בס"ד

עלון שבועי

בית גמליאל

פרשת וירא
ט"ו חשוון תשע"ב
12/11/11
גיליון מס' 734

פרשת וירא
כניסת שבת

16:21

יציאת שבת
מנחה באמצ"ש

17:22
16:41

ערבית באמצ"ש

16:51

דבר תורה  /הרב
"יוקח נא מעט מים"
בבא מציעא " :אמר רבי יהודה אמר רב כל מה שעשה
אברהם למלאכי השרת בעצמו ,עשה הקב"ה לבניו בעצמו,
וכל מה שעשה אברהם ע"י שליח ,עשה הקב"ה לבניו ע"י
שליו ...יוקח נא מעט מים )ע"י שליח( – והכית בצור ויצא
ממנו מים )ע"י משה( וכן תנא דבי רבי ישמעל בשכר שלושה
זכו לשלושה ...בשכר ,יוקח נא מעט מים .זכו לבארה של
מרים" )פו' עמ' ב'( כל דיבור ומעשה של אברהם הוא בעל
משמעות ונמדד ונשקל בפלס הצדק והדין ,ומדקדק עמו
הקב"ה כחוט השערה .מידה כנגד מידה ,ודיבורו אף נחלק
לחצאין .על עצם אמירתו לתת מים לאורחים ,קיבלו בניו
מים במדבר .אולם דיבור זה לא היתה בו שלימות

מזל טוב
מזל טוב לשלומית נובגרודק מנהלת החשבונות לאירוסי
הבן.
______________________________________
מז"ט לרעות פניני לנישואיה.
מז"ט לזהבה ומוטי פניני לנישואי הבת רעות.
שתזכו בע"ה להרבה שמחות ונחת מכל הילדים.
______________________________________
מז"ט לצוריה פלצ'ר לנישואיה.
מז"ט לעדינה ואבי פלצ'ר לנישואי הבת צוריה.
שתזכו בע"ה להרבה שמחות ונחת מכל הילדים.
שיעור לנשים
בשבת מתקיים השיעור בשעה  16:30במועדון ותיקים
_________________
שבת שלום ,רבקה

ביטחון
עקב המצב הביטחוני ,תתקיים הרצאה בנושא :
"התמודדות עם חרדות של ילדים ובני נוער ודרכי
מניעתן" .ההרצאה תתקיים בע"ה ביום ראשון ,ט"ז
בחשוון  13/11בשעה  20:30במועדון ותועבר ע"י מירב
בקר ועליזה יולס.
_____________________________
צוות צח"י )צוות חירום ישובי( רווחה

של מצווה -לא הוא עצמו טרח להביא את המים -כפי
שהיה ראוי לפי מידת גדלותו ושיעור מדרגתו במידת
החסד .לפיכך ,נמדד במידה נגד מידה אצל בניו של
אברהם ,שהמים במדבר ניתנו ע"י שליח .וכך אפשר לפרש
את רש"י כאן :ע"י שליח שנאמר "וירם משה את ידו ויך
על הסלע" שואלים חכמים :מדוע רש"י מצטט את
הפסוק הנ"ל ,ואילו בגמ' בבא-מציעא דף פ"ו ,הביאו את
הפסוק "והכית בצור ",אומר רש"י -זוהי בארה של מרים,
אלא לפי הדקדוק שנהג הקב"ה באברהם ,מכיוון
שאברהם אמר "מעט מים" ולכן גם המים שניתנו
לישראל היו טיפין טיפין והוצרך משה להכות את הסלע
בשנית .לפיכך מביא רש"י דווקא את הפסוק "וירם משה
את ידו ויך את הסלע".
____________________________
שבת שלום ובשורות טובות ,הרב

