בס"ד

עלון שבועי

בית גמליאל

פרשת עקב
כ"ג אב
11/8/12
גיליון מס' 771

עקב

תשע"ב

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

19:07
20:08
19:25
19:35

דבר תורה  /הרב
"כל מצווה אשר אנוכי מצווך היום תשמרו לעשות"..
הכתוב מתחיל בלשון יחיד" -מצווך היום" ומסיים בלשון
רבים" -תשמרו לעשות" .כי אכן לא ייתכן ,שכל אדם
מישראל ישמור את כל תרי"ג המצוות .יש מצוות ,שניתן
לקיימן רק על ידי כהני ם ויש מצוות שמתקימות רק על ידי
לויים .אלא ,שכל אדם מישראל הרוצה מאוד בקיומן של
מצוות ומצפה לעשותן ,נאמר עליו כאילו חישב לעשותן ונאנס
ולא קיימן .כל אדם מישראל מחויב לעשות כל שביכולתו כדי

שיתקיימו מצוות ה' ואם הוא בעצמו אינו יכול לקיימן,
אזי עליו להשתדל שיתקיימו על ידי אחרים ,ובהשתדלות
זו יהיה גם לו חלק בקיום אותן מצוות אף על פי שקויימו
על ידי אחרים ולא על ידו .וכך ,על ידי כולם ביחד
יתאפשר קיומן של כל תרי"ג המצוות .לכן ,פתח הכתוב
בלשון יחיד" -אשר אנוכי מצווך היום" -..כי כל אחד
מישראל מצווה בפני עצמו ,ואין כל ישראל שווין בו,
ומסיים בלשון רבים" -תשמרו לעשות" ..שכל ישראל
יעמדו על המשמר כדי שיוכלו להתקיים כל תרי"ג
המצוות.
______________________
שבת שלום ובשורות טובות ,הרב

מזל טוב

שיעור גמרא
השיעור בגמרא אחה"צ בשעה  18:30בדיוק.
________
הרב
נשמח לראות את כולם למפגש על קפה ועוגה,בשבת
הקרובה -פרשת עקב ,בשעה  ,18:00על הדשא שליד
השטיבל החדש )בעלון הקודם פרסמנו "הישן" בטעות(
___________________
משפחת כהן
שמוליק ליבי והילדים

טוב להודות
השבוע עזבנו את המושב אחרי  4שנים )לרעות( ו ...הרבה
יותר מזה )לאריאל( ועברנו להתגורר בקיבוץ מעלה
גלבוע .אנחנו מבקשים להיפרד מכל האנשים היקרים
שדרכינו הצטלבו בדרכיהם בתקופה הזו ,ולהודות על כל
הרגעים היפים והזיכרונות שאנחנו לוקחים עמנו מכאן
בתיק המסע המשפחתי .אנו מאחלים לקהילת בית
גמליאל המשך ברכה והצלחה ,נתראה בשבתות וחגים...
__________________________________
להתראות ,אריאל ,רעות ,עיינה ועידו שלו.
מקווה
אילנה 054-8094202 -בימים :רביעי ,חמישי ,מוצ"ש.
דבורה 054-4534015 -בימים ראשון ,שני שלישי.
בימי שישי לסירוגין.
יש לקבוע מראש

מזל טוב למדי וזאב מייזליק להולדת הנכדה ,בת לתמר.
שתזכו בע"ה לרוב נחת מכל הצאצאים.
________________________________________
מזל טוב לטובה ובני אדלר לנישואי הבת אתי.
מזל טוב לחנה אדלר לנישואי הנכדה אתי.
______________________
לטובה ובני אדלר מזל טוב לנישואי הבת אתי עם דודי
גרנות ,שתזכו לרוב נחת מכל הילדים.
מאחלת סבתא ,חנה אדלר

