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 בית גמליאל

  
  מקץפרשת 

  חנוכהשבת 
  ב"תשע   כסלוח"כ

24/12/11   
  740 ' מסןגיליו

  

 מקץפרשת 
  16:19   כניסת שבת

  17:22   יציאת שבת

  16:44  ש"מנחה באמצ

  16:54  ש"ערבית באמצ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 הרב/  דבר תורה

, נשמעים ומתקבלים אצלו הוא לא התרצה בדברים אליו
אבל "הם הצדיקו על עצמם את הדין ואמרו , או אז

ובגלל שראינו את אחינו בצרת ." אנחנו על אחינו, אשמים
 על כן מידה , שמענו לתחנוניונפשו בהתחננו אלינו ולא

 שיוסף לא שמע אליהם ,מן השמיים. כנגד מידה גמלו לנו
כאשר ראו , ל בהמשךאב. ולא מקבל את ההסברים שלהם

 שלא היו ולא נבראו והם לא עשו, לילותע שרוצים להעליל
אז הם תמהו מה זאת עשה לנו , מעשים כאלה מעולם

  "ויחרדו איש אל אחיו"אלורים ועל זאת 
  

______________________________________  
  הרב,  ובשורות טובותחנוכה שמח, שבת שלום

ויאמרו איש אל אחיו אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר "
)א"ב כ"מ" (ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו  

ויאמר אל אחיו הושב " ח נאמר "יותר בפסוק כ ומאוחר
כספו וגם הנה באמתחתו ויצא ליבם ויחרדו איש אל אחיו 

"לאמר מה זאת עשה אלוהים לנו  
אבל " הלוא הם בעצמם אמרו ,והדברים הללו תמוהים

כ מדוע עכשיו הם "וקיבלו את הדין וא" אשמים אנחנו
 ,אלא? " אלוקים לנומה זאת עשה"מתמיהים ושואלים 

  שההסברים שנתנו ליוסף אינם, כאשר ראו, בתחילה

  שיעור לנשים
 

  16:30השבת מתקיים השיעור לנשים בשעה 
__________________  

  רבקה, שבת שלום

 
:פינוי גזם  

 
10/1יום שלישי   
7/2יום שלישי   

6/3יום שלישי ה  
3/4יום שלישי ה  

גזם שיצורף לא  !לא גזם(פינוי פסולת גושית בלבד 
25/3 ) !יפונה  

 משולחן המזכירות

 
 מתקנים ביתיים לאיסוף נייר ובקבוקים למיחזור

 
:ת שכבר קיבלו את המתקניםלמשפחו  

שקיות .  אנא הוציאו בימי הפינוי שקיות מלאות בלבד
כי , שאינן מלאות יכולות לחכות עוד שבועיים לפינוי הבא

.וחבל, שקיות הניילון הן זיהום סביבה בפני עצמו  
. 

: משפחות חדשות המעוניינות לקבל וטרם נרשמו
,האחראי מטעם המושב הוא חברנו שמחה גביש  

08-9431096:  פנו אליו והירשמו אנא  
______________________________ 
 הוועדה למען איכות הסביבה

 הוועדה למען איכות הסביבה

  .מעט  מהאור  דוחה  הרבה  מהחושך
  

 מזמינים  את  כל  ,רכזי  והרב בית  הכנסת  המ
לערב  מאחד  מלכד  ,  גברים  נשים  ונוער,  הציבור

ק  פרשת  "במוצש,  מסיבת  מלווה  מלכה ל, ושמח
   .19:30בשעה  ,)31/12(בטבת '  ויגש  ה

  : בתוכנית  
שיעור  מפי  הרב  שמחה  ,   סעודת  מלווה  מלכה

 ושירים  ,  רבה  של  העיר  רחובות,הכהן  קוק 
  .וריקודים  אל  תוך  הלילה

נגן  עיוור  ,    מאיר  שמח  תשמח–ליווי  מוזיקלי  
 !! בואו בשמחה.ומאוד  מוכשר
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בנק מזרחי טפחות מזמין ! תושבי בית גמליאל תתחדשו

המעניקה לכם  ,אתכם להנות משלוחה חדשה בעיר יבנה
שירותי וגם  )עיסקית/פרטית(גם שירותי בנקאות כללית 

' שד: ובת השלוחה כת .משכנתאות תחת קורת גג אחת
 076-8041400לפרטים אפשר לפנות  .יבנה ,18דואני 

