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  16:36  ש"מנחה באמצ
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,  יעקב הבין, ובצמוד למצוות כיבוד אב- לעשו אחיו  
 מאחר וליעקב אין את ,שלעשו יש יתרון והוא כבוד אב

הציווי של יצחק המביא למצוות כיבוד אב בהכנת 
ועתה בני שמע "רבקה אומרת ליעקב , לכן. מטעמים

 היינו מעשיו של יעקב - "בקולי לאשר אני מצווה אותך
בהכנת מטעמים לאבא יהיו מטעם הציווי של אמו 

 בזכותו קיום מצוות כיבוד ואז" לאשר אני מצווה אותך"
  . בנו יעקביפאם יתקיימו ברכותיו של יצחק כל

____________________________  
 הרב, שבת שלום ובשורות טובות

 הרב/  דבר תורה

  "ךותלאשר אני מצווה אועתה בני שמע בקולי "
  

הינו " לאשר אני מצווה אותך"המשך הפסוק , לכאורה
". קוליועתה בני שמע ב" די שאומרת רבקה ליעקב .מיותר

" בעבור תברכך נפשי"יצחק אומר לעשו שיעשה לו מטעמים 
י ההתעסקות "שיתעסק תחילה במצוות כיבוד אב וע, היינו

 . תעמוד לעשו הזכות שיחולו עליו הברכות,במצווה חשובה זו
י "כאשר יעקב שמע מרבקה על הברכות שהובטחו ע, ועל כן
  יצחק 

  
  .מזל טוב לעדינה וגיא רביב להולדת הבן

  .מזל טוב ללסלי וברני רוזינסקי להולדת הנכד
______________________________________  

  
מזל טוב גדול ליום ! האהובה) פישר(ליסכונת שלנו 

כל משאלות לבך ' ה ימלא ה"מי יתן ובע! 23-הולדתך ה
ה שבכל מעשיי ידייך תראי ברכה "לטובה ולברכה ובע

  . המשפחה-אוהבים ומאחלים מכל הלב,והצלחה
_____________________________________  

  
פישר להולדת הנכדה רוני ) קוקי (מזל טוב למאיר ורחל
  .בת לראובן וטל, מלכה

______________________________________  
  

  פנינה וגרשון וינר , בשבח והודיה לבורא עולם
ד שמחים לבשר שִבתם חיותה דורה  ואור רוזנמן ומא

  .הודיעו על חתונה
חברים וחברות מאחלים להם שפע , כל בני המשפחה

,  יזכה אותם להיות רעים אהובים'שה! שמחה וברכה
  .שמחים בבנין ביתם החדש

- ----- ----- ------- ---- ----- ---- ----- ----- -------  
 .בן לאביטל, הולדת הנכדמזל טוב לזהבה ומוטי פניני ל

  מזל טוב

  
  . ברכת ברוכים הבאים למשפחת דוידי

  .משפחת דוידי קנתה את הבית שליד משפחת בקר
  . ברכת ברוכים הבאים לשלומית וגלבוע רייף

  .גרים בשכירות אצל משפחת כהנא
  .ר שתהיה לכם קליטה קלה ונעימה במושב"יהי

 .מושב ייהנה מכםהושאתם תיהנו מהמושב 

  ועדת קליטה

  שיעור לנשים
  16:30השבת מתקיים השיעור בשעה 

___________  
 הרב, שבת שלום

  שיעור תורה
מנער ועד "  כולל כולם , גמליאל היקרים-לתושבי בית 

שעורי הרב  .עור מיוחד מפי הרב ארז משה דורוןיש."זקן
נושא  . ידועים ומפורסמים באופן העברתם היחודי

  .םאקטואליי םבענייניעור יהיה יהש
במועדון ] 5/12[כסלו  ' ט' ה ביום ב'השעור יתקיים אי

