בס"ד

עלון שבועי

פרשת כי ת בוא

בית גמליאל

יא' אלול התשע"ג
42.80.2013

כניסת השבת10:42 :
יציאת השבת 11:44 :
מנחה באמצ"ש19:50 :
ערבית באמצ"ש19:35 :

דבר תורה /הרב
א ְיבֶּ יָך ַלעֲבָׁ ִדים וְ לִ ְשפָׁ חוֹת וְ ֵאין
"וְ ִה ְתמַ ַכ ְר ֶּתם שָׁ ם לְ ֹ
קנֶּה"(.כח' סח')
ֹ
מדרש" :ואין מי שקנה דברי תורה כמוכם"....
דברי מדרש קשים ותמוהים.
טבעו של אדם ,שכאשר הוא שונא למישהו הוא איננו
מסוגל לראות אותו בגדלותו והצלחתו ,ויתכן אף
שמרוב עוינות הוא ירצה בנקמת אויבו ושעבודו .אם
כך ,אם עם ישראל יימצא במצב של שעבוד אצל
אויביו ,הכיצד יתכנו דברי הפסוק "אין קונה"?
לכאורה ,ההיפך ,אויביהם של ישראל ירצו לתת את
ידם לכל רמיסה ושיעבוד לקנותם ולמוכרם כרצונם?!
הרמב"ם כותב באיגרת תימן ,ששנאת האומות לעם
ישראל היא שנאת הדת ובהם קנאה כי לנו תורת אמת

וחיי עולם נטע בתוכנו והיא השנאה שבלב האומות
עלינו והם לא יודעים טעם שנאתם.והם אינם יכולים
לראות אותנו ואנו כקוצים בעיניהם.
אם כך ,לפי הרמב"ם גם כשעם ישראל כנוע תחת
אומות העולם  ,הללו אינם מסוגלים להכניס יהודי
לביתם אפילו כעבד ,מפני ,שגם כשיהודי מושפל בגופו
הרי שברוחו הוא איתן וגאה שהוא עבד ה' ,והכוח
הזה -כוח הרוח הוא אשר גורם לאויבי ישראל לקנאה
ולשנאה בלתי נתפסת כדבריו של הרמב"ם .לכן:
א ְיבֶּ יָך ַלעֲבָׁ ִדים וְ לִ ְשפָׁ חוֹת וְ ֵאין
"וְ ִה ְת ַמ ַכ ְר ֶּתם ָׁשם לְ ֹ
קנֶּה"...אמנם האפשרות של "אין קונה" נראית
ֹ
לכאורה כנוגדת את ההגיון אבל ,לפי דברי המדרש:
"ואין מי שקנה דברי תורה כמוכם"....מתבהר הפסוק
,שכן ,קנאתם של האומות בדת ישראל ובתורתם
כדברי הרמב"ם ,מביאה אותם למצב האבסורדי של
"אין קונה".
שבת שלום ובשורות טובות הרב.

שיעורים

טוב להודות

השיעור במסכת בבא בתרא בשבת יתקיים בשעה 00.11
הרב
_________________________________________

תודה רבה לרכזי הנוער על הטיול המטורף
שארגנתם לנו השבוע
נוער המושב

"אבות ובנים" בית גמליאל
כל שבת ,לימוד בחברותא של הורים וילדים
בנים ובנות מכיתות א' עד ו'
בשעה  ,12:75במועדון הוותיקים
מי שבא מרוויח
הרבה פרסים והרבה שמחה!!!
_________________________________________
לידיעת החברות-תכנית מפורטת של ערב נשים מצורפת
לדף המידע בעמוד האחרון.

מקווה
אילנה  5084598757בימים ד' ה' ומוצ"ש
דבורה  5088038510בימים א' ב' ג'
ביום ו' -דבורה ואילנה לסירוגין
נא להתקשר ולתאם במשך היום לפני זמן הטבילה

מזל טוב
בשבוע שעבר נכנס מתן בננו בעול מצוות בשבת משפחתית
מחוץ למושב ,לרגל המאורע אנו מזמינים את החברים לקידוש
לאחר התפילה בשטיבל החדש
בואו בשמחה!!!
משפחת אסקל
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בני עקיבא

משולחן הגבאים
תפילת "הנץ" במועדון ותיקים (ביהכ"ס הספרדי) ב0:85 -
בשבת  ,בין מנחה לערבית השיעור יועבר ע"י בני יוסקוביץ'.
________________________________________
אנחנו מחפשים דירה לראש השנה לאירוח החזן .נא לפנות
למאיר מנדלוביץ.
בברכה
גבאי בית הכנסת השטיבל

