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לון שבועיע  

 בית גמליאל

 

  חיויפרשת 
ד" התשעטבת' יא  

14.12.2013 
 

16:17 :השבת כניסת  
 

17:18 : השבת יציאת  
 

16:25 :ש"באמצ מנחה  
 

16:50:ש"באמצ ערבית  

   
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הרב/ דבר תורה  

  ,15.30בבא בתרא בשעה ' גמרא מסהשיעור בשבת ב
 הרב

___________________________________  
  בשטיבל 

י גיא " עלגברי! ונשי! שיעורבי  מנחה לערבית 
  רביב

___________________________________ 
  שיעורי! בבית הכנסת המרכזי

 י מאיר פישר"סכת גיטי  עשיעור במ % 7:30
  י שמואל מרטי "שיעור במסכת תענית ע % 15:20

___________________________________  
  ש ע! צקי שלו"שיעור פ

ה "השיעור הבא יתקיי! בעז
בשעה   בדצמבר 9 ,ד"תשע בכסלו 'ו ,שני ביו!

  .אצל משפחת נדלר, 20:30
___________________________________ 

 לימוד בחברותא של הורי! וילדי!
  דולבבית הכנסת הג ,18:30בשעה , ש"מוצ

  !!!הרבה פרסי! והרבה שמחה
___________________________________  

  שיעור לנשי!
לא אוכל השבת לקיי! את , לצערי עקב הנסיבות

 השיעור 

  רבקהשבת שלו  

 שיעורים

וישאו אותו בניו ארצה כנע  ויקברו אותו במערת "
"..שדה המכפלה  

כיוו  שהגיעו :"'אומר המדרש במסכת סוטה יג
אמר לה! . הגיע עשו והחל מעכב,למערת המכפלה 

אמר לה! ? אמרו לו והרי מכרת את חלק+. שלי הוא
? א+ הא! את חלקי מכרתי, את בכורתי מכרתי

". בקברי אשר כריתי לי"שהרי כתוב , אמרו לו כ 
אמרו לו האיגרת . אמר לה! הביאו לי את האיגרת

. יל+ נפתלי שקל הוא כאילה? ומי יל+. במצרי! היא
אמר , שכבדו אוזניו משמוע, היה ש! חושי! ב  ד 

אמרו לו אנו מתעכבי! שישוב ? לה! מאי האי
תלי אמר לה! ועד שיבוא נפ. נפתלי מאר- מצרי!

מיד נטל ! ?ממצרי! יהא אבי אבא מוטל בביזיו 
)במקור בארמית".(מקל וכרת את ראשו של עשו  

הלא כל בניו של יעקב , שואל הרב חיי! שמואלבי-
מדוע דווקא חושי! , נוכחי! היו במעמד הקבורה 

ב  ד  היה זה שהזדעק לנוכח בזיו  הקבורה וכי ה! 
? לא חשו בזה  

 
 

שכא  נית  ללמוד מהו כוח , ל"אומר הרב שמואלבי- זצ
פעמי! רבות אד! נגרר למציאות , השחיקה  של ההרגל 

מסוימת והוא מוצא את עצמו מתנהל בניגוד מוחלט 
חושי הביקורת שלו , לרצונו האמיתי ולתפיסת עולמו 
שבימי! כתיקונ! , מתקהי! והוא מתנהג באופ  כזה

.התנהגות כזו הייתה בעיניו לצניני!  
 בויכוח קשה ע! עשיו על חוקיות קבורת בני יעקב עסקו

הוויכוח מתאר+ כשכל צד , יעקב במערת המכפלה 
ובתו+ להט הויכוח  מוטל , מנסה להוכיח את צדקתו

, חושי! ב  ד .יעקב אבינו בביזיו  וה! לא שמי! לב 
, מכיוו  שהיה כבד שמיעה לא נטל  חלק ועני  בויכוח

אבי אבא  "ומול עיניו הייתה רק התמונה האמיתית של
שהיה מסוגל  להזדעק ,לכ  היה זה הוא" מוטל בבזיו 

.ולעשות מעשה  כדי לסיי! את תמונת בזיו  המת  
 
  .שבת שלו  ובשורות טובות הרב

  

