בס"ד

פרשת דברים

עלון שבועי

בית גמליאל

ו' מנחם-אב התשע"ג
13.7.2013

כניסת השבת19:27 :
יציאת השבת 20:31 :
מנחה באמצ"ש19:42 :
ערבית באמצ"ש20:07 :

דבר תורה  /הרב
לישראל ,נבואות תוכחה ופורענות ,לא הייתה אוזנם של
"אֵ לֶה הַ ְּדבָ ִרים אֲ שֶ ר ִדבֶ ר מ ֶֹשה אֶ ל כָל יִ ְּש ָראֵ ל בְּ עֵ בֶ ר הַ י ְַּר ֵדן"...
ישראל כרויה לשמוע את העתיד להתרחש ,הם חיו
ספרי א' א' "-אלה הדברים אשר דבר משה""... -מה תלמוד
בשאננות ולא יכלו לשים אל ליבם את דברי הזעם של
לומר' אלה הדברים אשר דבר משה'? מלמד ,שהיו דברי
הנביאים.
תוכחות ,שנאמר 'וישמן ישורון ויבעט' (ל"ב ,ט"ו)
כדי להבין את דברי המדרש  ,נעיין בדברי רש"י בפסוק ג'  --אבל ,כשאדם נמצא בסיטואציה קשה וכשחיי היום יום לא
מאירים לו פנים ,או אז ,הוא מתחיל לבדוק ומחפש לתקן
ַארבָ עִ ים שָ נָה"-...מלמד שלא הוכיחן אלא סמוך
"וַ יְּ ִהי בְּ ְּ
את מעשיו ,הוא מוכן לשמוע דברי תוכחה ולהשימם אל לבו.
למיתה .ממי למד? מיעקב שלא הוכיח את בניו אלא סמוך
דברים אלו נכונים גם לגבי עיתות של צער ויגון.
למיתה ...כדי שלא יהא מוכיחו וחוזר ומוכיחו"
יעקב אבינו מוכיח את בניו לפני מותו ,כי הוא יודע ,שבזמן כזה
של עיצבון וצער ,בזמן של שברון לב ,בניו יקשיבו לו ויפנימו
רש"י מציין ,שיעקב מוכיח את בניו לפני מיתתו כדי ,שלא
ייווצר מצב ,שהוא מוכיחם ויצטרך שוב להוכיחם  ,ועדיין תמוה,את תוכחתו ,מה שלא היה נכון בימים של שגרה ושלווה .זה
אם הם ראויים לתוכחה ,האם האפשרות ,שיחזרו לסורם פותרת מה שלמד משה רבינו מיעקב אבינו ,כל עוד עם ישראל
נמצא בעידן של "וישמן ישורון" אין טעם בדברי תוכחה,
את אביהם יעקב מלהוכיחם? ואם תוכחת יעקב אינה נשמעת
שיפלו על אזניים ערלות  ,אבל ,טרם הכניסה לארץ ,בימים
לבניו מה הטעם להוכיחם לפני מותו ?
של פרידה מהנהגתו של משה רבינו ,שהם ימים של צער
טבעו של אדם ,שכל זמן שחייו שלווים ורגועים הוא לא מודע
מחד וחשבון נפש מאידך ,יחדרו דבריו של משה
לכך ,שיהיו בחייו גם זמנים קשים ,זמנים של צער ויגון ,זמנים
לליבותיהם של ישראל ותהיה תועלת בתוכחתו.
של חוסר בהירות וכו' ...גם כאשר ניבאו נביאים נבואות קשות
שבת שלום ובשורות טובות
הרב.

שיעורים

מזל טוב

השבת סיום חוג פרקי אבות על הדשא לקיץ זה ,שעה .17:30
השיעור בגמרא בשבת אחה"צ בשעה 18:30
הרב
_________________________________________
שיעור לנשים
השבת מתקיים השיעור בשעה  ,18:40מצפה לראותכן,
רבקה
_________________________________________
"אבות ובנים" בית גמליאל

מז"ט למשפחת גוטמן ,שי ,זהבה ואברהם,
לאירוסי שי.
שתזכו בע"ה להרבה שמחות ונחת.