מכירות
למכירה תנור  +כיריים נירוסטה תוצרת  kingשמור כחדש.
 455שח.
פרחית (משפחת עמר) 8482114150
__________________________________________
היום ,יום חמישי ה 7784בביתי ברחוב התמר 141
 2מעצבות מוכשרות ביריד לקראת החג
אורנה ורננה-בגדי נשים ונערות
דניתה-בגדי ילדים
חגותה-מתנות ויודאיקה
סיגל-כיסויי ראש
יערה-תכשיטים
פקעלך-תיקים
ודקלה בן חמו עם עיטורי שיער
בואו בשמחה!
שירי טויטו 844-0022442
__________________________________________
מכירה מיוחדת לקראת החג מתבצעת אצל משפחת צחור
במחסן.
במכירה נתן למצוא בובות מיוחדות שמיוצרות בעבודות יד
וכן כדים ועציצים.
כל המוצרים צבועים בצבעים עמידים לשמש וגשם ולכן
מתאימים לקישוט הבית והחצר.
המכירה מתבצעת מעכשיו ועד החג ,בכול שעות היום.
יינתנו  75%הנחה על כול המוצרים וכן ישנם מוצרים סוג ב'
ב 05%הנחה.
נשמח לראותכם,
"בובותאי ישראל"
054-2575342

זמנים שבת פר' כי תבוא:
לימוד ומפקד מדריכים14:35 -
מפקד חניכים14:80 -
מנחה
פעולות
ערבית
הבדלה והביתה בשמחה 
מחכים לראות את כולם,
צוות ההדרכה ויפעת.
_________________________________________
"גדולים -החולמים חלומות גדולים
והופכים חלומות למציאות.
גדולים -העוסקים במעשים קטנים
והופכים את המעשים לגדולים.
אבל-
הקטנים החולמים על גדולות ואינם עוסקים
בקטנות ,אין להם עולם.
שכן החלומות נשארים בחלומם
הקטנים בקטנותם
והעולם תהו ובהו ".
(הרב נריה זצ"ל)
חניכים ,חב"ב והורים יקרים .ה' עמכם!
מתחילה לה שנה חדשה ואיתה חלומות רצונות ושאיפות.
בפתחה של השנה ,אני רוצה לאחל לכולנו שנזכה לחלום
ביחד חלומות גדולים על הסניף וביחד עם זאת -לזכור את
החשיבות של הדברים השגרתיים ,הברורים מאליהם,
ואותם להפוך לחלומות ולמעשים גדולים.
שבע"ה נתחדש כולנו לקראת השנה החדשה ועם הרבה
שיתוף פעולה,
נגשים את החלומות הקטנים והגדולים כאחד ונצליח
במעשה ידינו.
בתקווה לשנה מלאה התקדמות ועשיה ,והכל מתוך שמחה
ואמונה.
יפעת אידלברג -קומונרית תשע"ד
507-3448808
505-4211249

בית חם
משולחן הוועד המקומי
זמני הסעות
פלך  2:35 -בבקר
עמית עמיחי  -רחובות 4:00 -
יסודי  ,קיבוץ יבנה2:70 - ,
נועם יבנה 2:35 -
צביה רחובות2:35 -
אנו רוצים לאחל לכל ילדי הגן ובתי הספר
שנת לימודים פוריה ובטוחה.
בברכה

המפגש הקבוע של בית-חם יתקיים בע"ה ביום שלישי
הקרוב ,כא' אלול ,תשע"ג ( )7285487513בשעה  12:55אחר
הצהריים ,במועדון וותיקים.
נארח אצלנו את חברתנו במושב ,את גב' פנינה וינר
שתשוחח אתנו על
"אנחנו והאנשים שעוזרים לנו".
לפרטים נוספים ניתן להתקשר:
מרים גרינוולד טל' 80-1487049
או למרים בר-לב טל' 80-1489898

הועד המקומי
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נדל"ן למכירה/השכרה

לוח מודעות

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.
 :8422242485/0לפרטים :אברהם וזהבה גוטמן בטלפון
________________________________________

בעז"ה בשבת פרשת ניצבים וילך  ,35.4 ,נחגוג שבת חתן
לבנינו יוחאי
חברים רבים הציעו לנו חדרים לארח את אורחינו
ותודה רבה על העזרה.
בנוסף ,אם מישהו נוסע באותה שבת ,נשמח לקבל גם
דירות פנוית בשבת זו
רנה רוזנברג 842-2141244

להשכרה דירה  0חדרים מרווחת וממוזגת ברחוב ההדר.
עם דק יפה.
יום טוב 848-4414808
________________________________________
בית פרטי  3,חדרים ,ממוזגת.
2100ש"ח .כולל ארנונה ומיסים.
0523455525
0522449232
__________________________________________

לכל החברים חדשים וותיקים
גמ"ח הציוד עומד לרשותכם תמיד.
בגמ"ח ציוד לכל מטרה :כסאות ,שולחנות ,פלטות שבת,
מיחמי מים וגרילנדה +מנורות.
בזכות כל אותם שתורמים בעין יפה ,אנו מצליחים
להרחיב את מלאי הציוד ואף לרכוש מוצרים חדשים
שנותנים מענה לכל דורש.
אם בשנה האחרונה השאלתם ציוד מהגמ"ח וטרם
התפנתם לתרום-עכשו זה הזמן!
רעיונות לרכישת ציוד נוסף לגמ"ח ,יתקבלו בברכה.
לידיעתכם בימים אלו הגמ"ח עובר למכולה מאחורי
המכולת.