רויטל /  לילך3שלוחה   
נהלת לקוחות  מ,לילך לוי  

_______________________________________ 
שתבשל ותגיש לילדינו ארוחת צהרים , מחפשים מטפלת

  .החל מחודש פברואר, בימות השבוע בביתנו
   משפחת זיו

  0506221321אורלי 
______________________________________  

על ממלאת מקום ים מחפש,בבית גמליאל,למעון התמר
נא לפנות למנהלת ,למעוניינות ולמתאימות .בסיס יומי

  כהן אבלין: המעון
  0549246460 אבלין 

_______________________________________ 
מהזנים ,ב"מסיק תשע, כתית מעולהשמן זית,למכירה
  ! באיכות מעולה)לבחירה (קורטינה /ברנע/פיקואל

שש הופרשו תרומות ומעשרות ללא ח, ח לליטר" ש48
  .ערלה

  לפרטים אריאל ותמר ארביב 
0525463312  
_______________________________________  

! לתושבי בית גמליאל" עונות השנה"מבצע במשתלת 
רקפית נינונית : רקפות מהיצרן במחיר זול במיוחד

  !₪ 17ורקפת ענקית במחיר של , ₪ 12במחיר של 
 פטוניה ,₪ 6-גרניום:  דומגאות למחירי מבצע נוספים

  ! ועוד הרבה מבצעים מדהימים, ₪ 6מפלית 
   כפר הנגיד-משתלת עונות השנה

_______________________________________  
  !הפריטים הקטנים שיוצרים את ההבדל

ייעוץ .פרטי חובה בארון, שיפור המלתחה והתדמית
מה נכון ללבוש בהתאם ,תדמיתי ורושם ראשוני

כיצד להתלבש .עבודהכיצד מתלבשים לראיון .לגוף
  ...ועוד.בסטייל בלי להוציא הרבה כסף
 בבית 20:30 בשעה 3/1ההרצאה תתקיים ביום שלישי 

במקום תתקיים מכירת בגדי מעצבים . משפחת גולדברגר
  .ותכשיטים במחירי עלות

 .₪ 40-עלות למשתתף

 פרס חינוך לגן חובה לוח מודעות
 

בניצוחה של מיכל עוזרי,זכינו השנה שגננו גן אורן   
 המסירות ,החתירה למצוינות .מועמד לפרס חינוך מחוזי

  המקצועיות והאהבה לתלמידים הם הערכים המביאים,
העבודה החינוכית  ניכרת ,   להצלחה המוכחת בגן אורן

  עצם העובדה כי הומלצנו לפרס חינוך  ,וראויה לכל שבח
".ארצי כבר מהווה פרס עבורנו  

:הורים יקרים אנו זקוקים לעזרתכם  
אודות ) מהשנים עברו(בכתיבת חוויותיכם וחווית  ילדכם . 1

.העשייה הלמידה והחוויה בגן  
.ל אישיותה ותרומת המיוחדת של מיכל הגננתחוות דעת ע. 2  
)מהשנים שחלפו(אנו זקוקים לתמונות מהווי הגן  . 3  
:  בנושאים     

.יום העצמאות                 
.               מסע אופנים  

.              פורים פעילות הורים וילדים  
               חמד קיץ

.              פעילות עם קשישים  
.....        אחר        

אפשר להביא את התמונות . יסקאת התמונות להגיש על ד
.עצמן  

.את החוות דעת להקליד במחשב  
 

 על מנת שנוכל להיערך בהתאם נא לשלוח במהרה למייל של  

אסתי גרינברג  - stallams@gmail.com 
אתי יוסף        - etiyoses@walla.com 

  ,30/12/11ניתן לשלוח עד לתאריך 
 אין ברשותנו את המייל של כולם בבקשה העבירו הלאה 

 לכמה שיותר
__________________________  

  -   תודה מראש הוועד
  .עליזה יולס, אתי יוסף,  אסתי גרינברג

  

 
לאית אסיפה כללית שנתית לחברות וחברי האגודה החק

 במועדון 19:00בשעה ) 8/1(ג טבת "ראשון י ה"תתקיים אי
  .החברים

  :סדר יום האסיפה
  ר ומזכיר האסיפה"בחירת יו**   
    אישור סדר יום**   
  ח ועד האגודה"דו**   
  ח ועדת ביקורת"דו**   
  )אם יהיה מוכן (2010אישור  מאזן  **   
  2012אישור תקציב **   
  תוחפי/דיווח על השקעות**   
  שונות**   

