בס"ד

עלון שבועי

בית גמליאל

פרשת פקודי
כ"ט אדר א' התשע"ד
1.3.2014

כניסת השבת17:17 :
יציאת השבת 18:15 :
מנחה באמצ"ש17:26 :
ערבית באמצ"ש17:51 :

דבר תורה /הרב
אכה וְ ִהֵ5ה ָע 23א ָֹתֲ .ַ /א ֶ+ר
ַרא מ ֶֹ+ה ֶאת ָ.ל ַה ְָ 8ל ָ
" ַוְ 9
ִצָ2ה יְ הוָה ֵָ !.ע 23וַיְ ָב ֶר ְ :א ָֹת מ ֶֹ+ה")לט' מג'(.
ילקוט שמעוני תיז' ":וירא משה את כל המלאכה
והנה עשו אותה וגו' והיכ! צוהו? ועשו לי מקדש".
מהי כוונת שאלתו של המדרש והיכ! ציווהו? הלוא
בפרשיות האחרונות זה מספר פעמי  ,שמופיעי
ציוויי שוני לבניית המשכ!?!
נתבונ! בפסוק הנ"ל  ,הרי לפנינו לכאורה כפל לשו!
"והנה עשו אותה" ובסו@ הפסוק –"כ! עשו"
ע הציווי לבניית המשכ! ע ישראל נמצא
בתחושת התרוממות וגדלות מחד ,והקלה
מאיד,:מחד " אומרי חז"ל ,שאומות העול היו
מתקנאי בישראל ,שקבלו ציווי לבנות משכ! לה',
ידיעה זו גרמה לע ישראל תחושת רוממות
והתנשאות מעל העמי  ,מאיד ,:תחושת ההקלה
של הע נבעה מכ ,:שבניית המשכ! הייתה עבור
גלגל הצלה מעולו הכבד של חטא העגל.

שיעורים
השיעור בשבת בגמרא מסכת בבא בתרא בשעה
הרב.
16.30
__________________________________
בשטיבל
בי! מנחה לערבית שיעור לגברי ונשי יועבר
ע"י ב! ציו! נווה
__________________________________
" 7:30שיעור במסכת גיטי! ע"י מאיר פישר
" 16:00שיעור במסכת תענית ע"י שמואל מרטי!
__________________________________
אבות ובני
לימוד בחברותא של הורי וילדי
מוצ"ש ,בשעה  ,18:30בבית הכנסת הגדול
הרבה פרסי והרבה שמחה!!!
__________________________________
שיעורי תורה לילדי –ות המושב בימי שני
ורביעי בשעה  16.00בבית הכנסת הגדול.
__________________________________
שיעור לנשי
השיעור יתקיי השבת בשעה  16.40מצפה
רבקה.
לראותכ!

משתתפי באבלה של רחל דרשבי ,Bעל פטירת
האחות ע"ה .מהשמי תנוחמי.

א כ ,:ע ישראל עומד לבנות משכ! ,כשבמחשבתו שני
הלכי חשיבה אלו ,או אז ,קיי חשש ,שבניית המשכ!
תיעשה מתו :אינטרסי אישיי ומחשבות פסולות ולא
מתו :כוונה טהורה של משכ! לה'.
כמו כ! ,בניית המשכ! העסיקה בעלי מלאכה שוני
בשלל תחומי  ,מטבע הדברי ייתכנו קלקולי ופגמי
במחשבת העוסקי במלאכה תו :כדי עבודת " .וירא
משה" ...משה בעומק ראייתו מבי! ,שהעוסקי
במלאכה – "כאשר ציוה ה' כ! עשו"" שכוונת
בעבודת הייתה בחיבור מופלא לצו ה' ,לא נבעה
מנטיות אישיות ולא הייתה נגועה באינטרסי  .זוהי
כוונת המדרש בו פתחנו ""עשו אותה וגו' והיכ! צוהו?
ועשו לי מקדש"" בניית המשכ! הייתה שלמה בטהרתה
ובכוונתה ותאמה את רוח הצו האלוקי ורק אז ,יכול
היה להתממש סופו של הפסוק":ויברך אותם משה" –
רש"י – "אמר לה יהי רצו! שתשרה שכינה במעשה
ידיכ "...
שבת שלו ובשורות טובות הרב.

