
  

  ד"בס

  

    

    

  

  

 

  עלון שבועי

 בית גמליאל

  
  קרחפרשת 

ב "תשע תמוז' ג
23/6/12       

  764 ' מסןגיליו

  

 קרח
  19:28   כניסת שבת

  20:33   יציאת שבת

  19:51  ש"מנחה באמצ

  20:01  ש"ערבית באמצ

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 הרב/  דבר תורה

 -"חלק ונחלה"ואבירם כי להם היה הדבר החשוב ביותר 
עכשיו שנודע להם שלא יבואו אל הארץ , אולם. עושר

ם מתרעמים על משה ואומרים או אז ה, ובמדבר ימותו
גם לא אל ארץ זבת חלב ודבש הביאתנו ותתן לנו נחלת "

אבל הם לא יירשו ולא יקבלו כלום ובכך יצא " שדה וכרם
ן בתחילת "ולזאת התכוון הרמב, שכרם בהפסדם

 למה דתן ואבירם לא התרעמו על משה אלא רק -הפרשה
, ולכאורה מיד היה עליהם להתרעם, המרגלים' אחרי פר

אלא שקודם לפרשת המרגלים הם היו מהבאים לארץ 
 אבל אחרי פרשת, יתן להם חלק ונחלה ל ונישרא

המרגלים הוטלה עליהם הגזירה שלא ייכנסו לארץ ואז 
התחילו לחלוק ולהתרעם על משה רבינו כי אצל דתן 

                                 .כושני וכספיהכל היה ענין ר ואבירם
                    

  

אף לא ארץ זבת חלב ודבש הבאתנו ותתן לנו נחלת שדה "
'וכו" וכרם  

 
 דתן ואבירם נתרעמו על משה רבינו מפני שנלקחה מהם

 הם לא התכוונו לשם .כבכורים וניתנה ללווים' עבודת ה
ולא התרעמו על שנימנע שמיים מאחר והיו ידועים ברשעתם 

 רודפי כבוד היו ולכן היתה להם חרפה ,אלא' מהם עבודת ה
בוודאי שדתן . ונבחרו הלויים במקומם' על שנפסלו לעבודת ה

ואבירם נוח היה להם יותר מעושר ונחלת שדה וכרם מעבודת 
הלווים כלל לא היה להם חלק . הקודש כפי שעשו הלווים

.הלווים-ז הבכורים בעבודתונחלה בארץ ישראל ואילו היו א  
ו חלק ונחלה כפי שלא היה ללווים ועכשיגם להם לא היה 

                  נחה דעתם של דתן, שכן היה לבכורים חלק ונחלה
     

  
  .לאירוסיי הבת נטעבי ו יעקשרה ופנחסמזל טוב ל

______________________________________  
   לקרן ואוסי מונובלה להולדת הבןמזל טוב 

  מזל טוב לדוד ושולמית אנגל להולדת  הנכד
  נכדיםשתזכו לרוב נחת מהילדים ומה

  
_________________________________  

  
עם חפציה עמר לנישואי הבת  לסימונה ודודל טוב מז

ה להרבה שמחות ונחת מכל "שתזכו בע .גבריאל
  .הילדים

______________________________________  
  

 מורה"ם קבלת התואר מזל טוב לחמדה שטריקר ע
  ".ארציתמצטיינת 

  

  שיעור לנשים
  .השבת לא מתקיים שיעור, לידיעת החברות

__________________  
  הרבנית, שבת שלום

  מקווה
  

  .ש"מוצ, חמישי, רביעי: בימים 0548094202 -אילנה
  .שני שלישי, בימים ראשון 0544534015-דבורה 

   .בימי שישי לסירוגין
  יש לקבוע מראש

_______________________________________  
  

לאחרונה כתוצה מטבילת כלים התגלו , חברות יקרות
  .שברי זכוכית ושברי כלים אחרים בתוך מי המקווה

  !!! לטבילת כלים המקווה לא נועד-להזכירכן
 .אנא לתשומת לבכן

______________  
 רבקה סלומון

  

 מזל טוב
  
  .פי סימניםל  אופניים ניתן לקבלן עמצאונ

 0545403911 עופרה 

 השבת אבידה

והשיעור , השיעורים על הדשאשבת לא יתקיימו ה
  .בגמרא אחרי הצהריים

__________________  
 הרב, שבת שלום
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  ?עמעונינים במזכרות לאורחים בארו

