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  עלון שבועי

 בית גמליאל

  
   בחוקותיפרשת

ב "תשעאייר  ז"כ
19/5/12       

  758 ' מסןגיליו

  

 בחוקותי
  19:11   כניסת שבת

  20:15   יציאת שבת

  19:36  ש"מנחה באמצ

  19:46  ש"רבית באמצע

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 הרב/  דבר תורה

ה אותנו ממצרים הרי אנו ובנינו "אילו לא הוציא הקב"
ה לא היה מוציאנו ממצרים " אם הקב-'וכו" משועבדים
כן  היינו משועבדים לפרעה מצד הכרת הטוב ול,ביד חזקה

 משוחררים לגמרי מכל שיעבוד ,ה ביד רמה"הוציאם הקב
 כי שיבר -"ואשבר מוטות עולכם"וזה שאומר הכתוב 

ה העול החזק של מצרים שהיה עליהם ולא די "הקב
ואלך אותם " אלא ,שהפסיק אותם מעצם העבדות

שהיו בני חורין לגמרי ללא שום מחויבות של " קוממיות
לא מטוב ליבו וכך  שנאלץ לשחררם ,הכרת טובה לפרעה
  .י"כדבר רש,יצאו בקומה זקופה 

  
______________________  

  הרב, שבת שלום ובשורות טובות

אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם ' אני ה: "' פסוק יגו"פרק כ
מארץ מצרים מהיות להם עבדים ואשבור מטת עלכם ואולך 

 .בקומה זקופה: י"רש-"תאתכם קוממיו
  

 שישלח את ,י המכות" ע,ה כופה על פרעה" הקב-והביאור
בני ישראל ממצרים בעל כורחו ולא נותן לפרעה את הזמן 

משלח , אלא, כדי שיגיע למסקנה בליבו לשלוח את העם
כי לב . אותם בלית ברירה מעוצמת המכות שניחתו עליו

צונו ואם היה פרעה משחררם מר' מלכים ושדים היד ה
 כהכרת הטוב על ששילח ,היו משועבדים לעולםכי אז , הטוב

  זהו הביאור על שאנו אומרים בליל.אותם מעבדות לחירות
  הסדר

  
  ברכות לרגל בר המצווה-לאמיתי היקר שלנו 

  ...שתמצא את הניגון שלך! היית מדהים
  אוהבים אבא אמא עידו ודניאל גל

________________________________________  
 לשמואל ולאה מרטין

 מזל טוב להולדת הנכדה אפרת
 בת ליעקב ואוריה

 שתרוו רק נחת ממנה ומשאר הצאצאים
  פנסקי'מאחלים משפ

_______________________________________  

 ,לאביה צור המקסימה
 .ברכותינו החמות בהיכנסך לנעם עול מצוות
 .המשיכי להיות נפלאה ומיוחדת כפי שהינך

  שישכל שתבק, בריאות ואושר ,רוב טוב מאחלים לך
 !!!יהי לו - 

 .המשפחה והחברים ,באהבה ענקית
  

  שיעור לנשים
   18:30השבת מתקים השיעור בשעה 

__________________  
  הרבנית, שבת שלום

טובמזל   
  

 ,שטוק ואתי יוסףלתמר וינ
 .ג בעומר"ישר כוח גדול על הארגון למדורת ל

ה תוכנית יפה ואוירה תהי .הילדים וההורים מאד נהנו
 .טובה וניכר שעבדתם רבות למען הצלחת הערב

 .הערב אורגן בצורה מסודרת ובזכות כך כולנו נהנו
  .ישר כוח על ההתנדבות

 י וילדי הגניםהור                                    
________________________________________  

להלל ולשבח את בנות , עכשיו זה הזמן והמקום להודות
חלק  מזמנן לאפות ולתהמצווה אשר טורחות ותורמו

שרינו וטוב לנו שאנו א" כןיישר כוח. "חלות שבת נהדרות
וזה ממחיש שוב את אשר אמרנו אין , חיים בקהילה כזו

