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 עלון שבועי

 בית גמליאל

 

  ואראפרשת 
ד" התשעטבת ה"כ  

28.12.2013 
 

16:22 :השבת כניסת  
 

17:24 : השבת יציאת  
 

16:42 :ש"באמצ מנחה  
 

17:07:ש"באמצ ערבית  

   
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  הרב/דבר תורה

  ,15.30בבא בתרא בשעה ' השיעור בשבת בגמרא מס
 הרב

___________________________________ 
ות המושב בימי" שני ורביעי !שיעורי תורה לילדי

   . בבית הכנסת הגדול16.00בשעה  
.הרב  
___________________________________  

  בשטיבל 
בנימי% י " עלגברי" ונשי" שיעורבי% מנחה לערבית 

  נחמ% יוסקובי&
___________________________________ 

  שיעורי" בבית הכנסת המרכזי
 י מאיר פישר"סכת גיטי% עשיעור במ ! 7:30

___________________________________  
 לימוד בחברותא של הורי" וילדי"

  בבית הכנסת הגדול ,18:30בשעה , ש"מוצ
  !!!הרבה פרסי" והרבה שמחה

 __________________________________  
  שיעור לנשי"

 16.20אני מזמינה את כול% לשיעור השבת בשעה  
 במועדו% ותיקי"

  רבקהשבת שלו� 

 שיעורים

שליחות" של משה ואהר% להוציא את ישראל 
לפני . עומדת כבר על ס, עשר המכות,ממצרי" 

ויעש :"אומר הפסוק, מופת המטה שהופ- לתני%
ומשה ב% " "אות" כ% עשו' משה ואהר% כאשר צוה ה

שמוני" שנה ואהר% ב% שלש ושמוני" שנה בדבר" 
  ".אל פרעה

הפסוק  בתחילת !"... ויעש "!מהי כפילות הלשו%
ג" רצ, הפסוקי" , וכ%? בסו, הפסוק" כ% עשו..."ו

מדוע רלבנטי גיל" של משה ואהר% כהמש- , תמוה
  ?לציות המוחלט שלה" לשליחות

שעשו את שליחות" , הכתוב מעיד על משה ואהר%
כאשר "א- ורק , אלא, לא לכבוד" ולא לתפארת" 

נכונות" לבצע את ". אות" כ% עשו' ציוה ה
. ולכבודו' רק בגדר ציות לדבר ההשליחות הייתה  

יודעי" אנו כמה פעמי" במעמד הסנה מנסה , הלא
משה רבנו לחמוק מ% השליחות ולא מוכ% לקבל עליו  

מי אנוכי כי "א" בתואנה של , את תפקיד המנהיג
וה% לא יאמינו לי "או בתואנה של "... אל- אל פרעה

כי ...לא איש דברי" אנוכי "..."ולא ישמעו בקולי
  " פה וכבד לשו% אנוכיכבד

, לפני ביצוע מופת התני% ותחילת המכות , ובפרשתנו
ה% אני ערל שפתיי"  "! ה"מנסה שוב משה לומר לקב

התחושה היא שמשה , א" כ- ". ואי- ישמע אלי פרעה
ממש בעל כורחו מקבל עליו את המינוי והוא עושה זאת 

  ".אות" כ% עשו' כאשר ציוה ה"רק משו" 
שאולי אהר% נרת" לשליחות ," א" היינו חושבי

מבהיר לנו , המכובדת מתו- שאיפה לעמדת כוח
שמשה ב% שמוני" שנה ואהר% ב% שלש ושמוני" , הפסוק
מסכי" להיות , אהר% המבוגר יותר בי% השניי", שנה 

אתה תדבר את כל אשר אצוו- "–בעמדה פחותה יותר 
,  אהר% יהיה למשה לפה !"ואהר% אחי- ידבר אל פרעה

ג" אהר% , א" כ%. ת המתורגמ% לאחיו הצעיר ממנובעמד
רק , אלא,לא נענה לשליחות מתו- שאיפה לגדלות 

 שניה" מאותו ! "ויעש משה ואהר% "–' מתו- ציווי ה
' כאשר ציוה ה"–באו ' מקו" של היענות מוחלטת לצו ה

