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 עלון שבועי

 בית גמליאל

 

  יתרופרשת 
ד" התשעשבט' זי  

18.1.2014 
 

16:41 :השבת כניסת  
 

17:40 : השבת יציאת  
 

16:51 :ש"באמצ מנחה  
 

17:16 :ש"באמצ ערבית  

   
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הרב/ דבר תורה  

  ,15.45בבא בתרא בשעה ' השיעור בשבת בגמרא מס
 הרב

___________________________________ 
 בימי� שני ורביעי,ות המושב �שיעורי תורה לילדי

  כול� מוזמני� .  בבית הכנסת הגדול16.00שעה 
.הרב  

___________________________________  
  שיעורי� בבית הכנסת המרכזי

7:30 �  י מאיר פישר"שיעור במסכת גיטי$ ע 
15:30 �  י שמואל מרטי$ " שיעור במסכת תענית ע

___________________________________  
  ש ע� צקי שלו"שיעור פ

' ט"י, ביו� שני, ה ע� צקי"השיעור יתקיי� בעז
  .שפחת נדלר אצל מ20:30 בינואר בשעה 20, בשבט

___________________________________  
  אבות ובני�

 לימוד בחברותא של הורי� וילדי�
  בבית הכנסת הגדול ,18:30בשעה , ש"מוצ

  !!!הרבה פרסי� והרבה שמחה
___________________________________  

 שיעור לנשי�
  ,מצפה לכ$. 03.16השיעור יתקיי� השבת בשעה 

  רבקהשבת שלו  

 שיעורים

ַו7ְִ.ַמע ִיְתר5 כֵֹה$ ִמְדָי$ חֵֹת$ מֶֹ.ה ֵאת 0ָל ֲאֶ.ר ָעָ,ה "
ֶאת ' ֱאלִֹקי� ְלמֶֹ.ה 9ְלִיְ,ָרֵאל ַע58 0ִי ה5ִציא ה

  ". ִיְ,ָרֵאל ִמ8ְִצָרִי�
מלחמת ?  מה שמועה שמע שבא–" וישמע יתרו"

המודעי  אלעזר' ר. ושעיה'  דברי ר–עמלק שמע ובא 
, רבי אליעזר אומר... מת$ תורה שמע ובא, אומר

שנקרע י� סו=  שבשעה, קריעת י� סו= שמע ובא
ויהי כשמוע "שנאמר , נשמע מסו= העול� ועד סופו

מכילתא דרבי (, ), א, ה יהושע" (כל מלכי האמורי
  ),יתרו א, ישמעאל

חכמי� דני� מה גר� ליתרו לבוא ולחבור לע� 
במסגרת הדיו$ הזה כל אחד מהחכמי�  .ישראל

יתרו . מציג רעיו$ שונה לגבי סיבת בואו של יתרו
, יתרו הוא אד� שחוקר ומתבונ$,איננו אד� פשוט 

וכשהוא שומע את כל ,  הוא כה$ מדי$–הוא איש דת 
מצד אחד , שקרו לע� ישראל, הניסי� והנפלאות

  הוא , אול� מאיד@, הוא מאד רוצה לחבור אליה�

שעבר את חווית עשרת המכות , ש שמא ע�חוש
, כששכניו ניגפי� והוא לא נפגע כמלוא הנימה במצרי�

שראה וחווה את כל הניסי� והנפלאות , שמא הע� הזה
ובמשה ' ויאמינו בה"שהגיע לרמת אמונה של , הללו
הוא כעת בעל דרגת , לאחר קריעת י� סו= " עבדו

מד נחות אמונה גבוהה ביותר ולכ$ הוא כגר יהיה במע
  ". קשי� גרי� לישראל כספחת"של 

שעל א= רמת אמונת� לאחר קריעת , שומע יתרו, אול�
הרי מיד אחר כ@ במסה ומריבה לפני מלחמת , י� סו=
או אז ! ?"בקרבנו א� אי$' היש ה"הע� שואל , עמלק

שע� ישראל הוא עדיי$ בגדר מסתפק , מבי$ יתרו
 סו=  קריעת י��מה שמועה שמע ובא"ומתלבט ואז 

יתרו חושב ".... מלחמת עמלק שמע ובא....שמע ובא 
א� ה� , הרי אני אינני נופל מה� ברמת אמונתי, לעצמו

' היש ה"לאחר כל הניסי� והנפלאות עדיי$ שואלי� 
ראוי ויכול אני לבוא ולהצטר= "...בקרבנו א� אי$

