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 עלון שבועי

 בית גמליאל

 

  מק�פרשת 
ד" התשעכסלו' זכ  

30.11.2013 
 

16:16 :השבת כניסת  
 

17:15 : השבת יציאת  
 

16:22 :ש"באמצ חהמנ  
 

16:47 :ש"באמצ ערבית  

   
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הרב/ דבר תורה  

  ,15.30בבא בתרא בשעה ' השיעור בשבת בגמרא מס
 הרב

___________________________________  
   שיעורי! בבית הכנסת המרכזי

  נושא חנוכהשיעור ב" 7:00
  בנושא חנוכהשיעור "15:20

___________________________________  
  ל בשטיב

  לגברי! ונשי! שיעורבי& מנחה לערבית 
___________________________________  

 לימוד בחברותא של הורי! וילדי!
  בבית הכנסת הגדול ,18:30בשעה , ש"מוצ

  !!!הרבה פרסי! והרבה שמחה
____________________________________  

  שיעור לנשי!
  .לא מתקיי! השיעור לנשי!השבת 

  רבקהשבת שלו" 

 שיעורים

יוס+ עומד מול אחיו הבאי! לשבור שבר במצרי! 
הוא מכיר אות! ומתנכר אליה! ובהמש, המפגש ,

לֹא , ְוֵה!; ֶאָחיו"ֶאת, ַו1ֵַ/ר י.ֵס+:" אומר הפסוק 
ֲאֶ;ר ָחַל! , ֵאת ַהֲחלֹמ.ת"" ְז/ֹר י.ֵס+ ַו1ִ ט  .ִהִ/ר8ה7
ֶעְרַות " ִלְרא.ת ֶאת, ַו1ֹאֶמר ֲאֵלֶה! ְמַרְ<ִלי! =ֶ>!; ָלֶה!

  "...ָהAֶר@ ָ?אֶת!
" לה!אשר חל! "מה היא משמעות צרו+ המילי! 

  )ולא עליה! או אודות!(זו לשו& תמוהה 
, לFִ8י!ְוִהEֵה ֲאַנְחנ7 ְמ=Dְִמי! אֲ :" החלו! הראשו&

ְוִהEֵה ; ִנHָָבה"ְוַג!, ְוִהEֵה ָקָמה ֲאלFָ8ִתי, ְ?ת.ְ, ַהGֶָדה
ֶ?יָנה ֲאלF8ֵֹתיֶכ! החלו! "... ַוִ>ְ;ַ>ֲחֶויָ& ַלֲאלFָ8ִתי, ְתס8

, ְוִהEֵה ַהJֶֶמ; ְוַה1ֵָרַח ְו=ַחד ָעIָר /.ָכִבי!:" השני
מות גוער בו אביו בשמעו את החלו"...ִמְ;ַ>ֲחִוי! ִלי

ַו1ֹאֶמר ל. ָמה ַהֲחל.! ַהKֶה ֲאֶ;ר , ?. Aִביו"ַו1ְִגַער:" 
ֹת  ְלִהְ;ַ>ֲחו, ֲאִני ְוִאFְָ, ְו=ֶחי,ָ ,  ֲהב.א ָנב.א :ָחָלְמָ> 

  "...Aְרָצה , ְל,ָ 
בשני החלומות מציי& יוס+ את עניי& ההשתחוויה 
  ..וג! יעקב בתגובתו לחלומות מתייחס לעניי& הזה

הוא ,כאשר אד! משתחווה וכורע לפני אד! אחר 
האחת היא מפאת , עושה זאת משתי סיבות שונות

כנהוג במקומות מסוימי! , כבודו של האד!
ובתרבויות שונות כסוג של גינו& כבוד לאד! הנמצא 

  .ברו! המעלה

שזקוקי! ,  שמשתחווי! לפני אד!, סיבה אחרת היא
  .במטרה שהלה יסייע ויעזור, לטובתו 

שמטרת גדולתו , חלומותיו של יוס+ מצביעי! על כ,
כדברי , הייתה לעזור ולכלכל את בית אביו בזמ& הרעב

ה ִ/י ְלִמְחיָ "' ה' יוס+ במעמד התגלותו לאחיו בפרק מה
  "...ְ;ָלַחִני ֱאלִֹהי! ִלְפֵניֶכ!

