בס"ד

עלון שבועי

בית גמליאל

כניסת השבת19:06 :

פרשת בהר

יציאת השבת 20:07 :

י' אייר התשע"ד
10.5.2014

מנחה באמצ"ש19:16 :
ערבית באמצ"ש19:41 :

דבר תורה /הרב
"וְ ָס ַפ ְר ְָ 2ל ַָ +ֶ 1בע ַ0ְ +תֹת ָ+נִ י ֶַ +בע ָ+נִ י ֶַ +בע
ְָ 6ע ִמי וְ ָהיְ 5ל ָ 1יְ ֵמי ֶַ +בע ַ0ְ +תֹת ַה ָ4נִ י ֵ+ַ 2ע
7ר ִָ 0עי ָ+נָה".
וְ ְ
ניסוח הפסוק קשה ,אנו ננסה להסביר את כפילות
המילה "ל "1בפסוק.
טעמי רבי נכתבו על השנה השביעית שנת
השמיטה  ,בה אנו מצווי לשבות מעבודות האדמה.
אחד הטעמי לשביתה מעבודה בשביעית הוא כדי
שנהיה פנויי לעסוק בשנה השביעית בעבודת ה'
ובתורתו ולהתחזק על ידי כ 1באמונה בה'.
מספר המדרש ":באה התורה אל הקב"ה ואמרה –
רבש"ע ,א יהיו ישראל כל אחד ואחד פונה לכרמו
ולזיתו מה תהא עלי? אמר לה הקב"ה יש לי זיווג
שאני נות ל 1וזה השבת  ,שישראל יהיו בטלי מכל
מלאכה וה נכנסי לבתי כנסיות ובתי מדרשות

ועוסקי בתורה ובמצוותיה .
במצוות שביעית  ,לאחר שש שני שהאד עסוק
בעבודת הקרקע למחייתו ולפרנסתו ,ואיננו פנוי כראוי
מתו 1עיסוקיולעסוק בתורה ,באה השנה השביעית
שנת השמיטה שהיא בגדר "שבת" .ומסביר זאת
השל"ה הקדוש על הפסוק "יראת ה' תוסי' ימי "
)משלי י'(שכל יו ויו  ,שאד עוסק בתורה ובמצוותיה
הרי ,שהוא מתק את עצמו ,שנות מזו לנפשו"...
החקלאי ,שיוכל להתפנות מעבודתו ולעסוק בתורה
בשנה השביעית ,יביא בכ 1הנאה רוחנית ומזו לנפשו
כדברי השל"ה וכ 1ייטיב ויארי 1את ימיו" .וספרת ל1
שבע שבתות"" ...והיו ל 1שבע ימי שבע שבתות"...
שתהא הספירה לצרכ 1ולמענ.1
שבת שלו ובשורות טובות הרב.

שיעורים

השבת אבידה

בבית הכנסת המרכזי
 7:30שיעור במסכת גיטי ע מאיר פישר
שעה לפני תפילת מנחה שיעור במסכת מגילה
ע שמואל מרטי
__________________________________
בשטיבל
בי מנחה לערבית שיעור לגברי ונשי ע"י עוזי
שמש.
__________________________________
ילדי וילדות יקרי
אני יודע ,שאת עסוקי באיסו' עצי למדורות
ל"ג בעומר .אבל  ,אנא ,עשו פסק זמ בימי שני
ורביעי בשעה  16.00כדי ללמוד קצת תורה.
אוהבכ הרב.
__________________________________
שיעור פרקי אבות
ג השבת" ,שבת חזנות" נפגש ללימוד על הדשא
בשעה  17.00בדיוק .כול מוזמני !
הרב ורבקה.
__________________________________
אבות ובני
לימוד בחברותא של הורי וילדי
שבת ,בשעה  ,17:00במועדו ותיקי
הרבה פרסי והרבה שמחה!!!
__________________________________
שעור לנשי
השיעור לא יתקיי השבת בגלל ארועי "שבת
חזנות".
שבת שלו רבקה.

