות לקהל מגיל 
במבנה  19:11-11:81בין השעות    :חוגי אחר הצהריים

 יבנה-החדש של מרכז היום בקבוצת
 

 עם המוסיקולוגית גילה יוסלזון      קהמוסי
: פתיחה, אחת לשבועיים -בימי שלישי                   

/18/111 
 גרשוביץ-ע"יש-עם יהודית בר     ספרות

 18/1131/: המפגש הבא ,  אחת לשבועייםבימי שני          
         
 ר אפי זיו "עם ד כ באמנות"התנ

 18/1139/: פתיחה, אחת לחודש, בימי ראשון          
 

 הנרשמים' קיום החוגים מותנה במס
 :לפרטים והרשמה

 
,10-0560867יבנה -בעמותה למען החבר הותיק חבל  

________________________________________ 
 

 ,חברים יקרים

 : אנו נאלצים לדחות את ההרצאה בנושא, לצערינו 

 .Brain-spa  –בריינספא 

 .משךנודיעכם בה, על מועד חדש

 !איתכם הסליחה 

 העמותה למען החבר הותיק

  
ש "ישר כח לשני נערים שהבחינו ברכב חשוד במוצ-
אחרון ודווחו עליו למשטרה וככל הנראה מנעו פעילות ה

 .של חולית גנבים במושב באותו ערב

 11-191-11תשומת לב לרכב טויוטה ירוק מספר  -

ד "בקרוב יפתח קורס הכשרה למתנדבים חדשים למתמי -
  :לפרטים -

 שמחה גביש או ליאור פורמן

 

 

 העמותה למען החבר הותיק

 פינת ביטחון
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 חוג ציור ויצירה

 -אנו ממשיכים
.ליצור ובעיקר להנות, להדביק, לגזור, לצייר ולכייר  

מגן , מיועד לילדים שאוהבים להתבטא באומנות פלסטית
(כמובן לפי חלוקה לקבוצות גיל)ס יסודי "ובה ועד ביח  

.החוג יתקיים כנראה בימי רביעי  

 
 פרטים ושאלות אצל אילנה להמן

054-8094202 
________________________________________ 

 
אומנות ,מתחילים וממשיכים ללמוד ולהנות בחוגי ציור

 :למעוניינים ליצור קשר,ויצירה אצל חנה מנשה
 

1510018867מנשה  חנה  
 

 
 תאטרון אלומה –" גשם"

 
בשעה (   0/01/07) ד "בחשוון תשע' ה ביום שלישי ד"אי

 .בניר גלים 01:11
 :סיפורי גשם אהובים' קולאז

 ... הרב משה גלאנטי ועוד, מון בן גוריוןנקדי, חוני המעגל
בתוך סיפור מסגרת המתרחש בחצר ביתית קטנה 

 .וקסומה
מפגש בין דמויות צבעוניות ומרתקות מן העבר וההווה 

 .סביב הגשם
חוויה חורפית ומהנה ! הצגה בשיתוף פעיל של הקהל

 !לילדים ולהורים
 ₪ 31:  9עלות לילד מעל גיל 

________________________________________  
 בעקבות נשים צדקניותסיור לנשים 

 יום פטירת רחל אמנו
 ארליך(  בו'ג)עם זאב 

 
נמשיך להר הזיתים לתצפית , נתחיל את הסיור בקבר רחל

נשים "מרהיבה לעיר העתיקה והר הבית ונסייר בעקבות ה
עם )נסיים שירים . הקבורות בבית העלמין" הגדולות

 .יים בכותלוסיפורים ונס( שירונים
 (6/01/07)בחשוון  ' ה ביום  רביעי ה"אי

נרשמים      9מהישוב הראשון עם  19:11יציאה בשעה 
 ₪ 11: מחיר לאישה

 .9/11/18הרשמה עד ה .כל הקודמת זוכה 
________________________________________ 

 וליה דונלדסון'ג"/ענק הכי גנדרן בעולם"
 01.11בשעה ( 81/01/07)ז בחשוון "ה ביום ראשון ט"אי

 בבית גמליאל

יום אחד עבר עוג ,עוג היה ענק מקסים אבל קצת מוזנח
. ומיד החליט לשפר את הופעתו,ליד חנות לבגדים ענקיים

