בס"ד

עלון שבועי

בית גמליאל

פרשת ויגש
ד' טבת התשע"ד
7.12.2013

כניסת השבת16:16 :
יציאת השבת 17:16 :
מנחה באמצ"ש16:23 :
ערבית באמצ"ש16:48:

דבר תורה /הרב
"וית" את קולו בבכי ולא יכלו אחיו לענות אותו כי
נבהלו מפניו"
אבא כה" ברדלא אמר:
"אוי לנו מיו #הדי" ,אוי לנו מיו #התוכחה .יוס,
קטנ" של שבטי #היה ,ולא היו יכולי #לעמוד
בתוכחתו  ,לכשיבוא הקב"ה ויוכיח כל אחד ואחד
לפי מה שהוא ,שנאמר) :תהלי #נ(אוכיח /ואערכה
לעיני ,/על אחת כמה וכמה!" )מדרש רבה צד(
ההקבלה ,שעור /רבי אבא בי" תחושותיה #של
האחי #בעומד #לפני יוס ,,לבי" משפטו של הקב"ה
את האד ,#טעונה הסבר .יוס ,,אכ" קטנ" של
שבטי #היה – בשני ,#אול ,#כעת במעמד ההתגלות
לאחיו הוא בדרגה של מל /ויש לאל ידו לעשות בה#
כרצונו ,וא /טבעי הדבר ,שהאחי #יחששו וייבהלו
מפניו ולא יוכלו לעמוד בתוכחתו.

שיעורים
השיעור בשבת בגמרא מס' בבא בתרא בשעה ,15.30
הרב
___________________________________
בשטיבל
בי" מנחה לערבית שיעור לגברי #ונשי#
___________________________________
שיעור פ"ש ע #צקי שלו
השיעור הבא יתקיי #בעז"ה
ביו #שני ,ו' בכסלו תשע"ד 9 ,בדצמבר בשעה
 ,20:30אצל משפחת נדלר.
___________________________________
שיעורי תורה לילדי)ות המושב
לתלמידי)ות כתות ב' –ה' השיעור מתקיי #בימי#
שני ורביעי בשעה  16.00בבית הכנסת הגדול מצפה
לראות את כולכ#
הרב.
___________________________________
לימוד בחברותא של הורי #וילדי#
מוצ"ש ,בשעה  ,18:30בבית הכנסת הגדול
הרבה פרסי #והרבה שמחה!!!
____________________________________
שיעור לנשי#
השבת לא מתקיי #השיעור לנשי ,#נחדש את
השיעור בעז'ה בשבת הבאה פרשת ויחי.
שבת שלו רבקה

בנוס ,לכ ,/כשאד #פוגע ועושה עוול כלפי מל ,/מעשהו
נחשב כחמור יותר מאשר אילו היה פוגע באד #מ"
השורה וממילא ג #פסק דינו חמור ביותר.
בשעה ,שאחיו של יוס ,התנכלו לו להמיתו ,השליכוהו
לבור ומכרוהו ,הוא היה במעמד של אחיה #ולא
במעמד של מל ,/עכשיו ,בשעת התגלותו אליה#
בעומד #לפניו הרי ,שעליו לשפוט אות #על פי שעת
המעשה,לא כפוגעי #במל ,/אלא ,כפוגעי #באחיה#
בהיותו ב" שבע עשרה שנה ,בכל אופ" אע"פ כ" ה#
חוששי #מפניו ,מאחר ובשעת תוכחתו הוא מל./
אבל ,אצל הקב"ה אי" הבדל בי" מעמדו של האד#
בשעת מעשה למעמדו בשעת הדי" ,לא במעמד הפוגע
ולא במעמד הנפגע כול #שווי #לפניו בדי" במשפט
הצדק המוחלט.
"לכשיבוא הקב"ה ויוכיח כל אחד ואחד לפי מה
שהוא"....
שבת שלו ובשורות טובות הרב.

מזל טוב
מזל טוב למשפחות גרינוולד :מרי #ויעקב –
הסבתא והסבא – ושלמה ושרית ) הדוד והדודה,
להולדת הנכדה והאחיינית – ליאור – בת לישראל
ולנטלי .שיזכו לגדלה לתורה לחופה ולמעשי#
טובי #ושירוו נחת מצאצאיה.#
___________________________________
לחנניה לוינגר ולמיכל ודורו" לוז
מזל טוב להולדת הנכד המשות ,אמיתי
ב" לזהר ואליעזר לוינגר מקדומי.#
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בית חם

העמותה למען החבר הותיק

המפגש הקבוע של בית)ח #יתקיי #בע"ה ביו #שלישי
הקרוב ,ז' טבת ,ה' תשע"ד ) ,(10/12/2013בשעה 11:00
לפני)הצהריי ,#במועדו" ותיקי.#
תתארח אצלנו חברתנו במושב ,גב' ברוריה רוזנפלד,
שתשוחח עמנו על עבודתה בטלויזיה הקהילתית
ברחובות.
תודה למיכל פר 3על שיחתה עמנו בשבוע שעבר על עול#
המחשב.
תודה מיוחדת למשפחת ב")יאיר שארחו וכיבדו אותנו
בבית #בשבוע החול ,בקונצרט לכבוד החנוכה .הופיעו,
ניגנו ושימחו אותנו :בעלת הבית סמדר ב")יאיר –
באקורדיו" ע #שירי חנוכה; בני ובנות המושב בקטעי#
קלסיי #ובשירי #ישראליי :#יגיל יולס – בפסנתר;
חפציבה ב")יאיר – בפסנתר; ה "שלישיה" נחשו" להמ"
ב ) פסנתר ,יונת" לוגר ב ) כינור ,ב ) גיטרה וב ) שירה
ונוע #בלו #ב ) תופי #וב ) מצילתיי.#
הנחתה את ההופעה בהצלחה רבה תהילה ב")יאיר,
והבנות עד" סבג ואביטל ב")יאיר שימחו אותנו
בנוכחות" ובריקוד הסביבו".
כל חברי בית)ח #מאחלי #למשפחת מרי #ויעקב
גרינוולד ,על כל שלוחותיה ,מזל טוב והרבה נחת
להולדת הנכדה החדשה – ליאור – בת לבנ #ישראל
ולרעיתו נטלי.
לפרטי נוספי נית #להתקשר
מרי גרינוולד טל' 08'9437841
או למרי בר'לב טל' 08'9431310

