בס"ד

עלון שבועי

בית גמליאל

פרשת שמות
יח' טבת התשע"ד
21.12.2013

כניסת השבת16:20 :
יציאת השבת 17:20 :
מנחה באמצ"ש16:29 :
ערבית באמצ"ש16:54:

דבר תורה /הרב
"וימררו את חייה" בעבודה קשה בחומר ובלבני"
ובכל עבודה בשדה את כל עבודת" אשר עבדו בה"
בפר."+
הכתוב מארי +ומפרט באלו עבודות שועבדו בני
ישראל במצרי" ,כשהפסוק פותח בהדגשה של
"וימררו את חייה" בעבודה קשה" ...ומסיי" "בכל
עבודת" אשר עבדו בה" בפר...."+א" כ ,+משתמע
מ& הפסוק ,שאולי יש כא& כפל לשו& כדי להמחיש
את עוצמת הקושי והרוע של השיעבוד.
נבח& את הפסוק על כל שלביו" .וימררו את חייה"
בעבודה קשה" !...כל עבודה ובמיוחד עבודה פיזית,
כשהיא עבודה חדשה ,היא קשה לביצוע ,המאמ,
הנדרש הוא מאד תובעני ולפעמי" מביא את האד"
לס* שבירה פיזית ונפשית.
אול" ,ג" בעבודה פיזית יש עניי& של הרגל .כשאד"
מתרגל לעבודה מסוימת יורדת רמת הקושי של
ביצוע העבודה ,וא" למשל ,אד" עובד בעבודת
השדה ,שזו עבודה פיזית קשה,

שיעורים
השיעור בשבת בגמרא מס' בבא בתרא בשעה ,15.30
הרב
___________________________________
שיעורי תורה לילדי!ות המושב ,בימי" שני ורביעי
שעה  16.00בבית הכנסת הגדול .כול" מוזמני"
הרב.
___________________________________
בשטיבל
בי& מנחה לערבית שיעור לגברי" ונשי" ע"י מאיר
פישר
___________________________________
שיעורי" בבית הכנסת המרכזי
 ! 7:30שיעור במסכת גיטי& ע"י מאיר פישר
 ! 15:20שיעור במסכת תענית ע"י שמואל מרטי&
___________________________________
שיעור פ"ש ע" צקי שלו
והפע" ע" אלו& שלו ,יו" שני ,כ' בטבת23 ,
בדצמבר בשעה  ,20:30אצל משפחת נדלר.
___________________________________
שיעור לנשי"
אני מזמינה את כולכ& להשתת* השבת בשיעור.
שעה  16.20במועדו& ותיקי".
שבת שלו רבקה

הוא יכול להגיע אפילו לסיפוק והנאה במלאכתו.
אבל ,באחת מופסקת עבודתו בשדה והוא מועבר לעבוד
בעבודת לבני" ,שוב עבודה חדשה וקשה מנשוא והאד"
צרי +לעבור מחדש את כל תהלי +ההסתגלות לעבודה
פיזית מאמצת ומתישה ,רוחו וכוחותיו שוב על ס*
שבירה .או אז באחת מופסקת ג" עבודתו זו ,שג" אליה
כבר הסתגל והוא מועבר לעבודה חדשה עבודה בחומר
,וכל הקושי מתחיל מחדש.
המצרי" ,שרצו לשבור את ע" ישראל בגופו וברוחו ,לא
הסתפקו ב"וימררו את חייה" בעבודה קשה" – בעבודה
פיזית ,שהיא קשה כשלעצמה ,אלא ,העבירו אות"
מעבודה לעבודה ,מחומר ,ללבני" ,מלבני" לעבודה
בשדה ,כדי ,שלא יתרגלו ולא יסתגלו ,יישארו בקושי
מתמיד ויהיו כל הזמ& במצב של "כל עבודת" אשר
עבדו בפר ..."+עבודת פר +המטלטלת את האד" ממצב
למצב ולא מאפשרת לו הרגל ושפיות.
שבת שלו ובשורות טובות הרב.
חברות וחברי" יקרי"
אני כותב דברי" אלו בכאב ,בתאו" מוחלט ע"
שלומית ונמרוד גז היקרי".
בשבת שעברה פרשת "ויחי" נפל דבר בבית
גמליאל.
אורחי" הגיעו ברכב" עד לשערי בית הכנסת.
משפחת גז הופתעה והובכה מאד.
חברות וחברי" יקרי" ,אנא בואו ונעשה כל מאמ,
לשמור על צביונה של השבת בביתנו היקר!בית
גמליאל.
"לעשות את השבת לדורות" ברית עול" ביני ובי&
בני ישראל אות היא לעול""
הרב.
ביו" שני כ"ז בטבת ,ימלאו  4שני" לפטירתו של
שמואל וינברג ז"ל
העליה לקברו בשעה ! 16:00
המשפחה
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טוב להודות

