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 עלון שבועי

 בית גמליאל

 

 שלחויפרשת 
התשע"ד כסלו' יג  

16.11.2013 
 

16:21 :השבת כניסת  
 

17:19 : השבת יציאת  
 

16:30 :ש"באמצ מנחה  
 

16:55 :ש"באמצ ערבית  
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ הרבדבר תורה  

 השבת אבידה

 ,15.30בתרא בשעה השיעור בשבת בגמרא מס' בבא 
 הרב

___________________________________ 
  שיעורים בבית הכנסת המרכזי

 שיעור במסכת גיטין ע"י מאיר פישר- 7:30
 שיעור במסכת תענית ע"י שמואל מרטין-15:20

___________________________________ 
 בשטיבל 

עוזי שיעור  לגברים ונשים ע"י  בין מנחה לערבית 
 .שמש

___________________________________ 
 שיעור פ"ש עם צקי שלו

י"ד  ראשון, השיעור הבא יתקיים בעז"ה ביום
 , אצל20:30בנובמבר בשעה  17בכסלו תשע"ד, 

 משפחת נדלר
___________________________________ 

 לימוד בחברותא של הורים וילדים"אבות ובנים" 
 ת הגדולבבית הכנס ,18:30מוצ"ש, בשעה 

 הרבה פרסים והרבה שמחה!!!
___________________________________  

 ות המושב-שיעורי תורה לילדי
בבית   16.00ה' בימים שני ורביעי בשעה  -כתות ב'

  הכנסת הגדול,
 הרב. מצפה לראות את כולם

____________________________________ 
 שיעור לנשים

 ,16.20השבת מתקיים השיעור בשעה  
 סלומון רבקה מצפה לראותכן,

 שיעורים

ה כֹ   "ַוְיַצו ֹאָתם, ֵלאֹמר, ֹכה ֹתאְמרּון, ַלאֹדִני ְלֵעָשו:
 ו  ָעָתה.-ָלָבן ַגְרִתי, ָוֵאַחר ַעד-ָאַמר, ַעְבְדָך ַיֲעֹקב, ִעם

ַוָיֺׁשבּו,  ז  ִלי ׁשֹור ַוֲחמֹור, ֹצאן ְוֶעֶבד ְוִׁשְפָחה;.....-ַוְיִהי
-ָאִחיָך, ֶאל-ָבאנּו ֶאל  ַיֲעֹקב, ֵלאֹמר:-ַהַמְלָאִכים, ֶאל

 ח  ֹות ִאיׁש ִעמֹו.ֵמא-ֵעָשו, ְוַגם ֹהֵלְך ִלְקָראְתָך, ְוַאְרַבע
 "......ַוִייָרא ַיֲעֹקב ְמֹאד, ַוֵיֶצר לוֹ 

יעקב, החושש מנקמת אחיו מחד ומקרבת אחיו 
מאידך, מכין את עצמו ומשפחתו למפגש עם עשו. 

הוא שולח לעשיו כמה מסרים  בידי שליחיו, מסרים 
האמורים להבהיר את מצבו הנוכחי של יעקב 

פגש . המסר ולהוות את הקרקע לאווירת המ
"ותרי'ג  –רש"י  –הראשון הוא "עם לבן גרתי" 

מצוות שמרתי", וכי עשיו מתעניין בשמירת המצוות 
 ?של יעקב

 אלא, במסר זה יעקב רוצה להבהיר לעשיו, 

אבל, דרכי אינה דרכך,מאחר ויעקב  אחים אנחנואכן 
 ין בהתחברות מחודשת עם עשיו.אינו מעוני

י ׁשֹור ַוֲחמֹור, ֹצאן ְוֶעֶבד לִ -"ַוְיִהיהמסר השני הוא: 
"....אם חושב עשיו, שבעושרו ורכושו הוא יוכל ְוִׁשְפָחה

לקנות את יעקב , אומר לו יעקב גם לי יש רכוש רב 
ובעצם אינני זקוק לתמיכתך כך, שאין צורך שנגור 

 בכפיפה אחת. 
-ָבאנּו ֶאלכאשר שבו שליחיו של יעקב ואמרו לו:"  

ֵמאֹות ִאיׁש -ְוַגם ֹהֵלְך ִלְקָראְתָך, ְוַאְרַבע ֵעָשו,-ָאִחיָך, ֶאל
" לא ידע יעקב האם יוצא עשיו עם חבורה כל כך ִעמֹו.