 "אות" כ% עשו

  
  
  .שבת שלו� ובשורות טובות הרב

  

חברי , משפחת בית גמליאל מברכת את ראש המועצה
  .הוועד ונציגי המליאה הנבחרי"

כולנו תקווה לצאת לדר- חדשה ועתיד טוב יותר 
  לכולנו
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 :להשכרה לטווח ארו- במשק בבית גמליאל

ובנוס, 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

פרטי� נית" לפנות לאברה� וזהבה גוטמ"ל  
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 

  לפרטי" נוספי" . 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 
קלאסית וחשמלית ובמגוו% שיעורי" פרטיי" בגיטרה 

 .ע" כל מה שבאמצע, מאקורדי" ועד תיאוריה. סגנונות

 

  .מחירי" נוחי" ואפשרות הגעה לבית התלמיד
  . שיעור ניסיו% חינ"

.8066'586'054: דוד גולדובסקי, לפרטי�  
_______________________________________  

 2014לשנת  החלה ההרשמה לספריה

 שפחה לשנהח למ" ש70המחיר הוא 

 30/1/14ההרשמה עד 

מנח�, בברכה  
_______________________________________  

אני ממשיכה לאסו, בגדי" ונעליי" לנערי" ונערות 

 .20!12נזקקי" בני 

 .ה" ישמחו לקבל ג" תיקי" ותכשיטי"

 !אנא הביאו רק דברי" במצב טוב

 בתודה

205התאנה , דקלה צור   

( יסהנית% להשאיר ליד דלת הכנ ) 
_______________________________________  

לכלה וסטודנטית להסבת הוראה בעלת תואר ראשו% בכ
יקה מעבירה שיעורי" פרטיי" במתמטיקה טלמתמ

 .בכל הרמות' ט!'לכיתות א
 .נית% לבצע את השיעורי" בבית התלמיד

 0526808812אושרה 

_______________________________________  
קיבא מחפש תרומה של מיח" וארו% סני, בני ע

 .לסידורי"
 !תודה רבה

 0549982699מעי" 

השכרה/ן למכירה"נדל לוח מודעות  

  

  ..אריאל בריח היקר
 "לשנס מותניי, מה גור" לאד" לקו" יו" בהיר אחד

, ולהחליט שרוצה להגיע למקו" שבו אפשרי להשפיע
  !?ולתת, להועיל, לקד", לשנות, לתרו"

 !בחודשי" האחרוני" עברנו ביחד אית- דר- מדהימה
חברות , אחווה, שותפות, אמירה, דר- של העזה

  .ואחדות
התלכדנו למע% מטרה והתחלנו לפעול ע" אמונה גדולה 

  .בלב
בזכות- ראינו והרגשנו מה גדול כוחנו בתור חברה 

  . ועברנו ע" עצמינו תהלי- של העצמה
לי" להשפיע ולתת ולא רק נכחנו לדעת שג" אנו יכו

  ...לקוות אלא לפעול
בהתלהבות , במאמ&, הניצחו% שלנו הוא בתעוזה

  .יתה לנויובמסירות שה
  ...תודה רבה על כ- שאפשרת לנו לעבור תהלי- זה

מקוי" שתמשי- לעסוק בצרכי ציבור באמונה ולתרו" 
  .מכישורי- ומרצ- בתפקידי" ציבוריי" מחוללי שינוי

  .חברי. לעשייה ,באהבה, מעריכי"
בהזדמנות זאת אנו רוצי" לאחל הצלחה למשה ליבר 

  . על בחירתו
אנו נהיה שותפי" של- לעשייה כי המועצה והמושב 

נשמח לתמו- ולעזור במה ..שלנו חשובי" לנו
 ..בהצלחה..שנית%

  
 למסירה

 . מטר2ב רוח,  דלתות במצב טוב5ארו% 
  ) פורק השבוע!כעת מפורק (

 : לפרטי"
   6262248'050   יוסי ולפיש

  7441515'050יש   מירי ולפ
_______________________________________  

 למכירה

  "15.6מחשב נייד חדש מהקופסא של חברת לנובו 

  500GB כונ% 4GBזיכרו% 
  . מקורי ואופיס מקורי כלול8.1ע" ווינדוס 
  .נהאחריות לש

  .ח בלבד" ש1,700במחיר 
אני מוכר את המחשב כי קיבלתי אותו מתנה וכבר יש (

  )לי אחד
  :לפרטי"

