
  

  ד"בס

  

    

    

  

  

 

  עלון שבועי

 בית גמליאל

  
  בהרפרשת 

ב "תשעאייר ' כ
12/5/12       

  758 ' מסןגיליו

  

 בהר
  19:11   כניסת שבת

  20:15   יציאת שבת

  19:36  ש"מנחה באמצ

  19:46  ש"ערבית באמצ

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 הרב/  דבר תורה

בשנה השביעית הוא , זורע שש שנים ללא הפסקה והנה
הוא מפסיק להיות המשווק , מפסיק את עבודת האדמה

"  ישורון ויבעטעוישמ"כדי שלא יגיע ל אי המוצלחוהחקל
ולא רק ' ואז מגיעה שנת שמיטה ורואים כולם את יד ה

כך לא נשכח , ל הזהיעשו לנו את הח ואנו ולא רק כוחותינ
ו לגלות מעל " ח,כ לא נצטרך"וא. מיהו בעל הבית

, יםלפי סדר הפסוק "בטח" מובטח פעמיים  לכן,אדמתנו
ואז מובטח המשך " וותימצועשיתם את "-בראשון

וגם " ונתנה הארץ יבולה"הישיבה בארץ מתוך שפע 
לכן שוב ניתנת , ה" יבינו שהוא מכוחו של הקב,השפע הזה

  ."וישבתם לבטח עליה" ההבטחה של
  

_________________________  
  הרב , שבת שלום ובשורות טובות

  

וישרתם על הארץ ' ועשיתם את חוקתי ואת מצוותי וכו"
"לבטח עליהוישבתם ' בטח ונתנה הארץ וכו  

 
" וישבתם לבטח"ן העירו על כפילות ההבטחה "י והרמב"רש

ווי כבר דנו רבים בטעם הצי. וכל אחד מהם מתרץ על פי דרכו
 כי הכל כדי -הביא באורכה" כלי יקרה ",של שביעית ויובל

כאשר הגיעו אל הארץ כל , לחזק את האמונה אצל האדם
, ת פירותיומעבד את אדמתו ומשווק א, קיבל את נחלתואחד 

כוחי "אפשר שיגיע האדם אל רום לבבו ויאמר , כך בנקל
שש "ה " לכן ציווה הקב,"יל הזהועוצם ידי עשה לי את הח

   אדם . זהו חלק בלתי נפרד מהציווי-"שנים תזרע שדך

  פרקי אבות על הדשא
  

  . בדיוק17:15חוג יתקיים בשעה ההשבת 
_________________  

  הרב, מצפה לראותכם

  שיעור לנשים
  18:30השבת מתקיים השיעור בשעה 

__________________  
  הרבנית, שבת שלום

  מקווה
  

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

  .בימי שישי לסירוגין
  

  
 .ט ללאה ושמואל מרטין להולדת הנכדה מהבן יעקב"מז

  .כל הילדיםה להרבה שמחות ונחת מ"שתזכו בע
________________________________________  

 .מזל טוב לחנן ארן לרגל אירוסיו עם אושרה
  . בריאות ואושר, המון שמחה

 .אוהבת המשפחה המורחבת

  

 מזל טוב
  הכנסת ספר תורה

 

  ה" בעז, שיערךהכנסת ספר תורה לטכס הנכם מוזמנים

  ,) למנינם22/5( יום שלישי , סיון 'בתאריך א 
ה "ל ואסתר בלה רחל ע"לעילוי נשמת הורינו משה ז

בישוב אלעזר  ה"בעז הכנסת ספר התורה תיערך .הריסון
  .אשר בגוש עציון

  .17:00כתיבת האותיות בשעה 
  .19:00 – כנסת תצא ב התהלוכה לבית ה

_______________  
   משפחת הריסון  

  

גן המשחקים   באיזור,נמצאה בימבה בצורת אופנוע 
  .נשמח להשיבה לבעליה .במרכז המושב

 0547771414  מדי מייזליק

 

 ההשבת אביד

  

אנו מבקשים להזכיר  .עונת השכרת הדירות בפתח
 רק לאחר אישור וועדת ,למשכירים שהחתימה על החוזה

גם , מבקשים אנו להזכיר למוכרי בית או משק .קליטה
הוא חייב לעבור שוב , אם הקונה גר בשכירות במושב

  .וועדת קליטה

 

 קליטהועדת 
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חברי המושב ואתרים  השבוע הקרוב אעבור בין  במהלך 