כל שבת ,לימוד בחברותא של הורים וילדים
בנים ובנות מכיתות א' עד ו'
בשעה  ,17:20במועדון הוותיקים
מי שבא מרוויח
הרבה פרסים והרבה שמחה!!!

צום ט' באב
תחילת הצום  19.50סיום הצום 20.18
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לאתי ודודי
מזל טוב להולדת הבת.
לבני וטובה מזל טוב להולדת הנכדה.
מאחלת סבתא רבה
חנה אדלר
____________________________________

משולחן המערכת

הרב

תודה רבה לאפרת להמן על השקעתה ומסירותה
בהדפסת דף המידע.
בהצלחה במכינה ובהמשך דרכך.
בהצלחה ליהונתן עזריה שמחליף את אפרת.

משולחן המתנ"ס
חדשות ליגת בתי הכנסת
סיכום מס'  1ליגת בתי הכנסת תשע"ג
מצ"ב הטבלה אחרי המחזור הראשון המלא.
בבית א' כבר שוחקו מס' משחקי השלמה עקב מס' הקבוצות(.)5
בבית א' המדורגת חמישית לא תמשיך למשחקי רבע הגמר.
דירוג ע"פ מיקום
בית א'
סלי חובה
סלי זכות
מקום שם הקבוצה משחקים ניצחונות הפסדים
ג"ט
81
115
0
2
2
1
ג"ו
81
111
0
2
2
2
ב"ג
105
82
2
0
2
3
נ"ג2
58
38
1
0
1
4
יד"ב
63
42
1
0
1
5
בית ב'
סלי חובה
סלי זכות
מקום שם הקבוצה משחקים ניצחונות הפסדים
נ"ג1
45
58
0
1
1
1
ק"י
35
43
0
1
1
2
ח"ח
43
35
1
0
1
3
ב"ר
58
45
1
0
1
4

הפרש
34
30
-23
-20
-21

ניקוד
4
4
2
1
1

הפרש
13
8
-8
-13

ניקוד
2
2
1
1

תאריכים למשחקי רבע הגמר.25/7 :
משחקי חצי הגמר30/7 :
משחק הגמר.1/8 :
משחקי חצי הגמר והגמר ייערכו באולם ביד בנימין.
במידה ולא תעלה למשחקים אף קבוצה ממועצה איזורית שורק ישוחק הגמר באולם אחר במועצה בחבל יבנה.
להתראות.
אסי שלים
מנהלת מחלקת ספורט

בערב ט' באב 15.7 ,בשעה  21.00נקיים גם השנה את ה
ארוע המרכזי של כנס ישראל-שדרות לחברה.
"הלילה לא לומדים תורה" ברחבת הדקלים בחוויות
שוויץ,ברחובות.
הנושא השנה הוא"-שביל הזהב".
ישתתפו בפאנל-עו"ד פנינה נויברט,ח"כ מיקי רוזנטל,ד"ר
שלי גולדברג,המחזאי יהושע סובול
הרב עילעאי עופרן.מנחה-הדס שטייף.
הארוע יפתח בקריאת מגילת איכה.
בסיומו יתקיימו מעגלי לימוד מונחים.
בברכה,
פנינה שטאובר
רכזת תרבות וארועים
חוויות שוויץ
רשת חוויות רחובות
052-4840521 , 08-9310708
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שורי לוי
מנהל התחרות

"קייטנת תאיר השמש "
הורים יקרים לאחר שהקייטנה של המועצה מסתיימת ,
לסבא וסבתא אין כבר כוח  ,והילדים משגעים את המוח.
הדר שמש ותאיר וקנין באות לעזרתכם ופותחות את
קייטנת "תאיר השמש"
אנו מקיימות את הקייטנה ב  2מחזורים של  5ימים :
 ( 28/7-1/8בימים ראשון עד חמישי)
 ( 4/8-8/8בימים ראשון עד חמישי)
בין השעות 8:00-13:00
בקייטנה פעילויות רבות ומגוונות  ,עבודה בקבוצות
קטנות ע"פ גילאים
הקייטנה מיועדת לילדים בין הגילאים 4-8
להבטחת מקום ילדיכם ולפרטים נוספים :
הדר שמש 054-6746634 :
תאיר וקנין 052-8669095 :

