בס"ד

עלון שבועי

בית גמליאל

פרשת וירא
טו' חשון התשע"ד
19.11.3112

כניסת השבת11:44 :
יציאת השבת 11:41 :
מנחה באמצ"ש17:55 :
ערבית באמצ"ש11:15 :

דבר תורה /הרב
"ויפקח אלוהים את-עיניה ,ותרא באר מים; ותלך
ותמלא את-החמת ,מים ,ותשק ,את-הנער(".כא' יט')
"אמר רבי בנימין הכל בחזקת סומין עד שהקדוש
ברוך הוא מאיר את עיניהם ,מן הכא ויפקח אלוקים
את עיניה ,ותלך ותמלא החמת"(.מדרש רבה נג' יד')
המדרש ,שמתייחס לפסוק ,מדגיש את הרעיון של
פקיחת העיניים של הגר ,בפסוק לא נאמר ,שהקב"ה
ברא באר חדשה או העתיק באר ממקום למקום
,אלא ,שהבאר היתה באותו המקום ,אבל הגר לא
ראתה אותה עד שאלוקים פקח את עיניה .אומר
השפת אמת" :שכל הצטרכויותיו של האדם נמצאים

בהישג ידו בכל עת ,ואם שמציקתו שואלת "מאין יבוא
עזרי" ואינו רואה באופק שום מוצא ופתרון לבעיותיו,
אין זאת ,אלא ,שהחסרון נעוץ בו ולא חסר הפתרון,
הוא כמו סומא עיניו ,אבל המוצא קיים וישנו
מכבר"....
השפת אמת לומד מפקחון העיניים של הגר ,
שהאחריות מוטלת על כל אחד ואחד מאיתנו ובכדי
להתמודד צריך לעשות עוד מאמץ ,להתבונן ,לשים לב
ולפקוח עיניים  ,מאחר והפתרון נמצא בהישג יד,
אלא ,שרק צריך לראות אותו.
שבת שלום ובשורות טובות ,הרב.

שיעורים

מזל טוב

השיעור בגמרא בשבת אחה"צ לא יתקיים השבת,
הרב
_____________________________________

לשושי ולשמוליק מילר מזל טוב להולדת הנכד
לאורי וצביה מזל טוב להולדת הבן
שתזכו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים
מאחלים משפחת נגלר
___________________________________
מז"ט למשפחת מסינגר ,שרה שמעון ואודיה,
לאירוסי אודיה עם משה.
שתזכו בע"ה להרבה שמחות ונחת.
___________________________________
מז"ט לקרן ומשה ועקנין בהיכנס הבן נדב בנועם
עול המצוות.
שתזכו בע"ה שנדב יגדל לתורה לחופה ומעשים
טובים.

שיעורים בביהכנ"ס המרכזי
 - 7::7שיעור במסכת גיטין ע"י מאיר פישר
 - 15:57שיעור במסכת תענית ע"י שמואל מרטין
____________________________________
"אבות ובנים" בית גמליאל
לימוד בחברותא של הורים וילדים
מוצ"ש ,בשעה  ,19:21במועדון הוותיקים
הרבה פרסים והרבה שמחה!!!

פינת ביטחון
במוצאי שבת האחרון נגנבו במושב שני רכבים -
אחד ננטש ביציאה מהמושב לכיוון בניה.
תשומת לב לרכבים ואנשים חשודים המסתובבים
במושב.
תזכורת :מספר הטלפון בניידת757-7517571 :
כמובן שיש להתקשר גם  177ע"מ לעדכן את
המשטרה.
ליאור פורמן
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חוג ספריה לקטנטנים

בני עקיבא
לימוד מדריכים15:25 :

אנו מנסים לארגן חוג ספריה המיועד לילדים בגילאי גן
רימון ,אחת לשבועיים.