ב  , למשפחת הרב סלומו  להולדת הנכדט "מז
   .לבת צפורה

להולדת הנכדה , למשפחת דש  מור ועזריט "מז
  .בת לב  רעי ,כ  ירבו, הראשונה

ט " לתורה לחופה ומעשיזכו ההורי! לגדל!
 ושהסבי! והסבתות יזכו להרבהבקלות ובשמחה 

  .נחתלרוות שפע  והשמח
__________________________________ 

, יהודית לוי ואפרי!, ט למשפחת ביסטריצר"מז
  .לאירוסי הב  אפי

לאירוסי  שלומיוחמדה , ט למשפחת שטריקר"מז
  .ל פנחס"באוריה עהבת 

  .שתזכו  להגיע לחופה ברוגע בשמחה ובנחת רוח
__________________________________  

 מזל טוב לבניה גז
 לרגל הגיעו למצוות

לרגע  ה שהחיינו וקיימנו והגיענו"מודי! לקב
  י"יהודי מרגש ומשמח זה בא

 מאחלי! ההורי! שלומית ונמרוד
  שירה אביתר ותאנה גז נעה

  

 מזל טוב

כל תושבי המושב משתתפי  בצערו של הרב על 
ומשתתפי  בצער& של האחיות  ל"פטירת האח ז

.ל"פטירת האבא זשרונה מלול ואילנה שבת על   
.מהשמי  תנוחמו  
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 .לפני זמ  טבילה, נא לתא! במש+ היו!

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

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

  . אילנה ודבורה לסירוגי % ערבי שבתות
 

 מקווה

 
 בבית כנסת 06:00 ותיקי  בשבת בשעה %"הנ-"תפילת 

  .י"מינחת ש
_______________________________________  

מנחה בבית הכנסת , צו! עשרה בטבת, יו! שישי הקרוב
  16:00הספרדי בשעה 

_______________________________________  
  כזיבית הכנסת המר

  .צו! עשרה בטבת ביו! שישי
  . תפילת מנחה ע! קריאת ויחל– 16:00בשעה 
  . הדלקת נרות שבת– 16:15בשעה 

 . התחלת קבלת שבת– 16:25בער+ ב 
,לכבוד בר המצווה של בניה גז, פרשת ויחי, מהשבת  

.8:30נשוב ונתפלל תפילת שחרית בשבת  בשעה   

 משולחן הגבאים

  
ביו! חמישי שעבר בשעות הערב פריצה לשלושה בתי! 

, עקב ערנות אחד התושבי! ודיווח מהיר אלי. במושב
שהספיקו זוהה רכב חשוד והגנבי! כנראה נמלטו לפני 

פרטי הרכב הועברו למשטרה . לפרו- לבתי! נוספי!

  .להמש+ טיפול
  ליאור

 ביטחון

 חדשות האתר
נוס1 ד1 חדש ע! פרטי! על הרשימות המתמודדות 

 בבחירות לועד המקומי
תמונות מקונצרט שנער+ ע"י נוער מהמושב בחנוכה 

 לחברי בית ח!
 נוס1 ד1 לארכיו  המושב ואלבו! תמונות מהארכיו 

  
 20:30ב "פעולת חב

 15:30! מפקד מדריכי
 15:45מפקד 

ברוכי! השווי! למדריכי! השפיצי! שיצאו לסמינריו  -

 .השבת סני1 כרגיל! בשבוע שעבר
השבוע נכנסתי לרכז את הסני1 ולפעול יחד ע! הצוות -

 בעשיה החינוכית
 .מקווה שתהיה המש+ שנה מלאה בשמחה ופעילות

 .הערות והארות, אשמח לשמוע רעיונות
 ,דהבברכת חברי  לתורה ועבו

 מעי& וצוות ההדרכה

0549982699 

 

ני עקיבאב  

  
 :ה גז היקרלבני

אנחנו מאחלי! ל+ מזל טוב לרגל בר המצווה שתזכה 
והצלחה בלימודי! ,אושר,עושר,כושר,בריאות,למצוות

  .ובכל מעשי ידי+ ושיהיה ל+ את כל הטוב שיש בעול!
  'נדב וקני  ושכבת ז:מאחלי!

