בס"ד

עלון שבועי

בית גמליאל

פרשת עקב
כ"א מנחם-אב התשע"ג
28.7.2013

כניסת השבת19:21 :
יציאת השבת 20:23 :
מנחה באמצ"ש19:36 :
ערבית באמצ"ש20:03 :

דבר תורה /הרב
" וְ לִ מַ ְד ֶתם אֹתָ ם אֶ ת בְ נֵיכֶם לְ דַ בֵ ר בָ ם בְ ִשבְ ְתָך בְ בֵ יתֶ ָך ּובְ לֶכְ ְתָך בַ דֶ ֶרְך ּובְ ָשכְ בְ ָך ּובְ קּומֶ ָך"(...דברים יא יט)
מצוות לימוד הבנים על פי הפסוק מחויבת כמעט בכל הסיטואציות האפשריות .בבית ובדרך ,בשכיבה ובקימה מצווה ההורה
לל מד ולחנך את ילדיו .פירוט האפשרויות והמצבים אותם מונה הכתוב הוא כדי להבהיר להורים ,שמטרת הלימוד והחינוך
היא לא רק ,שכשהילד נמצא בסביבת הוריו ,הוא יתנהג בהתאם לציפיותיהם ,ואז יתכן מצב ,שהילד מתנהג כפי שחונך רק
מתוך יראה ופחד או מתוך רצון לרצות את הוריו ולא מתוך הכרה והפנמה של החינוך שקבל.
אומרת התורה לחנך מתחילים בגיל ינקות "לדבר בם" -כשהילד מתחיל להשמיע קולות של דיבור...בשלבים הראשונים של
חייו להנחיל לו כבר אז ערכים בבחינת גירסא דינקותא ,בצורה כזו ייחקקו הדברים בנפשו וכך ,גם כשיגדל ויצא לדרך
"בלכתך בדרך" גם כשאבא ואמא לא בשטח ,לא ימוש ממנו החינוך שספג בינקותו -חינוך ליראת שמים וקיום מצוות .אומר
שלמה המלך" :חֲ נְֹך ַלנַעַ ר עַ ל ִפי דַ ְרּכוֹ גַם ּכִ י יַזְ ִקין ֹלא יָסּור ִממֶ נָה"(.משלי כב ו) אם תחנך ותשקיע בילד בצעירותו ובנערותו,
בשוכבו ובקומו ,גם כשיזקין ולא יהיה תחת הפיקוח שלך הוא לא יסור מן הדרך שאותה התווית לו.

שיעורים
השעור בגמרא בשבת אחה"צ בשעה .18.30
הרב
_________________________________________
השיעור בשבת בין מנחה לערבית בשטיבל החדש יימסר על
ידי אור רוזנמן.
_________________________________________
שיעור לנשים
עקב חופשת הקיץ והיעדרותן של חלק ממשתתפות
השיעור ,לא יתקיים שיעור בחודש הקרוב .עם התחדשותו
אפרסם הודעה .בברכת קיץ טוב ומהנה לכולם רבקה
_________________________________________
"אבות ובנים" בית גמליאל
כל שבת ,לימוד בחברותא של הורים וילדים
בנים ובנות מכיתות א' עד ו'
בשעה  ,17:20במועדון הוותיקים
מי שבא מרוויח
הרבה פרסים והרבה שמחה!!!
_________________________________________
בבית הכנסת המרכזי

שבת שלום ובשורות טובות הרב.

מזל טוב
מזל טוב למשפחת שבו ,איתמר ,דבורי ואהרן,
לאירוסי איתמר.
שתזכו בע"ה להרבה שמחות ונחת.

טוב להודות
לחברי המושב היקרים ,תודה שכיבדתם אותנו הן
באירוח ,בכיבודים ובנוכחות בקידוש .אי"ה נשיב
לכם בשמחות שלכם .וכן תודה מיוחדת לאירית
פרקוביץ הנהדרת ולצוות שלה הנהדר גם כן.
תודה על שירות אדיב נדיב וחביב היה לנו
ולאורחים שלנו כיף וטעים איתכם.
משפחת ארז.

