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  עלון שבועי

 בית גמליאל

  
  ואראפרשת 

 ג"תשע שבט' א
12/1/13  

  788 ' מסןגיליו

  

 וארא
  16:33   כניסת שבת

  17:30   יציאת שבת

  16:50  ש"מנחה באמצ

  17:00  ש"ערבית באמצ

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 הרב/  דבר תורה

והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים והצלתי אתכם "
"וגאלתי, מעבודתכם  

 
כנגד , י ולקחתיוהוצאתי והצלתי וגאלת: גאולות יש כאן' ד"
כוסות ' וכנגדן תיקנו חכמים ד, גזירות שגזר עליהן פרעה' ד

' כוס ישועות אשא ובשם ה: בליל הפסח לקיים מה שנאמר
אף , לביםכשם שהגאולה מותנית בש). 'ה' מדרש ו" (אקרא

פזר עם שנת:  לדרגהההשעבוד הסתמן והתפתח כאילו מדרג
ניהם עבודה נעשה עבדים העובדים לאדו, ונותק מארצו  

 

  מקווה
  .ש"מוצ, חמישי, רביעי: בימים 0548094202-אילנה 
  .שני שלישי, בימים ראשון 0544534015-דבורה 

  . אילנה השבוע-בימי שישי לסירוגין
  .נא להתקשר ולתאם במשך היום

  

 י"א עווקדלאו , הפקר לכל, לשם עבדות, שאינה צריכה
לשם מטרת , ואלא כל אזרח משעבד אותם כרצונ, השלטון

ללא הנאה כלשהי לאדוניהם זהו , "לכו לסבלותכם "-סבל
ש שאינו נהנה בחינת נח, סמלה של מצרים התנין הגדול

והצלית אתכם : "כ"ואח, דגש על הסבל לשם סבל, מנשיכתו
גאולת : ולאחר מכן, זו עבודה של צורך עבודה, "מעבודתכם

 העם האדם היחיד להיות בן חורין לעצמו ורק אז איסוף
כי בלי , המפוזר ואחדותו אשר לשם זה ניתנה לו התורה

.התורה אין אחדות טבעית אמיתית  
________________________________  

הרב, תובשורות טובו חודש טוב, שבת שלום  

  שיעור לנשים
  לנשים לא מתקיים השבתהשיעור 

______________  
  רבקה, שבת שלום

   שבת גמראשיעור 
  .לא מתקיים השבתאחר הצהריים ' השיעור בגמ

______________  
 הרב, להתראות

  ש עם צקי שלו"שיעור פ
  

נפגש ביום , השיעור מתחדש, בשעה טובה
  .נדלר'  אצל מש20:30בשעה , בינואר 14,בשבט 'ג ,שני

  .בואו בשמחה

   

  הרצאה עם הרב ישראל רוזן
  

שת בשלח פר ,במוצאי שבת, לידיעת החברים והחברות
הרב ישראל רוזן יתארח במושב , 26/1ו בשבט "מוצאי ט

  . צוותי מדע ותורה-"צומת" ראש מכון א"שליט
 .ווה במצגתלההרצאה מ-"טכנולוגיה בהלכה: "הנושא

ציבור החברים ) בדיוק( במועדון 20:00שעה  )מומלץ(
  .והחברות מוזמן

____________________________  
 .רבותת תדוע, נ המרכזי"ביהכ, הרב

 

  לימוד קריאת מגילת אסתר לבני נוער
 

 הבא לבני הנוער ללימוד קריאת המגילה יתקיים המפגש
 14:00בשעה , 19/1  ,בשבט 'ח, "בא"ה בשבת פרשת "אי

  .י עזרי דשן"בבית המדרש בבית הכנסת הגדול ע
  .לא יתקיים לימוד" וארא"בשבת פרשת 

   

במסגרת רצוני להכיר את החניכים ומשפחותיהם באופן 
 חניכי אישי אשמח מאוד להתארח בסעודות שבת בבתי

 .ומדריכי המושב
_______________________  

 0523664454 אור הקומונרית
 

  !! ערב נשים-היכונו היכונו 
  )ג"מ, בראשית" (קחו לכם מזימרת הארץ"

ניקח מזימרת ארצנו בערב של צמיחה וגדילה של זמר 
  .יחד כל נשות המושב, וריקוד נשי

 צלילים וריקודים לקראת ,חגיגה של טעמים  :בתוכנית
  .כיבוד בסימן החודש: טעמים. ו בשבט"ט

  .הסולנית של להקת אשירה, ספיר: צלילים
, ה ביום שני"הערב יתקיים אי . רינתרקידההמ: ריקודים