להשכרה בית  3חדרים עם חצר נפרדת .
כניסה בתחילת יולי.
לפרטים :נעמה אליה 848-4442811
________________________________________
למכירה ,בית בהרחבה 0 ,חדרים ,קומה אחת (הכנה
לקומה נוספת)
לפרטים  :הדס 8442554442
________________________________________
להשכרה בית בהרחבה  +0חדרים
מיקום מצוין (בית פנימי ובמרכז(
כניסה מידית
ישראל – 842-4108024
________________________________________
להשכרה יחידת דיור פנויה בת  3חדרים מרווחת אפשרי
עם ריהוט חלקי ,עם מזגן.
לפרטים נוספים:
פרץ 848-4841180 ,848-4841118

משולחן המזכירות
לידיעת התושבים
פינוי הגזם לפני ראש השנה יתבצע בתאריך  74.54.13יום
רביעי .נא לשים לב זהו המועד היחיד לפינוי הגזם לפני
החג ולא כפי שפורסם בעבר
נא להיערך בהתאם.
________________________________________
בתאריך  70.15.13יום שישי יתקיים מבצע התרמת דם
במושב במועדון הגדול ע"י צוות מד"א
ההתרמה החל מהשעה 54:35 - :ועד השעה 17:35

עמי ארז 848-0441852
מוטי טויטו 844-4414142
בשעה טובה ומוצלחת ,בשנה"ל הקרובה ייפתח גן חדש
ביבנה הירוקה.
אשמח לקבל בובות ,צעצועים ומשחקים במצב טוב,
להנאת הילדים.
משפחות שמעוניינות לתרום מוזמנות ליצור איתי קשר.
תודה מראש!
בת ציון 842-2214240
אנו משכירים מגוון מכונות :פופקורן ,שערות סבתא,
מפל שוקולד ,קרפ צרפתי ,ברד ונקניקיות.
25%הנחה לתושבי המושב!
את האירוע שלכם אף אחד לא ישכח!
לפרטים
אברהם פישר 842-2221822
_______________________________________
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'  ,₪ 37.95שתי משפחתיות 45.55
 ,₪פיצה אישית גדולה * ₪ 12.55כל תוספת ₪ 3
מבצע! קונים פיצה משפחתית ומקבלים  4טרופיות
מתנה!
שרות משלוחים לפיצה .ניתן להזמין טלפונית.
בתודה אליהו 80-1241424
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סרטון וסיור במפעל רדיית דבש-נכיר את עבודת הכוורן ,את כלי עבודתו ,את יערת הדבש ,סוגי דבש שונים ,פרופוליס ,פולן ומזון מלכות.
הרצאה-“על הדבש ועל העוקץ ”-שימושים רפואיים בדבש ומוצרי הכוורת בדגש על יישום בטיפולים
נעמי כהן-קאפח ותמר לין
ביקור בחנות המפעל -מגוון מוצרים טבעיים של הכוורת.
כיבוד והרמת כוסית לכבוד השנה החדשה
שירה בציבור בלווי מצגת ונגינה-הגרלה של עציצי צמחי מרפא ומוצרי בריאות
יום שני כ אלול 26.8.13
במרכז המבקרים של משק לין:
שעה  17:00עד 20:30
מפגש :בכניסה לכפר ביל”ו רחובות
מחיר . ₪ 80לחברי עיל”ם ₪ 50
כולל :הרצאה ,הדרכה ,טעימות וארוחה קלה ובריאה.
חשוב להירשם מראש  -מס' המקומות מוגבל .הרשמה בקבוצה של  15ומעלה תזכה במחיר חבר.
לפרטים והרשמה
נעמי 08-9411132 , 054-3534888

בן אדם ,מה לך נרדם?!
שבים אל ניגוני הלב ,אל הרוח
קבוצת יבנה מארחת

'קפה תנועה'
של תנועת הקיבוץ הדתי בשיתוף עם 'מרכז הרצוג' ,ומועצה
אזורית חבל יבנה
מוזמנים לערב של חוויה ,עיון ותפילה
ביום חמישי ,כ"ג באלול  21.0.03בין השעות 23:01 -21:11
בחדר האוכל שבקבוצת יבנה
בתכנית –