גדולה כשפניו למלחמה או שמא הוא יוצא כך על מנת 
ַהִציֵלִני ָנא  לכבדו ולקרבו, לכן הוא מבקש בתפילתו :"

בתו הצילני נא מקר -"מיד אחי" -ִמַיד ָאִחי, ִמַיד ֵעָשו:"
 מרשעותו ומכוונת מלחמתו. -כאחי ,"מיד עשיו"

 שבת שלום ובשורות טובות, הרב

 
ברכות לנציגתנו הבכירה במועצת העיר ירושלים, 

 רחל עזריה מונתה לסגנית ראש העיר.
יישר כח, נאחל לה הצלחה רבה בהמשך דרכה, עלי 

 והמשיכי להצליח.

בעקבות הצעה שלכם אנו מעוניינים לפתוח פינה 
 " : פינת המלצת השבועחדשה "

אנא כיתבו לנו על ארוע, הצגה, לילדים או מבוגרים, 
מסעדה וכד' שבהם הייתם ואתם רוצים לשתף 

 .ולהמליץ

 מזל טוב
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15:30 -לימוד מדריכים  

16:00 -מפקד  
 

! :(חניכים אהוביים, חוזרים לשגרה  
מו פעולות, להתעדכן עם בעז"ה במהלך השבוע יתקיי

!המדריכים  

 

 "וירא יעקב מאד וייצר לו"

 ′שואל האו"ח הקדוש: האם צריך יעקב לירא?! הרי ה
 .....′הבטיח לו כי לא אעזובך ואהיה עמך וגו

הקב"ה בכבודו ובעצמו דיבר איתו והבטיח לו שהכל 
מצווה אותו  הוא בסדר ויהיה בסדר. לא עוד זה אלא

  שיהיה איתו לאורך הדרך. ללכת לארץ. ואומר לו
לחפש  תשובה לשאלה קשה זו צריך למצוא אלא שכדי

  חכמינו זכרונם לברכה: בדברי
בגמרא במסכת שבת כתוב שכל מי שחבירו נענש על ידו 
  אינו נכנס במחיצתו של הקב"ה.

              אינו נכנס למחיצתו של הקב"ה!
, אחיו מכך פחד יעקב כ"כ וניסה לפייס כביכול את עשו

עשו עשה  הרי עשו נענש כביכול בגלל יעקב, כי הרשע,
אלא שיעקב לא רצה בגלל  רע ליעקב ועל כן קיבל עונש.

 זה לא להכנס למחיצתו של הקב"ה.
 מכאן מובן למה "וירא יעקב מאד וייצר לו".

שנזכה שלא ייענשו על ידינו חברינו, וניכנס למחיצתו 
 של הקב"ה בעזרת ה'!

 

 שבת שלום!
 בים, צוות איתנאמן):אוה

 

ני עקיבאב  

 
8:00( תפילת שחרית בשעה 1  
 

שליט"א השבת במושב האדמו"ר מספינקא( 2  

 תושבי המושב מקדמים בברכת ברוך הבא  .א
 האדמו"ר מספינקא אברהם יצחק כהנאאת 

 שליט"א
שבא מירושלים לעשות את השבת עם תושבי 

 המושב.

"ר האדמואת ה"טיש" בליל שבת קודש יערוך  .ב
 . 19:30בשעה  שליט"א

לכבד את הטיש בקוגל טעים  תנשים המעוניינו
 מוזמנות להכין.

, יחד עם הרב שליט"א, האדמו"ר שליט"א .ג
יקיימו סעודה שלישית מורחבת אחר תפילת 

 מנחה של  שבת.

את  ה"מלווה מלכה" במוצאי ש"ק יערוך  .ד
 .19:00בשעה   האדמו"ר שליט"א

האדמו"ר  לפני ואחרי ה"מלווה מלכה" יקבל .ה
 שליט"א 

 בבית הכנסת חברים וחברות לשיחה ביחידות.

בואו טעמו דברי תורה ברוח החסידות וראו כי  .ו
 טוב. 