  .אליה�
  

  .שבת שלו  ובשורות טובות הרב

  
נחת  בבית כנסת מ06:05בשבת בשעה " נA"תפילת ה

 י"ש
  

לחן הגבאיםמשו  

  , רוזינסקי )ברני( ב בערדמשתתפי  באבלו של  

  .מהשמי  תנוחמו. ה"על פטירת האמא ע

ה� עוברי� . השבת אנו נפרדי� מגיא ועדינה רביב
 .לבית� החדש

 יעביר גיא  בי$ מנחה לערביתאת השיעור בשטיבל
  .ולאחר השיעור סעודה שלישית ע� דברי פרידה
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 .י� לנשי� בלבדטיפולי� הוליסטי
 .מטפלת ברפואה סינית

, אבני� חמות, עיסוי שוודי, צמחי מרפא,תזונה, דיקור
 .טווינא ועיסוי לנשי� הרות, שיאצו

 מערכת ,נשי� הרות, גיל המעבר, מתמחה בגניקולוגיה
  .מגרנות וכאבי ראש, העיכול

 .קליניקה פרטית במושב גאליה
 .נית$ להזמי$ טיפולי� עד הבית

  .5244632*052: נירית כה)

  
  ב" פעולת חב20:30

   לימוד ומפקד מדריכי�15:30
  מפקד15:45

�ו בשבט תנועתית באזור "ביו� חמישי יצאנו לפעילות ט
  .חלוצה

�השבת מתארחת אצלנו דינה שבאה לבדוק קומונה 
  (:ברוכה הבאה. לשנה הבאה

�Aבסני= שבת אר �השבת אנו מקיימי�נערו@ . ישראלית
ש יתקיי� קריוקי שירי "ו בשבט סניפי ובמוצ"סדר ט

  .ארA ישראל לכל החניכי�
   .שבת שלו� ומבור@

  מעי) וצוות ההדרכה
 

 בני עקיבא

  חברות וחברי� יקרי�
כידוע לכ� קיימת במועצה מחלקה לשירותי� 

. הנותנת מענה על פי ההשתייכות ליישובי�, חברתיי�
במסגרת זו  העובדת הסוציאלית האחראית על בית 

  .8622104ות הוא מספר הטלפו$ לפני, גמליאל היא ליהי 
כחלק מתהלי@ המיפוי שנעשה במושב , יחד ע� זאת 

עלה צור@ בוועדה מקומית , ת"בשיתו= ע� מהו
כדי לעזור במת$ מענה מאורג$ ,לשירותי� חברתיי� 

  .בתחומי הרווחה לפרטי� ולמשפחות בקהילה שלנו
במצבי� בה� , מטרתנו להוות כתובת לפניות שונות

כה  והפניה לגופי� תמי, מתעורר הצור@ בליווי
. או מיצוי זכויות סוציאליות/הרלוונטיי� לצורכי סיוע ו

כגו$ מצבי (נשתדל להיות אוז$ קשבת א� במצבי משבר 
. וא� במעברי� במעגלי החיי� השוני�)אסו$ או חולי

  .י"בעיתות חירו� הוועדה תתפקד כחלק מפעילות צח
נית$ להפנות לפתחנו ג� תופעות קהילתיות נרחבות 

ננסה לסייע תו@ שיתו= , הדורשות מענה ואנו, ריות
  .הוועדות האחרות בעת הצור@

נדגיש כי הוועדה מתכוונת לפעול באופ$ דיסקרטי 
  .ותשמור כמוב$ על הסודיות המתבקשת

  הערות והארות/  נשמח לקבל תגובות 
  הילהקב ברתיי� חירותי� ש� ק"בברכה צוות וועדת שח

  0523315771פנינה וינר 
  0547777281דקלה צור 
    0547211291רבקה סלומו) 

 ועדת חינו. גיל יסודי

שעבר התקיימה פגישה ע� נציגות ועדת חינו@ בשבוע 

, ומירב מיכל שני ורחלי פורמ) :של הגיל היסודי

 .מתכללת הועדות
מטרת הפגישה הייתה לדו$ בצרכי� של שיכבת גיל זו 

 .ולחשוב על דרכי עבודה ופעילות
עלו בפגישה נושאי� חשובי� וביניה� הצור@ לשפר את 

 .ב"ונה וכיוצקבלת הש, האקלי� החברתי בקרב הילדי�
לש� כ@ עלו מספר רעיונות כיצד לחזק את ההשתייכות 

פעילות : כמו, החברתית ושיתו= הפעולה של הילדי�
רענו$ מראה , י ילדי היסודי"לגיל הר@ שתועבר ע