   בערב20:00בשעה )  ערב הבחירות21/1(בשבט ' י
  !בשמחה ובהתרוממות רוח בואנה . במועדון הגדול

  !הערב הזה כולו שלנו
___________________  
  :לפרטים

  0522224943מירב בקר 
  0507228972שלומית גז 
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  .  ויחיד בצהרון של הילה1תפנה מקום ה

     0525712298 הילה
_______________________________________ 

  
מחפשים סיוע בעבודות סדר ונקיון פשוטות לביתנו הקטן 

 .פעם בשבוע
 0502020152   ורועי קנדלנעמי

_______________________________________  
  

אנא העבירו אליי עגלות ילדים או טיולונים שיצאו 
 .העגלולים  אני זקוק לגלגלים שונים לתחזוקת-משימוש 

 משה פרנקל
_______________________________________  

 לוח מודעות

  
 .מטבח חדש וסלון, ר" מ72-כ ,  חדרים 3דירת 

 .מכל סוג יש נגישות לעגלות . מזגנים בכל חדר
 0544610943 לפרטים יעל

 מכירה/ן להשכרה"נדל

  !!!בחרנו בהפניניג? כבר בחרתם
 

   בואו בהמוניכם להפנינג ספורטיבי לכל המשפחה
  .22/1שיתקיים ביום הבחירות 

מתנפחים לכל   רכז המושבמ 10:00-13:00בין השעות 
זומבה עם שירה ושירלי לנשים  ,הגילאים לאורך כל היום

אליפות ) כדורסל שלשות(לנוער   street ball , ונערות
דוכני , קריוקי, מ" ק5מירוץ של ,המושב בטניס שולחן

מטפחות בגדי , כיפות,מכירת תכשיטים , אוכל מגוונים
  ...ילדים ועוד

  

עוניין או מעוניינת להשתתף מי שמ -הרשמה למירוץ *
 lilooch.k@gmail.com : נא להרשם ,במירוץ

  
  כל התחרויות נושאות פרסים

   מוזמן לקבל פרטים ולהרשם המעוניין להפעיל דוכן 
  0528846354אצל שירי טויטו 

חרי הפרסומים ועקבו א, שריינו את התאריך והשעות, אז
  !!!נפגש בהפנינג  !  בהמשך

____________________  
  :לפרטים נוספים

  0526631228לילך קרפלס 
  0522392124מוטי טויטו 

  
  13-17/1/13: פעילות העמותה לשבוע שבין

כ וכן לא "לא יתקיים חוג תנ 13/1, שבט' ב, יום ראשון
  .תתקיים הרצאה

י חוג " מדרשת ח- 15/1, ג"שבט תשע' דיום שלישי 

 .חוג מוסיקה עם גילה יוסלזון 17:00 -מוסיקה
  16/1,שבט' יום רביעי ה

   
ה ביום רביעי "יתקיים בעז –טיול להרי ירושלים עם עדנה 

8:00-16:00:  בין השעות 16/1 ,בשבט' ה  
ניפגש עם בן המקום ונשמע את סיפורו , נבקר ביד השמונה
 .כי"נטייל בהדרכתו בגן התנ. ב ואנשיוהמיוחד של הישו

 .נטייל בשביל הפסלים של הר אדר ונבקר באנדרטת הראל
 .נקנח בארוחת צהרים טעימה מאוד במלון מעלה החמישה

  ₪ 80  קהילה תומכת,  90₪ רגיל) כולל ארוחה: (עלות
 או אצל הרכזות 8548693: הרשמה במרכז היום בטלפון

. אב הבית – בישובים או אצל אריה גרינברג  
, המשתתפים' קיום הטיול מותנה במס, לידיעתכם

13/1/13ההרשמה עד ליום ראשון   
_____________________  

,בברכת חורף בריא  
.צוות העמותה ומרכז היום  

 העמותה למען החבר הותיק

  
ה ביום שלישי "יתקיים אי ו בשבט" הפנינג ט-הכי ירוק  

17:00.בניר גלים מהשעה ) 15/1/13(בשבט ' ד  
.הצגתאטרון מוזיקאלית ירוקה*      

.המסע אל עמק הסיפורים הירוקים    "  
".הכי ירוק בסביבה"מתחם *    

.ן שתי יצירותי כל ילד יכ–     סדנאות יצירה   
.רים ירוקים והאזנה  עיון בספ–" פינה קסומה וירוקה"  