משולחן הגבאים
תפילת "ותיקין" בשבת  -בשעה  05:20בבית הכנסת
הספרדי (מועדון ותיקים)

 - 7:30שיעור במסכת גיטין ע"י שמואל מרטין
 - 18:20שיעור במסכת תענית ע"י שמואל מרטין
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משולחן הוועד המקומי
.1תקציב פעילויות קיץ
גם השנה ניתן תקציב לפעילויות קיץ לילדי הגנים ובתי
הספר גילאי  ( 3-4-5מסיימי גן אורן וגן רימון ) ₪ 1,000
לכל שכבת גיל.
בוגרי כיתות א'  ,ב'  ,ג'  ,ד'  ,ה'  ₪ 1,500 = ,לכל
שכבה.
שאר השכבות מתוקצבות מתקציבים אחרים
חשוב לציין ולהדגיש כי התקציב שניתן ע"י הועד הוא
ביחס של  :שקל מול שקל
כלומר צריכה להיות השתתפות כספית של ההורים
בגודל התקציב שניתן ע"י הוועד.
יש להגיש את החשבוניות בצורה מסודרת למזכירות- ,
ולא טפטוף של חשבוניות .לשאלות הבהרות בנושא ניתן
לפנות לאילנה ניזרי
 .2מצלמות
בחודשים האחרונים קרו מעשי וונדליזם רבים באזור
בנ"ע  ,מחוץ ובתוך הסניף וכן במועדון הגדול ובסביבתו.
לכן ,בשבוע האחרון נאלצנו להתקין מצלמות שיתעדו
את המתרחש אנו מקווים שלא יהיה שימוש במצלמות ,
ונוכל לראות דרכם רק דברים טובים.
 .3מגרש כדורגל (מיניפיץ')
כפי שניתן לראות העבודות בהקמת המגרש
בעיצומן .לשאלת רבים  ,גודל המגרש ( אספלט )  630מ'
 ,גודל משטח הדשא  450מ' .אנו מקווים שהעבודות
הסתיימו בשבועות הקרובים  ,והמגרש ינוצל לפעילות
עוד במהלך החופש.
בהזדמנות זו אנו רוצים להודות לדורון לוז  ,שללא
עזרתו מול הטוטו  ,הקמת המגרש בבית גמליאל לא
הייתה יוצאת לפועל.
 .4פינוי גזם בתאריך  ,6\8\4יום שלישי .אין להוציא גזם
לרשות הרבים לפני הזמן המיועד לכך!

מכירות
למכירה שולחן לפינת אוכל  6 +כסאות ,צבע חום,
מחיר סימלי
אילנית 052-6220170
______________________________________
מכירה טויוטה ורסו  7מקומות על הכביש ממרץ 2010
ק"מ  ,יד ראשונה ,מחיר מחירון 50.000
לילך קרפלס0526631228 :