 ברכות

  
שווה במיוחד בבית בתיה שרעבי מגיעה למכירת עונה 

 גמליאל
 יד טבת בי  17/12אצל משפחת זיכרמ  ביו! שלישי ה

 19:00%22:00השעות 
 במכירה עודפי! של ילנה לוריא וליאת שי1
 .ברטי! סרטי! וצעיפי! במחירי! מיוחדי!

 "עיצוב ומיוחד"תמונות לבית של שגית עטיה 
 "עיצוב אחר"ראנרי! ופלסיימנטי! 

  שמח לראותכ   ותתחדשו א בקיצור בואו
 0507521997בתיה 

 מכירות

  ל"יצחק הופמ   ז' ר יו! השנה לפטירתו של
  :יתקיי! ערב לימוד לזכרו בנושא

  חנוכה] אילתות  נר ש[ מאי   
  חיי! הופמ  מפי

 ד"עתש' טבת הד"אור לי %  בערב20:15בשעה יו! שני 
16.12.13 

  תפארת משה של בית הכנסת מדרשבבית ה
  בת ישיבת הדרו!ברחש הרב ברמ  "מרכז הקהילתי ע

  רחובותב א "הגר' בסו1 רח
  נשי! וגברי! מוזמני!

 ח כלי אוכל"גמ
ח כלי אוכל בשריי! מפיירקס שקו1 "ברשותי נמצא גמ

 :לכמאה סועדי!
, כוסות, קעריות למרק, צלחות קטנות, צלחות גדולות

 .קערות לסלט וכלי הגשה
  .כפות וכפיות, מזלגות, ח סכיני!"כמו כ  יש בגמ

 052(8249579: אורה כהנא
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 :בית גמליאללהשכרה לטווח ארו+ במשק ב

ובנוס1 יחידה בת שלושה , בית ב  חמישה חדרי!
 .חדרי!

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

 .חצר גדולה

 לפרטי  נית& לפנות לאברה  וזהבה גוטמ&
6434307/8(054בטלפו&   

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

 .מרכזי ע! אפשרות לפיצול

  :לפרטי!
5980865(054 –ישראל   

_______________________________________ 
 מטבח חדש+ מזג  +  חדרי! 3להשכרה יחידת דיור בת 

   נוספי! לפרטי!. לכניסה מידית 
  2051110(050, 2051108(050פר, ' משפ

_______________________________________  
. סלו  ופינת אוכל מרווחי!.  חדרי!4  להשכרה בית ב 

מיזוג . פרגולה. גינה גדולה ומטופחת. יחידת הורי!

 . גמיש% תארי+ כניסה. אוויר בכל הבית
 -לפרטי!

9993988(054בניה   

  
 מורה מנוסה מעביר %שיעורי! פרטיי! בגיטרה 

גיטרה קלאסית וחשמלית ובמגוו  שיעורי! פרטיי! ב
 .ע! כל מה שבאמצע, מאקורדי! ועד תיאוריה. סגנונות

 

  .מחירי! נוחי! ואפשרות הגעה לבית התלמיד
  . שיעור ניסיו  חינ!

.8066(586(054: דוד גולדובסקי, לפרטי   
_______________________________________  
אני מחפשת טרמפ שנוסע למכו  ויצמ  או פארק המדע 

בימי! ראשו  וחמישי , או לחילופי  לרכבת יבנה מזרח
אני ממש אשמח שא! . 6:30עד , בשעה מוקדמת בבוקר

שייצור אתי קשר , יש מישהו כזה שמוכ  שאצטר1 אליו
  , תודה מראש, 0546471491 %למספר

  .תחיה פישר

 לוח מודעות

 ,שלו! לכ! חברי! וחברות

  ,שבוע טוב ומבור+ לכול!
  ,שלי גולדברג' דר,הנה היא–ה /לכל מי שביקש 

נו לסידרת מפגשי! שיש בה! הרבה מגיעה אלי
  .עוצמה וחוויה ייחודית,עומק

   .20.30 בשעה 19.12,מתחילי! ביו! חמישי
  ...ולאחר מנוחת השבת

  ...אני שמחה להזמי  אתכ! להיות אתנו במוצאי שבת
נארח את ,מוצאי יו! הקדיש הכללי ,הקרוב בשבוע

  נאוה סמל% היוצרת,הסופרת 
דבר על מקו! "%ואת הבמאי יהלי ברגמ  ע! סרט!