טוב להודות
תודה רבה למשפחות אשר פתחו את בתיהם בפני
אורחינו בשבת החתן של מאיר ונופיה.
תודה על כל העוגות ,המאפים והפינוקים!
שנזכה להשיב לכם בשמחות.
לסלי וברני רוזינסקי
שיעורי תורה לילדי וילדות המושב
כיתות ב'-ה' ימים ראשון ורביעי שעה  16:00בביהכ"
הגדול.
___________________
מצפה לראותכם ,הרב.
תודה לכל מי שהתקשר ,עודד ותמך בנו על מכתב
ההשמצות שנשלח בעילום שם.
תודה על הכרתכם ביושרינו האישי והציבורי .תודה על
כי חיזקתם אותנו בשעה קשה זו .אנו ,ילדינו וחתנינו
מבטיחים כי לא נישבר נמשיך בפעילותינו הציבורית
ביתר מרץ לטובתכם ולטובת המושב ,שכה יקר לנו.
________________
שולמית ודוד אנגל
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לוח מודעות
מעונינת לקנות בריכה לילדים ,העשויה פיברגלס
שרה וינברג 0507794616
______________________________________
למכירה סוזוקי  swiftשנת  94מושקעת ,מצב מכני טוב.
טסט ל  11חודשים  7,000 .ש"ח.
אילן 0546702758
______________________________________
זומבה לנשים ברחובות -רוקדים ,נהנים ,שורפים כ700 -
קלוריות בשיעור וממריצים את הגוף ואת מצב הרוח
עם מיטב המוזיקה העכשווית.
החוג מתקיים בימי א' ב 21:00 -במרכז "שמים וארץ",
רוז'נסקי  ,23רחובות.
ההרשמה מראש בטלפון9469860 :
מיכל פישר
______________________________________

הוועד החקלאי
בחירות לאגודה החקלאית:
בהמשך לפרסום ע"ג לוחות המודעות ,אנחנו מזכירים
לכם :הבחירות יתקיימו ביום חמישי ,כ' מרחשוון
) (17/11בין השעות 16:00-20:00
הצגת מועמדים לועד האגודה עד יום שישי ,י"ד
מרחשוון ) (11/11בשעה .11:00
את פתקי המועמדים יש להניח בתיבת הדואר של
האגודה החקלאית)"תיבת המים"(.
_____________
ועדת הקלפי

בית חם
המפגש הרגיל של בית-חם יתקיים בע"ה ביום שלישי ,י"ח
בחשוון ),(15/11
במועדון הוותיקים בשעה  11:00לפני-הצהריים.
נארח את חברנו במושב ,מר דוד אנגל ,אשר ישוחח עמנו על
הנושא" :המושב  -עבר ועתיד".
אנו מודים לחברנו יוסי פנחסוב על שיחתו המעניינת עמנו
בשבוע החולף על הנושא:
ביודיזל  -חידושים אחרונים.
________________________
לפרטים נוספים
מרים גרינוולד 9437841
מרים בר-לב 9431310
קבוצת תהילים
לספר תהילים אנרגיה מיוחדת.
העוצמה של קריאת פרקי תהילים היא עובדה ידועה.
רבים נושעו ונרפאו בעקבות אמירת תהילים.
לקבוצה של נשים יש כח מיוחד  ,מלכד ,מניע  ,תומך ומכיל.
שילוב של השניים  -קבוצה של נשים קוראות תהילים יחדיו
פותח שערי שמים .מזמינה אותך אשה  /נערה יקרה לאמירת
פרקי תהילים מידי שבת אחר הצהרים בין השעות – 16:00
 16:30בואי לקרוא מספר פרקים ויחדיו נסיים ספר שלם
לרפואת כל חולי ישראל .ניתן להגיע גם עם ילדים קטנים.
בואי וקראי איתנו פרק או שניים.
____________________________
מדי מייזליק
רח' הרימון  101מול בית הכנסת.