, באם לא יהיו נוכחים רוב חברי האגודה בשעה הנקובה
 ותתקיים בכל מספר 20:00תידחה האסיפה לשעה 

     .משתתפים
   ישלח לבתיכם בימים הקרובים2011הצעת תקציב 

  

 הוועד החקלאי

  
  בבני דרום חוג ציור לילדים

, בני דרום: המקום, 18:00 :שעה,  רביעי יום.עם מרינה 
 או  ס אצל הדס"הרשמה במתנ, לחודש ₪ 125: עלות
  .מיד לאחר חנוכה,0547775950ענת 

  ערב עשרה בטבת
 20:00בשעה  4/1,ערב עשרה בטבת, ה ביום רביעי"אי

עצרת לציון יום  בניר גלים" בית העדות"תתקיים ב
  .הקדיש הכללי

 בהשתתפות, " מן האפרשירים שעלו"המופע : בתכנית
  " הלב והמעיין"פרנק והרכב  חיליק, ר תמיר גרנות"ד

  !מוזמן הציבור

 ס"משולחן המתנ
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 ,י שלום"ס עמיח"לכל הורי ילדי בי
  

השבוע התקיימה פגישת המשך של נציגי ההורים לגבי תכנית 
תמר , )'א(עידית בוכניק : נציגי ההורים הם ". הסעה בטוחה"

אלישבע , )'ד(ציפי הקר , )'ג(מיכל שני ויעל שינדלר , )'ב(וינשטוק 
  ).'ו(רחלי פורמן , )'ה(שטאל 

תוך , חגורים, הנסיעה בהסעות צריכה להיות בישיבה בלבד, ככלל
  . קיון האוטובוסישמירה על כבוד הדדי בין הילדים וכן נ

  ,ג-ט על הפרדת האוטובוסים לשכבות אכחלק מהתכנית הוחל
 עליה של ילדים על אוטובוס שאינו של שכבת לא תתאפשר. ו- ד

השבוע כבר ארע מקרה בו מפאת חוסר מקומות ישיבה . גילו
מלבד עגמת . ילדים הורדו מאוטובוס והועלו על הסעה מבן זכאי

  .ס"שתי ההסעות הגיעו באחור לביה, הנפש לילדים
. ס"ת סידור ישיבה קבועה באוטובוסים לביהבנוסף הוכנה תכני

, והיו שותפים בה הילדים, בתכנית הושקעה מחשבה ותכנון רבים
  . ס"וכן ביה, הורים ונציגיהם מכל שכבה

 לאחר. ברו עליה עם ילדיכםיאנא הסתכלו על תכנית הישיבה וע
 .חנוכה יהיה זה סידור הישיבה הקבוע והמחייב בהסעהה חג

תודה לכל ". הורה מלווה"ית חודשית של הוכנה תכנ, בנוסף
, להזכירכם. ההורים שהביעו נכונות ויתגייסו לליווי ההסעות

  :הם" ההורה המלווה"תפקידי 
  ,)7:15, מנחת שי(עליה להסעה בתחנה הראשונה .1
לפקח על עליה מסודרת להסעה , בכל תחנה לרדת מהאוטובוס.2

 ,ל"וישיבה במקומות הקבועים על פי הנ
, לוודא שכולם חגורים,  האחרונה לעבור באוטובוסבתחנה.3

לאחל לילדים בוקר טוב , לחזור על כללי הנסיעה הבטוחה בהסעה
 .ולרדת מהאוטובוס

כאשר בכל יום יש הורה , השיבוץ הוא על פי ימים, שימו לב
אנא הקפידו לעלות על ההסעה . מלווה לכל אחד מהאוטובוסים

ביחד עם ( בידי הנהג ולחתום על הטופס שיהיה, בה שובצתם
 ).סידור הישיבה

מתבקשים ליצור קשר , הורים ששמם לא מופיע בלוח המצורף
על מנת שכולנו , בהקדם עם נציגי ההורים מהשכבה של ילדיכם

הרתמות כולנו חשובה . נוכל לקחת חלק בפרוייקט החשוב הזה
" הורה המלווה"תכנית הישיבה כמו גם סידור ה, בנוסף- .ביותר