נשמח להשיב לבעליו תלת אופ )לגילאי  (23שנמצא
בחצרנו.
טל'  0547211291או 9431341
רבקה סלומו.#

משולחן המזכירות
לידיעת התושבי
בתאריכי הבאי המזכירות תהיה סגורה:
 13.05.14 – 04.05.14כולל
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משולחן הגבאים
שבת חזנות ושירה ' לזכרו של חברנו שמואל וינברג.
השבת ,פרשת בהר ,י' באייר תשע"ד ) ,(10.04.2014יו הולדתו של שמואל ויינברג ז"ל.
שמואל  חובב חזנות מושבע היה ,וכל ימיו עודד אותנו לקיי שבת חזנות במושב.
עד ימיו האחרוני שמואל שר במקהלת החזני "יובל" של מרדכי סובול.
לכבודו ולזכרו נקדיש את שבת החזנות.
בשבת חזנות נארח במושב  ,את המנצח והמלחי רפי ביטו
את החז שלמה סלצקי ואת כל הזמרי במקהלת "קולות מ השמי ".
ג שני ילדי )"ילדי פלא"( יבואו.
לוח זמני.
תפילת שחרית תוקד לשעה ) .08:00השיעור בגמרא יתחיל כרגיל ב (.7:30
לפני תפילת מוס'  הפסקה קצרצרה לקידוש ע כיבוד קל.
תפילת מנחה תוקד

ל .17:50 :

לאחר תפילת המנחה ועד צאת השבת בשעה  20:07נערו 1סעודה שלישית מורחבת במועדו .רפי ע
וע החז ינעימו לנו את הסעודה.
כ ו ל
הזדמנות לנוער הצעיר לקיי
אחרי שהמבוגרי התיישבו.

מ ו ז מ נ י

המקהלה

.

מצוות "והדרת פני זק" .לשבת ליד השולחנות רק

ברכת ישר כוח וברוכי הבאי.
תודה גדולה לאנשי טובי ונדיבי שפתחו את בית לארח את אורחינו.
ברכת ברו 1הבא מיוחדת למשה ליבר יו"ר המועצה שמכבד אותנו בנוכחותו.
וברכת ברוכי הבאי לכל האורחי הבאי לעשות עמנו את השבת.
שנזכה תמיד לקיי בשמחה "בשיר וקול תודה נבר 1לאלוקינו".
הגבאי
___________________________________________________________________________________
מארחי את

המשפחח המארחת
אלפרט רחל ופנחס

יניב רייפר ,אשתו  4 +ילדי

ארז עמי ואורלי

שמוליק קרש ואשתו

בריח ליסה ואריאל

רפי ביטו ,אשתו  2 +ילדי

גרינברג עמיאל ואסתי

קובי עובד  +אליהו חולדרוב  +איתמר חסו

דרורי אלעד ולימור

רזניק  +קרסיק

פר Aמשה ומיכל

הראל עמיד  +אנדרו  +שני הילדי צח חכי ואיתמר חגבי

רוזנברג אלי ורנה

החז שלמה סלצקי

שבו אהרו ודבורה

אבי סופר ואשתו
תודה לכ אנשי טובי ויקרי
בלעדיכ לא היינו מסוגלי לקיי את שבת החזנות
הקב"ה ישל שכרכ
2

החזני והמקהלות שהופיעו במושב.
החז
השנה
דוד אולמ
תשנ"ז
1
תשנ"ח דוד אולמ
2
תשנ"ט ישראל רנד
3
ישראל רנד
תש"ס
4
ב ציו מילר
תשס"א דוד וינב1
5
תשס"ב דוד אולמ ובנו
6
אודי
תשס"ג דוד אולמ ובנו
7
אודי
תשס"ד פנחס כה
8
תשס"ה דוד וינב1
9

המקהלה
מקהלת רינתו בניצוח אברה
מקהלת רינתו בניצוח אברה
מקהלת ב ברו 1בניצוח ניס
מקהלת ב ברו 1בניצוח ניס
ללא מקהלה
מקהלה בניצוח בנימי מונק
מקהלת ב ברו 1בניצוח ניס