משולחן המזכירות
פעולת ערב שבת לנוער
טיול המושב בסוכות
הערב נהיה קר יותר ויותר והגיע הזמן לחמם קצת את
האווירה ...ביום שישי בערב,הבא עלינו לטובה ,נפגש
כולנו במועדון פיס .מי זה כולנו? אם תרצו לקרוא לזה
חבריה ב' סבבה ואם תרצו לקרוא לזה נוער י' עד יב' גם
טוב,איך שנוח לכם,לנו לא אכפת...
מה בתוכנית? ככה :בשעה שמונה וחצי אחרי שסעדנו
את ארוחת ערב שישי ונשאר עוד קצת מקום בבטן
לנשנושי ערב שבת ושתייה קלה וחמה ,נפגש לפעולה
מעניינת וזורמת בת חצי שעה יחד עם הרב ואיתי .מי
שיזרום איתי אז גם נשיר ונזמר שירי ארץ ישראל ושירי
שבת .האירוע בשיתוף אסתר וכמובן שאני לא צריך
להגיד שגם בנות באות...
תגידו לחבר'ה...
_________________________
מחכים לראות את כולכם.
הרב ודניאל.

2

באתר האינטרנט של המושב יש קישור לסרטון על טיול
המשפחות מבית גמליאל בסוכות לאזור ים המלח ,נחל אוג,
עין גדי ,נחל זוהר.
נכנסים ללשונית "תמונות מחיי המושב" ,ושם ללשונית
האחרונה" :אירועים שונים" .תיהנו!
שיעור לנשים
כולן מוזמנות ביום ראשון הקרוב לשיעור לנשים במסילת
ישרים על ידי זקלין עמיר .השיעור יתקיים בע"ה בשעה 20:30
אצל אורלי וישנגרד ,יום ראשון.13/11 ,
נא להביא  15ש"ח להשתתפות בהוצאות.
__________________
לימור דרורי
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משולחן המתנ"ס

משולחן הגבאים

הצגת יחיד לילדים בגילאי  9 - 4עם תיאטרון
"תאיר"" -על קצה הלשון"
הילדים מלווים את הנווד העני במסעו למצוא למלך
החולה את התרופה היחידה שיכולה להציל את חייו
– חלב לביאה .בדרכו חזרה מן המשימה מתחילים
האברים של הנווד לריב מי האבר החשוב ביותר.
האם הרגליים שהלכו לחלוב את הלביאה? האם
הידיים שביצעו את החליבה? ....לאחר דיון ממושך
לומדים האברים כי האבר החשוב מכולם הוא
הלשון ,כפי שנאמר" :חיים ומוות ביד
הלשון" .משחק :דביר שרייבר משך ההצגה45 :
דקות.
מקום :ניר גלים בבית העדות
תאריך :ג' כסלו 29/11/11
שעה17:00 :
עלות  20 :ש"ח לילד )נא לא להביא ילדים מתחת
לגיל (4

וונדליזם והפקרות בבית הכנסת המרכזי.
היכנסו בבקשה לתאי השירותים ותראו את מתקני הפלסטיק
שמחזיקים את הנייר החתוך .הם שבורים.
הפלסטיק חזק וקשיח וקשה להאמין שהוא נשבר בשוגג.
גם לא הגיוני שכולם במקרה נשברו בו זמנית .השובר עשה זאת
בכוונה תחילה והיה חייב להפעיל כוח .האם זה המחיר שאנו
נאלצים לשלם על כך שדלתות בית הכנסת פתוחות ?
מה דעתכם על התופעה שאימהות ,שמבלות בשמחה עם ילדיהם
הקטנים במגרש המשחקים באות לנקות את צואת התינוק
בשירותים של בית הכנסת ומשאירות את החיתול מלא הצואה על
הרצפה בשירותים? האם זה המחיר שאנו נאלצים לשלם על כך
שדלתות בית הכנסת פתוחות ? אין לנו מילים להביע את כאב הלב
ואת התסכול.
_______________
הגבאים.