בשבת פרשת ויקרא נקיי אי"ה את תפילות שבת
בבוקר בבית הכנסת הגדול
בהשתתפות כל בתי הכנסת במושב .תחילת
התפילה בשעה 08:30
לאחר התפילה יער :קידושא רבא
"שושנת יעקב צהלה ושמחה בראות  ..יחד"
הוועד המקומי
__________________________________
לידיעת התושבי ,
בתאריכי ) 3"5/03/2014שני עד רביעי כולל(
המזכירות תהיה סגורה.
ולא תהיה קבל קהל.
בברכה,
מזכירות המושב

טוב להודות
אנו מודי מקרב לב לכל המשפחות שטרחו והביאו
לנו מטעמי במש :חודש של לאחר לידת בתנו
תמר ,עזרת לנו מאוד!
שנזכה להחזיר בשמחות...
משפחת ישראלי %שרית ,דרור ,מוריה ותמר
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הועד המקומי
.1
.2
.3
.4

השבוע ביו שלישי פינוי גז  .תשומת לב החברי
כי הפינוי כולל ג פסולת מוצקה " למעט פסולת
בני!.
נפתחה תיבת דוא"ל לפניות החברי
בכתובת vaadmekomibg@gmail.com
במהל :חודש מאי שרית המזכירה תהיה בחופשה.
דרושה מזכירה מחליפה לפרק זמ! זה .המעוניינת
נא לפנות בדוא"ל.
חברינו ליאור יוס@ הסכי לקחת על עצמו את
תפקיד ראש צח"י )צוות חרו יישובי( .הועד מודה
לו על כ :ומקווה כי הוא ישאר "מובטל" )למעט
בתרגולות(

הועד הקהילתי
הוועד הקהילתי"" אסיפה כללית
כפי שפורס בד@ המידע בשבוע שעבר ,נקיי אסיפה
כללית קהילתית,
אי''ה ביו ראשו! ל' אדר א' 2.3.14 .במועדו! .
האסיפה תתחיל ,בפועל ,בשעה ) 21:00אסיפה נדחית
בשעה(.
סדר היו ללא שינוי ,כפי שפורס בד@ פרשת ויקהל.
החברי מוזמני .
ועד האגודה הקהילתית
היכונו למפגש המחזורי הבא שיתקיי אי"ה בל"ג
בעומר.
והע נפגשי מחזורי ז ח ט ו"י ילידי .1952"1955
הילדי שעדיי! מתגוררי במושב:
מאיר פרנקל ,שמואל שטאובר ,רינה פרקובי Bרבקה
אינהור!,יצחק דרומר,שמעו! מסינגר,שמואל וייס,דב
זליג אלי מאור יחיאל הנדלר ,שמואל אנגל ומשה פר.B
אנחנו מבקשי  ,א יש לכ אנא העבירו לנו תמונות
מסמכי תעודות ועוד.
לדב זליג אסתר ישראלי ויהודית אנגל.

הועד החקלאי
הוועד החקלאי "" שבת אחדות
הוועד החקלאי מצטר@ בשמחה כשות@ מלא לרעיו!
ולמעשה של
שבת האחדות.
בשבת פרשת ויקרא ,תפילת שחרית משותפת ,בבית
הכנסת הגדול,
מתפללי כל בתי הכנסת במושב מוזמני להצטר@.
לאחר התפילה יער :קידושא רבה.
החברי מוזמני .
ישראל עזריה
יו''ר הוועד החקלאי
ומ''מ יו''ר המקומי
_______________________________________
בחירות של האגודה החקלאית:
ביו שלישי ,ב' אדר ב תשע"ד ) (04/03/14יתקיימו
אי"ה בחירות לועד האגודה החקלאית
ולועדת ביקורת במועדו! הותיקי בי! השעות "16:00
.21:00
להל! רשימת המועמדי לועדת האגודה החקלאית) :יש
לבחור בחמישה(
.1איינהור! רבקה
.2ברגר אברה
.3ברקאי בני
.4גל אמיר
.5וייל יחיאל
.6זליג דב
.7כה! חננאל
.8כה! משה
.9כהנא אלי
.10לוי משה
.11לוינגר חנניה
.12עזריה ישראל
.13שלו אורי
מועמדי לועדת ביקורת) :יש לבחור שלושה(
.1אנגל דוד
.2ברגר ש .צבי
.3יוס@ מוטי
.4פר Bמנח
)עקב תקלה במערכת ד@ מידע לא פורס לפני שבוע
לו"ז הבחירות לאגודה(.

