בס"ד

עלון שבועי

בית גמליאל

פרשת בא
ד' שבט תשע"ב
28/1/11
גיליון מס' 745

פרשת בא
כניסת שבת

16:47

יציאת שבת

17:49

מנחה באמצ"ש

17:14

ערבית באמצ"ש

17:24

דבר תורה  /הרב
"והיה הדם לכם לאות" (פרק י"ב י"ג)
אומר המכילתא  " :לכם ולא לאחרים " ,אם המצרים יעשו
כמו בני ישראל  ,ויתנו דם על בתיהם -הם לא יינצלו " .וראיתי
את הדם " ,זאת לא סתם ראיה אלא זאת התבוננות והבחנה
בין דם ישראל לדם מצרי  .וממילא גם אם הלך המצרי לביתו
של ישראל  ,או שהמצרי עיכב אצלו בבית את הישראל  ,והיה
הישראל נותן את הדם על הבית שהוא נמצא בו -שזהו ביתו
של המצרי ,הדם הזה לא יציל את המצרי ומשפחתו בביתו .

מביא המכילתא  " :עליכם אני חס ו אין אני חס על המצרים
הרי שהיה מצרי בתוך ביתו של ישראל  ...הרי שהיה ישראל
בבית המצרים  ..תלמוד לומר ולא יהיה בכם נגף  ,בכם אינו
הווה אבל הווה על המצרים  ,וזה מה שמוסיף הפסוק "על
הבתים אשר אתם שם " ולאו דוקא בתיכם ,אלא גם במקרים
שהמצרים הכריחו אתכם להישאר בבתיהם על מנת להינצל
על ידכם הם יאבדו ואילו אתם תינצלו גם באותו בית .
_______________________ _______
שבת שלום ,ובשורות טובות ,הרב.

שיפוצים במקווה
לידיעת החברות ,בשבוע האחרון נערכו שיפוצים במקווה
מטעם "טהרי המשפחה" מאחר ולא רצינו להשבית את
המקווה אנו מצטערים על אי הנוחות הנגרמה לחברות .
אנו מודים לוועד המקומי שלקח חלק בהוצאות .
___________________
שלכן ,רבקה סלומון
סדר טו' בשבט
כולם מוזמנים לסדר טו' בשבט ,ביום רביעי טו' בשבט
 8/2/12,בשעה  20:30במועדון  .נקיים א"י סדר ליל טו'
בשבט עם איתי פלאות ..עלות  20 :ש"ח לאדם .פרטים
נוספים במידעון של חודשים שבט -אדר שהופץ ע"י
המתנ"ס .הישיבה סביב שולחנות ערוכים מפרות החג  .על
מנת שנוכל להערך לכמות האנשים שתגיע יש להודיע על
הגעה  ,ע"י שליחת מיסרון למספר  0526064837 :רותם
שטאובר .תשלום בערב הארוע  ,אין תירוצים כולם
באים .הערב מאורגן ע"י מתנ"ס "חבל יבנה" בשיתוף
"התחדשות יהודית" ומושב בית גמליאל .
מנוי בסיפריה
תזכורת :ניתן להירשם לספריה עד לתאריך  31/1ז' שבט.
נא להזדרז ,לאחר מכן לא תתאפשר החלפת ספרים  .מחיר
מנוי ₪ 70 -למשפחה לשנה .נשמח להצטרפות של קוראים
חדשים בכל הגילים שעדין לא גילו את סוד הקריאה .
_______________
להתראות ,מנחם.

