בס"ד

עלון שבועי

בית גמליאל

פרשת בלק
י"ז תמוז תשע"ב
7/7/12
גיליון מס' 766

בלק
כניסת שבת
יציאת שבת
מנחה באמצ"ש
ערבית באמצ"ש

19:28
20:33
19:49
19:59

דבר תורה  /הרב
"מה טובו אוהליך יעקב משכנותיך ישראל"
הגמ' בסנהדרין :מברכותיו של אותו רשע אתה למד מה
הייתה בדעתו לקלל -הייתה בדעתו שלא יהיו בבתי כנסיות
ובתי מדרשות ושלא תשרה שכינה בישראל" )ק"ה ,עמ' ב'(.
בלעם מדמה את בתי הכנסיות ובתי המדרשות לאוהל ,שהם
למגורים ארעיים ,ובתי כנסיות הם מקור השכינה בזמן
הגלות ,בהם ועל ידם מתחזקים ישראל .אולם הקביעות של
השראת השכינה היא בבית המקדש" -משכנותיך ישראל"
שזהו מקום קבוע .ישראל נהנים מן הטובה בעולם הזה בגלל
ברכותיו של אותו רשע .והכוונה לברכת "מה טובו" שכן
אחיזתם של ישראל בעולם ,היא מכוח בתי כנסיות ובתי
מדרשות ,שכל עוד קולו של יעקב נשמע בהם ,קולות

הרב ישראל מאיר לאו בהרצאה במושב
רבה של תל אביב יפו -הרב ישראל מאיר לאו מגיע
להרצאה במושב .יום שלישי בשעה  20:30בדיוק!!!
במועדון הגדול בהשתתפות מר אליעזר ביננפלד ראש
המועצה האיזורית חבל יבנה .כולם מוזמנים.

תהילים לנשים
אמירת תהילים לנשים בכל שבת בשעה  13:45בבית
משפחת גרינברג ובשעה  17:45בבית משפחת מייזליק.
התאימי את עצמך לזמן המתאים לך ובואי בשמחה.

שיעור על הדשא
השיעור על הדשא מתקיים בשעה  17:30בדיוק.
____________
להתראות ,הרב

התפילה וקולות לימוד התורה ,אין ידי הרוע והרשע שהם
הידיים של עשו יכולות להם .ברכת "מה טובו" שמוסבת
על בתי כנסיות ומדרשות ,היא הלוז שאינו בר כליה,
וממנו תצמח ישועת ישראל"-עמו אנוכי בצרה" -בגינם
לא נסתלקה שכינה מישראל ,הם עיקר קיומנו ובהם
טמון הכוח של המשכיות עם ישראל שלא פסקה גם
בתקופות הקשות ביותר .א"כ ,נמצא שבלעם בברכה זו,
מקיף את כל התקופות והנסיבות שעם ישראל שרוי בהן-
הארעיות והקבועות .וזה מה שנאמר בברכה "אוהליך"-
אהל-ארעי " ,משכנותיך" -משכן-קבוע .אם בזמן של אהל
ואם בזמן של משכן ,ישותו של עשו אינה מצלחת בעקב
יעקב" .מה טובו אלוהיך יעקב משכנותיך ישראל" לעולמי
עד ולנצח נצחים .אמן.
______________________
שבת שלום ובשורות טובות ,הרב

מזל טוב
לישעיהו היקר
המון המון מזל טוב לבר המצווה.
בהצלחה בקריאה בתורה ,סומכים עליך !
אוהבים השבט

השבת אבידה
נמצא שעון שחור ניתן לקבלו על פי סימנים אצל אבישי
וקנין
שיעור לנשים
השיעור מתקיים השבת בשעה 18:40
__________________
שבת שלום ,הרבנית
מקווה

