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 עלון שבועי

 בית גמליאל

 

 עקבפרשת 
 התשע"ד אבכ' 

16.8.2014 
 

19:04: השבת כניסת  
 

20:02 : השבת יציאת  
 

19:05: ש"באמצ מנחה  
 

19:30 :ש"באמצ ערבית  
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"ַוֲאֶשר ָעָשה ְלָדָתן ְוַלֲאִביָרם ְבֵני ֱאִליָאב ֶבן ְראּוֵבן ֲאֶשר 
ָפְצָתה ָהָאֶרץ ֶאת ִפיָה ַוִתְבָלֵעם ְוֶאת ָבֵתיֶהם ְוֶאת 

ָאֳהֵליֶהם ְוֵאת ָכל ַהְיקּום ֲאֶשר ְבַרְגֵליֶהם ְבֶקֶרב ָכל 
 (ו'יא'  )ִיְשָרֵאל"

זה ממונו  -" ואת כל היקום אשר ברגליהם" -רש"י 
 של אדם שמעמידו על רגליו"

בספר דברים, כאשר משה משחזר בפני עם ישראל את 
כל הקורות אותם במדבר,  מזכיר משה בפרשתנו את 
 עניין קורח ועדתו. חטאם ועונשם של קורח ושותפיו.

 ביטוי חריף ביותר נאמר לגבי עונשם של דתן ואבירם,
"את כל היקום"! ביטוי זה נזכר עוד   האדמה בולעת-

רק במבול, שם נאמר "ַוִיַמח ֶאת ָכל ַהְיקּום ֲאֶשר ַעל ְפֵני 
ָהֲאָדָמה", ושם, אכן הכוונה היא למחיית העולם כולו!  

גם כאן חז"ל במדרש, מקצינים עוד יותר את העונש: 
 על  את האדם  זה הממון, שמעמיד -"ואת כל היקום" 

הרגלים. רבותינו אמרו: אפי' היו כלים ביד הכובס היו 
מתגלגלין ובאין ונבלעין עמהן. א"ר שמואל בר נחמני: 

תה שאולה ביד ישראל מידם, אף היא יאפי' מחט שהי
הייתה נבלעת, שנא' "וירדו הם וכל אשר להם חיים 

 – שאולה". ארבעה קניינים מונה הרמב"ם באדם 
את העושר מונה הרמב"ם  חכמה, גבורה, מדות, עושר.

אחרון כי, כדבריו, כל האחרים הם דברים ועניינים 
אולם, העושר, הוא קניין חיצוני  ,הדבוקים באדם

 בלבד. כדברי האורח חיים: "לשם כך ניתן לאדם 

 דבר תורה/ הרב

 השבת אבידה

בשעה  השיעור בשבת בגמרא מסכת בבא בתרא
הרב.                                                             18.15  

__________________________________ 
 המרכזיבבית הכנסת 

 עם מאיר פישרמסכת גיטין שיעור ב -7:30
שיעור במסכת מגילה  -מנחה  תפילת  לפני שעה

 עם שמואל מרטין
__________________________________ 

 בשטיבל
ע"י עוזי  לגברים ונשים בין מנחה לערבית שיעור

 שמש.
__________________________________ 

  אבות ובנים
 ורים וילדיםלימוד בחברותא של ה

 מועדון ותיקיםב ,17:00, בשעה שבת
 הרבה פרסים והרבה שמחה!!!

__________________________________ 
 שיעור לנשים

 מצפה לכן 18.20השיעור יתקיים השבת בשעה 
 רבקה.

 

 שיעורים

 בו כחפצו  העושר, שיהיה תחת כפות רגליו וישלוט
  וכאוות נפשו לטובתו.