הוועד החקלאי
מזכירת הועד החקלאי אלה ,בחופשה עד יום חמישי כ"ח אב
) (16/8לא תהיה קבלת קהל .בענייני תשלומי מים בתקופה
זו,ניתן לשלם את חשבונות המים ע"פ הכללים הרגילים
כולל בפניה למזכיר דוד אנגל טל' 050-5203085

משולחן המזכירות
*פינוי גזם במושב יתבצע אי"ה בימים:
שלישי 04/09
שלישי 11/09
טאטוא המושב יתבצע בתאריך:
חמישי 13/09
אין להוציא גזם לפני המועד ,מי שיוציא-יקנס.
*הרב סלומון יהיה בחופשה מיום שני  20/8ועד יום חמישי
 6/9כולל.
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לוח מודעות
בעז"ה בעוד שלושה שבועות ,שבת פרשת שופטים )ז' אלול
 (25/8נחגוג בר מצווה לבנינו דור .אנו מחפשים דירות
פנויות/חדרים פנויים לארח את אורחינו בשבת זו.
נודה לכם על עזרתכם ,ובשמחות נשיב לכם.
נעה ונתן פרוכטר
052-5409112/3
________________________________________
אם יש לכם צנצנות קטנות של "גרבר" אודה לכם מאוד
אם תמסרו לי.
משה פרנקל 9435159
________________________________________
קייטנת ספורט ומשחקים בין התאריכים ,19/8-23/8
ראשון עד חמישי לגילאי ) ,8- 4בנים( משעה  8בבוקר עד
 12בצהריים בעלות של 25-ליום .כל שעה נוספת עד
השעה  15:00תוספת של  10שקלים.
פרסים והפתעות לנרשמים.
על הילדים להביא ארוחת  ,10ובקבוק מים.
אמיתי גל 0545699610
ערן צור 0525691936
________________________________________
אני מחפשת מטפלת ל 2 -בנות בכתה ב' כל יום בין 14:00
ל.16:00
נילי דויטש 052-8354036
________________________________________
דרושה מנקה חרוצה ויסודית לפעם בשבוע החל מאמצע
אוגוסט.
מש' אריאל 9430545
________________________________________
יש עדיין תאנים למכירה במחירים מיוחדים.
סו מסלו 0544233129
________________________________________
אם אתם בני  4-6ובא לכם לכייף בשבוע הבא ,מיום
ראשון עד חמישי ) 12-16אוגוסט( 8:30-13:00
אז אתם בהחלט מוזמנים לקייטנה שלנו .בתוכנית בריכה,
יצירות ,משחקים ושלל הפעלות .הקייטנה תתקיים בבית
משפחת דרשביץ בעלות של  20ש"ח ליום .לאישור
השתתפות סמסו למספר 054-6555324
מוגבל לעשרה משתתפים .נשמח לראותכם!!
אלעד ורוני
________________________________________
דרושה עובדת משק בית חרוצה ל 4או  5שעות שבועיות.
משפחת בן-יאיר 052-4570715
________________________________________
דרושה מטפלת ל 3-שעות בצהריים לקבל ילדות מהגנים
)כולל עזרה בבישול(.
משפחת בן-יאיר 052-4570715

