בס"ד

עלון שבועי

בית גמליאל

פרשת שמות
י"ט טבת תשע"ב
14/1/11
גיליון מס' 743

פרשת שמות
כניסת שבת

16:34

יציאת שבת

17:37

מנחה באמצ"ש

17:01

ערבית באמצ"ש

17:11

דבר תורה  /הרב
"השליכהו ארצה וישליכהו ארצה ויהי לנחש וינס משה
מפניו שלח ידך ואחוז בזנבו וישלח ידו ויחזק בו ויהיה למטה
בכפו"
האדם מורכב מחומר ונשמה  ,ודרך עבודת ה ' היא להשליט
את הרוח על החומר וכך זה נרמז כאן ע "י שמשליך משה
ארצה את המטה שהוא החומר ויהי לנחש -למתנגד ולרועץ
לו "וינוס מפניו " ,כדי ש תהא שליטת הרוח מוחלטת  .אולם
כאשר החומר אינו נשלט ע "י הרוח ובכל זאת רוצה האדם
לחזור בתשובה או אז ישלח את ידו ויאחז בזנבו של הנחש
מרחוק ואפילו רק אחיזה קלה בזנב כי הבא לטהר -מסייעין
אותו -לאט לאט יחזיק בו ויהי למטה בידו ואז ישלוט בו

משולחן המזכירות
הנחות בארנונה על פי חוק
חברים שמקבלים קצבת סיעוד ,נכות דרגת אי כושר
 75%ומעלה  ,נכות רפואית של  90%ומעלה ,ניצולי שואה
,נכי צה"ל ,משפחות שכולות ,מקבלי קצבת זקנה ,הורה
יחיד וכו'  ..ולא קיבלו הנחה בתלוש הארנונה לשנת
 , 2012תקופה  , 1יש להביא אישור מביטוח לאומי או
מכל גורם אחר שנותן את הקצבה על מנת שניתן להם
הנחה בארנונה לשנת .2012
חברים שרק החלו לקבל השנה ( בסוף שנת )2011קצבה
כלשהיא צריכים להעביר למועצה בפקס את האישור של
ביטוח לאומי .
פינוי גזם
 07/02יום שלישי
 06/03יום שלישי
 03/04יום שלישי
פינוי פסולת גושית 25/03
טאטוא כבישים
 19/01יום חמישי
 16/02יום חמישי
 15/03יום חמישי
 03/04יום שלישי אחה"צ אחרי השעה 14:00

לגמרי ויהפוך אותו למטה למשענת ולתועלת בשבילו  ,כך
' שערי
בני ישראל במצרים אפילו שהיו שקועים במט
טומאה עוד נשאר בהם העבר שבזכותו הם יינצלו וייגאלו
"שלא שינו את שמם ו את לשונם ואת מלבושם " בניצוץ
זה -הזנב כביכול הם ייאחזו ונשאר להם פתח של תשובה ,
הם רק ישמעו במעט לדבריו של משה ויאמינו לדבריו
הוא יצליח להביאם לתכלית האמונה וזה שסיים הכתוב
"למען יאמינו כי נראה והיתנתקות ואז משה אוחז בזנבו
ויחזק בו -היתקרבות וחיבור ויהיה למ טה בידו  .יהי רצון
שיקויימו בנו ההיתחזקות וההיתחברות ויהיה בידינו
המטה להישען עליו .
____________________________
שבת שלום ובשורות טובות ,הרב
שיעור לנשים
השיעור יתקיים השבת בשעה 16:30
__________________
שבת שלום ,רבקה

מזל טוב
מזל טוב להודיה ברקן שהגיעה למצוות .
לאילנה ויהודה ברקן מזל טוב ורוב נחת .
אזכרה – שמואל וינברג
ביום ראשון כ"ז בטבת  22/1ימלאו שנתים לפטירתו של
שמואל וינברג זכרונו לברכה  .עליה לקבר בשעה 16:00
בבית העלמין ברחובות .
בשעה  18:30יתקיים שיעו ר לעילוי נשמתו ,מפי חברנו
פרופ' פנחס אלפרט ,בבית הכנסת מנחת שי .

