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עלון שבועי 
 בית גמליאל

 
וארא פרשת 

ב "תשע  טבת ו"כ
21/1/11  

 744 'מס ןגיליו

 

 ואראפרשת 
 16:40  כניסת שבת

 17:43  יציאת שבת

 17:07ש "מנחה באמצ

 17:17ש "ערבית באמצ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הרב/  דבר תורה

השבת אבידה 

ויעבידו מצרים את "על זה נאמר , לשעבד את ישראל
כל העם היו מעבידים את ישראל וזאת " ישראל בפרך

כי , היתה החמרה קשה וגם שינוי עצום בדרך ההשפלה
עד עתה היו עבדים למלך ומעתה הם עבדים לכל אחד 

בקושי , ולואחד מהעם המצרי שלא לדבר על נשינוי הגד
היה ראוי להעניש את העם , על כך. והעומס בעבודה

להעביד את ישראל  -שעשו בישראל שלא כדין, המצרי
משנה המדרש ואומר את דברי , ולכן, אצל כל אחד ואחד

כי דינא במלכותא דינא ויש  "-ואני הצדיק' ה"פרעה 
" עמי הרשעים", אולם, ברשותי ובסמכותי לעזות זאת

. יעשו שלא כדין
 ____________________________

הרב , שבת שלום ובשורות טובות

"הצדיק ואני ועמי רשעים' ה"  
 

" הצדיק ואני ועמי רשעים' כך אמר פרעה ה: "מובא במדרש
, שמות' ן בפר"הבנת כוונת המדרש היא על פי דברי המרב

היו עובדים את אותם עבודות שציווה שבתחילה בני ישראל 
ועל " ויבן ערי מסכנות לפרעה וישימו עליו שרי מיסים"המלך 

חלק זה אין להעניש את פרעה כי ברשותו ובסמכותו לצוות 
 -על עבודות לעם שגר וחי אצלו וגם להטל עליו מיסים כרצונו

מאוחר יותר כאשר , אבל" דינא דמלכותא דינא"הלכה היא 
   לכל המצריים שיעשה כל אחד מה שירצהניתנה הרשות 

ימלאו שנתים לפטירתו של   22/1ז בטבת  "ביום ראשון כ
. זכרונו לברכהשמואל וינברג 

. בבית העלמין ברחובות  16:00עליה לקבר בשעה 
מפי חברנו ,  יתקיים שיעור לעילוי נשמתו   18:30בשעה  

. בבית הכנסת מנחת שי, פנחס אלפרט' פרופ

 שיעור לנשים
 16:30השבת מתקיים השיעור בשעה 

_ _________________
רבקה , שבת שלום

 
מזל טוב ליעל ואיתן פינקרט 

להולדת הבת אלונה   
נעם והילה , אחות לתמר

מזל טוב לסבא וסבתא  
 מאיר ויוכי צחור

 __________________________________________
 

. מזל טוב לדורון גוטמן שהתארס
. ורוןט לזהבה ואברהם גוטמן לאירוסי הבן ד"מז

 .ה להרבה שמחות ונחת מכל הילדים"שתזכו בע

 מזל טוב

 
סגולות האופנים היו ליד הבית של גילור  מי שראה אופנים

 180למשפחת משה לבית  להתקשר בבקשה אמי שמצ
 08-9426379התמר  ברחוב

 
 נה משהיבתודה עי

 השבת אבידה

 .נרגילה  על  גג  בית  הכנסת  המרכזי
 

גשמי  הברכה  שירדו  לאחרונה  גרמו  נזק  כספי  כבד  
על  גג  .  מעשה  ידי  אדם  –הנזק  .  לבית  הכנסת  המרכזי

המעשנים  גם  .  בית  הכנסת  נמצאו  שני  כסאות  ונרגילה
את  שיירי  המזון  ואת  בקבוק  הקוקה  .  שתו  ואכלו  שם

,  המרזב  נסתם.  קולה  הם  פשוט  דחפו  לתוך  המרזב
יריות  האיטום  נפרצו  ומים  חדר  מהגג  ,  הגג  הוצף  מים

. נזק  נגרם  לריהוט.  ישר  על  הריהוט  שלמטה
.   ל  מעורר  הרבה  שאלות  ותהיות"הסיפור  הנ

מים  אנחנו  שלא  הגשנו  תלונה  במשטרה  אולי  אש
כאשר  יד  נעלמה  הרסה  כמה  כסאות  ברחבה  שלפני  

