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כניסת השבת18:51 :
יציאת השבת 19:52 :
מנחה באמצ"ש19:16 :
ערבית באמצ"ש19:26:

דבר תורה  /הרב
"ושמרתם את חקתי ואת משפטי אשר יעשה אתם האדם
וחי בהם אני ה' ")יח' ה'( ...
רש"י" :אני ה' נאמן לשלם שכר"...
לפעמים ,אדם מאד משתוקק לקיים מצווה או לעשות
מעשה טוב ,אך עקב נסיבות שונות למשל ,מצב בריאותי
לא תקין או חשש מנזק ,הדבר נמנע ממנו ולא מגיע לידי
ביצוע .בנסיבות אלו האדם פטור מצד ההלכה לקיים את

המצווה שנאמר" :וחי בהם " ...דרשו חכמינו במס' יומא
פה' וחי בהם ולא שימות בהם"...אם אדם לא קיים מצווה,
מאחר והיה אנוס מלקיימה הרי הוא פטור משום "וחי
בהם" ,לכן נאמר "אני ה' " –אומר רש"י " -נאמן לשלם
שכר" אם אדם לא קיים מצווה מאחר והיה אנוס ,לא רק
שהיה פטור ,אלא ,שהוא מקבל שכר על המחשבה
וההשתוקקות לקיים את המצווה בבחינת "מחשבה טובה
הקב"ה מצרפה למעשה".
שבת שלום ובשורות טובות הרב.

לידיעת החברים-ות,
א .השבת לא יתקיים השיעור בגמרא בשבת אחה"צ,
ב.שבת הבאה פרשת "אמור" מתחדש השיעור בפרקי אבות על הדשא בשעה .17.00
ג .השבוע אני יוצא לחופש לכמה ימים לכן ,לא יתקיימו שיעורי התורה לילדים.
הרב.
שיעור עם צקי שלו
ביום שני ,י"ב באייר 22 ,באפריל ,בשעה  ,20:30יתקיים שיעור עם צקי שלו ,אצל משפחת נדלר.
בואו בשמחה

מזל טוב
מזל טוב לרבקה ואברהם ברגר להולדת הנכד .בן בכור לבת וורד.
מזל טוב לסבתא רבה רחל ברגר להולדת הנין.
מזל טוב לריקי ואליקים ויינר להולדת הבן!
מזל טוב ללסלי וברני רוזנסקי להולדת הנכדה .בת בכורה לבן מאיר.
שיזכו ההורים בע"ה לגדל ילדיהם לתורה לחופה ולמע"ט בקלות ובשמחה.
ברוכה הבאה לתחיה דבורה רוזנמן
שנולדה במזל טוב ובעזרת בורא עולם לחיותה ואור ! )גרים במשק (19
מאחלים לכם הרבה שמחה ,בריאות ונחת למשך שנים רבות !
שתזכו לגדלה לתורה לחופה ולמעשים טובים !
חיבוקים מסבתא פנינה וסבא גרשון וינר