ינו אלא כאשר ידע את תפקידו ויבין כי הכסף א
כפיקדון השמור אצלו והוא קניין חיצוני בלבד ואינו 

 אלא כדבר המכשיר לתכלית נעלה יותר".
אם נתבונן בחטאם של קורח ועדתו  נראה,  שדווקא 

בליעת הרכוש מבטאת כאן משהו מאד יסודי: "ואת כל 
זה הממון שמעמיד את הרגלים. לממון  –היקום" 

קיים; אדם צריך ולרכוש בכלל, יש כוח מעמיד, כוח מ
להתפרנס על מנת להתקיים ולעמוד ברשות עצמו, 

שאינו יכול לפרנס את עצמו נקרא  ,ולעומתו אדם
]=נשען[ על שולחנם של אחרים, שכן אין לו  'סמוך

על  -עמידה עצמאית, אבל, כדברי "האורח חיים"
האדם להיות שליט על ממונו  "שיהיה תחת כפות 

מון  בלבד לא ייתן  לו רגליו". על האדם להיזהר,  שמ
תחושה מזויפת של יכולת עמידה ושל עצמאות, כי ברגע 

האמת מתגלה, שהעמידה האמיתית של האדם איננה 
רב ככל שיהיה, אלא,  החכמה,  -על רכוש חומרי בלבד

הגבורה והמידות כמאמרו של הרמב"ם , הן הבסיס 
רוחני  ,אין לו  וא חסר בסיסהרוחני  של האדם. מי שה

המקיים אותו  –קיום  ערכית, ואותו  הרכוש  יכולת
 כשהוא יחד עםכביכול על רגליו, יש לו ערך רק 

הרוחניים, שהם קיומו האמיתי של ו הערכיים  היסודות
רכוש רב היה להם לקורח ועדתו, אך מה האדם בעולם, 

ערך היה לו לאותו רכוש, שלא הצליח "להעמידם על 
אם זכה האדם "  -? \רגליהם" ונבלע יחד איתם  באדמה

  ."הוא קם על הממון ואם לא זכה, הממון יקום עליו
 שבת שלום ובשורות טובות הרב.

 

 
מזל טוב לשמואל ובתיה וייס להולדת הנכד בן 

לצביקה ואטליה שתזכו לגדלו לתורה לחופה 
 .עשים טוביםולמ

 מזל טוב
 

 לידיעת התושבים,
 יום פתוח עם ר. המועצה משה ליבר

 19:00 – 17:00יום חמישי, בין השעות  28.08.14ב 
 ת.ה משה ליבר יפגוש תושבים במזכירור. המועצ

. את המפגש, כל המבקש לפגוש את ר בכדי לייעל
וך ציון המועצה מתבקש להודיע על כך למזכירות ת

 .הנושא שבכוונתו להעלות
 יש לפנות

למזכירות  )Sg828@bezeqint.net( בכתב/מייל
 .21.08.14בעניין לא יאוחר מיום ראשון 

 

 משולחן המזכירות
 

mailto:Sg828@bezeqint.net
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 .נא לתאם במשך היום, לפני זמן טבילה

 4534015-054                 'א', ב', ג -דבורה

 8094202-054         .ד', ה', מוצ"ש -אילנה
 .אילנה ודבורה לסירוגין -ערבי שבתות

 

 מקווה
 

 חברות וחברים יקרים. 
חודש  ל, ערב ראש חודש אלוומאחד ערב מיוחדלנתכנס  

 הרחמים.  
והפצועים,  משותף לשלומם של החיילים  נערוך לימוד

בשיחה המשפחות השכולות ולזכותו של כל עם ישראל, 
הרב  - יס שליט"איו ישראל הרב -עם  ושיעור  מרתקים 

 לשעבר.הצבאי הראשי 
 20.30בשעה   25/8/14 ביום שני ערב ראש חודש אלול

 בדיוק!!! במועדון.
         ן בשמחה ובאהבה                                                                        -בואו כולם

 הרב.
 

 תודות
 אנו מודים מקרב הלב

 לכל המשפחות הנפלאות אשר פתחו את ביתן
 שבע הברכותלארח את אורחינו בשבת 

 .ילדינו האהובים אמציה ורביד של

כמו כן תודות מקרב הלב לכל הנשים אשר אפו עוגות 
 ופשטידות

 .לשמח בהן את אורחינו ואותנו בסעודות השבת

 ,תודות מיוחדות מקרב הלב לאירית ולצוות

 ,אשר עשו עבודה נפלאה בשלש הסעודות ובקידוש

 .וכן למתנדבים אשר סייעו בקידוש

 .שאנו חיים בקהילה כה חמה ומשתתפתאשרינו 

 .מלכה וחננאל כהן

 

 טוב להודות

 
 חוזרים לשגרה!!!