ניקוי ספות ,שטיחי ומזרוני .
מבצע לפסח  7%הנחה!!!
ניקוי מקצועי באמצעות מכשיר חדשני ומתוחכ  ,הניקוי
מתבצע בבית הלקוח במחירי אטרקטיביי .
מחירי :
סלוני :
450 - 3+2+1ש"ח
400 - 3+2ש"ח
שטיחי :
סטנדרטי )150 - (1.6X2ש"ח
180 - 3X2ש"ח
מזרני :
זוגי/יחיד 30/50 -ש"ח
בהתאמה
אביתר0504700011 :
דואר אלקטרוניbenibeerot@gmail.com :
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נדל"ן למכירה/השכרה
להשכרה לטווח ארו :במשק בבית גמליאל:
בית ב! חמישה חדרי  ,ובנוס@ יחידה בת שלושה
חדרי .
היחידות כוללות מיזוג ,וארונות קיר בכל החדרי ,
מטבח מאובזר ע אפשרות להשארת ריהוט חלקי ,וכ!
חצר גדולה.
לפרטי נית) לפנות לאברה וזהבה גוטמ)
בטלפו) 054%6434307/8
_______________________________________
הבית של זהבה שוויג ז"ל עומד למכירה.
הבית צמוד לג! מאיר בכיוו! רחוב הגפ!.
הבית ע הקשתות..
פרטי  ,מחיר ותמונות נית! למצוא ב"יד ."2
א יודעי על מישהו שמעוניי! שיתקשר ל:
עו"ד אוסי מנובלה
טל0507551096 .
_______________________________________
להשכרה" בית ב!  4חדרי )בית אחורי ברחוב הגפ! "10
בית משפחת פרנקל" מול בית כנסת מנחת שי(
הבית כולל מטבח גדול ומרווח ,סלו! גדול ,מזגני בכל
החדרי ובסלו! ,מרפסת גדולה ונו@ מדהי .
מועד כניסה" חודש מר.B
לפרטי  %דרור0508%577017 %
_______________________________________
להשכרה לטווח ארו :בית במשק ב! ארבעה חדרי
מסודר ומשופ , Bגינה מסודרת רחבת ידיי ,פרטיות
מלאה ,מיקו מרכזי ,מיזוג מלא ,אפשרות לריהוט
חלקי.
לפנות לרבקה אינהור)052%4238727 ,052%3308356 %
_______________________________________
בית להשכרה לטווח ארו ,:ובו  3.5חדרי  ,במחיר
אטרקטיבי.
נא לפנות לשוש גלידאי0508574122 %
_______________________________________
למכירה!
בית בהרחבה בנוי  280מ"ר על שטח  800מ"ר.
 6חדרי שינה +סלו! +פינת אוכל +ממ"ד +מרפסות.
טלפו!:
דוד 054%5680940

לוח מודעות
סטודנט לתואר שני במדעי מעוניי! להעביר שיעורי
פרטיי לכיתות א"ט במתמטיקה.
מחיר מצוי! .שיעור ראשו! חינ .
לפרטי %דניאל שטריקר 0545882248
כל בנות הממלכה מוזמנות לקחת חלק בקריאת מגילת
אסתר.
קריאת נשי תיער :אי"ה ערב פורי )מוצ"ש ,י"ד
אדר( .נשי המעוניינות לקרוא פרק בטעמי
המגילה ,מוזמנות לפנות
לעליזה משה )(050%6819432
או לאלישבע שטאל )(052%6082501

