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  עלון שבועי

 בית גמליאל

  
  פרשת יתרו 

ג "ב שבט תשע"כ
2/2/13  

  791 ' מסןגיליו

  

 יתרו
  16:52  כניסת שבת 

  17:54  יציאת שבת 

  17:19  ש"מנחה באמצ

  17:29  ש"ערבית באמצ

 

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 הרב/  דבר תורה

מדבר ויחן שם  מרפידים ויבואו מדבר סיני ויחנו בויסעו"
)' ט ב"י"... ( ישראל נגד ההר  

 
משתמע מדברי , אם כן". כאן השוו לב אחד: "מכילתא

לא ניתנה להם , שכל זמן שלא נעשו לב אחד, המכילתא
וכשלו  "-ז"ו ל"א כראומר המדרש על הפסוק בויק. "תורה

שכל ישראל ,  מלמד-איש בעוון אחיו "-מדרש–" איש באחיו
 -ומדרשו וכשלו איש באחיו "- במקוםי"רש, "ערבין זה בזה

קיימת ערבות ". שכל ישראל ערבין זה לזה.. בשביל אחיו
כל אחד הוא כאבר אחד , אמיתית פנימית בתוך העם ישראל

ובמעמד הר סיני הערבות הזו הגיעה, ביחד לכל הגוף כולו  

 
 

 תחושה של -לב אחד–לשיאה כאשר העם היה בדרגה של 
ממש לב , ב בדברים הנסתריםערבות אפילו בדברים שבל

 לכן אומר .אחד החש בכאבו במצוקתו או בשמחתו של השני
מי יתן והיה לבבם זה להם ליראה אותי ולשמור כל "ה "הקב

אמר רבי יצחק בשעה ) ה"כ' דברים ה"... (מצוותי כל הימים
נעשה ' שעמדו ישראל על הר סיני ואמרו כל אשר דיבר ה

 –"... יה לבבכם זה להםמי יתן וה "-ה,ונשמע אמר הקב
ה מבקש שהלב האחד והמיוחד הזה ישמר וכך יוכלו "הקב

.להשמר קיומו וערכיו של עם ישראל  
_________________________  

הרב, שבת שלום ובשורות טובת  

  תגובת המערכת להוצאת העלון החדש 
  

 .חברי מושב נכבדים ובמיוחד המוצאים לאור של העלון החדש
  . תגובה עם פרסומו של העלון החדש ולבסוף החלטנו לפרסם הודעה זושקלנו אם לפרסם

 להתעלם מהעובדה שדף המידע מוצא לאור על ידי  יכולתאי  "ינההפ הכתוב בעלון אחת הסיבות לצורך בקיומו של עלון נוסף "ע

   "ול להיתקל בקושי להתפרסםקיימת אפשרות שמאמר ביקורת שאינו נוח לוועד על, לפחות באופן תיאורטי, הוועד המקומי ולכן
  .חבל כי המוציאים לאור של העלון החדש נדרשים להצדיק את הוצאתו על בסיס הכפשה ודיווח אי אמת

חבל כי מי שטוען בעלון כי לא יפרסם דבר מבלי לקבל את תגובת הצד הרלוונטי אינו מקיים את התחייבותו כבר בעלון 
  .ת מבלי לקבל את תגובתנוחבל כי נטענו נגדנו טענות חמורו. הראשון

האם . במושב יש מי שמוצאים לנכון לגרום לפילוג מיותר ולהוציא עלון נוסף טעונים חבל כי בתקופה רגישה זו של יחסים 
  .דפי מידע נפרדים/ יש הצדקה כי במושב בגודל של משבנו יצאו לאור שני עלונים 

ציע ולחשוב ביחד על שינוי או עדכון פורמט דף המידע במקום גם אם למאן דהוא יש רעיונות לשדרוג העלון ניתן היה לה
דף המידע אינו שלנו איננו אדונים עליו ולא היתה כל מניעה לגבש פורמט אחר של דף . להוציא באופן חד צדדי עלון נוסף

  !?האם העלון החדש הוא לא עלון מטעם ?המושב אם יצאו שני עלונים נפרדיםאיך יראה  .המידע
 איננו ,מיותרת" מכבסת מילים"עלון החדש ברצוננו לומר בפה מלא וללא ל הרבה תהיות ותמיהות בקשר  כל כךלאחר

מעולם לא סירבנו לפרסם הודעה או מאמר . אנו עורכות את דף המידע לפי מיטב שיקול דעתנו העצמאי". מטעם"פועלות 
  . דעהמטעם אדם כלשהו במושב ומעולם לא קיבלנו הוראה לא לפרסם מידע או הו

