בס"ד

עלון שבועי

בית גמליאל

פרשת במדבר
ה' סיון תשע "ב
26/5/12
גיליון מס' 760

במדבר
19:16

כניסת שבת
יציאת שבת

20:21

מנחה באמצ"ש

19:41

ערבית באמצ"ש

19:51

דבר תורה  /הרב
"איש על דגלו באתת"
מדרש רבה  " :קדושים וגדולים היו ישראל בדגליהם וכל
,
האומות מסתכלין ותמהין ואומרים מי זאת הנשקפה
ואנו
אומרים להם אומות העולם הידבקו לנו בואו אלינו
' .וישראל עונים
עושים אתכם שלטונים והגמונים וגו
ואומרים מה גדולה אתם נותנים לנו שמא אתם מסוגלים
לעשות לנו כגדולה שעשה האלוהים ?" ביאור דברי המדרש-
שהרי כבר הזהירה התורה  ,שלא להתקרב אל אומות העולם
ולא לעשות כמעשיהם כי כאשר מתקרבים אל הגויים אפשר
להידבק בהם ובמעשיהם כפי שנאמר "כמעשה ארץ מצרים
אשר ישבתם בה לא תעשו" .הקירבה הוא הגורם ,שיתערבו

השיעור על הדשא מתקיים בשעה  ,17:30השיעור בגמרא
בשעה  18:30בבית כנסת.
____________ ____________________________
בחג השבועות בשעה  18:00מוזמנים הגברים ללימוד
בצוותא על הדשא ללמוד מסכת "ביכורים" .כולם
מוזמנים
______________
שבת שלום ,הרב
שיעור לנשים
השבוע לא יתקיים השיעור לנשים
__________________
שבת שלום ,הרבנית
מקווה
אילנה  0548094202בימים :רביעי ,חמישי ,מוצא"ש.
דבורה  0544534015בימים ראשון ,שני שלישי.
בימי שישי לסירוגין .

בגויים וילמדו ממעשיהם  .וביותר ,היתה קיימת הסכנה ,
כאשר היו משועבדים להם במצרים וכדי למצוא ח ן
בעינהם נהגו כמעשיהם על מנת לד מות אליהם ולכן ,לפי
המדרש אמרו הגויים לישראל לא כמשעובדים תהיו,
אלא ההפיך בואו אלינ ו ונעשה אתכם "לשלטונים
והגמונים" וזאת הסכנה הגדולה ביותר  .כביכול ,אתם
תהיו שליטים ולא משועבדים אבל תיבקו בחוקות
הגויים .ותשובתם לגויים ,אנו עם סגולה עם אחד ומיוחד
כדברי הפסוק "איש על דיגלו " אנו עם דגלים זהו הסמל
למיוחדות שלנו וזה עיקר הכח והעוז ותעצומות של
ישראל "ומי כמוך ישראל גוי אחד בארץ "
______________________
שבת שלום וחג שמח ,הרב
______________________
שבת שלום ובשורות טובות ,הרב
חג שבועות
חג שבועות חל במוצאי שבת  .יש להקפיד שלא לעשות כל
הכנה לחג ,לפני צאת השבת בשעה .20:21
__________________
שבת שלום ,הרב
שיעור לנשים
בחג השבועות יתקיים שיעור לנשים  .הנושא" :תורה
מחזרת על אכסניה שלה" שעה  18:00במועדון הגדול .
_______________________
מצפה לראות את כולכן ,רבקה