פרי
פרי
תור
תור

תור

שבת
פרשת בשלח שבת שירה
פרשת בשלח שבת שירה
פרשת בשלח שבת שירה
פרשת בשלח שבת שירה
בקיA
פרשת בשלח שבת שירה
לפני יו העצמאות

מקהלה בניצוח חגי אפרתי

לפני יו העצמאות

מקהלה בניצוח חגי אפרתי
מקהלת קולות מ השמי בניצוח רפי
ביטו

שבת ר"ח תמוז
שבת ה' באייר

דוד אולמ ובנו

מקהלת קולות מירושלי בניצוח אורי

שבת ראש חודש תמוז

אודי

אהר
מקהלה בניצוח נתי ברע

לפני יו העצמאות
שבת מברכי חודש אייר
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תשס"ו

11

תשס"ז

שלמה גליק

12

תשס"ח

שלמה גליק

מקהלה בניצוח נתי ברע

13

תשס"ט

שלמה גליק

מקהלת רינת ישראל בניצוח אופיר

שבת ר"ח אייר

וראוב פינסקי

סובול

לפני יו העצמאות

14

תש"ע

יוסי בירנבאו

מקהלת החזני הירושלמית

לפני יו העצמאות

ומשה אדוריא

בניצוח החז בנימי גליקמ

15

תשע"א

שלמה גליק

מקהלת רינת ישראל בניצוח אופיר

ועמי סובר

סובול

16

תשע"ג

מאיר שטרית

קולות מ השמי

בניצוח רפי ביטו

לפני יו העצמאות
לפני יו העצמאות

ושלמה סלצקי
שלמה סלצקי

קולות מ השמי

בניצוח רפי ביטו

אחרי יו העצמאות

תשע"ד
17
זוכרי לטובה
את כל המשפחות שהתנדבו ומתנדבות לארח את החז ואת המקהלה
את וועדי המושב לדורותיה  ,שסייעו ומסייעי בקיו שבת חזנות,
את יו"ר המועצה משה ליבר ,שממשי 1את המסורת של ביני ,שכל השני השתת' במימו שבת חזנות
ומשה א' הגדיל את השתתפות המועצה.
את סג יו"ר המועצה עמי ארז ,שהשתדל והשיג תקציב כפול מהמועצה
את שבי דויטש יוז הרעיו לפני  17שנה
לכול שלוחה ברכת תודה.
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דבר המועצה
תושבי יקרי  ,הצטרפו לד' הפייסבוק
וקבלו מידע ,עדכוני וחדשות
מהנעשה ביישובי המועצה ישירות לפייסבוק שלכ
www.facebook.com/hevel.yavne

לוח מודעות
מי שמעוניי שהמדורה שלו תהיה גבוהה  מוזמ למשק
 ,4משפחת דורי ,לקבל חינ משטחי  ,ללא
הגבלה ,למדורת ל"ג בעומר  ,אי צור 1להתקשר לפני 
רק לבוא ולקחת !!!
_______________________________________
הכלבה היפייפיה של חבר שלי ,לוקה ,מסוג בורדר קולי
)מהכלבי החכמי ביותר!( מחפשת בית ח וחצר
גדולה.
לוקה בת שישה חודשי  ,מטופלת וקיבלה את כל
החיסוני .
היא חברותית ,אוהבת ומתמסרת.
לוקה עוברת דירה משו שחיי בעיר אינ מתאימי
לכלב אנרגטי מסוגה ,ולכ הבית שאליו תימסר חייב
להיות בעל חצר גדולה עבורה ,וכ על מי שיקבל אותה
להיות אחראי לטייל איתה מספר פעמי על מנת
שתוציא מר.A
לפרטי0526724443 :
מרי גדיאל

בית חם
בשבוע הבא נקיי בע"ה את המפגש הקבוע של ביתח
כרגיל ,ביו שלישי ,י"ג באייר ,ה' תשע"ד,
) ,(13/05/2014בשעה  17:00אחר הצהריי במועדו
ותיקי .
מרי גרינוולד טל' 08'9437841
או למרי בר'לב טל' 08'9431310