,  אם  אותם  עברייני  רכוש  היו  נתפסים.  בית  הכנסת
מפרסמים  את  שמם  ברבים  ומחייבים  אותם  לשלם  

ייתכן  ועברייני  רכוש  אחרים  היו  נרתעים  ,  את  הנזק
בעתיד  לא  נהיה  יותר  . לא  היה  נהרסורכוש  הציבור  

. העבריינים  יבואו  על  עונשם. סלחניים
ובכל זאת  מבקשים  .  אין  בכוחנו  לחנך  ולהטיף  מוסר

מה  ששנוא  עליך  אל  תעשה  לחבריך  :  אנו  להזכיר  
.   אנא.  וגם  לא  לרכוש  ציבורי
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הגיעה קולקציה חדשה של מטפחות וסרטים עם שילוב 

לביתי בתאום מראש  תחרה מוזמנות
 

 0549987993 נוגה אשל
 ______________________________________

מטרת . לילדים" מרכז העשרה"בעיר יבנה הוקם 
הפרויקט היא מתן מקום לפעילות חברתית ולימודית 

המרכז זקוק לספרים . לאחר שעות הלימודים
רדיו וכל מה שיכול לשרת את , טלוויזיה, ולמשחקים

                             .הילדים
 0547735446' טל 

 ______________________________________
 (בקבוקי פיקדון)אני אוסף בקבוקים למחזור 

סוף אניתן להשאיר בקבוקים ליד פחי הזבל ואני א
 .אותם במהלך השבוע

 0505899313 עמיחי ויינברג
 ______________________________________

שתי כורסאות + ספה תלת מושבית למסירה 
 6742331050דליה אביגדורי 

 9430317או   
______________________________________
_ 

 
______________________________________

_ 
 

______________________________________
 _

 
______________________________________

 _
 

 

 לוח מודעות

!חברי מושב בית גמליאל היקרים  
 

 ,עברו כבר כמה חודשים מאז הביקור הראשון שלנו במושב
.יותר על ההזדמנות לשוב לכאןואנו שמחים ב  

תודה רבה למשפחות המאמצות שפותחות את ביתם 
!ולכל מי שפותח את הלב ומקבל אותנו בשמחה,בפנינו  

ותודה לכולם על שיתוף !בתקווה לשבת פורה ומהנה
!הפעולה  

____________________________  
,הכשרה,נריה-קבוצת שלהבת  

.בני עקיבא העולמית   
 

 מהנעשה בספרייה
 

הודות לתקציב שהתקבל מהמועצה החלפנו את המחשב 
אנו מתכננים לחדש את  .ושידרגנו את תוכנת הספרייה

נשמח להצעות והארות  .פנים הספרייה
__________________ 

 רי דשןזע

 
 

חדרים  5, יפה ומרווח, בית בהרחבה
 0544837102איתן 

_____________________________________
 __

 

ן "נדל
להשכרה/למכירה  

 
ל בעניין הסדרת המאחזים חוג בית אצל משפחת גדיא

"( בא"פרשת )ש הבא "במוצ -ועתידה של מגרון 
! בואו בהמוניכם, 125התמר ' רח

 ___________________________
 0522464865אלי גדיאל 

 
 
 

 

 תן במושב שדמה-שוק קח
 

 15:00עד  11:00בשעות  (בשבוע הבא)  27/1יום שישי 
, ספרים, משחקים, אפשר לקבל ולתת כלים -כרגיל 
 .נעליים ועוד, בגדים

 :כמו כן זקוקים לחומרים אלה
צנצנות ובקבוקי זכוכית , פחיות שימורים ריקות

, חבלים, מרצפות, חצץ, קרשים)חומרי בנייה  (םינקי)
רשתות , בדי יוטה, דלתות, חלונות, במבוקים, עצים

אלה שמגיעים בקופסאות של )קרים גדולים קל ,בד
( מוצרי חשמל חדשים

נא לחלק  -בכניסה למשק מוצב מכל גדול עם שקים 
 .את החומרים לפי השק המתאים

 ___________________
 0524345663 אפרת

 

צוריה שלו " / שאריות החיים"
 

 ,טינה ,על כמיהה, שארית החיים על ספרה צרויה שלו

בין  ,ופי הארץ והנפשעלבון ואהבה ביחסים שבין נ ,געגועים
 .גברים לנשים ובין הורים לילדיהם