השבת אבידה
נמצא מפתח כסוף עם בית שחור (דומה למפתח רב
בריח) בכניסה למושב  ,מוזמנים להתקשר.
תחי'ה 0546471491
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תיקון ליל שבועות
ציבור החברות והחברים מוזמן לערב לימוד חגיגי
לשבועות במועדון.
"הסכת ושמע" עשו כתות כתות ועסקו בתורה  ,לפי
שאין התורה נקנית אלא בחבורה " (בר' סג)
 23:20 – 23:00הרב אליהו סלומון
 23:45 - 23:20ברוריה מימון
 24:15 - 23:50מאיר פישר
 24:45 - 24:20שמואל לנקרי
הפסקת קפה
 1:25 - 1:00אלישבע שטאל
 1:55 -1:30צקי שלו
 2:25 - 2:00עליזה משה
הפסקה
 3:00 - 2:40ליבי כהן
 3:20 - 3:00עודד אורנשטיין
 3:40 - 3:20רבקה סלומון
הפסקה
מגילת רות ותפילת וותיקין
*יוגש כבוד קל

טוב להודות
תודה לכל החברים שבישלו  ,דאגו ,ופינקו אותנו
(בניצוחה של עידית בוכניק ) לאחר לידת בנינו עומרי .
שנזכה להשיב רק בשמחות
יואב ולילך קרפלס
_______________________________________
בשם הורי ילדי הגנים וכל משפחותיהם ,
רצינו להודות לוועד המ קומי על מימון מופע הלהטו טן
במדורת ל"ג בעומר .היה מופע מרתק ומהנה לכולנו .
תודה!!
ילדי גן רימון ואורן
שוק אביב
ביום שני איסרו חג שבועות  28/5החל מ 9 -בבקר ועד 9
בערב תתקיים המכירה הגדולה של כל הדברים הנפלאים
שנאספו ונתרמו במשך החודשים האחרונים .
הנכם מוזמנים להגיע או לשלוח את הילדים
להזמין חברים וקרובי משפחה.
הכסף כולו מיועד לתרומה לילדים ממשפחות מצוקה .
במוצאי חג החל משעה  22.00נארגן את כל הדברים
במועדון נשמח לקבל עזרה .כל מי שיכול/ה להגיע אפילו
לשעה מוזמן!
ולכל מי שלא הספיק -כן ! אפשר להביא דברים ביום
השוק.
________________
חג שמח מדי וחמדה

משולחן המזכירות
לידיעת התושבים,
בשבוע שעבר חולק טופס שעליכם למלא בנוגע לעדכון
טלפונים ופלאפונים  +אימיילים בתיבות הדואר  .ניתן
להשאירו בתיבת הדואר שליד המזכירות בתיבת הועד
המקומי – מזכירות או לשלוח בפקס  9422465 :או
במיילsg828@bezeqint.net - :

לוח מודעות
לבית העדות דרושה מנהלת חשבונות בהיקף של 1/3
משרה ,שליטה בחשבשבת ומיכפל .תחילת עבודה
מיידי .לפרטים נא לפנות לאריאל בריח
אריאל 0505305808
_______________________________________
אני מקיימת בביתי בייביסיטר "פעיל" כולל משחקים
והפעלות לילדים עד גיל  ,6בשעות אחה"צ.
חפצי בן-יאיר 9428922
_______________________________________
לכל המעונינים -מוכרים אספרגוס טרי ישר מהגינה !
משפחת מסלו
____
_______________________________________
2
____
_______________________________________

נדל"ן להשכרה/מכירה
להשכרה יחידת דיור מאווררת  ,משופצת עם חלונות
גדולים  +מזגן חדש  3חדרים.
אשר מנשאוף 0508807699
_______________________________________
מתפנה בחודש יולי יח' דיור בת  3חדרים ,כולל מטבח
וארון בחדר שינה ,מזגן .מתאימה לזוג צעיר  .1 +דירה
יפיפייה כחדשה.
פרץ יצחק 0502051110
או טובה 0502052208

