בס"ד

עלון שבועי

כניסת השבת19:11 :

פרשת בחוקותי

יציאת השבת 20:12 :

יז' אייר התשע"ד
17.5.2014

מנחה באמצ"ש19:21 :

בית גמליאל

ערבית באמצ"ש19:46 :

דבר תורה /הרב
"והתוודו אתעוונ ואתעוו אבות ,במעל אשר
מעלובי ,וא ,אשרהלכו עימי בקרי) ".כו מ(
פרשת התוכחה במסגרת "אלא תשמעו ,לי; ולא
תעשו ,את כלהמצוות האלה" ...המופיעה
בפרשתנו ,מתארת עונשי קשי לע ישראל,
המפר את הברית ע אלוקיו.אול ,כיצד נית
להבי מצב ,שבו אד מתוודה על עוונותיו והקב"ה
לא מקבל את תשובתו? ועוד ,כיצד יכול אד
להתוודות על חטאי אבותיו?
כדי לענות על שאלות אלו ,ניעזר בפסוק מספר
ירמיהו פרק ב' פסוק לה':
"ותאמרי כי ניקיתי ,א* שב אפו ממני; הנני נשפט
אות* ,עלאומר* לא חטאתי".
תהלי* התשובה מורכב משלושה חלקי  :ווידוי,
חרטה וקבלה לעתיד .א אחד מ החלקי לא קיי
הרי ,שהתשובה איננה תשובה מלאה .הפסוק
בירמיה מתייחס לחלק הראשו בתהלי* התשובה
והוא ההכרה בחטא .כאשר אד אומר 'לא חטאתי'
ואיננו מקבל אחריות על מעשיו ,תשובתו אינה
תשובה.

שיעורים
השיעור בגמרא בשבת אחר הצהריי לא יתקיי
השבת.
הרב.
__________________________________
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
מאיר פישר.
__________________________________
שיעור פרקי אבות
חוג פרקי אבות לא יתקיי השבת.
__________________________________
אבות ובני
לימוד בחברותא של הורי וילדי
שבת ,בשעה  ,17:00במועדו ותיקי
הרבה פרסי והרבה שמחה!!!
__________________________________
שעור לנשי
לידיעת החברות השיעור לא מתקיי השבת.
שבת שלו רבקה.

5מ4דה וְ עֹזֵב
ֶ
יח
ַצ ִל ַ
כדברי משלי ְ ":מ ַכ ֶ:ה ְפ ָָ 9עיו לֹא י ְ
;ח".
יְ ר ָ
הפסוק בפרשתנו מדבר על מפר את ברית ה' ,שג
אבותיו לא הלכו בדר* הישר.כאשר אד כזה יתוודה
על חטאיו ויאמר אינני אש בחטאי "זה מה שראיתי
בבית"הוא מתוודה בעוונו תו* כדי ,שהוא רוצה למזער
את חטאו באומרו ג אבותי חטאו וכ* חנכו
אותי....במקרה זה תשובת החוטא אינה תשובה שלמה,
כי אמנ הוא מוצא לעצמו נקודות זכות בעוונותיו
אבל ,יחד ע זאת ,הוא איננו מכיר באופ מלא בחטאו
ומסיר רובד של אחריות מעליו .לכ ,אומר
הפסוק":והתוודו אתעוונ ואתעוו אבות ,במעל
אשר מעלובי ,וא ,אשרהלכו עימי בקרי" .כאשר
הוידוי על החטא עטו ב"עוו אבותיו" והאש מונח
רק לפתחי האבות ,או אז אי חנינה לחוטאי מסוג זה
,אלא" :אאני ,אל* עימ בקרי ...אואז ייכנע ,לבב
הערל ,ואז ,ירצו את עוונ" ..כשתשובת תהיה מתו*
הכרה מלאה בחטא יתרצה עוונ..
שבת שלו ובשורות טובות הרב.