 הכלה אינה יכולה לעמוד בהוצאות .עבור הכנסת כלה
 .נה והחתן חסר אמצעיםבסיסיות של החתו
  . מקבלת פני השכינה,גדולה הכנסת כלה

  
  0549260808 רויטל מיארה

______________________________________  
  

מסורה ) המבשלת במעון-הבת של רחל  (19בחורה בת 
 תחזוקת בית/ מעוניינת בעבודות משק בית. ונקיה
  . ימים בשבוע5פנויה 

 
 0505935855 אסנת ספיר

______________________________________  
  

תשמח ) בעלת משפחתון לשעבר(מטפלת מוסמכת מיבנה 
,  תינוקות2רוף אפשרות לצ. ת בביתך/לטפל בתינוק

  .ות בשפעלצהמ
  

  0502235222רחל 
  )דרך אלינור פרץ(

______________________________________  
  

  .פעם בשבועיים ,מחפשת עוזרת לניקיונות הבית
  

  0523250129רה דבו
______________________________________  

  
 .הזמן עובר והתאומים נכנסים למעון

חלי המטפלת ליוותה אותנו מרגע לידת התאומים ועד 
ועכשיו כשהיא מתפנה אני רוצה להמליץ . גיל שנתיים

בחום על מטפלת מסורה וחרוצה לטיפול בתינוקות או 
  בילדים

  0509125030חלי דקל 
  

  . לקבל המלצות יותר מפורטות ממניןנית
  0528080344מוריה יסלזון 

______________________________________  
של בת עין ,  אורגני מנופה90%הגיע לצרכניה קמח מלא 

 .י יהודים יראי שמים'הנטחן ע,

 לוח מודעות

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

- אחר17:00בשעה , )15/05( באייר ג"ביום שלישי כ
 .הצהריים במועדון וותיקים

תתארח אצלנו , ברוריה מימון' גב, חברתנו במושב
  !!!כולם מוזמנים. עיזבון וירושות: ותשוחח על הנושא

  .תודה למר עופר מלול על שיחתו החשובה בשבוע החולף
________________________      

   לפרטים נוספים                                  
  9437841 מרים גרינוולד 

  9431310 לב -מרים בר 

 בית חם

  "הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד"
 

 יעל ישר כח לכל העוסקים בטקס יום העצמאות ובראשם
  .נדלר ודליה אביגדורי

ראו שהושקעה . מכל הבחינות הטקס היה מושקע ומעניין
השילוב של קטעי הווידאו עם קטעי  .בו מחשבה רבה

צילום  ,ההופעות המיוחדות, התכנים, הדיבור
הכסאות הרבים , החי והקרנתו על מסכים הווידאו

  .הפכו את הטקס להצלחה גדולה כל אלה, והמזרונים
_________________  

  ,מעריכים זאת מאוד
  תושבי בית גמליאל

 
על ההנחיה ,ועוד תודה אחת גדולה ומיוחדת לעזרי דשן 

  .יישר כח, שחיברה בין חלקי הטקס באופן מקצועי ונעים
___________  
  דליה ויעל

  "רכתך אחרי במדבל"
 ,ערב לימוד וחוויה לקראת שבועות

 .פעילות לילדים, הרצאות, מעגלי לימוד
יובל , בלהה בן אליהו, ר בני לאו"הרב ד: ותבהשתתפ

ר גילי "ד, ר שמואל פאוסט"ד ,הרב אילעאי עופרן, ריבלין

  ... ר גבי ברזלי ועוד"ד, זיוון
 LIVE   חיים נחמן ביאליק- אל המשורר -מופע 

-17:45: בין השעות, 22/5, בסיוון' א,  יום שלישי    ? מתי
23:30 
  צוריםקיבוץ עין, מרכז יעקב הרצוג? איפה

 8608331: השתתפות בהרשמה ובתשלום בטל
 פרטים באתר האינטרנט

 WWW.MERKAZHERZOG.ORG.IL 

  

 , חדרים3דיור בת ' מתפנה בחודש יולי יח
 .מזגן, כולל מטבח וארון בחדר שינה

 . כחדשה, דירה יפיפייה. 1+ מתאימה לזוג צעיר 

. 
   0502051110פרץ יצחק 
 0502052208 טובה 

 