מהמועצה האיזורית חבל יבנה:
הדברים הבאים לקוחים מתוך פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מיום  29/12/10מס' 409
סעיף יא'  -גביית אגרת ביוב
עם תחילת הפעלתו של מט"ש עמב"ר החל מ 1.1.11 -יועברו קולחי מושב בית גמליאל למט"ש הנ"ל .מתאריך זה ואילך
תחל המועצה לגבות אגרת ביוב ועלויות הטיפול בביוב של בית גמליאל יחולו על המועצה.
סעיף יב'  -גביית היטל ביוב
לצורך השתתפות בעלות הקמת מט"ש עמב"ר בגבעת ברנר קיבלה המועצה הלוואה מרשות המים והביוב בסך של
 1,180,000ש"ח בריבית של  5%צמוד למדד ,לצורך מימון החזר ההלוואה תחזור המועצה ותטיל היטל ביוב לכל יחידת
דיור ולכל חיבור חדש לביוב בתעריף חוק העזר " היטל ביוב ".
* את הפרוטוקול המלא ניתן לראות באתר המושב או במזכירות
* על הפרוטוקול חתום ראש המועצה א .ביננפלד

שבת אירוח לילדי "קו לחיים" בבית גמליאל
"קו לחיים" הינו ארגון וולנטרי המסייע לילדים חולי סרטן ,שיתוק מוחין ,ניוון שרירים ,דיאליזה ומחלות כרוניות נוספות.
מטרתנו היא לאתר כל ילד חולה בישראל ולסייע לו ולמשפחתו לעבור את התקופה הקשה בצורה הקלה והמהירה ביותר
על-ידי מתנדבים ,ימי כיף ,מחנות קיץ בארץ ובחו"ל ,מסיבות לקראת חגים ,שבתות אירוח והגשמת משאלות לב .כחלק
מפעילויות העמותה אנו עורכים שבתות אירוח לילדים במקומות שונים בארץ .אנו ,סניף מרכז בעמותת קו לחיים
מעוניינים לקיים שבת במושבכם,
השבת תתקיים אי"ה בשבת פרשת "ויצא",
ז' בכסלו ) .(2-3/12נשמח מאוד באם תוכלו לארח בביתכם ילד  +מדריך בביתכם למשך השבת )לינה  +א .צהריים( )סעודת
ערב שבת +סעודה שלישית אנו אוכלים כל הקבוצה ביחד -כל המשפחות המארחות מוזמנות לסעודה שלישית(
להרשמה ובירור פרטים ניתן להתקשר לנציגתנו:
עדי אביגדורי0526419430-
______________________
בתקווה לשיתוף פעולה,
יובל דוד
מנהל סניף מרכז
3
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העמותה למען החבר הותיק
יום ראשון ט"ז מרחשוון15/11 ,
תנך-חנה לבל
08:45
"מיצג המקדש"
10:00
עם מרצה ממכון המקדש בירושלים.
ההרצאה מלווה במצגת מרהיבה על עולם המקדש
יום שני י"ז מרחשוון 14/11 ,מדרשת ח"י
 17:00חוג ספרות עם יהודית בר-ישע – מפגש 2
"התפסן בשדה השיפון" – סלינג'ר
יום שלישי י"ח מרחשוון 15/11 ,מדרשת ח"י
 17:00חוג מוסיקה עם גילה יוסלזון – מפגש 2
המוסיקה של י.ס.באך
*תיאטרון היידישפיל מציג" :די ווייבערשע קניפלעך" )קופת הסתרים של נשות העיירה( מחזמר קומי .ההצגה תתקיים
בעז"ה ביום ראשון א' כסלו  ,27/11בשעה  20:00בהיכל התרבות בנס ציונה .עלות ₪ 20 :כולל הסעה .מס' הכרטיסים
מוגבל – הזדרזו להירשם .כל הקודם זוכה! ההרשמה עד לתאריך .16/11
*טיול למוצא ועיינות תלם -בעז"ה ביום שני כ"ה מרחשוון  22/11בין השעות  .8:00-14:30עלות 80 :ש"ח רגיל 70 ,ש"ח
קהילה תומכת .נבקר במרכז המבקרים החדש בבהי"כ העתיק ונמשיך לאנדרטת " 11בספטמבר" המצויה בעמק ארזים
ונקנח בסיפור התיישבות מיוחד ,מעיינות ובוסתן בעיינות תלם .דרגת קושי -קלה.
*בעקבות קבלת הפנים של ארגון חברי ההגנה סניף חולון ,בניר-גלים ,אנו מוזמנים לביקור גומלין בחולון ביום שני י"ז
מרחשוון ,14/11 ,בין השעות.8:30-14:00 :
בתוכנית -:הנחת זר לרגלי יד הזיכרון לנופלים ,סיור ברכב בעיר ,עליה למרומי תל-גיבורים – סיפור הקרב ,ביקור בגן
הקקטוסים ,טקס באולם וכיבוד קל .עלות  ₪40רגיל ₪ 30 ,לחברי קהילה תומכת.
ההרשמה עד לתאריך  ,10/11במרכז היום בטלפון 8548693 :או אצל הרכזות בישובים ואצל אריה גרינברג-אב הבית
קהילה תומכת.