ביום שלישי הקרוב ה, 17/1-יתקיים ערב הסברה
לחטיבה ולתיכון בקבוצת יבנה  .יוצג בהרחבה מסלול בית
המדרש בואו לשמוע ולהשמיע .הערב יתקיים בבית
משפחת בוכניק בשעה .21:00
בואו בשמחה!
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לוח מודעות
מיטת נוער למסירה
סמדר בן יאיר 9428922
_____________________________________
תושבי בית גמליאל תתחדשו !!
בנק מזרחי טפחות מזמין אתכם להנות משלוחה חדשה
בעיר יבנה המעניקה לכם גם שירותי בנקאות כללית
(פרטית/עיסקית) וגם שירותי מ שכנתאות תחת קורת גג
אחת .
כתובת השלוחה  :שד' דואני , 18יבנה  .לפרטים אפשר
לפנות  076-8041400שלוחה  3לילך /רויטל
לילך לוי
מנהלת לקוחות
_____________________________________
ארון  4דלתות – ,₪ 500מחסן חדש –  ,₪ 1000מכונת
כביסה –  ₪ 500נא ליצור קשר עם מעין לוי.
0542556162
או 0774813020
_____________________________________
הטבחית של המעון,ישראלה,מעוניינת לעבוד
בבישול,טיפול ילדים וגיהוץ בשעות הבוקר .
ישראלה 0507768959
רק לא בשבת.
_____________________________________
דרושה בחורה לחונכות משחקית ורגשית לילדה מתוקה
בת  4.5בשעות אחה"צ 3 .ש"ש 25 ,ש"ח לשעה.
אורלי 0545894686
_____________________________________
צריכים עיצוב לכרטיס ביקור  ,הזמנה ,פרסום או כל
גרפיקה אחרת?
מעצבת גרפית בעלת ניסיון רב  ,תתאים עבורכם את
העיצוב לפי העדפתכם .
לפרטים נוספים ודוגמאות של עבוד ות:
www.facebook.com/dikla.design
דקלה הריסון-וייס
054-5712029
Diklalili.design@gmail.com
_______________________________________

בית חם
* המפגש הקבוע של בית-חם יתקיים בע"ה ביום שלישי
הקרוב ,כ"ב בטבת ( ,)17/01בשעה  11:00לפני-הצהריים
במועדון וותיקים .
נארח אצלנו את חברת המושב  ,גב' נאוה לפיד ,שתספר
לנו סיפורים.
* אנו מודים לחברנו במושב  ,עו"ד חנניה לוינגר  ,ששוחח
עמנו בשבוע החולף על נושאים פיקנטיים שמתרחשים
מאחורי הקלעים בערכאות השונות של בתי המשפט .
________________________
לפרטים נוספים
מרים גרינוולד 9437841
מרים בר-לב 9431310
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נדל"ן למכירה/השכרה
בית בהרחבה ,יפה ומרווח  5 ,חדרים
איתן 0544837102
______________________________________
בית קטן עם שלושה חדרים במשק של משפחת עזריה .
(אפשר גם רק עד סוף מאי) נא ליצור קשר עם מעין לוי.
0542556162
או 0774813020
עמיחי שירותי איסוף בקבוקים ומיחזור
מכירים את זה? אחרי שבת יש לכם לפחות בקבוק או
שניים של יין שאתם רוצים למחזר אבל אין לכם זמן ?!
שימו את הבקבוקים ליד פח האשפה מחוץ לביתכם .
במוצ"ש ויום ראשון אבוא ואקח אותם למחזור .
בואו ונשמור על הסביבה !
ניתן לשים גם בקבוקי שתיה קלה אישיים (בקבוקיפיקדון)
__________________
עמיחי ויינברג
9431069

