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  עלון שבועי

 בית גמליאל

  
  בהעלותךפרשת 

ב "תשע  סיוןט"י
9/6/12       

  762 ' מסןגיליו

  

 בהעלותך
  19:23   כניסת שבת

  20:29   יציאת שבת

  19:47  ש"מנחה באמצ

  19:57  ש"מצערבית בא

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 בהר/  דבר תורה

ועל דרך זו מעידה התורה שמשה בנה את המנורה בדיוק 
 מקשה -"כן עשה את המנורה "-ה"לפי ציוויו של הקב

שכל נתיבותיה ,  כי זאת דרכה של תורה אמיתית-אחת
מקשה היא " מקשה זהב עד ירכה עד פרחה"שלום 

הגורם : אומרתגמרא בנזיקיןה. מתחילתה ועד סופה
ת הן הגאווה המרכזי והעיקרי כאשר אין אחדו

אבל מידת השלום מושגת , "לי מגיע "-וההתנשאות
וזה מעשה המנורה מקשה "ווה במקום שיש בו מידת ענ

התורה מציינת את גדולתו של משה רבינו והיא ". אחת
והאיש משה עניו מאוד מכל "מספרת עליו דבר אחד 

לכן דווקא דרך אישיותו המיוחדת של משה " אדם
' כמראה אשר הראה ה"הפסוק ניתן להבין את , בענווה

  "את משה כן עשה את המנורה
  
  

רה מקשה זהב עד ירכה עד פרחה מקשה ווזה מעשה המנ"
הוא כמראה אשר הראה יהוה את משה כן עשה את 

  "רהוהמנ
  

א לא יעשה המנורה של פרקים אלמקשה זהב ש: "י"כתב רש
מקשה של ככר זהב היתה ומקיש בקורנס שנעשה גוף אחד 

היא -ל המנורה"לפי ראייתם של חז" ולא אברים אברים
 מתבוננים  אנו" כי נר מצווה ותורה אור "-דרכה של תורה

י "בפסוקים המלמדים כיצד נעשתה המנורה ובדברי רש
 - שהיא לא קלה ולא פשוטה-המבליט את דרך עשיתה

תר לבנות את המנורה על צורותיה קל יו, "מקשה אחת"
  .אולם הציווי הוא לעשותה מקשה אחת, חלקים חלקים

      

  
  ניסן- הדרנכםבהגיע לב איר ואיילת סבג מזל טובלמ

 זכו לגדלו בנחת מאחליםשתלמצוות 

 משפחת נגלר
_______________________________________  

  
  . לרב סלומון ולרבקה להולדת הנכדהל טובמז

  
  . לניצה וליאור יוסף להולדת הבתל טובמז

  
    . לדליה ומוטי יוסף להולדת הנכדהל טובמז

  
  . ללאה ושמואל מרטין להולדת הנכדהל טובמז

  
  .ה להרבה שמחות ונחת מכל הילדים"שתזכו כולכם בע

  

  שיעור לנשים
  

  .רבניתה. 18:40בשעה השבת מתקיים השיעור 
__________________  

  מקווה
  

  .ש"מוצ, חמישי, רביעי: בימים 0548094202 -אילנה
  .שני שלישי, בימים ראשון 0544534015-דבורה 

   .בימי שישי לסירוגין
  ע מראשיש לקבו

 מזל טוב

  שיעור פרקי אבות
  

השבת הקרובה השיעור מתקיים על הדשא בשעה 
  . בדיוק17:30

_____________  
 הרב, להתראות

 השבת אבידה

  דואר
  

ה משעה -דואר רשום וחבילות אפשר לקבל בימים א
12:30-13:30.  

