בס"ד

עלון שבועי

בית גמליאל

כניסת השבת19:16 :

פרשת במדבר

יציאת השבת 20:18 :

כ"ד אייר התשע"ד
24.5.2014

מנחה באמצ"ש19:25 :
ערבית באמצ"ש19:50 :

דבר תורה /הרב
ע %ישראל נמצא בעיצומו של המסע לאר+
ישראל,ספר במדבר פותח בקביעת סדרי מחנה
ישראל כפי שנצטוו משה ואהר":
"איש על!דגלו באותות לבית אבות ,%יחנו בני
ישראל :מנגד ,סביב לאוהל!מועד יחנו" )במדבר ב'
ב'( רש"י" :באתת ! כל דגל יהיה לו אות מפה צבועה
תלויה בו ,צבעו של זה לא כצבעו של זה ,צבע כל אחד
כגוו" אבנו הקבועה בחש" ומתו* כ* יכיר כל אחד את
דגלו".
לפי דברי רש"י ,ציווי הדגלי %הוא חלק מתהלי*
יצירת הסדר של המחנה הגדול של בני ישראל .אול,%
על פי המדרש יש לדגלי %משמעויות עמוקות נוספות
אומר המדרש רבא פרשה ב' ד':
איש על דגלו קדושי %וגדולי %היו ישראל בדגליה%
איש על דגלו באותות .הה"ד )שיר ו( מי זאת הנשקפה
וגו' קדושי %וגדולי %היו ישראל בדגליה %וכל
האומות מסתכלי" בה %ותמהי" ,ואומרי :%מי זאת
הנשקפה וגו'.
אומרי %לה %האומות :שובי שובי השולמית ,הדבקו
לנו בואו אצלנו ואנו עושי" אתכ %שלטוני%
הגמוני %דוכסי" אפרכי" אסטרטליטי" .שובי שובי
ונחזה ב* ,ואי" נחזה אלא שררה ,וישראל אומר :מה

שיעורים
השיעור בגמרא בשבת אחה"צ בביהכ"נ הגדול
הרב.
בשעה 18.15
__________________________________
בבית הכנסת המרכזי
 !7:30שיעור במסכת גיטי"
שעה לפני תפילת מנחה! שיעור במסכת מגילה
ע %שמואל מרטי"
__________________________________
בשטיבל
בי" מנחה לערבית שיעור לגברי %ונשי %ע"י
שמואל לנקרי
__________________________________
שיעור פרקי אבות על הדשא בשעה  17.15בדיוק.
הרב.
כול %מוזמני%
__________________________________
אבות ובני%
לימוד בחברותא של הורי %וילדי%
שבת ,בשעה  ,17:00במועדו" ותיקי%
הרבה פרסי %והרבה שמחה!!!
__________________________________
השעור לנשי %השבת מתקיי %השיעור בשעה
מצפה לראותכ רבקה.
.18.30

תחזו בשולמית ,מה גדולה את %נותני %לנו?....מכא"
למדנו ,שהיו הדגלי %גדולה וגדר לישראל .לכ* נאמר:
איש על דגלו .מטרת הדגלי %על פי המדרש היא להוות
אות וסימ" של ע %השומר על יחודו ואיכותו ואינו דבק
ֲ.ה ֶא ֶר+
בעמי %אחרי .%כפי שמזהירה התורהַ 2ְ " :מע ֵ
ַע"
ֲ.ה ֶא ֶר2ְ +נ ַ
3כ ַמע ֵ
ִמ ְצ ַריִ ֲ %א ֶ9ר יְ ְַ 9ב ֶ 57ָ %8לֹא ַתעְֲ 3.
יה %לֹא
3ב <ח; ֵֹת ֶ
ֲא ֶ9ר ֲאנִ י ֵמ ִביא ֶא ְת ֶכ=ָ 9ָ %ה לֹא ַתעְֲ 3.
ֵת ֵלכ)"3ויקרא יח' ג'( אומות העול ,%בתקופות קשות של
שעבוד של ע %ישראל ,מנסות לפתות את ישראל",שובי
שובי השלמית" ..אל לה %לישראל לחשוש ,כדאי לה,%
שיחברו אליה ,%שיאכלו מפית %וישתו מיינ %ואז
תהיה לה %הגמוניה משלה ,%שיהיו "שלטוני %הגמוני%
דוכסי" אפרכי" אסטרטליטי""כדברי המדרש ,או אז,
אומרי %לה %אומות העול ,%כשיהיה לכ %שלטו"
משלכ ,%כבר לא תצטרכו לנהוג כמונו ,תוכלו לשמר את
ייחודכ"– %שובי שובי ונחזה ב*" ....ואכ" ,יש חשש,
שישראל מתו* מצוקה ירצו למצוא ח" בעיניה,%
להראות ולהדמות אליה %ולעשות כמעשיה,%כדי
לזכות בשחרור מ" השעבוד .אומר המדרש"! :וישראל
אומר :מה תחזו בשולמית ,מה גדולה את %נותני%
לנו?....מכא" למדנו ,שהיו הדגלי %גדולה וגדר לישראל.
לכ* נאמר :איש על דגלו"
שבת שלו! ובשורות טובות הרב.
תיקו ליל שבועות
ג %השנה נקיי %לימוד ברוב ע %במועדו" .
שעורי %במגוו" נושאי %ימסרו על ידי חברי%
וחברות.
היכונו לליל שימורי %מרתק!!!
פרטי %יפורסמו בקרוב.
הרב.
_________________________________
שיעורי תורה לילדי!ות המושב
השיעור מתקיי %בימי %שני ורביעי בשעה 16.00
בבית הכנסת הגדול.