  ".המצא!
המספר ,ע! שחקני! מהשורה הראשונה,סרט עלילתי

נטוע עמוק בשורשי! שלנו  סיפור כמעט דמיוני א+ הוא
  .כא 

לשיר ולהקשיב ,להנות  נזמי  אתכ! ,21.12ה,ש "ובמוצ
  .יאיר קלינגר לסיפורי! מאחורי השירי! של המלחי 

הזמר פיליפ ביסמוט וזמרת ,"שרי! בהר"מקהלת 
  .יאיר בעצמו,רה יוליה סוקולוב וכמוב האופ

  ,מחכי! לכ! בשמחה
  ,להתראות

  פנינה שטאובר
08-9310708 ,  052-4840521 
 

השכרה/ן למכירה"נדל  

 על  ה לצבי וידר ולשפרה גרוברצוות הארכיו  מוד

 . הארכיו   את תצוגת לי! שהעשירהמת הכותר
 נפתח עמוד   תחת תרבות כללית  בד1 האתר של המושב

 . ולתמונות מאוס1 הארכיו  לארכיו 
רכו אפשר להגיע לשאלו   בעמוד לינק שד  ישנו כמו כ 

! תשתפו עמנו פעולה נודה לכ! בא. הלתיק משפח
 ותעזרו לנו לבנות לכ! את תיק   השאלו  ותענו על

 .המשפחה
 מסמכי! וכד להעשרת  תעודות, נשמח לקבל תמונות 

 . וחוזרי! אליכ!  הדברי! נסרקי! .התיק שלכ!
 

  
  13/1219%15/ %פעילות העמותה 

  13/1215/ב טבת "יו! ראשו  י
   חנה לבל–) פרקי אלישע(כ "תנ   45

  "פלאי עול ":   הרצאה10:00%11:15
  דורית גרינברג:                       מרצה

  13/1216/ג טבת "יו! שני י
  ע גרשובי-"יש% יהודית בר–חוג ספרות  17:00

  נשמח לראותכ 
_______________________________________  

 סיור בהדרכתו של עופר רגב
,  מסע מרתק ומרגש בעקבות חייה– כזוהר הרקיע

זהרה  –ח "ומותה של הטייסת ולוחמת הפלמ, הבותיהא
 לביטוב

פרשיה הסטורית ששורשיה נעוצי! בהתיישבות 
המשכה באהבה טהורה , החלוצית בי  טרשי ההר

ח ואחריתה בתאונה אוירית "הנרקמת באוהלי הפלמ
  .בירושלי!

  6/1/14, ד"בשבט תשע' ה ביו! שני ה"הסיור יתקיי! בע
  8:00%17:00: בי  השעות

   7 80  :לותע
 ג! לאלה שאינ! משתתפי! בחוג %הטיול פתוח לכול! 

  ידיעת האר-
  .8548693: ההרשמה במרכז היו! בטלפו 
  קיו! הטיול מותנה במספר הנרשמי!

 העמותה למען החבר הותיק
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שבת שלו  
!!!ומבור/  

 

: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  

 
:תר המושבלכניסה לא  

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

 
08-9437133 :מזכירות המושב  

Sg828@bezeqint.net 

  
 תזמורת הבמה הישראלית

  צעצוע של קונצרט
  ומכונת כתיבה פנטומימאי, למשרוקית

  טליה איל   :ניצוח והנחיה
  ניצ  זיצר: מימה פנטו

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

הקונצרט כולל יצירות מופת העוסקות . הצעצועי!
בעול! הצעצועי! כשהפנטומימאי מגל! כל פע! צעצוע 

  .אחר
מפצח "מתו/ הבלט  ייקובסקי'ריקודי  של צ 

  בליווי צעצועי כלי נגינה כמו המבוצעי" האגוזי 
   מצילה ופעמונה, טמבורי&

, " מכונת הכתיבה :כמו יצירות של לירוי אנדרסו&
, פלנק, פלינק", "פאדל, פידל", "השעו& הסינקופטי"