 המופע של כוכבי שובבי  
 מופע לכל המשפחה 

 הרפתקאה תת ימית
 מופע מדהים, עתיר אפקטים ושופע הומור

בבן  17:00( בשעה 17/8/14אי"ה ביום ראשון כ"א באב )
 זכאי

 ₪ 15מחיר כרטיס: 
_______________________________________ 

 הפנינג סיום הקיץ ויריד חוגים
 (27/8/14ול )אי"ה  ביום רביעי א' באל

 בניר גלים 17:30בשעה 
 ברחבת הדשא ע"י בית הכנסת

 בואו להכיר את המדריכים החדשים 
 לצד המדריכים המוכרים 

 בואו להתרשם ממגוון החוגים וכמובן גם להירשם.
 מתנפחים, ג'ימבורי, 

 ג'אגלינג, יצירה ועוד
 מופע סיום לכל המשפחה עם:

 איציק הליצן
 כל ילד.שערות סבתא וקרטיב ל   

 קיץ בריא וזהיר!
 כניסה חופשית!

_________________________________________ 
 בשיתוף מפעל הפיס 2014ימי תרבות 
 סוף הדרך 

 עם 
 למבוגרים ונוער-תאטרון אספקלריא 

 20:45( בשעה 10/9/14אי"ה ביום רביעי ט"ו באלול )

 באולם בבית גמליאל
ור המצב לתת תרבות לישראל ומפעל הפיס החליטו לא

 את האירוע ללא תשלום.
_______________________________________ 

 טיול סליחות באווירת "ירושלים של פעם"
סיור בעקבות עיר הקודש הממרקת חטאיה ומבקשת 

 סליחה
 (29/9/14אי"ה ביום שני ה' בתשרי תשע"ה )

)או לפי רישום  17:45יציאה מהמתנ"ס בשעה 
 מהישובים(

 ליחיד₪  70עלות  –"ס בתשלום הרשמה במתנ
 
 

 

 

 משולחן המתנ"ס

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

 בשבוע הקרוב, 
אחר  17:00(, בשעה 19/08/2014אב )-כ"ג מנחם

 הצהריים, במועדון ותיקים.  
יתארח אצלנו זיק וינר שישוחח עמנו על השתתפות 

 ת  בצה"ל ובשרות האזרחי. החרדים בשרו
אנו מודים לחברנו שמואל מרטין על שיחתו המעניינת 

 עמנו בשבוע החולף.
 נוספים ניתן להתקשר:
08-9437841מרים גרינוולד טל'    

08-9431310לב    טל' -או למרים בר  
 

 בית חם

 כלבים ברשות הרבים.

"המחזיק כלב חייב לשמור עליו בחצריו. יש לסמן את 
החצר בשלט "זהירות כלב". במידה ויוצא לרשות 

בידי  רצועת הולכההרבים הוא חייב להיות מוחזק ב
אדם שיכול לשלוט עליו. אורך רצועה מקסימלי לכלב 

מטר. לכלבים המוגדרים  5עד  2005רגיל נקבע בתקנות 
מטר והם  2 -"כלבים מסוכנים" קיימת הגבלת רצועה ל

מחויבים במחסום על פיהם גם בבית כאשר בבית נוכח 
 שנים." 16שגילו עד  ילד

כל מי שנתקל ברחבי המושב בכלבים משוטטים / 
 משוחררים / מתנפלים על עוברי דרך,

 .050-4567000, נייד חננאל כהןאנא התקשרו אל 

 יחד נמגר את התופעה המטרידה והמאיימת, בסיוע

 .המועצה אי"ה

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%95%D7%9C%D7%9B%D7%94
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 פעולה חב"ב 22:20

 לימוד ומפקד מדריכים 18:30
 מפקד 18:45

יחי למחנות. מקווים השבוע יצאו שבט הרא"ה ואב*
 ):!שנהנתם

 .בשבוע הבא תתקיים שבת צוות ולכן לא יתקיים סניף*
  שבת שלום,
 מעין וצוות ההדרכה

 