  .לעיונכם, תר המושבנמצא בא
_________________________________  
  !שיהיה חג חנוכה שמח ונסיעה בטוחה
  .צוות ההורים

 

  
היא לא  ליה קניג' מפאת מחלתה של גב ,שלום לכולכם

מאחלים לה החלמה  ,תוכל להופיע שבוע הבא כמתוכנן
   .במקומה תופיע הקומיקאית אודיה קורן .מהירה

  .בכל זאת לראות את כולכםנשמח  ,אתכם הסליחה
  !מרכז לאזרח הותיק

  
 של ותיקי החבל לחג - הנכם מוזמנים לאירוע המרכזי

שיתקיים ,   ורוחמה רזאודיה קורןמופעם של , החנוכה
, היום השמיני של חנוכה )28/12(טבת '  ביום רביעי בה"בע

  .באולם האירועים של קבוצת יבנה . בבוקר9:30: בשעה
  
ף עם העמותה למען החבר הותיק קבוצת יבנה בשיתו*

, ב"שבט תשע' ה יום ראשון ו"בע מזמינה אתכם יבנה-חבל
נארח את  יבנה- בבית עקד שבקבוצת20:30בשעה  1/1/12

 הכניסה !כולל קפה וכיבוד קל  הסופר אהרון אפלפלד
  !!חופשית

  
  4/1, טבת' ה ביום רביעי ט"בעז*

מוזיאון נסייר בגלריות השונות ב 8:00-14:30בין השעות 
בתערוכות קבועות ומתחלפות ונצפה ישראל בירושלים 

  .במקורות" סיפורי אהבה"במופע תיאטרלי העוסק ב
  רגיל   ₪ 80:  עלות

  קהילה תומכת ₪    70
  .כולל קפה ועוגה והסעה

  8548693: הרשמה במרכז היום בטלפון
 לכן הזדרזו –קיום הביקור מותנה במספר המשתתפים 

  .והירשמו
  
בין  זמנים לנופש במלון הוד המדבר בים המלחהנכם מו *

  5-9/2/12, ב"ז שבט תשע"ט–ב "י:  התאריכים
  . ימים5 – לילות 4

  :מחירים
   1580₪          מבוגר בחדר זוגי

   ₪ 1520חבר בקהילה תומכת   
   ₪ 2450         בודד בחדר         

  :המחיר כולל
  . לילות על בסיס חצי פנסיון4

  .הסעות הלוך ושוב
 

 העמותה למען החבר הותיק

  
היום , ה ביום רביעי"האירוע יתקיים בע .ותיקי ישובי חבל יבנה לכבוד חג החנוכה נצא בשבוע הקרוב לאירוע המרכזי של* 

ההסעה תעבור מסביב למושב  . בבוקר09:30בשעה , באולם האירועים של קבוצת יבנה ,)28/12(' בטבת ה' ב, האחרון של חנוכה
על מנת שנוכל להסדיר את ההסעה  ,)27/12(בטבת ' א, רשם אצל הרשומות מטה עד יום שלישינא להי  . בבוקר09:15בשעה 

י " שנצטוותה ע-במקום ליא קניג-(המופע יכלול את השחקנית אודיה קורן  .ת להגיע לאירוע/ולהעלות להסעה את כל מי שמעוניין
  .ואת הזמרת רוחמה רז )רופאיה לנוח

 שהנעימו לנו את המפגש בשבוע החולף במוסיקה ובסיפורי ניסים מעניינים הללנה להמן ולבנה אנו מודים לחברתנו במושב איל * 
  .  לקראת חג החנוכה

מתוכננת פעילות משותפת של סבים וסבתות עם נכדים ונכדות  ,היום החמישי של חנוכה, )25/12(ט בכסלו "ה  ביום ראשון כ"בע* 
הפעילות תתקיים בין ". בעיר יבנה ובנחל שורק, הפתעות אצל שכנתנו"תמקדת על הפעילות מ). גם עם הורים ועם נינים ונינות(

                                                                                  .                                 לנרשמים ימסרו בטלפון הפרטים על מועד ומקום ההסעה. 13:00 עד 10:00השעות 
                                                                                                                              _______________________    

   לפרטים נוספים                                    
  9437841 מרים גרינוולד 

  9431310 לב -מרים בר 
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  יום ראשון
  11/12ט כסלו "כ