  8100807'054 'ירו" 
  

 מכירות

 טוב להודות
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 .לפני זמ% טבילה, ש- היו"נא לתא" במ

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

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

  . אילנה ודבורה לסירוגי%! ערבי שבתות
 

 מקווה

 

  
ה ביו" שלישי "ח" יתקיי" בע!המפגש הקבוע של בית

בשעה , )31/12/2013(ד "תשע' ה, ח בטבת"כ, הקרוב
  .במועדו% ותיקי", הצהריי"! לפני 11:00

  :לפרטי" נוספי" נית% להתקשר
9437841'08' מרי� גרינוולד טל   

9431310'08' לב    טל'או למרי� בר  

 

 בית חם

  

 פעולת חב"ב 20:30

 לימוד ומפקד מדריכי" 15:30
 מפקד 15:45

סגירת ! ההרשמות למפעלי" הקרובי" נפתחו-
. ההרשמה באינטרנט בלבד. 11/, ט טבת"רשמה בכהה

 .לשאלות אפשר לפנות אלינו בשמחה
). 'כיתה ט(ה לשבט אביחי "מסע בעקבות שיירת הל*

 . שבט' ח, המסע יתקיי" בליל חמישי
ו בשבט של "פעילות ט, לכל חניכי הסני,!נטיעות*

 .ו שבט"ט, תתקיי" ביו" חמישי. התנועה
" ובוגרי" בתפילת מנחה נשמח מאד לתיגבור של הורי-

התפילה מתקיימת כרבע שעה לאחר שעת . בסני,

 .המפקד
!שבת שלו�  

 מעי" וצוות ההדרכה

 

ני עקיבאב  

  
  13/1292/!4/11/2 !פעילות העמותה 

  13/1292/ט טבת  "יו" ראשו% י
)פרקי אלישע(כ ע" חנה לבל "  תנ8:45  
"מורשתו של גנדי" י הרצאה ע" פנינה ארוס10:00  
ר אפי "ע" ד" כ באמנות"התנ "–י "  מדרשת ח17:00

.זיו  
  

  13/1231/טבת ' זי כלישיו" ש
  גילה יוסלזו%–חוג האזנה למוסיקה  17:00

  נשמח לראותכ�
_______________________________________  

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

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

סטורית ששורשיה נעוצי" בהתיישבות יפרשיה ה
המשכה באהבה טהורה , החלוצית בי% טרשי ההר

וירית וח ואחריתה בתאונה א"הנרקמת באוהלי הפלמ
  .בירושלי"

  6/1/14, ד"בשבט תשע' ה ביו" שני ה"הסיור יתקיי" בע
  17:00!8:00: בי% השעות
   5 80  :עלות

 ג" לאלה שאינ" משתתפי" בחוג !הטיול פתוח לכול" 
  ידיעת האר&

  .8548693: ההרשמה במרכז היו" בטלפו%
  קיו" הטיול מותנה במספר הנרשמי"

_______________________________________  
  טיול לדרו" מזרח לכיש
  בהדרכתה של עדנה אשד

  29/1/14, ד"ח שבט תשע"ה ביו" רביעי כ"יתקיי" בע
  16:00!8:00: בי% השעות
   805  :עלות

   605: תומכת.ק
 :מסלול הטיול

ניסע בכביש החדש יחסית לאור- מזרח חבל  •
לכיש ונראה את הישובי" החדשי" שהוקמו 

  .י המפוני" מגוש קטי,"ע

  .נטייל בבית הכנסת העתיק בחורבת רימו%  •

   אלו אנשי עצמונה–ניפגש ע" תושבי שומריה  •

ו& שינה את פניו ונצפה לכל נראה אי- הקיב •
  המרחב מהטיילת שבישוב סנסנה

8548693!08: הרשמה במרכז יו" בטלפו%  

 העמותה למען החבר הותיק
  

  אנו מזמיני" את החברי" להצגה חדשה ביידיש
  ה אפרת'מירל
  ה אפרת' בתפקיד מירל!יונה אליא% קשת  