מזל טוב
מז"ט למשפחת מייזליק ,מדי וזאב ,לאירוסי הב"
גלעד.
שתזכו להגיע לחופה ברוגע בשמחה ובנחת רוח.
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הורי %יקרי%
החל מיו %ראשו"  11/5/14יא' באייר ייפתח הרישו%
למעו"  ,ויסתיי! ביו! ראשו  1/6/14ג' סיוו.
שימו לב !!
ג %ילדי %ממשיכי %צריכי %לבצע רישו %מחדש.
ערכות רישו %נמצאות אצלי במשרד ,אני נמצאת כל
יו %מ  ,16:00 ! 8למעט ימי שישי.
בכל שאלה או א %משהו לא ברור אשמח לעזור
ניצה 054*3377553

ארכיו בית גמליאל
תודות לכל מי שעזר להצלחת מפגש המחזורי.%
לועד המושב שאישרו לנו שימוש במועדו".
לדב זליג ,אסתר ישראלי ,דוד אנגל ,בני ברקאי מוטי
יוס Eולכל מי שנת" יד ותר %מזמנו.
תודה יהודית אנגל

בני עקיבא
 22:15פעולת חב"ב
 18:30מפקד מדריכי%
 18:45מפקד
*בשבת שעברה חגגנו יו %הולדת לבני עקיבא ונהננו
מאד! סחטיי" על העוגות היפות והמושקעות! היה
טעי:)%
*ביו %בערב חגגנו ל"ג בעומר ,אחרי שראינו יחד את
משחק הגמר של מכבי! איזה כי Eשניצחנו!!
תודה רבה רבה לאופיר בוכניק ,לדניאל שטריקר ,לעזרי
דש" ,לרחל הריסו" ,לאריאל בריח ולכל העוזרי%
והתורמי %להקרנת המשחק.
תודה רבה למדריכי %המדהימי %על לילה מהנה
ושמח!):
*יו %ירושלי!%מתארגנת הסעה לריקודגלי .%הרשמה
אצל מעי" .מכיתה ט' ומעלה.
שבת שלו! ומבור,#
מעי וצוות ההדרכה

מכירות
השבת אבידה
בזמ" המדורות נמצאו שתי כיפות נית" לקחת %מלוח
המודעות בביה'כ הגדול

בית חם
* המפגש הקבוע של בית!ח %יתקיי %בע"ה ביו %שלישי,
כ"ז באייר ,
ה' תשע"ד ) ,( 27/05/2014בשעה  17:00אחר
הצהריי ,%במועדו"
וותיקי.%
• תושבי המושב המבוגרי %והוותיקי %מוזמני%
באופ" מיוחד לתהלוכה של ילדי הג" לקראת חג
השבועות ,שמארגנת הועדה לגיל הר* של
המושב.
• התהלוכה תתקיי %בע"ה ,ביו %חמישי הקרוב,
כ"ט באייר ,ה' תשע"ד ) ,(29/05/2014בשעה
 17:30אחר הצהריי ,%ברחבה שלפני בית
הכנסת הגדול.
• הגיעו נא בהמוניכ.%
לפרטי! נוספי! נית להתקשר:
מרי! גרינוולד טל' 08*9437841
או למרי! בר*לב טל' 08*9431310