טוב להודות
טקס יום הזיכרון -רצינו להודות ולשבח את הנוער על הכנת טקס יום הזכרון .הטקס היה מרגש ואנו גאים על בני הנוער
שהשתתפו וגילו כישרון רב .כמו כן ,ברצוננו להודות לרכזים דניאל ומימי ,אריאל ותמר על ההדרכה והנחיית הנוער בהכנת
הטקס .ניכר היה שיתוף הפעולה הפורה ביניכם לבני הנוער .תודה ,ועדת חינוך וחברי המושב.
אירועי יום העצמאות -ברצוננו להודות למספר אנשים נפלאים שללא עזרתם כל זה לא היה קורה:
*דב פרקוביץ על הארגון והעזרה בכל מה שצריך
*צקי יולס איש המחשבים שלנו שנרתם ללא לאות וסייע בכל בקשה
*שירה ברגר על עיצוב שקופית החג המדהימה
*יוכי צחור המוכשרת על עיצוב המגרש
*יעל שינדלר על צילום סטילס של כל האירוע
*יונתן להמן על צילום הוידאו
*בני ברקאי על החשיבה המשותפת ,רעיונות והנחיה
*מירי כוכבה ומזל על ריקוד ילדי גן אורן המקסימים
*ליעל ובתיה על הקליפ המושקע של ילדי גן רימון
*לשבט מעלות ולמדריכיהם על הדגלנות המהממת
*לגברים החסונים שבסוף המופע החזירו את הכיסאות למועדון
*מוטי טוויטו על העזרה
*אילנה ניזרי על התמיכה
* רחל הריסון ,יעל נדלר ותרצה פרי על הייעוץ
*אהוד וליאת אלפרט על ארגון מסע האופניים,
*ליוסי הרופא,
* לליאור מהמתמיד.
*לבעלים שלנו שהיו מאוד סבלניים ותמכו בנו
הערת המערכת :ברצונינו להודות מקרב לב לאסתי גרינברג ,לילך קרפלס ויעל פינקרט ,חברות ועדת תרבות על ארגון ארועי
יום העצמאות .אנו יודעים שעבדתם ימים כלילות למען הצלחת כל הארועים .הרגשנו את השקעתכם בכל פרט ,את
עבודתכם הקשה ואת הנשמה שנתתם בשביל שלנו יהיה חג שמח ומשמעותי .תודה רבה מקרב לב .בהוקרה והערכה ,חברי
המושב.
שבת חזנות תשע"ג -א .בלעדי המשפחות הנהדרות שפתחו את ביתם לארח את החזן והמקהלה
לא היינו מסוגלים לקיים את שבת החזנות ,זו השנה השש עשרי .
תודה גדולה למשפחת :
 .1ארז אורלי ועמי שארחו חבר מקהלה ואשתו
 .2אנגל שולמית ודוד שארחו את יו"ר המועצה
 .3גרינברג אסתי ועמיאל שארחו שני חברי המקהלה
 .4דרורי לימור ואלעד שארחו שלושה חברי המקהלה
 .5דויטש אושרה ושבי שארחו את המנצח ,אשתו ושני ילדיהם הקטנים
 .6הריסון גדעון ורחל שארחו שני אורחים הקשורים למקהלה
 .7פרי תרצה ומשה שארחו שני חברי המקהלה
 .8פרץ טובה ויצחק שארחו את החזן מאיר שטרית ואחיו
 .9פרץ משה ומיכל שארחו חבר מקהלה ,אשתו וארבעת ילדיהם הקטנים
 .10רוזנברג רינה ואלי שארחו את החזן שלמה לוצקי והמדריך ) (MENTORשלו
 .11שבו דבורה ואהרון שארחו חבר המקהלה.
ברכות שמים מעל ,לכם ולמשפחותיכם.
ב .תודה גדולה לזאב מייזליק ומשפחתו שהתנדבו לערוך את הקידוש והסעודה השלישית.
החל מקנית המוצרים ,סידור ועריכת השולחנות במועדון ,הפינוי והניקיון במוצ"ש
ועד העברת שארית המזון לגמ"ח של הרבנית דחבש ביבנה.
תודה לילדי ענת וצביקה שטאובר שעבדו במרץ רב עם זאב  .לכולכם שפע ברכות.
ג .תודה לוועד המקומי שכיסה כ  40%מהוצאות השבת.
תודה לביני יו"ר המועצה האזורית שכיסה עוד כ  18%מההוצאות.
הסכום הנותר שולם מקופת ביהכנ"ס המרכזי.
בע"ה שלושת בתי הכנסת האחרים ישתתפו כפי יכולתם.
בתפילה שנמשיך לעשות פעילויות שמחות ומגבשות
גבאי בית הכנסת המרכזי.
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ועדת תרבות + 50
ל"ג בעומר
כמנהג ל"ג בעומר נדליק מדורה ונקיים קומזיץ
במוצש"ק ליל ל"ג בעומר י"ז אייר ) (27.4.13בשעה
 21:30בחצר משפ' שולמית ודוד אנגל רח' התמר .65
בתוכנית:
פעילות חברתית
שירה
ארוחה קלה ישראלית )כולל קרטופלך(
המחיר  ₪ 25למשתתף לכיסוי ההוצאות .
חובה להודיע מראש לשולמית אנגל טל' 050-7341428
)אפשר גם במסרון( בכדי שנוכל להתארגן בהתאם.
ועדת תרבות +50