  . בדיוק2:00ל בשעה הגדו
__________________  

  בברכה, בואו בשמחה
 ועדת חינוך

  בבא בתרא' שיעור במס
בתרא -בבא'  אחר הצהריים במס בשבת'השיעור בגמ

  15:30יתקיים בשעה 
_______________  

 .רבה, תראותלה

  
בסמוך , נמצאו משקפי שמש מעל תיבות הדואר

  .ניתן לקבלם אצל חנה אדלר .למזכירות
  

  השבת אבידה
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  ,ס עמיחי"לכל הורי ילדי ביה
, לאחרונה חלה התדרדרות ברמת האלימות בהסעות

ובעקבותיה אף קיבלנו מכתב ממנהלת בית הספר ובו בקשה 
או לפחות מנציג , אנו מבקשים מכולכם .לטפל בעניין לאלתר

לבוא להשתתף בישיבה דחופה שתתקיים , אחד מכל משפחה
  . במועדון20:00בשעה , 28/11, ביום שני בערב ,בנושא

החלטות יתקבלו על פי רוב  !נוכחות כולנו חשובה ביותר
  .והן יחייבו את כל ההורים, בישיבה

רחל ' גב, בינהם המנהלת,  נציגים מבית הספרבישיבה ינכחו 
  .שפרון

  
  !!!יום שני בערב

______________  
  ,להתראות

 תמר וינשטוק

  חוויות שוויץ
  -תרבות בחוויותשוויץ

  
  .אחד  סרטים קצרים בערב3-סדרת סרטי מעלה

  
  אפרת קאופמן:בימוי-למה השמש*

  חקלאי צעיר,בברוך מתאהבת ,תלמידת פנימייה דתית ,מעיין
  ...ומשגעת את כל האולפנא

  
  רייז גולן:בימוי- חסימות*

  2011,ירושלים זוכה פרס הסרט הקצר בפסטיבל  הקולנוע
  .ע"במחסום ביש משרת עם שניים מחייליו,קצין צעיר,אורי

  .אישורים יפל,הם מאפשרים מעבר מהשטחים לישראל
  ....להתערב מנסות,שתי נשות ווטש המגיעות למחסום

  ...לפתע מתקבלת התרעה על מטען חומר נפץ
  ...צפוי כל אלו מביאים את הדרמה לסוף לא

  
  מאירוביץ אשרת:בימוי-אחותי את*

  שמשהו מוזר מגלה,הבת המוצלחת במשפחה חרדית,רוחי
  .קורה עם השידוך שלה

  ?האם זה קשור לאחותה עם התסמונת דאון
  20:00 בשעה 26/11,טחשון"כ,הסרטים יוקרנו במוצאי שבת

  .באולם הארועים בחוויות שוויץ
  .הארוע ח בערב": ש40.ח במכירה מוקדמת" ש35

  052-4840521- פנינה שטאובר-להזמנות
  

  -הצגה לחנוכה
  .לדים ולנוערשל תאטרון ארצי לי-"כבש וגר זאב עם"

קבלת ,חברות משעשעת ומרגשת על,הצגה מוסיקלית
  .היכולת להשתנות ולהבחין בין טוב ורע,האחר

  .וטליה הכבשה כל זאת באמצעות סיפורם של זאביק הזאב
  .17.00בשעה. 20.12,נר ראשון של חנוכה,ביום שלישי

  .במתנס קריית משה
  .חינם-כרטיס לילד

  . שח20-כרטיס הורה
  .4-9מיועד לגילאי 

  .פנינה שטאובר-להזמנות
____________________  
  פנינה

  

  

  
  

  :תוצאות הבחירות לאגודה החקלאית
  . חברים160:בעלי זכות הצבעה

גוטמן  ,  צבי. ברגר ש: ועדת ביקורת.   חברים132בחרו 
  .אברהם ומוטי יוסף

  
  90זריה   ישראל ע

  88    חננאל כהן   
  82    גדעון בר לב 
  77     דנה ווייל    

      70         דורון לוי
__________________  

  
  65רבקה איינהורן  

  59     ויקטור קריף
  43         מנחם פרץ
                                                37         הרי מסלו 