  . בערב18:00-20:00-צ מ"אחה
  12:30-13:10-יום רביעי רק מ

 !יום שישי אין קבלת קהל

  בית התבשיל
  

 נצרכים 35המאכיל  ד יבנה קיים בית תבשיל"בבית חב
המעוניין להעביר אוכל לבית תבשיל זה לאחר  .מדי יום

, יכול לעשות זאת בכוחות עצמו או לאחר שבת אירוע
העביר לרחל או ל 0547977919 בתאום עם יוסי לרר

בית  .ד"היא תעביר לבית חב. 0542294722  הריסון
התבשיל נקלע לקשיים לאחר שתורם קבוע שתרם 

נכנס לחובות והפסיק את   ,סכום נכבד מדי חודש
המעוניין לסייע במצווה חשובה זו . תרומתו למקום

  מוזמן
  .ד יבנה ליוסי לרר"לתרום לבית חב
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  . ה או לעבוד בנקיון בית/מעוניינת לטפל בקשיש

   0502289009 חני
________________________________________  

 דרוש מתנדב לפעילות ספורטיבית עם אורי הקר
חר הצהריים חצי שעה פעמיים בשבוע בשעות א

  .המאוחרות
  

  0545209231אודי 
  0506263826 ציפי   

________________________________________  
ונקטרינות במחירים ים קאפרס, מוכרים אספרגוס

  !!מיוחדים
  0544233129סו מסלו 

________________________________________  
  לבית גמליאל60נותרו מספר חולצות של 

  .לשוק אביב ח תרומה" ש10בעלות של   L ,XL במידות

 
 מדי מייזליק

________________________________________  
  .דרושה בחורה חרוצה ויסודית לנקיון בית פעם בשבוע

  0524498254רחל 
9430545 

 לוח מודעות

  
 

 כניסה - חדרים במושב בית גמליאל 3השכרת דירה בת 

  .מיידית
  0522449232 אבי

__________________________________________  
 90כ,  חדרים גדולים3, הבית בנחלה, בית פרטי להשכרה

  .פנוי מידי, פרטיות, מזגן בכל חדר, גרודמטבח מש, ר''מ
  0544862693 שרון

__________________________________________  
מתפנה בתחילת ,  במרכז המושב חדרים 2להשכרה דירת 

  .יולי
0542323643  
__________________________________________  

   בתחילת ספטמברבית להשכרהמתפנה 
  . חדרים יפים גדולים ומושקעים5 

   0524498254 אריאל  תמשפח
9430545  
__________________________________________  

  פנה באוגוסטתמ. ממוזגת,  חדרים5בית מקסים : להשכרה
 0522709385שמעון 

  

 מכירה/ן להשכרה"נדל

  לכבוד הוועד החקלאי והוועד המקומי והוועד הקהילתי

 
אבקש לצמצם את כל הפשקווילים שאתם כותבים אחד 

ד שלי קטנה ואינה יכולה להכיל כל "מכיון שת. על השני
 A4 דף מ1/3שכל וועד יקבל  אני מציע .כך הרבה ניירת

כך גם נוכל לחסוך .וירשום את תגובתו פעם אחת בחודש

אני מאמין שאם  .נייר ונשתמש בדף אחד לכל הוועדים
סתדרו בדף אחד בסוף גם יסתדרו במושב אחד יהוועדים 

  .ה"ב
___________________ 
 בשורות טובות יוסי נגלר

_ 

 אליפות בתי הכנסת בכדורסל חבל יבנה
להשתתפות במשחקי ) 24מעל גיל (מתארגנת קבוצת בוגרים 

המעוניינים מתבקשים להגיע ביום שלישי הקרוב  .הליגה
  .לאימון ולהתארגנות

  לפרטים נוספים ספי קרייף ומוטי טויטו
  

  נופש ים המלח

  יום ראשון: באריכים  ים המלח" לוטספא"נופש במלון 
  לילות5 )20/7( עד יום שישי א אב  )15/7(ה תמוז "כ

 םח בשלושה תשלומי" ש3650העלות  על בסיס חצי פנסיון
 0523585725הרשמה אצל יהודית אנגל 

 