פעילות העמותה ) 8)12/12/13
יו ראשו #ה' טבת 8/12/13
 8:45תנ"כ )פרקי אלישע( – חנה לבל
 10:00)11:15הרצאה" :חצבני ,בניאס וד '"#מקורות
הירד#
מרצה :דוד אלבלדה
יו שלישי ז' טבת
10/12/13
 17:00חוג מוסיקה – גילה יוסלזו"
נשמח לראותכ!
_______________________________________
אנו מזמיני #את החברי #להצגה חדשה ביידיש:

הנחת נכס ריק
נכס ריק לחלוטי" מכל אד #וחפ , 3ולא נעשה בו שימוש
 ,לתקופה של לפחות  30יו #ברציפות ) על פי תקנות
ההסדרי #במשק המדינה התשנ"ג  (1993מזכה את
בעליו /המחזיק בהנחה בשיעור  100%לתקופה
מצטברת של עד  6חודשי .#ההנחה הינה לבעלות אחת
)כלומר ההנחה ניתנת פע אחת בלבד ,כל עוד לא
שונתה הבעלות בנכס ( .ההנחה תינת #ממועד מסירת
ההודעה בכתב למועצה  ,בכפו -למילוי הצהרה בדבר
נכס ריק על ידי המבקש וביקורת פקח במקו.
בברכה,
אתי איכר
מנהלת מחלקת גביה
המועצה איזורית חבל יבנה
טלפו08'8622118 :#
נייד052'3271577 :

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".

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) 2 100 :כולל הסעה(
לחברי קהילה תומכת) 2 80 :כולל הסעה(
)הערה :חברי #המעונייני #ללא הסעה יקבלו כרטיס
במחיר עלות( 2 80 :
ההרשמה עד לתארי 19/1/14 /במרכז היו:#
בטלפו" 8548693 :או אצל אב הבית – אריה גרינברג
בטלפו".050)5422847 :
זמני ומקו #ההסעה:
ניר גלי – #ע"י הדואר
18:45
בני דרו – #תחנת הסעה
19:00
19:20
בית)גמליאל ע"י הצרכניה
כל הקוד #זוכה !
צוות העמותה וקהילה תומכת.
_______________________________________
טיול לדרו מזרח לכיש
בהדרכתה של עדנה אשד
בי" השעות8:00)16:00 :
מסלול הטיול:
• ניסע בכביש החדש יחסית לאור /מזרח חבל
לכיש ונראה את הישובי #החדשי #שהוקמו
ע"י המפוני #מגוש קטי.,
• נטייל בבית הכנסת העתיק בחורבת רימו" .
• ניפגש ע #תושבי שומריה – אלו אנשי עצמונה
• נראה אי /הקיבו 3שינה את פניו ונצפה לכל
המרחב מהטיילת שבישוב סנסנה
פרטי #נוספי #בהמש) /תארי ,/זמני איסו ,,תשלו#
וכו'(
הרשמה במרכז יו #בטלפו"08)8548693 :
על תאריך הטיול נעדכנכם בקרוב
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נדל"ן להשכרה

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

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

שבת שלו
ומבור!!!0

מחירי #נוחי #ואפשרות הגעה לבית התלמיד.
שיעור ניסיו" חינ.#
לפרטי ,דוד גולדובסקי.054'586'8066 :
_______________________________________
שיעורי #פרטיי #עד רמת בגרות ברוב שפות התכנות,
מסטודנט שנה ב' למדעי המחשב.
מיועד ג #כהכנה לבגרות/תגבור ללימודי #וג #סת#
כהעשרה.
יהונת054'802'3342 ' #
חוויות מהסרטי #בחוויות שווי.3
והפע #בזיקה לעשרה בטבת וליו #הקדיש הכללי
במוצאי שבת,י"א טבת 14.12,בשעה 20.30
יוקר" סרט #של נאוה סמל ויהלי ברגמ" )"דבר על
מקו #המצא"#
סיפור" של שתי משפחות,שבסתיו  1949מקשיבות מדי
יו #למדור לחיפוש קרובי #ברדיו.
יו #אחד נשמעת במדור הודעה שמשנה את חייה"...
התסריט נכתב בהשראת סיפור #האמיתי של סבה
וסבתה של נאוה סמל שהקשר ביניה #התחדש לאחר 30
שנות פרידה.
הבמאי יהלי ברגמ",ביי #את הסרט בסגנו" עכשווי.
בתו #ההקרנה ייער /דיו" ע #נאוה וע #יהלי.
 40שח במכירה מוקדמת.
כרטיסי #אצלי.
פנינה שטאובר
08-9310708 , 052-4840521

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
לכניסה לאתר המושב:
www.beitgamliel.org.il
שם :גמליאל .סיסמא57 :
מזכירות המושב08-9437133 :
Sg828@bezeqint.net
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