בס"ד

עלון שבועי

בית גמליאל

יום הכיפורים
י תשרי תשע"ב
8/10/11
גיליון מס' 731

יום הכיפורים
כניסת שבת ויו"כ

16:56

יציאת שבת ויו"כ
מנחה באמצ"ש

17:54
17:13

ערבית באמצ"ש

17:23

דבר תורה  /הרב
"את זו דרש רבי אלעזר בן עזריה וכו'.אמר רבי עקיבא
אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרים ומי מטהר אתכם
אביכם שבשמיים שנאמר וזרקתי עליכם מים טהורים"
שואל הרי"ף )עין יעקב( מהו הביטוי "אשריכם"? ועוד -מדוע
הביא פסוק מיחזקאל והניח את הפסוק הנאמר בתורה "כי
ביום הזה יכפר עליכם" .אומר הרי"ף שכל ההבנה בדברי רבי
עקיבא מונחת בביטוי "אביכם שבשמיים" ,ממש אהבת אב
לבן ,ללמדנו שיכול האדם החוטא לשוב אל ה' ללא צורך
להמתין זמן רב ולחזור ולבקש ,כי מודה ועוזב ירוחם ונטהר
מיד .הקב"ה ממתין ומצפה מתי ישובו ישראל" -ימינך
פשוטה

טוב להודות
ברצוננו להודות לכל מי שטרח בהכנת מטעמים
ושאר פינוקים לרגל לידת בתנו איילת .כמו כן תודה על
הפירגון ,האהבה והנתינה האינסופית.
שנזכה להחזיר בשמחות.
בברכת שנה טובה ,מתוקה ומוצלחת.
איתן ואלינור פרץ
______________________________________
תודה לכל חברינו הטובים על הסיוע ,ההתעניינות ,ובעיקר
על התפילות שב"ה התקבלו ברצון .בברכת בשורות טובות
ושנה טובה משפחת בן חץ המורחבת
ועכשיו הסרט...
הקרנת בכורה של הסרט "מושבניק על הגג") :הסרט,
הקליפ ,ומאחורי הקלעים( בכיכובם של שחקני המושב,
ייערך אי"ה במוצאי החג ,ביום חמישי ) (13/10בשעה
 19:30במועדון .כולם מוזמנים!!
ניתן להזמין ,בעלות של  ,₪ 30דיסק במקום.

לקבל שבים" .כמו בן שסרח והאב מצפה בכיליון עיניים
מתי יתחרט הבן וישוב ,כך אנו בנים למקום כפי שנאמר
"בנים אתם לה' אלוקיכם" .צריך רק להתחיל ולגלות
רצוננו לשוב ואז הקב"ה משיבנו אל חיקו מיד "פיתחו לי
פתח כחודו של מחט ואני אפתח לכם פתח כפיתחו של
אולם" ולכן אמר רבי עקיבא "אשירכם ישראל לפני מי
אתם מטהרים" .אין לכם צורך בהרבה מאמץ ,רק תגלו
שאתם רוצים בדרך התשובה -מיד הקב"ה האב הרחמן
מקבלכם .וכיצד? כדברי הפסוק ביחזקאל על ידי המים
המטהרים שנזרקים ע"י הקב"ה על בניו האהובים כדי
לטהר אותם ולהשיבם אל חיקו.
____________________________
מאחל לכולכם גמר חתימה טובה ,הרב
לימוד ליל הושענא-רבא בסוכתנו
השנה יתארח בסוכתנו מרן הרב חיים דרוקמן שליט"א,
בהשתתפות ראש המועצה ביני שיח'י .כולם מוזמנים גברים,
_______________
נשים ,נערים ונערות.
חג שמח ,הרב

מזל טוב
מז"ט לציפי ומשה גוטמן להולדת הנכדה .בת לשרי.
שתזכו לרוב נחת מכל הצאצאים.
__________________________________________
מז"ט לברוריה ושמואל רוזנפלד להולדת נכדה .בת לעדיאל.
שתזכו לרוב נחת מכל הצאצאים.