_________________________  
 .עדת קלפיו.   בברכת בהצלחה לנבחרים

  החקלאיתהאגודה 

  תרגיל נפת שפלה
  

 אימון ,ה"אי,תקיים ת) 18-22/12(ו "כ- ב"בתאריך כ. 1
מפקדה צבאית הממונה על האזור שבין . (לנפת שפלה

  .שדודא- צ"ראשל
  
גלו הרשויות שבתחום אחריות רובמסגרת האימון ית. 2

  .צה איזורית חבל יבנהובניהן גם מוע, הנפה
  
 ה ביום רביעי"מועצה איזורית חבל יבנה תתרגל אי. 3
  .08:30החל מהשעה ) 21/12(ה כסלו "כ
  :משמעות התירגול למועצה הינה.4
  )מבוגרים ונוער(י "הפעלת מתנדבי צח. א
פתיחת מרכז הפעלה מלא ואיוש כלל בעלי התפקידים . ב

 )08:00החל מהשעה . (בו
 מידע -המתנדבים בשני נושאים עיקרייםבחינת תפקוד . ג

  .לציבור ומרכז קליטה
פינוי אוכלוסייה ביישוב בני דרום וקליטתם ביישוב .ד

מעבר עם התושבים על מסלול הקליטה , בית גמליאל
יתכן כי סעיף זה לא . (במרכז הקליטה והפעלתה במקום

  )יבוצע במלואו
 בכל  תופעל צפירה11:05בשעה , ביום התרגיל. ה

  .שוביםהיי
  
י מתבקשים לאייש את "ראשי היישובים וראשי צח. 5

  .)אין עדיין אחראים(התפקידים שלהם 
  
  .הנחיות מפורטות ושלבי הכנה יפורסמו בהמשך. 6

_______________________  
  , בברכה

 )ביני(אליעזר ביננפלד 
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  "מסר של שלום ואחדות"
  

קבענו את מגורינו בבית גמליאל מתוך , חברי האגודה הקהילתית, נוכול. לכולנו לשלום בית בשבוע שעבר קרא הוועד הקהילתי
ראוי שנבין . אם הם באמת נדרשים, בשם שלום בית ראוי לעשות ויתורים שונים. הכרת הטוב שבמקום וברצוננו לשמור עליו

  .איזה ויתור נדרש מכל אחד ומה תועלתו
  :ולכל אחד מהם מקומו ותפקידו, במושב קיימים שלשה ועדים

גוף זה גובה מיסים לפי חוק וכפוף . הועד המקומי הינו הגוף המוניציפאלי החוקי הנבחר והינו שלוחה של המועצה המקומית*
  .לחוקי הרשויות המקומיות

  .להם רכוש משותף כגון הפרדס המשותף, האגודה החקלאית הינה אגודה שיתופית של בעלי המשקים*
ומתוך רצון לשתף את התושבים , שבאותו זמן לא היה ועד מקומי ב מכיווןהאגודה הקהילתית הוקמה בעת הרחבת המוש*

ספק רב , כאשר ישנו ועד מקומי הנבחר לפי חוק, כיום. החדשים שאינם חברים באגודה החקלאית בניהול חיי הקהילה במושב
וועד /כיום הינם לאפשר גביית מיסים נוספת מעבר למיסי הארנונהתפקידיה העיקריים . אם יש כלל צורך באגודה הקהילתית

  .  מקומי ולקיים ועדת קבלה
הם מתנהלים בין הועד המקומי , כגון הדיון על הבעלות על מבני הציבור, במידה וישנם חילוקי דעות לגבי זכויות החקלאים

האגודה הקהילתית אמורה לעסוק אך ורק . כל קשירה של האגודה הקהילתית לדיון זה אינה נכונה. לאגודה החקלאית
  .בעניינים החברתיים של הקהילה