בני עקיבא

'טוב להודות לה'
התעקשנו לחגוג את בר המצווה של בניה כא& במושב
בבית הכנסת הגדול
כא& בסופ"ש הסוער ביותר בעשרות השני" האחרונות
התגלתה שוב הקהילה והחברי" ע" חו" לב ונשמה
יתרה ענקית
ההירתמות ,הנכונות ,הסיוע הבלתי פוסק חיממו לנו
את הלב תרתי משמע
הנוכחות למרות הגש" והכפור העז בתפילה ובטיש ,
גרמו לכל אורחינו להתבונ& בקהילה בהתפעלות
והערכה רבה.
תקצר היריעה לפרט את שמות המשפחות הנפלאות היו
ברוכי" כולכ"!
שנזכה לשמוח בשמחת כול".
שלומית ונמרוד גז

פעולת חב"ב 20:30
לימוד ומפקד מדריכי" 15:30
מפקד 15:45
חב"בניקי" יקרי" מאד! חזרנו לפעולות בערב שבת.
נשמח מאד לראותכ" אפילו שחור* וקר.
תה ועוגות מחכי" לכ" בסני*(:
שבת שלו !
מעי +וצוות ההדרכה

חברי מושב נכבדי"
בשבת בר המצווה שלנו בשבת החולפת פרשת 'ויחי'
נכנס רכב של אורחנו לתו +המושב וחנה סמו +לבית
הכנסת )אורחי" נוספי" חנו בכניסה למושב(
החבר הבי& שטעה והתנצל בפניי על עוגמת הנפש.
הסוגיה של כניסת רכבי" למושב בשבת ברורה ואינה
פתוחה לדיו& א +אני מנכס זאת להתעקשות שלנו לממש
את השמחה שלנו כא& במושב ,בבית הכנסת הגדול.
ולכ& א" מישהו נפגע אני מתנצל על כ+
לא אסתיר את שמחתי מהעובדה שחבריי החילוניי"
באו לשמחה שלנו ,לרוב" המוחלט ולילדיה" זו היתה
הפע" ראשונה בבית הכנסת )!!( המורכבות היא מנת
חלקנו ,אי אפשר לברוח ממנה ואי אפשר לעצו" עיניי".
נמרוד גז

בית חם
המפגש הקבוע של בית!ח" יתקיי" בע"ה ביו" שלישי
הקרוב,
י"ד בטבת ,ה' תשע"ד ) ,(24/12/2013בשעה  11:00לפני!
הצהריי",
במועדו& ותיקי".
אנו מודי" לחברנו צבי וידר ששית* אותנו בשבוע
החול* בסיפורי" על תולדות חייו ועל נערותו במושבה
רחובות .אנו מצפי" להמש +סיפוריו באחד מהמפגשי"
הקרובי".
לפרטי" נוספי" נית& להתקשר:
מרי גרינוולד טל' 08%9437841
או למרי בר%לב טל' 08%9431310

מקווה
נא לתא" במש +היו" ,לפני זמ& טבילה.
054-4534015
דבורה! א' ,ב' ,ג'
054-8094202
אילנה! ד' ,ה' ,מוצ"ש.
ערבי שבתות! אילנה ודבורה לסירוגי&.