מזל טוב
מזל טוב למוריה דורי לרגל הגיעך ל 'טוב' חורפים ,
המשיכי לעשות חיל במעשייך היפים
מאחלים בריאות הצלחה ואושר
ושתמשיכי לדאוג לתלמידות שתשמורנה על הכושר
מהמשפחה האוהבת וכן מהאחות
ומסבתא שרה ששולחת לך צרור ברכות
שיעור לנשים
השבת מתקיים השיעור בשעה 16:40
__________________
שבת שלום ,רבקה
שבט מעלות המקסימים! תודה שהשתתפתם בשמחת בת
המצווה של נעה ביתנו  .הייתם נהדרים ושימחתם מאוד .
______________
שיהיה רק בשמחות!
יהודה ותמי לוין.
חוג הבית  -נדחה
חוג הבית שפורסם בשבוע שעבר  ,בעניין חוק הסדרת
המאחזים ,לא יתקיים במוצ "ש הקרוב.
עמכם הסליחה
____________
אלי גדיאל
תנחומים ליפה יוסקוביץ על פטירת אביה .
המקום ינחמך בתוך שאר אבלי ציון וירושלים
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לוח מודעות
כף הרגל זקוקה להתרעננות גם בחורף  .אשמח לעזור
לסובלים מעור יבש וסדוק ,צפורן חודרנית  ,יבלת
מציקה.בתיאום ראש.
שפרה 9436987
_______________________________________
אצל יעל ,תוכלי להנות ממגוון שירותים :
החורף זה בדיוק הזמן לשקם את כפות רגלייך .
כבר מזמן הוכח שהטיפול וטיפוח כפות הרגליים חשוב לא
רק למראה נקי ואסתטי אלא גם לבריאות כפות הרגליים
והגוף כולו.
פדיקור ומניקור רפואי וקוסמטי  ,הסרת שיער בשעווה בכל
חלקי הגוף  ,בנייה ו הדבקת ציפורניים  ,איפור כלות וערב ,
נרות הופי.
בתאום מראש .מענה טלפוני משעה .20:00 - 8:00
יעל 0506499186
______________________________________
לפני כשבוע ננטשה בפתח ביתנו חתולת בית מתוקה  ,יפה
וחברותית ,ואנו מחפשים לה בית חם ):
המעוניינים לאמץ או להתרשם מראש .
למיכל פישר 0546600114
_______________________________________
בת  ,18מעוניינת לשמור על ילדיכם .
איילת השחר 0522289347
_______________________________________
עכשיו הסרט ...הסרט של מושבניק על הגג נמצא במזכירות
למי שהזמין.
________________________________ _______
מאז שנפצעתי ,אני לא יכול לבצע עבודה פיזית  .אני מחפש
מישהו שיכול לכסח דשא תמורת תשלום  .המכסחת שלי
לא תקינה ולכן יש צורך להביא מכסחת .
עמנואל שוהם .התמר 9436999 .61
_______________________________________

נדל"ן למכירה/השכרה

להשכרה! בית יפה ,גדול ומרווח  5 ,חדרים.
איתן 0544837102
_____________________________________ ֹ__
משפחה עם  4ילדים מעוניינת לשכור /לקנות במושב
מחודש יולי.
 ( 0506221036דרך אורלי וישנגרד)
תכנית לימודים לזוגות נשואים
בית המדרש ,מזמין אתכם להתכונן לקראת שבת המלכה
יחד ,בלימוד מונחה של פרשת השבוע בימי שי שי בבוקר,
באווירה נינוחה ,על כוס קפה ועוגה .
בית המדרש לנשים "בינה יתירה" מציג :שישי זוגי.
הלימוד מתקיים ,בעז"ה ,בימי שישי בשעות 8:20-9:50
בבוקר החל משבת פרשת ויחי י "א בטבת
בבית המדרש בינה יתרה בבית הספר אמי "ת ,רח' לחי 36
רחובות.
המפגשים יערכו בהנחיית :
הרב אהד טהר לב  -מדרשת לינדנדבאום (ברוריה) ,הרב דב
וייסברד  -רב בבית כנסת " קהילת יעקב".
ההשתתפות  30ש"ח לזוג.
לפרטים  :יעל יצחקי0509297386 :
2

ערב תרבות במוצאי שבת
אנחנו שמחים להזמינכם לראשון בסידרת ערבי תרבות
במוצאי שבת" ,פותחים שבוע" ומה בערב?
דברי טעם מענייני דיומא,נושאים חברתיים ,מהותיים
,ענייני זהות יהודית  .שירה וסיפורים מבית אבא.
פרפראות מפרשת השבוע .כיבוד קל ואוירה טובה.
הפיצו לחבריכם,שיבואו ויהנו גם הם .מצפים לכם,
במוצאי שבת 1 /28,ב. 20:30
____________________________
בברכה,פנינה שטאובר,חוויות שוויץ
וצוות קהילת "פסיפס".