  .ושחקני" נוספי" אחרי"
,  ד"ה שבט תשע"כה ביו" ראשו% "ההצגה תתקיי" בע

26/1/14   
 מכו% וייצמ% –  בערב באול" ויקס 20:00: בשעה

  .רחובות
  )כולל הסעה(  5 100:      מחיר לכרטיס רגיל

  )כולל הסעה( 5 80:  לחברי קהילה תומכת
חברי" המעונייני" ללא הסעה יקבלו כרטיס : הערה(

  ) 5 80: במחיר עלות
  :  במרכז היו"19/1/14ההרשמה עד לתארי- 

   אריה גרינברג– או אצל אב הבית 8548693:   בטלפו%
  .5422847!050:  בטלפו%

  :זמני ומקו" ההסעה
  

  18:45    י הדואר " ע–ניר גלי" 
  19:00     תחנת הסעה–בני דרו" 

  19:20  י הצרכניה"גמליאל ע!בית
  !כל הקוד" זוכה 

 .צוות העמותה וקהילה תומכת

 העמותה למען החבר הותיק



 
 

 

4 

  ה"ב

  ועדת תרבותמשולח" 
   +50תרבות 

                     
   מוזמני� לערבכל חברי המושב

  טעימות בגרפולוגיה
  

  באוירה קלילה ובצורה מקורית 
  ע� הגרפולוגית שרו" טסלר

, תכונותינו, כל אילו מביאי" לידי ביטוי מגוו% רחב של נטיותינו, ע& או משפחה, ציור דמות, חתימתנו, ידינו!כתב
  .ואופ% התמודדותנו ע" אתגרי החיי", שאיפותינו, כישרונותינו

כיצד :לדוגמה.  בניתוח כתבי יד אה נלמד פרמטרי" שוני" המנחי" את הגרפולוגית המקצועיתבמהל- ההרצ
  . ועוד ,סימני" לחוסר יושר בכתב יד,נזהה כותב חברותי

  "...דובדב" שבקצפת"וה

  ...).ייאמרו רק דברי" טובי"!אל דאגה(ות מהקהל /ציורי" ועוד הפתעות של מתנדבי",ניתוח כתבי יד

  .תו. אינטראקציה מתמדת ע� הקהל, בדר. ססגונית והומוריסטיתההרצאה מועברת 

חברה באיגוד הגרפולוגי� המדעי .מרצה מבוקשת הפכה את הרצאתה לסטאנדאפ מצחיק וסוח1,שרו" טסלר
  .ישראלי

  ).04.01.14(ד  "טבת תשע' ק ג"ה במוצש"ההרצאה תתקיי" אי
  20:00מפגש חברי"  בשעה  

  יוק  בד20:30תחילת ההרצאה בשעה  
  . 255מחיר ליחיד   

  אפשר ג" במסרו%.  7341428!050נא להירש" מראש אצל שולמית אנגל  
  

      נשמח לראות את כול"
  המחודשתועדת תרבות  

_________________________________________________________________________________  
  
  

 :ביו" שישי הקרוב

 !% קהילתי שוק קחת! 15:00 עד 11:00 !מ
  ...כלי בית, צעצועי", ספרי", בגדי": בואו לתת ולקבל מכל טוב

  !אנק של- הוא האוצר של מישהו אחר'הג
  **שתיה וכיבוד קל**

  **העודפי" נמסרי" לנזקקי"**
  ....ועוד , )דבש וקינמו%(מאפי" ביתיי" , ) משק דות%( שמ% זית ! דוכני תוצרת מקומית **

  ! ושכני" ודודותבואו והזמינו חברי" וחברות
  3868771!052 אפרת !הוראות הגעה /לפרטי"

  סדנת ליקוט צמחי בר למאכל  תתקיי" הפע"! 9:30 משעה ! לפני השוק 
  ע" אורי יורמ%

נתנסה בשיטת הליקוט האינטואיטיבי ונלמד לזהות צמחי מאכל באמצעות , בסדנה נכיר ונטע" מספר צמחי" נפוצי"
  .החושי" בלי צור- במגדיר צמחי"