מה שכן עשינו הוא לסרב לפרסם השמצות בין גורמים או אישים שונים במושב שכל כולם היו מלאי ארס וליבוי המחלוקת 
   .שהרימה ראש תוך שליפת סכינים ושחרור נצרת הכבוד והאחדות

זירת מנע מפרסום כל ריב ומדון בכדי לא להפוך את דף המידע ליהחלטנו כהחלטה אסטרטגית ולטובת המושב לה
  .התגוששות לא מכובדת

  .באופן עצמאי ולחלקו בתיבות הדואר" מאמר"כל מי שביקש לפרסם דברים מסוג אלה הופנה אחר כבוד לפרסם את ה
  .גם הועד המקומי התבקש לעשות כן כאשר תוכן הפרסום שלו לא תאם את הכללים שקבענו כעורכות

נהפוך הוא הדבר גוזל ממנו זמן רב ובא על חשבון זמננו . ף המידעאיננו מקבלות כל תמורה או כבוד מהיותנו עורכות של ד
  .איננו מבקשות טפיחה על השכם אך מנגד איננו מסכימות כי נואשם במשוא פנים או בשיקולים זרים .הפרטי היקר מפז

  
.  

__________________________  
  טויטו) גביש(שירי , בברכה

  עידית בוכניק
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  מקווה
  .ש"מוצא, חמישי, רביעי: בימים 054-8094202אילנה 
  .שני שלישי, בימים ראשון 054-4534015דבורה 

  . השבוע דבורה-בימי שישי לסירוגין
  .נא להתקשר ולתאם במשך היום

  
  גניבות במושב

על מנת לשפר את הבטחון של כולנו ולדאוג לרכושנו 
אני מציע להתנדב .  אנחנו צריכים לעשות מעשה, במושב

לשמור על המושב שלנו ב ו"בהמוננינו למתמיד של מג
 קורס  יהיה מוכן להעביר"המתמיד". במסגרת זו

 מפגשים של שעתיים 4 –הכשרה במועדון של המושב 
  .ואז נהיה מוסמכים להצטרף לסיורים א ומטווח"כ

 החיבור היתרון הגדול שמסגרת המתמיד נותנת היא
בוי כל זמן י גקיים, תלמוקד משטרתי בזמן פעילו

בנוסף לכך נהיה מבוטחים דרך המשטרה .  הפעילות
 -רגעת כולםלה.  במקרה של פציעה בזמן הסיור

  לא מצפים !מ"יחידה של הימ-המתמיד אינו תת
  .  מאיתנו להיכנס לקרבות

זמן . היעד הוא שכל מתנדב יצא לסיור פעמיים בחודש
 לשעה הנוחה –המשמרת מתואם מראש עם המתנדב 

  .לו
 100-כדי שיהיה במושב סיור בכל יום אנחנו צריכים כ

  .מתנדבים
 מתנדבים 10- כ מתנדבים מוסמכים ועוד10כיום יש 

  .המחכים להכשרה
  . מתנדבים80-עדיין חסרים כ

  .           מתוכנן להפתח בקרוב קורס הכשרה
  :ניתן להרשם או לקבל פרטים נוספים אצל

  054-6330468, ליאור פורמן
  054-6434494, שמחה גביש

  050-6241126, אהוד אלפרט
  -פעילות פלילית השבוע במושב

  :אירועים בשבוע האחרון
  . הזיתחוב חשד לפורצים בר-  22/1
   כבשים ממשק בישוב20 - נגנבו כ- 24/1
לאים ממשק ט 15 דיווח על פריצה בגדר נגנבו - 26/1

  .בישוב
___________  
  שמחה גביש

 

  שיעור לנשים
שבת ) חליתי בשפעת(לנשים לא יתקיים השבת השיעור 

  .שלום והרבה בריאות לכולנו
______________  

  רבקה, להתראות

   שבת גמראשיעור 
  .16:00שבת בשעה ב צ"בגמרא אחה השיעור 

______________  
 הרב, להתראות

 ביטחון

  טובמזל 
מזל טוב לבר המצווה -לנטע היקר  * 

 הרבה הצלחה בקריאה בשבת
רותם ושקד , עומר, ליאור, מאחלים מכל הלב רחלי

סבא , פרקוביץ אירית ושמוליק, סבא וסבתא, פורמן
ןוסבתא פורמ  

מזל טוב לסבתא רבקה פורמן ליום הולדתה וכן לרגל *
ובר , ל ורד"חתונת הנכד ניתאי אנגל עב-השמחות השבוע 

120עד . הרבה בריאות. המצווה של הנין נטע פורמן  
 מאחלים משפחות פורמן ואנגל

הציבור מוזמן לשמוח איתנו בשמחת בר המצווה של *
נטע ושבת חתן של ניתאי וורד אנגל בקידושא רבא 