 .פעילות משותפת של הורי� וילדי�, הסיפרייה

  .לש� כ@ יש צור@ בהתגייסות נוספת של הורי�
ני פונה להורי� מגיל א, מתו@ מטרה לסייע לועדה

היסודי להצטר= לועדה או לחוות דעת� על צרכי 

 .שיכבת הגיל
 2224943*052מירב בקר 

 מתכללת הועדות

  

  
  כלבי� משוטטי�

  
י אחד הכלבי� "השבוע ננשכה נערה במושב ע

הנערה טופלה על ידי רופא . המשוחררי� במושב
המשפחה שלה והמשפחה הונחתה לפנות ללשכת 

על מנת לוודא שהכלב , וזית ברחובותהבריאות המח
 .מחוס$ ובמידת הצור@ לשי� אותו בהסגר

מצב זה בו כלבי המושב משוטטי� חופשיי� ולא 
 .חיי�  הינו מצב שעלול להגיע עד סכנת, קשורי�

כל מי שרואה כלב שמשוטט , בכדי למנוע נשיכות בעתיד
מוזמ$ להתקשר לווטרינר המועצה , חופשי במושב
  .ולהזמי$ לוכד

7740330�050: וטרינר המועצה,  אייל :לנוחותכ�. 
 יוסי ולפיש

ר ועד בריאות"יו  
  

 ועדת בריאות
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 .לפני זמ$ טבילה, נא לתא� במש@ היו�

 3401545-054                   'ג', ב',  א�דבורה

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

  . אילנה ודבורה לסירוגי$� ערבי שבתות
 

 מקווה

  
 :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

 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� 3ת להשכרה יחידת דיור ב

  לפרטי� נוספי� . לכניסה מידית 
  2051110*050, 2051108*050פר0 ' 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   

_______________________________________  
 .ל עומד למכירה"הבית של זהבה שוויג ז

  .הבית צמוד לג$ מאיר בכיוו$ רחוב הגפ$
  ..הבית ע� הקשתות

  ".2יד "מחיר ותמונות נית$ למצוא ב, פרטי�
  : לשיתקשר א� יודעי� על מישהו שמעוניי$

  0524230455דני מס 
_______________________________________

�10בית אחורי ברחוב הגפ$ ( חדרי� 4  בית ב$�להשכרה 
 ) מול בית כנסת מנחת שי�בית משפחת פרנקל

מזגני� בכל , סלו$ גדול, הבית כולל מטבח גדול ומרווח
 .מרפסת גדולה ונו= מדהי� ,החדרי� ובסלו$

�מועד כניסהAחודש מר . 
  577017*0508 *  דרור*לפרטי 

_______________________________________  
ב$ ארבעה חדרי�  במשק להשכרה לטווח ארו@ בית

A,  מסודר ומשופ�פרטיות ,גינה מסודרת רחבת ידיי
אפשרות לריהוט , מיזוג מלא , מיקו� מרכזי, מלאה
 .חלקי

  4238727*052, 3308356*052   *אינהור) לפנות לרבקה
 

  
 מורה מנוסה מעביר �שיעורי� פרטיי� בגיטרה 

שיעורי� פרטיי� בגיטרה קלאסית וחשמלית ובמגוו$ 
 .ע� כל מה שבאמצע, מאקורדי� ועד תיאוריה. סגנונות

 

  .מחירי� נוחי� ואפשרות הגעה לבית התלמיד
  . שיעור ניסיו$ חינ�

.8066*586*054: דוד גולדובסקי, לפרטי   
_______________________________________ 

מבשלת מנוסה מחפשת עבודה במושב למספר /מטפלת
 .שעות ביו�

 .נית$ לקבל המלצות חמות ממשפחת זיו
 2009974*050 * שרה

_______________________________________  
סטודנטית צעירה ע� המו$ מרA וחיבור לילדי� 

 לכל הגילאי� מעוניינת להעביר שיעורי� פרטיי�
 '@ וכדו"במדעי� תנ

 .שיעור התנסות חינ�

  :לפרטי�
 050*9766072  שטריקרמימי

_______________________________________  
סטודנט לתואר שני במדעי� מעוניי$ להעביר שיעורי� 

היסטוריה , ח במקצועות החשבו$�פרטיי� לגילאי א
 .'וכו

  .שיעור התנסות ללא תשלו�
�לפרטי�  

 דניאל שטריקר 5882248*054
  

  

השכרה/ למכירהן"נדל לוח מודעות  

 שעת כושר ואושר
נשי� ונערות לשעה של , פע� בשבועיי� אנחנו נפגשות

 .משחקי� וכי= גדול, כושר
פע� בשבועיי� , בימי שני, אז כול$ מוזמנות להצטר=

  0.12המפגש הבא יתקיי� ב, 21:00במיני פיA ב 
 הפעילות ללא תשלו�

Aאז להתראות במיני פי  
  עידית וליל.