למכירה תכולת בית :מיבש כביסה ! 350ש"ח )(LG
כורסה ישיבה מעור נוחות) 200ש"ח(
ארו" בגדי 2 %דלתות איקיאה) 150ש"ח(
ארו" שירות  2דלתות אלבי")(100
שידות דלתות מע +מעוצב ) 100לבודד(
שידות מגירות מע +מעוצב) 100לבודד(
משטחי %דקורטיביי %ע +לנישות גבס ) 50לבודד(
מיטה זוגית מע ++מזרו" ) 400ש"ח(
מיטה מתקפלת+מזרו") 200ש"ח(
ספרית נוער מע 200)+ש"ח( ומוצרי ע +נוספי.%
נייד 0522446317 :חיי! דורי
_______________________________________
מכירת בגדי נשי %ונערות לוהטת!!!
רשמו לפניכ!%
יו %שני ה ,26/5אני אארח בביתי מכירת בגדי נשי%
ונערות שלא תרצו לפספס!
טל שטאובר תאסו Eבשבילנו פריטי %מקסימי%
ממעצבות מוכשרות.
עודפי קי +במחירי %מיוחדי %וקולקציה חדשה
במבצעי %מיוחדי %לשבועות.
בי" השעות 18!22
ברחוב התמר 181
בואו בשמחה
שירי

מקווה
נא לתא %במש* היו ,%לפני זמ" טבילה.
054-4534015
דבורה! א' ,ב' ,ג'
054-8094202
אילנה! ד' ,ה' ,מוצ"ש.
ערבי שבתות! אילנה ודבורה לסירוגי".
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נדל"ן למכירה/השכרה
להשכרה לטווח ארו* ,וילה בת חמישה חדרי %מסודרת
ומשופצת ,גינה רחבת ידיי,%מיקו %מרכזי,מיזוג אוויר
מלא.
פינוי באוגוסט
לפרטי%
0522685344
0773431339
צביקה
_______________________________________
להשכרה דירה מרווחת בת  3חדרי ,%כולל מזג"
ומרפסת גדולה.
כניסה באוגוסט.
לפרטי! שמואל 0528906222
089431095
_______________________________________
להשכרה! בית  5חדרי %בהרחבה.
לפרטי:%
משה 0544*966*777
_______________________________________
להשכרה לטווח ארו* בית במשק ב" ארבעה חדרי%
מסודר ומשופ , +גינה מסודרת רחבת ידיי,%פרטיות
מלאה ,מיקו %מרכזי ,מיזוג מלא ,אפשרות לריהוט
חלקי.
לפנות לרבקה אינהור* 052*4238727 ,052*3308356
_______________________________________
למכירה!
בית בהרחבה בנוי  280מ"ר על שטח  800מ"ר.
 6חדרי שינה +סלו" +פינת אוכל +ממ"ד +מרפסות.
טלפו":
דוד 054*5680940
_______________________________________
להשכרה לטווח ארו* במשק בבית גמליאל יחידת דיור
בת שלושה חדרי.%
היחידה כוללת 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
_______________________________________
להשכרה לטווח ארו* בית במשק  ,12משפחת ברקאי.
עופר * 0528302695
_______________________________________
זוג צעיר מעוניי" לשכור בית במושב החל מיוני.
בועז054*4947530 :
_______________________________________
מחפשת לקנות בית  3!4חדרי שינה
 052*9591582אבישג שחר
_______________________________________
להשכרה
דירה בת  4חדרי %במשק.
לפרטי:%
054*4230932/052*5747444
שושי

לוח מודעות
למסירה!
 .1ארו"  2דלתות לחדר ילדי ,%במצב טוב.
 .2גופיה!ציצית ,גודל  ,Mחדשה) .שלוש יחידות(
עזרי 054*8885243
_______________________________________
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