תנחומים למשפחות ברקאי ושטאובר על פטירתו של
הבעל/האבא/הסבא צבי ברקאי .המקום ינחם אתכם עם
שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד.

משולחן המערכת
מערכת דף המידע מברכת את כל החברים והחברות
בברכת גמר חתימה טובה ושנה טובה .להזכירכם
בשבועיים הקרובים לא יפורסם דף המידע מפאת חג
הסוכות .נשוב לפרסם ,בע"ה ,בשבת פרשת נח.

בשבת פרשת נח נחגוג ,בע"ה ,שבת חתן לבננו נועם .נשמח
מאוד לדירות אירוח .בתודה ,משפחת ארז.
אורלי 0508221075
9328761
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לוח מודעות
אשמח לקבל רהיטים )שולחנות ,ארונות ,ארוניות(
מוצרי חשמל וכו' לדירת סטודנטים .תודה מראש
חגית רוזנפלד 0524457024
______________________________________
למסירה -שידת החתלה לתינוק בצבע בוק 4 ,מגירות
במצב טוב מאוד .כל הקודם זוכה!
שירי )גבישׂ( טויטו
0528846354
______________________________________
מחפשת בן אדם מקצועי או חברה לניקוי חלונות.
אשמח לקבל מידע/המלצות.
סוזן שלו0544468998 :
_______________________________________
מחפשים ארון בגדים יד שניה במצב טוב
עליזה יולס 0525968699
_______________________________________
למסירה תמורת עלות החיסונים– גורי לברדור
מעורבים עם בוקסר יפיפים .לתאום ביקור נא ליצור
קשר עם אני כהן .
אני 0547774605
_______________________________________
טיפולים אלטרנטיביים במושב ע"י רחל .עיסוי שוודי,
הוליסטי ,רקמות עמוקות ,שיאצו .אבנים חמות ,כוסות
רוח ,נרות הופי )מועיל למיגרנה ,רעשים באזניים,
מחושי גרון ועוד( אווירה נעימה ומרגיעה לאור נרון
ומוזיקה ,מתאים לכל הפתעה .מחירים אטרקטיביים
לנשות המושב!
_______________________________________
דרושה עוזרת בית לפעם בשבוע.
כנרת 0506291681

משולחן הוועד החקלאי
 .1כללי תעריפי המים שנקבעו ע"י רשות המים קובעים
מחיר מוזל של מי שתייה לכל נפש הרשומה כמקום
מגוריה במושב .הזכאות נרשמת רק אם דווח ע"כ,
ונמסרו צילומי תעודת זהות של הנפשות המדווחות.
אנו מבקשים מכל המשפחות החדשות שהגיעו למושב
בשנה האחרונה ,ואשר לא דווח עליהן ,וכן למשפחות
אשר מצבן המשפחתי השתנה ,לדווח עד יום .15/11
חברים אשר לא ידווחו יחויבו בעבור צריכת המים שלהם
במחיר המלא -כ 13 -ש"ח  ₪לקוב )במקום .( ₪ 6.003
הודעות נוספות לא ישלחו.
.2התקבלה תלונה מהמשרד לאיכות הסביבה על השלכת
פסולת וגזם בשטחים החקלאיים ובבדיקה שערכנו נמצא
כי הם צודקים .מי שייתפס משליך פסולת פרטיו יימסרו
לאיכות הסביבה ללא התראות נוספות.
______________
הועד החקלאי
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נדל"ן למכירה/השכרה
בית בן  5חדרים בהרחבה
ישראל ברגר 0528021332
0523690881
____________________________________________