נדל"ן למכירה/השכרה
להשכרה לטווח ארו 1בית במשק ב ארבעה חדרי
מסודר ומשופ , Aגינה מסודרת רחבת ידיי ,פרטיות
מלאה ,מיקו מרכזי ,מיזוג מלא ,אפשרות לריהוט
חלקי.
לפנות לרבקה אינהור052'4238727 ,052'3308356 '#
_______________________________________
למכירה!
בית בהרחבה בנוי  280מ"ר על שטח  800מ"ר.
 6חדרי שינה +סלו +פינת אוכל +ממ"ד +מרפסות.
טלפו:
דוד 054'5680940
_______________________________________
להשכרה לטווח ארו 1במשק בבית גמליאל יחידת דיור
בת שלושה חדרי .
היחידה כוללת 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 לטווח ארו 1בית במשק  ,12משפחת ברקאי.
עופר ' 0528302695
_______________________________________
זוג צעיר מעוניי לשכור בית במושב החל מיוני.
בועז054'4947530 :
_______________________________________
מחפשת לקנות בית  34חדרי שינה
 052'9591582אבישג שחר
_______________________________________
להשכרה
דירה בת  4חדרי במשק.
לפרטי :
054'4230932/052'5747444
שושי

העמותה למען החבר הותיק
פעילות העמותה למע החבר הותיק חבליבנה
מדרשת ח"י
יו ראשו י"א אייר תשע"ד11/5/14 ,
חוג תנ" 1ע חנה לבל )מלכי ב'(
8:45
 10:00הרצאה" :ברברי ויהודי במרוקו" מרצה:
יור רוזנפלד
 17:00חוג ספרות ע יהודית בריש"ע גרשוביA
יו שני י"ב אייר12/5/14 ,
 17:00חוג ידיעת האר Aע עופר רגב
יו שלישי י"ג באייר תשע"ד13/5/14 ,
לא יתקיי חוג מוסיקה ע גילה יוסלזו
.
נשמח לראותכ!
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משולחן המתנ"ס
מרו -חבל יבנה וצעדת ח"י ה' 14לזכר הנופלי
הצעדה משפחתית מותאמת לכל הגילאי והמרו Aמקצועי ועממי
אי"ה ביו שני י"ט באייר )(19/5/14
אור 1המסלול לצעדה 2 :ק"מ
אור 1מסלול המירו 300 :Aמטר אפרוחי  2/ק"מ5 /ק"מ 10 /ק"מ
הרשמה ויציאה למרוA
 16:00
יציאה לצעדה – מותאמת לכל הגילאי
 17:00
הפעלות ברחבת הדשא בניר גלי  ,דמיות ירוקות ,מתנפחי  ,באנג'י ,ג'ימבורי,
 17:30
הצגת "מוגבי" ועוד.
חלוקת גביעי ומדליות לרצי .

שי כובע לכל צועד
יש להירש למרו -ולצעדה באתר האינטרנט
אירוע שחבל לפספס
כולם מגיעים
"תיאטרונויה"
תיאטרון סיפור עם השחקנית נויה שטרייפלר
"סבתא אשפתא"/טומי דה פאולה
אי"ה ביו רביעי י"ד באייר תשע"ד ) (14/5/14בשעה  17.00בית גמליאל
עלות 0 10:לילד
מגילאי 3'8
חודש המורשת מתנ"ס חבל יבנה בשיתוף המחלקה לתרבות תורנית
מופע פתיחה :אלון טאוב
)מ"הכוכב הבא"(
ע
עידן עמדי
אי"ה ביום רביעי כ"ח אייר תשע"ג
 28/5/14בשעה 20:45
בגבעת וושינגטון
כרטיסים במכירה מוקדמת ₪ 40 :לאדם
ביום המופע₪ 50 :
המקומות מסומנים ,כל הקודם זוכה!

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

שבת שלו
ומבור!!!1

לכניסה לאתר המושב:
www.beitgamliel.org.il
שם :גמליאל .סיסמא57 :
מזכירות המושב08-9437133 :
Sg828@bezeqint.net
כתובת הדוא"ל של הועד לפניות חברים:
vaadmekomibg@gmail.com
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