 

 משולחן הגבאים

 
גרש משחקים חדש. מחלון ביתי מול ביתנו הוקם מ

משלב  אפשר היה לראות את המגרש קורם עור וגידים
שיטוח הקרקע ועד העמדת התאורה ונטיעת העצים 

 .מסביב
עתה, כשהמגרש עומד על תילו, משמח לראות שהוא 
פעיל ומלא בילדים בכל שעות היום )אפילו תלמידי בית 
 ספר המקדימים מניחים את ילקוטיהם בתחנה ורצים

לשחק כמה דקות עד בוא ההסעה(. אחרי הצהריים 
אפשר לפגוש שם קטנים מתרוצצים וגדולים יותר 
המשחקים בכדור עד שמחשיך. )התאורה אינה פעולת 

סימן שהיה צורך גדול, אז  -עדיין(. אם יש כזה ביקוש 
 יישר כוח לעושים במלאכה.

אותי מאוד משמח שילדים מעדיפים לשחק במגרש 
 .ול הטלוויזיה והמחשבבמקום לשבת מ

להמן אילנה  
_______________________________________ 

בשבת שעברה התקיימה שבת אירוח של עמותת 
 "חברים לרפואה" במושב, 

עשרות משפחות נרתמו לעזרה ופתחו את ביתם לאירוח 
 החניכים והמדריכים, 

עזרו בתרומות כספיות, ובכל עזרה שנדרשה למען קיום 
 השבת.

 ה רבה לכולם! מי ייתן ותמיד תהיו בצד הנותן. תוד
 בכבוד רב, 

 צוות "חברים לרפואה"
_______________________________________ 

שהגיעו להשתתף  אנו רוצים להודות לאורחים 
 אלעד וקורין   בשמחתנו של 

 אנו נשיב לכם בשמחות
 משפחת מנדלוביץ

 
 

 

 טוב להודות
 ארכיון בית גמליאל

אליעזר לראש המועצה *צוות ארכיון בית גמליאל מודה 
שענה לבקשתנו והעביר לנו סיוע כספי  ביננפלד

 להעשרת הארכיון בציוד בסיסי. תודה רבה!!!! 
* במסגרת פעילות הארכיון אנחנו נפגשים מידי פעם עם 

 "בית חם".
מעלים זיכרונות עם החברים הותיקים ומתעדים 

 בצילום וידאו.
רים בפעם האחרונה הנושא היה החגים.  ואחד הדב

שעלו היה  שביום הכפורים הנשים חגרו סינרים לבנים. 
 שאלתנו היא מי יודע מה המקור של מנהג זה?

 אשמח שתעדכנו אותי. 
 (052-3585725)יהודית אנגל  

*חברים המעוניינים לבקר בארכיון אפשר לתאם בקור 
 052-3585725או יהודית אנגל  054-7733500 עם דב זליג

 

 
ים אתכם לבקר בביתנו בסוף השבוע הבא אנו מזמינ

 .חגי עמנואל ולהתרשם מציורים של הצייר
  "בלכתך בדרך" בביתנו יוצגו ציורים מהסדרה החדשה

 13:00 - 10:00 (22.11) יום ו' י"ט כסלו,
 23:00 - 19:30 (23.11) כ' כסלו, מוצ"ש 

 קפה ועוגה( -הדרך  בואו בשמחה, )על
 ציפי ואודי הקר

 עמנואל לאתר הבית של חגי
: http://www.emmanuelhagay.co.il/ 
 

http://www.emmanuelhagay.co.il/
http://www.emmanuelhagay.co.il/
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 .נא לתאם במשך היום, לפני זמן טבילה

 4534015-054                 'א', ב', ג -דבורה

 8094202-054         .ד', ה', מוצ"ש -אילנה
 .אילנה ודבורה לסירוגין -ערבי שבתות

 

 מקווה
 

 
 ,טבעי, ללא שום תוספות 100%למכירה מיץ רימונים 

 ש"ח 15ליטר במחיר  1בקבוק זכוכית של 

 .חייבים לשמור בקרור ולנער היטב לפני השימוש
הידעתם שמיץ רימונים מכיל כמות גדולה במיוחד של 

וטוב למניעת מחלות כמו לחץ דם, , סידנטיםאנטיאוק
 'מחלות לב, סוכרת וכו

  0523342080 -נייד  חיים קרייף
_______________________________________ 

 2005שנת  יונדאי אלנטרה כסופה
 , אוריה.050-6235546

 
 