בעניבה צבעונית ובנעלים ,בחולצה מהודרת-עכשיו
. מרשים ומהודר...עוג הוא ענק מקסים וגם-מבריקות

ת נואשות אלא שבדרך הביתה הוא פוגש חיות הזקוקו
 ?תר על כל מה שקנה לעצמווהאם יו !ולבגדיו..לעזרתו

כניסה לילד . סיפור על נדיבות טוב לב חברות וצניעות
 ח"ש 11: מגיל שנתיים

 

 חוגים

ס"משולחן המתנ  

שבת שלום 
!!!ומבורך  

 
:המערכת  

 שמרית פרנקל
 צקי יולס

יהונתן רועי עזריה: מדפיס  

שרית גרוסמן: מפיצה  
 

.91:03הודעות לפרסום יתקבלו עד יום שלישי ב   

:לכתובת המייל  

dafmedabg@gmail.com  

 
:לכניסה לאתר המושב  

www.beitgamliel.org.il 
75: סיסמא. גמליאל: שם  

 

80-3395399 :מזכירות המושב  

Sg828@bezeqint.net 

 
 ד''שנת תשעב רשימת החוגים בבית גמליאל ל'מצ

 
 משתתפים  11החוגים מותנים במינימום 

 
  יום ראשון  חוג קפאורה במועדון

 19:11בשעה   
 

 יום שני  כדור רגל בהדרכת יואש 
 .א  –לכיתות חובה  19:81בשעה    
אם יהיה ביקוש ניתן לגבש .ה   -כיתות ב     11:11בשעה    

 . קבוצה של כיתות גבוהות יותר
 

 אבי מדריךניים יום שני חוג אופ
 .ו  -כיתות א 11:11שעה 

 
 בהדרכת סיגל   ס למחול'ביהיום שלישי  

 .ג  -בנות א 11:11בשעה . ז 'גא
 .חובה  –טרום חובה  11:91בשעה  –בלט 

 
 יום רביעי התעמלות קרקע 

 ד-ב 11:11בשעה 
 גן חובה א  11:91בשעה 

 
 19:81בשעה   טיסניםיום רביעי   

 13בקבוצה של   קבוצה של    פתיחת חוג זה מותנית 
 .ילדים לפחות 

 
ס שומר את הזכות לסגור קבוצות אם לא יהיו ''המתנ

 מספיק משתתפים
 
 

ש
נ

ה
 

ט
ו
ב
ה
  
ו
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צ
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ה
  

 
      

 שורי לוי       
      

 ס חבל יבנה''מתנ  
 
 

ס"משולחן המתנ  

mailto:dafmedabg@gmail.com
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 ה"ב

 

 + 05ועדת תרבות 
 

 ה הרצאתה של"תתקיים אי( 15.51.53)ד  "חשוון תשע' ק פרשת נח א"במוצש

 

 פנינה מילוא      
 

 "איך להגיד לא בלי להרגיש אשם"בנושא  
 

 " לא"אנשים רבים חוששים להגיד , אחת המיומנויות החשובות היא היכולת להגיד לא 

ויאמרו עלינו כמה אנו ,כולנו רוצים שיאהבו אותנו . קל להגיד כן על בקשות הזולת הרבה יותר" כן"גם כשאינם רוצים להגיד 

 .טובים

ההורים מתקשים לסרב מתוך חשש , במערכת יחסים זו, ילדים –הקושי מחמיר בתוך המשפחה במיוחד בקשר הורים 

 .שכתוצאה מכך יפגעו היחסים במשפחה

 :נושאי ההרצאה 

 ?" לא"מתי בכל זאת חשוב להגיד 

 ?    בצורה מקדמת ולא פוגעת " לא"איך לומר את ה

 .סירוב  -תרגול שיחות 

 

 בעלת תואר שני בעבודה סוציאלית   , פנינה מילוא מאמנת לחיים

מנחה קבוצות ,מתחברת למשתתפים ברמה אישית עם רמת מקצועית גבוהה ביותר, מנוסה ביותר, חוויתית, מרצה מרתקת

 .נה ש 21לשיפור איכות החיים זה כ 

 