 .הפקת מגנטים עם תמונות 
  0544923453אופיר הקר 

________________________________________  
,  ליטר600ידר 'מקרר פריג: הכל במצב עבודה, למסירה

  . גז קריסטל בילט אין כיריים , תנור קריסטל בילט אין
  

  0544442653צקי שלו  
________________________________________  

  .ח" ש500-בלמכירה הליכון במצב טו

 
  0508628866 עידית

________________________________________  
 .ג"לשנת תשע לצהרון של הילההחלה ההרשמה 

כל בהצהרון של הילה מעניק לילדכם צהריים של כייף 

עם יתקבל ילדכם  והגן ס" בביהלימודים סוף יום בכל  .יום
פעילויות , בשרית טעימה ומזינה לארוחה, חיבוק גדול

ל סובלנות ומע, על כל ילד וילד העשרה תוך השמת דגש
 . ה ב הא הכל

 ,משחקים: מגוון רחב של פעילויות הכוללת

 ... סיפורים ועוד, ב"הכנת ש, אפיה, יצירות
כל ילד מבוטח בביטוח  16:30: הצהרון פועל עד השעה

 3-6בחודש אוגוסט תתקיים קיטנה מגיל ! ףמקי
 !!!!להמקומות מוגב' מס

  !רשםמהרו להי
 0525712298הילה 

________________________________________  

 לוח מודעות

  
  

  . חדרים במושב5 עד מחפש בית למכירה
  

  0526176913אייל 

 מכירה/ן להשכרה"נדל

  כנס נשים
  

 ביד 20:00 בשעה 26/6, תמוז' כנס נשים ארצי יתקיים בו
, הרב יצחק פנגר,  הרב זמיר כהן-בין המשתתפים. אליהו

  . יבנהמהסעות . הרבנית לאה קוק ועוד, הרבנית ורד סיאני
  052-4568600ורד עוקשי : פרטים

 

  אליפות כדורסל
 אליפות בתי הכנסת חבל יבנה

אנו בשלבי סיום בניית קבוצת כדורסל בית גמליאל לגילאי 
  . ומעלה24

 .ההרשמה תסתיים ביום במוצאי שבת פרשת קורח
 והמשחקים 21:00 ם בימי שני בשעההאימונים מתקיימי

 .חמישי/ בימי רביעי

 

 'ו' אליפות בתי הכנסת למסיימי כיתות ה

  -ההרשמה לליגה בעיצומה

 !המעוניינים מתבקשים להירשם אצלי בהקדם

 .לוח האימונים והמשחקים יפורסם בהמשך
 הסעות באחריות -המשחקים יתקיימו בכל ישובי המועצה

  .ההורים

 
  ומוטי טויט: לפרטים

 

mtwito8@gmail.com  

 
052-2392124 

 משולחן המערכת

  
 ,נוער וילדים, ברצוננו להביא לידיעת כל התושבים הורים 

על שלושה מקרים חמורים של השחתה של הרכוש 
 :הציבורי

  
 קירות התחנה עשויות -תחנת ההסעה ליד הכיכר. 1

יטו לנפץ את רוב קירות  מספר ילדים החל,מזכוכית
 !!!יהי זריקת אבנים על קירות"עהתחנה 

  
,  זגוגיות מבודדות -דלתות של הסניףשתי זגוגיות ב. 2

מספר " השכילו "ל זאת בכ ,שקשה מאד לשבור אותן

 .ילדים לנפץ את הדלתות

  
 את הרשת של  ילדים השחיתוקומץ-במגרש הכדורסל .3

על מנת שיוכלו להכנס למגרש ,  באחת הפינות המגרש

 ...בשבת

  
, ל קיבלו הודעה "הורים שילדיהם מעורבים במקרים הנ

 ...והם נשאו בנזק הכספי הכבד שהגיע לאלפי שקלים
  

, לנוער ולכל מי שהמושב חשוב לו, אנו פונים לכל ההורים
 כולם שמרו על הרכוש הציבורי שנועד לשימוש, אנא 

 ...ולטובת כולם
  

 .במושבנושנו ווים שמקרים כאלו ואחרים לא יאנו מק
______________________ 

 שקט ובטוח בברכת קיץ
 הועד המקומי

 

 משולחן הוועד המקומי

  
פריצות וניסיונות פריצה מספר העליה בחלה לאחרונה 

אנא דווחו לי בזמן אמת על  .באיזור בכלל ובמושב בפרט

 .אנשים או רכבים חשודים המסתובבים באיזור המושב
,  מזהים פרטים-ל האפשר הדיווח צריך להיות מלא ככ

