בס"ד

עלון שבועי

בית גמליאל

פרשת משפטים
פרשת שקלים
שבת מברכין
כ"ה שבט תשע"ב
18/2/11
גיליון מס' 748

פרשת משפטים
כניסת שבת
יציאת שבת
מנחה באמצ"ש
ערבית באמצ"ש

17:06
18:06
17:32
17:42

דבר תורה  /הרב
פר' כ"ג פס י"ב" :ששת ימים תעשה מעשיך וביום השביעי
תשבות למען ינוח שורך וחמרך"
והרי ,די לנו בציווי "וביום השביעי תשבות" ומדוע נאמר
"למען ינוח שורך וחמורך"? אומרים חכמינו ,כל המחלל
המועדות,כאילו חילל שבתות וכל המקיים מועדות כאילו
קיים שבתות" .שביתת השבת ,אינה נחשבת אם אדם עושה
זאת מפני שציווה הקב"ה לשבות ע" מ לנוח או שגופו חייב
מנוחה -לפחות יום אחד בשבוע -כמו שנהוג בכל אומות
העולם .כפי שמובא במדרש ,שמשה רבינו ,בא בטענה לפרעה,
שלא יתכן שבני ישראל יעבדו שבעה ימים ללא מנוחה ואכן,
פרעה הסכים לטענה זו ,ומשה מחליט על היום השביעי כיום
מנוחה מוכר .מתי ניכר ,שהאדם שובת רק מפני שהקב"ה

שיעור לנשים
השבת מתקיים השיעור לנשים בשעה 16:45
__________________
שבת שלום ,רבקה
תושבי בית גמליאל היקרים !
מסורת ב"אולפנת צפירה" מזה שנים ,לערוך יום הפנינג
ענק לכ 850 -ילדים פגועים נפשית ,נכים ,ילדי מצוקה
וילדים בעלי צרכים מיוחדים מעמותות שונות ,במטרה
לשמח אותם .בנות כיתה י"א זוכות במשימה זו ,ובחלקנו
נפלה הזכות לעשות זאת השנה .יום חסד זה יתקיים ביום
שני ד' אדר  ,27/2בשיתוף עם עמותת "נותנים תקווה" .על
מנת שיום זה ייצא בצורה הטובה ביותר אנו צריכות את
עזרתכם ,נשמח אם תקחו חלק במבצע זה ותעזרו לנו
לשמח את הילדים.לתרומת כסף,אוכל ופרסים לילדים
אור ברקאי – ,0542504307
הדר ארז – 0526878321
______________________________
שתזכו תמיד להיות בצד הנותן !
תודה ,כיתות י"א ,צפירה
לומדים לקרוא את מגילת אסתר
לאחרונה החלו מס' נערים ללמוד לקרוא את מגילת אסתר
בהדרכת עזרי דשן .מעבר לידע האישי ,יוכלו החבר'ה
להתחלק בהכנת הקריאה ולהוציא ידי חובה קשישים
שלא יכולים להגיע לבית הכנסת ולקורא להם את המגילה
בבתיהם .כל המעוניין מוזמן להצטרף .נפגשים מידי שבת
בשעה  14:00בבי"כ הגדול.

ציווה ולא מפני מנוחת הגוף? זה הקיום של שביתת
המועדות ,שהם לרוב ימי השבוע ,שאז לכאורה אין סיבת
מנוחת הגוף תוך ימי עבודה וע"י קיום המועדות ניכר
הטעם של שביתת השבת,שהוא רק בגלל ציווי ה'
שבפרשתינו "למען ינוח שורך וחמרך" שהוא קשור
ומחובר לראשית הפסוק המדבר על הציווי של שביתת
האדם ביום השביעי -שאין זה מחמת הצורך במנוחת
האדם מהעבודה ,אלא רק מפני הציווי ה' על שביתה
מוחלטת ביום השביעי .יום זה הוא יום קדוש ואין בו כל
מלאכה כי הושלמה היצירה של ששת ימי בראשית ולכן
לא רק האדם ינוח אלא תהיה שביתה מוחלטת של כל
כלי העבודה שלו כדוגמת "שורך וחמרך"
____________________________
שבת שלום ובשורות טובות ,הרב
הכנסת ספר תורה
משפחת פרטוש מזמינה את כל הציבור להכנסת ספר תורה
לעילוי נשמת אמנו ,רבקה ולעילוי נשמת האח יעקב.
נפגשים בבית המשפחה ביום רביעי הקרוב .כ'ט שבט ).(22/2
בשעה -15:30סיום כתיבת האותיות .בשעה - 16:30יציאת
תהלוכה בשירה וריקודים לכיוון בית הכנסת הגדול.
הציבור מוזמן.