מפקד17:15 :

החוג יועבר ע״י ענת סלטון ,הספרנית של מושב בניה
שמעבירה בהצלחה חוגים כאלו במושבים אחרים (בעבר
גם במושב שלנו)

 בשבוע החולף ובעיקר בשבוע הבא בעז"ה ,היו (ויהיו)צביעות.
להתעדכן עם המדריכים מתי יש)! :
 לא לשכוח ,מי שלא הביא ,את הפיקדון להביא אחרתלא יוכל להשתתף.
ובנוסף להביא את מיסי הסניף.
שבת שלום!
 (:אוהבים צוות איתנאמן

ביום רביעי ה 0:.17.1:בשעה  17:15נקיים מפגש נסיון
בספריה בעלות של  ₪05לילד.
בפעילות ישתתפו הילדים בלבד ללא הורה 0מלווה (רצוי
להשאר בקרבת הספריה)...
מספר המקומות מוגבל ולכן נבקש שתודיעו לנו במידה
ותרצו לשלוח את ילדכם על מנת שנדע כיצד להערך.
תודה,
וועדת חינוך לגיל הרך

בית חם
המפגש הקבוע של בית-חם יתקיים בע"ה ביום שלישי
הקרוב,
י"ח מרחשון ה' תשע"ד ( ,)000170071:בשעה 17:77
אחר הצהריים ,במועדון וותיקים.
אנו מודים לחברתנו במושב ,גב' יהודית אנגל ,על
שיחתה המעניינת על ההתרשמות שלנו מהחגים שעברו
עלינו בחודש תשרי.
לפרטים נוספים ניתן להתקשר:
מרים גרינוולד טל' 11-9421141
או למרים בר-לב טל' 11-9421211

חוגים
חוג ציור ויצירה
אנו ממשיכים
לצייר ולכייר ,לגזור ,להדביק ,ליצור ובעיקר להנות.
מיועד לילדים שאוהבים להתבטא באומנות פלסטית,
מגן חובה ועד בי"ס יסודי
(כמובן לפי חלוקה לקבוצות גיל)
החוג יתקיים בימי ראשון ויחל כבר ביום ראשון הקרוב.
החוג מיועד לילדים מגיל גן חובה ועד סוף יסודי.
פרטים ושאלות אצל
אילנה להמן
054-8094202

העמותה למען החבר הותיק
פעילות העמותה לשבוע שבין07-0201701: :
יום ראשון ט"ז מרחשוון תשע"ד0701701: ,
 1:25חוג תנ"כ עם חנה לבל
 17:77הרצאה:
"חידושים בשפה העברית"
מרצה :דורית גרינברג
כמובן שההרשמה לחוגים אחה"צ עדיין בתוקף.
נשמח לראותכם !
תרבות בחוויות שוויץ
במוצאי שבת,כ"ב חשוון 05.17.1:,בשעה 07.:7
יוקרן הסרט"-כמו דג בלי מים" סרטו של יוחנן (חורחה)
ולר.
קומדיה רומנטית המספרת את סיפורו של מרסלו,עולה
חדש מארגנטינה השואף לחדש את קריירת המשחק
שלו ,פוגש את ענת ,מורה צעירה ואנרגטית באולפן
לעברית.
איזה דיאלוג נוצר בין ענת הדתיה,למרסלו החילוני?
האם יש סכוי להבנה הדדית? מוכנות לקבלת השונה?
בסיום הסרט תתקיים שיחה עם הבמאי בנושא-
"הומור ככלי בטוי בחווית ההגירה וביחסי דתיים-
חילוניים בחברה"
מחיר 27-שח במכירה מוקדמת 25 ,שח בערב הארוע.
כולל קפה ועוגיות...
להזמנות-
פנינה שטאובר1234141231-

2

נדל"ן למכירה/השכרה
להשכרה לטווח ארוך במשק בבית גמליאל:
בית בן חמישה חדרים ,ובנוסף יחידה בת שלושה
חדרים.
היחידות כוללות מיזוג ,וארונות קיר בכל החדרים,
מטבח מאובזר עם אפשרות להשארת ריהוט חלקי ,וכן
חצר גדולה.
לפרטים ניתן לפנות לאברהם וזהבה גוטמן
בטלפון 124-8424211/1
________________________________________
להשכרה בית  :חדרים עם חצר נפרדת .
מיידי.
לפרטים :נעמה אליה 121-3234119
_______________________________________
להשכרה בית בהרחבה  +5חדרים
מיקום מצוין (בית פנימי ובמרכז(
כניסה מידית
ישראל – 124-2911182
_______________________________________
ברחוב ההדר  ,בית בהרחבה בגודל של  157מ׳
פנוי  ,לטווח ארוך  ,מחיר  2,777 :ש״ח
לפרטים:
אילנה ניזרי 121-1191112