  חוג הפלדנקרייזתזכורת ל
 8 במועדון בשעה ',בוע ביום אהחוג התחיל בשעה טובה הש

ידי שבוע באותה השעה ובאותו ה מ'החוג יתקיים בעז, בבער
-מומלץ להביא שק, כיון שאין לנו עדיין מזרנים, םהמקו
 מקווים להסדיר את ענין המזרנים בקרוב, שינה

   :לפרטים נוספים 
      0545907755  )המורה(נסטור לוין 

     9437183  רחל לוי

   0546600113  פישר) קוקי(רחל 

 

 

  פרויקט בת מצווה
  

יכולים -מרגע שנולד חזון ועד הרגע שהוא יוצא לפועל
" פרוייקט בת מצווה"גם חזון זה  ,לחלוף עידן ועידנים

לולא אתן שאינכן  ,היה יכול להשתרך עוד זמן רב
מהססות לפתוח את הלב ולהושיט יד להגשמת דברים 

 .גדולים במהרה בימינו

יעל ,יעל איבגי,עליזה משה:אנו רוצים להודות לכן
 .קלה צורשרית גרינוולד וד ,פינקרט

אין כמוה על תרומתכן החשובה מ,על נדיבותכן הרבה 
על ,על הסבלנות המרובה ,להצלחת פרוייקט זה

 . על המרץ והאמונה ,הדאגה ,האיכפתיות 

 פורה  ויהי רצון שנזכה כולנו לעשייה-ושוב תודה ענקית
צווה תודה לכן אימהות ובנות מ .חיובית וחשובה בעתיד

 ...ועל שהייתן אתן ,ההתמדה ,הרצינות ,על ההווי-יקרות

 .מיכל ואופיר שני , אוהד :מכל הלב והערכה רבה

 

  

דעות  הו, המערכת חוזרת ומזכירה לציבור החברים
  .אנונימיות לא יפורסמו בעלון

__________________  
  עידית ושירי, בברכה

 

 משולחן המערכת
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לפעוטות חדות הצגות מיו -לפעוטות :חודש הקריאה*

 עם הגר חופש" הבית של יעל" .בגילאי שנתיים עד ארבע

 17:00בשעה ) 11/6(א סיוון "ה ביום שני כ"תתקיים אי
תתקיים  עם הגר חופש" שמוליק קיפוד" .בבית גמליאל

בניר  17:00בשעה )  12/6(ב סיוון "ה ביום שלישי  כ"אי
  .להצגה ₪ 10: דמי כניסה  .גלים

מרגש ,  ניצן מזמין למפגש ייחודיהישוב  -קפה ספרות
מחברת רבי המכר . הסופרת נאוה מקמל עתירומרתק עם 

  .ועוד" נערה במפרסת ממול", "אות מאבשלום"
  11/6א בסיוון "ה ביום שני כ"במפגש יתקיים אי

מחיר מיוחד לשבוע   במבנה הימייה בניצן20:30בשעה 
  .₪ 15: הספר

ט "שלישי כה ביום "אי "לי גוץ לי ועוץ הטוחן בת"
תתקיים / בגבעת וושינגטון 17:00בשעה ) 19/6(בסיוון 

של " לי גוץ לי ועוץ הטוחן בת" ההצגה האחרונה בסדרה
יוסי ,  דודיק סמדר:עם השחקנים " חני הפקות"תאטרון 

  .צור ונתן הכט-אבי שן, מירי בן חיים, סגל
  .או מנוי, למבוגר ₪ 20לילד  ₪ 50: כרטיס כניסה

. ההרשמה לקייטנות הקיץ בעיצומה - קייטנות הקיץ*
ערכיות , מפוקחות, בואו ליהנות מקייטנות איכותיות

  וכיפיות
) קייטנת גנים" (בחיים... חיים בסגנון של פעם "קייטנת 

  0505784916ציפי :  לפרטים–
 –) 'ד-'מסיימי כיתות א (י"עם ישראל ח"קייטנת 
  0505773680אורן : לפרטים

