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דבר תורה /הרב
"ואלה תולדות יצחק ,ב&+אברה! :אברה! ,הוליד
את+יצחק"
מדרש רבה לפרשת תולדות ,מביא את דברי רבי
יצחק ,המנסה להסביר את התמיהה בפסוק הפותח
את הפרשה .וכי תולדות יצחק ה& ,שאברה! הוליד
את יצחק? מה מחדשת לנו התורה בכ ,-שהפסוק
פותח ב"אלה תולדות יצחק ב& אברה!" והיא
חוזרת ואומרת ש"אברה! הוליד את יצחק?" אומר
המדרש ' :עטרת זקני! בני בני! ותפארת בני!
אבות!' )משלי י"ז ,ו'( האבות עטרה לבני! +
והבני! עטרת לאבות" .ר' הונא ור' ירמיה בש! ר'
שמואל בר רב יצחק :אברה! לא ניצל מכבש& האש
אלא בזכות יעקב אבינו ,משל לאחד שהיה לו די&
לפני שלטו& ויצא דינו מלפני השלטו& לישר .וצפה
אותו השלטו& באסטרולוגיאה )בכוכבי!( שלו שהוא
עתיד להוליד בת והיא נישאת למל ,-אמר כדאי הוא
להינצל בזכות בתו ,כ& אמר הקב"ה כדאי הוא
אברה! להנצל בזכותו של יעקב הה"ד 'לכ& כה אמר
ה' אל בית יעקב אשר פדה את אברה!' )ישעיה כט
כב(  +יעקב פדה את אברה!") .שמות רבה לפרשת
תולדות(

וכי אברה! אבינו היה זקוק לזכויותיו של נכדו יעקב
כדי להינצל מכבש& האש? אברה! לא יכול היה להינצל
בזכויותיו הוא ומתוק .אישיותו?
אלא ,א! נתבונ& היטב בדברי המדרש נראה ,שהמדרש
מבהיר את הקשר בי& ההורי! לילדיה! .הקשר הוא לא
רק ביולוגי ,הורי! מטביעי! בילדיה! את אישיות!
והבני!+ות נושאי! בתוכ! בצורה מובהקת את
תכונותיה! ,שאיפותיה! ואפילו טבע! של ההורי!.
כ ,-שבעצ! ההורה ממשי -לחיות בתו -ילדיו והלאה
לצאצאיו...
יעקב ,על פי המדרש ,הוא נכדו של אברה! במלוא מוב&
המילה ,וא! יעקב אבינו לא היה ממשי -את דרכו של
סבו ,לא הייתה המשכיות לדרכו של אברה! ,זהו
הרעיו& של הצלת יעקב את אברה! מכבש& האש
והחיות שיעקב נות& לאברה! בכ -שהוא ממשיכו.
אברה! אבינו ממשי -להתקיי! בזכות צאצאיו+
ממשיכיו "עטרת זקני! בני בני! +ותפארת בני!
אבות!" ...יצחק ב& אברה! –אברה! הוליד את יצחק"
יצחק הוא ממשיכו הטבעי של אברה! ,יחד ע! זאת,
עוד לפני שיצחק יתחיל בלידת צאצאיו ,כבר טמונה בו
אישיותו של אביו וממילא תולדותיו מתחילי! כביכול
מאברה! ומש! הוא ממשי...-
שבת שלו! ובשורות טובות ,הרב

שיעורים
השיעור בשבת בגמרא מס' בבא בתרא בשעה ,15.45
הרב
___________________________________
השבוע התחלנו בשעה טובה את שיעורי התורה.
בימי! שני ורביעי בשעה  ,16.00הורי! יקרי! אנא
עודדו את הילדי! להגיע .מצפה לראות את כול!.
הרב
___________________________________
השיעורי! במסכת גיטי& )מאיר פישר( ובמסכת
תענית )שמואל מרטי&( לא יתקיימו השבת
___________________________________
חברות יקרות אני מזמינה אתכ& להגיע השבת
לשיעור ,נכו& שהשבת קצרה אבל שווה להשתדל....
השיעור בשעה .16.20
שבת שלו! רבקה
____________________________________
שיעור פ"ש ע! צקי שלו
השיעור הבא יתקיי! בעז"ה ביו! שלישי ,ב'
בכסלו תשע"ד 5 ,בנובמבר בשעה  20:30אצל:
משפחת נדלר