בני עקיבא
ה' עמכם,
השבת :שבת באווירה אחרת!!
ערב שבת-
 -19:40תפילת מנחה במועדון.
 קבלת שבת חגיגית (שירים ,ריקודים )...כל הציבור מוזמן! ארוחת ערב של חב"ב עם תלמידי המכינה (במועדון). פעילות חב"ב יחד עם תלמידי המכינה – "דיון בנושא הזהותהיהודית"
שבת-
16:45לימוד ומפקד מדריכים
17:00מפקד חניכים
מנחה לחב"א
פעולות
 -18:30מנחה ,ואחריה סעודה שלישית לחב"ב עם תלמידי המכינה.
 -20:10ערבית ,הבדלה ושבוע טוב!!
שבוע הבא יתקיים חפש את המדריך ,פרטים בהמשך השבוע אצל
המדריכים.
לאחר שבפרשה מתואר השכר של עם-ישראל באם ישמור מצוות,
מוזכרים תלאות בנ"י במדבר ומשה מכין את בנ"י לרגע הכניסה
לארץ המובטחת.
בפרשה מופיע הפסוק הבא" :ועתה ישראל מה ה' אלוקיך שואל
מעימך ,כי אם ליראה את ה' אלוקיך ,ללכת בכל דרכיו ,ולאהבה
אותו לעבוד את ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך לשמור את מצוות
ה' ואת חוקותיו אשר אנוכי מצווך היום לטוב לך"  -השאלה
המתבקשת :מלשון הפסוק משתמע שהבקשה שהולכת להיכתב היא
קטנה ביותר ("כי אם )"...אבל בעצם נאמרת בפסוק בקשה או בעצם
 5בקשות לא פשוטות בכלל! את השאלה הזאת כבר שאל דוד המלך
כמתואר במדרש(" :אמר דוד המלך' ) :אחת שאלתי מאת ה' אותה
אבקש שבתי בבית ה' כל ימי חיי לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו' -
אמר לו הקב"ה :בתחילה אתה אומר 'אחת שאלתי...שבתי בבית ה'
וחזרת ואמרת 'לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו'? אמר לפניו :רבונו
של עולם לא יהא העבד שווה לרבו? בתחילה לא באת עלי באחת,
שנאמר' :ועתה ישראל מה ה' אלוקיך שואל מעימך כי אם ליראה את
ה' אלוקיך' ואח"כ פתחת עלינו במצוות הרבה ,שנאמר' :ללכת בכל
דרכיו ולאהבה אותו ,'...הוי דין לעבד שיהא כרבו!" ?! וצריך
להסביר ,שהקב"ה אינו שואל מכל אדם אלא לפי ערכו והכתוב בעצם
פונה אל ארבעה סוגי אנשים (ראיה לכך שאין ו"ו בין חלקי הפסוק):
מנהיגי ישראל ,תלמידי חכמים ,בעלי בתים העוסקים בפרנסתם
ולאלו שאינם חייבים בכל המצוות כמו נשים וקטנים .אל מנהיגי
הציבור נאמר" :כי אם ליראה" לפי שאמנם גדולה מצות העיסוק
בצרכי ציבור שתדחה מפניה מצות אהבה ודביקות אך עליו להיות
שקוע במחשבתו תמיד לירא מה' הצופה על כל דרכי בני איש ויימנע
על-ידי כך שלא יהא נוטל מהציבור שלא כדין או שלא יבוא לידי
הנאת עצמו וכבודו וכיוצא בזה .אל תלמידי החכמים נאמר" :ללכת
בכל דרכיו ולאהבה אותו לעבוד את ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל
נפשך"  -מהם נדרשת אהבת ה' ,להדר בקיום המצוות המעשיות בכל
הדקדוקים האפשריים ושרעיונם יהא דבק בקב"ה בכל לב ונפש
שהרי לימוד התורה הכשיר אותם לכך .אל המוני בית-ישראל
הטרודים לפרנסתם נאמר" :לשמור את מצוות ה' ואת חוקותיו" -
כל מה שמוטל עליהם הוא לשמור את המצוות בזמנם ושעסקיהם
המעשיים לא יבטלום מקיום המצוות ,ואל הנשים והטף נאמר:
"לטוב לך"  -מהם הקב"ה שואל להיות לטוב הישוב והליכות עולם,
להתנהג בצורה אנושים ומוסרית שיהיו שותפים במפעל הבריאה.
וכך נכללו בפרשה כל קהל ישראל!
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נדל"ן למכירה/השכרה
למכירה\ להשכרה דירת  5חדרים גדולה ומרווחת,
במיקום מרכזי.
לפרטים נוספים אילנה ברקן 0505770303
_______________________________________
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 בטלפון0546434307/8 :
________________________________________
בית פרטי  3 ,חדרים ,ממוזגת.
כניסה באוגוסט.
פנינה פאר 0522449232 ,0523455525
________________________________________

לוח מודעות
בעז"ה בעוד שלושה שבועות ,שבת פרשת שופטים (ד'
אלול  )10.8נחגוג שבת חתן לבננו רועי ,אנו מחפשים
דירות פנויות/חדרים פנויים לארח את אורחינו בשבת זו.
נודה לכם על עזרתכם ,ובשמחות נשיב לכם.
אשר ורעיה מנשאוף 054-9789353
_______________________________________
נשארו מקומות אחרונים בקייטנה שלנו.
הקייטנה תתקיים מתאריך ה 28.7ועד ה  .1.8בין השעות
 8:00עד 13:00
הקייטנה מיועדת לגילאי גן רימון ומעלה .עלות ₪ 40
ליום
)אנו בוגרות כיתה י'ב \ הקייטנה תתקיים בביתנו(
הזדרזו להירשם ,לפרטים והרשמה:
ענבר שטאובר 0547703996
אור ברקאי 0542504307

להשכרה דירה  5חדרים מרווחת וממוזגת ברחוב ההדר.
.עם דק יפה
יום טוב 050-5393080
________________________________________