פינת הנוער
נוער בית גמליאל יקרים!
לאחר שבוע עמוס בחזרות והשקעה רבה של כולם,
יושבים ארבעתנו ,מלאי סיפוק.
על טקס מדהים ,על מיצוי הכוחות האדירים שלכם,
על החוויה המופלאה הזו שנקראת נוער בית גמליאל.
שמחים בעבודה שלנו ובזכות שלנו לעבוד אתכם.
ואחרי השמחה ,אנו משוכנעים שגיבורנו מודים לכם
מלמעלה על הכבוד שנתתם להם.
ישר כח לכולם.
תודה מיוחדת ,לרונן פרי ,הלן לוגר סתיו ומוריאל
ניזרי ,על שהשקיעו המון מזמנם לעבוד יחד עם הנוער,
בסבלנות ,במקצועיות ובחיוך תומך.
תודה למשפחות על הסיוע בכתיבת קטעי הקריאה.
תודה רבה לאור הקומונרית על העזרה ושיתוף
הפעולה.
תודה לאליסף כהן מדיאז ארועים ,על השאלת הציוד
והייעוץ המקצועי בהגברה.
ותודה לכם ,חברים יקרים ,לאלו שראינו על הבמה וגם
להמונים שעזרו מאחורי הקלעים .בתפאורה ,בפרסום
בהגברה והלוגיסטיקה...מדהים היה לראות שכ"כ
הרבה חבר'ה לקחו חלק.
בהזדמנות זו ,אנו רוצים להתנצל בפני משפחת פרנקל
על טעות שנפלה בשמו של יקיריהם שלמה פרנקל ,יהי
זכרו ברוך.
שנזכה להמשך עשייה מבורכת של בני נוער במושב !
שבת שלום ומבורך,
מימי ודניאל ,תמר ואריאל.
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לוח מודעות
דרוש/ה פקיד/ה לוועד הקהילתי,
דרוש/ה פקיד/ה לעבודה במשרד ,במשרה חלקית6 ,
שעות שבועיות
למעונינים/ות ,נא לפנות ליו'ר הוועד ישראל עזריה.
ישראל 089431085

נדל"ן למכירה/השכרה
בית חמוד להשכרה מחודש אוגוסט.
בית עם חצר פרטית גדולה .שלושה חדרים גדולים .
מטבח מאובזר כולל כיריים תנור ומקרר .ומזגנים.
בנוסף מקלחת מרווחת ושרותים.
אפשר להתקשר משעות אחה"צ ואילך.
דבורה 054-6322072
_______ ________________________________
השכרה בית בן  5חדרים.
הכניסה בחודש אוגוסט.
אפשרי לתקופה ארוכה.
יהודית 052-3585725

משולחן הגבאים
בבית הכנסת המרכזי
שיעור במסכת גיטין ע"י מאיר פישר
- 7:30
התחלת תפילת שחרית
- 8:30
אחרי התפילה שיעור בפ"ש למבוגרים
ושיעור לילדים
בשטיבל
בין מנחה לערבית שיעור לגברים ונשים ע"י גיא רביב.

העמותה למען החבר הותיק
יום ראשון י"א אייר תשע"ג21/4/13 ,
 8:45תנ"ך ,חנה לבל
 10:00הרצאה" :האדם כשחקן"
אילן ברק
מרצה:
יום שני י"ב אייר תשע"ג – 22/4/13 ,מדרשת ח"י
 17:00חוג ספרות עם יהודית בר-יש"ע גרשוביץ
"קומדיה בסולם –מינורי" של הסופר :קיילסון
נשמח לראותכם !
העמותה וצוות מרכז היום