מכירות
"עבודות יד" תיקים ,מטפחות ,חגורות ותכשיטים .המכירה
תתקיים ביום שני,י"ב תשרי  .10/10בין השעות 19:00 -21:30
בבית משפחת אדלר .כולן מוזמנות!!
____________________________________________
מכירת הרימונים נמשכת ,מזן עכו ,אדום מתוק ,המכירה
בשקיות של  3ק"ג במחיר  10ש"ח לשקית ,ניתן גם לבצע קטיף
עצמי במחיר  2.5ש"ח לק"ג .וכן לקראת סוכות קטיף לקישוט
קטנים(
ענפים
)עם
הסוכה
חיים קרייף 0523342080
9431067
____________________________________________
ייחודי לתושבי האזור" :סכך לנצח" ודפנות היישר מהיצרן
והיבואן .המחיר הזול בשוק! אפשרות להתאמה אישית.
אפשרות להובלה עד לבית .מחיר מיוחד ומשתלם במיוחד
לסוכות ענק.
להזמנות וקבלת קטלוג :
אוהד 0523862756
)ובמושב דרך מתן אשל (0523630045
____________________________________________
השנה כולם קונים ארבעת המינים מעמותת "קו לחיים" וע"י
קניה וקיום מצווה נוסיף אור לחייהם של הילדים.
אתרוגים :מובחרים ובדוקים בקפידה .בפיקוח הרב יעקב
מאיר שטרן.
הדסים :משולשים צפתיים בדוקים בקפידה .בפיקוח הרב
אליעזר וייס.
לולבים :לולבים הבקעה ,סוגים באריזה .בפיקוח הרב אליעזר
וייס.
כל הסטים מגיעים עם נרתיק וקויישלך.
אודי וישנגרד 0504792824
עדי אביגדורי 0526419430
חוג כדורסל
מתנ"ס חבל יבנה מעוניין לקדם את תחום הכדורסל במושב
)גם כחשיבה על עתודה כנבחרת מקצועית בעתיד( ומנסה
לפתוח אצלנו שני חוג כדורסל:
כתות ג'-ד'  -בימים שלישי וחמישי ב15:45
כתות ה'-ז'  -בימים שלישי וחמישי ב16:30
חסרים עדיין ילדים לקבוצת הצעירים .שימו לב  -החוג לא
יפתח אם לא ירשמו מינימום  10ילדים בקבוצה!!!
גם לקבוצה הבוגרת ניתן עדיין להצטרף ...
המעוניינים מתבקשים להירשם בדחיפות במתנ"ס!
החוג והמדריך יאיר מומלצים ביותר!!!
________________
דקלה צור
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ועדת איכות הסביבה
סדנאות מודעות לחיים נכונים -פחד ,אשמה ,כעס ,חרדה,
עצבות ועוד תחושות רבות ,המהוות חלק בלתי נפרד מחיי
היום-יום ,ולא פעם אנו שואלים את עצמנו -מדוע הסבל הוא
מחיינ*-ו? ב"אהבת עולם" נצא אל המסע בור נחקור את
מקור ומהות הסבל ,נמצא בתוכינו את הדרך לחיות חיים
נכונים .אתה מוזמנים למסע מופלא ,במקום קסום בוא
מתרחשים ניסים" ,אהבת עולם" -בית ספר לחיים.
פרטי מועדי הסדנאות ויצירת קשר באתר:
http://www.ahavat-olam.com/1/
)הסדנאות מתקיימות בבני דרום(
לפרטים והרשמה:
יוסי לוי 05030773178 ,8515455
תושבים המעוניינים בקומפוסטר בהנחה מטעם המועצה ,נא
להירשם אצל חסיה גדיאל.
חסיה 9435403
___________________________________________
ערכות למיחזור נייר ובקבוקים:
.1בתקופה הקצרה מאז החל הפרוייקט ,נראה לי כי החברה
המספקת את הערכות למיחזור נייר ובקבוקי פלסטיק ,עדיין
לא מאורגנת לחלוקה סדירה של שקיות פלסטיק .אני מציע
לחברים לרכוש בעצמם גליל של שקיות אשפה בגודל 70X100
)בכל צבע שהוא( ,כדי לא להיות תלויים באספקת שקיות של
החברה.
.2חברים נוספים המעוניינים להצטרף לפרוייקט המיחזור
ולקבלת הערכה ,נא להתקשר לישראל ברוקנטל –
 – 0524869336ולצרף מספר טלפון נייד אשר יועבר לחברת
המיחזור )חשוב!!!(.
טיול בחול המועד סוכות
חג הסוכות מתקרב ובא ,וכמסורת השנים האחרונות ,אנחנו
מארגנים טיול בחול המועד ,לישובים ואתרים ביהודה
ושומרון) .אוטובוס אחד בלבד( .הטיול יערך בע"ה ביום
ראשון י"ח תשרי ) .(16/10נטייל במערות לוזית ,נעלה לישוב
נגוהות ונשתתף בחנוכת השכונה החדשה והנחת אבן הפינה
לבית הכנסת .נסיים בניצן .ליווי והדרכה ע"י תושבים
בישובים בהם נבקר .הטיול מתאים לכל גיל ,למעט מחילה
אחת בלוזית .המעוניינים בביקור במחילה – יש להביא פנס !!
סוכות תעמודנה לרשותנו .נא להצטייד בארוחת
צהרים .כיבוד קל יוגש בערב .תשלום ₪ 65 :למבוגר₪ 45 ,
לילדים ונוער )עד  ₪ 300למשפחה( יציאה ב , 9:00 -חזרה
משוערת  .20:00הנסיעה באוטובוס רגיל )יוצא וחוזר למושב(,
הביקור בנגוהות מתואם עם הרבש"צ.
______________________________
להרשמה -משה פרץ 0523586072