ההשתחוויה של האחי! לפני יוס+ הייתה לא , א! כ,
  .מפני שהיו זקוקי! וצריכי! לו, אלא, מפני תפארתו
ֶ?יָנה ֲאלF8ֵֹתיֶכ!:" כדברי החלו! ַוִ>ְ;ַ>ֲחֶויָ& , ְתס8

לאוכל –ה! משתחווי! לאלומה שלו " "...ַלֲאלFָ8ִתי
  ....שהוא אמור לספק לה!

ויגער בו :"לאחר שיעקב שומע את חלומותיו , לכ&
למענינו כי לחמנו , אלא,לא ל, אנו נשתחווה "... אביו
  .ביד,

כל החלומות "... לה!אשר חל!"זהו שאומר הפסוק 
כדי להיטיב ע! יעקב , שחל! יוס+ והתגשמות! היו

ה! לא רחשו לו כבוד , אחיו ומשפחותיה!, אביו
  . ממנו את פת לחמ!כדי לקבל, אלא,והשתחוו לו

  
  "..הוא יגאל אותנו בקרוב...מי שעשה ניסי! לאבותינו"

  
  .שבת שלו" ובשורות טובות הרב

  

 ביו! ששי קוד! מדליקי! נרות חנוכה "תזכורת
  .ואחר כ, נרות שבת

שבת קוד! עושי! הבדלה ואחר כ, במוצאי 
  . מדליקי! נרות חנוכה

  .הרב

  תנחומי! למשפחת לפידות על פטירת אביו של אודי
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 20:45 "ב ע! איתי בקר"פעולת חב

 15:15 " לימוד מדריכי!
 15:45 "מפקד

כי מדריכי שבט נאמ& , שבת הבאה לא יהיה סני+
 .יוצאי! לסמינריו& הדרכה

 !'מסע אביחי'בהצלחה לשבט אביחי שיוצא ל
 ,מחכי! לכ!

  (: צוות איתנאמ%
 

ני עקיבאב  

  
) גרי! במשק של ויינשטוק (נעמי ורועי קנדללט "מז

   .להולדת הב&
  .ט בקלות ובשמחה"שתזכו  לגדלו לתורה לחופה ומע

_______________________________________ 
לאירוסי הבת , לאה בנימי& ויעל, למשפחת פנסקיט "מז
  . יעל

  .שתזכו  להגיע לחופה ברוגע בשמחה ובנחת רוח

  
  .שלוש משפחות התקבלו למושב

ה! יגורו . !ה וילדיכה& ענת ומאירמשפחת  .1
 .ל משפחת נזרי בהרחבהבבית ש

יחידת בה! יגורו . כה& מירב ודודמשפחת  .2
 .הדיור של משפחת מנשהאו+

ה "אחרי שבע, ל' רביע ודניאל אברגֱאִליה7 .3
  .יגורו בבית של משפחת רזמובי@, נויתחת

וועדת הקליטה תלווה את המשפחות ותעזור לה! 
  .להתגבר על חבלי הקליטה

שתהיה לכולכ! קליטה מהירה נעימה מאחלי! אנו 
  .וטובה

  .ד ייהנה מכ!"ה תיהנו מהמושב והמושב בס"שאת! בע
  

 מזל טוב

 וועדת קבלה

ועדת התרבות המתחדשת מודה לכל החברי! 
חנוכה שהתקיימה ) טרו!(סיבת שהשתתפו במ

  ) 23.11.13(ד "כסלו תשע' ק   כ"במוצש
הפאנל בהנחייתו של שאול מייזליש היה מרשי! מרגש 

  .ונת& פרספקטיבה אחרת לחיינו, ועוצמתי
ועדת התרבות מודה לכל התורמי! להצלחת הערב 
  .ולדב פרקובי@ על ארגו& האול! ומערכת ההגברה

רית פרקובי@ המקסימה תודה מיוחדת אנו חייבי! לאי
  .שתמיד מוכנה לתרו! מזמנה וממרצה

  .ניפגש באירועי! הבאי!
  ועדת תרבות המתחדשת

 

  
  לידיעת התושבי!
  3.12.13ביו! שלישי הפינוי גז! יתבצע 

 5.12.13אטוא יתבצע ביו! חמישי הט

ל וביו! "ז! לאחר התאריכי! הננא לא להוציא ג
  תודה.  נא לפנות רכבי! מהמפרצי!אוטאהט

 

 פינוי גזם וטאטוא

  עדת ע" הפני" החוצהו
ע! הפני! "בשבוע שעבר התקיי! מפגש בי& ועדת 

  ,לבי& נציגי ועדות במושב בניה" החוצה
במטרה ליזו! שיתו+ פעולה בי& שני המושבי! השכני! 