  –) 'ו-'כיתות הבנים מסיימי  (מחנה ספורט
  0503200293שורי :  לפרטים

  )'ו-'בנות מסיימות ה ("נשים קטנות"
  0503200293שורי :  לפרטים 

  . פרטים אצל שורי– מחנה כדורסל
. 13/06-ניתן להירשם במחירי הרשמה מוקדמת עד ל

  .08-8622101: לפרטים והרשמה

 

  מפגש נוער ס"משולחן המתנ
ים צוות הורעם ת חינוך יחד בשבועות האחרונים ועד

ו לקדם את נושא החופש הגדול הקרב ו והתחלבונוער יש

המפגש הראשון התקיים לפני כשבועיים והיה  .ובא
 יתקיים ביום חמישי הבא  הבאהמפגש! משמעותי מאוד

ול ובו נחליט איך יראה סיוון במועדון הגד'  כד14/6/12
   !והחופש שלנ

 :במהלך המפגש נדון על

 .נקודות שעלו במפגש הראשון.א

 .פעילויות החופש השונותנתכנן את .ב

 .מתוכננות של רכז הנוער של המועצההצגת פעילויות .ג

  . הגדולז החופש"לו.ד
  

ות  רוצים להגיע למצב שההחלטאין אנו חשוב לציין כי
 מצד ההורים והן מצד  הןבנוגע לחופש יהיו חד צדדיות

 במתכונת  גם הואלפיכך המפגש הבא יתקיים .הנוער
יגי הורים מהשכבות השונות וכלל נוער משותפת של נצ

 .בהמוש

נוער בית גמליאל יהיה נוכח  כל כי מאוד חשוב 
  בביתוא מתקיים במועדון הגדול ולאלכן ה!!! במפגש

 בשעה יב ויחל-המפגש מיועד לכיתות ז .משפחת בריח
  .ת שעו3- בערב ויימשך כ19:30

   ,ם לראות את כולכנשמח 
   שטריקרדניאל

  ואריאל בריח
  0545882248  דניאל:ירוריםלב

  מכירת בגדי מעצבת
 מכירת בגדי מעצביםתתקיים , אור ההצלחה הקודמתל

יערה מעצבת , בליווי הסטייליסטית לימורי צדוק
וחניק מעצבת בגדי  , נעמה מעצבת מפות, תכשיטים

  .ילדים
ביום שני  . 11-12/6 בימים שני ושלישי המכירה תתקיים 

ביום שלישי המכירה תתקיים לכל . 18:00החל מהשעה 
  .בית משפחת גולדברגרב  המכירה תתקיים  .אורך היום

 

  ז'הזמנה למופע השנתי של בנות החוג לג
  18:00 בשעה 13/6, המופע יתקיים ביום רביעי הקרוב

וזמנים להגיע למופע נכם מה .ביבנה' נאות שזר'ס "במתנ
מהרמה הגבוהה ולעודד  הנות ולהתרשםל, כדי לצפות

   ₪ 15ל כרטיס במחיר סמלי ש.   את בנות המושב
  .ניתן לרכוש אצל יהודית גילור או במקום בערב המופע

  0505745480לפרטים נוספים ניתן להתקשר ליהודית 

 

  
ה בשבוע הקרוב "חם יתקיים בע-המפגש הקבוע של בית

- אחר17:00בשעה , )12/06(ב בסיון "ביום שלישי כ
  .הצהריים במועדון וותיקים

________________________      
   לפרטים נוספים                                  

  9437841 מרים גרינוולד 
  9431310 לב -מרים בר 

 

 בית חם

  10/6סיון  ' יום ראשון כ
  חנה לבל, ך"תנ  8:45

  המשך–" ניצולי השואה במדינת ישראל"  10:00
   גרשוביץ–ע "יש-יהודית בר:  מרצה. נושא

 ר " דחוג מוזיאונים מן הכורסא  -י"מדרשת ח 17:00

  "יורק וושינגטון-המוזיאונים של ניו:  "והפעם
  14/6, ד בסיון"יום חמישי כ

 .בהדרכתה של אריאלה הירש -א"סיור למוזיאון ת*

  .14/6, ד סיון"ה  ביום חמישי כ"יתקיים בע
כולל קפה ( ₪  70 רגיל :עלות. 16:00-21:00: בין השעות