ועדת תרבות +50
שבת קהילה וחברה
לאחר ההצלחה שהייתה בשנה הקודמת בבית הארחה
בנחשולים  ,גם השנה אנו מתכננים סוף שבוע לכל החברים.
השבת תתקיים אי"ה בפרשת ויקהל פקודי כ"ב אדר תשע"ב
) (16/3במלון שבקיבוץ שפיים :
בתוכנית :מרצה מטעם חברת "ארץ אהבתי" ,סיור בסביבה,
פנסיון מלא ,פינת שתיה חמה להכנה עצמית במשך כל
השבת .המחיר  ₪ 1050לזוג .מוקצים לנו עד  20חדרים ולכן
חשובה ההרשמה מיידית )כל הקודם זוכה(
ההרשמה אצל שולמית אנגל בטל' 0507341428
__________________
ועדת תרבות +50

השבת אבידה
נמצאה ליד מגרש הספורט קופסת גולות .ניתן לקבל עפ"י
סימנים אצל יאיר נוה.

748

לוח מודעות
למסירה -אמבטייה של תינוק )בצבע לבן( ומתקן.
מירב בקר 9322578 /0522224943
______________________________________
למכירה -קלנועית זוגית מסוג בריז ) 4תוצרת אופקים(
שנה וחצי גגון מקורי מנגנון שבת ,שמורה היטב-תחת
קירוי.
שולה 0506279973
יוסי 0522545339
______________________________________
בימים אלו אני מארגנת מחדש גן לחינוך מיוחד .אשמח
לקבל את מה שאצלכם מיותר  -בובות ,עגלות ,סל
עיתונים ,סלסלות ,עמוד לתליית תיקים ,משחקים,
צעצועים ,ועוד ...בבקשה העבירו אליי או התקשרו
ואבוא לקחת .מה שלא יתאים לגן יעבור לילדים שאין
להם משחקים בבית .תודה רבה מראש.
עפרה נוה 0523934670
רחוב הזית .166
_______________________________________
מכירת שובר לטיסה בכדור פורח במחיר עלות
השובר כולל טיסה באורך של כשעה  +ארוחה במסעדת
גורמה כשרה  +צילום ותיעוד הטיסה .השובר הוא ליחיד
וחבל לפספס דיל מעולה .קיימת אופציה לקניית טיסת
יחיד בחברה המארגנת במחיר מבצע זהה .הדיל מסתיים
ב 20-03-2012 -כך שחייבים להזדרז ,לקביעת תאריך
טיסה לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר.
יעל יששכר 0528500909
_______________________________________
רעי אריאל  Dip.Ac.CHמטפל ברפואה סינית עבר
התמחות בבי"ח אוניברסיטאי בסין דיקור ,צמחי מרפא,
שיאצו-עיסוי ,תזונה ומגוון תחומים נוספים )בית
משפחת אריאל(.
0502826261
_______________________________________
למסירה :טלווזיה  21אינצ'.
ניצן 0549993650
_______________________________________
רוצים להתפנק? מורן שרעבי -קונדיטורית ,מעבירה
סדנאות אפיה שונות וטעימות .בנוסף ,מכינה מאפים
וקינוחים איכותיים בהזמנה אישית -לכל אירוע ,שבת,
חג או סתם כשמתחשק להתפנק.
חפשו בפייסבוק :אפיה איכותית בהזמנה אישית
לפרטים נוספים והזמנות0504201991 :
_______________________________________
עבודות גינון :הקמת גינות ,אחזקת גינות קיימות ,גיזום
עצים ,כיסוח דשאים ,כיסוח עשביה-חרמש/טרקטור,
כיסוס עשביה ,הדברת חולד )חפרפרת( דשאים מסוגים
שונים -כולל דשא סינטטי ,אדניות עץ אטומות בגדלים
ובצבעים שונים .ניסיון של שנים רבות בענף הגינון
דב זליג 0543377500
_______________________________________
"אלטה זאכין" -יש לכם מחבתות לא שימושיות ,כוסות,
ספלים ,צלחות וכד' מזכוכית ,חרסינה ופורצלן שבורים-
נא למסור לנו ,או להודיע ונבוא לקחתם.
משה ומרים פרנקל ,התמר 71
0508434783 ,9435159
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הכנסת כלה
זקוקים לתרומות להכנסת כלה .דרך חב"ד .נא ליצור קשר
עם הרכזת – רות  9327788או להעביר למרים קזבני דרך
רבקה זיכרמן .מרים 9438599
_____________
תודה לימור.