  קשישי! ועוד, נוער,  תרבות–תחומי! שוני! ב
  .וכ& ליצור יחסי שכנות טובי! לתועלת כל הצדדי!

המארחי! בבניה קבלו אותנו בלבביות וגילו ענייו ורצו& 
  .טוב לקשר ע! מושבנו

במפגש הועלו רעיונות שמימוש! מצרי, קשר בי& ועדות 
  .התרבות ובי& רכזי הנוער משני הצדדי!

 ליצור עמנו קשר לש! קידו! אנו מזמיני! אתכ!
  .הנושא

  .והלואי שנזכה לקירוב לבבות ולאחדות בע! ישראל
עמיאל גרינברג וסמדר ,שמוליק מירוני: חברי הועדה

  .ב% יאיר
תודה רבה לנציג הנוער דביר הריסו% שהגיע למפגש 
  .ותר" מזמנו ומרעיונותיו היפי"

 

 ...דרושות משפחות המוכנות לארח לשבת

   
העוזרת לצעירי!  Anywhere in Israel  תכנית

אמריקאי! למצוא משפחות דתיות שיארחו אות! 
לשבת מבקשת עזרה מאנשי! במושב בשבת פרשת 

למושב יגיעו נערי! דתיי! .  (20-21.12) שמות
  . הלומדי! שנה באר@18/19אמיריקאיי! בני 

הבני! הדתיי! שיגיעו למושב לומדי! במספר ישיבות 
   .באר@ המשלבות לימודי קודש ע! ידיעת האר@

משפחתנו מארחת למעלה משנה צעירי! מתוכנית זו 
  .מדהימות והחוויות שלנו היו

   
את! מעונייני! לעזור או אנא צרו איתי קשר א! 

  ,תודה. לארח
  0544233129  סו מסלו

  
 

לפני שבועיי! נער, הפנינג ירוק ובו השתתפו משפחות 
 .בשתילה של עצי! ופרחי! ברחוב הזית

ישר כח לכל המשתתפי! ולדב זליג שהוביל את 
 .עהאירו

לאור, הצד ) פיקוס בינימינה(השבוע ינטעו עצי! 
המזרחי של מגרש הכדורסל כדי לשמש כמחסו! 

  .אקוסטי
 .ישר כוח לועד המקומי על המימו& של הפעיליות

  .נית& לראות תמונות מהאירוע באתר המושב
מיכלי המחזור לנייר במרכז המושב הועברו למרכז 

ורי  מאח" המחזור החדש שנמצא מאחורי המכולת 
נבקש מהתושבי! להקפיד . המיכל למחזור קרטוני!

  .להכניס את נייר למחזור לתו, המיכלי!
  ,תודה

  הועדה לאיכות הסביבה
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 .לפני זמ& טבילה, נא לתא! במש, היו!

 4534015-054                   'ג', ב',  א"דבורה

 8094202-054           .ש"מוצ', ה',  ד"אילנה

  .סירוגי& אילנה ודבורה ל" ערבי שבתות
 

 מקווה

  
 :להשכרה לטווח ארו, במשק בבית גמליאל

ובנוס+ יחידה בת שלושה , בית ב& חמישה חדרי!
  .חדרי!

, וארונות קיר בכל החדרי!, היחידות כוללות מיזוג
וכ& , מטבח מאובזר ע! אפשרות להשארת ריהוט חלקי

 .גדולהחצר 

 לפרטי" נית% לפנות לאברה" וזהבה גוטמ%

054+6434307/8בטלפו%   
_______________________________________  

במיקו! .  חדרי!5. בית מרווח יפה ונוח, להשכרה
מזוג ,עצי פרי, פינות ישיבה.  מרכזי ושקט"מצויי& 