מזל טוב
מז"ט למשפחת מייזליק ,מדי וזאב ,להולדת הנכד,
ב לב אלו.
שתזכו להרבה שמחה ולרוות שפע נחת מכל
הילדי.
___________________________________
מזל טוב מזל טוב לשרו וישראל עזריה להולדת
הנכדי ,שניה בו ביו .בת למיכאל ושרה ,וב
לחנה ויוחאי.
יהי רצו שיתבשרו רק בבשורות טובות )וא אפשר
ג כפולות( ,בשמחות וברוב נחת.
לידיעת החברי
חברי הנוהגי להסתפר ולהתגלח בלג' בעומר,
יכולי לעשות זאת השנה ביו ששי
טז' אייר לכבוד שבת.
שבת שלו הרב.

1

משולחן הועד המקומי
משולח הועד המקומי
יש לקיי את מדורות ל"ג בעומר בשטח ליד המיני פי<
ובשטח זה בלבד .ההורי מתבקשי להשגיח על
הילדי ולדאוג לבטיחות .הנוער מתבקש לנהוג
באחריות ולהשאיר את השטח בסו הלילה ללא ציוד
או אשפה.
_______________________________________
הזדרזו להירש לצעדת חי
"המרו< למיליו".
ולתחרויות הריצה .יותר משתתפי  יותר סיכויי
לזכות במענק מהמועצה .יותר משתתפי  יותר נהני
מפעילות ספורטיבית ומפעילות לכל המשפחה.
_______________________________________
בניסיו לחסו* בחשמל ובניסיו לגרו לכ* כי האור
במגרש יידלק רק כאשר נעשה בו שימוש בפועל,
הותקנה במגרש המיני פי< ובמגרש הכדורסל מערכת
המפעילה את התאורה רק ע"י לחיצה על כפתור
)חיצוני( שהותק על גבי הלוח .כל לחיצה מפעילה את
התאורה למש* שעה .לאחר כיבוי יש ללחו< על הכפתור
בשנית )לאחר מס' דקות של השהייה( .לאחר השעה
 23:00לא נית יהיה להדליק את האור.
_______________________________________
בימי אלה ,וע סיו תקופת המכרז הקוד ,יוצא
הוועד במכרז לתפקידי הבאי:
 oגינו
 oאחזקת מבני
 oמזכיר
נית לקבל את הגדרת כל אחד מהתפקידי
במזכירות .יש להגיש הצעות לא יאוחר מיו
.30.5.14
_______________________________________
עלות השמירה החיצונית יקרה מאוד .בנסיו להקטי
עלויות ובבחינת "עניי עיר* קודמי" מוצע בזאת
לחברי להציע מועמדות לשמירה מידי לילה )למעט
שישי( בשכר .התחלת עבודה מיידית .ההצעה לבעלי
רכב בלבד .לפרטי נא לפנות אל הוועד.

ביו ראשו י"ח אייר ל"ג בעומר  18/05/13יתקיי
מפגש מחזורי השלישי במספר והפע של "הילדי
ילידי  .19521955המפגש יחל בשעה  :17ברחבת בית
הספר של אז מועדו של היו.
בי השעות  17:0018:30הארכיו יהיה פתוח
למבקרי .כולכ מוזמני לבוא ולבקר.
בהזדמנות זו אנו פוני למשפחות שעדיי לא מלאו את
הטפסי לתיקי משפחה אנא כנסו לאתר המושב
בקטגוריה תרבות ארכיו תמצאו את הטופס מלאו
ועזרו לנו בבניית הארכיו.
בברכה,
דב זליג אסתר ישראלי ויהודית אנגל.