 וכולם מוזמנים להשתתף. ההרצאה מתאימה לכל מגוון האוכלוסייה
 

 :ההרצאה תתקיים במועדון החברים 

 

 מפגש חברים וכיבוד קל  21:31בשעה 

 

 .בדיוק  תחילת ההרצאה  25:11בשעה 

 

 .למשתתף₪  25המחיר 

 

 .י מסרון"ניתן גם ע.  151-7345427אנא אשרו השתתפותכם לשולמית טלפון  

 

 .על הסיוע לקיום הערב, למחלקה לשירותים חברתיים חבל יבנה תודה

 

 נשמח לראות את כולם

 

 +51ועדת תרבות  
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 !משפחה יקרה

 בבית גמליאל" חברים לרפואה"שבת אירוח לילדי 

 .הוקם במטרה לסייע לחולים ונכים במצוקה' חברים לרפואה'ארגון 

תוך מתן מענה אדיב ופרטני , טיפולים רפואיים ותרופתיים בפרק זמן קצר הפך למוביל בישראל בסיוע בהשגת

 .למצוקותיהם של עשרות אלפי חולים מכל שכבות האוכלוסייה בישראל

 .שמטרתם להעניק לחולים את מירב הסיוע, הארגון מאחד בתוכו מגוון רחב של מחלקות ופרויקטים

ר את התקופה הקשה בצורה הקלה והמהירה מטרתנו היא לאתר כל ילד חולה בישראל ולסייע לו ולמשפחתו לעבו

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

 .לב

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

 ,במושבכםעמותת חברים לרפואה מעוניינים לקיים שבת  , אנו

 "ויצא"ה בשבת פרשת "השבת תתקיים אי

 (1-4/11/3118)ד "כסלו התשע' ו-'ה

 מדריך+ נשמח מאוד באם תוכלו לארח בביתכם ילד 

 (צהריים. א+ לינה )בביתכם למשך השבת 

כל המשפחות המארחות מוזמנות לסעודה  -סעודה שלישית אנו אוכלים כל הקבוצה ביחד+ סעודת ערב שבת)

 (שלישית

 :שמה ובירור פרטים ניתן להתקשר לנציגתנולהר
 111-9193889 -אביגדורי עדי

 
 !משפחות יקרות

 
 .אנו מקיימים שבת אירוח של עמותת חברים לרפואה במושב בית גמליאל, 1-4/11/3118בתאריך 

 
 .הנו ארגון וולונטרי המסייע לילדים נכים החולים במחלות קשות" חברים לרפואה"

 ילד חולה בישראל ולסייע לו ולמשפחתו לעבור את התקופה הקשה בצורה מטרתנו היא לאתר כל 
 .הקלה והנעימה ביותר

 
מגשימים משאלות , משבצים חונכים אישיים בבתי הילדים, במסגרת פעילותינו אנו מקיימים ימי כיף לילדים חולים

 .חורף ושבתות אירוח ביישובים שונים ברחבי הארץ, מארגנים מחנות קיץ, לב
ומוגבלים ברמות מוטוריות שונות , ים ברובם סובלים משיתוק מוחין וניוון שרירים ומחלות כרוניות נוספותהילד

 .ונעזרים בעזרים רפואיים
 .כל ילד וילדה מלווה על ידי מתנדבים אשר דואגים לילדים הן בפן הנפשי והן בפן ההומנוטרי 

 .פוסקת של הילדים ולהעלאת חיוך תמידי על פניהם מעבר לטיפול המסור בילד המתנדבים דואגים לשמחתם הבלתי
 

דבר אשר מהווה , בנוסף להנאתם של הילדים ההורים מוצאים את מנוחתם מהטיפול המסיבי בילדים המתוקים
 .עבורם אתנחתא ואגירת כוחות להמשך עבודתם הנערצת

 
 .לי במצב נחותברוב המקרים מצב משפחות הילדים ברמה הסוציו אקונומית לא גבוה ומצבם הכלכ

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

 .(גם נשמח לעזרה לשבת בכל תחום שהוא)
 

 111-9193889: לפרטים ניתן לפנות בכל עת לנציגתנו עדי אביגדורי
 .מי ייתן ותהיו תמיד בצד הנותן

 
 ,תקווה לשיתוף פעולהב

      עמותת חברים לרפואה