 .מרכזי ע! אפשרות לפיצול

  :לפרטי!
054+5980865 –ישראל   

השכרה/ן למכירה"נדל  
  

 מורה מנוסה מעביר "שיעורי! פרטיי! בגיטרה 
שיעורי! פרטיי! בגיטרה קלאסית וחשמלית ובמגוו& 

 . מה שבאמצעע! כל, מאקורדי! ועד תיאוריה. סגנונות

 
  .מחירי! נוחי! ואפשרות הגעה לבית התלמיד

  . שיעור ניסיו& חינ!
.054+586+8066: דוד גולדובסקי, לפרטי"  

_______________________________________ 
 שלו! חברי! 

 יחידות באנגלית 5שלמד , הא! יש למישהו מילדיכ!
 ?All my sons הספר, לבגרות

 .נשמח לשאול או לקנות אותו
 גדיאל' משפ

9435403 
_______________________________________  

לכל הגילאי! ובכל הרמות, מורה למתמטיקה  
 אצלכ! בבית

053+4237030מיכל   
_______________________________________  

  , שפות התכנותרובשיעורי! פרטיי! עד רמת בגרות ב
 .למדעי המחשב' מסטודנט שנה ב
תגבור ללימודי! וג! סת! /רותלבגמיועד ג! כהכנה 

  .כהעשרה
  054+802+3342 +יהונת% 

 לוח מודעות

  כס ריקהנחת נ
ולא נעשה בו שימוש , נכס ריק לחלוטי& מכל אד! וחפ@ 

על פי תקנות (  יו! ברציפות 30לתקופה של לפחות , 
מזכה את ) 1993  ג"ההסדרי! במשק המדינה התשנ

 לתקופה 100% בשיעור   בהנחה המחזיק/בעליו 
ההנחה הינה לבעלות אחת .  חודשי!6מצטברת של עד 

כל עוד לא , בלבד תההנחה ניתנת פע" אח כלומר(
תינת% ממועד מסירת   ההנחה  ).שונתה הבעלות בנכס 

בכפו/ למילוי הצהרה בדבר , ההודעה בכתב למועצה 
  .נכס ריק על ידי המבקש וביקורת פקח במקו"

   ,בברכה
  אתי איכר
  מנהלת מחלקת גביה
  המועצה איזורית חבל יבנה

  08+8622118: טלפו%
  052+3271577: נייד

  
  ,ללא שו! תוספות,  טבעי100%למכירה מי@ רימוני! 

  .ח" ש15 ליטר במחיר 1בקבוק זכוכית של 
 הידעת! שמי@ רימוני! טבעי אצל המתחרי! עולה """   

  ""בבקבוק מפלסטיק""ח לליטר " ש30
, לדעתי יש בעיה לאחס& מי@ רימוני! בבקבוק פלסטיק

  !טיקסו בבקבוק מפלובטח שאסור להקפיא אות
  .ל לסרט&ויש שמועות שזה יכ

   0523342080 + נייד חיי" קריי/

 מכירות

 15:00 " 10:00 בשעות 29.11.13רוב ביו! שישי הק

   !שוק קחת& ויריד קהילתי בשדמה
  :יתקיימו ג!'' הרגיל''מלבד השוק קחת& 

  סדנת קפוארה לילדי!** 
  י'צ"שיעור טאי** 
  שיעור יוגה בזוגות** 

  יוגה ע! דובי ע! כדורי פיזיו** 
  סדנת קונטאקט** 

   שוק איכריות ואיכרי! גדול מהרגיל** 
זיקלי לחובבני! ומקצועני! כמיטב ! סש& מו'ג** 

  ! הביאו כלי נגינה"המסורת
הסדנאות נתרמות באהבה על ידי חברי הקהילה כגיוס (

  )כספי! לפיתוח המרכז האקולוגי ויער מאכל קהילתי
י! לאוורר את הבית מכל החפצי! המיותרי! /מוזמנות

  ות/ולהתחדש באוצרות של אחרי!
  !!/נשמח לראותכ&

  "משק+אקו"וגי קהילת המרכז האקול
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 חנוכה מהמעבדה
ר מולקולה"של ד  

אש ותמרות עש&, אור  
)5/12/13(ד "בטבת תשע' ה ביו! חמישי ב"אי  

צ באול! בבני דרו!" אחה17:00בשעה   
:בתוכנית  
 מופע 

 שתי סדנאות מדעיות מיוחדות
  ילדסופגניה לכל

  למשפחה R 50לילד R 20: עלות
_______________________________________  

!!! חדש–הההצגה השניי  
10/12/13בטבת  ' ה ביו! שלישיז" איתתקיי!  