משולחן הוועד המקומי
ועד מקומי בית גמליאל ,פונה לקבלני גינון להציע הצעות
לשתילת עצים בצידי הכביש בתוך המושב  .את העצים
יספק המושב .העבודה כוללת חפירה לעצים כ 220 -עצים,
מערכת השקייה ,עיבוי הקרקע בקרקע מקומית  ,עקירת 8
עצי דקל ושתילתם מחדש ,מובהר כי הוועד המקומי אינו
מתחייב לקבל את ההצעה הז ולה או כל הצעה שהיא והוא
רשאי לנהל מו"מ או התמחרות בין המציעים  .בנוסף,
מובהר ,כי הוועד רשאי לבטל את העבודה או לפצלה בין
מספר מציעים.
ניתן לרכוש את המפרט תמורת  ₪ 100שלא יוחזרו ,עד
יום שלישי  7/2במזכירות המושב ,יום א'  ,9:00-12:00יום
ב  9:00—17:00יום ג  .9:00-12:00סיור קבלנים יערך למי
שרכש את המפרט ביום חמישי ה 9/2בשעה  10בבוקר.
לבירורים ניתן לפנות להנדי מאיר 0544321699

הוועד החקלאי
הנדון :חובות  /תשלומי מים
שלום רב  ,חובות חברים עבור צריכת מים הגיעו לממדים
של קשיי תשלום המים לחברת מקורות  ,וחשש לצמצום
מים לכלל הישוב  .ולכן הוחלט בו ועד האגודה החקלאי על
אכיפת תשלום עבור הצריכה בעבר והבטחת תשלומים
שוטפים.
כל החברים שלהם חוב מעל  ₪ 100נדרשים לשלם את
חובותיהם מידית  .משפחות אשר קיבלו לבתיהם הודעות
 ,תצומצם אספקת המים
ותזכורות ולא נענו להם
לבתיהם ללא הודעה נוספת .
בימים הקרובים יחולקו בתאי הד ואר כרטסת של תנועות
המים לכל שנת .2011
ניתן לשלם עבור מים כדלהלן :
פקידת הועד
במזכירות ,בימי קבלת קהל של אלה-
החקלאי -בימי ראשון של כל שבוע בשעות ,16:00-17:00
ובימי רביעי בשעות .16:00-17:00
הנחת התשלום (לא במזומן ) בתיבת הד ואר שבכניסה
למזכירות (על התיבה רשום "מים").
העברה בנקאית לחשבון  112115בבנה"פ סניף יבנה .762
מסירה אישית למזכיר אנגל דוד .
(סכום משוער לפי
פריסת צ 'קים דחויים לכל השנה
הצריכה בשנים הקודמות).
בכל שאלה ניתן לפנות למזכיר ה וועד החקלאי.
____________________
בברכה ,הוועד החקלאי
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משולחן המתנ"ס
*שורשים בארץ האבות עם ד"ר גרשון בר כוכבא ,מרצה
מרתק המשלב אמצעים וויזואלים רבים בהרצאותיו
שורשים בארץ האבות-סיפורה של העיר חברון.
סיור וירטואלי בחברון  ,נתחקה אחר עקבותם של אבותינו
בתל חברון הקדומה" .נגלוש" לעמק חברון,
נחדור לעומק "המערה" ונשמע הקלטות מקוריות  .נצעד
לרובע היהודי העתיק ונסיים בהתחדשות היישוב היהודי .
אי"ה ביום רביעי ח' שבט ( )1/2בשעה  20:30בבני דרום.
עלות .₪ 25
* סדנת סידור פרחים עם השוזרת מירה מרק אי "ה ביום
רביעי כ"ב שבט ( )15/2בגבעת וושינגטון בשעה  .20:30כל
אשה יוצאת עם סידור פרחים מעשה ידיה  .עלות
למשתתפת  .₪ 25כל הקודמת זוכה!!! מספר מקומות
מוגבל!!
הרשמה אצל ענת  0547775950או במתנ"ס.
* עושים שבת מ"חמישי" יצחק מאיר וחברים בזמירות
שבת מחצרות חסידים
אורח מיוחד :אמן הכינור אייל שילוח .
ברסלב – סלונים – קרלין – חב"ד – קרליבך – ועוד
יצחק מאיר – שירה והנחיה
ערן קליין – פסנתר וקולות
משה שלו – סאנטור טאר ועוד
רפאל ברכץ – קלרינט ,סקספון וקולות
שלמה אברמסון – גיטרה וקולות
יוני שרון – כלי הקשה
אי"ה ביום חמישי ט' שבט ( )2/2בשעה  ,20:30בחדר
האוכל בקבוצת יבנה.
עלות ₪ 45 :לאדם ,במכירה מוקדמת במתנ"ס₪ 35 :
הציבור מוזמן ,יוגש כיבוד קל!!
*"האורן שלא שמח בחלקו" – הצגה לילדים ,3-8תתקיים
אי"ה ביום שלישי ז' בשבט ( )31/1בשעה 16:30
במועדון בית גמליאל .עץ האורן החביב לא אהב את העלים
שלו .האצטרובלים מדי גדולים .המחטים שלו דוקרים.
הוא רוצה מאוד עלים אחרים .יחד עם יערה הוא מנסה
לבדוק אלו עלים יהיו היפים ביותר .
לבסוף הוא מגיע למסקנה הברורה  :מה שיש לך-הוא הכי
טוב עבורך!
ולסיום סדנה להכנ ת עוגיות בצורת פרחים ! עלות.₪ 25 :