משולחן הועד החקלאי
א .תשלומי חובות בגי צריכת מי
בימי האחרוני נשלחו הודעות תשלו לחברי
שהצטבר אצל חוב גבוה בגי צריכת המי.
החברי מתבקשי לסור למזכירות לתשלו החובות.
אמציה נמצא במזכירות בימי א ,ג ,ה ,בי  4: 00ל 7
אחה''צ וביו שישי ביו  9ל.11
בנוס נת להניח בתיבת הדואר מחו< למזכירות ,צ'קי
רשומי לבית גמליאל ומסומני למוטב בלבד,
והקבלות יונחו בתאי הדואר האישיי.
ע''פ החלטת הועד ,עקב פניות חברי ,נתנת ארכה
נוספת עד ה  28.5לתשלו החוב,
ואחרי מועד זה יועבר הנושא לטפול עור* הדי של
האגודה והתשלו הנוס עבור עוה''ד,
יושת על החייבי.
כמו כ ,כאמור ,סוכ שלא יינתנו שרותי לחברי
שיש לה חוב לאגודה.
ב .נשלחו לחברי טפסי לעדכו מספר הנפשות בכל
בית אב ,כדי לחייב את צריכת המי ,בתערי נמו* על
פי מספר הנפשות ,בכל בית אב.
חלק מהחברי לא החזירו את הטפסי .אנחנו שבי
ומבקשי למלא את הטפסי ולהניח בתיבת הועד
החקלאי בכניסה למזכירות.
משפחה שלא תמסור את הטופס ,חשבו המי שלה
יחושב על פי  2נפשות בלבד בתערי הנמו* ,ג א
המשפחה כוללת מספר נפשות גדול יותר ,והשאר
בתערי גבוה ,וחבל.
ג .פרסו הפרוטוקולי מישיבות הועד
הועד החקלאי החל להפי< במייל לחברי את
הפרוטוקולי מישיבות הועד.
חברי שלא קבלו ,ומעוניני לקבל את
הפרוטוקולי ,מתבקשי לשלוח אלי מייל ולציי
'פרוטוקולי לחברי'
יש לשלוח ל israaz5@gmail.com
בברכה
ישראל עזריה
הועד החקלאי
ילדי המעו ,הגני והורי יקרי,
הנכ מוזמני ביו שישי ,כג' אייר ,23/5 ,בשעה 12:45
לחנוכת "ע< המוצצי".
נפגש בדשא מול ג אור לקביעת שלט הסבר וקבלת
ממתק.
נשמח לראותכ ,
מיכל שני ורחלי פורמ&

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.
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נדל"ן למכירה/השכרה
להשכרה! בית  5חדרי בהרחבה.
לפרטי:
משה 0544'966'777
_______________________________________
להשכרה לטווח ארו* בית במשק ב ארבעה חדרי
מסודר ומשופ<  ,גינה מסודרת רחבת ידיי,פרטיות
מלאה ,מיקו מרכזי ,מיזוג מלא ,אפשרות לריהוט
חלקי.
לפנות לרבקה אינהור&' 052'4238727 ,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* במשק 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&
בטלפו& 054'6434307/8
_______________________________________
להשכרה לטווח ארו* בית 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
ביו שני הבא  ,19/5/14,יפעל באיזור המושב צייד על
מנת להרחיק את התני המתקרבי למושב.
הפעילות תתקיי בשעות אחה"צ והערב.
ישמעו קולות ירי.
תודה,
ליאור פורמ&
הורי יקרי
החל מיו ראשו  11/5/14יא' באייר ייפתח הרישו
למעו  ,ויסתיי ביו ראשו&  1/6/14ג' סיוו&.
שימו לב !!
ג ילדי ממשיכי צריכי לבצע רישו מחדש.
ערכות רישו נמצאות אצלי במשרד ,אני נמצאת כל
יו מ  ,16:00  8למעט ימי שישי.
בכל שאלה או א משהו לא ברור אשמח לעזור
ניצה 054'3377553