 

 
 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.
יתן לפנות לאברהם וזהבה גוטמןלפרטים נ  

054-6434307/8בטלפון   
_______________________________________ 

חדרים. במיקום  5להשכרה, בית מרווח יפה ונוח. 
מרכזי ושקט. פינות ישיבה, עצי פרי,מזוג  -מצויין 

 מרכזי עם אפשרות לפיצול.
 לפרטים:

054-5980865 –ישראל   
 

 נדל"ן למכירה/השכרה

 
 .צעירה ממוצא אתיופי מעוניינת בעבודות משק בית

  מאוד נחמדה
 052-5599485  

9437183 או   
לוירחל   

_______________________________________ 
מורה מנוסה מעביר  -שיעורים פרטיים בגיטרה 

שיעורים פרטיים בגיטרה קלאסית וחשמלית ובמגוון 
 סגנונות. מאקורדים ועד תיאוריה, עם כל מה שבאמצע.

 
 מחירים נוחים ואפשרות הגעה לבית התלמיד.

 . שיעור ניסיון חינם
.054-586-8066סקי: לפרטים, דוד גולדוב  

_______________________________________ 
 שפות התכנות, רובשיעורים פרטיים עד רמת בגרות ב
 מסטודנט שנה ב' למדעי המחשב.

רות/תגבור ללימודים וגם סתם מיועד גם כהכנה לבג
 כהעשרה.

 054-802-3342 -יהונתן 
 

 

 לוח מודעות

 מכירות

 !!! מבצע לחורף
 שטיחים ומזרונים ניקוי ספות

 ניקוי מקצועי באמצעות מכשיר חדשני ומתוחכם.
 בבית הלקוח, במחירים אטרקטיביים.הניקוי מתבצע 

 מחירים:*
 סלונים:
32221  450 ₪ 

322      400 ₪ 
 שטיחים:

 ₪  150(  2X1.6סטנדרטי )
2X3  180 ₪                                                                                                            

 ליצירת קשר :
 0504700011אביתר : 

                                             benibeerot@gmail.comייל : אי מ
 הנחה מהמחיר הנקוב !!! 7%*

רמת הכובש, עובד:  הקיבוצים והישובים שבהם אני
 ם, קריית ענביםאייל, גבעת השלושה, נצר סירני, נחשוני

 .מזור, מגשימים, טירת יהודה, בארות יצחק
 
 

 "שירה ואוירה " בחוויות שוויץ.
ועד ימינו  ערב זמר שכולו שירי אהבה מקום המדינה

 אנו.
 מופע קצבי,תוסס ומרגש.

 שירה בציבור עם יוני אילת.-חלק ראשון
 . 20.30ב 16.11מוצ"ש 

 אצלי.₪  50-כרטיסים במכירה מוקדמת
 פנינה שטאובר

08-9310708 ,  052-4840521 
 

( ימלאו שש שנים 17.11ביום ראשון י"ד כסליו )
 לפטירתו של יקירנו שאול שטאל .

 עליה לקברו בבית העלמין בבן זכאי. 15:45
 תפילת מנחה  16:45

שעור "מי כאן הילל?!" ע"י יהודה טאובמן, בשטיבל 
 החדש. 

 המשפחה

 ל מדיתנחומים למשפחת מייזליק במות אבא ש
 משה דוד סולומון ז"ל

 המקום ינחם אתכם
 תושבי בית גמליאל



 
 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 חנוכיף

 (19/11/13אי"ה ביום שלישי ט"ו בכסלו תשע"ד )

 בבית גמליאלאחר הצהרים באולם  17:30בשעה 
 למשפחה₪  50לילד₪  20עלות: 

_______________________________________ 
 ומות החן של זהר"/מאיר שליו "ג

 17:00( בשעה 20/11/13אי"ה ביום שלישי י"ז בכסלו )
 בניר גלים

מגיל שנתיים )מלווה ₪  10מחיר להצגה 2-5לגילאי 
 בלבד לא משלם( 18מגיל 

_______________________________________ 
 "אנדרדוס" מגיעים לחבל יבנה

נר ראשון של  (27/11/13אי"ה ביום רביעי כ"ד בכסלו )
 חנוכה

 בהיכל התרבות בגבעת וושינגטון
 הדלקת נרות עם יו"ר המועצה 

 מר אליעזר )ביני( ביננפלד
 20:30פתיחת דלתות בשעה: 

 פעתחילת מו 21:00בשעה 
 ₪ 35עלות כרטיסים בקניה  מוקדמת: 

 ₪ 45עלות ביום המופע: 
 מקומות באולם מסומנים.