לוח מודעות
*בשבת פר' מצורע)F,ד'"ה' ניס! ,(4"5/3 ,נערו :אי"ה
את שבת בר המצוה של בנינו איתמר.
נשמח לכל הצעה של חדרי או בתי פנויי לארוח
משפחתינו הענפה )ברו :ה(,
תודה,
אלישבע שטאל
052-6082501
_______________________________________
יוזמה אדירה למחפשי הבייביסיטר! )משני
הצדדי ( .נפתחת קבוצת וואטסאפ דרכה יעברו פניות
לבייביסיטר .מי שמחפש בייביסיטר מוזמ! ליידע אותי
ואדאג להעביר את הבקשה דר :הקבוצה! כל מי שרוצה
לעשות בייביסיטר ולקבל עדכוני בקבוצה ,אפשר
לשלוח לי סמס ע הש של :ואוסי@ אות. :
 0548118088ליל ,ששו)
_______________________________________
י.ח אלומיניו
כל עבודות האלומיניו בבית  :חלונות ,תריסי
,רשתות " כל הצבעי ,כל הפרופילי .
שירות מקצועי ואדיב בבית הלקוח  ,מחירי מצויני
ועבודה באיכות גבוהה!!!
מבצע לכל מי שמגיע דר :העלו! הזה ומזמי! רשתות "
 % 10הנחה
בהנהלת צפי חורי "0502332882
_______________________________________
שוק קח"ת!
שוק קח"ת! הקרוב " יו ששי  28.2.14מ" 11עד 15
בואו לתת ולקבל מכל טוב
**העודפי נמסרי לנזקקי **
 +שוק איכרי /ות " מכירת תוצרת מקומית משובחת
להקמת דוכ! בשוק נא צרו קשר ע רותי " "052
8205013
והפע בשוק " הופעה של הרכב ג'אז "הרכב מקומי"
בשעה  " !!13:00להקה מקומית של גדרות'ניקי גאי .
הכניסה להופעה בתשלו נפרד של  10ש"ח לתמיכה
במוזיקאי הצעירי ובמרכז האקולוגי!
לפרטי והוראות הגעה ,דברו ע דובי " 050"6241562
או אפרת 052"3868771
נשמח ג לעזרה בסידור השוק ופירוקו
_______________________________________
"אביב הגיע פסח בא"
עבודות צבע ,גבס,שיפוצי כלליי
והדברת מזיקי .
לפרטי :יוסי שינדלר050%5249862%
הסטודיו של שולמית
יי! ישמח לבב אנוש
לקראת פורי יי! מרלו ,קברנה ומוסקט
באריזות מתנה ע פקק אומנותי מזכוכית בעבודה
ידנית
אפשר להשיג בסטודיו .
אשמח לעמוד לרשותכ
שולמית אנגל
050%7341428
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בני עקיבא
 21:00פעולת חב"ב
 16:30לימוד ומפקד מדריכי
 16:45מפקד
השבת היא שבת מברכי של ר"ח אדר! אז אנחנו
מרבי בשמחה"
*בערב שבת תתקיי תפילה חגיגית בסני@ ,כול
מוזמני ! חניכי  ,נוער ,בוגרי ומשפחות! נשמח
מאד לראותכ !
*במוצש ,ערב ר"ח אדר בשעה  20:00תתקיי
הרקדה מטורפת ושמחה! כל החניכי  ,הנוער
והבוגרי מוזמני !
"ביו חמישי תתקיי הכתרה בהפקת שבט
אביחי!
המדריכי יעדכנו את השעה המדויקת.
"השבוע יתחילו חניכי שבט הרא"ה למכור
כרטיסי לשוק פורי ! השנה השוק שווה
במיוחד וכדאי לקנות כרטיסי מראש במחיר
מוזל.
שבת שלו ומבור.,
חודש מלא בשמחה ואור!
מעי) וצוות ההדרכה

בית חם
את המפגש הקבוע של בית"ח נקיי בע"ה ביו
שלישי הקרוב ,ב' אדר ב' ה' תשע"ד ),(04/03/2014
בשעה  11:00לפני הצהריי  ,במועדו! וותיקי .
נארח אצלנו את חברתנו במושב ,גב' הל! לוגר,
שתשמח אותנו במוסיקה ושירי לקראת חודש
אדר וחג הפורי הבא עלינו לטובה.
אנו מודי לחברתנו במושב ,גב' אסתר ישראלי,
ששוחחה עמנו בשבוע החול@ ,על חוויות ילדותה
במושב.
לפרטי נוספי נית! להתקשר:
מרי גרינוולד טל' 08%9437841
או למרי בר%לב טל' 08%9431310