סדנה ב"אהבת עולם"  -בני דרום
ביום ג' ,72.4 ,נקיים סדנת מתנה חווייתית  -ללא
תשלום.
הסדנה תהווה חשיפה לתכנים הייחודיים של
"אהבת עולם",
חיים נכונים בשלווה ובשמחה ,לקראת השנה
החדשה.
כל הפרטים על הסדנה ,כולל טופס הרשמה ,נמצאים
בקישור:
http://tinyurl.com/ahavat-olam

 - 02:02מגוון מפגשים מקבילים – אברהם שטיין ,גילי זיון ,אמיתי

זו הזדמנות להגיע עם חברים
שאתם חושבים שהסדנא תעניין אותם
ואולי גם ירצו בהמשך לעבור תהליך של
צמיחה והתפתחות אישית ב"אהבת עולם"
בקורסים החדשים שייפתחו אחרי החגים.

' -00:22לנטוע שמים' – אריאל הורוביץ ושרה ב"ק במופע משותף

לעזרה בהגעה ובירורים ניתן להתקשר למספר:
 - 848-4042055יוסי לוי (ז'וז'ו)

 – 02:22מפגש רעים ,קפה וכיבוד קל ,ופתיחה באומר ובצליל
פורת ,אליעז כהן ,נח חיות ,דרורית וייס ,הרב אילעאי עופרן ,שני
מאור ,ללי אלכסנדר (מפגש נשים) ועוד...
של שיח ושירה
 - 00:22הפסקת קפה

דרושה בחורה צעירה ואחראית שתטפל ב3 -
בנות,אצלנו בבית ,ל  7-3ימים בשבוע ,משעה . 18:55

 – 00:32סליחות ברוב עם

החל מסוף אוקטובר.

בואו בשמחה
הכניסה חופשית

לפרטים,
נחמה סאפר 8440420448
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הפנינג סוף הקיץ
ופתיחת חוגים
אי"ה ביום ראשון י"ט באלול ()7084813
בשעה  12:55בבני דרום
ברחבת הדשא ע"י בית הכנסת
פעילות משפחתית  ,חווייתית ומעשירה.
 מתחם מתנפחים וג'ימבורי
יצירה מתוקה לראש השנהפופ קורן ,סוכר ועוד
בתשלום.
דוכני "טעימות" מהחוגים לשנה הבאה,
הכרות ,התרשמות והרשמה.
" 15:24הכוכבים של ליאת" – טעימה מחוג תנועה לגיל
הרך
" 10:48שמים פתוחים" הצגה לחודש אלול
תאטרון פסיפס
שי לכל נרשם!
נשמח לראותכם
צוות מתנ"ס חבל יבנה

שבת שלום
ומבורך!!!
המערכת :
שמרית פרנקל
צקי יולס
מדפיס :יהונתן רועי עזריה
מפיצה :שרית גרוסמן

הודעות לפרסום יתקבלו עד יום שלישי ב .91:03
לכתובת המייל:
dafmedabg@gmail.com
לכניסה לאתר המושב:
www.beitgamliel.org.il
שם :גמליאל .סיסמא75 :
מזכירות המושב80-3395399 :
Sg828@bezeqint.net
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"דע שכל חכמה וחכמה שבעולם יש לה זמר וניגון מיוחד"…( .הבעש"ט)

יום שני ה' בתשרי תשע'ד 99991/
ניגונים -ערב נשים בלימוד ומנגינה
 - 21.11מפגש חברות ,קפה ועוגה כיבוד קל.
 - 21.21ריקוד של תפילה ,בוגרות החוג למחול בבית גמליאל ,כוריאוגרפיה-
לי מדמוני.
 - 21.31התכנסות למעגלי לימוד.

"יעלה תחנונינו"
– 20.11
שירים וניגונים לימים של תשובה
עם אודהליה ברלין
מן העיתונות -אודהליה ברלין היא זמרת –יוצרת… .השירה שלה חדרה אל הלב,
והעלתה פה ושם גם דמעות בעיניים...
(אודליה היא בתו של המוזיקאי  -נגן הקלרינט משה (מוסא) ברלין)

האירוע יתקיים במועדון ,העלות  25ש'ח .
חברות ונערות יקרות  ,כולכן מוזמנות לערב שכולו "ניגון של הלב".
ועדת תרבות תורנית והצוות המארגן :
אלישבע שטאל ,חיותה רוזנמן ,שולמית אנגל ,שרה מסינגר,פנינה שטאובר ,רבקה סלומון.
נ.ב -.על מנת שנוכל להיערך מראש ,אנא אשרו את השתתפותכן.

6