_______________________________________ 
 חדש!!! –הההצגה השניי

 10/12/13ז' בטבת   אי"ה ביום שלישי תתקיים
 17:00באולם המופעים בגבעת וושינגטון בשעה 

  -"יפעת אמא של שבת" 
 אנדלוסית תזמורת

 פרטים באתר המתנ"ס ואצל עדן במזכירות המתנ"ס
_______________________________________ 

 ו' חנוכה לכיתות מסיבה 
פרשת "מקץ" כ"ז בכסלו תשע"ד במוצש"ה אי"

(30/11/13 ) 
 כולל ההסעה.₪  25עלות למשתתף: 

_______________________________________ 
 חנוכה מהמעבדה של ד"ר מולקולה

  אור, אש ותמרות עשן
 (5/12/13אי"ה ביום חמישי ב' בטבת תשע"ד )

 אחה"צ באולם בבני דרום 17:00בשעה 
 למשפחה₪  50לילד₪  20עלות: 

_______________________________________ 
 תאטרון "מופאש"

 הצגת להטוטים ב"גבורה יהודית"
 ( תשע"ד 16.12.13אי"ה ביום שני י"ג בטבת )

 בניר גלים 17:00בשעה 
 למשפחה₪  50לילד₪  20עלות: 

_______________________________________ 
 ל יבנהמפעל הפיס, תרבות לישראל ומתנ"ס חב

 מזמינים את כל המשפחה 
 תזמורת הבמה הישראלית

 צעצוע של קונצרט
( 25/12/13אי"ה ביום רביעי כ"ב בטבת תשע"ד )

 17:30בשעה 
 באולם בגבעת וושינגטון.

 מחיר כניסה: עדין לא סגור )מחכים לאישור ממפעל הפיס(
 כרטיסים ימכרו באתר האינטרנט של מפעל הפיס. 

 מופע לכל המשפחה!!!!!

 
 
 

 

 משהו טוב קורה בבית גמליאל משולחן המתנ"ס
 ועדת היגוי
, התכנסה ועדת היגוי לצורך 5.11.13ביום שלישי, 

סיכום,הסקת מסקנות ופרידה מחגית ירון מ"מהות 
 ."ישראל

בפגישה השתתפו: חגית ירון, רחל הריסון, עפרה נווה, 
דליה אביגדורי, מיכל פרץ, אסתי גרינברג, אורית 

 בקר שולטו, מוטי טויטו ומירב
בפגישה דנו בתהליך שהתרחש בשנתיים האחרונות, 

בליוויים של עדי טוב וחגית ירון. החל מהפגישות 
קבוצות מיקוד, איסוף  8לגיבוש התהליך, פגישות עם 

החומר, גיבוש תוכנית עבודה, ערב "קפה קהילתי", 
  .)!( ועדות וליווי הועדות 14הקמת 

, ידידותית, התהליך, רובו ככולו התרחש באווירה טובה
מפרגנת, באווירת הדברות ומחלוקת לשם שמים. הליווי 

המקצועי של עדי וחגית איפשר לבטא מחלוקות מצד 
אחד, אך להקשיב מצד שני ולבסוף להגיע לפתרון. 

