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דבר תורה /הרב
" אֶ בֶ ן ְׁשלֵמָ ה ָוצֶ ֶדק ִי ְׁהיֶה לְָך אֵ יפָ ה ְׁשלֵמָ ה ָוצֶ ֶדק ִי ְׁהיֶה
לְָך""...כי תועבת ה' אלהיך כל עושה אלה כל עושה
עול"(,כה' טו' טז')
בפסוקים העוסקים בדיני צדק במשקלות ,מדגישה
התורה ,ש"תועבת ה' אלוהיך כל עושה אלה" ....אך
היא אינה מסתפקת בכך ומוסיפה "כל עושה עוול"...
מה שמדגיש ומבליט את חומרת האיסור של אי הצדק
במשקלות .ננסה להבין מדוע מוסיף הפסוק את
המילים "כל עושה עוול"...
במצוות שבין אדם למקום ישנם ציוויים ,שלולי
הצטווינו עליהם ,לא היה עולה בדעתנו כלל לקיימם.
לעומת זאת ,במצוות שבין אדם לחברו ,חלק ניכר של
הציוויים הדעת והשכל של האדם בהיבראו כאדם,
מחייבים אותו להתנהג בהתנהגות ראויה כלפי חברו,
כגון ,הציווי המופיע בפרשתנו בעניין שמירת הצדק
במשקלות -איסור הונאה ורמאות במשקל ,גם אם
התורה לא הייתה מצווה בעניין ,הלא זו מצווה
שכלית ,שהדעת נותנת ,שיש להקפיד בה ,כחלק

מעולם מתוקן ,שבני אדם יוכלו לחיות בו בצורה
סבירה .אחת הדוגמאות המעניינות להבנת ההבדל בין
הציוויים מצויה בפרשת בראשית .קין הורג את הבל
ונענש על כך  ,למרות ,שלא קבל שום ציווי לא
להרוג,אלא ,שלכאורה לא היה צורך בציווי כזה ,שכן,
מצופה היה מקין ,ששכלו יחייב אותו שלא יהרוג את
אחיו.אומר לו הקב"ה ":מה עשית קול דמי אחיך
צועקים אלי מן האדמה" -הקול הגיע לאוזני מצד
עצמו לא מצד שציוויתיך לא לרצוח,
ואילו ,בחטאו של אדם הראשון ,לולי ציווה אותו
הקב"ה "ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו"...לא
היה אדם הראשון מעלה בדעתו לא לאכול  ,הוא חטא
כי הוא עבר על ציווי ה' "המן העץ אשר ציויתיך
לבלתי אכול ממנו אכלת"?....זה לא ציווי שתלוי
בשכלו של האדם ,אלא בציות.
"כל עושה אלה כל עושה עוול"...גניבה ,הערמה וחוסר
יושר בין אדם לחברו,מלבד היותם איסורים מצד
ציווי התורה ,הלא הם עוול בפני עצמם מצד פגיעתם
הנואשת ביכולת חברה להתנהל כחברה מתוקנת.
שבת שלום ובשורות טובות הרב.

שיעורים

מזל טוב

השבת לא מתקיים השיעור בגמרא אחה"צ
הרב
_________________________________________
"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!!!
_________________________________________
לכל הנשים
הנכן מוזמנות לערב התעוררות תפילה ולימוד לקראת
הימים הנוראים ,ביום שני כ' אלול התשע"ג ()71.50.10
בביתה של אורלי וישינגרד.
בתוכנית
התכנסות
75:55-75:10
שיעור בנושא תשובה והכנה לראש
75:10-71:10
השנה מפי הרבנית ז'קלין עמיר
סעודת אמנים והפרשת חלה
71:10-77:05
מצפות לראותכן
הערב יוקדש לרפואת חסיה וריקי