השבת אבדה
נשכחה שקית בגדי נשים בטרמפ ע"י אישה צעירה שירדה בכיכר,
בערב ראש השנה .ניתן לקבל אצל משפחת דרומר
מש' דרומר 9431101

_________________________________________
אבדו סנדלים לבנות מידה  22או  23ביום ראשון בגן שעשועים ליד
בית הכנסת הגדול .מי שמצא -אורה יולס מחפשת אותם.
0525968699
____________________________________________
אבד סווצ'ר לבן עם ריצ'רץ' וקפוצ'ון של יגיל יולס.
0525968699

3

משולחן הגבאים
בית כנסת הגדול:
יום שישי:
מנחה :מניין ראשון13:00-
מניין שני14:00-
תפילת "כל נדרי"17:05-
שבת יום כיפור:
שחרית07:30-
יזכור )10:15בערך(
תפילת מנחה 14:55-
"נעילה"16:15-
תקיעת שופר17:39 -
סיום הצום17:51 -
גמר חתימה טובה ובשורות טובות
הגבאים
בית כנסת ספרדי:
תפילות החג יתקיימו " במועדון הגדול "  ,שליח הציבור
יהיה החזן אבי אמיתי.
לוח זמנים:
תפילת מנחה  :בשעה 13:15
תפילת ערבית  :בזמן כניסת החג
תפילת שחרית  :בשעה  " 7:30הודו"
תפילות שחרית ,בחול המועד סוכות ,יתקיימו בשעה 7:00
בבוקר.
בברכת גמר חתימה טובה,
לכל תושבי בית גמליאל
הגבאים שלמה יפרח  ,מאיר ניזרי
מנחת ש"י:
בחוה"מ סוכות תתקיים בשטיבל החדש תפילת שחרית
בשעה .06:00
בכל ימות השבוע ,מתקיימת תפילת ערבית בשעה ,20:45
כל הציבור מוזמן!
שנה טובה,
הגבאים

משולחן הוועד המקומי
בפרוס השנה החדשה אנו מאחלים לכל תושבי בית
גמליאל ,שנה של עשייה פוריה  ,שנה של בריאות ,שנה בה
יתמלאו כל משאלות ליבכם לטובה.
________________________
בברכת גמר חתימה טובה,
חברי הוועד המקומי