  ."הקטנהבית גמליאל זה חלקת אלוהים  "-ספור
 ,בהוקרה ואהבה

 סנדי ואיזי עירוני                                  
________________________________________  

בישלו ועזרו בכל דרך ,  אפו-לכל המשפחות שטרחו
אפשרית ובכך הכלו עלינו מאוד עם הכנסו של בנינו היקר 

 .איתן למשפחתינו
 .אנו מודים לכולם על הרצון הטוב והעזרה

 ..בשמחות נשיב לכם
 משפחת פרוכטר                                     
 

 טוב להודות

  שיעור גמרא
  . בדיוק17:45השיעור על הדשא יתקיים בשעה 

 הרב, מצפה לראותכם



  

      

 

2 

759 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

לטיפוח ואסתטיקה של ? ם עוברים לסנדלי .הקיץ מגיע
עור קשה , יבלות, טיפול בסדקים בעור -כף הרגל

!!! תחשוב במיוחד לסובלים מסוכר .וציפורניים חודרניות
  .נא לתאם מראש

  9436987 שפרה
________________________________________  

    לעילוי נשמתה , ח לציוד עזר למבוגרים"יתנו פועל גמבב  

  )ל"ז(ה דיקר שר-של אימי היקרה
, כסאות לרחצה, כסאות גלגלים: ח"ן הנמצא בגממ  

מושב הגבהה , קביים, הליכונים, מקלות הליכה

במידה ויש לכם מן ( .לשירותים וטיטולים למבוגרים
  )ח"נשמח להגדיל את הגמ, ל"הציוד הנ

  ת בריאות איתנהבברכ    
 0773431339 פרנקל לאה

________________________________________  
ריקוד , ריקוד האימהות(כל הריקודים מיום העצמאות 

יום : "חפשו. נמצא עכשיו ביוטיוב) ילדי הגן והדגלנות
  !!צפיה מהנה, "64העצמאות בית גמליאל 

  יונתן להמן
________________________________________  

  ,שלי נעלם מחצר ביתי ) אופנוע ( הבימבה 
כל מי שראה אותו ויתקשר להורי ישמח , הוא בצבע כתום

  .אותי 
  0505305808 אמיתי בריח 

  

 לוח מודעות

  
  

 חדרי שירותים 2,  מטבח ,חדרים 2:  דיור יחדת ,להשכרה
זוג צעיר, מתאים לסטודנטים. ומקלחת מרווחים  

.מטפל+  או למבוגר  
 0524328745לאה 
 0522685344צבי 

  

   מכירה/ן להשכרה"נדל
 :מתפללי בית הכנסת מנחת שי

  
אנו שמחים להודיע כי הגענו להבנות עם כל הגורמים 

 שיוקם ,ניית בית כנסת חדש ויבילהרלוונטים לגבי ב
 .בצמוד לבית הכנסת הנוכחי

ה "אי, נקיים אסיפת מתפללים בנושא! לתשומת לבכם
  .21:00בשעה ) 29/5(בסיוון ' ביום שלישי ט

  . נוכחותכם ומעורבותכם חשובה
____________ 
 הגבאים

 

 משולחן הגבאים

  חגיגת שבועות
כולכם מוזמנים לחגיגת שבועות בניחוח  ,שלום חברים

  .ישראלי-תרבותי
  .נהנה ביחד ,נתרגש ,נקשיב ,נשיר ,נתפעל ,נחכים ,נלמד
 ברחבת 20:00בשעה  23/5,בסיון' ב ,יום רביעי ?מתי

 .הדקלים בחוויות שוויץ
להיות ,להיות רות"-הסופרת שהרה בלאו: בתכנית

   ..."היות אניל,נעמי
  .מירושלים של זהב ועד קציר חיטים-הזמרת שולי נתן

  .כינור-ניר סרוסי ,נבל-בטי קליין-ליווי מוסיקלי
  .הכניסה חופשית,כיבוד חלבי קל

________________________  
  וצוות המתנס פנינה שטאובר

  
  