   ₪ 60:  קהילה תומכת)ועוגה
   8548693: הרשמה במרכז יום בטלפון

  לוח הזמנים להסעות  ייקבע לפי ההרשמה בישובים
 שמחת הקצב -קונצט קיץ חגיגי לסיום חוג מוסיקה*

, ג בתמוז"ה ביום שלישי י"יתקיים בעז .מוסיקת עולם
  אמיל :עם הנגנים היום  במבנה מרכז17:00בשעה  3/7

  פבל לוין וולדימיר פרידמן, אייבינדר
  !הציבור מוזמן, יוגש כיבוד קל.  25₪: מחיר

  

 העמותה למען החבר הותיק
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  יום ראשון
  10/6 סיון 'כ

  

  שנייום 
  11/6  סיון  א"כ

  שלישייום 
  12/6 סיון ב"כ

  ביעייום ר
  13/6  סיון ג"כ

  שייום חמי
  14/6  סיון ד"כ

  
16:00  

שיעור תורה לילדים 
  )נ הגדול"ביהכ(

18:00-20:00 
  ספריה
18:00  

מכירת בגדי 
משפחת (מעצבות 
  )גולדברגר

17:00  
  )מועדון וותיקים(בית חם 

  
כירת בגדי מעצבות מ
  )משפחת גולדברגר(

16:00  
שיעור תורה לילדים 

 )ולנ הגד"ביהכ(

18:00-20:00  
  ספריה
19:30  

  מפגש נוער

  19:33    תפילת מנחה 
  05:20    תפילת ותיקין

  07:30  נ הגדול"ביהכ  שמואל מרטין,  גיטיןבעניינישיעור 
  07:30  שטיבל  שיעור במסכת שבת

  08:30  נ הגדול "ביהכ  שחרית
  08:15  י"מנחת ש  שחרית

    הגדולנ "ביהכ  צקי שלו, שיעור למבוגרים, לאחר התפילה
    נ הגדול"ביהכ  אודי הקר, במקביל שיעור לילדים

  13:30  שטיבל  מנחה גדולה
  13:15  י"מנחת ש  מנחה גדולה
  13:30  נ הגדול"ביהכ  מנחה גדולה

  13:30  י"מנחת ש  תהילים לילדים
  17:00  נ הגדול"ביהכ  הרב, שיעור גמרא

  17:30  דשא הרב  הרב, שיעור פרקי אבות
  18:00  מייזליק' בית משפ  תהילים לנשים ונערות

  18:40  מועדון ותיקים   הרבנית -שיעור לנשים
  18:45  בני עקיבא  מפקד

    שטיבל  ציון רביבן גיא ב ש"שיעור בפ, בין מנחה לערבית

 בהעלותךזמני שבת 

  לוח אירועים לשבוע הקרוב

  !!!מבורךשבת שלום ו

  
  :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

  
 לוז שבת

  ש"פעולת ער-22:30
  מפקד מדריכים-18:30

  !מפקד-18:45
  מנחה פעולות סעודה שלישית ערבית והבדלה

  
קס שלם  שהתרים פנמי!!ההרשמה ליום פתיחת הקיץ החלה*

 לפניכם יום ראשון לחופש רשמו! דיש לו כניסה חינם לסופרלנ
  .הראשון ליולי

  ..פרטים בקרוב! מסיבת פתיחת הקיץ ! בנות שימו לב*
 בעז״ה לוחופש של הסניף יתפרסם בשבוע הקרוב בבקשה *

  ..הפרסומים אחר עקבו
   :)שבת שלום אוהבים צוותשע״ב              

 

 בני עקיבא