  .השבת בשטיבל החדש לאחר התפילה, ה"עב, שיערך

 . משפחות פורמן ואנגל

  שיעור תורה לילדים
  

  .שינוי בימי הלימוד של שיעורי תורה לילדים! שימו לב
ראשון החל מהשבוע הקרוב שיעור התורה עובר מיום 

 16:00 השיעורים יתקיימו בימי שני ורביעי בשעה .לשני
  ________________    .בבית הכנסת הגדול

 הרב, מצפה לראותכם                                                       

  דעתגילוי 
  

  :מבקש להביא לידיעת הציבור כי
שנת  -א ו ב  78 סעיף -לפי תקנון האגודה הקהילתי.1

מתחילה מינואר ועד לסוף חודש דצמבר אותה  המיסים 

  .שנה
י וועד "תקציב של אותה שנה חייב להיות מאושר ע.2

 ללית האספה הכועל ידי) כלומר וועד קהילתי(הלה ההנ

 .לגבי כל שנת כספים) ציבור החברים(
 לא אושרה עדיין ולכן 2013יוצא מכך ששנת המיסים . 3

 . אסור לגבות מיסים עבורה מהתושבים
לטובת הוועד   הוראת קבע  לול מי שישלכן כ. 4

קש להפסיק  צריך לב, ששילם עבור שנה זואוהקהילתי 

  . את הכסףואת התשלום או להחזיר ל
  

 ק ברגראיצי, בברכה
  

  -תגובה למכתבו של איציק ברגר
  

צריכה להיות אסיפת , הפרוצדורלי, לצד הטכני, אכן
  .2013חברים כדי לאשר תקציב עוד בתחילת 

לא יטורפד כפי , שנושא הגביה לקהילתי, אולם כדי לודא
כדי שכבר , פגשים רצופיםבמאנחנו , 2012שנעשה ב

א כאשר נוש, תתקים אסיפה כללית, בתחילת פבואר
י קוממונחתם בין הועד הקהילתי הועד ההביוב הוסדר 

  .ומועצת חבל יבנה
י "הוסכם בחתימה ע, וכך התקציב שיוצג לאשור

  .י האסיפה לבצוע"הגורמים הנוגעים בדבר ויאושר ע
  

  ר הועד הקהילתי"יו, ישראל עזריה
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 במשך השבוע 2-6מעוניינת לשמור על ילדים בגילאים 

 .בשעות אחר הצהריים

  9327200 יעל גוטמן                                           
_______________________________________  

 לוח מודעות

  "בלוניזם"מופע של 
 

 ?ח אדר"ר' א,  נפגשים ביום בהאם כולם זוכרים איפה
, 16:00 בשעה תחילת פעילות במועדון הגדול. 11/02

 -ובהמשך .עבודת יצירה לכל הגילאים
מדהים ומקסים לכל , "בלוניזם"מופע מרהיב של 

 .בואו בהמוניכם .המשפחה

  לא יהיו בערב הארוע-לאור לקחים מארועים בעבר*

 .דוכנים לממכר מזון

 .אנא הערכו בהתאם

  

  מסיבת פורים
  !!! מסיבת פורים מדהימההיכונו ל

  פרטים בהמשך  21:30 בשעה 22/2מוצש  
_________________________________ 

אסתי גרינברג , קרן מנובלה, רחלי פורמן, מיכל שני
 רודבורי נמד

 
  

  "גמלידעה" תגובת הועד המקומי לעיתון החדש 

  
  , נחשפנו לקיומו של דף מידע חדשבשבוע האחרון

  :ברצוננו להתייחס למה שנאמר בפתיח של הדף 
  

אי אפשר להתעלם מהעובדה שדף המידע מוצא לאור  " 
קיימת , י הוועד המקומי ולכן באופן תיאורטי"ע

ל אפשרות שמאמר ביקורת שאינו נוח לוועד עלו
  ..."   בקושי להתפרסםללהיתק

מממן את ,  אכן הועד המקומי משלם למדפיסה של הדף
  .וכל מה שקשור בזה, צילומם, פיםהד

  
  ! אך בזה מסתכם חלקו של הועד המקומי 

  
פרסומים שונים מגיעים ישירות , הודעות,  מודעות 

עד המקומי אין  שום חיבור וול , למערכת דף מידע
יעים נתונים לשיקולם הבלעדי והדברים שמג, למערכת

  .של העורכות
  

שחבר וועד מקומי לשעבר המשמש , האבסורד הוא 
היה חבר ועד מקומי במשך , עורך החדש של הגמלידעהכ
והוא יודע היטב שמעולם הועד המקומי לא  ,ים שנ3

  . התיר פרסומים שונים בדף המידעאסר או
  

  ,נקודה למחשבה
  ,ועד הקהילתי י ה"ממומן ע, הדף החדש הגמלידעה

תאפשר לפרסם מאמרים שאינם נוחים   האם עובדה זו
 בקושי ללהיתקאו שמאמר כזה עלול ? ועד הקהילתיול