מכירות
למכירה מיץ רימונים  177%טבעי ,ללא שום תוספות,
בקבוק זכוכית של  1ליטר במחיר  15ש"ח
חייבים לשמור בקרור,
לנער היטב לפני השימוש,
המיץ נשמר היטב במקרר למשך כ  17-ימים,
והוא גם נשמר היטב במקפיא למשך כשנה,
אפשר להקפיא גם בבקבוק מזכוכית ,בתנאי שנרוקן
חצי כוס חד פעמית מיץ מכל בקבוק.
חיים קרייף

שקיות אסיף
בישראל נצרכות מדי שנה למעלה משני מיליארד שקיות
ניילון בשנה  -ברובן המכריע משתמשים פחות מ07-
דקות .רק  1%מהשקיות מגיע למחזור.
הפתרון הוא החלפת השקיות בשקיות המאפשרות
שימוש רב פעמי.
שקית אסיף היא שקית פוליסטר המאפשרת שימוש רב
פעמי  -אפשר גם לכבס את השקית.
השקיות נמכרות במארז של  :שקיות במחיר  02ש"ח.
אנו מתארגנים לקניה מרוכזת של השקיות מהחברה
בעלות של  00ש"ח למארז.
כל המעוניין  -נא להרשם אצל שרית במזכירות עד סוף
חודש אוקטובר  -יש לציין כמה מארזים נדרשים.
לפרטים נוספים על השקיות
: http://www.asif-bag.co.il/
,תודה
ועדת איכות הסביבה

לוח מודעות
למכירה סקודה פאביה החדשה (סטייישן) TFi1200
אוטומט 57,777 ,ק"מ,כחדשה  .מחיר מחירון.
לפרטים:
לאה 1234231142-
או 1233812244
_______________________________________
מחפשת מחסן טרומי ישן מלוחות בטון למסירה ו0או
למכירה.
לפרטים:
054-4367228
054-2312711
דרושות:
 .1אם בית לטיפול בילדים ובבית
כולל בין היתר :הוצאה מהצהרון ,עזרה בשיעורי בית,
הכנת ארוחות וסידור הבית.
 .0מנקה לפעם בשבוע או שבועיים.
יוסי חובב 124-9411219
_______________________________________
שיעורים פרטיים בגיטרה  -מורה מנוסה מעביר
שיעורים פרטיים בגיטרה קלאסית וחשמלית ובמגוון
סגנונות .מאקורדים ועד תיאוריה ,עם כל מה שבאמצע.
מחירים נוחים ואפשרות הגעה לבית התלמיד.
שיעור ניסיון חינם.
לפרטים ,דוד גולדובסקי.124-218-1188 :
_______________________________________
חדש בצרכניה פיצה טעימה באיכות מעולה במחירים
מפתיעים:
פיצה משפחתית לארג'  ,₪ :0.27שתי משפחתיות 57.77
 ,₪פיצה אישית גדולה * ₪ 17.77כל תוספת ₪ :
מבצע! קונים פיצה משפחתית ומקבלים  5טרופיות
מתנה!
הכפלנו את גודל הפיצה!!!
ניתן גם להזמין בצק דק.
שרות משלוחים לפיצה .ניתן להזמין טלפונית.
חדש וייחודי ניתן להזמין פיצה ללא גלוטן
כל הפיצות מהדרין (רק מוצרי בד"ץ)
כל המבצעים נמשכים! יש כפל מבצעים.
פינת הישיבה ,ספסלים ושולחנות זמינים לסועדים.
תודה רבה לכל התושבים על הפירגון וההיענות.
מבצע לרגל פתיחת שנת הלימודים  17לחמניות ב
15ש"ח  17% +נוספים למזמינים יום קודם.
שעות הפתיחה המעודכנות:
א'-ה'  5::7עד  12:77ו 07:77 15::7
יום ו' עד 12:77
בתודה אליהו 11-9431282
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הועד הקהילתי

הועד המקומי

אסיפת חברים קהילתית ומפגש סיכום
ציבור חברי האגודה הקהילתית מוזמן לאסיפת חברים
כללית ,שתתקיים אי״ה ביום חמישי י''ג מרחשוון
 17.17.1:בשעה  12::7במועדון הגדול.