"אבות ובני!" בית גמליאל
לימוד בחברותא של הורי! וילדי!
מוצ"ש ,בשעה  ,19:30במועדו& הוותיקי!
הרבה פרסי! והרבה שמחה!!!
____________________________________
שטיבל
בשבת בי& מנחה לערבית שיעור לגברי! ולנשי!

מזל טוב
מזל טוב לפנחס ורחל אלפרט להולדת הנכד ,ב& ליעל
וחגי
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משולחן המזכירות
אנו שוב חוזרי! ומבקשי! כאשר נכס הוא ריק/שיפו3
יש לדווח למועצה מיד ולא בגמר התקופה !!!!!
כנ"ל לגבי שינויי ייעוד בנכס ממשרד ,בית או מבנה
חקלאי.
המועצה שולחת פקח שמצל! את הנכס .
להל& התאריכי! לפינוי גז!/טאטוא:
יו! שלישי ה 5.11.13יתבצע פינוי גז!
יו! חמישי ה 7.11.13יתבצע טאטוא
החברי! מתבקשי! להוציא את הגז! לפני התארי-
הנ"ל ולהוציא את הרכבי! מהמפרצי! ביו! הטאטוא.
שבת שלו!,
מזכירות המושב

משולחן הגבאים
בליל שבת קודש פרשת חיי שרה
ערכנו למתפללי בית הכנסת המרכזי מסיבת עונג שבת.
היה מכובד ומרשי!.
תודה למארגני! עמי ארז ,מוטי זיכרמ& וזאב מייזליק.
מצפי! לפגישה הבאה שתתקיי! בעוד כמה שבתות.
_______________________________________
שבת ארגו& בבית הכנסת המרכזי
הנהלת בית הכנסת המרכזי מזמינה אתכ! לקיי! את
התפילות בבית הכנסת המרכזי.
את! תנהלו את התפילות ואת העליות לתורה.
א .ביקשנו מהמתפללי! לפנות לכ! מקו! מרכזי כדי
שתוכלו לשבת יחד.
הש! עימכ! חניכי בנ"ע היקרי!.

ועדת תרבות
מסיבת חנוכה בנושא "נפלאות הגבורה " תתקיי! אי"ה
במוצש"ק פרשת ויישב כ' כסלו תשע"ד ).(23.11.13
הערב יונחה ע"י שאול מייזליש שישוחח ע! דמויות
ידועות שיספרו על גבורה בחייה! ,וילווה בנגינה של נג&
קלרינט.
שריינו את התארי -והמשיכו לעקוב אחר הפרסומי!,
וועדת תרבות

מקווה
נא לתא! במש -היו! ,לפני זמ& טבילה.
דבורה +א' ,ב' ,ג'
אילנה +ד' ,ה' ,מוצ"ש.
ערבי שבתות +אילנה ודבורה לסירוגי&.

משולחן המערכת
בעקבות הצעה שלכ! אנו מעונייני! לפתוח פינה חדשה
"פינת המלצת השבוע" :
אנא כיתבו לנו על ארוע ,הצגה ,לילדי! או מבוגרי!,
מסעדה וכד' שבה! היית! ואת! רוצי! לשת .ולהמלי3

ועדת קבלת פני! )קליטה( שמה לה שתי מטרות
לטיפול:
האחת :לקלוט את המשפחות שזה עתה התקבלו
למושב ,בימי! הראשוני! ,לדאוג לנחיתה קלה
ומוצלחת ,ולהכרת המושב .הצמדת משפחה מאמצת
ומשפחות מארחות וכד'.
השנייה :לקלוט את המשפחות שהגיעו למושב
בשנתיי! האחרונות ועדיי& לא התערו בו ,ע"י פעילויות
חברתיות ע! קבוצות ותיקות.
בועדה חברות :
• קרולי& קריי.
• שרה מס
• שרה מסינגר
• אסתי גרינברג
• קוקי פישר
• מיכל פר3
נשמח לכל צעיר שיצטר .לועדה

העמותה למען החבר הותיק
מקהלת ח"י
נמשכת ההרשמה למקהלת ח"י
מגוו& שירי! בעיבודי! חדשי! וישני!