ברכות
ל"מחלבת י .מרדכי" ,למשפחת יוס* המורחבת,
ולעובדי המחלבה
ברכות ואיחולי" ע" קבלת תעודת איזו  9001למחלבה.
המשיכו להצליח ,להתפתח ולשגשג.
משפחות :אנגל ,שני ומנובלה

מכירות
נמאס לכ שהילד מאבד כל שבוע את הכיפה?
א ,פע לא מוצאי סיכה ?
יש פתרו& !
כיפה%מאניה ! הכיפה שלא נופלת מהראש.
להשיג עכשיו כיפות סרוגות במגוו& גדלי" ,דגמי"
וצבעי".
אורלי זיו050%6221321 %
ארכיו +בית גמליאל
נוסטלגיה.....נוסטלגיה...
ברצונכ" להיזכר בימי" עברו הנכ" מוזמני" לבקר
בארכיו&.
הארכיו& יהיה פתוח ביו" שלישי כ"א טבת תשע"ג
) 24/12/13יו" הבחירות(
בי& השעות 16:00!19:00
להזכירכ" באתר של המושב תחת תרבות כללית נפתח
עמוד לארכיו& ובו לינק לשאלו&
לתיק משפחה .אנא ענו עליו ועזרו לנו בבניית הארכיו&.
תודה,
דב אסתר ויהודית.
תרבות בחוויות שווי,
יו" חמישי! 19.12בשעה – 20.30דר' שלי גולדברג!
הכוחות הגנוזי" באד".
חוויה.מומל ,להגיע 40.שח במכירה מוקדמת.
מוצ"ש! 21.12ב– 20.30שירה ואוירה!ערב זמר ע" יאיר
קלינגר ואורחי"!
מקהלת "שרי" בהר",זמר הבלדות!פיליפ ביסמוט.
זמרת האופרה!יוליה סוקולוב.
והקהל...
 50שח במכירה מוקדמת.
בברכה,נשמח לראותכ",
פנינה שטאובר
052%4840521 , 08%9310708
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נדל"ן למכירה/השכרה

לוח מודעות

להשכרה לטווח ארו +במשק בבית גמליאל:
בית ב& חמישה חדרי" ,ובנוס* יחידה בת שלושה
חדרי".
היחידות כוללות מיזוג ,וארונות קיר בכל החדרי",
מטבח מאובזר ע" אפשרות להשארת ריהוט חלקי ,וכ&
חצר גדולה.
לפרטי נית +לפנות לאברה וזהבה גוטמ+
בטלפו054%6434307/8 +
_______________________________________
להשכרה ,בית מרווח יפה ונוח 5 .חדרי" .במיקו"
מצויי& ! מרכזי ושקט .פינות ישיבה ,עצי פרי,מזוג
מרכזי ע" אפשרות לפיצול.
לפרטי":
ישראל – 054%5980865
_______________________________________
להשכרה יחידת דיור בת  3חדרי"  +מזג&  +מטבח חדש
לכניסה מידית  .לפרטי" נוספי"
משפ' פר050%2051110 ,050%2051108 /
_______________________________________
להשכרה בית ב&  4חדרי" .סלו& ופינת אוכל מרווחי".
יחידת הורי" .גינה גדולה ומטופחת .פרגולה .מיזוג
אוויר בכל הבית .תארי +כניסה! גמיש.
לפרטי"-
בניה 054%9993988

שיעורי" פרטיי" בגיטרה ! מורה מנוסה מעביר
שיעורי" פרטיי" בגיטרה קלאסית וחשמלית ובמגוו&
סגנונות .מאקורדי" ועד תיאוריה ,ע" כל מה שבאמצע.

העמותה למען החבר הותיק
אנו מזמיני" את החברי" להצגה חדשה ביידיש
מירל'ה אפרת
יונה אליא& קשת ! בתפקיד מירל'ה אפרת
ושחקני" נוספי" אחרי".
ההצגה תתקיי" בע"ה ביו" ראשו& כ"ה שבט תשע"ד,
26/1/14
בשעה 20:00 :בערב באול" ויקס – מכו& וייצמ&
רחובות.
מחיר לכרטיס רגיל) 4 100 :כולל הסעה(
לחברי קהילה תומכת) 4 80 :כולל הסעה(
)הערה :חברי" המעונייני" ללא הסעה יקבלו כרטיס
במחיר עלות( 4 80 :
ההרשמה עד לתארי 19/1/14 +במרכז היו":
בטלפו& 8548693 :או אצל אב הבית – אריה גרינברג
בטלפו&.050!5422847 :
זמני ומקו" ההסעה:
18:45
ניר גלי" – ע"י הדואר
19:00
בני דרו" – תחנת הסעה
19:20
בית!גמליאל ע"י הצרכניה
כל הקוד" זוכה !
צוות העמותה וקהילה תומכת.