פרויקט בר מצווה
נפגשים השבת אצל משפחת בן-חץ בשעה 17:00

אילנה  0548094202בימים :רביעי ,חמישי ,מוצא"ש.
דבורה  0544534015בימים ראשון ,שני שלישי.
בימי שישי לסירוגין.
יש לקבוע מראש
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לוח מודעות
למכירה בעקבות נסיעה!
שולחן פינת אוכל מעוצב יוקרתי במיוחד 6+כסאות
עשויים מעץ מלא ,השולחן נפתח ל  16סועדים
וכן חדר שינה מושקע  2.20*2מזרן הולנדיה כחדש!!!
הכול במחירי מציאה!
רוני 0544479023
________________________________________
בנות  13מחפשות עבודה לחופש.
אם אתם צריכים עזרה בניקיונות ,עזרה בשמירה על
ילדים ,שטיפת מכוניות או כל דבר אחר פנו ל:
יעל מימון 0523707643
עדי אורנשטיין 0509428904
רוני בוכניק 0532840405
________________________________________
מתארגנת קבוצה לצורך חתימת הסכם עם חברה
שמנקה פנלים סולריים .ההסכם הוא ל 5-שנים ,השנה
השישית בחינם .לפרטים נוספים ניתן להתקשר לאלעד
דרורי.
אלעד 0523677197
________________________________________
חוג פלדנקרייז לא יתקיים ביום א ה 8-ביולי בצום יז'
בתמוז .שיעור ההשלמה יתקיים ביום ד'  11ליולי בשעה
הקבועה במקום.
________________________________________
גורי כלבים יפהפיים ומתוקים למסירה.
כל הקודם זוכה!!!
משפחת צור 9420869
0544976258
________________________________________
ללמוד כיצד לומדים-
החלה הרשמה לקבוצות למידה לתלמידי כיתות ה'-יב'.
באנגלית ,מתמטיקה ואסטרטגיות למידה .בתאריכים
 .18/7-31/7קבוצות קטנות ואיכותיות בדרך מקצועית
וחווייתית .הצטרפו למצליחים!
כמו כן במכון אבחונים פסיכודידקטים TO.V.A ,
אבחונים טיפולים רגשיים בסיוע תרפיות ,הדרכת הורים,
בשלות לכיתה א' .הסכמים עם כל קופות החולים
וחברות ביטוח.
לפרטים אורלי וישיגרד 9467880
________________________________________
בת  ,21אחרי צבא ,מתגוררת במושב ,מעוניינת לעבוד
בעבודות מזדמנות -ניקיון ,בייביסיטר ,הקלדת עבודות,
טיולים עם כלבים וכדומה..
שיר 0503366021
________________________________________
למכירה שולחן6+כיסאות לפינת אוכל.
אילנית מנדלוביץ' 057-6965787
________________________________________
מהיום אפשר להזמין גלידות וארטיקים עד פתח ביתכם
מחירים אטרקטיביים לרגל הפתיחה .לדוגמא :קרטיב
ב ₪ -2בלבד! )ניתן להזמין גלידה בגביע ,ארטיקים,
קרטיבים( .לפרטים דן ודור פרוכטר 0775409114
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משולחן הגבאים
ספריית הקודש בבית הכנסת מנחת ש"י מתחדשת .אנו
פונים אל הציבור  -מי שמעוניין לתרום או להנציח ,נא
ליצור קשר עם בני יוסקוביץ או עם איתי סאפר.
____________________
בברכה גבאי "מנחת שי"