בניצוחה של אוראל.

מיועד לנשי! וגברי! כאחד לכל הגילאי! הבוגרי!
שאלות והרשמה בטלפו8548693 :
_______________________________________
פעילות העמותה לשבוע שבי& 3+7.11.13
יו! ראשו& ל' מרחשוו& – 3/11/13 ,ר"ח כסלו
 8:45תנ"כ – )סיפורי אלישע( חנה לבל
 10:00הרצאה" :ברזיל"  +יור! רוזנפלד
)המש -נושא(
יו! שני א' כסלו – 4/11/13 ,מדרשת ח"י
 17:00חוג ידיעת האר – 3פתיחה
ע! עופר רגב
יו! שלישי ב' כסלו – 5/11/13 ,מדרשת ח"י
 17:00חוג מוסיקה – ע! גילה יוסלזו&
נשמח לראותכ!!

בית חם
המפגש הקבוע של בית+ח! יתקיי! בע"ה ביו! שלישי
הקרוב,
ב' בכסלו ה' תשע"ד ) ,(05/11/2013בשעה  11:00לפני
הצהריי! ,במועדו& וותיקי!.
נבקר בג& רימו& שיארח אותנו לתחילת חודש כסלו.
אנו מודי! לחברתנו במושב ,גב' רחל לוי על שיחתה
המעניינת עמנו בשבוע החול..
לפרטי! נוספי! נית& להתקשר:
מרי! גרינוולד טל' 08&9437841
או למרי! בר&לב טל' 08&9431310
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ישר כח לועד המקומי על הקצאת התקציב להשלמת
הנטיעות של "הבו צל" באיזור ההרחבה הדרומי וסביב
המגרש החדש
_______________________________________
שקיות אסי/
בישראל נצרכות מדי שנה למעלה משני
מיליארד שקיות ניילו& בשנה  +ברוב& המכריע
משתמשי! פחות מ 20+דקות .רק  1%מהשקיות מגיע
למחזור.
הפתרו& הוא החלפת השקיות בשקיות המאפשרות
שימוש רב פעמי.
שקית אסי .היא שקית פוליסטר המאפשרת שימוש רב
פעמי  +אפשר ג! לכבס את השקית.
השקיות נמכרות במארז של  3שקיות במחיר  29ש"ח.
אנו מתארגני! לקניה מרוכזת של השקיות מהחברה
בעלות של  22ש"ח למארז.
כל המעוניי&  +נא להרש! אצל שרית במזכירות עד סו.
חודש אוקטובר  +יש לציי& כמה מארזי! נדרשי!.
לפרטי! נוספי! על השקיות
http://www.asif-bag.co.il/:
_______________________________________
הסתיו כבר כא&  +אפשר לראות הרבה נחליאלי!
מסתובבי! במושב.
ועדת איכות הסביבה ושיפור פני המושב