משולחן הגבאים
בבית הכנסת המרכזי
 7:30שיעור "אקמצא ובר קמצא חרבה ירושלים"
ע"י מאיר פישר
לוח זמנים לצום תשעה באב
(אם חלילה משיח צדקנו לא יבוא ויגאלנו)
יום שלישי ח' באב.
 18:30תפילת מנחה.
סעודה מפסקת
יש לסיים אכילת סעודה מפסקת לפני
השקיעה.
 19:48שקיעת החמה.
 20:10תפילת ערבית ולאחר התפילה קריאת מגילת
איכה.
יום רביעי ט' באב.
 07:00תפילת שחרית ולאחר התפילה אמירת קינות
 19:00התכנסות לתפילת מנחה (התעטפות בטלית
והנחת תפילין)
 19:15תפילת מנחה עם קריאת "ויחל"
 20:10תפילת ערבית.
 20:15סיום הצום.
כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה,
שנאמר שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה
שישו אתה משוש כל המתאבלים עליה.
________________________________________

חדש חדש חדש! בצרכניה
לרגל החופש הגדול הצרכניה תהיה פתוחה בימים א-ה עד
השעה 22.00
חדש! פיצה בצרכניה .פיצה טעימה באיכות מעולה
במחירים מפתיעים:
פיצה משפחתית לארג' ₪ 32.90
שתי משפחתיות ₪ 60.00
פיצה אישית גדולה ₪ 17.00
כל תוספת ₪ 3
שרות משלוחים לפיצה.
ניתן להזמין טלפונית .ניתן להזמין לימי הולדת ומסיבות.
במחירים מצוינים.
אליהו 08-9421363
טיפולים אלטרנטיביים בצימר של רחל LIC.NAT
באווירה נינוחה ומרגיעה -מחירים אטרקטיביים לנשות
המושב
*עיסויים לבחירה
*עסוי שוודי ,עיסוי הוליסטי רפואי ,רקמות עמוקות,
שיאצו,עיסוי כל הגוף
כולל רגלים פנים וראש.
*מתאים למגוון כאבים גב ,גב תפוס ,צוואר תפוס ועוד
*נרות הופי :מתאים למגרנות ,כאבי ראש, ,סינוסים ועוד
*אבנים חמות ,כוסות רוח.
*רועי מטפל ברפואה סינית DIPAC.AC.CH

תפילת ותיקין בשבת  -בשעה  05:10במועדון ותיקים
(ביהכ"ס הספרדי(
________________________________________

*דיקור* ,תזונה -מתאים גם לירידה במשקל* ,צמחי
מרפה* ,שיצאו*,בעיות אורטופדיות,
*מגרנות* ,כאבי ראש* ,טיפול ייחודי לכאבי גב ,פריצות
דיסק  ,הפגת לחצים
בחרדות ועוד.
הכל תחת קורת גג אחד

שיעור בשבת בשטיבל החדש בין מנחה לערבית יועבר
ע"י גיא רביב .השיעור מיועד לגברים ונשים
________________________________________

פרטים נוספים 050-2826261
רחל 052-4498254

זמני תפילה  -בית כנסת מנחת שי
יום שני ,ערב תשעה באב:
 – 14:00תפילת מנחה גדולה.
 – 19:48כניסת הצום.
 – 20:10תפילת ערבית ,איכה וקינות.
יום שלישי ,תשעה באב:
 – 7:00תפילת שחרית.
 – 19:10תפילת מנחה.
 – 20:10תפילת ערבית ,קידוש לבנה.
 – 20:17צאת הצום.

דרושים


דרוש איש תחזוקה במעון ,עבודה לפי שעות.