17:00באול! המופעי! בגבעת וושינגטו& בשעה   
  "" יפעת אמא של שבת"

  תזמורת אנדלוסית
ס"ס ואצל עד& במזכירות המתנ"פרטי! באתר המתנ  

_______________________________________  
"מופאש"תאטרו&   

 מציג
"גבורה יהודית"הצגת להטוטי! ב  

 ע! השחקני! עמי ויהודה
  לכל המשפחה

בשעה ) 16/12/13(ד "ג בטבת תשע"ה ביו! שני י"אי
  בניר גלי!17:00

למשפחה  R 50מגיל שלש  R 20: עלות  
_______________________________________  

ס חבל יבנה"תרבות לישראל ומתנ, מפעל הפיס  
  מזמיני! את כל המשפחה
 לתזמורת הבמה הישראלית

 צעצוע של קונצרט
ומכונת כתיבה פנטומימאי, למשרוקית  

 המציג את עול!  ,צבעוני וקליל לילדי!, מופע מוסיקלי
ממלכת : המוסיקה דר, העול! האהוב על ילדי!

 העוסקות הקונצרט כולל יצירות מופת.הצעצועי!
עצוע צבעול! הצעצועי! כשהפנטומימאי מגל! כל פע! 

.אחר  
בשעה ) 25/12/13(ד "ב בטבת תשע"ה ביו! רביעי כ"אי

. באול! בגבעת וושינגטו&17:30  
.   לכל אחד3מגיל  R 5: מחיר כניסה  

. מקומות מסומני!–ס "כרטיסי! במתנ  
!!!!!מופע לכל המשפחה  

ס"משולחן המתנ  

שבת שלו" 
!!!ומבור0  

 
:המערכת  

 שמרית פרנקל
 צקי יולס
יהונתן רועי עזריה: מדפיס  
שרית גרוסמן: מפיצה  

 

.19:30הודעות לפרסום יתקבלו עד יום שלישי ב   

:לכתובת המייל  

dafmedabg@gmail.com  

 
:לכניסה לאתר המושב  

www.beitgamliel.org.il 
57: סיסמא. גמליאל: שם  

 
08-9437133 :מזכירות המושב  

Sg828@bezeqint.net 

  
  ! חברי! יקרי!

 . כ וכ& הרצאה"בשבוע הבא לא יתקיי! חוג תנ
  .אחר חג חנוכההפעילות תתקיי! ל

  ,בברכת חג אורי! שמח
 העמותה למע% החבר הותיק חבל יבנה

 העמותה למען החבר הותיק

  
ה ביו! שלישי "ח! יתקיי! בע"ש הקבוע של ביתהמפג

  , הקרוב
בסימ& , )03/12/2013(ד "תשע' ה, ח טבת"ר' א, חנוכה' ו

  .חנוכה
באופ& יוצא מ& הכלל ובעקבות בקשת המארחי! שלנו 

  16:00 נקיי! את המפגש בשעה ,למסיבת חנוכה
"משפחת ב&בבית ,  )ולא לפני הצהריי!(הצהריי! " אחר
  161ברחוב התמר , יאיר

כמה מילדי , ישמחו אותנו ויופיעו בפנינו במסיבת חנוכה
  . בנגינה של מספר יצירות מוסיקליות, המושב

  08+9437841' טל גרינוולד מרי"
  08+9431310' טל   לב+בר למרי" או

 

 בית חם

  קונצרט חנוכה בבית ח"
  16:00 בשעה   כסלו' ל  3.12.13ביו! שלישי 

  .אנו מארחי! את חברי בית ח! בביתנו לקונצרט חנוכה
ילדי המושב ינגנו בכלי נגינה שוני! מוסיקה קלאסית 

  .וישראלית לשמחת החברי!
  !מוזמני! להצטר+ בכל הגילאי! חובבי המוסיקה

י! המעונייני! לנג& יתקבלו כמו כ& ילדי! ונוער נוספ
  בברכה

   )בבקשה לפנות אלינו בהקד!(
  חג שמח
  משפחת ב% יאיר
 