ועדת חינו)0נוער(
"נכנסי! לפעולה"
חברי! בועדה :ליאת שמש ,ורדית לוי,מוטי טויטו,דביר
הריסו&,איתי פר ,3אריאל ותמר ארביב,עפרה נווה ,ציפי
הקר,יהודה לוי&,עליזה יולס ואור רוזנמ&.
ועדת חינו -נוער פועלת בשלושה מישורי! מרכזיי!:
1.ליווי של סני .בני עקיבא במושב
2.ליווי נוער בית גמליאל
3.פעילות העשרה להורי! בנושא חינו -נוער ,גיל
ההתבגרות ,פערי הגילי! ועוד
הפעילות תתמקד בנושאי! הבאי!:
א .התמודדות תופעות חברתיות )סמי! ,אלכוהול,
עישו&(
ב .גיל ההתבגרות +שירטוט גבולות ,פער גילאי!
ג.התמודדות ע! אלימות בחברה
ד .מורכבות וסכנות באינטרנט וברשתות החברתיות
אנו מתכנני! בע"ה פעילויות להורי! ובנפרד ג! לנוער
א! יש ל -נושא בוער שחשוב לדעת -להעלות לסדר
היו! ,א! את מכירה מרצה /סדנא שלדעת -הורי!
רבי! יפיקו ממנה תועלת ,א! אתה חושב שיש נושאי!
נוספי! שכדאי לשי! עליה! דגש ,נשמח לקבל
הצעות/רעיונות/הערות/הארות ושאר ירקות.
לכתובת הדוא"ל Noar.Beitgamliel@gmail.com
בנוס +.אנחנו עדיי& מחפשי! קומונרית לשנה הקרובה
לסני .בנ"ע המקסי! שלנו...
בברכה,
אור רוזנמ
050&6240&013

לוח מודעות
דרושות:
 .1א! בית לטיפול בילדי! ובבית
כולל בי& היתר :הוצאה מהצהרו& ,עזרה בשיעורי בית,
הכנת ארוחות וסידור הבית.
 .2מנקה לפע! בשבוע או שבועיי!.
יוסי חובב 054&9477319
_______________________________________
שיעורי! פרטיי! בגיטרה  +מורה מנוסה מעביר
שיעורי! פרטיי! בגיטרה קלאסית וחשמלית ובמגוו&
סגנונות .מאקורדי! ועד תיאוריה ,ע! כל מה שבאמצע.
מחירי! נוחי! ואפשרות הגעה לבית התלמיד.
שיעור ניסיו& חינ!.
לפרטי! ,דוד גולדובסקי.054&586&8066 :
_______________________________________
בשעה טובה אני מתחילה ללוות ולייע 3בנושאי תזונה
ושיפור והטבת אורח חיי! ,בעלות סמלית.
בוגרת שנת לימודי! במכללת "אילימה" +במסלול
שנקרא "בריאות טבעית" בראשותו של הרב יובל
אשרוב }למכירי!{ .אפשר ליצור קשר בפלאפו&:
 ,0546471491תחיה פישר.
_______________________________________
גמרנו ע! החגי! והגיע הזמ& שג! אנחנו נפנק את עצמנו
בטיפולי! אלטרנטיבי!
שעוזרי! מאוד ג! בהרגעת כאבי!.
עיסוי כל הגו ,.כולל ראש וכ .הרגל
•
עיסוי שוודי הוליסטי )בריאותי(
•
רקמות עמוקות ,כוסות רוח ,ועוד.
•
נרות הופי – מתאי! למגוו& בעיות
•
מחירי! מיוחדי! במיוחד לנשות המושב
 2טיפולי!) 6 250 +לא כולל אבני! חמות ונרות הופי(
אריאל רחל 052&4498254
לתיאו! תור:

נדל"ן למכירה/השכרה
להשכרה לטווח ארו -במשק בבית גמליאל:
בית ב& חמישה חדרי! ,ובנוס .יחידה בת שלושה
חדרי!.
היחידות כוללות מיזוג ,וארונות קיר בכל החדרי!,
מטבח מאובזר ע! אפשרות להשארת ריהוט חלקי ,וכ&
חצר גדולה.
לפרטי! נית לפנות לאברה! וזהבה גוטמ
בטלפו 054&6434307/8
________________________________________
להשכרה בית  3חדרי! ע! חצר נפרדת .
מיידי.
לפרטי! :נעמה אליה 050&2524019
_______________________________________
להשכרה בית בהרחבה  +5חדרי!
מיקו! מצוי& )בית פנימי ובמרכז(
כניסה מידית
ישראל – 054&5980865
_______________________________________
זוג צעיר מחפש דירה בעלת  2+3חדרי! במושב.
נשמח לשמוע על הצעות מעניינות...
רעות 054&7933748
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משולחן המתנ"ס
חנוכי/
הכנה לחנוכה באווירה מתוקה
אחר הצהרי! של קסמי!
אי"ה ביו! שלישי ט"ו בכסלו תשע"ד )(19/11/13
בשעה  17:30אחר הצהרי!