ועדת קליטה
דיירים חדשים נכנסו למושב :
משפחת באר משה חן ובנימין )גרים אצל פנחס ורחל
אריאל( עם התינוקת הקטנה.
משפחת בשארי יונגרייס איתמר ואודליה )גרים אצל
דבורה שווימר( עם בנם בן השנתיים.
בברכת ברוכים הבאים ושבע"ה תהיה לכם קליטה טובה
ונעימה במושב.
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משולחן המתנ"ס
*סיכום חוגי מתנ''ס חבל יבנה במושב בית גמליאל:
חוג כדור -סל ה-ו ) יום שלישי (מתקיים בכמות ילדים מצומצמת ,נשמח לנרשמים נוספים.
חוג כדור -סל ג-ד לא יפתח מחוסר נרשמים.
חוגי ג'ודו ) יום רביעי (מתקיימים ,ניתן עדין להירשם.
חוגי טניס ) יום שני (מתקיימים ,ניתן עדין להירשם .
חוגי בלט ) יום ראשון ( מתקיימים ,ניתן עדין להירשם.
חוג בלט  ,חוג טניס  ,כדור סל ה-ו .חוג הישרדות  ,וזומבה לנשים ניתן להצטרף אחרי החג עם הרשמה במתנ''ס.
*הישרדות מגיעה לבית גמליאל!! גם כאן ועכשיו ישנם מצבים רבים בלתי צפויים מהם אנו נדרשים להיזהר .
על מצבים אלו נלמד בחוג ההישרדות תוך שילוב של אהבת ארץ ישראל ומפגש עם החיים בה אנשים  ,חיות ועוד  ...לא
סתם חוג ההישרדות הפך לחוג המבוקש ביותר ועכשיו יש לכם הזדמנות להיות שותפים ליצירת קבוצה אשר תעסוק
ותלמד את רזי ההישרדות.
החוג יתקיים בימי ראשון בשעה  18:15בחניה של מגרש הספורט במושב בית גמליאל לילדי כיתות א-ז.
עלות החוג  ₪ 150לחודש בהדרכתו של מתניה ,דור שני לשורדים .חוג ניסיון נוסף ביום ראשון  9/10בשעה  .18:15אם
תהיה קבוצה של נרשמים בטופס במתנ''ס עד יום שלישי  -11/10ניפתח את הקבוצה לאחר סוכות.
*אחה"צ של כיף עם קישוטי סוכה! רימונים ,תפוחים ושאר סמלים ,פרחים ,כדורים ושרשראות ,לכבוד חג סוכות
כל ילד יעשה בין  2ל 3-קישוטים לסוכה.
בבית גמליאל ,עם חנה מנשה
תאריך :י"א תשרי )(9/10
שעה 16:00-17:00 :לגילאי 4-6
לגילאי 7-10
17:30-19:00
עלות 15 :ש"ח
_______________________________
שנה טובה צוות מתנ''ס חבל יבנה

משולחן המזכירות
לידיעת התושבים ,שעות פעילות המזכירות –
להלן השינויים:
 10/10יום ב' – המזכירות תפעל בשעות הבוקר ,בין
השעות  .12:30 – 08:30ולא אחה"צ.
 22/10 – 12/10כולל – המזכירות בחופשה .חוה"מ
סוכות.
 – 26/10המזכירות סגורה .לא תתקיים קבלת קהל.
לאחרונה קרו מספר מקרים של השחתת רכוש ציבורי ע"י
ילדי המושב.
.1חלון הממ"ד בסניף בנ"ע נופץ זו פעם שניה תוך מספר
חודשים – עלות התיקון ירדה מתקציב הסניף  ,כסף
שמיועד לפעילויות.
.2בגן מושי הותקנה רשת צל חדשה ,נוספת על הרשתות
הקיימות ,ילדים חושבים שהרשת היא טרמפולינה או
משטח לסקייטבורד ..הרשת כבר נחתכה ..והודעת
תשלום נשלחה להורי הילדים שגרמו את הנזק.
אנו פונים לכל הילדים ולהוריהם ,אין לטפס על הרשתות
בשום צורה ! הרשתות לא מהוות תחליף לטרמפולינה...
לידיעה לפני מספר חודשים  ,בקרית מלאכי  ,נפל ילד
שטיפס על "רשת צל" ושבר את המפרקת...
אנו מבקשים לשמור על הרכוש הציבורי שנועד לשימוש
כולם!
_____________________________