 
 חדרים.  להשכרה יחידת דיור בת שלושה

 : לפרטים נוספים
 0506455520   רן

_______________________________________ 
 .חדרים, ממוזגת ויפה 2להשכרה יחידת דיור בת 

                   ו לקליניקהמתאימה גם למשרד א
 052-8968158לפרטים: 

_______________________________________ 
 .חדרים 2להשכרה דירה בת 

 :לפרטים
 משה ורחל לוי
08-9437183 
050-4249817/050-4249818 
_______________________________________ 

 .חדרים יחיד במשק 3להשכרה בית 

 .מסודר וממוזג
 1/8/2014סה כני

 050-5635902לפרטים : ברוך קרייז 
_______________________________________ 

מ"ר. שלושה חדרים , שני חדרי  70בית להשכרה בגודל 
 .מטבח,סלון, שרותים ומקלחת (4X4שינה גדולים )

הבית מצויד במקרר, כיריים, תנור גומחא ומזגנים. חצר 
 .גדולה מסביב עם פרטיות רבה

חמוד כמו "בית קטן בערבה". כניסה בחודש  בית
 .אוגוסט

  0546322072נא להתקשר לדבורה 
 בשעות אחה"צ והערב
_______________________________________

   חדרים מסודרת וממוזגת 4להשכרה דירת 
 0544490273/6יצחק 

_______________________________________ 
 למבוגרים!להשכרה לטווח ארוך! מתאים גם 

משופץ  במפלס אחד וללא מדרגות! ,חדרים 4 בית
וממוזג, חצר מרווחת, רחבה ענקית בכניסה לבית, 
 ריהוט חלקי )ארונות, מיטות, ספריות, מזנון ועוד(.

 1/8/2014תאריך כניסה: 
    054-8096972דליה   054-8096973 מאיר לפרטים:

_______________________________________ 
רה לטווח ארוך, וילה בת חמישה חדרים מסודרת להשכ

ומשופצת ,גינה רחבת ידיים,מיקום מרכזי,מיזוג אוויר 
 .מלא

 פינוי באוגוסט
 לפרטים

0773431339/0522685344 
_______________________________________ 

חדרים, כולל מזגן  3מרווחת בת   להשכרה דירה
 .ומרפסת גדולה

 .כניסה באוגוסט
 0528906222שמואל  לפרטים

089431095 
_______________________________________ 

 .חדרים בהרחבה 5להשכרה! בית 
 :לפרטים

 0544-966-777משה 
 

 

  נדל"ן למכירה/השכרה
 להשכרה
 חדרים במשק. 4דירה בת 
 לפרטים:

 שושי 054-4230932/052-5747444
_______________________________________ 

ית גמליאל יחידת דיור לטווח ארוך במשק בב להשכרה
 בת שלושה חדרים.

היחידה כוללת מיזוג, וארונות קיר בכל החדרים, מטבח 
מאובזר עם אפשרות להשארת ריהוט חלקי, וכן חצר 

 גדולה.
 לפרטים ניתן לפנות לאברהם וזהבה גוטמן

 054-6434307/8בטלפון 
_______________________________________ 

 !למכירה
 .מ"ר 800מ"ר על שטח  280וי בית בהרחבה בנ

 .חדרי שינה+ סלון+ פינת אוכל+ ממ"ד+ מרפסות 6
 :טלפון

 5680940-054דוד 
 

 נדל"ן למכירה/השכרה

 בני עקיבא

 
 בנייה והדבקת ציפורניים*

 עיצוב גבות*

 פדיקור ומניקור*

 הסרת שיער בשעווה בכל חלקי הגוף*

 איפור כלות וערב*
 0506499186יעל 

_______________________________________ 
 הצהרון של הילה 

 .נותרו מספר מקומות בודדים לשנת הלימודים הקרבה
 052-5712298לפרטים נוספים לפנות להילה 

0545882238 
_______________________________________ 

פרשת כי  -דירות לאירוח בשבת חתן \בקשת חדרים
 תצא

ל בננו ייטב ומלכה, תתקיים אי"ה בפרשת שבת חתן ש
  ספטמבר 6כי תצא י"א אלול 

דירות \נודה מאוד לנדיבים שיכולים להציע חדרים
 לאורחנו בשבת זו.