  
  :תקנון האגודה הקהילתית מקנה לאגודה החקלאית עדיפות משמעותית, כיום

  חבר וועד נוסף מעבר לחברים אשר נבחרו בקלפי) 1
  בחירותואף שינו את תוצאות ה, אשר נוצלו בבחירות אלו ובקודמות,  קולות נוספים בהצבעה5%) 2
  כל נושא העולה לדיון צריך לעבור אישור של האגודה החקלאית תחילה) 3
  .כל שינוי בתקנון צריך לעבור אישור של האגודה החקלאית) 4

מהם תחומי עיסוקה ומדוע , מהו מעמדה החוקי של האגודה, מעל דפי עלון זה, טוב יעשה הוועד הקהילתי הנבחר אם יסביר לנו
  .ש צורך באפליה בין חקלאים לאחריםי, לאור תחומי עיסוקה

_________________  
  בברכה
 שולי כהנא

  סיפורי הבאבא
 40בובה 

 היה אדם מקסים לילדים והשפיע 1977הרב ב. בזמן שאני כותב את זה לא קבלתי תשובה לחידון וגם לא חושב שאני אקבל
את רוב . ואני לא יודע איך הוא היה מממן אותםחוץ מהסוכריות שהיה קונה להם היה לוקח אותם לטיולים . עליהם מאוד

האכזבה באה מהר כי היה לקוח טוב אבל משלם גרוע . הממתקים הוא היה קונה בחנות ובקצב שלו חשבתי שאני אתעשר
הקניות שלו היו הרבה יותר גבוהות ממשפחה רגילה . הייתי צריך להזכיר לו לשלם אבל קבלתי במקום כסף ברכות. ביותר

 ואם אדם משלם רק אחרי שלושה חודשים 4%היה פיחות בכסף כל חודש בערך של  .גלל הוצאות על ילדי המושבבמיוחד ב
ורק נשאר לו עגמת , המוכר לא היה יכול לחייך כי לא נשאר לו כל רווח, לאחר לחצים רבים ועל אף החיוכים הרבים של הקונה

ואפילו אחי הגיע בזמן , יה ואני ואחי ישבנו בביתי במושב על אמנוץ ישבה שבעה על אביבתקופה שהרב היה במושב דבידוב. נפש
בסופו של דבר אחרי הרבה מאד  .הרב בכלל לא הגיע לניחום אבלים והוא הופיע יומיים אחרי השבעה ולא ידע  שקמנו. מלונדון

שמעתי שהוא השאיר .  פסידכי בגלל הפיחותים יצאתי מ, לא לגמרי. ובא לציון גואל, רדיפות הוא שילם לי את רוב החובות
יפתיע אתכם לדעת שעל אף הכל אני חושב שהוא היה אדם טוב אבל פשוט . חובות במקומות אחרים אפילו בתחנת הדלק ביבנה

וכמובן לא כעסתי עליו שלא בא , אני יודע שהוא מוכר היום באזור שהוא גר בו ומקובל על הקהילה שלו. לא היה מתאים למושב

הוא נפטר פתאום וזה היה ממש מיתת נשיקה .  שנים לפני כן4השבעה של אימי הייתה מאד שונה משל אבי  . לשבעה של אימי
היא סבלה כל כך . כאשר אימי נפטרה זה היה שונה מאוד. וזה לקח לי הרבה זמן להשלים עם זה,  והייתי מאוד קשור אל אבי

אבל היה לה אופי חזק , את זהשה לתאר איך אדם שורד היא עברה כל כך הרבה זמנים קשים שק. שלא בכיתי כאשר נפטרה
, זה היה פעם שנייה שהיא נפרדת ממנו . ארבעת השנים האחרונות אחרי שאבא נפטר  היו לה קשות ביותר. והיא חייכה הרבה

זמן קצר אחרי מותה התחלתי להתנהג בצורה מוזרה אבל לא . הפעם הראשונה היה בשש שנים של מלחמת העולם השנייה
יהיו כמה דברים . אני לא מפרט כי זה אישי מאד אבל מכיון וזה קשור לשואה אני כותב חלק קטן מזה. ידעתי שאני עושה זאת

נוצר מצב שלא היה לי . את אבי הכרתי אחרי מלחמת העולם השנייה ואימא הייתה באנגליה עם ארבעת הילדים. שכתבתי בעבר