אנא עדכנו אותי , כמו כן. 'וצבע וכ, מספר רכב, מיקום
  . במקרה של פריצה או ניסיון פריצה

________________ 
 ליאור, תודה

 ביטחון
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נערך ערב הורים , ד בסיוון"כ, ביום חמישי  !!ריחי הנוע

הערב אורגן ביוזמת ועדת . ונוער לצורך תכנון חופשת הקיץ
המתמחה ביעוץ ארגוני " מהות"י חברת " עחינוך ותוכנן

בערב הועלו רעיונות רבים ומגוונים כיצד לבלות . לקהילות
, כמו כן. קהילה והמשפחההאת חופשת הקיץ במסגרת 

י יחיעם כהן ולנוער "הועברה הרצאה מרתקת להורים ע
 (!!) 50בערב השתתפו כ . י ענת פליקסון"הועברה הדרכה ע

ות גילו התעניינות רבה והשתתפותם הנערים והנער. בני נוער
היה מרגש לראות איזה נוער נפלא גדל לנגד ! הייתה למופת

 .עיננו
תודה . השתתפות ההורים הייתה לצערנו מעטה ומאכזבת

, לורנס שרקי, חנה מקול, ליאת שמש: להורים שהשתתפו
שרית , לימור דרורי, מיכל פרץ, ורדית לוי, כוכי זיכרמן

, יהודה לוין, רחל הריסון, יעל נדלר, חץניצן בן , גרינוולד

 .אריאל בריח ומירב בקר
, תודה מיוחדת לדניאל שטריקר על העמידה מאחורי הנוער

 .ארגונם והדרכתם בתהליך
ערכי , מהנה, יהי רצון שיהיה לנו קיץ עשיר בפעילויות

  .ובטוח
 ךועדת חינו                                                                  

  
  

יתקיים יום  )4/7(ד תמוז "ה ביום רביעי י"אי -יום האשה
  . באולם בגבעת וושינגטון האישה

  : בתוכנית
      דוכני מכירה  ארוחת ערב קלה18:00
מופע בידור חדש עם נויה - "נויה יוצאת מכלים"   19:45

ת נתפוס א, נצחק, נשמח.הסוחפת ומצחיקה , המוכרת
  !מי שלא באה מפסידה... הבטן

מופע בסיפור ובזמר משיריה של  -"הכל פתוח":  21:00
   מגישה תוכנית סוחפת ומרתקתורדה גולדברגר . נעמי שמר

  .המלווה במצגת מרהיבה
 דרך נופי ,מופע שנע בין זיכרונותיה של נעמי מבית אבא

  .שלנו של הארץודרך האנשים הטובים  ה ילדותארץ
   עופר כץ: ויעיבודים וליו
  בהרשמה מוקדמת  ₪ 70: עלות לאשה
  .ביום האירוע ₪ 90                   

  .ס אצל הדס"הרשמה במתנ
י תושבות מהמועצה "בתחילת הערב יהיו דוכני מכירה ע

  תכשיטים, כובעים, מטפחות, תיקים, בגדים .והסביבה
  .ועוד

צל הדס או נשים המעוניינות לפתוח דוכנים נא להירשם א
  08-8622101ענת 

  
 מקדמת יוזמה חינוכית להכנת מחלקת החינוך בחבל יבנה*

 .'ילדי גני החובה העולים לכיתה א
ניתן להצטרף לתכנית בהרשמה במחלקת החינוך עד יום 

  25/6/2012, בתמוז' ה, שני
  :פרטים נוספים במחלקת חינוך. הזדרזו להרשם

 08-8622122  

 

 ס"משולחן המתנ

  
 ש"פעולת ער 22:30

 מדריכיםמפקד  18:30
  מפקד 18:45

 .ערבית והבדלה.סעודה שלישית.פעולות.מנחה
  
  !!הולך להיות שווה!  יום פתיחת קיץ בסופרלנד-1/7ב*
  !!פרטים בהמשך-מדריך' חפש ת-3/7ב*
  !! ורף לכל הבנות ערב זומבה מט4/7יום רביעי *
  