מזל טוב למתן ונעם (לוז) לרגל נישואיכם
מאחלים לכם זוגיות טובה והרבה שמחה
המשפחה והחברים
הרב סלומון ישב שבעה על מות אחותו הרבנית עטרה
שיינין ז"ל -ברחוב רבי נחמן מברסלב  10אשדוד.
ובביתו במושב ביום ששי ,מוצ"ש –כשעה וחצי לאחר
צאת השבת ,ויום ראשון (י'-יב' אלול )11-1080
ברוך דיין האמת.
______________________________________
משתתפים בצערו של חברינו מוטי כהן על מות אימו.
ההלוויה התקיימה ביום שלישי
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ערב נשים

פינת הביטחון
ביום שני הבא ,19.0 ,יערך תרגיל צבאי באיזור המושב.
התרגיל יחל בשעות אחר הצהרים ויסתיים בשעה 71:55
במסגרת התרגיל יתכן ויורגשו תנועות רכבים צבאיים
בשטח .לא צפויים להשמע קולות ירי.
ליאור

ה' תשרי  989810שריינו את התאריך!!!!
תוכנית הערב המפורטת תתפרסם בעז"ה בשבוע הבא.
שלכן
אלישבע ,חיותה ,רבקה,
ועדת תרבות תורנית

מכירות
לטיפוסים של הרגע האחרון ,תיק טרולי עם לבבות
לבית ספר במצב מצוין (השתמשתי בו רק שבועיים)
נעמי שטאל 80-1007189
_______________________________________

"הסטודיו של שולמית"
לקראת החגים הקרבים ובאים
תכשיטים ומתנות מיוחדות מזכוכית בעבודת יד
ומוצר חדש -תיק לשבת ויו"ט לבית הכנסת
עשוי בד בשילוב חרוזי זכוכית
לסידור,משקפיים ,מפתחות ולשאר תוספות
מתנה נהדרת לאמא ,לחותנת ,לחברה ,ולמי שייקר לכם
אעמוד לרשותכם 8ן בכל עת בסטודיו שלי בתאום
מראש בטלפון
 505-2041470או 9400100
שנה טובה ומבורכת
שולמית
_______________________________________
יריד מעצבות לקראת החג
ביום חמישי ה 77לאוגוסט בין השעות  12-77בביתי.
אורנה ורננה-מעצבות בגדי נערות ונשים ,דניתה-מעצבת
בגדי בנות ,חגותה-מעצבת מתנות ויודאיקה ,סיגל
מטפחות ,נהדרת  -קישוטי שיער ,פקעלך-תיקים
אופנתיים וכליל תכשיטים.
בואו בשמחה
שירי טויטו
_______________________________________
 BROOKSנקודת זינוק -חנות ריצה וטריאתלון
הטבה מיוחדת לתושבי בית גמליאל  45%על כול דגמי
הנעליים  75%על הביגוד
נקודת זינוק
הרימון  0עשרת
טלפון 80-2001921 :

משולחן הגבאים
תפילת "הנץ" במועדון ותיקים (ביהכ"ס הספרדי) ב-
50:00
____________________________________
בשבת  ,בין מנחה לערבית השיעור יועבר ע"י מאיר
פישר.

טוב להודות
אנו רוצים להודות לכל המשפחות שפתחו את הלב ואת
ביתם לארח את אורחינו בשבת חתן של רועי ודניאלה
מנשאוף ,השבת הייתה מקסימה ,הכנסת האורחים,
השמחה ,העוגות שטרחתם ואפיתם והתפילות בבית
הכנסת הספרדי אשרינו שזכינו לשמוח איתכם ביחד.
אשר ורעיה מנשאוף

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  21.8.92בין השעות 22:92 -22:22
בחדר האוכל שבקבוצת יבנה
בתכנית –
 – 02:22מפגש רעים ,קפה וכיבוד קל ,ופתיחה באומר ובצליל
 - 02:02מגוון מפגשים מקבילים – אברהם שטיין ,גילי זיון ,אמיתי
פורת ,אליעז כהן ,נח חיות ,דרורית וייס ,הרב אילעאי עופרן ,שני
מאור ,ללי אלכסנדר (מפגש נשים) ועוד...
' -00:22לנטוע שמים' – אריאל הורוביץ ושרה ב"ק במופע משותף
של שיח ושירה
 - 00:22הפסקת קפה
 – 00:32סליחות ברוב עם