 חודשים 3עברתי משבר קשה מיד אחרי שקמתי מהשבעה והמשבר נמשך כמעת  .  כמו שהילדים שלי זכו לו15ילדות עד גיל 
כאשר ידעתי שאני צריך עזרה פניתי לטיפול פסיכולוגי ובפגישות עמו בכיתי הרבה . אבל אף אחד לא הרגיש בזה אפילו לא מירי

יא נשארה בלונדון הסתבר שזה היה כתוצאה ממלחמת העולם שאימא שלחה  אותי למקומות בטוחים כאשר ה. פעמים

פגעתי בזוג . בגד חדש ראשון בחיים שלי ולא יד שנייה או חמישית,  כאשר קבלתי סודר15לא היה לי ילדות עד גיל . להתפרנס
  . חברים טובים במושב כתוצאה מזה והתנצלתי והם סלחו לי

  .... המשך יבוא
  .עמנואל שוהם 
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 י בחבל יבנה"חנוער 
  :חנוכה מדליק במחלקת הנוער

  יב- כיתות ז–טיול ניווט לנחל השופט . א
בחנוכה הקרוב נצא כולנו לטיול ניווט באחד מהמקומות 

בעונה זו הנחל זורם במלוא .  נחל השופט–היפים בארץ 
  !כוחו והטבע מהמם ביופיו

שכשוך ובילוי , ניווט משימתי מקצועי בנחל: בתוכנית
  .ופרים ופרסים'הרבה צ, הנחלבבריכות 

 75: עלות. יום שני, כסלו' ל, 26/12/11-הטיול ייערך ב
  .פרסום מפורט יופץ בהמשך. ח"ש

  .  אורן050-5773680: לפרטים
   יש לכם סיבה לחגיגה-'כיתות ו. ב

ש חנוכה נקיים מסיבת חנוכה חגיגית ומדליקה "במוצ
הלוך הסעות (ס "המסיבה תתקיים במתנ. בלבד' לכיתות ו

הדלקת , מסיבת קריוקי: בתוכנית). וחזור מכל היישובים
וכמובן סופגניות וכיבוד , פרסים, חידונים, נרות חגיגית

  .עשיר
  פרסום מפורט יופץ בהמשך. ח" ש25: עלות המסיבה

  .ובפייסבוק h_y_oren@013net.netאורן , ניפגש
  
  ! גם בחנוכה–" גוף בריאנפש בריאה ב"

  .אליפות טניס שולחן בחנוכה
תקיים אליפות טניס , 23/12/11, ז כסלו"כ, ביום שישי

משחקי הגמר יתקיימו באותו יום לפי סדר . שולחן
  .הגילאים

  :קטגוריות התחרות
  'ו- 'ג
  ב"י-'ז

  בוגרות/בוגרים
ניתן להירשם . ח ביום התחרות" ש10: דמי השתתפות

  .ס"במתנ
  .ורי ש: לפרטים

  
  תרבות יפה בחבל יבנה

  "תאיר" הצגה מרתקת לילדים מבית -"על קצה הלשון" 
תתקיים הצגת ילדים , 29/11/11, כסלו' ג, ביום שלישי

ההצגה בשילוב ). דביר שרייבר: שחקן" (על קצה הלשון"
  .תיאטרון בובות על חשיבות שמירת הלשון

.  בבית העדות בניר גלים17:00ההצגה תתקיים בשעה 
  .ח לילד" ש15: לותע

  

  ס"משולחן המתנ
  

 27/11/11, ב"ח כסלו תשע"ר' איום ראשון 
  

   חנה לבל-ך"תנ  08:45
10:00  

  
   עם אור רוזמן–" פולמוס הסמיכה בצפת"

  
  .3 מפגש – חוג מוסיקה עם גילה יוסלזון 17:00

  
בין  הנכם מוזמנים לנופש במלון הוד המדבר בים המלח *

  5-9/2/12, ב"ז שבט תשע"ט–ב "י:  התאריכים
  . 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