הוועדה למען איכות הסביבה
מחזור קרטון
אנא הביאו קרטונים למחזור במתקן הגדול על יד המכולת.
כיף לדעת שיש שימוש נוסף בכל פסולת שאנחנו שמים
במקום הנכון ,במקום שהדברים סתם יתפסו מקום מעל או
מתחת לאדמה .אם כל אחד מאיתנו יעשה שינוי קטן באורח
חייו ,ביחד נעשה שינוי גדול בעולם שבו אנו חיים.

משולחן המזכירות
מלגות לתלמידים
מלגות לתלמידים מטעם המועצה האזורית חבל יבנה
ומיועדות לבני האזור בלבד ,הלומדים במוסדות חינוך על
תיכוניים .הזכאים למלגות סטודנטים הלומדים לתואר
ראשון ,תכנית מלאה בלבד!!!!
יש לצרף את האישורים הבאים- :
א.אישור לימודים והיקפם מהמוסד בו לומדים.
ב.אישור על גובה שכר הלימוד וקבלות תשלום
ג.צילום דף הכתובת בתעודת הזהות.
ללא אישורים אלה לא תידון הבקשה.
יש להעביר למזכירות את הטפסי בקשה עד לתאריך ולא
יאוחר מיום !!!13/03
מלגות לתלמידים – המועצה הדתית האזורית חבל יבנה
מעוניינת לסייע לבני האזור הלומדים במוסדות חינוך
תורניים )ישיבות תיכוניות ,אולפנות ,מכינות תורניות קדם
צבאיות ובמוסדות תורניים מקבילים(.
יש לצרף את האישורים הבאים:
א.אישור לימודים והיקפם מהמוסד בו לומדים.
ב.אישור עלגובה שכר הלימוד וקבלות תשלום
ג.צילום דף הכתובת בתעודת הזהות.
ללא אישורים אלה לא תידון הבקשה.
יש להעביר למזכירות את הטפסי בקשה עד לתאריך ולא
יאוחר מיום !!!! 13/03

ברכות
לנדב החייל הכי שפיץ בצה'ל ,ברכות ואיחולים לקבלת חייל
מצטיין בסיסי .כל הכבוד ,המשך בדרכך .אוהבים המשפחה.
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עשור למבצע משלוחי מנות בפורים
להזכירכם ,פורים מתקרב ואנו התחלנו לארגן את הזמנת
משלוחי המנות .כדי שנוכל להיערך בהתאם ,רצינו להזכיר
שיש להזדרז ולמלא את טופס ההצטרפות למבצע )מסוף
הגיליון הקודם( ולהעביר אותו עוד השבוע ,בצירוף הכסף
לחברים הבאים:
חמדה שטריקר –  ,077-5428657ענת שטאובר – 9422499
דורון לוז –  ,9428906ציפי גוטמן – 9431312
גם השנה לא תינתן אפשרות להירשם למבצע בשבוע
האחרון ,לכן הזדרזו להירשם!
הרצאה במרכז יעקב הרצוג
מרכז יעקב הרצוג שמחים להזמינכם לערב בסדרה "סופר
סת"ם" עם ד"ר עידית קורן על ספרה" :הרי אתה מקודש
לי" מגדר ,דת ויחסי כוח בטקס הנישואין היהודי.
השתתפות ,₪ 20 :להשתתפות )הרשמה מראש בלבד(:
8608331
יום שלישי כ"ח שבט  21/2בשעה  19:45במרכז יעקב הרצוג
עין צורים.