העמותה למען החבר הותיק
העמותה למע! החבר הותיק חבל"יבנה
פעילות העמותה בחבל יבנה לשבוע שבי!2"6/2/14 :
יו ראשו! ל' אדר א' ,א' ר"ח אדר ב'2/3/14 ,
 8:45תנ" :ע חנה לבל )מלכי ב'(
 10:00הרצאה" :סיור ברמת הגול!"  ,מרצה :דוד
אלבלדה
יו שני ב' אדר ב' – 3/3/14 ,מדרשת ח"י
 17:00חוג ידיעת האר Bע עופר רגב
"משפט שדה – ההוצאה להורג של מאיר
טוביאנסקי"
_______________________________________
לידיעתכ !
מפגשי נוספי ע עופר רגב – חוג ידיעת הארB
 31/3סיור – פרטי בפרסו מורחב.
 12/5הרצאה – נושא ינת! בהמש...:
 16/6קרב המעוזי במלחמת יוה"כפ
 30/6סיור – כזוהר הרקיע – חייה ,אהבותיה ומותה של
לוחמת הפלמ"ח"
הטייסת זוהרה לביטוב.
_______________________________________
נסי ,ירושלי – סיור בהדרכתו של עופר רגב
דו"קרב גורלי על אדמת ירושלי .
בשעת בי! ערביי  ,ביו שישי  17/9/1948נורה ברחוב
שקט בירושלי הרוז! השוודי פולקה ברנדוט ,מתוו:
האו" במזרח התיכו! .שלטונות הביטחו! של מדינת
ישראל ידעו כבר בליל האירוע את זהות המדויקת של
המתנקשי .
רשמית " החקירה לא הושלמה מעול .
בעקבות יומו האחרו! של הרוז! ברנדוט ,על התפקיד
שמילאו דוד ב!"גוריו! ,ד"ר דב יוס@ ,יהושע זטלר
ויהושע כה! במהל :ההתנקשות .על השאלות שנותרו
פתוחות.
הסיור יתקיי בע"ה ביו שני כ"ט אדר ב' תשע"ד,
31/3/14
בי! השעות8:00"17:00 :
הסיור פתוח לכול " ג לאלה שאינ משתתפי בחוג
ידיעת הארB
ההרשמה במרכז היו בטלפו!.8548693 :
)פרטי נוספי לגבי תשלו זמני איסו@ תקבלו
בהמש(:
קיו הטיול מותנה במספר הנרשמי
נשמח לראותכ !
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משולחן המתנ"ס
הפנינג של שמחה
ע תופפויה לכל המשפחה
פעילות מוזיקלית ייחודית ע משחקי קצב ,שירה,
סיפורי ועוד.
הפעילות מלווה בתופי רבי לכל הילדי ..
סדנא להכנת רעשני לפורי
אי"ה ביו שני א' באדר ב' תשע"ד )(3/3/14

בשעה  17:00בבית גמליאל
עלות 1 20 :מגיל שלש  1 50למשפחה
__________________
"תיאטרונויה"
תיאטרו) סיפור ע השחקנית נויה שטרייפלר
"ע 2המי" 2
יוסי מערבי
אי"ה ביו ראשו) כ"ג באדר א' ) (23/2/14בשעה
17.00בבני דרו
מגילאי  2%8עלות 1 10:לילד
_______________________________________
תאטרו) "מופאש"
מציג
הצגת להטוטי לכבוד פורי
ע השחקני עמי ויהודה
לכל המשפחה
ומשהו פורימי...
אי"ה ביו רביעי כ"ו באדר א' תשע"ד )(26/2/14
בשעה  17:00בניר גלי
עלות 1 20 :מגיל שלש  1 50למשפחה
_______________________________________
ערב של קצב ושמחה
לכל נשות חבל יבנה לכבוד ר''ח אדר ב'
מתאי לכל גיל
הטרנדי הלוהטי באר – 2מגיעי ג לחבל יבנה!
בואי להנות מערב נשי קצבי
אי"ה ביו רביעי ג' באדר א' )) (5/3/14באול
הספורט בגבעת וושינגטו)
בתכנית:
 – 19:30התכנסות ואיפור פורימי לכל
אשה
 20:00פעילות בפיטסטיקס %
FitSticks
 20:30טורניר כדורשת יישובי מ.א.
חבל יבנה ובמקביל
סדנא "תזונה בריאה" בליווי טעימות
בסיו הערב זוכות הטורניר תזכנה בגביע יוקרתי.
ובמדליה אישית.
לכל ישוב נציגה שמארגנת את נבחרת הישוב.
נית) להרש אצלה וכמוב) רצוי להתאמ) לפני.
כול) מוזמנות לבוא ,להשתת 3לעודד ולתפוס קצב.
בברכה,
שורי לוי
ענת יעקב
רכזת ספורט
רכזת תרבות
שמות נציגות היישובי :
יערה קבי)– בני דרו ליל ,קרבסי– בית גמליאל שורי
לוי – ניר גלי
עפרה גוטליב – קבוצת יבנה אלינור וידל– גבעת
וושינגטו) פזית – ב) זכאי