העמותה למען החבר הותיק
פעילות העמותה למע" החבר הותיק חבל!יבנה
מדרשת ח"י
יו %ראשו" כ"ה אייר25/5/14 ,
חוג תנ"* ע %חנה לבל )מלכי %ב'(
8:45
הרצאה" :אקטואליה" – ע %יור %גולני
10:15
חוג "תנ"כ באמנות" – ע %ד"ר אפי זיו.
17:00
נשמח לראותכ! !
_______________________________________
סיור בהדרכתו של עופר רגב
כזוהר הרקיע – מסע מרתק ומרגש בעקבות חייה,
אהבותיה ,ומותה של הטייסת ולוחמת הפלמ"ח –
זהרה לביטוב
פרשיה הסטורית ששורשיה נעוצי %בהתיישבות
החלוצית בי" טרשי ההר ,המשכה באהבה טהורה
הנרקמת באוהלי הפלמ"ח ואחריתה בתאונה אוירית
בירושלי.%
הסיור יתקיי %בע"ה ביו %שני ב' תמוז תשע"ד30/6/14 ,
בי" השעות8:00!17:00 :
עלותI 80 :
הטיול פתוח לכול ! %ג %לאלה שאינ %משתתפי %בחוג
ידיעת האר+
ההרשמה במרכז היו %בטלפו".8548693 :
קיו %הטיול מותנה במספר הנרשמי%
_______________________________________
טיול לאזור יקנע%
בהדרכתה של עדנה אשד
יתקיי %בע"ה ביו %חמישי כ"א סיו" תשע"ד19/6/14 ,
בי" השעות8:00!17:00 :
דרגת קושי קלה
I 90
עלות:
I 70
ק.תומכת:
מסלול הטיול:
• מסלול קל וקצר בנחל השופט.
• ביקור במוזיאו" – וילפריד ישראל בקיבו+
הזורע ,ש %נראה מיצג ואוס Eשל אמנות
מהמזרח,
כמו כ" נצפה בסרט " :המציל מברלי""! ישראל
וילפריד
נבקר בג" הפסלי %המיוחדי.%
הרשמה במרכז יו %בטלפו"08!8548693 :
הזדרזו להירש ,%על!מנת שנוכל לקיי %את הטיול.
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משולחן המתנ"ס
חודש המורשת מתנ"ס חבל יבנה בשיתו Eהמחלקה
לתרבות תורנית
מופע פתיחה :אלו טאוב)"הכוכב הבא"(
ע! עיד עמדי
אי"ה ביו! רביעי כ"ח אייר תשע"ג
 28/5/14בשעה  20:45בגבעת וושינגטו
כרטיסי %במכירה מוקדמת I 40 :לאד%
ביו %המופעI 50 :
המקומות מסומני ,%כל הקוד %זוכה!
לא כדאי לחכות לרגע האחרו האול! מתמלא.......
______________________________
שבוע הספר העברי
"תיאטרונויה"
תיאטרו סיפור ע! השחקנית נויה שטרייפלר
"פרח פרח אל תבכה"
פאול קור
אי"ה ביו! רביעי י"ג בסיוו תשע"ד ) (11/6/14בשעה
17.00בניר גלי%
מגילאי 2*6עלות 0 10:לילד
______________________________
'סופסופהסיפור'
הצגת תאטרו איכותית המחבבת את הספרי! על
הקוראי! ומעודדת את הקריאה בה!.
אי"ה ביו! שני י"א בסיוו תשע"ד ) (9/6/14בשעה
17.00בבני דרו%
עלות I 15 :לילד גילאי! 4*10
______________________________
הברווזו המכוער
ע %תאטרו" צחוקל'ה
אי"ה ביו %ראשו" י' בסיוו" תשע"ד )(8/6/14
בשעה  17:00במושב ב" זכאי
לגילאי 3*8מחיר לילד  15 :ש"ח
______________________________
"נביעת אמת" – חיי בצל גואל רצו"
מעיי" סמידי– משפטנית ,מרצה ,סופרת –
מספרת את סיפור חייה בצילו של גואל רצו".
אי"ה ביו! רביעי י"ג בסיוו תשע"ד )(11/6/14
בשעה  20:45.00בניר גלי %כניסה 0 15 :
יוגש כיבוד קל בערב ימכרו שני הספרי! ב 0 100בלבד
)במקו!(0 180 :
______________________________
ערב שכולו נשי!
גדולות מהחיי!
"בואנה למחוק את החור 1והסתו
ולהתחיל קי 2של זהב"
אי"ה ביו! רביעי ד' בתמוז )(2/7/14
בהיכל התרבות של גבעת וושינגטו
בתוכנית:
 19:00התכנסות וכיבוד קל.
 19:30פסקל ברקובי– 2פריצת גבולות,חתירה
למצוינות והגשמה עצמית.
 20:30הפסקה וכיבוד
"21:00ללכת שבי אחריי "#ע! נורית הירש
עלות 0 60 :לאשה  0 100סבתא או אמא ובת

חגיגת שבועות קהילתית בחוויות שווי+
ביו %ראשו",ג' סיו" 1/6,בשעה  20.30נקיי %את הארוע
המסורתי
לקראת חג השבועות.
בתוכנית!עו"ד,דר' פנינה נוייבירט –"הנה אנוכי בא אלי*
בעב הענ""!מדוע בעצ %ניתנה התורה בענ"?
מופע!"קול המשפחה"!עליזה ודי" די" אביב במסע
מוסיקליבי" דורי המפגיש אותנו ע %קולות,טעמי%
וסיפורי.%
מלווה בשמוליק בר!עוז )אח של אביבה(!
גיטרה,מפוחית,שירה.
הדר יעקוב!שירה,בוזוקי,גיטרה ,כלי הקשה.
קטעי ריקוד מסורתי.
הכניסה חופשית הקהל מוזמ".
פנינה שטאובר
רכזת תרבות וארועי!
חוויות שווי2
רשת חוויות רחובות
052*4840521 , 08*9310708

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 :
מזכירות המושב08-9437133 :
Sg828@bezeqint.net
כתובת הדוא"ל של הועד לפניות חברים:
vaadmekomibg@gmail.com
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