סיפורי הבאבא
בובה 38
החנות נפתחה בשעה טובה והיה לי את כל הרצון להצליח ,ואפילו הגדלתי את שעות הפתיחה לארבע שעות בבוקר ושעתיים
לפנות ערב ,פי  3ממה שהסכמתי עליו בהתחלה .המחזור לא היה מי יודע מה אבל זה השתפר עם כל משפחה צעירה שנכנסה
למושב .למזלי היה לי כסף נוסף שהבאתי מאנגליה אבל ידעתי שזה יגמר באחד הימים .כל משפחה חדשה שנכנסה הגדילה
את הסיכוי להגדלת ההכנסה אבל זה היה בקצב איטי .הגדלתי את סוגי הירקות שאני מגדל אבל אז עוד לא גידלנו אותם
בחממות ולכן התחרות בין החקלאים הייתה שווה .הייתי צריך מפעם לפעם לנסוע לרחובות לסדר עניינים ולרכוש סחורה
והרגשתי שאני צריך עזרה בחנות .לא היה טלפון במושב חוץ מאשר ל 20מאושרים מתוך  91משקים .היה טלפון ציבורי אחד
צמוד למשרד של המושב ובצרכנייה לא היה קו טלפוני .באו כמה בנות מיבנה לעבוד אבל הם לא האריכו הרבה זמן כי הם
לא היו במיוחד מתאימות .ממול החנות היה כביש ושאריות של כמה בתים שבו גרו בזמנו בעלי מלאכה ,שלא היו כבר כאשר
אנחנו הגענו .אני אזכיר שוב יהודי אחד יקר-אלטמן ,שאיבד אשתו וילדיו בשואה והקים משפחה בישראל וגר עם אשתו
החדשה שנהייתה נכה במושב .הוא היה גם מחלק את הדואר במושב והיה מצלצל בפעמון אם היה דבר מה בשבילינו .לא
היינו מקבלים פרסומות לא מעניינות כמו היום אלא דואר אמת בלבד .היה בית אחד מול החנות שהיה ריק במצב סביר
פחות או יותר .השנה הייתה  .1977יום אחד אני שומע מוזיקה מגיעה משם .היא הייתה די רועשת אבל אבל גם יפה .לאחר
כמה ימים ראיתי מעבר לכביש בחורה צעירה נכנסת ויוצאת מהבית אבל לא הכרתי אותה .יום אחד המזכיר של המושב
יהונתן יוסף שכולם קראו לו בקיצור יונס נכנס לחנות ורצה לדבר איתי .הוא סיפר לי שבנו מוטי התחתן וכלתו מחפשת
עבודה ואולי היא תוכל לעבוד בחנות ולעזור לי .היססתי קצת אבל ידעתי שכדאי להיות עם המזכיר ביחסים טובים .אמרתי
לו כי אנסה אותה כמה ימים ונראה איך היא מסתדרת .תוך יומיים ידעתי שמצאתי אוצר .היא קלטה את העניינים
במהירות ,הייתה חברתית וגם יפה יותר ממני והיא רק בת  18ומאוד אחראית .כן דליה ,אם את קוראת עכשיו את מה שאני
כותב לאחר יותר מ 30שנה ,אז אני מודה לך ששמרת לי את שפיות דעתי ועזרת לי עם כל הלב .עבדת בחנות  4שנים והודות
לך החזקתי כל כך הרבה זמן מעמד .היית נהדרת!!! היו הרבה בעיות עם חלק מהלקוחות שפשוט לא צפיתי להם ,במיוחד
לא בישוב דתי .הבנתי שבארץ רושמים את החובות במחברת אבל אחר זמן סביר אמורים לשלם את החוב .אני הייתי תמים
ובאמת הרוב שלמו בזמן אבל היו כאלה שניצלו את השיטה וצברו חובות ענק שקשה להאמין .כאשר בקשתי מהם לשלם הם
אמרו "בשבוע הבא" ולא הייתי רואה אותם לפחות  3חודשים או יותר .פער הרווחים על מוצרי יסוד הוא נמוך מאוד
ובמיוחד בזמן שהיה פיחות בשקל כל שבועיים .רוב האנשים היו בסדר אבל המיעוט הזה המשיך לעשות כך אפילו כאשר
היה אינפלציה של  400%לשנה .הפסדתי בגלל אנשים כאלה הרבה כסף .
המשך יבוא....
עמנואל שוהם .
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לוח אירועים לשבוע הקרוב
יום ראשון
ט"ז חשוון 13/11
16:00
שיעור תורה לילדים
)ביהכ"נ הגדול(