 השכרה/ן למכירה"נדל

  "זפלדנקריי" רישום לחוג בשיטת
  

 .ברצוננו לבשר לכם על פתיחת חוג לנשים בשיטה זו
 15/5 ג אייר 'כ' ה ביום ג ' תתקיים בעז, מבוא-סדנת
סדנת   .עקיבא– במועדון הפיס של בני 20:00ה בשע

עלות החוג : לנרשמות , ללא תשלום  זו היא פתיחה
ידה ויוחלט על במ, ח לפעם בשבוע' ש150-דש הוא ולח

  .דשוח לח' ש200 תהיה תפעמיים בשבוע העלו
  

___________________ 

 ,אתן מוזמנות להתנסות 

 לוי ורחל פישר רחל 
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  13/5, א אייר"יום ראשון כ

  חנה לבל, ך"תנ  8:45
סוגיות ברפואה : "המשך נושא:  הרצאה  10:00

  .אמירה רענן:  מרצה "ובהלכה
  

 י" מדרשת ח- 14/5, ב אייר"יום שני כ
  ע גרשוביץ"יש-  חוג ספרות עם יהודית בר17:00

  "המחבת הגדולה:  "8'             מפגש מס
  אגוטה קריסטוף:              מרצה

  
  י" מדרשת ח– 15/5/12, ג אייר"יום שלישי כ

    חוג מוסיקה עם גילה יוסלזון17:00
  

   -ה ים המלח'נופש בקראון פלאז
 .3-7/6/12, ז סיון" י–ג "י:  בין התאריכים

  ה' פלאז ימי נופש במלון קראון5 -הנכם מוזמנים ל
  בים המלח)   כוכבים5 (

  :מחירים
   2,100₪         מבוגר בחדר זוגי

   ₪ 1,970חבר בקהילה תומכת  
   ₪  3,400         בודד בחדר        

  :המחיר כולל
  ,  לילות על בסיס חצי פנסיון4

  ,ושובהסעות הלוך 
  ,  ארוחת צהרים ביום ההגעה

  , ספא חופשי
  .שתתףחלוק רחצה במהלך השהיה לכל מ

  8548693: לפרטים והרשמה במרכז היום בטלפון
  17/5/12: הרשמה עד לתאריך

  
  : ספסל הזהב-הצגה חדשה ביידיש

  ומוניקה ורדימון, יעקב בודו:  שחקנים
  )קרובים קרובים(אילן דר : כוכב אורח

  3/6/12, ב"ג סיון תשע"יום ראשון י: תאריך ההצגה
  . בהיכל התרבות בנס ציונה20:00: בשעה

  )כולל הסעה( ₪ 80:  אורחים:  חיר הכרטיסמ
   ₪ 65: תומכת.    ק                       

  :סדרי ההסעה
  י הדואר" ע18:45:       גלים-ניר

   תחנת הסעה18:55:      בני דרום
  י הצרכניה" ע19:20: בית גמליאל

  29/5/12: ההרשמה עד לתאריך
  הבית אב – או אצל אריה 8548693: במרכז היום בטלפון

  0505422847:  בטלפון
  

 בהדרכתה של אריאלה הירש -א"סיור למוזיאון ת
  .14/6, ד סיון"ה  ביום חמישי כ"יתקיים בע
   16:00-21:00: בין השעות

  
    )כולל קפה ועוגה( ₪  70רגיל :   עלות

   ₪ 60  : קהילה תומכת
   8548693: הרשמה במרכז יום בטלפון

  רשמה בישוביםלוח הזמנים להסעות  ייקבע לפי הה
  

  
ס חבל יבנה בשיתוף המחלקה " מתנ.חודש המורשת*

  רוקד בין שני עולמות -גולן אזולאי: לתרבות תורנית
בגבעת  21:00 בשעה 21/5ט אייר "ה ביום שני כ"אי

 .וושינגטון
  לאדם ₪ 40: כרטיסים במכירה מוקדמת

   50₪: ביום המופע
 !כל הקודם זוכה, המקומות מסומנים

  .גש עד דמעותמרומופע שמח 
  
   הצגה שלישית בתוכנית המינויים*
  . סיפור עם חכם אורנה פורתן תיאטרו- "כפתורים מרק" 

  
באולם האירועים של ) 22/5(סיוון '  ביום שלישי א,ה"אי

  .17:00וושינגטון בשעה גבעת 
 .       )18מעל גיל (למלווה  ₪ 20 ,לילד ₪ 50: מחיר כרטיס