בברכת גמר חתימה טובה,
שרית
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טיול משפחות –סוכות תשע"ב
השנה נטייל באזור הדרום –מדבר יהודה .את הטיול
ידריכו מדריכים ממדרשת חברון.הטיול יתקיים אי"ה
ביום ראשון ושני . 16-17/2011
בתוכנית :
יום ראשון :
 8:30התכנסות ויציאה מרחבת הצרכנייה ,ברכבים פרטיים
 -11:00הגעה לנקודת יציאה למסלול ) יפורסם בהמשך (
 18:00הגעה לחניון עין גדי שם יחכה לנו מאהל שיכיל
אהלים עם מזרנים ) 2אהלים למשפחה(.
 19:00ארוחת ערב בשרית ועשירה
 21:00פעילות ערב
יום שני :
 7:00תפילת שחרית
 8:00ארוחת בוקר וארוחת צהרים ארוזה
 – 9:30יציאה למסלול מערת הקמח ,לאחר שנפתחה
לאחרונה לאחר שנים שהייתה סגורה,ומשם נמשיך לעין
בוקק
 17:00סיום המסלול ויציאה לכיוון הבית
עלויות  :כלכלה 95 :ש"ח לכל משתתף )מגיל  (3כולל:
ארוחת ערב ,בוקר וצהריים ארוזה
לינה  25 :ש"ח לכל משתתף מגיל  3כולל אוהל ומזרן .
לפרטים והרשמה bariach@012.net.il :
נייד0505305808 :
אין תירוצים ,כולם מצטרפים ויוצאים לטיול !!!
_______________
אריאל בריח
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סיפורי הבאבא
בובה 35
ההורים של מירי היו באנגליה בארץ לא מוכרת ולא ידעו יותר
ממילים בודדות באנגלית .נאמר להם שהם יכולים לנסוע
להודו שהייתה מושבה בריטית גדולה .באותם שנים
התקשורת לא הייתה כמו היום ,לא הייתה טלוויזיה
והעיתונים היו עם חדשות אבל עם מעט ידע כללי .נאמר להם
שהם צריכים לנסוע באוניית נוסעים שהייתה כמעט מלאה
ולכן את כל המתנות שהם קיבלו ואת שאר הדברים שהם
צריכים הם חייבים לשלוח באונייה אחרת .הם יצאו מאנגליה
בסוף אוגוסט ,בערך באותו הזמן שאימא שלי וארבעת הבנים
הגיעו לאנגליה .הדודה שלי הייתה חברה של מושי האימא של
מירי בברלין ,ומושי הגיעה בגלל זה לברית שלי בלייפציג
ב 1937אף שלא הכירה את הורי .ההורים של מירי הגיעו
להודו כאשר הם בני  .25הם עברו לגור בקלקוטה עם הרבה
מרץ כי המליצו להם על המקום וסיפרו שיש הרבה אפשרויות
מסחר ,ואפשר לעשות עסקים טובים .אבל מיד קרה להם
אסון כאשר שמעו שכל החפצים שהם שלחו מלונדון טבעו בים
על יד נמל גואה שבהודו .מכיוון שכבר פרצה מלחמת העולם
באה צוללת גרמנית והטביעה את האונייה ואת כל מה שהיה
בה .הזוג הצעיר נשאר בחוסר כל .למזלם הקהילה היהודית
הייתה מאד מאד תומכת והם באו מיד לעזרת הפליטים שבאו
מגרמניה ,ההורים לעתיד של מירי ,והשלימו מה שחסר ועוד
יותר .היו בקלקוטה כ  10,000יהודים ,כמעט כולם יוצאי
עיראק ,וחלק היו לעשירים גדולים מאוד .הם נהיו עשירים
מבנקאות .תעשייה ומסחר אבל עיקר הכסף הגיע מסחר
באופיום .במאה השמונה עשרה זה היה חוקי והיהודים
התעשרו מזה .מקס פרידלנדר האבא של אשתי מירי נכנס
לעסקי המתכות ועשה חיל כי זה היה מוצר נצרך עקב