באול! בבית גמליאל
מופע קסמי! אור ואש
סופגניה לכל ילד
עלות 3 20 :לילד  3 50למשפחה

"גומות הח של זהר"/מאיר שליו
אי"ה ביו! שלישי י"ז בכסלו ) (20/11/13בשעה 17:00
בניר גלי!
זהר ילדה רגילה שנראית כמו כל הילדי! ,אבל ברגע
שראתה את הגומות של חברתה היא מאוד רצתה שג!
לה יהיו גומות .היא מנסה לקנות גומות במכולת
מציירת לה גומות  ,ואפילו חולמת בלילה שיש לה
גומות .הא! בסו /הצליחה ? בואו ותגלו
מחיר להצגה  6 10מגיל שנתיי! )מלווה מגיל  18בלבד
לא משל!(
_______________________________________

מנוי הצגות ילדי! בחבל יבנה
תוכנית מנויי! שלישית של חבל יבנה יוצאת לדר-
מתנ"ס חבל יבנה
יוצא בתוכנית מנויי! של  5הצגות ילדי!,
לגילאי ,4+10
באול! המופעי! בגבעת וושינגטובשעה 17:00
"בג של ביאליק"  +תאטרו& אורנה פורת
אי"ה ביו! רביעי י' בכסלו 13/11/13
"יפעת אמא של שבת" & אנדלוסית
אי"ה ביו! שלישיז' בטבת 10/12/13
תאטרו& אורנה פורת
"צליל משות+"/
אי"ה ביו! רביעיז' בשבט 8/1/14
"אולי פיל" +תאטרו& מופע
אי"ה ביו! שלישיי"ח אדר א' 18/2/14
"גלי"  +תאטרו& אורנה פורת
אי"ה ביו! רביעי כ"ד אדר ב' 26/3/14
= 6 250
מלווה  +ילד
עלות מנוי:
מלווה  2+ילדי! = 6 400
מלווה  3 +ילדי! = 6 550
הצגה בודדת:ילד –  6 50מלווה אחד מעל גיל 6 30=18
הרשמה אצל עד& במתנ"ס.

חנוכה מהמעבדה
של ד"ר מולקולה
אור ,אש ותמרות עש&
ד"ר מולקולה ,המדע& המבולבל ,עור -קסמי! מדעיי!
עוצרי נשימה.
הוא מגלה אי -בעזרת המדע מדליקי! אש בתו -מי!,
אש צבעונית ,שיקויי! מבעבעי! ושלל טילי! ופיצוצי!,
הופכי! לחגיגה של הפתעות מדעיות.
אי"ה ביו! חמישי ב' בטבת תשע"ד )(5/12/13
בשעה  17:00אחה"צ
באול! בבני דרו!
בתוכנית:
מופע
שתי סדנאות מדעיות מיוחדות
סופגניה לכל ילד
עלות 3 20 :לילד 3 50למשפחה
_______________________________________
"אנדרדוס" מגיעי! לחבל יבנה
אי"ה ביו! רביעי כ"ד בכסלו ) (27/11/13נר ראשו& של
חנוכה
בהיכל התרבות בגבעת וושינגטו
הדלקת נרות ע! יו"ר המועצה מר אליעזר )ביני(
ביננפלד
פתיחת דלתות בשעה20:30 :
בשעה  21:00תחילת מופע
עלות כרטיסי! בקניה מוקדמת6 35 :
עלות ביו! המופע6 45 :
מקומות באול! מסומני!.
_______________________________________
סיור מבוגרי! לכבוד חנוכה
ע! אלידע בר שאול
יוצאי!בעקבות הגבורה
הסיור יוצא לס& סימו& בירושלי!
אי"ה ביו! שני ט"ו בכסלו )(18/11/13
יציאה בשעה  13:00מהישוב הראשו& ע!  4נרשמי!
מחיר 3 50 :הרשמה בתשלו! במתנ"ס

לילדי צהרו מלא החודש ספטמבר עלות המנוי
 3 50לילד  +הורה בהרשמה במתנ"ס.
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משפחה יקרה!