מכירות
המכירה של טל חוזרת!! מכירת קיץ לוהטת שאסור
לפספס! מיטב האופנה -במחירי סוף העונה שמלות ,חולצות
ומכנסיים של מיטב המעצבות :לילך תמרי ,יאנה ,מיכל
אמה ,סיאלו ,דקלה קדם ,מומה ,אנקי בי וי.וי ועוד..
כרגיל ,האווירה נעימה והיחס אישי.
מתי?  12/7חמישי  13/7 ,19:00-23:00 -שישי10:30-16:00 -
איפה? בבית משפחת שטאובר )פנינה ושמואל(
לפרטים נוספים050-3371173 :
______________________
אשמח לראותכן ,טל שטאובר
סדנת בצק סוכר !!
מתארגנת קבוצת נשים לסדנא של פיסול בבצק סוכר בת 4
מפגשים שתחל בשבועיים הקרובים.
המחיר הינו  880ש"ח לכל  4המפגשים .התשלום הינו מראש
הכולל את כל החומרים כולל עוגות.
הסדנא תועבר על ידי זהבה הולצמן בעלת ניסיון של  25שנה
בתחום .במסגרת הסדנא כל משתתפת תקבל ספר ו.DVD-
בימי חמישי בערב )נכון לעכשיו( להרשמה ותשלום אנא צרו
קשר עם יעל יששכר .0528500909
______________
אי"ה בשבת הבאה שבת פרשת פנחס נארח במושב קבוצת
בנים ובנות מסיימי כיתות י' ויא' מבוסטון ארצות הברית.
יש לנו הזדמנות ללמוד ,ללמד ולקרב את אחיינו שבגולה.
לצורך כך דרושות משפחות לארוח זוג בנים או זוג בנות
)רצוי משפחות ע ם ילדים בגילאים אלו( ,לתיאום נא ליצור
קשר עם מוטי ושירי טויטו או עם אסתר הקומונרית .
______________
מוטי 0522392124
שירי 0528846354
אסתר0523664454
אירובי במים
בכל יום שלישי בשעה  19:00מתקיים שיעור אירובי במים
בבריכה בגאליה .השיעור לנשים בלבד ופתוח לכולן )גם למי
שלא מנויה .עלות השיעור 15-ש'ח.

נדל"ן להשכרה/מכירה
בית פרטי להשכרה 3 ,חדרים .מתפנה מאוגוסט
לפרטים שמואל 0528906222
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לכבוד נוער המושב -הודעה משמחת !!
ועדת חינוך מצאה את ה"אוצר" חגי מולודיק ,רכז נוער
החדש של המושב.
חגי ,בן  , 24שימש כרכז נוער במשך שלוש שנים בקיבוץ
עלומים ושירת בתפקידים רבים אחרים .אנו מאמינים
בלב שלם כי לחגי יש כלים רבים לתרום לנוער המושב
ולמושב בכלל ,ואנו מצידנו נעשה הכול על מנת לעזור
לחגי ,להרים איתנו חופש מעניין כייפי ומאתגר.
פגישת היכרות ראשונית עם חגי תתקיים במוצ"ש הקרוב
בשעה  22:00בסניף לבוגרי ט'-יב'  ,וביום שני בשעה
 20:30לבוגרי ז'-ח' .חשוב מאוד שתגיעו!!!
יהיו גם נשנושים...
תגובות והערות יתקבלו בברכה
דניאל  ,0545882248חגי 0547756104
_________________
בברכה ,ועדת חינוך.
מפגש מוצא"ש להוריי מסיימי כיתה ג'
החופש והחום כבר כאן ...ויש מה לעשות עם זה ובכיף...
ברצוננו להזמין את ההורים לילדים העולים לכיתה ד'
למיפגש במוצאי-שבת הקרוב ) (7/7בשעה21:30 :
על מנת שנוכל לחשוב ביחד על פעילויות קיץ משותפות
לילדים .המיפגש יתקיים בבית משפחת שני ,מספר .65
נוכחותכם חשובה...

העמותה למען החבר הותיק
 8:45תנ"ך ,חנה לבל
 10:00הרצאה :י"ז בתמוז –"מבט הסטורי ואמוני "
מרצה :הרב ד"ר שי וואלטר.
_______________________
נשמח לראותכם !
קיץ בריא,
צוות העמותה ומרכז היום.