המלחמה .אשתי מירי נולדה ב 27 ,1943לספטמבר -יום
ההולדת של אימא שלה ,וב 1959באותו תאריך נולד הבן
שלנו גדעון .לפני  8שנים נולד דביר ,הבן של גדעון,גם הוא ב27
בספטמבר ,כך שזה  4דורות באותו תאריך .שמתי לב עכשיו
שהם נולדו בארצות שונות .הסבתא נולדה בברלין גרמניה,
האימא בקלקוטה שבהודו ,הנכד בלונדון אנגליה והנין בפתח
תקוה .העסקים שלו פרחו והודו היה מקום טוב להיות בו
בזמן מלחמת העולם .אירוע מיוחד היה כאשר סבא מקס נסע
נסיעה ארוכה ברכבת לרגל עסקיו .הגיע הזמן להתפלל והוא
הוציא סידור והניח תפילין .תוך דקות אחדות עצר אותו קצין
בריטי בחשד שהוא מרגל גרמני עם מכשיר קשר .כאשר שמע
את המבטא הגרמני היה בטוח שיקבל מדליה והעלאה בדרגה.
מקס היה במעצר כשלוש שבועות עד שמצאו בן אדם שמכיר
את מנהגי היהודים .מירי הייתה בהודו עד גיל  14ולמדה שם
בבית ספר אנגלי .אני מתכון לתלמידים שהם לבנים ,ולא
חלילה לא אירופאים או שחומי עור .אחותה לאה נולדה 10
שנים אחריה ב 1953ומזלה היה שהיא הייתה בלונדינית והיא
למדה זמן קצר באותו בית ספר .מ 1949המשפחה נסעה
לעתים תכופות לארץ בקו בומבי-טהרן-תל אביב לבקר את
אביו של מקס .מירי נשלחה ב 1957ללמוד בניו יורק ואחרי
חצי שנה כאשר היה קרב סכינים בבית הספר שלחו אותה
ללונדון .רק בגלל הקרב הזה התחתנו מירי ואני לאחר  5שנים
בלונדון. .ההורים של מירי עלו לארץ ב .1969הם אהבו מאד
את המושב ואת האנשים בו .מקס טרם את גן מושי .ספר
תורה ודברי קדושה  .יהי זכרם ברוך.
המשך יבוא....
עמנואל שוהם
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בית חם
לרגל ההכנות לחג הסוכות ,נקיים בע"ה את המפגש הבא
של בית-חם ביום שלישי )אחרי כל החג( ,כ"ז בתשרי ה'
) ,(/25/10במועדון הוותיקים בשעה  11:00לפני-הצהריים.
אנו מודים לרב המושב ,הרב סלומון ,ששוחח עמנו על
הימים הנוראים ועל חשיבות התפילה,
במפגש שהיה לנו לפני שבועיים לקראת ראש השנה
החדשה.
כל חברי בית-חם ,שהמומים מפטירתו הפתאומית של
חברנו צבי ברקאי ,משתתפים בצערם הכבד של כל בני
משפחת ברקאי ,רבקה רעייתו ,שרה אחותו ,הבנות
והבנים :חגית ,עופר ,בני וענת ,החתנים והכלה וכל
הנכדים .במפגש של בית-חם בשבוע החולף ,החברים
והחברות שוחחו על דמותו ומפעלו של צבי,
ובמיוחד על חלקו הרב ודאגתו לפיתוח המושב .אנו מודים
לכל המשתתפים בשיחה המרתקת
ובמיוחד לרחל לוי ולחנה ברוקנטל שבאו להשתתף
בפגישה זו.
כל חברי בית-חם מאחלים לכל תושבי בית-גמליאל
חתימה טובה וחג סוכות שמח!!!
________________________
לפרטים נוספים
מרים גרינוולד 9437841
מרים בר-לב 9431310
ספריה
ביום שני י"ט תשרי ) 17/10חול המועד סוכות( הספריה
סגורה .לאחר חול המועד הספריה עוברת למתכונת שעון
חורף -שעות פתיחה:
ימים ב' וה' בין השעות 17:30-19:30
____________________
בברכת שנה טובה,
מנחם