משולחן המתנ"ס
הצגה חמישית בתוכנית המנויי שימו לב לשינוי
התארי,
"גלי" תאטרו! אורנה פורת
תתקיי אי"ה ביו רביעי כ"ד באדר ב' 26/3/14
בשעה  17:00בגבעת וושינגטו)
במחזמר משולבי שיריו המוכרי והאהובי של אהוד
מנור:
לעול בעקבות השמש ,ברוש ,אחותי הקטנה ,גלי,
חוטי של גש  ,נחליאלי ,מי אוהב את השבת ועוד.
הצגה לילדי לגילאי 4"9
פרטי באתר המתנ"ס ואצל עד) במזכירות המתנ"ס
_______________________________________
מתאי מגיל  12ומעלה
אל תחכו לרגע האחרו)....
יו של אומנות
אי"ה ביו שני כ"ט באדר ב' 31/3/14
 % 14:00יציאה ממתנ"ס חבל יבנה או מהישובי
 % 15:00יציאה למוזיאו) לאומנות תאטרו) בובות בחולו)
– סיור תיאטרלי
מלווהבובנאי וצפייה בסרט מיוחד.
 % 18:00לתערוכה ייחודית של דה – וינצ'י" ,מסע מופלא
בעולמו של גאו)"
בגני התערוכה.
עלות  1 90 :לאד ע הסעה  1 80ללא הסעה
הרשמה בתשלו אצל עד) במתנ"ס  /הסעה תהיה רק
מעל  20משתתפי

מכירות
ישר מהפרדס של לוגר!
מי Bתפוזי טרי )ג תפוזי ד (
נסחט במקו במסחטה מקצועית ,יש ג קפוא.
להזמנות08%9428013 :
_______________________________________
תמונות גדולות או קטנות מדהימות של בעלי חייבטבע .ממוסגרות .בעלות  60"80שח לתמונה .נית!
לראות! בבית אלפרט )התמר  (63בתיאו איתי.
ספרי מתח חדשי של טו קלנסי ,לי צ'יילד ועוד " 40שח לספר.
תרגומו! אנגלי עברי של אוקספורד "  300שח.אהר! אלפרט055"8828255 ,
_______________________________________
בואי להתפנק ממיטב בגדי מעצבות שופינא,מירית
מרלי,ליל :תמרי,יאנה במחירי סו@ עונה וג קולקציות
חדשות ,במכירה תהיינה אפי שטיינר מעצבת בגדי ילדות
עד מידה  18וכלנית מעצבת תכשיטי בסגנו! וינטג'
המכירה תתקיי ב 4.3יו ג בי! השעות  18"2230בבית
משפחת גולדברגר .מצפה לראותכ!,
רות
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בס"ד
מבצע משלוחי מנות בפורי
בעקבות ההצלחה של  11השני שעברו ,אנחנו ממשיכי במסורת ג השנה ואנו מתארגני לקראת מבצע משלוחי
המנות בפורי .
להזכירכ  ,בשנה שעברה נרשמו למבצע  208משפחות ולאחר קניית משלוחי המנות ,נותרו לנו בקופה כ" .H28,000
את כל הסכו העברנו למטרות צדקה.
אי"ה ג השנה ,נייעד את הכס@ שיצטבר ,לרכישת סלי מזו! לפסח למשפחות נזקקות ,ולמטרות צדקה.
וכ :זה מתנהל:
כל משפחה שמשתתפת במבצע מוסרת )על גבי הטופס המצור@( רשימת שמות של לפחות  4משפחות – לה היא
מעוניינת לתת משלוח מנות .העלות ל" 4משלוחי ראשוני היא  .H 70כל משלוח נוס@ עולה .H 7
)לדוגמא :אנו מעונייני לשלוח ל" 10משפחות במושב ,אזי נשל עבור  4המשפחות הראשונות =  ,H 70ועוד 6
משפחותx 7ש"ח =  .H42סה"כ(H 112=70+42 :
כ! ,נית! לשל "ביטוח פדיחה" המבטיח שכל מי ששלח לכ משלוח מנות ,יקבל מכ  ,באופ! אוטומטי ,משלוח מנות,
ג א שכחת אותו.
עלות הביטוח 50 :ש"ח )אי! אפשרות לעשות רק ביטוח פדיחה(
מבצע! כל מי שמגיע ל"  40משפחות )לסכו של  (H 322מקבל "ביטוח פדיחה" במתנה.
בפורי עצמו כל משפחה שמשתתפת במבצע תקבל משלוח מנות מכובד אחד.
למשלוח זה נצר@ רשימה של כל המשפחות שהיו מעוניינות לשלוח משלוחי מנות לאותה משפחה ,א :ניתבו את
הכס@ ליעד חשוב יותר.
שימו לב!
נא להקפיד לרשו את שמכ בראש כל עמוד ,ולמלא את כל הנתוני כולל הפרטי בסו@ הדפי ,
זה מקל עלינו לדייק בהכנסת הנתוני .
הנכ מתבקשי להשאיר את  2הדפי מחוברי .
לא יקלטו רשימות ידניות.
נית! למצוא את הדפי באתר המושב ,או אצל אחד הרשומי מטה.
ג השנה לא תינת! אפשרות להירש בשבוע האחרו! ,לכ! הזדרזו להירש !
•
נית! להירש אצל:
חמדה שטריקר – 077%5428657
ענת שטאובר – 9422499
ציפי גוטמ) – 9431312
דורו) לוז – 9428906