דרושות מטפלות אחראיות ומסורות למעון ,לשנת
הלימודים תשע"ד ,בימים א' -ה' בין 17:00 -16:00



דרושה מטפלת אחראית ומסורה למילוי מקום
במעון לשנת הלימודים תשע"ד
לפרטים נוספים לפנות לניצה 054-3377553
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נדל"ן למכירה/השכרה
להשכרה:
 .1בית עם  3חדרים ומזגן.
 .2בית עם  3חדרים ,מרפסת גדולה ומזגן.
כניסה באוגוסט לשניהם.
שמואל וייס 052-8906222
_______________________________________
להשכרה יחידת דיור פנויה בת  3חדרים מרווחת אפשרי
עם ריהוט חלקי  +מזגן.
לפרטים נוספים :פרץ
050-2051110 ,050-2051108
_______________________________________
להשכרה לטווח ארוך במשק בבית גמליאל:
בית בן חמישה חדרים ,ובנוסף יחידה בת שלושה חדרים.
היחידות כוללות מיזוג ,וארונות קיר בכל החדרים ,מטבח
מאובזר עם אפשרות להשארת ריהוט חלקי ,וכן חצר
גדולה.
לפרטים :אברהם וזהבה גוטמן בטלפון 0546434307/8
_______________________________________
בית חמוד להשכרה מחודש אוגוסט.
בית עם חצר פרטית גדולה .שלושה חדרים גדולים .
מטבח מאובזר כולל כיריים תנור ומקרר .ומזגנים.
דבורה 0546322072
בנוסף מקלחת מרווחת ושרותים.
אפשר להתקשר משעות אחה"צ ואילך.
________________________________________
בית פרטי  3 ,חדרים ,ממוזגת.
כניסה באוגוסט.
פנינה פאר 0522449232 ,0523455525
________________________________________
להשכרה דירה  5חדרים מרווחת וממוזגת ברחוב ההדר.
עם דק יפה.
יום טוב 050-5393080
________________________________________
להשכרה יחידה ממוזגת ומרוהטת בת  2חדרים
מתאימה לזוג או למבוגר/ת עם מטפל/ת
לפרטים  :אבי 054-6360163 -
__________________________________________
להשכרה בית  3חדרים עם חצר נפרדת .
כניסה בתחילת יולי.
לפרטים :נעמה אליה 050-2524019
________________________________________
למכירה ,בית בהרחבה 5 ,חדרים ,קומה אחת (הכנה
לקומה נוספת)
לפרטים  :הדס 0526775526
________________________________________
להשכרה דירת  5חדרים גדולה ומרווחת ,במיקום מרכזי.
לפרטים נוספים יהודה ברקן 0505770303
________________________________________
להשכרה בית בן שני חדרים .מתאים לזוג .מתפנה ב-
31.7.13
אורה כהנא 052-8249579
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לוח מודעות

מתוקתקות -עוגות מעוצבות ,יפות ומתוקות ,מבצק סוכר
לכל אירוע
לפרטים והזמנות :עדינה
050-899-0004
_________________________________________
קייטנה בחופש הגדול
מחפש/ת משהו שיעסיק את בנך/ביתך בחופש הגדול?
מיום ראשון ,ה' באלול ה 11.8.13 -עד יום שני (כולל) י"ג
באלול ה19.8.13 -
(לא כולל יום שישי) משעות 8:30 :עד .13:00
טל גרינוולד ויעל גוטמן מקיימות קייטנה לבנים ולבנות
מגיל  4עד .7
עלות הקייטנה היא  20ש"ח ליום.
בקייטנה יהיו פעילויות מגוונות.
לפרטים נוספים התקשרו :יעל, 08-9327200 -
טל.08-9437391 -
הירשמו עכשיו!!!
________________________________________
אנו עושות קיטנה לגילאי גן רימון ומעלה ,בתאריכים 28
ביולי 1 -באוגוסט .מחיר ליום  . ₪ 40לפרטים והרשמה-
ענבר שטאובר 0547703996
אור ברקאי 0542504307
________________________________________
חדש! תכנית אימון תזונה אישית לירידה במשקל.
תפריט אישי ,מעקב צמוד וסריקת גוף
חדשנית הבודקת :גיל בריאותי ,שומן בטני,
קצב חילוף חומרים ,חוזק עצמות ועוד...
ועכשיו  3ימי ניסיון חינם...
אז אם את מוכנה לשינוי אמיתי ולבניית דרך חיים
חדשה,
התקשרי 03-6425070
סיגלית נחמני
________________________________________
מחפשת ספר אנטומיה פיזיולוגיה של מכללה לרפואה
משלימה (רידמן ,ברושים וכו')
אם למישהו יש ספר כזה ,אשמח לקבל בהשאלה.
תודה -תחיה פישר0546471491 -
________________________________________
רוצים לשדרג את הבת/בר מצווה? לפנק את האורחים?
מארגנים סרט בבית? מפעילים קיטנה ביתית?
נשמח להשכיר לכם או להפעיל עבורכם מכונות פופקורן/
שערות סבתא /מפל שוקולד /נקניקיות /קרפ צרפתי
בהנחות מיוחדות לחברי המושב!
אברהם ומיכל פישר 054-6641044