 העמותה למען החבר הותיק

  
 ביום שלישי ,ה"בע,ם יתקיים ח-המפגש הקבוע של בית

 לפני הצהריים במועדון 11:00בשעה , )29/11(הקרוב 
הגננת מיכל יחד עם ילדי הגן יארחו אותנו  .הותיקים

    .  למסיבת ראש חודש כסלו
 גנהנינו מאד ממז, בטיול שהצטרפנו אליו בשבוע החולף

המקומות המעניינים שביקרנו  ,האוויר הנהדר שזכינו לו
  .  בהם ומההדרכה המצוינת של המדריכה עדנה אשד

 ________________________    
   לפרטים נוספים                                    

  9437841  מרים גרינוולד
  9431310  לב-מרים בר 

 

 בית חם

  
  !הורים בוגרים וחניכים יקרים

אנו שמחים להזמינכם לצפות , גם השנה, כבכל שנה
  :נות מתוצאותיו של חודש ארגוןולה

  "קדש חייך"
צביעת , פעולות: חודש זה היה גדוש פעילויות מגוונות

  ..דגלנות ועוד, ריקודים, הקירות
ני עקיבא עסקנו בהבנת שאיפותיה של ב, יחד עם זאת

  ."קדש חייך"תחת הכותרת 
  :ערב שבת

  . כניסת שבת- 16:01
  . קבלת שבת ותפילת ערבית- 16:30

  .ב ובוגרים"            סעודת חב
  א"עונג שבת לחב-20:00
  . פעולת ערב שבת- 21:00

  :יום שבת
  . תפילת שחרית- 8:00

           קידוש לחניכי הסניף
           תערוכות בסניף למשפחות

            ארוחות לפי שבטים  
   מפקד- 15:30

               מנחה
  .            פעולה סניפית של השליחים

  . ערבית והבדלה- 17:15
  :מוצאי שבת ארגון

  . תהלוכה- 18:45
  .הופעות השבטים, דגלנות,  מפקד אש- 19:30
  .יציאה להשבעה-24:00

  
  ב"החניכים וצוותשע! בברכת חברים לתורה ולעבודה

 
 ___________________ 

 ☺☺☺☺ב "צוותשע

 בני עקיבא
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  יום ראשון
  27/11 כסלו' א

  שנייום 
  28/11 כסלו' ב

  שלישייום 
  29/11 כסלו' ג

  ביעייום ר
  30/11 כסלו' ד

  יום חמישי
  1/12 חשוון 'ה

  -ראש חודש-
16:00  

שיעור תורה לילדים 
  )נ הגדול"ביהכ(

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

  16:15    תפילת מנחה 
  05:45    תפילת ותיקין

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

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

    נ הגדול"ביהכ  יוסי פינחסוב, שיעור למבוגרים, לאחר התפילה
    נ הגדול"ביהכ  שמואל מרטין, במקביל שיעור לילדים

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

  13:30  י"מנחת ש  תהילים לילדים
  הרב, שיעור גמרא

                                                                          )מומלץ(הרבנית-לנשיםשיעור 
  נ הגדול"ביהכ

  ותיקיםמועדון                      
15:30  
16:30  

  16:30  מייזליק' בית משפ  תהילים לנשים ונערות
  18:30  בני עקיבא  מפקד
  19:55  י"מנחת ש  מנחה

    יבלשט  בן ציון נווה, ש"שיעור בפ, בין מנחה לערבית

 תתולדוזמני שבת 

  לוח אירועים לשבוע הקרוב

  חורף חמים ונעים, טובחודש 
  .שלום ומבורךשבת 

  
  :המערכת

  שרה מסינגר 
  עידית בוכניק

  אפרת להמן: מדפיסה
  שרית גרוסמן: מפיצה

הודעות לפרסום יתקבלו עד יום 
  .19:00שלישי ב 

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

  57: סיסמא. יאלגמל: שם
  9437133 :מזכירות המושב

Sg828@bezeqint.net