  יום ירושלים – 20/5, ח אייר"יום ראשון כ
  

  חנה לבל, ך"תנ  8:45
 "אומנות על ציר הרכבת הקלה בירושלים"  10:00

  אריאלה הירש:    מרצה
  

  
  :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: שעה

  )כולל הסעה( ₪ 80:    אורחים:מחיר הכרטיס
   ₪ 65: תומכת.    ק                       

  :סדרי ההסעה
  י הדואר" ע-18:45:       גלים-ניר

   תחנת הסעה-18:55:      בני דרום
  י הצרכניה" ע-19:20: בית גמליאל

  29/5/12: ההרשמה עד לתאריך
   אב הבית– 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
  .םלוח הזמנים להסעות  ייקבע לפי ההרשמה בישובי

 העמותה למען החבר הותיק

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

- אחר17:00בשעה , )22/05(ראש חודש סיון  ' שלישי א
 .קיםהצהריים במועדון וותי

ההצגה שהועלתה בשנה , "מושבניק על הגג"נקרין את הסרט 
  .  גמליאל- שנה לבית60שעברה לרגל מלאת 

  
  . המאלפת בשבוע החולףהשיחה על ברוריה מימון' תודה לגב

________________________      
  

   לפרטים נוספים                                  
  9437841 מרים גרינוולד 

  9431310 ב ל-מרים בר 

 

 בית חם
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  .תודה.אם מצאתם אותם פנו בבקשה למערכת העלון.צרור מפתחותאבד 

  

 
  רוקד בין שני עולמות-  גולן אזולאי*

הנע בין המורכבות   אתכם להיכנס לעולמו של אומן יהודימזמין ,גולן.השחקן והמוזיקאי גולן אזולאים עאישי -מופע קומי
" סטנד אפ יהודי" קטעי  בפתיחות רבה בהומור וברגש תוך שילוב ...רחוקים-כמעט בלתי אפשרית בין שני עולמות קרובים

  .בגבעת וושינגטון 21:00 בשעה 21/5/12, ט אייר"ה ביום שני כ"אי .ושירים מאלבומו הראשון
  !כל הקודם זוכה, המקומות מסומנים.  50₪: ביום המופע, לאדם ₪ 40: כרטיסים במכירה מוקדמת

 .מרגש עד דמעותומופע שמח 
  
  הצגה שלישית בתוכנית המינויים*
  סיפור עם חכם ,  תיאטרון אורנה פורת- "כפתורים מרק" 

  17:00.בשעה ,של גבעת וושינגטוןבאולם האירועים ) 22/5(סיוון ' ה ביום שלישי א"אי
  ).   18מעל גיל (למלווה  ₪ 20, לילד ₪ 50: מחיר כרטיס

  .ס אצל הדס"הרשמה בתשלום במתנ
  
   תיאטרון הבימה–" כי בנו בחרת" למבוגרים*

מחיר  .ס בתשלום"מתנהניתן להזמין כרטיסים דרך . 20:30א בשעה "בבית החייל בת )25/6(בתמוז ' ה ביום שני ה"אי
  5/6-הרשמה עד ה.   65₪רטיס לכ
  
  יום האשה*

  יתקיים יום האישה )4/7(ד תמוז "ה ביום רביעי י"אי
  . באולם בגבעת וושינגטון

  : בתוכנית
      דוכני מכירה  וארוחת ערב קלה18:00
  "נויה יוצאת מכלים   "19:45
   עופר כץ  : מלווה בפסנתר,ורדה משירי נעמי שמר עם –" הכל פתוח"   21:00

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

, תיקים, בגדים. י תושבות מהמועצה והסביבה"בתחילת הערב יהיו דוכני מכירה ע .ס אצל הדס או ענת"הרשמה במתנ
  ..ועוד, תכשיטים, כובעים, מטפחות

  08-8622101ענת  או  נא להירשם אצל הדס,נשים המעוניינות לפתוח דוכנים 
  
 'פעילות לשבועות לכיתות ו*

 איסוף  .23.5סיוון ' ב,רביעיביום . מוזמנים לערב בישול חלבי טעים ומהנה', ילדי כיתות ו, שבועות בפתח ואתם
או אצל הדס /ניתן להירשם אצלי ו. ח" ש25: עלות למשתתף .20:30: סיום משוער, דרום-לבני 18:00מהיישובים בשעה 