התוצאה ניכרת במושב בעשייה המבורכת והשתתפות 
 .תושבים רבים בתהליך

בפגישה עסקנו גם בשאלה כיצד משמרים את העשייה 
  .אף ממנפים אותה מעלהו

חברי הועדה הביעו שביעות רצון מהתוצאות שהושגו 
 .ונראה, כי הועדה מילאה את יעודה

בעתיד, יו"ר הועדות שהוקמו ימלאו את מקום הועדה 
 .ומירב בקר תתכלל את עבודתן

תודה מיוחדת לכל חברי הועדה שהיו לאורך השנתיים 
 :וחצי האחרונות והשקיעו שעות רבות מזמנם

אור וחיותה רוזמן, אורית שולטו, איתי בקר, אסף רז, 
אסתי גרינברג, אריאל בריח, דליה אביגדורי, דניאל 

שטריקר, ליאת שמש, לילך קרפלס, מוטי טויטו, מיכל 
פרץ, מירב בקר,מרים גרינוולד, מרים בר לב, נמרוד גז, 
עפרה נווה, פיליפ רוזינסקי, קרן מנובלה, רחל הריסון, 

סקי , שולמית אנגל, רכזי הנוער: דניאל שולי רוזינ
 ומימי שטריקר, אריאל ותמר ארביב

כולנו תקווה ואמונה ש"את המנגינה הזאת אי אפשר 
להפסיק...מוכרחים להמשיך לנגן, כי את המנגינה 

 "!הזאת אי אפשר להפסיק
בברכת עלייה, צמיחה, השפעת טוב ואמון בחיי 

 ,הקהילה
 ועדת היגוי

 
 ועדת ערבות הדדית

 מטרת הועדה לסייע לאנשים מהקהילה בשעת שמחה

 .או בשעות קשות, לא עלינו
אישה לאחר לידה תקבל ארוחות לפי בקשתה ולפי 

 .וכן בשעת צרה צרכה
דרכי הפעילות: כאשר נודע לנו על לידה, אנו פונות 

 .בהצעה לעזרה, להכנת ארוחות לאותה יולדת

 .שותעזרה כזאת נציע גם בשעות ק
את עזרתנו, או מכירים מישהו  אם אתם צריכים

אל תהססו לפנות אלינו ונשתדל לסייע במידה , שצריך
 .רבה ככל האפשר

 אם יש לכם רעיונות נוספים, נשמח לשמוע
 יו"ר הועדה: אסתי גרינברג

לילך , שרה יעקבי, שני רוזנברג, נחמה סאפר חברות:
 קרפלס
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 ונהנים עם הילדים רוקדים

 יום הספורט העממי הבינלאומי 
 הפעלה דינמית להורים ולילדים

 ואירוע פתיחת מגרש ה"מיני פיץ" החדש
 -בבית גמליאל 

 20/11/2013יום רביעי י"ז כסלו 
 המטרה:

להפעיל כמה שיותר אנשים בשעה זו באירועי ספורט 
 בכל רחבי הארץ !!!!!

 הנכם מוזמנים ילדים והורים
 למגרש ה"מיני פיץ" החדש בבית גמליאל. להגיע

 בתכנית:
הפעלה משפחתית מיוחדת ומהנה מגיל שנתיים  -17:30

 ומעלה.
 ר רשת ילדות נערות אמהות וסבתותטורניר כדו - 18:30

יום זה נקבע ע"י מנהל הספורט כיום עידוד הספורט 
 העממי במדינת ישראל .

 ופנית.יום זה נועד לחשוף את האוכלוסייה  לפעילות ג
 זו הזדמנות להתפנות מעיסוקי היום יום,

להשפיע על הרגלי המשפחה לחשיבות הפעילות 
 הגופנית, וליהנות במשותף.

 ארגון הבריאות העולמי ממליץ:
דקות בשבוע של פעילות גופנית ארובית בעצימות  150

דקות של פעילות גופנית אירובית  75בינונית , או 
יהם.אפשר לבצע את בעצימות גבוהה, או שילוב בינ

דקות רצופות. בנוסף,  10הפעילות במקטעים של לפחות 
פעילות לחיזוק כוח שרירים, גמישות ושיווי משקל, 

 לילדים ונוערלפחות פעמיים בשבוע.
דקות של פעילות גופנית ליום בכל ימות  60לפחות 
 השבוע.