מחירי" נוחי" ואפשרות הגעה לבית התלמיד.
שיעור ניסיו& חינ".
לפרטי  ,דוד גולדובסקי.054%586%8066 :

העמותה למען החבר הותיק
פעילות העמותה ! 22!26/12/13
יו" ראשו& י"ט טבת 22/12/13
לא יתקיי" חוג ת"נכ ע" חנה לבל
וג" הרצאה לא תתקיי"
יו" שני כ' טבת 23/12/13
 17:00חוג ידיעת האר !/עופר רגב "מאורעות תרפ"ט"
נשמח לראותכ
_______________________________________
סיור בהדרכתו של עופר רגב
כזוהר הרקיע – מסע מרתק ומרגש בעקבות חייה,
אהבותיה ,ומותה של הטייסת ולוחמת הפלמ"ח – זהרה
לביטוב
פרשיה הסטורית ששורשיה נעוצי" בהתיישבות
החלוצית בי& טרשי ההר ,המשכה באהבה טהורה
הנרקמת באוהלי הפלמ"ח ואחריתה בתאונה אוירית
בירושלי".
הסיור יתקיי" בע"ה ביו" שני ה' בשבט תשע"ד6/1/14 ,
בי& השעות8:00!17:00 :
עלות4 80 :
הטיול פתוח לכול" ! ג" לאלה שאינ" משתתפי" בחוג
ידיעת האר,
ההרשמה במרכז היו" בטלפו&.8548693 :
קיו" הטיול מותנה במספר הנרשמי"
_______________________________________
טיול לדרום מזרח לכיש
בהדרכתה של עדנה אשד
יתקיים בע"ה ביום רביעי כ"ח שבט תשע"ד29/1/14 ,
בין השעות8:00-16:00 :
מסלול הטיול:
• ניסע בכביש החדש יחסית לאורך מזרח חבל לכיש
ונראה את הישובים החדשים שהוקמו ע"י המפונים
מגוש קטיף.
• נטייל בבית הכנסת העתיק בחורבת רימון .
• ניפגש עם תושבי שומריה – אלו אנשי עצמונה
• נראה איך הקיבוץ שינה את פניו ונצפה לכל
המרחב מהטיילת שבישוב סנסנה
פרטים נוספים בהמשך )זמני איסוף ,תשלום וכו'(
הרשמה במרכז יום בטלפון08-8548693 :
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משולחן המתנ"ס
תזמורת הבמה הישראלית
צעצוע של קונצרט
למשרוקית ,פנטומימאי ומכונת כתיבה
ניצוח והנחיה :טליה איל&
פנטומימה  :ניצ& זיצר
מופע מוסיקלי ,צבעוני וקליל לילדי" ,המציג את עול"
המוסיקה דר +העול" האהוב על ילדי" :ממלכת
הצעצועי" .הקונצרט כולל יצירות מופת העוסקות
בעול" הצעצועי" כשהפנטומימאי מגל" כל פע" צעצוע
אחר.
ריקודי של צ'ייקובסקי מתו 0הבלט "מפצח
האגוזי " המבוצעי בליווי צעצועי כלי נגינה כמו
טמבורי ,+מצילה ופעמונה
יצירות של לירוי אנדרסו +כמו :מכונת הכתיבה",
"השעו +הסינקופטי"" ,פידל ,פאדל"" ,פלינק ,פלנק,
פלאנק"..
אי"ה ביו" רביעי כ"ב בטבת תשע"ד ) (25/12/13בשעה
17:30
באול" בגבעת וושינגטו&.
מחיר כניסה 4 20 :מגיל  3לכל אחד.בטלפו& !08
 8622101שלוחה  6עד&
מופע לכל המשפחה!!!!!
_______________________________________
"תיאטרונויה"
תיאטרו& סיפור ע" השחקנית נויה שטרייפלר
"העכבר של תמר וגאיה" א.ב.יהשוע
אי"ה ביו" ראשו& י"ט בטבת ) (22/12/13בשעה
17.00בבני דרו"
עכבר מגיע לביקור בבית" של תמר וגאיה,מופיע בלילות
מכרס" פרוסת לח"...נכנס לתו +הקורנפלקס....מה
עושי"?.....לוכדי"!.....אבל העכבר הקט& מתוחכ"
וחכ" וההתמודדות מולו לא כל כ +פשוטה.