״הבו צל לבית גמליאל״  -המשך נטיעות
״במסגרת פרויקט ״הבו צל״ התחלנו השבוע בעבודות
הכנה לנטיעות באיזור ד (משולש בין שטאל\שבו\פניני(
הע בודה צפויה להסתיים במהלך השבועיים הקרובים.
בתוכנית :פיתוח שטח ,הקמת חורשה הכוללת עצי
שדרה לאורך שביל הולכי הרגל החוצה את החורשה.
כמו כן ,תוקם חורשונת קטנה (עצי דולב) ,בצד הדרומי
של מגרש הכדורגל החדש (הצללת המגרש ופיקניק).

 )1בחירת יו''ר ומזכיר לאסיפה
 )0אשור סדר היום
 ):דו''ח ועד האגודה
 )2דו''ח ועדת בקורת
 )5אשור מאזן 0711
 )5מצב הגבייה מהחברים ,ובחינת האפשרויות
להמשך.
 )7תשלום אגרת הביוב
 )1מצב הבטחון  -נושא השמירה
 )2שונות
נוכחותכם חשובה!
בברכה,
וועד האגודה הקהילתית

משולחן המזכירות

באם לא יהיה מספר חברים מתאים תדחה האסיפה
לשעה  ,07:77ותתקיים בכל מספר חברים.
על סדר היום:

מקווה
נא לתאם במשך היום ,לפני זמן טבילה.
דבורה -א' ,ב' ,ג'
אילנה -ד' ,ה' ,מוצ"ש.
ערבי שבתות -אילנה ודבורה לסירוגין.

לידיעת התושבים
בתאריך  05.17.1:יום שישי יתקיים מבצע התרמת דם
במושב במועדון הגדול ע"י צוות מד"א
ההתרמה החל מהשעה 71::7 - :ועד השעה 10::7
מזכירות המושב

שבת שלום
ומבורך!!!

המערכת :
שמרית פרנקל
צקי יולס
מדפיס :יהונתן רועי עזריה
מפיצה :שרית גרוסמן

הודעות לפרסום יתקבלו עד יום שלישי ב .91:03
לכתובת המייל:
dafmedabg@gmail.com
לכניסה לאתר המושב:
www.beitgamliel.org.il
שם :גמליאל .סיסמא75 :
מזכירות המושב80-3395399 :
Sg828@bezeqint.net
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בס"ד

בחירות ...בחירות  ...בחירות
ב 02010יערכו אצלנו בחירות ,למרות הרעש הציבורי הרב (שמלווה בהרבה ניירות וסיסמאות) שמעוררים כל
המועמדים לראשות המועצה ,הבחירות שחשובות מאד לנו ,אנשי המושב ,הינן הבחירות לוועד המקומי.
בשנים האחרונות הצלחנו להרוס לנו ,הרבה ממה שהצלחנו לבנות כאן בשנים האחרונות ,בעיקר הרסנו לנו את השם
הטוב של המושב (מבלי לנסות לחפש ולהצביע על האשמים בכך -לכל ריב צריכים לפחות שני צדדים) וזו ההזדמנות
של כולנו להתגייס ולתקן את זה.
המבנה הניהולי של המושב ושל כל שאר היישובים מהסוג הזה (בעיקר מושבי עובדים) הוא מורכב ומעצבן.
מחד ועד מקומי שכפוף למועצה האזורית ולכן גם פועל על פי חוקי השלטון המקומי (כגון :בחירות אחת ל 5שנים,
אי-כפיפות לאסיפה בכל תקופת הקדנציה ,מיסים מוגבלים ומתוקצבים מראש ועוד) ומאידך אגודות שיתופיות (גם
חקלאית וגם קהילתית) שפועלות על פי חוקי הקואופרציה החקלאית וכפופות לרשם האגודות השיתופיות.
על מנת להתגבר על חלק מהקשיים האלה אני מציע לוותר על הבחירות לוועד המקומי הקרובות.
כיצד? – אם נצליח להרכיב רשימה מוסכמת על כל חלקי האוכלוסיה ומולם לא תתמודד שום רשימה אחרת נצליח
להימנע מהבחירות האלו ולחסוך לנו את הבלגן ,הויכוחים ,ההבטחות וההשמצות (את זה נשאיר לבחירות למועצה).
הרשימה צריכה להיות מורכבת מאנשים (כל האמור בלשון זכר כוונתו גם בלשון נקבה) מכל חלקי האוכלוסיה מכל
המגדרים ,המגזרים ,הגילאים והשתייכות (חקלאים ,הרחבה,שוכרים ודיירי משנה) התכונה החשובה ביותר לאותם
אנשים זה הפשרנות וההסכמה לויתורים הדדיים ,ברשימה (אם תורכב) יהיו לפחות שני אנשים שיסכימו לקחת
ברוטציה ביניהם את תפקיד יו"ר הועד.
במקביל לצעד זה נדרשים לפחות עוד שני צעדים:
 .1החלטת אסיפת האגודה הקהילתית על זהות בין הועד המקומי לבין ו .ההנהלה של האגודה הקהילתית (רק
אילו שהינם חברי האגודה הקהילתית)
 .2ויתור מרצון של האגודה החקלאית על זכותה ל  17%מהקולות בהצבעות בבחירות והצבעות שמיות באגודה
הקהילתית.
ברור שצעדים אילו הם רק תחילת הדרך בפתרון הבעיה ואינן מספיקים ,אך לדעתי הם צעדים הכרחיים.
אשמח לקבל תגובה להצעתי ,אך יותר מכך אשמח למתנדבים ומועמדים למלא את התפקיד.
בהצלחה לכולנו
דורון לוז
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משפחה יקרה!