  !?להתפרסם 
  

ועד והאם התקבלה החלטה באספת חברים של ה
  ?  הקהילתי לממן את עלות הדף החדש 

  

 הועד המקומי

  
  3/2, ג שבט"יום ראשון כ

  
 

  חנה לבל, ך"תנ  8:45
 !?האם אשקלון היא בארץ ישראל  10:00

  .ר יואל שילה"ד:             מרצה
  

 "השמות הגדולים של האמנות "–י "  מדרשת ח17:00
  4'  מפגש מס–ר אפי זיו "            עם ד

  "האיש ששינה את פניה של רומא, ברניני           "
  

  י" מדרשת ח4/2/13, ג"ד שבט תשע"יום שני  כ
  גרשוביץ-ע"יש-  חוג ספרות עם יהודית בר17:00

   אמנות ההקשבה לפעימות הלב– 5            מפגש 
  ואן פיליפ סנדקר:             של הסופר

  
ה ביום שלישי "בע חם יתקיים-פגש הקבוע של ביתהמ

  , )05/02(ה בשבט "כ, בהקרו
  .ותיקיםו לפני הצהריים במועדון ה11:00בשעה 

  
נאוה לפיד על הסיפורים הנפלאים אנו מודים לגברת 

  .שספרה לנו בשבוע החולף
  

ג "אנו מודים מקרב לב לקבוצת בני המצווה תשע
ועל , וותיקי המושבעל תשומת ליבם למבוגרי , במושב

מגש נאה של , ו בשבט"לקראת שבת ט, שהביאו להם
  .  פירות

____________________________  
  :                     לפרטים נוספים ניתן להתקשר

  
  9437841:' למרים גרינוולד טל

   9431301: ' טללב-למרים בר
  

 בית חם 

העמותה למען החבר 
 

  
 , 5/2פינוי גזם יתבצע ביום שלישי 

 .ל"הציבור מתבקש לא להוציא גזם לאחר התאריך הנ
  

  משולחן המזכירות
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.גדולאני כותב את המכתב בכאב לב ובכעס   
ושמענו על עוד משפחה  כמעט בכל בוקר בשבועות האחרונים התעוררנו. מזה זמן רב שהמושב שלנו סובל ממכת פריצות

.כלי רכב ועוד, רכוש שביתה נפרץ בלילה ונגנב ממנו  
ובפעם השניה באותו שבוע נגנבו טלאים  כאשר בפעם השלישית בחודשים האחרונים אבל אני חושב שהשיא היה השבוע

והם נאלצו למכור את שאר הכבשים כי לא יכלו לעמוד  מהדיר של משפחת לוי עד שלא נותרה להם ברירה בשיםוכ
.בנזקים הכספיים  

 להקשות על הגנבים אילו היה באפשרותנואבל היה  אני יודע שגניבת צאן זו מכת מדינה והמשטרה מזמן הרימה ידיים
יד תפס את החשודים בפריצות ביציאה מהשער הראשי שלא היה "תמוהעובדה שמפקד המ( .שער סגור בכניסה למושב לנו

למצוא פתרון למיקום החדש של השער ולשאר התסבוכות  לא יכול להיות שמזה תקופה כל כך ארוכה לא הצליחו )סגור
וקורא לראשי הועדים השונים לשבת ולהתעלות מעל  ה שאני מיצג את דעתם של רוב החבריםואני מקו .הבירוקרטיות

.האישיות ולקדם את סגירת השער יריבויותה  
.אבל אפשר למנוע את הפריצות הבאות שבטוח יהיו, זה אמנם מאוחר עבור משפחת לוי  

 אלעד דרורי
 תגובת הועד המקומי למכתבו של אלעד דרורי

קדושת השבת נפגמת מכניסתם של , אין ספק שמה שקורה בחודשים האחרונים מבחינת הגנבות והפריצות מטריד מאד
.רכבים רבים במהלך השבת  

: לו היו מתקיימים שני דברים שהיו קיימים בעבר הנזקיםניתן להקטין את ההיקפי  
1. שמירה במושב, שהיתה באחריות הוועד הקהילתי ולשם כך נגבה תשלום עבור חברת השמירה ( כ- 40 ₪ לחודש לכל 

)בית אב  
.לגבות כספים עבור שמירה ולכן יותר משנה לא מתבצעת שמירה במושבהועד הקהילתי החליט לא   

" אגרת שמירה" לועד המקומי אין סמכות חוקית לגבות כספים עבור , כפי שפורסם לא מעט פעמים  
.ולכן אין לועד המקומי סמכות לגביית כספים אלו, לא קיים חוק עזר לשמירה במועצה  