העמותה למען החבר הותיק
יום ראשון ה' שבט29/1 ,
 08:45תנ"ך -חנה לבל
" 10:00שמור את יום השבת לקדשו" – על שבת ,שביתה
ומה שביניהם.
מרצה :יואל קרצימר רזיאל .
 17:00מדרשת ח"י – מוזיאונים מן הכורסא – עם ד"ר
אפי זיו ,מפגש מס'  – 4המוזיאונים באתונה  ,דלפי
ואולימפיה".
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פרויקט "הסעה בטוחה"
הורים יקרים שלום  .בשעה טובה ומוצלחת אנו מסיימים
חודש של פרו יקט "הסעה בטוחה " שמטרתו לדאוג לנסיעה
בטוחה של ילדינו באוטובוס ההסעה לבית הספר  .רוצים
אנו להודות להורים אשר לקחו חלק בפרו יקט זה עד כה .
עם זאת חשוב לנו לשתף אתכם כי עדיין ישנם הורים אשר
משובצים בתורנות פיקוח באוטובוס ההסעות ואינם
 ,ואינם נושא ים
דואגים להופיע או לדאוג למחליף
באחריות המשותפת.
,כי
חשוב לנו להדגיש כי הנחת העבודה הבסיסית שלנו
ההורים הם מקור התמיכה המשמעותי ביותר להצלחת
פרויקט זה ! אם ההורים (חלקם) אינם רואים בכך
חשיבות ,כיצד הילדים יראו ? כמו כן ישנם חמישה ילדים
'-ו' באופן
שלומדים ביד בנימין שעולים לאוטובוס ד
קבוע ,נשמח כי הוריהם י צרו עמנו קשר על מנת לשבצם
בפרויקט חשוב זה (לילדים אלו ישנו מקום קבוע בספסל
האחורי) .נבקש להדגיש כי המק ומות של הילדים הינם
קבועים הן בהסעה בבוקר והן בצהריים  .כן נזכיר כי ילדים
אשר איחרו את ההסעה אינם יכולים לעלות ולתפוס מקום
של ילדים אחרים בהסעה אחרת .
אנו חוזרים ומבקשים כי תשוחחו עם הילדים על חשיבות
הישיבה ,חגירת חגורות הבטיחות וההתנהגות
באוטובוס,שכן לאחרונה ישנן תלונות על מספר תלמידים
אשר קמים ומטיילים ואף משחקים בקלפי כדורגל במהלך
הנסיעה .אנו זקוקים לשיתוף הפעולה שלכם .
ילד שלא ישב במקומו ,ישתולל,לא יחגור ויפריע למהלך
הנסיעה ,שמו יועבר להנהלת בית הספר והוא צפוי להיות
מורחק מההסעה.
הורים וילדים שימו לב !!
במסגרת תכנית "הסעה בטוחה " ,ובשיתוף פעולה עם
המתנ"ס ,יתקיים ביום ה '  02/02אחר צהריים פעילות
בנושא בטיחות בדרכים  .בשעה  16:00מוזמנים ילדי
כיתות א -ב לסדנא חוויתית בנושא  .כיתות ג -ד מוזמנות
בשעה  17:00לסדנא דומה  .בשעה  18:00מוזמנים ילדי
כיתות ה -ו וכן אחים בוגרים והורים לשיחה מרתקת מאת
בחור שהשתקם לאחר תאונת דרכים  .אנא רישמו לפניכם
את התאריך !! הפעילות חשובה ומומל צת ותתקיים
במועדון הגדול.
_______________________________