  .ס אצל הדס"הרשמה בתשלום במתנ
  
 תיאטרון –" כי בנו בחרת" :יציאה להצגה בתל אביב*

בבית החייל  )25/6(בתמוז ' ה ביום שני ה"אי. הבימה
  . 20:30א בשעה "בת

   .ס בתשלום"ניתן להזמין כרטיסים דרך במתנ
 . 65₪מחיר לכרטיס 

  ברנדס יוכי : מאת

  יינגרטןו איציק : בימוי
  
  !!!!!!!!!!!! חוזר–יום האשה *

  היתקיים יום האיש,)4/7(ד תמוז "ה ביום רביעי י"אי
  . באולם בגבעת וושינגטון

  
  : בתוכנית

    ארוחת ערב קלה,    דוכני מכירה18:00
  "נויה יוצאת מכלים   "19:45

  , הסוחפת והמצחיקה, מופע בידור חדש עם נויה המוכרת
  !מי שלא באה מפסידה... ס את הבטןנתפו, נצחק, נשמח
   "הכל פתוח:  "21:00

ורדה  .מופע בסיפור ובזמר משיריה של נעמי שמר 
המלווה במצגת  גולדברגר מגישה תוכנית סוחפת ומרתקת

  , של נעמי מבית אבאהזיכרונותימופע שנע בין  .מרהיבה
  רך האנשים הטובים של הארץוד ילדותה, דרך נופי הארץ

   .שלנו
  עופר כץ:  בפסנתרמלווה

  בהרשמה מוקדמת  ₪ 70: עלות לאשה
  .ביום האירוע ₪ 90                      

  .ס אצל הדס או ענת"הרשמה במתנ
  

י תושבות מהמועצה "בתחילת הערב יהיו דוכני מכירה ע
, תכשיטים, כובעים, מטפחות, תיקים, בגדים: והסביבה

  . ועודתמתנו
 אצל הדס או םכנים נא להירש לפתוח דותנשים המעוניינו

  8622101 .ענת

 

 
 

 

 ס'המתנמשולחן  למען החבר הותיקהעמותה 
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  יום ראשון
  13/5  איירא"כ

  פסח שני

  שנייום 
  14/5 אייר  ב"כ

  שלישייום 
  16/5 אייר  ג"כ

  ביעייום ר
  17/5  אייר ד"כ

  שייום חמי
  18/5 אייר  ה"כ

  
   לעומרלו

16:00  
שיעור תורה לילדים 

  )נ הגדול"ביהכ(

   לעומרזל
18:00-20:00 

  ספריה
  

   לעומרחל
17:00  

  )מועדון וותיקים(בית חם 
  

  לעומרט ל
16:00  

שיעור תורה לילדים 
 )נ הגדול"ביהכ(

   לעומרמ
18:00-20:00  

  ספריה

  19:21    נחה תפילת מ
  05:20    תפילת ותיקין

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

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

    נ הגדול"ביהכ  ישראל יולס, שיעור למבוגרים, לאחר התפילה
    נ הגדול"ביהכ  שבי דויטש, במקביל שיעור לילדים

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

  13:45  י"מנחת ש  תהילים לילדים
  17:15  נ הגדול"ביהכ  הרב, שיעור גמרא

  18:00  מייזליק' בית משפ  תהילים לנשים ונערות
  18:30  מועדון ותיקים   הרבנית -שיעור לנשים

  18:30  באבני עקי  מפקד
    שטיבל  גיא בן ציון רביב, ש"שיעור בפ, בין מנחה לערבית

 בהרזמני שבת 

  לוח אירועים לשבוע הקרוב

  !!!שבת שלום ומבורך

  
  :כתהמער

  עידית בוכניק
  טוויטו-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

  
  ש"פעולת ער 22:15
 מפקד מדריכים18:15

 מפקד 18:30

 סעודה שלישית ערבית והבדלה,פעולות,מנחה

 
 מצטרפים אלינו אנחנו ממש שמחים שהורים ובוגרים*

 !תודה .לתפילת מנחה וערבית בסניף
שכוייח לנשארים ערים עד !! היה טירווווף-ג בעומר"ל*

 כי יש להם מתכונת יום , שלאלאלהלשעות הקטנות וגם 
 (:..אחרי

ח " ש20-עלות.ביום ירושלים תצא הסעה מהמושב*

 .להירשםהזדרזו 
  

 ב"אוהבים צוותשע!שבת שלום

 

 בני עקיבא