העמותה למען החבר הותיק
ההצגה "רוצה להיות זמר אופרה" ,הצגה מקורית לכל
המשפחה ,תתקיים ,בעז"ה ,ביום שלישי ,י"ג תשרי 11/10
בשעה  18:00באולם מתנ"ס בגדרה .מחיר ₪ 50 :רגיל,
 ₪ 40חבר קהילה תומכת .מהרו להירשם -מס' המקומות
מוגבל .ההרשמה במרכז יום 8548693

ועדת תרבות +50
בהמשך לפרסום הקודם ,נפתח את עונת פעילות התרבות
עם שאול ויוליה בן הר בניגונים וסיפורים מהקלסיקה
הישראלית .הפעילות תתקיים במוצש"ק פרשת לך -לך ח'
חשון תשע"ב ) (5/11שריינו את התאריך .גמר חתימה
טובה לכל תושבי המושב
______________________
ועדת תרבות + 50
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בני עקיבא
מזמן לא כתבנו אז מספר דברים..
*לפני ראש השנה יצאו חברי שבט נעל"ה להתנדבות בבית חולים קפלן ,שימחו את הילדים וחילקו להם צ'ופרים לקראת
השנה החדשה.כל הכבוד!!
*בשבוע שלפני ראש השנה גילינו שנשבר החלון של החדר ממ"ד בסניף)זו פעם שניה בזמן האחרון(...אין לנו מושג מי עשה
זאת ולמה .אני מבקשת מההורים שישגיחו על ילדיהם וידעו מה מעשיהם גם בשעות אחר הצהריים של שבת שהם יחסית
מתות מבחינת אנשים שמסתובבים בחוץ .אני מקווה שמי שעשה זאת יזדהה ויקח אחריות על המעשה במיוחד לפני יוה"כ..
*מסע סוכות!!כל הכבוד לכל הנרשמים!!אנחנו יוצאים כ 35-חבר'ה מהסניף למסע שיתקיים באזור גוש עציון.פרטי הסעה
וכו' יבואו בהמשך..
*טיול חב"ב בסוכות-אריאל בריח מוציא טיול משפחות לכיוון מדבר יהודה בימים ראשון-שני ג' -ד' חוהמ"ס) .(16-17אנחנו
רוצים להוציא אוטובוס של חב"ב)מכיתה ט' ומעלה( כך שאם יהיו מספיק נרשמים המסלולים יהיו נפרדים מהמשפחות ורק
נישן ונאכל איתם)השינה באוהלים (.עלות-בסביבות  160ש"ח לאדם)לא סגור סופית(כוווווווולם יוצאים!!! הרשמה אצלי...
*שמחתורה!!הגרעין ביפו הזמין אותנו להתארח אצלם בשמחתורה .יפו כידוע היא עיר מעורבת יהודים-וערבים ,אשר במשך
השנה מתמודדת על צביונה זה .חשוב מאוד לבוא ולשמח את האנשים שגרים שם ,שלעיתים מתפללים לא יותר מ 10אנשים
בהרבה מבתי הכנסת בעיר ומחזיקים בעצם על כתפיהם את היהודים הדתיים שעוד גרים שם .הגרעין דואג לנו לאוכל
ולמקום לישון)בשק"שים(,ואנחנו מביאים איתנו שמחה והמון כוח לרקוד ולשמח (:עלות  80ש"ח הרשמות אצלי)..ההודעה
מיועדת לבנים ובנות כאחד אך מכיוון ששמחתורה קצת חג של בנים אז בעיקר לבנים(..
השבת אין סניף .יום כיפור .סניף בנ"ע בית גמליאל מאחל שנה טובה וגמר חתימה טובה לכל עמ"י!!בשורות טובות!
___________________
צוות תשע"ב

לוח אירועים לשבוע הקרוב
יום ראשון
י"א תשרי 9/10

יום שני
י"ב תשרי 10/10
18:00-20:00
ספריה

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
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יום שלישי
י"ג תשרי 11/10
11:00
בית חם )מועדון
וותיקים(

יום רביעי
י"ד אלול 12/10

יום חמישי
ט"ו אלול 13/10

ערב סוכות
כניסת החג16:50 :

א' סוכות
יציאת החג17:48 :

גמר חתימה טובה,

ושבת שלום ומבורך!!!