בית חם
המפגש הקבוע של בית-חם יתקיים בע"ה ביום שלישי
הקרוב ,ז' ( ,)31/01בשעה  11:00לפני-הצהריים במועדון
וותיקים .נארח אצלנו את חברת המושב  ,גב' סימונה עמר
שתשוחח עמנו על חודש שבט .
אנו מודים לחברתנו במושב  ,גב' עליזה משה  ,ששוחחה
עמנו בשבוע החולף על הנושא המעניין של חיפוש
המשמעות של האוכל בסיפורים שונים שמופיעים בתנ"ך.
________________________
לפרטים נוספים
מרים גרינוולד 9437841
מרים בר-לב 9431310
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לוח אירועים לשבוע הקרוב
יום ראשון
ה' שבט 29/1
16:00
שיעור תורה לילדים
(ביהכ"נ הגדול)

יום שני
ו' שבט 30/1
17:30-19:30
ספריה

יום רביעי
ח' שבט 1/2
16:00
שיעור תורה לילדים
(ביהכ"נ הגדול)

יום שלישי
ז' שבט 31/1
11:00
בית חם (מועדון
וותיקים)

יום חמישי
ט' שבט 2/2
17:30-19:30
ספריה

זמני שבת בא
תפילת מנחה
תפילת ותיקין
שיעור במסכת גיטין ,שמואל מרטין
שיעור במסכת שבת
שחרית
שחרית
לאחר התפילה ,שיעור למבוגרים  ,שמואל שטאובר
במקביל שיעור לילדים  ,כוכי זיכרמן
מנחה גדולה
מנחה גדולה
תהילים לילדים
שיעור גמרא ,הרב
תהילים לנשים ונערות
שיעור לנשים -הרבנית
מפקד
בין מנחה לערבית ,שיעור בפ"ש ,אהרון רוזינסקי

ביהכ"נ הגדול
שטיבל
ביהכ"נ הגדול
מנחת ש"י
ביהכ"נ הגדול
ביהכ"נ הגדול
מנחת ש"י
ביהכ"נ הגדול
מנחת ש"י
ביהכ"נ הגדול
בית משפ' מייזליק
מועדון ותיקים
בני עקיבא
שטיבל

16:57
06:10
07:30
07:30
08:30
08:15
13:00
13:00
13:30
16:00
16:00
16:40
16:30

בני עקיבא
המערכת:
עידית בוכניק
שירי (גביש) טויטו
מדפיסה :אפרת להמן
מפיצה :שרית גרוסמן
הודעות לפרסום יתקבלו עד יום
שלישי ב .19:00
dafmedabg@gmail.com
www.beitgamliel.org.il
שם :גמליאל .סיסמא57 :
מזכירות המושב9437133 :
Sg828@bezeqint.net

שבת שלום ומבורך!!!
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-20:30פעולת ער"ש
-16:15מפקד מדריכים
-16:30מפקד
מנחה פעולות ערבית והבדלה.
*שבט איתן-מסע הל"ה נדחה לשבוע הבא עקב מזג האויר .
*מד"צים לשבטים נעלה ואיתן יהיו השבוע ושבוע הבא ביום
רביעי ולא שלישי(באופן חד פעמי )..
*תודה להורי שבט מעלות שהגיעו לפגישה השבוע .
*טיול ט"ו בשבט!!!הרשמה עד יום חמישי הזה ! אל תפספסו!!
הטיול יוצא מניצן החדשה ונגמר בהופעה בטיילת החדשה
באשדוד במקום יהיו גם דוכני יצירה ואוכל .עלות 79-ש"ח
בלבד! כוווווולם יוצאים !!
*טיול לחרמון מתארגן בימים אלה  ,הטיול נדחה בגלל שמסע
הל"ה נדחה גם הוא  .הרשמה לטיול אצל טל נדלר או אצלי .
יהיה טואוב!!פרטים בקרוב..
צוותשע"ב