  ,נתפלס, קצת על היתרונות הבריאותיי" של אכילת ירוקי" טריי" מ% הבר ועל תזונה בכלל
, שייק ירוק. ובסו, הסדנה נכנס למטבח ונלמד כמה דברי" פשוטי" וטעימי" שאפשר לעשות חינ" ע" צמחי בר

  .טחינה ירוקה ועוד, מרק ירוק, ירקות מוקפצי" ומאודי"
!50תרומה מומלצת . תרומה להקמת המרכז האקולוגי, בתשורה, ות עיניכ"התשלו" על הסדנה כרא: עלות הסדנה

  .ח למשפחה" ש80

  com.gmail@yurman !להרשמה צרו קשר ע" אורי 
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  ה"ב

  

  גמליאל- בית– החטיבה הצעירה ועדת גיל הזהב  מכון שמיעה ודיבור-ןקול           יבנה- חבלהעמותה למען החבר הותיק

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  !אבל ההורים שלך אולי לא שומעים , אתה שמעת? …לא שמעת, מה

  .....?מה? הילד שלך שואל  מה

  !הילדה משבשת מילים כי כך היא שומעת אותם 
  

 מכון שמיעה – קלינאית תקשורת מנהלת מכון קולן –הרצאה מפי ליאורה בירן 

  ודיבור
 

 דרכי טיפול ומכשירים, ליקויי שמיעה, ה הכל על שמיע
 

, ד"ט שבט תשע"ביום רביעי כ, מתכנסים במועדון בבית גמליאל

1/1/14  

  . בדיוק20:00ההרצאה מתחילה בשעה . 19:45בשעה 

  

 ההרצאה ללא תשלום
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  ' ההרשמה לגני� ולכתה א
  ה ''לשנת הלימודי� תשע

  
  :תקופת הרישו�

  ,ה"אי, ה יחל'' חובה לשנת הלימודי" התשעי חוק חינו-"הרישו" לגני הילדי" עפ
  ויימש. עד ) 2014 בינואר 2(ד ''בשבט התשע' ביו� חמישי א

  .ועד בכלל) 2014 בינואר 22(ד "א בשבט התשע"יו� רביעי כ
  בניי% המועצה האזורית חבל יבנה , הרישו" יתקיי" באג, החינו-

  https://toshavnet.malam.com/TikToshav/Entrnce.aspx: ובאתר האינטרנט
  תושב נט: ובחיפוש חופשי

  :תאריכי הלידה החייבי� ברישו� ה�
  

  '    כתה א
  2008 בינואר 1 'ח               "ג בטבת תשס"כ

  2008 בדצמבר 31 'ט           "בטבת תשס' ד: עד
  )מעבר מתארי- עברי לתארי- לועזי(בשל תיקו% חוק לימוד חובה 

  .31/12/2007 ועד 10/12/2007די ג" ילי' יכולי" להרש" לכתה א
  

   5 גילאי 
  2009 בינואר 1 '                ט"תשס בטבת' ה
  2009 בדצמבר 31 '        ע "התש בטבת ד"י: עד

  )לועזי לתארי- עברי מתארי- המעבר (חובה לימוד לחוק התיקו% בשל
  .31/12/2008 ועד 28/12/2008 ילידי ג" 5לגילאי  להרש" יכולי"

  
  4 גילאי 

  2010 בינואר 1 '               ע"התש בטבת ו "ט
  2010 בדצמבר 31 '        א"התשע בטבת ד"כ: עד

  )לועזי לתארי- עברי מתארי- מעבר (חובה לימוד חוק תיקו% בשל
  .31/12/2009 ועד 18/12/2009 ילידי ג"  4לגילאי  להרש" יכולי"

  
  3 גילאי 

  2011 בינואר 1 '            א"התשע בטבת ה"כ
  2011 בדצמבר 31 '         ב"התשע בטבת' ה: עד

  
  :לשרותכ�

  
  מועצה אזורית חבל יבנה

  אג1 החינו.
  8622122'08: טלפו"
  8520120'08: פקס

 h_y_edu@013net.net: מייל
 

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  

 
:לכניסה לאתר המושב  

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

 
08-9437133 :מזכירות המושב  

Sg828@bezeqint.net 