 2. שער חשמלי
, הועד המקומי בדף מידע של אותו שבוע את האינפורמציה המובאת בהמשךפרסם , 21/7/12בתאריך   

...בימות החול ובשבתות וימים טובים, אף אחד לא נזעק ולא שאל למה השער פתוח, לצערנו  
...למה הועד החקלאי לא חותם על התוכניות  

...כפי שכבר פורסם בעבר  
.ל ביתו של אברהם גוטמןוהיה מחובר לחשמ,  שנים 10 -השער החשמלי הוקם לפני כ  

. י חברת חשמל  על מנת לספק חשמל לשער"ולכן לא הוקם פילר ע, השער החשמלי הוקם ללא היתר   
גוטמן על החלטה ' אנו מכבדים את מש. גוטמן לנתק את החיבור לחשמל של השער' החליטה מש, לפני יותר משנה 

.בלה תשלום עבור השימוש בחשמלגוטמן קי' מש. ומודים לה על התקופה בה היה השער מחובר  
ואז תוכל חברת חשמל , לקבלת היתר לשער, נעשתה פניה לאדריכל להכנת תוכניות,  כיוון  שהשער הוקם ללא היתר 

.להתקין פילר שאליו יחובר השער  
 התוכניות הוגשו לועד החקלאי לחתימה בחודש 6/12 .

שהמיקום של השער לא מתאים ויש לשנות : " בו נאמרבמקום זה קיבלנו מכתב ש, לא נחתמו התוכניות , לצערנו  
?אנו שואלים  )המכתב המלא מופיע באתר המושב"  ( את מיקומו  

?לא טוב עכשיו , מדוע מיקומו של השער שהיה טוב בעשר השנים האחרונות . 1  
? האם זה לא בזבוז של כספי ציבור , זה של השער או לחילופין שער חדשזעלות הה. 2  

.על מנת שניתן יהיה למזער נזקים לכלל הציבור, י הועד החקלאי לחתום על התוכניותים לחבראנו קורא  

                                                                                                                   ________________                                      

  י הועד המקומ,בברכה                                                                                                               
 תגובת הועד הקהילתי-חקלאי על מכתבו של אלעד דרורי:

כל אשר כתב במכתבו נכון וצודק ויש להודות לו . הכעס של אלעד דרורי במקומו ואכן הוא מבטא דעתם של חברים רבים
.היום נגנב רק רכוש, ריצות וגניבותמתבצעות פ, ופעמים יותר משבוע, מדי שבוע, המצב היום מאוד מקומם .על מכתבו  

את הדם הזה ועיננו , ידינו לא שפכו"ולא נוכל לומר , היא רק עניין של זמן, שחלילה עלולה להתלוות לזה, הפגיעה בנפש
, כי יש מי שנוח לו להציג את המצב אליו הגענו של חוסר מעש בתחומים שונים במושב, מכעיס ומקומם ". ראו  לא

לא לכל בעיה צריך להדביק הסבר של יריבות . ומבלי להצביע על שורש הבעיה,  בגלל יריבות אישית,יםנעש ושדברים לא
:וכדי שלחברים תתברר יותר התמונה הרי להלן .אישית  

לחתום על תוכנית לפילר , אחרי שקבלנו בקשה, י הוועד החקלאי מלפני כמעט שלושה חודשים"ב מכתב שנשלח ע'מצ) א
. פעמים3שנשלח אליהם , אפילו לא הגיב למכתב זה, הועד המקומי, כתב הוצעה דרך פשוטה לפתרוןבמ. לשער) חשמל(  

,  לעדכןוכאשר פונה אליו ליאור פורמן לבירור בנושא ממשיך הוועד המקומי, הועד המקומי טומן ראשו בחול, יתרה מזו
. פעמים3ת המכתב שנשלח כאילו לא קבלו מאיתנו א, שהוא ממתין לחתימת הועד החקלאי על התוכניות  

מכח : "האצלת סמכויות לוועדים המקומיים נכתב כדלקמן',  של מועצת חבל יבנה בסעיף ד395' בפרוטוקול מס) ב
, תאורת רחוב... מיים את הסמכויותוקמאצילה המועצה לוועדים המ.. ריות לצו המועצות האזו132י סעיף "סמכותה כפ

...'תרבות וכו, שרותי שמירה, גנון  
.2012מאז פבואר ? מאז שהוועד המקומי לקח עליו את כל תפקידי הוועד הקהילתי נפסקה השמירה, וכי למה  

אך נמנעים מלומר , כי הרי כולם יודעים למה כלה נכנסת לחופה, מישהו או מישהי צריך ליטול קורה או שתיים מבין עיניו
.זאת בגלוי  