שבת שלו
ומבור!!!,
המערכת:
שמרית פרנקל
צקי יולס
מדפיס :יהונתן רועי עזריה
מפיצה :שרית גרוסמן

הודעות לפרסום יתקבלו עד יום שלישי ב .19:30
לכתובת המייל:
dafmedabg@gmail.com
לכניסה לאתר המושב:
www.beitgamliel.org.il
שם :גמליאל .סיסמא57 :

קפה ספרות –המדבר
"אשיר ל :שיר של מדבר
אשיר ל:
אשיר ל :שיר של שיירה
הנודדת בדרכי .
השמש יוקדת בשמיי
יוקדת על ראש השיירה
הנודדת במדבר".
הפע עוסק קפה ספרות במדבר בשירה העברית ובסיפורת.
דר :סיפורי המדבר תוביל אותנו יעל גורי בי גבעות החול
והשיירות הנודדות
לסיפורי מדבר ואי :אפשר דר :המדבר לראות את העומד
מולי
איזה כוח יש למדבר ואי :האד מזדהה איתו .בסיפורי
והשירי כמו למשל בספרו של מאיר שלו בלכתו במדבר על
רקע תפאורת המדבר אנחנו מכירי את הדמויות
שמתנערות מהחול וקמות פע אחר פע .
את יעל גורי אנחנו כבר מכירי מלאה גולדברג ושירי
אלתרמ! שיעל סיפרה לנו בהזדמנויות אחרות,יעל מרצה
בסמינרי שוני במכו! אבשלו ובבתי ספר וכ! נותנת
סדנאות ספרות במסגרות שונות .

קפה ספרות ב 2.3.14ל אדר א יו ראשו! כרגלינו בשעה
 20.30קפה ועוגה  20.45תחילת ההרצאה .
להתראות .
ו .תרבות ורחלה שנקר.