שבת אירוח לילדי "חברים לרפואה" בבית גמליאל

"חברים לרפואה" הנו ארגון וולונטרי המסייע לילדים נכים החולים במחלות קשות.
מטרתנו היא לאתר כל ילד חולה בישראל ולסייע לו ולמשפחתו לעבור את התקופה הקשה בצורה
הקלה והנעימה ביותר.
בפרק זמן קצר הפך הארגון למוביל בישראל בסיוע בהשגת טיפולים רפואיים ותרופתיים ,תוך מתן מענה אדיב
ופרטני למצוקותיהם של עשרות אלפי חולים מכל שכבות האוכלוסייה בישראל.
הארגון מאחד בתוכו מגוון רחב של מחלקות ופרויקטים ,שמטרתם להעניק לחולים את מירב הסיוע.
מטרתנו היא לאתר כל ילד חולה בישראל ולסייע לו ולמשפחתו לעבור את התקופה הקשה בצורה הקלה והמהירה
ביותר.
במסגרת פעילותינו אנו מקיימים ימי כיף לילדים חולים ,משבצים חונכים אישיים בבתי הילדים ,מגשימים משאלות
לב ,מארגנים מחנות קיץ ,חורף.
הילדים ברובם סובלים משיתוק מוחין וניוון שרירים ומחלות כרוניות נוספות ,ומוגבלים ברמות מוטוריות שונות
ונעזרים בעזרים רפואיים.
כל ילד וילדה מלווה על ידי מתנדבים אשר דואגים לילדים הן בפן הנפשי והן בפן ההומנוטרי .
מעבר לטיפול המסור בילד המתנדבים דואגים לשמחתם הבלתי פוסקת של הילדים ולהעלאת חיוך תמידי על פניהם.
בנוסף להנאתם של הילדים ההורים מוצאים את מנוחתם מהטיפול המסיבי בילדים המתוקים ,דבר אשר מהווה
עבורם אתנחתא ואגירת כוחות להמשך עבודתם הנערצת.
כחלק מפעילויות העמותה אנו עורכים שבתות אירוח לילדים במקומות שונים בארץ.
אנו ,עמותת חברים לרפואה מעוניינים לקיים שבת במושבכם,
השבת תתקיים אי"ה בשבת פרשת "ויצא"
ה'-ו' כסלו התשע"ד ()1-20110071:
נשמח 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)
ברוב המקרים מצב משפחות הילדים ברמה הסוציו אקונומית לא גבוה ומצבם הכלכלי במצב נחות.
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).
לפרטים ניתן לפנות בכל עת לנציגתנו עדי אביגדורי757-7570::2 :
מי ייתן ותהיו תמיד בצד הנותן.
בתקווה לשיתוף פעולה
בתודה מראש,
עמותת חברים לרפואה
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