בואו בשמחה
הכניסה חופשית
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נדל"ן למכירה/השכרה
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.
 :8502090981/0לפרטים :אברהם וזהבה גוטמן בטלפון
________________________________________
להשכרה בית עם שישה חדרים על משק .
לפרטים-
איתי
5071790701
________________________________________
להשכרה דירה  0חדרים מרווחת וממוזגת ברחוב ההדר.
עם דק יפה.
יום טוב 858-5919808
________________________________________
בית פרטי  0,חדרים ,ממוזגת.
2100ש"ח.
0523455525
0522449232
__________________________________________
להשכרה בית  0חדרים עם חצר נפרדת .
כניסה בתחילת יולי.
לפרטים :נעמה אליה 858-0500871
________________________________________
למכירה ,בית בהרחבה 0 ,חדרים ,קומה אחת (הכנה
לקומה נוספת)
לפרטים  :הדס 8502115502
________________________________________
להשכרה בית בן שני חדרים .כניסה מיידית.
אורה כהנא 850-0001511
________________________________________
להשכרה בית בהרחבה  +0חדרים
מיקום מצוין (בית פנימי ובמרכז(
כניסה מידית
ישראל – 850-5108025

בית חם
המפגש הקבוע של בית-חם יתקיים בע"ה ביום שלישי
הקרוב ,יד' אלול ,תשע"ג ( )7585087510בשעה 12:55
אחר הצהריים ,במועדון וותיקים.

לוח מודעות
הצהרון של הילה
לנרשמים לצהרון עד  ,75.0.10לשנת הלימודים הבאה
תינתן הנחה של  15%על חודש ספטמבר.
לפרטים נוספים
הילה850-5170010 :
מבקשים לשכור בית במושב לתקופה קצרה בת עשרה
ימים.
מערב סוכות ועד מוצאי סוכות)12.9.10-72.9.10( .
אפשרות להחלפה בבית בניו-יורק לאותה התקופה.
מדובר במשפחתי ,הכוללת  1בוגרים ושני ילדים.
לפרטים,
רוני ויהודית גילור 8585070111
משפחת דוד מחפשת דירה לראש השנה .ישראל דוד
יהיה החזן בשטיבל בחג .בתודה,
זהבית 8501110201
מעוניינים לעבוד בכל עבודה -שטיפת מכוניות,
בייביסיטר ,שמירה על כלבים וכו' .פנויים מיום ראשון.
יכולים לעבוד גם בנפרד,
נעמי ואיתמר שטאל 80-1007189
_______________________________________
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'  ,₪ 07.95שתי משפחתיות 15.55
 ,₪פיצה אישית גדולה * ₪ 12.55כל תוספת ₪ 0
מבצע! קונים פיצה משפחתית ומקבלים  1טרופיות
מתנה!
שרות משלוחים לפיצה .ניתן להזמין טלפונית.
מבצע לקראת החזרה ללימודים 15 ,לחמניות ב ₪ 10
 15%+הנחה נוספת למזמינים יום קודם.
בתודה אליהו 80-1007929
_______________________________________
דרושה בחורה צעירה ואחראית שתטפל ב 0 -בנות,אצלנו
בבית ,ל  7-0ימים בשבוע ,משעה  14:55החל מסוף
אוקטובר .לפרטים,
נחמה סאפר 8500500958