2

נדל"ן להשכרה/מכירה
להשכרה בית במשק קרייז שלושה חדרים ממוזגים
ומסוידים ,כניסה מיידית.
ברוך 050-5635902
_________________________________________
יחידת דיור מקסימה  3 -חדרים +מיזוג .אכלוס גמיש
בספטמבר או אוקטובר ,ליד ככר גן מאיר.
לפנות לדני מס 052-4230455
_________________________________________
להשכרה  5חדרים )כניסה מיידית( מרווחים ,ממוזגים
ויפים מאוד ,ריהוט חלקי) אפשרי בלי(.
משפ' אריאל פנחס ורחל
בשעות המאוחרת 9430545
במשך היום 050-2826261
_________________________________________
בית פרטי להשכרה 3 ,חדרים .כניסה מיידית
שמואל 052-8906222
"מי ידאג לילדי הגן?"..
בשנה"ל הבאה תשע"ג ,בעקבות החלת חוק חינוך חינם
מגיל  ,3גני הילדים ,כולל אלו במושב ,יהיו מלאים עד אפס
מקום ואף בחריגה של מספר ילדים.
.
בעקבות זאת ,ועל מנת לתת מענה לעומס בגנים ,מספר
רשויות/מועצות ועיריות ,התגייסו לממן סייעת נוספת
בגנים.
אנו פונים אליכם על מנת לשתף אתכם במצוקתנו ובחוסר
האונים בו אנו נמצאים בשל כך .
אנו יודעים שהמימון הוא מזערי לעומת הנזק שעלול
להיווצר עם אכלוס מלא של הגנים.
אנו מבקשים ומצפים מכם כקהילה לראות את החינוך
כ"חזות הכל" ,לגלות תמיכה ,הבנה וערבות הדדית.
הורים מודאגים...
בית ספר נועם ביבנה
אני שמח להודיע שנושא המשך הלימודים בבית הספר
"נועם" ביבנה הוסדר.
אפשר לרשום את הילדים לכתה א' .זו הודעתו של הרב
אברהם ליפשיץ מנהל החינוך הדתי .עלי להודות להנהלת
הרשת של בתי הספר "נועם" על מאמציהם וכן על סיועו
ומאמציו של אריאל בריח שהניבו פתרון לבעיה.
______________________________
בברכה,
א .ביננפלד )ביני(
ראש המועצה
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העמותה למען החבר הותיק

בית חם
המפגש הקבוע של בית-חם יתקיים בע"ה בשבוע הקרוב
ביום שלישי כ"ו מנחם-אב ,(14/08) ,בשעה  17:00אחר-
הצהריים במועדון וותיקים .נארח אצלנו את גב' טל יולס
– בתם של יפה ומוטי כהן -שתקרין לנו את הסרט "עבודה
זרה" – על עבודת זרים בישראל .הסרט זכה בפרס
בפסטיבל בין-לאומי על שם ואן ליר.
אנו מודים לד"ר פיליפ רוז'ינסקי על שיחתו המעניינת
והמלמדת על מחלת"בריחת סידן" ,אוסטיאפרוזיס בלעז,
הנפוצה היום יותר עקב העליה בגיל האוכלוסיה.
________________________
לפרטים נוספים
מרים גרינוולד 9437841
מרים בר-לב 9431310
קניית חולצות בית ספר ללא מאמץ
כבר לא צריך לעמוד שעות בתור כדי לקנות חולצות בית
ספר השנה מזמינים ומקבלים חולצות עד הבית
הורידו את הטופס ,מלאו את הפרטים ,החזירו בפקס או
במייל חוזר ,והחולצות בדרך אליכם.
)את הטופס ניתן למצוא באתר המושב תחת "מידע"--
<"לוח מודעות"(.
מחירים :מידות :8-18
חולצת טריקו קצרה  14 -ש"ח
חולצת ריב קצרה או  ,3/4צווארון  Vאו עגול  18 -ש"ח
חדש! חולצת דרייפיט )מנדפת זיעה( מעולה לפעילויות
ספורט  24 -ש"ח.
מידות :S-XXXL
טריקו קצרה  17 -ש"ח
ריב קצרה או  ,3/4צווארון  Vאו עגול  21 -ש"ח
דרייפיט  24 -ש"ח
כל המחירים כוללים הדפסת לוגו ביה"ס )עמיחי ,נעם
יבנה או תיכון יבנה( ומשלוח עד הבית .לאצנים
המעוניינים -ניתן להזמין חולצות דרייפיט למבוגרים ללא
הדפס .החולצות במגוון צבעים.
דוגמאות של רוב הצבעים והמידות ניתן לראות אצל
משפחת סאפר בניר גלים.
הזמנות יתקבלו עד יום ראשון כד' אב 12/8 ,המסירה
בשבוע שלפני החזרה ללימודים .התשלום במזומן או
בצ'ק בזמן המסירה.
לפרטים והזמנות :יעל 052-8337458 -
פקס 153-545-676-727 -
מייל saffersy@gmail.com -