העמותה למען החבר הותיק

יום ראשון ראשון כ"ו שבט19/2 ,
 08:45תנ"ך -חנה לבל
" 10:00קהילות יהודיות בעולם האחר"
)הודו ,יפן( מרצה :ליאורה דניאלי
יום שלישי כ"ח שבט 21/2 ,מדרשת ח"י
 17:00חוג מוסיקה – עם גילה יוסלזון.
ערב שכולו נשים
הנכם מוזמנים לערב מיוחד במינו )במין הנשי דווקא (...ערב
הנותן במה מיוחדת לנשים מכל הסוגים והגוונים .ערב שיש
בו שיח מרתק בהנחייתה של אשת התקשורת שרה ב"ק.
ערב בו תשיר ותשוחח על שירת נשים ,הזמרת חגית כפיר,
ערב ובו מונולוגים של קולות נשיים שיבוצעו ע"י חברי
תאטרון המבוגרים של בימת הנוער הרחובותית .להזמנת
כרטיסים בסך  35ש"ח במכירה מוקדמת ,התקשרו או שלחו
מייל  .בערב האירוע  40ש"ח .האירוע –לא לגברים בלבד...
_______________________
בברכה,פנינה.
0524840521 / 9310700
" עוז והדר לבושה"
מכירת מטפחות מעוצבות של המעצבת הדר ואביזרים
ביום חמישי  23/02משעה23:00 – 20:30
המחירים אטרקטיביים והמטפחות מדהימות מתאימות
לכיסוי חצי ראש מכירה נוספת תתקיים במזכרת בתיה
ביום ראשון  26/02גבעתי ) 12מול בית העלמין( מ .בתיה.
______________________
הגפן  ,73בצד של משפ' לוי
יעל יששכר – 0528500909
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משולחן המתנ"ס
* שלום רב ,ההרשמה לגני הילדים וכיתה א' החלה ב,25/1 -
ותסתיים ב .29/2 -הזדרזו להרשם באינטרנט באתר
שנקרא :רשות זמינה – רישום למוסדות חינוך .ההרשמה
הינה חובה ואינה "אוטומטית" משנה לשנה .לשאלות ניתן
לפנות למחלקת החינוך במועצה.
* ניה ל-ה-ניה את עצמך -שיטת תנועה השמה דגש על
ההנאה שבתנועה ובריאות הגוף באמצעות התנועה .השיטה
משלבת את החן והזרימה מעולם הריקוד ,הדיוק והעוצמה
מאומנויות הלחימה והמודעות לגוף מאומנויות הריפוי.
חוויה תנועתית סוחפת ומשחררת.
החוג מתקיים במושב בני דרום ביום רביעי בשעה 20:30
נשמח למשתתפות נוספות ,לפרטים :שורי .
ערב הוקרה למתנדבים בצח"י ,מתמיד ומל"ח * תושב/ת
יקר/ה! אם גם לך חשובה הקהילה וברצונך להצטרף לצח"י,
העוסקים בתחומי החינוך ,הרווחה ,הביטחון הלוגיסטיקה
והדוברות ,או אם ברצונך לסייע למועצה באיוש קו מידע
לציבור ובתפקידים נוספים -הזמנה זו היא גם עבורך .בערב
האירוע תערך הרשמה למתנדבים חדשים .ניתן לפנות גם
לתרצה פרי )(0503080923
ערב ההוקרה למתנדבים יתקיים אי"ה ביום שני ד' אדר
 3/12בשעה  20:30באולם בית גמליאל .עם יובל דור,
מופע/הרצאה מרגש ויוצא דופן הקהל צוחק ,ומתרגש עם
סיפורים יוצאי דופן.
*ערב לאימהות ובנות" -אבדות" מבית מדרשת עפרה ,אי"ה
מוצש"ק פרשת "תרומה" ב' אדר ) (25/2/12בשעה 20:30
הערב מיועד לנשים ובנות התיכון .עלות לנשים – ₪ 20
עלות לבת –  ,₪ 10אמא ובת . ₪ 25
* סדנת משלוחי מנות במרכז המבקרים בבני דרום אי"ה
ביום רביעי ו' אדר ) (29/2פרטים בשבוע הבא .
* מחזורו של דון קישוט הצגה הומוריסטית על איכות
הסביבה ,ההצגה מיועדת לגילאי  4-12ולכל המשפחה.
תתקיים אי"ה ביום שני כ"ז שבט ) (20/2שעה  17:00בבני
דרום .עלות לילד.₪ 20 :
* מתנ''ס חבל יבנה מזמין להרצאה פעילה את נשות החבל
ההפעלה תתקיים ביום ד'  22.2.2012בשעה 20:30
בבית העדות בניר גלים מחיר למשתתפת  ₪ 20בהרשמה
מוקדמת ₪ 25 .בתשלום בערב האירוע.