  שנייום 
  12/12כסלו ' ל

  שלישייום 
 13/12 טבת 'א

  ביעייום ר
  14/12טבת '  ב

  יום חמישי
  15/12טבת ' ג

  חנוכה' ה
16:00  

שיעור תורה לילדים 
  )נ הגדול"ביהכ(

  חנוכה'  ו
17:30-19:30 

  ספריה
  

  חנוכה' ז
11:00  

מועדון (בית חם 
  )וותיקים

  חנוכה' ח
16:00  

שיעור תורה לילדים 
 )נ הגדול"ביהכ(

17:30-19:30 
  ספריה

  16:26    תפילת מנחה 
  05:45    תפילת ותיקין

  07:30  נ הגדול"ביהכ  שמואל מרטין, שיעור בעיניני חנוכה
  07:30  שטיבל  מנחם מאיר, 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

  13:15  י"מנחת ש  מנחה גדולה
  13:00  נ הגדול"ביהכ  מנחה גדולה

  13:30  י"מנחת ש  תהילים לילדים
  15:30  נ הגדול"ביהכ  הרב, שיעור גמרא

  16:00  מייזליק' בית משפ  תהילים לנשים ונערות
  16:30  מועדון ותיקים   הרבנית -שיעור לנשים

  16:00  בני עקיבא  מפקד
    שטיבל  מוטי טוויטו, ש"שיעור בפ,  לערביתבין מנחה

  לוח אירועים לשבוע הקרוב

  
  ש עם הרב"פעולת ער-20:15

  מפקד מדריכים-16:00
  מפקד-16:15

  .מנחה פעולות ערבית והבדלה
  !!1כל הכבוד לכל השבטים שהתאמצו ונהנו ובמיוחד לשבט מעלות שהגיעו מקום !!היה מטווווורף-סוף הדרך*
  !בראבו לחניכים שהגיעו בהמוניהם !היה טואוב- מסיבת חנוכה*
  . ורבע במזכירות8-הסעה ב !יוצא לסמינריון בבאר שבע הקדושההמקסימים ביום חמישי הקרוב שבט איתן *
  :)תהנו . בכיכר9:00ביום רביעי הסעה לסמינריון הדרכה בשעה *
 2בתיכנון טיול אופניים בהרי ירושלים הכולל )26.12(כסליו' התקיים בשבוע הבא ל !ב שווה במיוחד"טיול חב*

 )יבסוד סאחרי(ח" ש80-עלות.16:00 מהמושב וחזרה משוערת בסביבות 10:00יציאה ב) עין בלאד ועין לבן(מעיינות
  !!כוווווולם יוצאים .הרשמה אצלי עד יום חמישי

הם לא באים איתנו אלא רק (ח של ישיבת כרם ביבנה "מתוכננת יציאה בשיתוף גמ)27/12(טבת' ביום שלישי א*
  .ות המעוניינים יפנו אלימ לשמח ולחלק סופגני"לאחד מבתי חולים בסביבה ע ..)מארגנים

 שנים לאחר ניצחון המכבים 2178, בערב שבת קודש הקרובה !ובקיצור כולם...קטנים גדולים ובוגרים', לכל חבריה ב*
על היוונים נחגוג כולנו את ניצחון המכבים על היוונים ונספר על גודל הנס שאותו אנו חוגגים כבר אלפי שנים בכל מקום 

שיהיה המשך שבוע  .ובשתייה חמה וקלה* לנו בקודש השולחנות יהיו מלאות בכל טוב ארץ ישראלכהרג .בו דרכו רגלינו
הרב אסתר  .מחכים לכם בסניף בשעה שמונה וחצי !!!תהינו בחופשה מארץ ישראל בה זכינו .מצוין לכולנו ושבת שלום

  .יש מצב לסופגניות* .ודניאל

 בני עקיבא

 בת וישבזמני ש

  
  :המערכת

  עידית בוכניק
  אפרת להמן: מדפיסה

  שרית גרוסמן: מפיצה
הודעות לפרסום יתקבלו עד יום 

  .19:00שלישי ב 
dafmedabg@gmail.com 
www.beitgamliel.org.il  

  57: יסמאס. גמליאל: שם
  9437133 :מזכירות המושב

Sg828@bezeqint.net  

  !שבת שלום ו שמחחג 