  !. יהיה טעים-מקווים לראותכם .ס"במתנ
  
  . עבודה שבצידה הנאה-עבודה בקייטנות הקיץ*

בוגר : תנאי סף לעבודה בקייטנה. ס סדנת מיון למדריכים המעוניינים לעבוד" תתקיים במתנ17:00 בשעה 30/05בתאריך 
  . למיוןנא להודיע לי מראש על כוונתכם להגיע. תושב המועצה ובעל ניסיון בהדרכה', כיתה י

  . מדריך בקייטנה מקבל שכר מלא על עבודתו ונהנה עם קבוצתו באתרים שונים
  .מצפה לראותכם

  
    ממשיכים במסורת–י "קייטנת עם ישראל ח*

, לונה פארק: בין שלל האטרקציות. 02-26/07בין התאריכים , ה"אי, תתקיים) 'ד-'לגילאי א(י "קייטנת עם ישראל ח
השנה לא תתקיים ). 10/06/12לנרשמים עד (ח בהרשמה מוקדמת " ש945: עלות הקייטנה . עודטיולים ו, חי כיף, סופרלנד 

  !.מהרו להירשם ולהבטיח לעצמכם את ההנחה. הזנה בקייטנה

  ס" בכדי לקבל את התוכנית וגם למתנh_y_oren@013net.net: ניתן לפנות אלי במייל
, צהרונים למיניהם, קייטנת הורים(קייטנה שאינה בעלת רישיון . מאובטחת ומפוקחת,  בעלת רישיון הפעלההקייטנה

  !אינה מכסה ביטוחית את ילדיכם) חברות פרטיות
  

 

 ס"משולחן המתנ
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  יום ראשון
  20/5  איירח"כ

  יום ירושלים

  שנייום 
  21/5 אייר  ט"כ

  שלישייום 
  22/5 סיון 'א

  ביעייום ר
  23/5  סיון 'ב

  שייום חמי
  24/5  סיון 'ג

  
   לעומרג'מ

16:00  
שיעור תורה לילדים 

  )נ הגדול"ביהכ(

   לעומרד'מ
18:00-20:00 

  ספריה
21:00  
גולן -הופעה

גבעת (י אאזול
  )וושינגטון

  
  

   לעומרה'מ
17:00  

  )מועדון וותיקים(בית חם 
  

  לעומרו 'מ
16:00  

שיעור תורה לילדים 
  )נ הגדול"ביהכ(

18:00  
בני -'כיתות ופעילות 

 דרום

   לעומרז'מ
18:00-20:00  

  ספריה

  19:21    תפילת מנחה 
  05:20    תפילת ותיקין

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

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

    נ הגדול"ביהכ  , שיעור למבוגרים, לאחר התפילה
    נ הגדול"יהכב  , 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
  17:45  בית הרבדשא   הרב, שיעור גמרא

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

    שטיבל  ש"שיעור בפ,  לערביתבין מנחה

 חוקותיבזמני שבת 

  לוח אירועים לשבוע הקרוב

  !!!לום ומבורךשבת ש

  
  :המערכת

  עידית בוכניק
  טוויטו-שירי גביש
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הודעות לפרסום יתקבלו עד יום 
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  57: סיסמא. גמליאל: שם
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 !ההשבת אין סניף עקב שבת צוות נדיר

כל חניך שמתרים פנקס שלם .  החלהץתרמה למפעלי הקי הה*

 .ע" ביום פתיחת קיץ של בנדלסופר לנהכניסה חופשית זוכה 
 .ה שבוע הבא"לוח שיעורי שבועות יתפרסם בעז* 
, ם כל הכבוד לכל החניכים שדאגו לנקות אחריה-ג בעומר"ל *

 .....ולאלה שלא
 20עלות .. 15:30הסעה לריקודגלים תצא ביום ראשון בשעה *

 .ח"ש
  

  !!שבת שלום
 ב"ותשעוצ

 בני עקיבא