 ב"צוותשע! שבת שלום

 בני עקיבא

 ועדת חינוך

  
 24/6, תמוז' יום ראשון ד

  חנה לבל, ך"תנ  8:45
  . עם יוסי מריומה–" ' ח ב"פלמ: "  10:00

 י" מדרשת ח–תמוז' יום שלישי ו
   עם גילה יוסלזון–   חוג מוסיקה 17:00

  
 שמחת הקצב -קונצט קיץ חגיגי לסיום חוג מוסיקה*

, ג בתמוז"ה ביום שלישי י"יתקיים בעז .מוסיקת עולם
 . היום במבנה מרכז17:00בשעה  3/7

  ולדימיר פרידמן ופבל לוין, אמיל אייבינדר:  עם הנגנים
  !הציבור מוזמן, יוגש כיבוד קל.  25₪: מחיר

  

 העמותה למען החבר הותיק

  
 בשבוע הקרוב ,ה"חם יתקיים בע-המפגש הקבוע של בית

- אחר17:00בשעה , )26/06( ,תמוז' ביום שלישי ו
מר , נארח את חברנו במושב .הריים במועדון וותיקיםהצ

  .עמנואל שוהם
תודה ל מר נחשון וולפסון על השיחה החשובה בשבוע 

  . שעבר
כפי שהתפרסם על ידי העמותה למען  !!!לתשומת ליבכם

ה קונצרט חגיגי "יתקיים בע ,החבר הוותיק חבל יבנה
  ,)03/07(ג בתמוז "לסיום העונה ביום שלישי י

הסעה תסודר בהתאם . צ במרכז יום" אחה17:00בשעה 
  !!!כולם מוזמנים. לנרשמים

 על 08-8548693 בהקדם אצל אופירה בטלפון נא הירשמו
  .מנת שנוכל לארגן את ההסעות

  .פרטים ראו בהודעה של העמותה
  

חם נקיים באותו השבוע ביום שני -את המפגש של בית
ת מר צ ונארח א" אחה17:00בשעה  ,)02/07(ב בתמוז "י

 :דוד הראל מקבוצת יבנה אשר ישוחח עמנו על הנושא
  ".מיצוי זכויות ניצולי שואה"

רצוי מאד שבני משפחה נוספים של ניצולי שואה יגיעו 
  .על מנת שיוכלו לסייע ולהסתייע לשיחה זו

________________________      
   לפרטים נוספים                                  

  9437841  מרים גרינוולד
  9431310 לב -מרים בר 

 

 בית חם
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  יום ראשון
  24/6 תמוז' ד

  

  שנייום 
  25/6  תמוז' ה

  שלישייום 
  26/6 תמוז' ו

  ביעייום ר
  27/6  תמוז' ז

  שייום חמי
  28/6תמוז ' ח

  
16:00  

שיעור תורה לילדים 
  )נ הגדול"ביהכ(

18:00-20:00 
  ספריה

  

17:00  
  )מועדון וותיקים(בית חם 

  

16:00  
שיעור תורה לילדים 

 )נ הגדול"ביהכ(

18:00-20:00  
  ספריה

 19:36  תפילת מנחה 

 05:20  תפילת ותיקין

 07:30 נ הגדול"ביהכ ישרמאיר פ,  גיטיןבעניינישיעור 
 07:30 שטיבל שיעור במסכת שבת

 08:30 נ הגדול "ביהכ שחרית
 08:15 י"מנחת ש שחרית

  נ הגדול"ביהכ שמואל לנקרי, שיעור למבוגרים, לאחר התפילה
  נ הגדול"ביהכ במקביל שיעור לילדים

 13:30 שטיבל מנחה גדולה
 13:15 י"מנחת ש מנחה גדולה
 13:30 נ הגדול"ביהכ מנחה גדולה

 13:30 י"מנחת ש תהילים לילדים

   
 17:10 מייזליק' בית משפ תהילים לנשים ונערות

 18:45 בני עקיבא מפקד
  שטיבל  שלומי מימון,ש"שיעור בפ, בין מנחה לערבית

 קרחשבת זמני 

  לוח אירועים לשבוע הקרוב

  !!!שבת שלום ומבורך
  

  
  :המערכת

  עידית בוכניק
  ויטוט-שירי גביש

  אפרת להמן: מדפיסה
  שרית גרוסמן: מפיצה

הודעות לפרסום יתקבלו עד יום 
  .19:00שלישי ב 

dafmedabg@gmail.com 
www.beitgamliel.org.il  

  57: סיסמא. גמליאל: שם
  9437133 :מזכירות המושב

Sg828@bezeqint.net