העמותה למען החבר הותיק
יום ראשון כ' טבת15/1/12 ,
 08:45תנ"ך -חנה לבל
10:00
"אנשים בחייו של אליעזר בן יהודה "
מרצה :אליעזר בן יהודה (נכדו של
א .ב .יהודה)
*יום שני כ"א טבת16/1 ,
 10:00הרצאה מטעם המשרד לאזרחים ותיקים
נושא" :מיצוי זכויות אזרחים ותיקים וניצו לי שואה"
(במרכז היום)
*ברצוננו לעדכן אתכם שנופש ים המלח מתבטל
עקב מס' נרשמים דליל ביותר.
*דרוש/ה מדריך/ה תעסוקתי/ת בעל/ת יכולת ריכוז ,
להפעלת תוכנית חדשנית בבתי ותיקי האזור .
לפרטים נוספים בטלפון 08-8548693 :
נייד050-5764044 :
*המשרד לאזרחים ותיקים יקיים הרצאה בעז"ה ביום שני
כ"א טבת 16/1 ,בשעה  10:00במבנה מרכז היום
בנושא :מיצוי זכויות אזרחים ותיקים וניצולי שואה .
המעוניים בהסעה  ,מתבקשים להתקשר למרכז היום
בטלפון8548693 :
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משולחן המתנ"ס
*שרים במגפיים -2
הנכם מוזמנים לערב שירה ישראלי  ,בליווי להקת הבית "הללי" נפגשים במוצש"ק פרשת וארא ,כ"ו טבת ( )21/1בשעה
 20:30בחדר האוכל .בואו בשירה! הכניסה חופשית ,יוגש כיבוד קל!
קבוצת יבנה
*"עדות חיה"
ביום רביעי כ"ג טבת ( )18/1בשעה  20:30בבני דרום יוקרן הסרט " :עדות חיה".
הסרט מביא את סיפור פרויקט תיעוד ניצולי השואה  ,של הבמאי סטיבן שפילברג ("רשימת שינדלר").
הסרט מעביר את תחושת הכאב ,העצב וההקלה במסירת עדותם של בני הזוג מרים ומילה צ 'רבנקה.
לאחר הקרנת הסרט יתקיים מפגש עם יוצר הסרט הבמאי והמפיק מורדי קרשנר .
עלות₪ 20 :
*דרושים סטודנטים למלגות חי "ל .תמורת ביצוע של  120שעות התנדבות בקהילה תינתן מלגה בסך .₪ 1500עיקר
הצורך הוא בחונכים בשעות אחה"צ .מלגה אחת מיועדת לעבודה בשעות הבוקר בימי רביעי .
לפרטים וטפסי הגשת מועמדות יש לפנות לאורלי אהרוני בטל ' .8622105
עו"ס קהילתית
"קרוע"-סרטה הדוקומנטרי של רונית קרצנר
הסרט הוקרן בהצלחה רבה בפסטיבל דוק אביב האחרון  .מביא סיפור יוצא דופן ועם זאת  ,ייצוגי ומהותי להוו יתינו
היהודית ישראלית.
 12שנה לאחר שהוסמך רומוולד וואשקינל לכמורה ,מגלה לו אמו ,שהוריו הביולוגיים יהודים .הם מסרו אותו
להשגחתה כשהיה תינוק בן יומו ב. 1943
בגיל ,66מרגיש רומוולד-יעקב וקסלר ,צורך עז לעזוב את הארץ האנטישמית בה הוא חי
והוא עולה לארץ .לאולפן בקיבוץ שדה אליהו .
הסרט עוקב אחר מסעו המרתק  .קרוע בין שתי זהויות ,רומוולד יעקב  ,לא יכול לוותר על אף אחת מהן  .כתוצאה מכך,
אף אחת מהדתות לא מוכנה לקבל אותו לשורותיה .
הסרט מרגש ,מעלה תהיות ונוגע בנימי הנפש.
יוקרן במוצאי שבת 14/1,בשעה  20:00בחוויות שוויץ  ,סירני  52רחובות.
לאחר הצפייה יתקיים שיח עם הבימאית רונית קרצנר.
להזמנת כרטיסים 35. 08-9310708 -ש"ח במכירה מוקדמת  .כולל כיבוד קל.
ביום שישי ניתן להזמין עד כניסת השבת
ב 052-4840521-פנינה.
__________________
פנינה שטאובר

בני עקיבא
*השבת אין סניף עקב שבת חב"ב שמתקיימת באשדוד ..יישר כוח לכל הנירשמים! תהנווו!
*בשבוע שעבר התקיימה שיחה עם הוריהם של שבט מעלות  ,הורים שלא הגיעו -נא להתעדכן בהחלטות .
*השבוע באופן חד פעמי מדצי "ם יתקיימו ביום רביעי  .נעלה בשעה 19:00-איתןב.19:45-
*בשבת הבאה החבר'ה של ההכשרה של כלנית הקומונרית הקודמת (האיטלקים)..באים לשבת!!
*ט"ו בשבט בפתח!!! נטיעות ,מסיבה ...תתחילו להתכונן !!!
___________________
אוהבים ,צוותשע"ב
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לוח אירועים לשבוע הקרוב
יום ראשון
כ' טבת 15/1
16:00
שיעור תורה לילדים
(ביהכ"נ הגדול)

יום שני
כ"א טבת 16/1
17:30-19:30
ספריה

יום שלישי
כ"ב טבת 17/1
11:00
בית חם (מועדון
וותיקים)

יום רביעי
כ"ג טבת 18/1
16:00
שיעור תורה לילדים
(ביהכ"נ הגדול)

יום חמישי
כ"ד טבת 19/1
17:30-19:30
ספריה

זמני שבת שמות
תפילת מנחה
תפילת ותיקין
שיעור במסכת גיטין ,מאיר פישר
שיעור במסכת שבת
שחרית
שחרית
לאחר התפילה ,שיעור למבוגרים  ,אבי פלצ'ר
במקביל שיעור לילדים  ,יוסי פנחסוב
מנחה גדולה
מנחה גדולה
תהילים לילדים
שיעור גמרא ,הרב
תהילים לנשים ונערות
שיעור לנשים -הרבנית

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

בין מנחה לערבית ,שיעור בפ"ש ,מוטי טוויטו

שטיבל

הקרובים
המערכת:
עידית בוכניק
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
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16:44
06:10
07:30
07:30
08:30
08:15
13:00
13:00
13:30
15:30
16:00
16:30

תזכורת אחרונה בנושא קומפוסטרים (הוחלט באקדמיה ללשון-מדשנים)
המתנ"ס רכש ומסבסד עבורנו  5מכלים בנפח  230ליטר ,שיגיעו בשבועיים
הקרובים .המחיר  .₪ 200כל הקודם להירשם -זוכה! חסיה 052-3621392

שבת שלום ומבורך!!!