טוב להודות
הנכם מוזמנים לערב הענקת מלגות על שם מאקס ואילזה
ראב"ד
שיתקיים אי"ה ביום שני ,ראש חודש אב 08.07.2013
בתוכנית:
 20:30התכנסות בבית עקד במסגרת "ספר קפה"
 20:45דברי פתיחה
הרצאת אורח ד"ר אשר פרדו:
"לא כל מה שירוק טעים"
הענקת מלגות ל:
עינת אדרי  -תואר ראשון בסיעוד
גדי אפיק  -תואר ראשון בחוג להגנת הצומח

בית חם


מפאת צום ט' באב לא נקיים ביום שלישי בשבוע
הקרוב ,את המפגש הקבוע של בית-חם.
נחזור להיפגש ביום שלישי ,ט"ז באב ,ה'
תשע"ג (,)23/07/2013
בשעה  17:00אחר הצהריים במועדון וותיקים.
פרטים יפורסמו בשבוע הבא.



אנו מודים לחברתנו במושב ,גב' שולי כהנא ,על
השיחה המעניינת על רבי עקיבא בשבוע החולף.
לפרטים נוספים ניתן להתקשר:
למרים גרינוולד טל' 9437841
או למרים בר-לב טל' 9431310

לתושבי בית גמליאל,
מיפגשי בית-חם הם מיפגשים חברתיים המיועדים לכל
האוכלוסיה שהגיעה ל"עידן היציאה לגימלאות" .נשמח
מאד שחברים שהגיעו לתקופה זו בחייהם יצטרפו
למיפגשים אלה.
אנו משתדלות להיעזר בכוחות הנפלאים הנמצאים
במושב כדי ליצוק תוכן נוסף למיפגשים החברתיים .נודה
לחברים ולחברות במושב ,מכל הגילאים ,שירתמו
להתארח מידי פעם במפגשים אלה כדי לספר על מה שהם
עושים ,או כדי לשוחח על נושא שהם בקיאים בו.
זו הזדמנות מצוינת לתרומה וליצירת קשר בלתי אמצעי
בין שכבות הגיל השונות במושב.
לפרטים נוספים ניתן להתקשר:
למרים גרינוולד טל' 9437841
או למרים בר-לב טל' 9431310
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נטע פקטר,
אנו רוצות להודות לך נטע היקרה
על הפגישות שהעברת לבנות המצווה.
בחכמה ,ברגישות וביצירתיות.
תודה על התובנות שבודאי גם יבשילו עם השנים.
מהבנות והאמהות.