שבת אירוח לילדי "חברי! לרפואה" בבית גמליאל
"חברי! לרפואה" הנו ארגו& וולונטרי המסייע לילדי! נכי! החולי! במחלות קשות.
מטרתנו היא לאתר כל ילד חולה בישראל ולסייע לו ולמשפחתו לעבור את התקופה הקשה בצורה
הקלה והנעימה ביותר.
בפרק זמ& קצר הפ -הארגו& למוביל בישראל בסיוע בהשגת טיפולי! רפואיי! ותרופתיי! ,תו -מת& מענה אדיב
ופרטני למצוקותיה! של עשרות אלפי חולי! מכל שכבות האוכלוסייה בישראל.
הארגו& מאחד בתוכו מגוו& רחב של מחלקות ופרויקטי! ,שמטרת! להעניק לחולי! את מירב הסיוע.
מטרתנו היא לאתר כל ילד חולה בישראל ולסייע לו ולמשפחתו לעבור את התקופה הקשה בצורה הקלה והמהירה
ביותר.
במסגרת פעילותינו אנו מקיימי! ימי כי .לילדי! חולי! ,משבצי! חונכי! אישיי! בבתי הילדי! ,מגשימי! משאלות
לב ,מארגני! מחנות קי ,3חור..
הילדי! ברוב! סובלי! משיתוק מוחי& וניוו& שרירי! ומחלות כרוניות נוספות ,ומוגבלי! ברמות מוטוריות שונות
ונעזרי! בעזרי! רפואיי!.
כל ילד וילדה מלווה על ידי מתנדבי! אשר דואגי! לילדי! ה& בפ& הנפשי וה& בפ& ההומניטרי .
מעבר לטיפול המסור בילד המתנדבי! דואגי! לשמחת! הבלתי פוסקת של הילדי! ולהעלאת חיו -תמידי על פניה!.
בנוס .להנאת! של הילדי! ההורי! מוצאי! את מנוחת! מהטיפול המסיבי בילדי! המתוקי! ,דבר אשר מהווה
עבור! אתנחתא ואגירת כוחות להמש -עבודת! הנערצת.
כחלק מפעילויות העמותה אנו עורכי! שבתות אירוח לילדי! במקומות שוני! באר.3
אנו ,עמותת חברי! לרפואה מעונייני! לקיי! שבת במושבכ!,
השבת תתקיי! אי"ה בשבת פרשת "ויצא"
ה'+ו' כסלו התשע"ד )(8+9/11/2013
נשמח מאוד בא! תוכלו לארח בביתכ! ילד  +מדרי-
בביתכ! למש -השבת )לינה  +א .צהריי!(
)סעודת ערב שבת +סעודה שלישית אנו אוכלי! כל הקבוצה ביחד +כל המשפחות המארחות מוזמנות לסעודה
שלישית(
ברוב המקרי! מצב משפחות הילדי! ברמה הסוציו אקונומית לא גבוה ומצב! הכלכלי במצב נחות.
על מנת שנוכל לקיי! את השבת אנו זקוקי! לתרומות כספיות .
אנו נודה א! תוכלו לעזור בכל סכו! שבאפשרותכ! להצלחת השבת.
)ג! נשמח לעזרה לשבת בכל תחו! שהוא(.
לפרטי! נית& לפנות בכל עת לנציגתנו עדי אביגדורי050+7672334 :
מי יית& ותהיו תמיד בצד הנות&.
בתקווה לשיתו .פעולה
בתודה מראש,
עמותת חברי! לרפואה
המערכת:
שמרית פרנקל
צקי יולס
מדפיס :יהונתן רועי עזריה
מפיצה :שרית גרוסמן

הודעות לפרסום יתקבלו עד יום שלישי ב .19:30
לכתובת המייל:
dafmedabg@gmail.com
לכניסה לאתר המושב:
www.beitgamliel.org.il
שם :גמליאל .סיסמא57 :

שבת שלו!
ומבור!!!0

מזכירות המושב08-9437133 :
Sg828@bezeqint.net
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