חוג תנ"ך לא יתקיים במהלך כל חודש אוגוסט )אב-אלול(
עם חנה לבל .ההרצאות מתקיימות בימי ראשון בין השעות
10:15-11:15
יום ראשון ,כ"ד אב12/8 ,
 10:15צרכנות אלטרנטיבית  -הרצאה בנושא איכות
הסביבה  .מרצה :זוהר ירום
הזמר וההומור היהודי במפגש חד פעמי
בהצגה" :יידישפיץ"
בהשתתפות :דודו פישר ,קובי אריאלי
ההצגה תיערך ביום ראשון כ"ב אלול ) (9/9בשעה 20:00
באודיטוריום נעים לתרבות באשדוד.
מחיר כרטיס לחברי קהילה תומכת ₪ 90 :כולל הסעה.
לאורחים) ₪ 110 :כולל הסעה(
זמני נסיעות:
בית גמליאל  18:30מהצרכניה.
 18:50מתחנת הסעות
בני דרום
 19:05מהדואר
ניר גלים
ההרשמה עד לתאריך  2/9/12במרכז היום בטלפון:
 8548693או אצל אריה גרינברג – אב הבית בטל'050- :
5422847
מס' הכרטיסים מוגבל ,כל הקודם זוכה !
מדרשת ח"י-
ההרצאות הן ברמה אקדמית ומיועדות לקהל מגיל +40
חוגי אחר הצהריים :בין השעות  17:00-18:30במבנה
מרכז היום בקבוצת-יבנה.
מוסיקה-
עם המוסיקולוגית גילה יוסלזון בימי שלישי  -אחת
לשבועיים.
ספרות-
עם יהודית בר-יש"ע-גרשוביץ ,בימי שני – אחת לשבועיים.
מוזיאונים מן הכורסא-
עם ד"ר אפי זיו – בימי ראשון ,אחת לשבועיים.
חוגים חדשים-
 חוג אמנות ישראלית – עם אריאלה הירשחוג מבית בי"ס מעלה – לקולנוע וטלויזיהמפגשים ודיונים סביב סרטים ,שיועברו ע"י יוצר הסרט.
לפרטים והרשמה :בעמותה למען החבר הותיק חבל-יבנה
,08-8548693

בני עקיבא
השבת אין סניף עקב שבת צוות.
נשארו חולצות מהשייט שהיה השבוע כל הרוצה מוזמן!! שבט נבטים יצא ונהנה למחנה השבוע .ברוכים השווים!!
זמני הסעות למחנה -
נבטים8:40-
מעלות7:40-
מחנה הראה8:25-
סיירים8:20-
תהנו!!!
_________________
שבת שלום!!
3
אוהבים צוותשע"ב
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משולחן המתנ"ס
*ואלה תוצאות משחק הגמר :33
אליפות בתי הכנסת נחתמה אמש במשחק גמר מרהיב ומותח ,ברכות לכל הקבוצות אשר השתתפו במשחקים וברכות
לשחקני קבוצת יבנה על הצלחתם וזכייתם בגביע בתי הכנסת.
תודה למר אליעזר בינינפלד ראש המועצה אשר כיבד אותנו בנוכחותו.
ותודה לכל צוות המארגנים  ,אנשי המזכירות וכמובן לשופטים דניאל ומארק על אירוע ספורט מכובד.
ברכות לזוכים והנאה רבה ב"בוקר של בריאות" באדיבות "בית דרך חיים" במסעדת בריבה רחוב הגדוד העברי 6
באשדוד08-0180066 .
ברכות לאלוף "קליעות מקו  "3אסי שלם נציג קבוצת ניר גלים אשר זכה ב  !₪ 1000באדיבות הסעות ארז הראל בע"מ
.ולכולם תזכרו תמיד  ,כי " זה רק ספורט"...
להתראות באירועים הבאים,
שורי לוי
מנהלת מחלקת ספורט
מתנ"ס חבל יבנה שמח לעדכן אתכם במופע מיוחד שאנו מקיימים  ,עבור חודש אלול וחודש תשרי הבאים עלינו לטובה .
בתאריך  ,05/09יום רביעי ,בשעה  20:30במועדון הגדול.