?האם גם הוא לא פועל בשל יריבות אישית. ד למעלה משנהלא מתפק, בדרך לבניה, מרטיןהשער שליד משפחת )ג  
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 בונים יחד קהילה
.המושב לקבוצות קהילתי חילקנו את-יית החזון החינוכיבמסגרת תהליך רענון חיי הקהילה ובנ  

אין בקבוצות הללו משום . (גילאי הילדים:  כגון ,עניין הקבוצות חולקו פחות או יותר לפי קריטריון של גיל או קבוצות 
, לרבות בעיה בתאריך, אמירה כלשהיא לגבי אף משפחה וחשוב שמי שלא מרגיש עצמו מתאים לקבוצה מכל סיבה שהיא

שיתקיימו , לכל קבוצה מינינו ראש קבוצה שיהיה איש הקשר במסגרת המפגשים. )וזמן בשמחה להגיע לכל קבוצה אחרתמ
, לשמוע בכל קבוצה מה מגוון הצרכים של התושבים מטרת המפגשים היא ". מהות"בשבועות הקרובים עם עדי טוב נציג 

.לתרום לקהילה בתחומים שונים ניםמה החזון שלהם לשנים הקרובות וכן לאתר אנשים המעוניי   
לידע אותנו בהקדם , שאם ידוע למישהו שיש משפחה שלא קיבלה הזמנה, חשוב. כל משפחה ומשפחה מוזמנת למפגשים

, על מנת שהתוצאות שיעלו,התושבים בתהליך  מרב אנו רואים חשיבות עצומה להשתתפות .על מנת לתקן זאת, על כך
  .כזו או אחרת קבוצהישקפו נאמנה את הציבור ולא 

האווירה הייתה טובה מאוד וניכר היה הרצון . שני המפגשים הראשונים התקיימו השבוע ותודה לאסתי ודליה על ארגונם
תודה לכל מי שנרתם והפגין . כן ומקבל בין המשתתפים, התקיים שיח פתוח, כמו כן. של האנשים לשפר את הקיים

.גיש את אווירת ההתחדשות באווירניתן היה להר, מעורבות בנעשה בקהילה  
20:15התכנסות בשעה , המפגשים הבאים יתקיימו בתאריכים הבאים  

3/2 050-8771458 )בביתה (אורית שולטו-אחראית     

4/2 050-7341428  ( בביתה(   שולמית אנגל-אחראית  

  052-6631228 בביתה ( לילך קרפלס-אחראית )5/2  

 (אצל פזית קרייף) 050-7925003   קרן מנובלה-אחראית  12.2.13

 (יפורסם מיקום בהמשך) 054-2323649   מרים ברלב-אחראית  13.3.13
לגבי פרטים נוספים אפשר לקבל אצל כל נציגה.  בדיוק20:30המפגשים יחלו בשעה  .  

 .תודה לכל המארחים ולכל מי ששותף לקידום התהליך
 ומגובשת המעניקה מקום לכל אחד ואחת כאן במושב בית להתחדש ולטפח קהילה משותפת ה נזכה"מאמינים שבעז אנו 

.גמליאל  
היגוי/ועדת חינוך  -בצפייה לשותפות ומעורבות   

052-2224943 מירב בקר: רכזת המפגשים  
לילך ומרים, שולמית, אורית, קרן, דליה, וכן אסתי     

 

   :ועד המקומיוועד החקלאי לוהמכתב שנשלח מה
  שער הכניסה:הנדון

  .התבקשנו לאשר חיבור חשמל לשער הכניסה למושב
ועד האגודה החקלאית רואה כחיוני והננו לנודיעכם כי , ויעילותו של השער במיקומו הנוכחילאחר בדיקה עם השכנים 

.וכחשוב את קיום השער אך לא במקומו הנוכחי  
  .השער סמוך מאוד לבתי מגורים ומהווה מפגע חמור של רעש. 1
שדרכה ניתן להכנס למושב , בממיקומו הנוכחי קיימת כניסה לשטחי הגבעות שבצידו הצפון מזרחי של המוש'  מ100-כ. 2

  .ל ואינו פותר את היעוד שלו הוא נועדימיקומו של השער במיקומו הנוכחי אינו יע. בחופשיות
  .ים עלול השער להינזקאבעת עיבוד מסיבי של כלים חקל, השער במקומו הנוכחי נפתח לתוך השטח החקלאי הסמוך. 3

  .רצון על המסמכיםלאור הנתונים אלה נבקשכם להסיט את השער ונחתום ב
ט המועצה "שיוכל בהזדמנות זו בתפקידו כקב(ם עם מזכיר האגודה החקלאית דוד אנגל תיאום המקום המדוייק נא לתאל

  )להמליץ על סגירות נוספות של במושב
.פנה אלי החבר אברהם גוטמן שנודע לו על ריבוי הפריצות והגניבות, לאחר סיום כתיבת מכתבי זה  