בית חם
המפגש הקבוע של בית-חם יתקיים בע"ה בשבוע הקרוב
ביום שלישי כ' בתמוז ,(10/07) ,בשעה  17:00אחר-
הצהריים במועדון וותיקים .נארח את חברנו במושב מר
שמואל מרטין.
אנו מודים למר דוד הראל מקבוצת יבנה ששוחח עמנו
בשבוע החולף על הנושא" :מיצוי זכויות ניצולי שואה".
נהנינו מאד מהקונצרט הנפלא בשבוע החולף ואנו מודים
לגילה יוסלזון ,שמעבירה לנו את החוג למוסיקה כבר
מספר שנים ,על ארגון הקונצרט המקסים.
________________________
לפרטים נוספים
מרים גרינוולד 9437841
מרים בר-לב 9431310

משולחן המזכירות
בתאריך ח' באב יום שישי  .27/7בשעה  12:30ליד
המועדון ייערכו חיסוני כלבת לכלבים מבית גמליאל החל
מגיל  3חדשים ואחת לשנה .עלות החיסון כ  50 -ש''ח.
להלן מוזמנים )שם משפחה+שם הכלב( :
גרינולד-לופי ,אסקל-ליזה ,וולפיס -חץ ,קורט-ארז,
פרץ-דינו ,שבת-סימבה ,שטאובר-סנו ,הקר-יולי,
נדלר -ריי ,יוסף-זואי ,נלה ,צחור-פיבי ,אסולין-סימבה,
וידר-לייקה ,טויטו-ארצה ,קריאף-שוקי ,אלון-בוגי,
להמן-נלה ,פלצ'ר-כתם ,שרקי-ג'וי ,שוימר-פרפרה,
בקר-בלק ,מסלו-ליידי,לאקי ,ביסטריצר-ג'ני,
גביש-טופי ,ברקאי-מסי ,וולפסון-סנדי.
מוזמנים גם בעלי כלבים חדשים ואלו שלא חיסנו את
כלבם נגד כלבת מעל שנה.
שיעורי התעמלות בריאותית אקטיבית במים
)אקווהארובי( לנשים
אני שמחה להודיע על פתיחת עונה חדשה מה 01.06 -בימי
שני ורביעי בפקולטה לחקלאות לנשים בלבד ,הפרדה
מלאה  .21:00-22:00בואי להזיע ולשרוף שומנים מבלי
להרגיש לצלילי מוזיקה קצבית .התעמלות אקטיבית
במים מומלצת לכל הגילאים בכל שלבי החיים כולל הריון
או אחרי לידה ,מספקת הגנה מירבית למפרקים ,שריפת
קלוריות מרובה ,מפחית עומס על השרירים ויחד עם זאת
מחזק אותם ,עיצוב וחיטוב הגוף ע"י התנגדות במים,
מומלץ לבעלי בעיות  :יציבה ,השמנת יתר ,היפוטוניה,
בצקות ,אוסטיאופורוזיס ,לחץ דם .
לפרטים ניתן לפנות:
לקטרינה  0546459585או יעל יששכר 0528500909
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תגובה לכתבה על השחתת הרכוש הציבורי במושבינו
כאשר קראתי על מקרי השחתת הרכוש הציבורי במושבינו
חשתי בושה וזעזוע שמעשים כגון אלו קורים פה במושבינו
ובכלל.
ועד המושב עושה הכל למען רווחת כל התושבים מגדול ועד
קטן – שדרוג גני שעשועים ,התקנת ספסלים חדשים לאורך
הרחובות ,שתילת עצי נוי ועוד...
לנו התושבים חשוב מאוד שמושבינו יהיה מטופח ומושקע
אך כנראה שיש כאלה ) והמעשים מצביעים שאלו בני נוער(
שלהם כלל לא איכפת.
ניפוץ הזגוגיות בסניף ,השחתת תחנת הסעה ,השחתת
הרשת במגרש ובל נשכח מעשים מזעזעים נוספים שקרו
בעבר .אני תוהה -מדוע ?? האם לא עבורכם הותקנו
הדברים?? ייתכן והם לא נחוצים לכם ??
לא פעם אנו מזדעזעים בקוראינו בעיתונים היומיים" :בני
טובים" נתפסו בהשחתת רכוש ציבורי .ובכן ,כן! זוהי
ההרגשה  .גם בני הטובים שבמושבינו ממשיכים במעשי
ההשחתה של הרכוש הציבורי.
אנו עדים למעשים נפלאים שרוב הנוער שלנו עושה,
וביניהם יש המון תרומה לחברה ולקהילה .המשיכו להוות
דוגמא במעשיכם אלה ,אל תתנו למעשים של אלה,
הקשורים למעשי ההשחתה ,להאפיל על המעשים הטובים
והרבים שלכם!!
אני מצפה מבני הנוער שייקחו אחריות על מעשיהם.
"בית גמליאל הוא ביתכם – שמרו עליו"
_________________
אסתר ישראלי
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לוח אירועים לשבוע הקרוב
יום ראשון
י"ח תמוז 8/7
16:00
שיעור תורה לילדים
)ביהכ"נ הגדול(