 בברכת הרבה בריאות ושמחה
 שורי לוי
 מנהלת מחלקת ספורט ובריאות

 

 משולחן המתנ"ס

שבת שלום 
!!!ומבורך  

 
 המערכת:

 שמרית פרנקל
יולס צקי  

 מדפיס: יהונתן רועי עזריה
: שרית גרוסמןמפיצה  

 

.11:00הודעות לפרסום יתקבלו עד יום שלישי ב   

 לכתובת המייל:

dafmedabg@gmail.com  

 
 לכניסה לאתר המושב:

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

 
80-3395399 מזכירות המושב:  

Sg828@bezeqint.net 

 
 11.1321-71.פעילות העמותה לשבוע שבין 

 17/11/13יום ראשון י"ד כסלו 
 

 אלישע( חנה לבל פרקי) –תנ"כ     8:45
 מוטיב המנורה" -"חנוכההרצאה:    10:00

 מרצה: פנינה ערוסי 
 גמליאל-במועדון הגדול של בית – חוג בריינספא 19:15
 )נותרו עוד מס'  מקומות(          

 18/11/13יום שני ט"ו כסלו 
 -גרשוביץ  -יהודית בר יש"ע – ספרות חוג 17:00

 דיויד פואנקינוס –המזכרות 
 יום שלישי י"ז כסלו 19/11/13

 גילה יוסלזון -חוג מוסיקה 17:00
 נשמח לראותכם!

 העמותה למען החבר הותיק

 

חם יתקיים בע"ה ביום שלישי -המפגש הקבוע של בית

 (,11/11/2013הקרוב, ט"ז בכסלו ה' תשע"ד )

 לפני הצהריים, במועדון וותיקים.  11:00בשעה 

אנו מודים לחברנו במושב, מר חיים קרייף, על שיחתו 

 המעניינת עמנו על נפלאות עץ ופרי הרימון.

 לפרטים נוספים ניתן להתקשר

 80-1487049טל'    מרים גרינוולד

 80-1489898לב    טל' -או למרים בר
 

 בית חם

mailto:dafmedabg@gmail.com
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 ב"ה

 המחודשתועדת תרבות 
 " נפלאות הגבורה".   

 אשר."נפלאות הגבורהועדת תרבות שמחה להזמין את כל חברי המושב למסיבת חנוכה בנושא " 
 ותעסוק: שאול מייזלישתתקיים במתכונת פאנל בהנחייתו של איש הטלויזיה 

  

 . בגבורת הגוף והנפש, ובמוטיב הגבורה בספרות ובשירה
 

 "סקסופון ישראלי".במוזיקה עם הנגן אריק ליבנת בקטעים מתוכניתו המסיבה תלווה 
 

 משתתפי הפאנל
 

 890לוחם צנחנים בגדוד  -מעוזיה סגל
במהלך מלחמת ההתשה במובלעת הסורית נפצע סגל באורח אנוש, איבד את שתי רגליו, ידו  1974במאי 

 ראשון בעבודה סוציאלית בבר אילן.הימנית וראיה בעין ימין. ולמרות פציעתו הקשה סיום לימודי תאר 
 

 890שימש כמפקד בגדוד הצנחנים -אהרון קרוב
, התחתן יומיים לפני תחילת המבצע ולמרות 2009נפצע באורח אנוש במבצע "עופרת יצוקה" בשנת 

חודשים  ושיקומו  5זאת החליט להיכנס עם חייליו להלחם בעזה.אושפז במחלקה לפגועי ראש למשך 
 אלה.נמשך גם בימים 

 

 מנכלי"ת קרן שלם. -ריבה מוסקל
 אמו של החייל רפאל מוסקל הי"ד שנפל במלחמת לבנון השנייה.

 

 משורר וסופר -רוני סומק
 משורר,סופר ואומן ישראלי. שיריו תורגמו לעשרות שפות ופורסמו בכתבי עת ברחבי העולם.

 
 ( 23.11.13המסיבה תתקיים אי"ה במוצש"ק כ' כסלו  )

 כנסות,מפגש חברים וכיבוד כיד המלך.הת 20:30בשעה 

 תחילת ההופעות. 21.15בשעה 

 
 מחיר הכרטיסים

 ₪ 30 בתשלום מראשחיילים וסטודנטים 
 ₪ 35 חברים מהמושב בקניה ותשלום מראש

 ₪ 40   אורחים מחוץ למושב
 ₪ 45  למשלמים   בערב המופע המחיר

  
 כרטיסים ניתן לקנות אצל:

 050-7341428 טל'  שולמית אנגל
 052-8846354 טל'  שירי טוייטו גביש

 
 

 נשמח לראות את כולם
 

 
 המתחדשתועדת תרבות  

  

 

 

 
 