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

17:30  
  .באול! בגבעת וושינגטו 

08%בטלפו  .לכל אחד  3מגיל  7 20 :מחיר כניסה
    עד 6 שלוחה 8622101

  !!!!!מופע לכל המשפחה
_______________________________________  

מציג "מופאש"תאטרו    
"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  7 50מגיל שלש  7 20: עלות
_______________________________________ 

  " תיאטרונויה"
  תיאטרו  סיפור ע! השחקנית נויה שטרייפלר

  יהשוע.ב.א "העכבר של תמר וגאיה"
בשעה ) 22/12/13(ט בטבת "ה ביו! ראשו  י"אי

  בבני דרו!17.00
מופיע בלילות ,עכבר מגיע לביקור בבית! של תמר וגאיה

מה ....נכנס לתו+ הקורנפלקס... פרוסת לח!מכרס!
אבל העכבר הקט  מתוחכ! !.....לוכדי!.....?עושי!

  .וחכ! וההתמודדות מולו לא כל כ+ פשוטה
_______________________________________  

  !!! חדש–ההצגה השנייה 
 10/12/13  בטבת' ז     ה ביו! שלישי"אי תתקיי!

   17:00 בשעה באול! המופעי! בגבעת וושינגטו 
   (" יפעת אמא של שבת"
       אנדלוסית תזמורת 

בו נבחרה להיות , יפעת נרגשת מאד לקראת יו! השישי
, לילה שלפני .בקבלת השבת בג " אמא של שבת"

שבאה להתארח , חולמת יפעת חלו! על שבת המלכה
יחד ע! מנצח . אצלה בחדרה יחד ע! אורחי! נוספי!

את כל טקסי השבת התזמורת לומדת יפעת להכיר 
הקונצרט . מקבלת השבת ועד למוצאי השבת: ומנהגיה

מיטב המזמורי  והפיוטי   מביא בפני הילדי! את
וחוש1 את כלי הנגינה והסגנונות המוזיקליי! , לשבת

  .השוני! בתזמורת האנדלוסית הי! תיכונית

   ' כתות ד(תיאטרו& לילדי ג&( קונצרט   
  ס"כירות המתנס ואצל עד& במז"פרטי  באתר המתנ

  

ס"משולחן המתנ  
  

  :אמא יקרה

נפתחה סדנא להנחיית הורי! שתסייע ל+ לעשות את 

  !התפקיד הכי חשוב של+ טוב יותר

, נלמד נעמיק ונלב  סוגיות משמעותיות בחינו+ ילדינו

טובה ובריאה ולשיפור היחסי! ותקבלי כלי! להורות 

  ,במשפחה

 בשעה 18.12.13טבת ' הסדנה תיפתח ביו! רביעי טו

21:00  

   מנחת הורי  מוסמכת(ברוריה ביננפלד 
  2764778(052: לפרטי 

ס"משולחן המתנ  

  
   חבל יבנה–תיק ווהעמותה למע  החבר ה

  ח! בבית גמליאל%בית
ביו! שלישי ה "קיי! בעיתח! %ביתשל המפגש הקבוע 

שעה ב, )17/12/2013(ד "תשע' ה, בטבת ד"י ,הקרוב
  .במועדו  ותיקי! ,הצהריי!%  לפני11:00

חברנו צבי וידר ישת1 אותנו בסיפורי! על תולדות חייו 
כולל חברותו ופעולותיו , חובותועל נערותו במושבה ר

ל "כ+ בצה%במחתרת בתקופת המנדט הבריטי ואחר
  .במלחמת העצמאות

  
שסיפרה , ברוריה רוזנפלד' גב, תודה לחברתנו במושב

פעולותיה בטלביזיה הקהילתית  לנו בשבוע החול1 על
  .ברחובות ועל הסרטי! המענייני! שהקרינה לנו

  לפרטי! נוספי! נית  להתקשר
  9437841(08' טל מרי  גרינוולדל
 9431310(08'     טללב( מרי  בראו ל

  

חםבית   