 . נוע  יבנה*' רישו  לכיתה א
, בנות/ בני�  ,  'בימי� אלו החלה ההרשמה לכיתה א

  .ביבנה" נוע� " בבית הספר 
  :המעונייני  יכולי  לפנות למזכירות בית הספר 
08*9437231  
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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  

 
:יסה לאתר המושבלכנ  

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

 
08-9437133 :מזכירות המושב  

Sg828@bezeqint.net 

  
ביו� שלישי , ה"בעח� יתקיי� �המפגש הקבוע של בית

  , הקרוב
� לפני11:00בשעה , )21/01/2014(ד "תשע' ה, בשבט' כ

  ,הצהריי�
  .במועדו$ ותיקי�

" רימו$"למסייעת בתיה ולילדי ג$ , אנו מודי� לגננת יעל
  החמודי� 

ו "לקראת ט, שארחו ושימחו אותנו מאד בשבוע החול=
  . בשבט

  :לפרטי� נוספי� נית$ להתקשר
9437841*08' מרי  גרינוולד טל   

9431310*08' לב    טל*או למרי  בר  

 בית חם

 
� 14/123/: פעילות העמותה לשבוע של  /14/119  

  14/119/, ח שבט"י, יו� ראשו$
   חנה לבל–) פרקי אלישע (–כ "תנ  8:45
 –" האתוס הציוני בכרזות הסטוריות:  "  הרצאה10:15
  גרי פאל: מרצה

_______________________________________  
  ...תזכורת...תזכורת... תזכורת

  שתתקיי� – מירלה אפרת –הרשמה להצגה ביידיש 
לפרטי� נא להתקשר , נמשכת, 26/1/14ביו� ראשו$ 

�050:  אב הבית של קהילה תומכת  בטלפו$–לאריה 
  .8548693:  או למרכז היו�5422847

יש  בהדרכתה לטיול לדרו� מזרח לכנמשכת ההרשמה 
 29/1/14, ח שבט"שיתקיי� ביו� רביעי כ, של עדנה אשד

לחברי ,  E 80: עלות . 16:00�8:00: בי$ השעות
: הרשמה במרכז היו� בטלפו$.  60E –תומכת .ק

8548693.  
  ,נשמח לראותכ 

  .יבנה* צוות העמותה ומרכז היו  חבל

 העמותה למען החבר הותיק
 

 "אני מחליט על עצמי"
  ע� אייל וישי

  להורי� וילדיה� הבוגרי�
   ".אני מחליט על עצמי. "

מופע . על יחסי הורי� ומתבגרי� בעול� נטול סמכות
המתאר בצורה הומוריסטית את פער הדורות בי$ הורי� 

ויאטואלי   ב$ הנוער בעיד$את הווי החיי� של, לילדיה�
ואת ההורה המתוסכל מול הטכנולוגיה 

המופע מציג סיטואציות מחיי המתבגרי�  .העתידנית
  .והוריה�

 20:30בשעה ) 18/1/14(ז בשבט "י  ק"ה במוצש"אי
  .בבית העדות בניר גלי 

  'ח לנוער מכתה ט" ש10ח למבוגר " ש20מחיר 
_______________________________________  

  תאני� שכני� על
  , מלאת ח$ והומור, הצגה ירוקה ומתוקה

השוזרת בתוכה ערכי אהבת הארA ופירותיה ושמירה על 
 .הסביבה

ובמיוחד לחודש שבט , מתאימה לכל ימות השנה
  .ולאירועי איכות הסביבה

8�4לגילאי   
בשעה ) 18/1/14( (27/1/14(בשבט " ה ביו� שני כ"אי

  .בבית העדות בניר גלי  17:00
   20: לילד כניסה כרטיס

הגרלת אופניי� לכל מי שמביא בקבוק פלסטיק 
 .למיחזור או קופסת דגני� בזמ$ האירוע

_____________________________________  
  ירוק ומתוק בצהרוני� ובמעונות

  "פח הזבל משלי"
  "האוטו הצהוב"ע� תאטרו$ 
בשעה ) 20/1/14(ט בשבט"ה ביו� שני  י"יתקיי� אי

  בית בעדות  בניר גלי  ב17:00
  לסיו� סדנא להכנת עציצי� מחומרי מיחזור

  
  

ס"משולחן המתנ  