מזכירות המושב08-9437133 :
Sg828@bezeqint.net
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בס"ד
ראיו) ע מירי אליאס
שלו מירי ,למי שלא מכיר אות :נגיד כי את הגננת של ג! אור! ,ג! חובה ,בבית גמליאל זו השנה השניה.
ספרי לנו בבקשה קצת על עצמ::
מירי :אני גננת במקצועי כבר  28שני .
במסגרת עבודתי חנכתי ילדי בגילאי טרו חובה וחובה ,משניה הייתה לי הנאה מרובה וסיפוק רב .את מושב
"בית גמליאל" הכרתי מקרוב בשנה החולפת – שנתי הראשונה בג) "אור)" .בכל שנותיי כגננת ניהלתי גני בעיר
ובשנתיי האחרונות זכיתי לראשונה לחוות את ההווי של מושב.
מירי ,הסיבה שאנו עורכי אית :את הראיו! הזה היא נושא איכות הסביבה שהוא אחד הנושאי המרכזיי שאת
מעלה בג! .מדוע דווקא הנושא הזה?
מירי :בשני האחרונות אנו נחשפי לבעייתיות רבה בנושא איכות הסביבה ,בעיות אלו עלולות להשפיע כיו
ובעתיד על בריאות  ,ביטחונ ואיכות חייה של בני האד ובעלי החיי  .לאור הסכנות הללו ,התפתחה המודעות
לשמירה ולהגנה על הסביבה שהובילה את החברה האנושית למהל ,גלובלי לדוגמא לא עוד הקמה של שמורות
טבע בלבד כפי שנעשה בעבר ,אלא סדרה של שינויי משמעותיי המשפיעי על כל אורחות חיינו .החל
משינויי בהרגלי אכילה שלנו דר ,החלטות לגבי תרבות הצריכה שלנו ,ניהול מושכל בפסולת וכלה באופ) שבו אנו
.מתניידי ממקו למקו
המאמ 2הגלובלי בא לידי ביטוי ברמה החקיקתית והתקשורתית ונוכח בסדר היו הציבורי ולכ ,יש השפעה
גדולה על פיתוח טכנולוגיות ירוקות )כגו) אנרגיה בת%קיימא ,מחזור ,הפחתת זיהו וייעול השימוש במשאבי
טבע( ,וג אנו נרתמי למשימה – לשמור על אר 2ישראל שלנו יפה ,נקיה ובריאה.
אי :את מעבירה את הנושא לילדי ?
מירי :באמצעות הקנייה במפגשי  ,התנסות חווייתית ובעיקר דוגמא אישית .בגננו מכיני יצירות ומשחקי
מחומרי בשימוש חוזר ומחומרי מ) הטבע .החצר הירוקה שלנו מנוצלת מדברי בשימוש חוזר כמו :פינת כלי
הקשה ,שביל תחושות ,תצרפי  ,קליעה למטרה ,באולינג מבקבוקי ועוד .אנו מייצרי דש) באמצעות
הקומפוסטר המוצב בחצר הג) וממייני ומפרידי פסולת .בימי שישי הילדי מכיני חלות ובסו 3היו לוקחי
הביתה בשקית רב פעמית .בנוס 3אנו מטפחי גינה אקולוגית ממנה אנו קוטפי תוצרת ונהני ממנה.
הא את מצליחה לערב את ההורי בתחו ?
מירי :זכיתי בהורי מקסימי ומשתפי פעולה שמביני את חשיבות נושא הקיימות ויחד אנו מובילי שינוי
והטמעה של ערכי מקיימי בקהילה שלנו .לדוגמא :הקמה ואחזקת הגינה האקולוגית ,צמצו השימוש בשקיות
והבאת אוכל בקופסאות רב פעמיות ,ההורי שולחי חומרי יצירה ואנו עושי בה שימוש חוזר על מנת לצמצ
את הקניות בג) ,שימוש חוזר בנייר ועוד .דוגמא בולטת למעורבות ההורי היא בכ ,שבכל שבוע הורה אחר תור
מזמנו ומגיע לג) לפעילות אותה הוא מוביל בנושא הקיימות ,כגו) :שיחות על תזונה נכונה ,הכנת כלי נגינה
מחומרי בשימוש חוזר ,הכנת דוכ) מכירות מחומרי בשימוש חוזר ,פעילות ספורטיבית לשמירה על אורח חיי
בריא ,הכנת פרחי מחומרי מ) הטבע ועוד.
מירי ,תודה רבה על הראיו! הזה ובהצלחה בהנחלת נושא איכות הסביבה לילדי .
ראיי) :ליאור פורמ) ,יו"ר ועדת איכות הסביבה ונוי
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משנכנס אדר מרבין בשמחה
ועדת תרבות

ב "ה

מזמינה את חברי המושב

למסיבת פורים
במוצש"ק י"ג אדר ב' תשע"ד ) (15.3.14
בתוכנית:

-

דרור קרן בתוכנית סטנדאפ המצליחה "מצד שני"
שלומי ברק במסיבה ישראלית
ארוחה כיד המלך עם השף אפי בסטריצר
בר אקטיבי
תחרות תחפושות
הגרלות

מחיר הכרטיסים:
לחברי המושב
חיילים וסטודנטים
אורחים

₪ 60
₪ 50
₪ 75

מכירת כרטיסים תהיה רק במכירה מוקדמת עד יום ראשון  . 9.3.14לאחר מכן תיפתח ההרשמה גם
לאורחים מחוץ למושב עד יום שלישי .18.3.13

לא תהיה מכירת כרטיסים בערב המסיבה.
מכירת כרטיסים אצל:
שירי טויטו
ענת שטאובר

052-8846354
054-5807121

נשמח לראות את כולם

ועדת תרבות
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