הפנינג סוף הקיץ
ופתיחת חוגים
אי"ה ביום ראשון י"ט באלול ()25/8/13
בשעה  17:00בבני דרום
ברחבת הדשא ע"י בית הכנסת
פעילות משפחתית  ,חוויתית ומעשירה.
יצירה מתוקה לראש השנה
דוכני "טעימות" מהחוגים לשנה הבאה,
הכרות ,התרשמות והרשמה.
" 18:30שמים פתוחים" הצגה לחודש אלול
תאטרון פסיפס
שי לכל נרשם!
נשמח לראותכם צוות מתנ"ס חבל יבנה
בעלת ניסיון ,מעוניינת לעשות בייביסיטר בכל שעות
היום.
אביה צור054-7509798 :
סטודנטית לחינוך מיוחד ,נשואה המתגוררת במושב
מעוניינת לטפל בילדים במהלך חודשים יולי -אוגוסט.
פנויה בכל שעות היום.
לפרטים רעות דהן054-7933748 -

פרטים אצל ניר0523-114890 ,
________________________________________
להשכרה בית בן שני חדרים .מתאים לזוג .מתפנה ב-
31.7.13
אורה כהנא 052-8249579

אני עדיין אוספת השבוע ילקוטים וקלמרים משומשים
במצב טוב וכן מחברות וכלי כתיבה לילדים נזקקים
אנא העבירו את הציוד לביתי עד יום חמישי הקרוב
(ה)!!!1.8
בתודה ,דקלה צור ,התאנה 205
חדש בצרכניה לרגל החופש הגדול הצרכניה תהיה
פתוחה בימים א-ה עד השעה22.00
חדש! פיצה בצרכניה .פיצה טעימה באיכות מעולה
במחירים מפתיעים:
פיצה משפחתית לארג'  ,₪ 32.90שתי משפחתיות 60.00
 ,₪פיצה אישית גדולה * ₪ 17.00כל תוספת ₪ 3
מבצע! קונים פיצה משפחתית ומקבלים  6טרופיות
מתנה!
שרות משלוחים לפיצה .ניתן להזמין טלפונית.
בתודה אליהו 08-9421363

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 בית בהרחבה 5 ,חדרים ,מיקום מצוין במרכז,
בית פינתי ,יחידת הורים גדולה .פנויה מתחילת אוגוסט.

החופשה האידיאלית למשפחות ברכס איתמר .נוף היסטורי
תנכי מהמם ביופיו .על הרכס שוכנת וילה גדולה ומרווחת.
בחצר -מתקני שעשועים ,בריכה ,סככה ודשאים 22 .מיטות,
מטבח מאובזר ,כולל פלטות של שבת ומייחם .מתאים
במיוחד למשפחות ברוכות ילדים ,בחורי ישיבה ובנות
אולפנה .המחירים נוחים! אפשרות לקייטרינג .בקרבת מקום
שפע של אטרקציות -חוות חקלאיות ,חליבת עיזים ,הכנת
גבינות ,טיולים ,רכיבה על סוסים ,מצפי נוף מעיינות ועוד..
לפרטים -גלית דאסה.055-2236770 ,
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העמותה למען החבר הותיק

שוק קח-תן קהילתי

פעילות העמותה לשבוע שבין28/7-1/8/13 :
יום ראשון כ"א מנחם אב תשע"ג28/7/13 ,
 -8:45חוג תנ"ך עם חנה לבל (פרקי אלישע)
 -10:00הרצאה:
"ציירים איטלקיים בתקופת הרנסנס בראשיתו"
(המאה ה)14-15-
נשמח לראותכם!
צוות העמותה ומרכז היום

יום שישי  26.7מ 11:00-עד  15:00במושב שדמה
בואו לתת ולקבל מכל טוב ולחגוג את השפע הקיים
סביבנו  -בגדים ,ספרים ,צעצועים ,כלי בית ועוד (במצב
טוב בלבד).
יתקיים בשטח גם שוק איכרות ואיכרים  -שמן זית של
משק דותן משדמה ,מאפים של דבש וקינמון ,ירקות
אורגניים של חוות בקצה היער בקדרון.
אם תרצו להקים דוכן בשוק דברו עם רותי 052-8205013
לפרטים/הוראות הגעה  -אפרת 052-4345663
**שתיה וכיבוד קל**
**העודפים נמסרים לנזקקים**