בית חם
* המפגש הקבוע של בית-חם יתקיים בע"ה ביום שלישי
הקרוב ,כ"ח בשבט ) ,(21/02בשעה  11:00לפני-הצהריים
במועדון וותיקים .תתארח אצלנו חברתנו במושב ,גב' פנינה
וינר.
*אנו מודים לחברתנו ,גב' ברוריה רוזנפלד ,ששוחחה עמנו
בשבוע החולף ,על פעילותה המעניינת בטלוויזיה הקהילתית
ברחובות ועל הקרנת ה"מגזין" שהשתתפה בהכנתו.
*למדנו מברוריה שניתן לצפות בכל יום חמישי בשעה 09:30
בבוקר בערוץ  ,98בסרטים של הטלוויזיה הקהילתית
ברחובות.
________________________
לפרטים נוספים
מרים גרינוולד 9437841
מרים בר-לב 9431310
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לוח אירועים לשבוע הקרוב
יום ראשון
כ"ו שבט 19/2
16:00
שיעור תורה לילדים
)ביהכ"נ הגדול(

יום שלישי
כ"ח שבט 21/2
11:00
בית חם )מועדון
וותיקים(

יום שני
כ"ז שבט 20/2
17:30-19:30
ספריה

יום רביעי
כ"ט שבט 22/2
16:00
שיעור תורה לילדים
)ביהכ"נ הגדול(

יום חמישי
ל' שבט 23/2
17:30-19:30
ספריה

זמני שבת משפטים
תפילת מנחה
תפילת ותיקין
שיעור במסכת גיטין,
שיעור במסכת שבת,
שחרית
שחרית
לאחר התפילה ,שיעור למבוגרים ,מאיר פישר
במקביל שיעור לילדים ,נימרוד גז
מנחה גדולה
מנחה גדולה
תהילים לילדים
שיעור גמרא ,הרב
תהילים לנשים ונערות
שיעור לנשים -הרבנית
מפקד
בין מנחה לערבית ,שיעור בפ"ש ,מנחם מאיר פישר

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

17:16
06:10
07:30
07:30
08:30
08:15
13:00
13:00
13:30
16:15
16:00
16:30
16:30

בני עקיבא
-20:45פעולת ער"ש
-16:15מפקד מדריכים
-16:30מפקד
מנחה .פעולות .סעודה שלישית+שירים .ערבית והבדלה.

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

*אנחנו מתחילים סעודה שלישית+שירי סעודה שלישית כל שבת אחרי
הפעולות לחב"ב+חב"א .כולם מוזמנים!
*בית גמליאל פתחו את האירוע!! נטיעותשע"ב! אין דברים כאלה!!
*בירי ה-ההרשמה נפתחה!!כווווווולם יוצאים!!
*שבת הבאה-שבת תרומה ,תתקיים תפילת ער"ש בסניף לכבוד ר"ח אדר.
חניכים חב"ב ובוגרים מוזמנים בשמחה!
*שבוע הבא ר"ח אדר-ההשכמה!!הלילה של בין חמישי לשישי תתקיים
*ההשכמה המסורתית! כל מי שמעוניין לעזור ולהציע רעיונות שיפנה אלי
בהקדם האפשרי(:
*חבר'ה מחב"ב שמעוניינים לעזור לארגן את מסיבת פורים שיפנו אלי.
*שוק פורים-בחסות שבט הרא"ה! יהיה השנה ביום שלישי י"ב אדר 6/3
יהיה טואוב!
*היכונו! היכונו! הכתרה תשע"ב! והפעם על ההכתרה אחראים צוות
הדרכה!!

שבת שלום ומבורך!!!
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