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

הודעות לפרסום יתקבלו עד יום שלישי ב .19:30
לכתובת המייל:
dafmedabg@gmail.com

אני אוספת בגדי" לנערי" ונערות נזקקי" ,בני ,12!20
הלומדי" בפנימייה בה אני עובדת.
אשמח לקבל בגדי" ונעליי" במצב טוב!
בתודה,
דקלה צור ,התאנה .205

לאחרונה נראו כלבי" רבי" משוטטי" בשעות הבוקר,
בזמ& שהילדי" בדרכ" להסעות.
בעלי הכלבי" ,אנא קשרו את כלביכ" בייחוד בשעות
הבוקר.
תודה רבה,
תושבי המושב

פינת הנוער
נוער יקר!
מה שלומכ"? מקווי" שהכל טוב!
כל הפרטי" לקראת השבוע יעלו לד* של הנוער
בפייסבוק אז ....מי שעדיי& לא הצטר* ,עכשיו זה
ההזדמנות! חפשו אותנו! "נוער בית גמליאל".
ובינתיי" עדכוני" קצרי":
יו" חמישי!  18:00בערב בסני* ,פעילות לשכבת ח' בני"
ובנות ,משהו שבטוח עוד לא חווית"!
יו" שישי – אחרי התפילה של  8:00בבוקר שישישוקו .
נשמח לראות ג" בנות ☺ ☺ ☺
מוצ"ש !  19:00ישיבת גרעי& י!י"ב אצלנו השטריקרי"!
תביאו ירקות נעשה ג" מרק.
מאחלי" לכול" שבת שלו" ומבור!+

שבת שלו
ומבור!!!0

לכניסה לאתר המושב:
www.beitgamliel.org.il
שם :גמליאל .סיסמא57 :
מזכירות המושב08-9437133 :
Sg828@bezeqint.net
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משולח +ועדת תרבות
תרבות + 50
כל חברי המושב מוזמני לערב

טעימות בגרפולוגיה
באוירה קלילה ובצורה מקורית
ע הגרפולוגית שרו +טסלר
כתב!ידינו ,חתימתנו ,ציור דמות ,ע ,או משפחה ,כל אילו מביאי" לידי ביטוי מגוו& רחב של נטיותינו ,תכונותינו,
כישרונותינו ,שאיפותינו ,ואופ& התמודדותנו ע" אתגרי החיי".
במהל +ההרצאה נלמד פרמטרי" שוני" המנחי" את הגרפולוגית המקצועית בניתוח כתבי יד .לדוגמה:כיצד
נזהה כותב חברותי,סימני" לחוסר יושר בכתב יד,ועוד .
וה"דובדב +שבקצפת"...
ניתוח כתבי יד,ציורי" ועוד הפתעות של מתנדבי"/ות מהקהל )אל דאגה!ייאמרו רק דברי" טובי".(...
ההרצאה מועברת בדר 0ססגונית והומוריסטית ,תו 0אינטראקציה מתמדת ע הקהל.
שרו +טסלר,מרצה מבוקשת הפכה את הרצאתה לסטאנדאפ מצחיק וסוח.,חברה באיגוד הגרפולוגי המדעי
ישראלי.

ההרצאה תתקיי" אי"ה במוצש"ק ג' טבת תשע"ד ).(04.01.14
מפגש חברי" בשעה 20:00
תחילת ההרצאה בשעה  20:30בדיוק
מחיר ליחיד .4 25
נא להירש" מראש אצל שולמית אנגל  .050!7341428אפשר ג" במסרו&
נשמח לראות את כול"

ועדת תרבות המחודשת
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