יתקיים המופע ' :סליחות  ,סליחות' מופע מיוחד לימי 'סליחות'
מאת  :האחים נטף
מסע מוסיקלי מרגש אל בתי הכנסת שבסמטאות ירושלים בימי אלול ..האחים נטף ינגנו במשך כשעה וחצי את פיוטי
הסליחות כולל פיוטי הימים הנוראים  ,הפיוטים ינוגנו בלחן הירושלמי המוכר לכולם וכן מוסיקה חובקת עולם.
האחים נטף ינגנו כלי נגינה אותנטיים כגון  :עוד ,סאז ,נאי וקלרינט וכמו כן בכלי הקשה מזרחיים.
במופע ינוגנו הפיוטים הירושלמים כמו  :אדון הסליחות  ,עננו  ,בן אדם מה לך נרדם  ,אל נורא עלילה ועוד.
בנוסף ינוגנו אף ניגונים חסידיים כמו  :אבינו מלכנו ,מי האיש החפץ חיים  ,מזמור לדוד ולכה דודי ועוד
** קפה ועוגה יכבדו את האירוע .מכירת כרטיסים תעשה בערב האירוע:
מחיר ₪ 20 :למשתתף,
לנוער .₪ 10
*מתנ"ס חבל יבנה שמח להזמינכם להפנינג ירוק לקראת תחילת השנה!
שיתקיים אי"ה ביום שלישי י' באלול ) (28/8בין השעות  17:00-19:30בבני דרום .מופע מיוחד "הילד הירוק"
דובל'ה אהוב הילדים וחבריו הצבעוניים מככבים במופע מוסיקלי-הומוריסטי שזור בשירים קליטים בנושאי איכות
הסביבה וכולל :שתי בובות ענק ,דחליל ממוחזר וילד ירוק ומאושר ...
המופע עוסק בנושא צמצום הפסולת באמצעות הפחתה במקור ,שימוש חוזר ומיחזור .מופע לכל המשפחה.
קיר צילום ומגנטים -מזכרת מהאירוע הנושאת מסרים סביבתיים!
סדנאות יצירה ירוקות ומהנות!
סדנא להכנת תיקים וסדנא להכנת פרחים ,באירוע יתקיים איסוף פסולת אלקטרונית.
כולם מוזמנים !!!
מחיר לילד 10 :ש"ח

לוח אירועים לשבוע הקרוב
יום ראשון
כ"ד אב 12/8

יום שני
כ" ה אב 13/8
18:00-20:00
ספריה
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יום שלישי
כ"ו אב 14/8
17:00
בית חם )מועדון וותיקים(

יום רביעי
כ"ז אב 15/8

יום חמישי
כ"ח אב 16/8
18:00-20:00
ספריה

771

זמני שבת עקב
תפילת מנחה
תפילת ותיקין
שיעור בעיניני גיטין ,מאיר פישר
שיעור במסכת שבת
שחרית
שחרית
לאחר התפילה ,שיעור למבוגרים
במקביל שיעור לילדים ,ישראל יולס
מנחה גדולה
מנחה גדולה
מנחה גדולה
תהילים לילדים
תהילים
שיעור גמרא ,הרב
תהילים לנשים ונערות
בין מנחה לערבית ,שיעור בפ"ש

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
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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
משפ' גרינברג
ביהכ"נ הגדול
בית משפ' מייזליק
שטיבל

שבת שלום ומבורך!!!

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