יום שני
י"ט תמוז 9/7
18:00-20:00
ספריה

יום שלישי
כ' תמוז 10/7

יום רביעי
כ"א תמוז 11/7

16:00
17:00
בית חם )מועדון וותיקים( שיעור תורה לילדים
)ביהכ"נ הגדול(
הרצאתו של הרב לאו
)המועדון הגדול(

יום חמישי
כ"ב תמוז 12/7
18:00-20:00
ספריה
19:00-23:00
מכירה )מש'
שטאובר(

זמני שבת בלק
תפילת מנחה
תפילת ותיקין
שיעור בעיניני גיטין ,מאיר פישר
שיעור במסכת שבת
שחרית
שחרית
לאחר התפילה ,שיעור למבוגרים ,שמואל שטאובר
במקביל שיעור לילדים ,ריקי שטאובר
מנחה גדולה
מנחה גדולה
מנחה גדולה
תהילים לילדים
תהילים לנשים
שיעור גמרא ,הרב
פרוייקט בר מצווה
תהילים לנשים ונערות
חוג פרקי אבות
שיעור לנשים -הרבנית
מפקד
בין מנחה לערבית ,שיעור בפ"ש שלומי מימון
המערכת:
עידית בוכניק
שירי גביש-טויטו
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

שבת שלום ומבורך!!!
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ביהכ"נ הגדול
שטיבל
ביהכ"נ הגדול
מנחת ש"י
ביהכ"נ הגדול
ביהכ"נ הגדול
שטיבל
מנחת ש"י
ביהכ"נ הגדול
מנחת ש"י
מש' גרינברג
ביהכ"נ הגדול
משפ' בן -חץ
בית משפ' מייזליק
על דשא הרב
מועדון ותיקים
בני עקיבא
שטיבל

19:39
05:20
07:30
07:30
08:30
08:15
13:30
13:15
13:30
13:30
13:45
17:00
17:00
17:10
17:30
18:40
18:45

בני עקיבא
 22:45פעולת ער" ש
 18:30מפקד מדריכים
 18:45מפקד
מנחה .פעולות .סעודה שלישית ערבי והבדלה.
*סופרלנד שכוייח לכל האמיצים! בית גמליאל פתחו ת'אירוע!!
*הרשמה לחפש ת'מדריך אצל המדריכים עד יום שלישי!!לא יותר!
*בשבוע הבא בעז"ה מחניים סניפי בשעה  17:00בסניף.
*בהצלחה לשבט איתן התותחים שיוצאים לשבוע התנדבות בעיר הקודש
תל אביב!!
*בשבת הבאה בעז"ה מגיעה אלינו קבוצה של חבר'ה )כיתה י' ויא'(
אמריקאים מבוסטון אשר עושים טיול בארץ ובאים
להתארח אצלנו בשבת .חבר'ה משבטי נעלה-להבה שמוכנים לארח בשבת
שיצרו איתי קשר.
________________________
שבת שלום!!אוהבים צוותשע"ב