לפרטים נוספים ניתן להתקשר:
מרים גרינוולד טל' 80-1487049
או למרים בר-לב טל' 80-1489898
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העמותה למען החבר הותיק
לקראת תשע"ד..
בשנה הבעל"ט נשתמש להנאתנו באולם החדש – גדול ,ממוזג ,מאובזר במערכת אור-קולית ,מסך ענק וכסאות נוחים.
מלא אור – עם וילונות הצללה כשצריך ...ב"ה כל המעלות.
אולם זה בע"ה ישמש כמרכז לפעילויות תרבות וחברה .נשמח לקרוא לאולם בשם – אולי יש לכם רעיון?
הכניסה לאולם ,איננה דרך מרכז היום !
טעימה ממה שמחכה לנו השנה:
חוגי מדרשת ח"י:
עם הצלחה לא מתווכחים ולכן ממשיכים עם החוגים הישנים:
 ספרות – יהודית בר-יש"ע גרשוביץ – ימי שני
 מוסיקה – גילה יוסלזון – ימי שלישי
 אמנות בתנ"ך – ד"ר אפי זיו – ימי ראשון
וגם מתחדשים:
" קום והתהלך בארץ" – לא לפני שתלמד עליה .
הרצאה אחת לשבועיים ,טיול אחת לחודשיים
בהדרכתו של עופר רגב.
 דרמה – דרמה יוצרת בהדרכתה של אלישבע שטאל.
 Brain Spa מניעת נסיגה קוגניטיבית .תתקיים הרצאה מקדימה ע"י רוני ארז – מפתח השיטה.
ישנה אפשרות שאת חלק מהחוגים החדשים יארח המושב שרוב הנרשמים לחוג יבואו ממנו.
בע"ה המכללה תמשיך במתכונתה הנוכחית בימי ראשון ,חוג תנ"ך עם חנה לבל ולאחריו הרצאה.
ובערבים – האולם ימשיך לפעול ולארח הרצאות בנושאים מגוונים ,מופעים ,ערבי שירה ,קולנוע  ,ועוד..
פרטים על הפעילויות השונות ,דרך ההרשמה יפורסמו בקרוב מאוד !!!
אופירה

פינת מתכונים
פנקייק טעימים טעימים (ובריאים!!) -יוצאת כמות של  15פנקייק בעובי בינוני.
 כוס וחצי קמח חיטה מלאה (מהסוג של הטחונים דק ,לא הגסים).
 לחילופין ,אפשר לשים קמח כוסמין  8שיפון  8להמיר חצי מהכמות לשיבולת שועל.
 כפית אבקת אפיה ללא אלומיניום ,ניתן להשיג בבית טבע.
 כוס וחצי מים  8חלב שקדים  8מיץ תפוזים טרי למי שאוהב את הטעם.
0 כפות שמן קוקוס בטמפרטורת החדר.
 1/3 כוס סירופ מייפל  155%טהור.
1/4-1/3 כוס שמן זרעי ענבים.
 כפית תמצית וניל טבעית (מחנות טבע) -אם אין ולא מעוניינים לרכוש ,לא חובה לשים.
 אופציונאלי -כף גדושה של פשתן טחון.
מערבבים את כל הרכיבים יחד בקערה עד לקבלת רביכה סמיכה אבל גמישה למזיגה.
במידה ויש צורך להוסיף קצת מים {סמיכות יתר} ניתן להוסיף.
מחממים מחבת עם שמן זית {כך רצוי מבחינה בריאותית}
יוצקים כל פעם כמות של בערך  084כוס חד פעמית ,אפשר לסדר את עיגול הפנקייק יפה על המחבת עם כפית.
מטגנים על אש בינונית עד להזהבת שני צדדי הפנקייק.
מגישים עם סירופ מייפל טהור אורגני ,סילאן ואפשר גם ממרח חרובים לאוהבי שוקולד):
תחיה פישר
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ועדת קליטה
ברוכים הבאים
בשבוע שעבר בית גמליאל זכה לקלוט עוד שתי משפחות
חדשות.
משפחת ויזנר ,יפעת ואליסף ,והילדה נטע בת השנה.
הגיעו אלינו מאלקנה וגרים במשק של משפחת קרייז.
נייד – 507-0079599
משפחת גולדובסקי רעות ודוד ,והילדים – אמיתי
שמואל בן שנתיים וברק בן חודשיים וחצי.
הגיעו אלינו מדולב וגרים במשק של משפחת וייל.
נייד – 504-0012141
ברכת ברוכים הבאים ,ובהצלחה.
המעוניינים לארח או לסייע בדבר מה מוזמנים ליצור
קשר עם המשפחות או הוועדה.
קיץ בריא וקליטה טובה לכולנו
ועדת קליטה

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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