בית חם
המפגש הקבוע של בית-חם יתקיים בע"ה ביום שלישי
הקרוב ,כ"ג מנחם אב ,ה' תשע"ג ( ,)30/07/2013בשעה
 17:00אחר הצהריים ,במועדון וותיקים.
נארח אצלנו את חברתנו במושב ,את גב' אתי יולס
שתשוחח אתנו על הזיכרון ועל השכחה.
אנו מודים לחברנו במושב מר שמואל מרטין על שיחתו
המעניינת בשבוע החולף.
לפרטים נוספים ניתן להתקשר
למרים גרינוולד טל' 08-9437841
או למרים בר-לב טל' 08-9431310

והפעם בשוק פעילות מיוחדת  -בשעה  13:00תעביר קרן
אוחנה מעגל ''דיקשה''  -מעגל קבלת אנרגיית אחדות.
אנרגיה קוסמית הניתנת על ידי הנחת כפות ידיים על
הראש ומביאה את האדם למצב של סיום הקונפליקטים
כדי להגיע לאחדות פנימית ועם העולם.

שבת שלום
ומבורך!!!

המערכת:
שמרית פרנקל
צקי יולס
מדפיסה :סתיו ניזרי
מפיצה :שרית גרוסמן

הודעות לפרסום יתקבלו עד יום שלישי ב .11:00
לכתובת המייל:
dafmedabg@gmail.com
לכניסה לאתר המושב:
www.beitgamliel.org.il
שם :גמליאל .סיסמא55 :
מזכירות המושב80-3435133 :
Sg828@bezeqint.net
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שבת באווירה אחרת-
השבת ,שבת פרשת עקב תתקיים במושב שבת נוער ,בשיתוף עם תלמידי מכינת "קשת יהודה"
שבאים להתארח פה בשבת.
עניין השבת הזו הוא לצאת קצת מהשגרה של השבתות הרגילות במושב ,וליצור מצב שבו אנחנו
עושים לעצמנו שבת שמגבשת ,מאחדת ,ובעיקר משמחת ומהנה!הלו"ז לשבת:ערב שבת-
 -19:40תפילת מנחה במועדון.
 קבלת שבת חגיגית (שירים ,ריקודים )...כל הציבור מוזמן! ארוחת ערב שלחב"ב עם תלמידי המכינה (במועדו). פעילות חב"ב יחד עם תלמידי המכינה– "דיון בנושא הזהות היהודית"שבת-
 -18:30מנחה ,ואחריה סעודה שלישית לחב"ב עם תלמידי המכינה.
 -20:10ערבית ,הבדלה ושבוע טוב!!
כווווווווווווולם באים!! ככל שיותר חבר'ה יבואו וישתתפו ככה תגדל השמחה והגיבוש!
השבת הזו יכולה להיות מדהימה ומעוררת ,זה הכל תלוי בכם...
אריאל סאפר

סיכום מס'  4ליגת בתי הכנסת תשע"ג
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מצ"ב הטבלה אחרי המחזור המלא.
בבית א' המדורגת חמישית לא תמשיך למשחקי רבע הגמר.
דירוג ע"פ מיקום
בית א'
שם
מקום הקבוצה משחקים ניצחונות הפסדים
0
4
4
ג"ו
1
2
2
4
יד"ב
2
2
2
4
ג"ט
3
3
1
4
ב"ג
4
3
1
4
נ"ג2
5

סלי
זכות
223
162
176
175
171

סלי
חובה
160
187
164
202
194

הפרש
63
-25
12
-27
-23

ניקוד
8
6
6
5
5

בית ב'
מקום
1
2
3
4

שם
הקבוצה
ק"י
נ"ג1
ב"ר
ח"ח

משחקים ניצחונות הפסדים
0
3
3
1
2
3
2
1
3
3
0
3

סלי
זכות
109
164
98
107

סלי
חובה
66
137
104
171

הפרש
43
27
-6
-64

ניקוד
6
5
4
3

* יד"ב מדורגים לפני ג"ט בגלל הניצחון במשחק הישיר ביניהן.
* ב"ג מדורגים לפני נ"ג 2בגלל הניצחון במשחק הישיר ביניהן.
אם למישהו ישנה הערה/הארה אנא ציינו.
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.
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