יום שני
י"ז חשוון 14/11
17:30-19:30
ספריה

יום שלישי
י"ח חשוון 15/11

יום רביעי
י"ט חשוון 16/11
16:00
שיעור תורה לילדים
)ביהכ"נ הגדול(

11:00
בית חם )מועדון
וותיקים(

יום חמישי
כ' חשוון 17/11
17:30-19:30
ספריה

זמני שבת וירא
תפילת מנחה
תפילת ותיקין
שיעור במסכת קידושין ,מאיר פישר
שיעור במסכת שבת
שחרית
שחרית
לאחר התפילה ,שיעור למבוגרים ,עזרי דשן
במקביל שיעור לילדים ,ישראל יולס
מנחה גדולה
מנחה גדולה
תהילים לילדים
שיעור גמרא ,הרב
תהילים לנשים ונערות
מפקד
מנחה
בין מנחה לערבית ,שיעור בפ"ש ,מאיר פישר

מנחת שי
ביהכ"נ הגדול
שטיבל
ביהכ"נ הגדול
מנחת ש"י
ביהכ"נ הגדול
ביהכ"נ הגדול
מנחת ש"י
ביהכ"נ הגדול
מנחת ש"י
ביהכ"נ הגדול
בית משפ' מייזליק
בני עקיבא
מנחת ש"י
שטיבל

18:52
05:30
07:30
08:00
08:00
08:15
13:15
13:00
13:30
18:30
16:00
18:30
19:55

בני עקיבא
 20:15פעולת ער"ש "-רב עם הנוער"
המערכת:
שרה מסינגר
עידית בוכניק
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

-15:45מפקד מדריכים
-16:00מפקד
מנחה,פעולות ערבית והבדלה
*חודש אירגון בעיצומו!!במוצ"ש שעבר צבעו )ונצבעו (..חב"ב את
הקירות בסיד וכבר השבוע התחילו חלק מהשבטים בצביעת הקירות
ובהכנות לקראת ההצגה והריקודים.
*ביום חמישי הזה תתקיים פגישה של צוות צח"י של המושב עם
מדריכים בנ"ע עקב המצב הביטחוני.
*חניכים שעדיין לא העבירו את מיסי הסניף למדריכים שלהם
מתבקשים לעשות זאת בהקדם.
___________________
צוותשע"ב

שבת שלום ומבורך!!!
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