משולחן המתנ"ס
תאטרון אספקלריא
התאטרון הרפרטוארי היהודי הראשון מציג:
"הקבר ביער" ,הצגת יחיד של חגי לובר
אי"ה ביום שלישי י"ג באייר )(23/4
בשעה  21:00בבית העדות בניר גלים
דמי כניסה₪ 30 :
פעוטרון" -פרפרים בבטן"
חווית תיאטרון לקטנטנים בשילוב אמנויות
אי"ה ביום רביעי י"ד באייר תשע"ג )(24/4/13
בבית גמליאל בשעה 17:00
כניסה להצגה  ₪ 20לילד  +מלווה )מעל גיל (18
בואו בשמחה!
צעדת ח"י ה -12-לזכר הנופלים בני ישובי חבל יבנה,
מועצה אזורית חבל יבנה והמתנ"ס מזמינים אתכם
המסורתית בשבילי החקלאות היפים
לצעדה עקיבא
להצטרף בני
שבחבל .אי"ה ביום שני י"ט באייר )(29/4/13
החלה ההרשמה במתנ"ס נא להעביר בפקס08- :
 8535383או למייל H_Y@013net.net
שלמה גרוניך מסע אל המקורות -בין קודש לחול
אי"ה ביום רביעי כ"ח אייר
 8/5/13בשעה  ,21:00בגבעת וושינגטון
כרטיסים במכירה מוקדמת ₪ 40 :לאדם
ביום המופע ₪ 50 :המקומות מסומנים ,כל הקודם
זוכה! ההרשמה בשיאה!!!!
שבוע הספר העברי -סיור ספרותי בעקבות ש"י עגנון
לרגל שבוע הספר נערוך סיור ספרותי "בעקבות ש"י
עגנון" בנווה צדק .בין הקראת קטעים מספריו נשלב
הצגות ,שירים וסיפורים.
מדריך :זאב הולין ,אי"ה ביום שלישי כ"ו בסיוון )(4/6
יציאה מהמתנ"ס בשעה 15:30
מעל  4אנשים בישוב ההסעה תצא מהישוב.
מחיר לאדם₪ 60 :
הרשמה במתנ"ס עד יום חמישי 23/5
טיול כוכב צ'כיה -שי בר אילן בשיתוף המתנ"ס
אי"ה ביום חמישי י"א באב )(18/7/13
ועד יום חמישי י"ח באב )(25/7/13
טיול מיוחד במינו ,ביקור באתרים יפייפיים ,שהיה
במלון הנמצא בעיירה פרימבורק ,על שפת אגם ליפנו,
גלאט מהדרין ,חצי פנסיון  +כריכים לצהרים ,ספא
מהודר וחדיש ,הגדול והמפואר בצ'כיה הכולל חמאם
טורקי ,ג'קוזי ,סאוונה יבשה ורטובה ,חדרי טיפולים
רבים עלות מיוחדת לאנשי חבל יבנה 1199 :יורו לאדם
בחדר זוגי ,תוספת ליחיד  360יורו ,כולל הסעה לנתב"ג
הלוך ושוב.
* בצוע הטיול כפוף לתנאים ואחריות כפי שמופיעים
באתר האינטרנט של שי בר אילן כמו כן למעונינים יש
אפשרות לטיול לנפלאות היער השחור – טיול כוכב
בגרמניה פרטים נוספים:
אצל ענת –  0547-775950או אליקים – 0506-998366
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בית חם
* המפגש הקבוע של בית-חם יתקיים בע"ה ביום שלישי,
י"ג באייר,
ה' תשע"ג ) ,(23/04/2013בשעה  17:00אחר הצהריים,
במועדון וותיקים.
* תודה לקוקי פישר על השיחה המעניינת שהעבירה לנו
לפני שבועיים בנושא ספירת העומר.
לפרטים נוספים ניתן להתקשר:
למרים גרינוולד טל' 08-9437841
למרים בר-לב טל' 08-9431310

בני עקיבא
ה' עמכם,
השבת:
פעולת חב"ב 21:45:עם אלי רוזנברג
לימוד ומפקד מדריכים17:45:
מפקד חניכים18:00:
יישר כוח לכל מי שהשתתף בטקס יום הזיכרון ,היה יפה
מאוד.
כל הכבוד לשבט מעלות על הדגלנות המדהימה!!!! היה
פשוט מטורף):
פרשת "אחרי מות" מתארת בפרטות רבה את עבודת
הכהן הגדול ביום הכיפורים  -תחילת הפרשה נקראת גם
ביום-הכיפורים עצמו  -ומסיימת בדיני עריות )יחסי
קרבה אסורים( וטהרת-המשפחה  -שגם חלק זה נקרא
ביום הכיפורים משום שגילוי עריות הוא הקריטריון
לרמה המוסרית של העם.
"כמעשה ארץ מצרים...וכמעשה ארץ כנען...לא תעשו
ובחוקותיהם לא תלכו .את משפטי תעשו ואת חוקותיי
תשמרו ללכת בהם"  -כאן מנוסחת בתמציתיות רבה כל
תורת היהדות בתחום של "סור מרע" ו"עשה טוב",
כלומר לא די להימנע מעשיית הרע אלא יש לשאוף לחיי
קדושה וטהרה ע"י עשיית מצוות ומעשים טובים בכל
עת ,ולשם כך באה פרשת "קדושים" הכוללת שורה
ארוכה של מצוות שרובן בתחום שבין אדם לחברו
)"ואהבת לרעך כמוך"" ,לא תשנא את אחיך בלבבך",
"ולא תשקרו איש בעמיתו"" ,איש אימו ואביו תיראו"
ועוד (...שמטרתן להביא את בני-ישראל לאורח-חיים
תמידי של קדושה וטהרה.
"קדושים תהיו כי קדוש אני ה' אלוקיכם".
שבת שלום!!!
אור הקומונרית

המערכת:
שמרית פרנקל
צקי יולס
מדפיסה :אפרת להמן
מפיצה :שרית גרוסמן
הודעות לפרסום יתקבלו עד יום שלישי
ב .19:00
dafmedabg@gmail.com
www.beitgamliel.org.il
שם :גמליאל .סיסמא57 :
מזכירות המושב9437133 :
Sg828@bezeqint.net
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שבת שלום ומבורך!! ☺