  ,יום רביעי ר שמואל פאוסט"בהנחיית ד
קיבוץ עין  ,במרכז יעקב הרצוג 19:45ה בשע 1/2 בשבט' ח

 8608331: לפרטים והרשמה צורים
 30₪: השתתפות בהוצאות
 !הרשמה מראש בלבד

 

 תהילים לילדים
 

כל , לערך 13:20בכל שבת אחרי תפילת מנחה בשעה 
ופר 'צ .י"כ מנחת ש"בבי הילדים מוזמנים לאמירת תהילים

ניתן להקדיש את אמירת  .למשתתפים ופרסים למתמידים
. התהילים לרפואת או לעילוי נשמת

 !תרומות תתקבלנה בברכה
 

____________________ 
 ,בברכה

 אריאל בריח ומוטי טויטו

 
 

הכין ושלח לנו אוכל אחרי , תודה רבה לכל מי שטרח
ותודה רבה גדולה לאסתי גרינברג שאירגנה , הלידה

 מנימשפחת  .את הכל
 

 

שנזכה להחזיר לכם בשמחות 

 

  

 

 משפחת מני

 ודותטוב לה
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 ההרשמה נמשכת -שבתנוער באלון מורה

 . 02/02שבת הנוער עד לתאריך ניתן להירשם ל
מספר . ס"ניתן להירשם ולשלם אצל הדס במתנ

 !כההמקומות מוגבל וכל הקודם זו
 

' פעילות לכיתות ו
ס לפעילות "ניפגש במתנ( 08/02)ו בשבט "במוצאי ט

, בניית עציצים מפירות יבשים –טעימה ומדליקה 
. סוכריות גומי וכל מיני דברים טובים

סדנה ומתנה , כיבוד עשיר, שוביםהסעה מהיי: בתוכנית
. ח"ש 25: עלות. לאמא

 .ניתן להירשם אצלי או אצל הדס
______________ 

אורן  ,ניפגש
 

 
 .....חוג זומבה במושב ממשיך *

ס לחוג זומבה ''הנכן מוזמנות להצטרף ולהירשם במתנ
. באולם במושב 21:15שמתקיים ביום שני בשעה 

ות ולנשים הרוצות לשמור על כושר החוג מתאים לנער
ולשרוף הרבה קלוריות 

 מצפים לראותכן אורלי ושורי
 
" בואו נשלב זרועות למען בריאותנו"*

מזמינים אותך , ס חבל יבנה וקופת חולים כללית"מתנ
! ליום בריאות

לשפר את איכות חייך  תומעוניינ 45-65אם את בת 
בבית  בואי לשוחח על בריאותך הנך מוזמנת למועדון

 גמליאל 
. 19:00בשעה  (23/1) ח טבת "ביום שני כ

: בתוכנית
סדנא בהתעמלות בונה  " -עצם העניין: "ציפי איטלי  

 עצם
 -מנהל המרכז לבריאות האישה -ר ישראל יולס"ד

 :  אשדוד, ות כלליתאשרותי ברי
 "חידושים ועדכונים – 2012גיל המעבר "
 – ת כלליתואשרותי ברי -דיאטנית -אמירים-נטע טבח 
" תזונה נכונה"
 
 2 םשרים במגפיי *

 
בליווי להקת , הנכם מוזמנים לערב שירה ישראלי 

" הללי"הבית 
בשעה  21/1ו טבת ה"כ ק פרשת וארא"נפגשים במוצש

בחדר האוכל  20:30
! בואו בשירה בקבוצת יבנה

 יוגש כיבוד קל !כניסה חופשית
 
 
 
 
 

 

 ס"משולחן המתנ

 
לאחרונה הוסף לאתר לדף הקישורים השונים חלון עם 

, יבוציםק, עדכוני פסיקות משפטיות בנושאי מושבים
 .וועדים ומועצות איזוריות

 מערכת האתר

 
  22/1, ז טבת"כיום ראשון 

 
חנה לבל  -ך"תנ 08:45
10:00 

 
שרית  -בראי הקולנוע  -לא תרצח 

 מבליסטה'צ
 

 י"מדרשת ח 23/1, ח טבת"יום שני כ
גרשוביץ  -ע"חוג ספרות עם יהודית בר יש  17:00

 
י "מדרשת ח 24/1, ט טבת"יום שלישי כ

. חוג מוסיקה עם גילה יוסלזון  17:00
 

 העמותה למען החבר הותיק

 
ה ביום שלישי "חם יתקיים בע-המפגש הקבוע של בית* 

הצהריים -לפני 11:00בשעה , (24/01)ט בטבת "כ, הקרוב
 .במועדון וותיקים

עליזה משה שתשוחח עמנו ' גב, נארח אצלנו את חברת המושב
. על נושאים מעניינים

 
שסיפרה לנו , נאווה לפיד' גב, אנו מודים לחברתנו במושב

בשבוע החולף סיפורים יפים ונחמדים וכולנו יצאנו מהמועדון 
. עם חיוך על הפנים ועם רצון להמשיך ולשמוע עוד ועוד