.כדי להפעיל את המצלמות בשער הכניסה, הוא מוכן לאפשר שימוש בחשמל מביתו, הוא מוכן לסייע לנושא השמירה  
.2011ועד כבר בשנת ואושר בנושא התקנת המצלמות   

.בנכונותו של אברהם גוטמן לסייע לשמירה על רכוש החברים, אפשר לצפות שהוועד המקומי ישתמש בהזדמנות זאת  
____________________________ 

,ישראל עזריה, בברכה  
  החקלאי והמקומי-ר שני הוועדים"יו
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אם בעליו . בכניסה לגן אורן נמצא עגלול בצבע סגול לילך

  .שנה שנתייםלנשמח להשתמש בו -אינו מעוניין בו
  052-8846354 שפחת טויטומ

  

  
  

  ,עמכם' ה
 21:00ב עם רחל הריסון "פעולת חב: השבת

 15:55:מפקד מדריכים
 16:00:מפקד חניכים

 עשינו סעודת אמנים לכל הבנות של הסניף  השבוע
 .הל מי שהגיעל לכיישר כח גדו .ו בשבט"לכבוד ט

 (:  מעצים וממש נחמד, היה מרומם

נסעתי הביתה לחופשונת ( , השבת אני לא נמצאת כאן

אבל אני בטוחה שתסתדרו מעולה גם     ) ;P ..קצרה
  !!בלעדיי

_______________________ 
  ..אור הקומונרית ,שבת שלום

 

 בני עקיבא

    
 -החיים ביחד ולחוד -"כיפה סרוטה בחיי הקהילה"

 ...סטירה יהודית מטורפת המשאירה מקום למחשבה
) 9/2(ט בשבט "כ"  משפטים"ק פרשת "ה במוצש"אי

   30₪: דמי כניסה.  בבית גמליאל20:30בשעה 
  

ברחובות של דן "טיול מוסיקלי עם שלמה מוסמן 
 מורה עם שלמה מוסמן שהינו שילוב נדיר של -"אלמגור

ה "אי מספר סיפורים ומוסיקאי, דרך מוסמך שחקן
 נצא 14:00בשעה ) 10/2/13(בשבט ' ביום ראשון  ל

  ".רחובות"לטיול ברחובות העיר 
 . מומלץ להביא לבוש חם ושתיה ₪   65: מחיר לאדם 

  3/12/13ס עד "ההרשמה במתנ

 
תאטרון  -"הברווזון המכוער" - "יום המשפחה"לכבוד 
' ה ביום שלישי ב"יתקיים אי 4-10אי לגיל, ה'צחוקל
   בבני דרום17:00בשעה ) 12/2(באדר 

  
 אדר ב'ג עם הגר חופש - "מוכר הכובעים" :פעוטאטרון

 ₪ 20כניסה להצגה  17:00בשעה   םבבני דרו)  13/2(
 20לילדי מעונות חבל יבנה  )18מעל גיל (מלווה + לילד 

  .לכל ההצגות₪ 
  

זה הזמן לצאת  ,עבר ופסח בפתח"ט -יום האשה
לשמוח , לאכול ,לשיר וללמוד, לחוות חוויה .מהמתח

בבני ) 5/3(ג באדר  "ה ביום שלישי כ"אי ....ולקנות עוד
  :בתוכנית דרום

  . התכנסות  וארוחת ערב קלה18:00
, תכשיטים, מטפחות, ביגוד. דוכני תצוגה ומכירה

  .מתנות ועוד, כיפות, קוסמטיקה
ורים תיאטרלי מתובל מופע סיפ "ר ג ע י ם"  19:30

  .בקטעים אישיים ובקטעי מסכות
  "נערה במרפסת ממול  "21:00 

הזמנה למסע בעקבות ספרה רב המכר של הסופרת 
במפגש עם ".  נערה במרפסת ממול", נאוה מקמל עתיר

סופרת שזורים שירים בביצועה של הזמרת ורדה 
  .גולדברג ובליווי נגינה של המוסיקאי עופר כץ

   הערב הגרלה בין כל המשתתפותתתקיים בסוף
  לאמא ובת ₪ 120, לאשה ₪ 70: עלות

 

 ס"משולחן המתנ
  מבצע משלוחי מנות בפורים

 
אנחנו , בעקבות ההצלחה של עשר השנים שעברו

יכים במסורת גם השנה ואנו מתארגנים לקראת ממש
  .מבצע משלוחי המנות בפורים

 משפחות 204בשנה שעברה נרשמו למבצע , להזכירכם
  -נותרו לנו בקופה       כ, ולאחר קניית משלוחי המנות