 בברכה
 יוסי ויעל פנחסוב

 054-4780016או  054-4422874
 

 לוח מודעות
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שבת שלום 
!!!ומבורך  

 
 המערכת:

 שמרית פרנקל
 צקי יולס
 : יהונתן רועי עזריהמדפיס
 : שרית גרוסמןמפיצה

 

 .11:00יתקבלו עד יום שלישי ב  הודעות לפרסום

 לכתובת המייל:

dafmedabg@gmail.com  

 לכניסה לאתר המושב:
www.beitgamliel.org.il 

 75שם: גמליאל. סיסמא: 
 

 80-3395399 מזכירות המושב:
netSg828@bezeqint. 

 
 :הדוא"ל של הועד לפניות חבריםכתובת 

vaadmekomibg@gmail.com  

 
 יבנה-העמותה למען החבר הותיק חבל

 יבנה-מדרשת ח"י חבל
 בשעות הבוקר

 "ה ,חוזרים לחוג הותיק והמוצלח מזה שנים רבות ,ב
 עם חנה לבל –-חוג תנ"כ -במסגרת מדרשת ח"י  

השנה נלמד על: "חורבן, גלות ושיבת ציון בספרי בית 
 שני"

 8:45-9:45החוג מתקיים בימי  ראשון בין השעות: 
 במבנה מרכז היום שבקיבוץ יבנה

 ניתן להצטרף, מומלץ מאוד!!!
 9/147/ –פתיחת החוג 

  08-8548693הרשמה במרכז היום בטלפון: 
 ofiragold@walla.comאו במייל: 

_____________________________________ 
 חוגים במרכז יום בשעות הבוקר:

  –עם משה הילדסהיים  –נגרות 
 10:00-12:00בימי ראשון בין השעות: 

  –רחל לניר עם  –ציור 
   9:30-11:30בימי שני בין השעות: 

   -עם בתיה חן  -חריזה
   10:00-12:00בימי שלישי בין השעות: 

 21/10/14פתיחה: 
בימי חמישי בין  –עם חיה הנדלר  –קרמיקה 
 9:00-11:00השעות:

כל החוגים מתקיימים במבנה מרכז היום שבקיבוץ 
 יבנה

 אפשר להצטרף
 לפרטים והרשמה בטלפון:

 08-8548693 ,ofiragold@walla.com 
_______________________________________ 

 :אחה"צחוגים במרכז יום בשעות 
 :ממשיכים עם החוגים המוכרים והטובים

 ספרות    עם יהודית בר-יש"ע-גרשוביץ
 20/10/14פתיחה :   אחת לחודש,בימי שני 

             האזנה למוסיקה  עם גילה יוסלזון          
לאום וגיבורים, פולקלור ועמים, דרכים וגעגועים 

 19 -הרומנטיציזם: המאה ה -בסיפורים ובצלילים
 במוסיקה

 28/10/14 -אחת לשבועיים , פתיחה -בימי שלישי 
 ספרים וסרטים בעקבות האמנות

 עם ד"ר אפי זיו 
 9/11/14פתיחה: , אחת לחודשבימי ראשון, 

 ידיעת הארץ  עם עופר רגב
 בימי שני אחת לשבועיים, פתיחה: 3/11/14

 החוג ילווה בטיולים כהמשך לנושא ההרצאות.
כל החוגים מתקיימים באגף החדש של מרכז היום 

 בקבוצת יבנה
08-8548693ההרשמה במרכז היום בטלפון:   

 

 העמותה למען החבר הותיק
 ם מכל האנשים לא להשאיר שקיות אואנחנו מבקשי

 .דברים אחרים מחוץ למיכלים המיועדים למחזור
 .נא להשליך לפח האשפה -במידה ויש זבל 

ד להשליך למיכל המחזור של הקרון כמו כן נא להקפי
רק קרטונים ולא שקיות או קלקרים או כל חומרים 

הללו לא נלקחים ע"י חברת המחזור ונשארים  -אחרים 
 .מחוץ למיכל המחזור

 ,תודה
 .ועדת איכות הסביבה
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