. 30₪: כרטיס כניסה לילד  
 

.עם הגר חופש" אילת מטיילת" :פעוטאטרון  
מנוי הצגות ילדים בחבל ,   בבני דרום)23/1(ב בשבט "י

ט בשבט "ה ביום רביעי  י"יא "הדייג ודג הזהב  " -יבנה  
. בגבעת וושינגטון17:00  בשעה 30/1/13  

 
) 28/1/13(שבט ז ב"ה ביום שני י"אי: שבוע גוש קטיף  

נקיים סיור בניצן ובישוב החדש וביקור במרכז למורשת 
 יציאה מניר גלים וכניסה לכל 15:30שעה ב .גוש קטיף

.  נרשמים4ישוב בחבל שיהיו בו   
הדרכה במרכז ומפגש עם אנשי הישוב        , סרט, שיחה
ח " ש10: עלות  

                                                            
החיים ביחד ולחוד   : "כיפה סרוטה בחיי הקהילה"

... סטירה יהודית מטורפת המשאירה מקום למחשבה
) 9/2/13(ט בשבט "כ"  משפטים"ק פרשת "ה במוצש"אי

. 30₪:  בבית גמליאל דמי כניסה20:30בשעה   
 

ברחובות של דן "טיול מוסיקלי עם שלמה מוסמן 
 14:00בשעה ) 10/2(בט בש' ה ביום ראשון  ל"י א"אלמגור

". רחובות"נצא לטיול ברחובות העיר   
. מומלץ להביא לבוש חם ושתיה ₪   65: מחיר לאדם   

  

 ס"משולחן המתנ
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  שלום ומבורךשבת   
  !טובחודש   

  

  

  יום ראשון
  13/1 שבט' ב

  

  שנייום 
  14/1 שבט' ג

  שלישייום 
  15/1 שבט' ד

  ביעייום ר
  16/1 שבט' ה

  חמישייום 
  17/1 שבט' ו

  
16:00  
תורה לילדים שיעור 

  בבית הכנסת הגדול

17:30-19:30  
  ספריה

  

11:00  
  בית חם

16:00  
תורה לילדים שיעור 

 בבית הכנסת הגדול

17:30-19:30  
  ספריה

 16:43  תפילת מנחה 

  06:15 י"מנחת ש  תפילת נץ
  נ הגדול"ביהכ  השבת אין שיעור

  08:00  שטיבל  שחרית
 08:30 נ הגדול "ביהכ שחרית
 08:15 י"מנחת ש שחרית

  נ הגדול"ביהכ נדלריוני , שיעור למבוגרים, לאחר התפילה
  נ הגדול"ביהכ  שבי דויטש, במקביל שיעור לילדים

 12:30 שטיבל מנחה גדולה
 13:00 י"מנחת ש מנחה גדולה
 13:00 נ הגדול"ביהכ מנחה גדולה

 13:15 י"מנחת ש תהילים לילדים
  13:15  אשל' משפ  תהילים

 15:55 מייזליק' בית משפ תהילים לנשים ונערות

  שטיבל 'בינימין נחמן יוסקוביץ, ש"שיעור בפ, ה לערביתבין מנח

 ואראפרשת  זמני שבת

  לוח אירועים לשבוע הקרוב

  
  :המערכת

  עידית בוכניק
  יטוטו-שירי גביש

  אפרת להמן: מדפיסה
  שרית גרוסמן: מפיצה

הודעות לפרסום יתקבלו עד יום 
  .19:00שלישי ב 

dafmedabg@gmail.com 
www.beitgamliel.org.il  

  57: סיסמא. גמליאל: שם
  9437133 :מזכירות המושב

Sg828@bezeqint.net

  
 עמכם' ה

 20:30:ב'פעולת חב
 15:50:לימוד מדריכים
 16:00:מפקד מדריכים
  16:05:מפקד חניכים

  
הולך להיות כיף , יישר כח לכל מי שנרשם לנטיעות

 !!חיים
יישר . ה"שבט נאמן ייצא למסע הל) ביום חמישי(השבוע 

 ...לא לשכוח בגדים חמים!! כח לכל הנרשמים

 (-: ..שבת שלום לכולם

 

 ני עקיבאב
  

 ,הקרוב' ה ביום ג"המפגש הקבוע של בית חם יתקיים בעז
  .קיםי לפני הצהריים במועדון ות11:00 בשעה 18/1שבט ' ד

       הפגישה בשבוע האחרון בוטלה עקב מזג האויר
____________________________  
  :                     לפרטים נוספים ניתן להתקשר

   9437841: למרים גרינוולד
   9431301 :לב-למרים בר

 

 בית חם
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