בני עקיבא
ה' עמכם,
השבת 22:30:פעולת חב"ב
לימוד ומפקד מדריכים18:30:
מפקד חניכים18:45 :
מנחה
סעודה שלישית
ערבית
הבדלה
השבוע יצאנו לגני יהושע לטיול פתיחת קיץ ועשינו ערב
בנות .יישר כוח גדול לכל מי שלקח חלק.
בעז"ה נקיים במהלך השבוע פעילות לקראת תשעה באב,
פרטים יינתנו בהמשך אצל המדריכים.
השבת אנו מתחילים אי"ה בקריאת ספר דברים,
החמישי בחומשי התורה ,הוא משא פרידתו של משה מן
העם בערבות מואב ימים ספורים לפני מותו הצפוי.
הספר מחולק לשלושה חלקים :החלק הראשון כולל
בקרבו הטפת מוסר לעם והוכחתו על חטאים וטרוניות
במדבר .החלק השני הינו שיחזור חלק גדול ממצוות
התורה ,לעיתים בתוספת טעם והסבר ,כאשר גם מצוות
שלא הוזכרו בספרים קודמים נמסרו כאן .החלק
השלישי הוא מסכת הקללות והברכות ,אשר התקיימו
כבר במלואן.
למרבה העניין ,חלק א' פותח במילה "אלה" (פתיחת
הספר" :אלה הדברים אשר דיבר משה )"...בדיוק כפי
שפותח ספר "שמות" ("ואלה שמות בני-ישראל") .חלק
ב' ,חלק המצוות ,פותח במילה "ויקרא" ("ויקרא משה
אל כל ישראל") מקביל לפתיחת ספר "ויקרא" הפותח
אף הוא במילה זו .החלק השלישי פותח במילה "וידבר"
כפתיחתו של ספר "במדבר" ("וידבר ה' אל משה)"...
ללמדנו שבספר "דברים" מתומצתים כל תולדות ישראל
כעם ,תולדות שנחשפו בשלושת הספרים הקודמים -
"שמות"" ,ויקרא"" ,במדבר" (לכן ספר זה נקרא גם
"משנה תורה") .ספר דברים הוא ההשתקפות אשר בו
מוארים באור נבואתו של משה חיי המדבר במלוא
היקפם ועומקם!

העמותה למען החבר הותיק
יום ראשון ז' אב תשע"ג14/7/13 ,
8:45

שיעור תנ"ך" ,פרקי אלישע" ,חנה לבל

10:00-11:00

הרצאה במסגרת תוכנית קיץ :
"גיוס חרדים – משפט הסטוריה והלכה"
מרצה :עו"ד אור רוזנמן
נשמח לראותכם !
בברכת קיץ בריא ונעים
צוות העמותה ומרכז היום.

מכירות

ועדת +05
ביום חמישי י"ח אב תשע"ג ( )25.7.13נצא אי"ה להצגה
"לא על הלחם" בתיאטרון נא לגעת בנמל יפו.
השחקנים הם חרשים אילמים וההצגה מומלצת מאוד.
לפני ההצגה נתכבד בקפה ועוגה בבית קפה שבמקום
שמפעילים אותו גם כן חרשים אילמים.
מחיר הכרטיס  ₪ 50לאדם(.לא כולל טיפ)
על מנת שנוכל לשריין את המקומות ,חובה לשלם
ולהירשם בהקדם.
הפעילות נעשית בשיתוף המחלקה לשירותים חברתיים
במועצה האזורית חבל יבנה ומסובסדת על ידה.
מספר הכרטיסים מוגבל ,כל הקודם זוכה.
מכוון ששולמית אנגל לא תהיה במושב בשבוע הקרוב,
תתקיים ההרשמה אצל
מרים בר לב בטלפון 0773431310
או בנייד .050-2323649

עגלת תאומים של חברת "ביבי ג'וגר" דגם סיטי מיני,
צבעי אדום-שחור במחיר של ₪ 1000
לפרטים נוספים :הדס 050-6664090
_______________________________________
מקרר תדיראן  ,multiflowצבע פנינה 576 ,ליטר
תנור נירוסטה משולב (כולל גז) של חברת סאוטר Sauter
שמור מאודארון הזזה ( 3דלתות) ,צבע קוניאק,
מידות X180X24060:מצב מצוין
לפרטים :עדינה/גיא רביב  0508990004או 0508990003

המערכת:
שמרית פרנקל
צקי יולס
מדפיס :יהונתן רועי עזריה
מפיצה :שרית גרוסמן
הודעות לפרסום יתקבלו עד יום שלישי ב .00:11
dafmedabg@gmail.com
www.beitgamliel.org.il
שם :גמליאל .סיסמא75 :
מזכירות המושב0395099 :
Sg828@bezeqint.net
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שבת שלום
ומבורך!!!