ביטחון
חינוך לשעת חירום  -בתקווה להמשך ימים שקטים ,אך
כדי שלא נתפס לא מוכנים  ,אנו מעוניינים להקים מאגר
של אנשי חינוך  /מתנדבים שיהיו מוכנים לתת מענה
לילדינו במקריי חירום (לדוגמה ירי טילים ) .במידה
והינכם מעוניינים שלחו לי סמס עם פרטיכם וכך נוכל
להסתייע בכם בשעת הצורך.
___________________
מוטי טויטו 0522392124
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שוק קח-תן במשק וולפסון במושב שדמה
שימוש חוזר בחפצים במקום השלכתם לזבל .בשוק קח-
תן כולנו מוזמנים לאוורר את הבית מכל החפצים שכבר
איננו זקוקים להם  -בגדים ,צעצועים ,ספרים ,כלי בית,
ועוד – ולהתחדש באוצרות שאנשים אחרים כבר אינם
זקוקים להם .לא חייבים לתת בשביל לקבל או לקבל
בשביל לתת – המתחם פתוח לכולם והשאריות נתרמות
לנזקקים .ביום שישי הקרוב  - 25/5שוק קח-תן בין
השעות .11:00-15:00
לפרטים :אפרת 0524345663
הכנסת שבת מוקדמת
מעוניינים להכניס את השבת מוקדם יותר וליהנות
מארוחת שבת עם ילדים ערניים ?! בכל יום שישי
מתקיים מניין מוקדם  .מנחה בשעה  17:55ולאחר מכן
קבלת שבת  .המניין יתקיים במועדון ותיקים  /ביה"כ
הספרדי הנוסח -על פי החזן .כולם מוזמנים
לפרטים עוזי בריח ומוטי טויטו

משולחן הגבאים
מתפללי בית הכנסת מנחת שי :
להזכירכם! תתקיים אסיפת מתפללים בעניין בית
הכנסת החדש אי"ה ביום שלישי הקרוב ט' בסיוון
( )29/5בשעה .21:00
נוכחותכם ומעורבותכם חשובה ..
_________
הגבאים
הצגה למען שחרורו של פולאד
ביום חמישי ג' בסיוון  24/5בשעה 20:30
בהיכל התרבות ברחוב ויצמן  9רמלה ,תתקיים ההצגה
"פולארד" של תאטרון הקאמרי בגמר ההצגה יתקיים
סימפוזיון עם השחקן -רמי ברוך 25 .ש"ח.

העמותה למען החבר הותיק
יום ראשון ו' סיון27/5 ,
חג השבועות – לא יתקיים חוג תנ "כ והרצאה במסגרת
המכללה.
יום שלישי ח' סיון 29/5 ,מדרשת ח"י
 17:00חוג מוסיקה עם גילה יוסלזון
*הצגה חדשה ביידיש -ספסל הזהב:
שחקנים :יעקב בודו ,ומוניקה ורדימון
כוכב אורח :אילן דר (קרובים קרובים)
תאריך ההצגה :יום ראשון י"ג סיון תשע"ב3/6/12 ,
בשעה 20:00 :בהיכל התרבות בנס ציונה .
מחיר הכרטיס :אורחים( ₪ 80 :כולל הסעה)
ק.תומכת₪ 65 :
סדרי ההסעה:
בית גמליאל 19:20 :ע"י הצרכניה
ההרשמה עד לתאריך 29/5/12 :במרכז היום בטלפון :
 8548693או אצל אריה – אב הבית בטלפון0505422847 :
*סיור למוזיאון ת"א -בהדרכתה של אריאלה הירש
יתקיים בע"ה ביום חמישי כ "ד סיון.14/6 ,
בין השעות16:00-21:00 :
עלות :רגיל ( ₪ 70כולל קפה ועוגה )
קהילה תומכת₪ 60 :
הרשמה במרכז יום בטלפון 8548693 :
לוח הזמנים להסעות ייקבע לפי ההרשמה בישובים

בית חם
המפגש הקבוע של בית-חם יתקיים בע"ה בשבוע הקרוב
ביום שלישי ח' בסיון )29/05 ( ,בשעה  17:00אחר-
הצהריים במועדון וותיקים .
חברי ומשתתפי בית-חם מאחלים לכל תושבי בית-גמליאל
חג שבועות – מתן תורה שמח ,יחד עם כל עם ישראל בכל
מקום שהם.
____________________
מרים גרינוולד 9437841
מרים בר-לב 9431310