לוח מודעות
חלפו כחודשיי מאז פטירתו של חברנו היקר ,יזהר
עירוני זכרונו לברכה.
סנדי ממשיכה לגור במושב ,והיא תשמח לקבל בחורה
שתגור אתה תמורת השתתפות בהוצאות.
אפשר להתקשר לסנדי ,08'9322527
או לחסיה052'3621392 :
_______________________________________
החלה ההרשמה לשנת הלימודי הבאה לצהרו של
הילה.
לפרטי נוספי :
הילה052'5712298 :
_______________________________________
מי שמעוניי שהמדורה שלו תהיה גבוהה  מוזמ למשק
 ,4משפחת דורי ,לקבל חינ משטחי  ,ללא
הגבלה ,למדורת ל"ג בעומר  ,אי צור* להתקשר לפני 
רק לבוא ולקחת !!!
_______________________________________
י.ח אלומיניו
כל עבודות האלומיניו בבית  :חלונות ,תריסי
,רשתות  כל הצבעי,כל הפרופילי
שירות מקצועי ואדיב בבית הלקוח  ,מחירי מצויני
ועבודה באיכות גבוהה!!!
מבצע לכל מי שמגיע דר* העלו הזה ומזמי רשתות 
 % 10הנחה
בהנהלת צפי חורי '0502332882
מדורות ל"ג בעומר
הורי וילדי -
אנא השגיחו לא לשרו במדורות חפצי מניילו,
פלסטיק או גומי ,ולא מוצרי  MDF,המכילי דבק.
בשריפת הדברי הללו משתחררי לאוויר חלקיקי
רעילי ומסוכני ,חומרי הגורמי למחלות בדרכי
הנשימה ועוד.
נשמח בל"ג בעומר ונתחשב בזולת ובסביבה.
הועדה לאיכות הסביבה
חברי יקרי ,הצטרפו לד הפייסבוק
וקבלו מידע ,עדכוני וחדשות מהנעשה ביישובי
המועצה ישירות לפייסבוק שלכ
www.facebook.com/hevel.yavne
לידיעת תושבי המושב :
רפי ביטו מקיי סידרת קונצרטי
"קולות מ ההיכל"
בהיכל התרבות בראשל"צ.
הקונצרט הקרוב יתקיי בכו' באייר )(26.05
קונצרט לכבוד יו ירושלי ע דודו פישר.
רכישת כרטיסי בקופת היכל התרבות.
טלפו& 03'9488666 :
או באתר WWW.HEICHAL-RISHON.CO.IL :
שמואל שווימר )האח של נאוה לפיד( ישמח לעזור.
הטלפו& שלו 052'5551504 :
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משולחן המתנ"ס

בית חם

לדור המייסדי בכל יישובי החבל
במסגרת צעדת ח"י נייעד פינה נעימה לישיבה בצוותא
של דור המייסדי.
בתוכנית :מופע חוויתי ועבודת יצירה.
נשמח לראותכ.
______________________________________
מרו 0חבל יבנה וצעדת ח"י ה' 14לזכר הנופלי
הצעדה משפחתית מותאמת לכל הגילאי והמרו<
מקצועי ועממי
אי"ה ביו שני י"ט באייר )(19/5/14
אור* המסלול לצעדה 2 :ק"מ
אור* מסלול המירו<:
תחילת הרשמה וחלוקת ערכות
 16:00
הסעות מבית גמליאל )דואר וכניסה(
 16:00
 ,בני דרו )מצויירת(  ,ב& זכאי )אימפריה(
מרו< אפרוחי
 17:00
יציאה לצעדה – מותאמת לכל
 17:15
הגילאי וזינוק למרו<  2ק"מ
פתיחת תחנות ההפנינג
 17:30
זינוק  10ק"מ
 17:45
זינוק  5ק"מ
 18:00
טקס סיו וחלוקת גביעי
 19:15
שי כובע לכל צועד
יש להירש למרו 0ולצעדה באתר האינטרנט
אירוע שחבל לפספס
כול מגיעי
_______________________________________

בשבוע הבא נקיי בע"ה את המפגש הקבוע של ביתח
כרגיל,
ביו שלישי ,כ" באייר ,ה' תשע"ד,(20/05/2014) ,
בשעה  17:00אחר הצהריי במועדו ותיקי.
לפרטי נוספי נית& להתקשר:
מרי גרינוולד טל' 08'9437841
או למרי בר'לב טל' 08'9431310

הסעות להצגה "הלב של שירז"
אי"ה ביו רביעי כ"א באייר 21/5/14
בשעה  17:30בהיכל התרבות באשקלו
שעת חזרה מההיכל
מקו איסו 1שעת יציאה
18:45
16:15
מבית גמליאל
תחנת איסו
אחת ע"י
המכולת
ותחנה אחת
בכניסה לישוב
_______________________________________
חודש המורשת מתנ"ס חבל יבנה בשיתו המחלקה
לתרבות תורנית
מופע פתיחה :אלו& טאוב
)מ"הכוכב הבא"(
ע
עיד& עמדי
אי"ה ביו רביעי כ"ח אייר תשע"ג
 28/5/14בשעה 20:45
בגבעת וושינגטו&
כרטיסי במכירה מוקדמת D 40 :לאד
ביו המופעD 50 :
המקומות מסומני ,כל הקוד זוכה!