27,000₪ .  
  . את כל הסכום העברנו למטרות צדקה

לרכישת  , נייעד את הכסף שיצטבר, ה גם השנה"אי
  . ולמטרות צדקה, ון לפסח למשפחות נזקקותסלי מז

  
כל משפחה שמשתתפת במבצע מוסרת  :וכך זה מתנהל

 4רשימת שמות של לפחות ) על גבי הטופס המצורף(
.  להם היא מעוניינת לתת משלוח מנות–משפחות 
  .   70₪ משלוחים ראשונים היא 4-העלות ל

  . 7₪כל משלוח נוסף עולה 
,  משפחות במושב10-שלוח לאנו מעוניינים ל: לדוגמא(

,      70₪=  המשפחות הראשונות 4אזי נשלם עבור 

: כ"סה.     42₪=  ח   "ש x 7 משפחות 6ועוד 
70+42=112₪  (  

המבטיח שכל מי " ביטוח פדיחה"ניתן לשלם , כן
, באופן אוטומטי, יקבל מכם, ששלח לכם משלוח מנות

  .גם אם שכחתם אותו, משלוח מנות
אין אפשרות לעשות רק (ח  " ש50: עלות הביטוח
  ! מבצע )ביטוח פדיחה

)  322₪לסכום של ( משפחות 40 - כל מי שמגיע ל
  .במתנה" ביטוח פדיחה"מקבל 

בפורים עצמו כל משפחה שמשתתפת במבצע תקבל 
  .משלוח מנות מכובד אחד

למשלוח זה נצרף רשימה של כל המשפחות שהיו 
אך , פחהמעוניינות לשלוח משלוחי מנות לאותה מש

  .ניתבו את הכסף ליעד חשוב יותר
  

  !שימו לב
השנה הרשימה גדלה ומאלצת אותנו לפרוש אותה על 

  . הנכם מתבקשים להשאיר אותם מחוברים,  דפים2
   .לא יקלטו רשימות ידניות

מי שחסר לו דפים יפנה לאחד הרשומים מטה לקבל 
  . דפים מקוריים

ים בסוף נא להקפיד למלא את כל הנתונים כולל הפרט
  .זה מקל עלינו לדייק בהכנסת הנתונים, הדפים

  
, גם השנה לא תינתן אפשרות להירשם בשבוע האחרון•

  ! לכן הזדרזו להירשם
_______________________  

  : ניתן להירשם  אצל
  9422499 ענת שטאובר 

  077-5428657חמדה  שטריקר  
     9428906דורון לוז  

  9431312 –ציפי גוטמן 

 בני עקיבא
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  יום ראשון
  3/2  שבטג"כ

  

  שנייום 
  4/2  שבטד"כ

  שלישייום 
  5/2  שבטה"כ

  ביעייום ר
  6/2  שבטו"כ

  יום חמישי
  7/2  שבטז"כ

  
  

  
16:00  

שיעור תורה 
  לילדים

  
17:30-19:30  

  ספריה

11:00  
  בית חם

  

16:00  
 שיעור תורה לילדים

17:30-19:30  
  ספריה

 16:56  תפילת מנחה 

  16:46  ינ ספרד"ביהכ  תפילת מנחה
  06:05 י"מנחת ש  תפילת נץ

 07:30 נ הגדול"ביהכ מאיר פישר,  גיטיןמסכתשיעור ב
 07:30 שטיבל שיעור במסכת שבת

  08:00  שטיבל  שחרית
  08:00  נ הספרדי"ביהכ  )הודו(שחרית 
 08:30 נ הגדול "ביהכ שחרית
 08:15 י"מנחת ש שחרית

 12:30 שטיבל מנחה גדולה
  12:30  בתש' מש  תהילים לנשים

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

  13:30  ה הספרדי"ביהכ  שיעור הלכה ע
 13:15 י"מנחת ש תהילים לילדים

  13:15  אשל' משפ  תהילים
  16:00  נ הגדול"ביהכ  הרב סלומון, צ"שיעור גמרא אחה

 17:00 מייזליק' בית משפ תהילים לנשים ונערות

  17:39  ס הספרדי"ביהכנ  ערבית

  שטיבל  נוהבנצי, ש"שיעור בפ, בין מנחה לערבית

 זמני שבת פרשת יתרו

  לוח אירועים לשבוע הקרוב

  !!!ומבורךשבת שלום 
  

  :המערכת
  עידית בוכניק

  ויטוט-שירי גביש
  אפרת להמן: מדפיסה

  שרית גרוסמן: מפיצה
הודעות לפרסום יתקבלו עד יום 

  .19:00שלישי ב 
dafmedabg@gmail.com 
www.beitgamliel.org.il  

  57: סיסמא. גמליאל: שם
  9437133 :מזכירות המושב

Sg828@bezeqint.net