 
נעים לנו מאד . תודה לדב פרקוביץ על סיוד וניקוי המועדון* 

.                  לשבת בו כעת
    ________________________ 

לפרטים נוספים                                  
 9437841מרים גרינוולד  

 9431310לב  -מרים בר 
 

 בית חם

 
! שימו לב ית כנסת מנחת שימתפללי ב

אסיפת חברים שתעסוק בעדכונים לגבי תהליך בניית בית 
. 20:00בשעה , ק וארא"תיערך במוצש, הכנסת החדש

 .נוכחותכם חשובה לנו
__________ 
 .הגבאים

 

 משולחן הגבאים

 פינת הנוער
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 יום ראשון
 22/1ז טבת "כ

שני יום 
 23/1ח טבת"כ

שלישי יום 
 24/1ט טבת "כ

ביעי יום ר
 25/1שבט ' א

יום חמישי 
 26/1שבט ' ב

16:00 
שיעור תורה לילדים 

( נ הגדול"ביהכ)
 

17:30-19:30 
ספריה 

 

11:00 
מועדון )בית חם 
( וותיקים

 

16:00 
שיעור תורה לילדים 

 (נ הגדול"ביהכ)

17:30-19:30 
ספריה 

 16:50  תפילת מנחה 
 06:10 תפילת ותיקין 

 07:30נ הגדול "ביהכיר פישר מא, שיעור במסכת גיטין
 07:30שטיבל ,  שיעור במסכת שבת

 08:30נ הגדול  "ביהכשחרית 
 08:15י "מנחת ששחרית 

 נ הגדול "ביהכאודי הקר , שיעור למבוגרים, לאחר התפילה
 נ הגדול "ביהכרבקה שטאובר , במקביל שיעור לילדים

 13:00י "מנחת שמנחה גדולה 
 13:00דול נ הג"ביהכמנחה גדולה 

 13:30י "מנחת שתהילים לילדים 
 15:30נ הגדול "ביהכהרב , שיעור גמרא

 16:00מייזליק ' בית משפתהילים לנשים ונערות 
 16:30מועדון ותיקים הרבנית   -שיעור לנשים

 16:00בני עקיבא מפקד 
 שטיבל ' בינימין נחמן יוסקוביץ,  ש"שיעור בפ, בין מנחה לערבית

 אראוזמני שבת 

 לוח אירועים לשבוע הקרוב

 
: לוז שבת

תפילת ערבית בסניף +קבלת שבת 16:50
( ה של ההכשרה'עם החבר)ש "פעולת ער 20:30

 
מפקד מדריכים  16:00

מפקד  16:15
. מנחה פעולות ערבית והבדלה

 
! מי שיצא זכה!!ה טואובהי-ב"שבת חב

ברוכים -ע"השבת מתארחים במושב קבוצת ההכשרה של בנ
בערב שבת תהיה תפילת ערבית של קרליבך בסניף כולם !!הבאים

  !מוזמנים
! הרשמה עד יום חמישי הזה-שבט איתן,ה"יום חמישי הבא מסע הל

הנטיעות השנה יהיו באזור !!ו בשבט השנה כווווולם יוצאים"ט
המסלול יתחיל באזור ניצן החדשה ויגמר ,שדודהדיונות של א

לא )ח"ש 79-עלות!!בטיילת החדשה של אשדוד בהופעה שווה במיוחד
( כולל חברות

ישיבת הורים תתקיים ביום שני הקרוב בשעה -להורי שבט מעלות
 .מחכים לכם(פתקים חולקו בתיבות הדואר)בסניף 21:00

 
 :(ב"צוות תשע ,אוהבים!שלוםשבת                                       

 בני עקיבא

 
: המערכת

 ושירי  עידית בוכניק
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 

!!! שבת שלום ומבורך
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