העמותה למען החבר הותיק
פעילות העמותה למע החבר הותיק חבליבנה
מדרשת ח"י
יו ראשו י"ח אייר תשע"ד18/5/14 ,
חוג תנ"* ע חנה לבל )מלכי ב'(
8:45
הרצאה" :אופטימיות קוסמית בסרטי"
10:15
מרצה :איל ברק
יו שלישי כ' אייר – 20/5/12 ,אחר הצהרי
 17:00חוג מוסיקה ע גילה יוסלזו
נשמח לראותכ !
_______________________
נא לשריי ....נא לשריי ....נא לשריי...
ביו חמישי  19/6/14נצא לטיול ע עדנה אשד לאזור
יקנע
פרטי נוספי נפרס בהמש*...

בני עקיבא
השבת תתקיי שבתנועה
יו הולדת  85לבני עקיבא!
לו"ז שבת
 19:20תפילת מנחה וקבלת שבת בסני
ארוחת צוות
 22:15פעולת חב"ב ע השליחי
 8:30תפילת שחרית בסני
קידוש ותחרות עוגות יו הולדת לתנועה
ארוחות שבטיות
טיול שבת סניפי
 18:30מפקד
פעולה סניפית ע השליחי
* כל חב"ב ,הבוגרי וההורי מוזמני לתפילות שבת
בסני .נשמח מאד שתבואו.
* תחרות העוגות נושאת פרסי! שווה להשקיע וכמוב
שיהיה ג טעי):
* ביו ראשו בערב נחגוג את ל"ג בעומר .אחריות
המדריכי על המדורות היא עד השעה  ,00:00לאחר
מכ האחריות היא על ההורי בלבד .חג שמח ובטוח!
שבת שלו ומבור,/
מעי& וצוות ההדרכה
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ועדת תרבות
יום העצמאות מאחורינו והתאפיין בפעילות ובאירועים רבים ומגוונים.
חברים רבים תרמו להצלחת האירועים ועלינו להודות להם על כך.
תודה לחברי וועדת התרבות – פנינה שטאובר ,שירי טויטו גביש ,ענת שטאובר ,דבורה שוימר ,דבורה וינשטוק.
מארגני טכס פתיחת יום העצמאות -:יעל פינקרט ,לילך קרפלס ,אסתי גרינברג ,בני ברקאי ,וצקי יולס.
על הצילומים בטכס -יעל שינדלר ,ויהונתן להמן.
עזרה בתלבושות -שפי גוטמן.
נגנים -יונתן לוגר ,נועם בלום ,משה כהנא.
דביר הריסון ודב פרקוביץ.
מארגני מסע אופניים -ליאת ואהוד אלפרט ,מוטי טויטו ,ליאור פורמן ,אירית פרקוביץ
מארגן ההפנינג -מוטי טויטו
שנזכה לשנים רבות של עשייה ופעילות תרבותית במושב.
שולמית אנגל

"ירושלי שירי סביב לה"
מופע קסו ע הזמרת ורדה גולדברגר
המפגיש אותנו ע שירי,אנשי,סימטאות ונופי
של ירושלי,בירתינו הנצחית.
המופע מלווה במצגת עשירה וצבעונית,
חגיגה לעיני ולנשמה.
ליווי מוסיקלי –עופר כ"<.
ביו שלישי 20.5,בשעה 21.00
באול הארועי בחוויות שווי<.
מחיר כרטיס 35שח בלבד במכירה מוקדמת.
להזמנות' 052'4840521, 08'9310708פנינה.

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 :

השבת אבידה
נמצא מקל סבא באיזור המועדו
לפרטי ענת0545807121

שבת שלו
ומבור!!!/

מזכירות המושב08-9437133 :
Sg828@bezeqint.net
כתובת הדוא"ל של הועד לפניות חברים:
vaadmekomibg@gmail.com
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