משולחן המתנ"ס
*הפנינג שבועות -ביום שלישי ח' בסיוון ( )29/5יתקיים אי"ה הפנינג שבועות בשעה  17:00בבני דרום לגילאי 4-10
בתוכנית:
תאטרון "גיל-עד" בהצגת פתיחה מיוחדת ומקסימה  ,עם דמויות הקשורות לשבועות ומיד לאחריה הילדים אופים פיתות
מיוחדות בטאבון ואוכלים עם מטבלי גבינה .
מחיר ₪ 25 :לילד
*הצגות מיוחדות לפעוטות בגילאי שנתיים עד ארבע .
"הבית של יעל" עם הגר חופש  .תתקיים אי"ה ביום שני כ"א סיוון ( )11/6בשעה  17:00בבית גמליאל כניסה₪ 10 :
"שמוליק קיפוד" עם הגר חופש  .תתקיים אי"ה ביום שלישי כ"ב סיוון ( )12/6בשעה  17:00בניר גלים .כניסה.₪ 10 :
למבוגרים:
"כי בנו בחרת" – (תיאטרון הבימה) אי"ה ביום שני ה' בתמוז ( )25/6בבית החייל בת"א בשעה  20:30ניתן להזמין
כרטיסים דרך המתנ"ס בתשלום .מחיר לכרטיס .₪ 65
3
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יום ראשון
ו' סיון 27/5
שבועות
חג
שבועות שמח!

לשבוע
אירועים
לוח
שלישי
יום

יום שני
ז' סיון 28/5
18:00-20:00
ספריה

ח' סיון 29/5

הקרוביום רביעי
ט' סיון 30/5

16:00
17:00
בית חם (מועדון וותיקים ) שיעור תורה לילדים
(ביהכ"נ הגדול)

יום חמישי
י' סיון 31/5
18:00-20:00
ספריה

זמני שבת במדבר
תפילת מנחה
תפילת ותיקין
שיעור בעיניני גיטין  ,מאיר פישר
שיעור במסכת שבת
שחרית
שחרית
לאחר התפילה ,שיעור למבוגרים  ,אודי הקר
במקביל שיעור לילדים  ,קוקי פישר
מנחה גדולה
מנחה גדולה
מנחה גדולה
תהילים לילדים
שיעור גמרא ,הרב
תהילים לנשים ונערות
מפקד
בין מנחה לערבית( ,חג שבועות) ,עזריה עוזי שמש

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
וחג שמח!!!
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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
ביהכ"נ הגדול
בית משפ' מייזליק
בני עקיבא
שטיבל

19:26
05:20
07:30
07:30
08:30
08:15
13:30
13:15
13:30
13:30
18:30
17:45
16:15

בני עקיבא
לו"ז שבת-
 22:15פעולת ער"ש עם הרב סלומון
 16:00מפקד מדריכים
 16:15מפקד
מנחה ופעולות
השבת יש שינוי בלו"ז בגלל שבועות שימו ל ב!לו"ז ערב שבועות-
נבטים -ניצנים
 22:15-23:00סימונה עמר
 22:05-23:45אלישבע שטאל
מעפילים הרא"ה:
 22:05-23:45רחל הריסון
חב"ב:
 22:30-23:15קוקי פישר
 23:15-00:00ליבי כה
 00:05-00:50מירב בקר
*יוגש כיבוד קל
*שבת צוות -היה נדיר במיוחד !!!התגעגענו!
*כל הכבוד לחבר'ה שעלו עימנו לשמוח ולרקוד ביום ירושלים  ,שנזכה לבניין בית
המקדש במהרה בימינו!!מי שלא שילם שיעביר את הכסף אלי בהקדם האפשרי.₪ 20 -
*ההתרמות למפעלי בנ"ע התחילו!!כל פנקס שהותרם מזכה את החניך בכרטיס כניסה
ליום פתיחת הקיץ בסופרלנד! שווה!!

