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ן שבועיעלו  

 בית גמליאל

 

  מסעיפרשת 
 ד"התשע תמוז ח"כ

26.7.2014  
 

19:22: השבת כניסת  
 

20:22  :השבת יציאת  
 

19:25: ש"באמצ מנחה  
 

19:50 :ש"באמצ ערבית  

   
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הרב/ דבר תורה  

בשעה  השיעור בשבת בגמרא מסכת בבא בתרא
.הרב                                                             18.30  

__________________________________  
 בבית הכנסת המרכזי

   ע$ מאיר פישרשיעור במסכת גיטי!  7:30
 שיעור במסכת מגילה   מנחה  תפילת לפני שעה

  ע$ שמואל מרטי!
__________________________________  

  
   אבות ובני$

 לימוד בחברותא של הורי$ וילדי$
  מועדו! ותיקי$ב ,17:00בשעה , שבת
__________________________________  

  שיעור לנשי$
   מצפה לכ!18.40השיעור יתקיי$ השבת בשעה 

  .רבקה
  

 שיעורים

שהמדינה , מטרתה היא בי! השאר,חקיקה של בשר וד$
מערכת חוקי$ .תתנהל על מי מנוחות ולא תהיה אנרכיה

 , והרי.יקטיביתי להיות אוב, כמוב!איננה יכולה, כזו
יכול לעבור  ,סי וחמור כל כ( כמו לא תרצחישאיסור בס

 של שרות צורכי  של התגמשות סובייקטיביתהלי(
" המתת חסד" ולהביא לתובנות הומניות כמו המדינה

איסור רצח על פי התורה , אומר הרב פיינשטיי!. למשל
 גדול ערכ$ של חיי ,נובע מחשיבות וער( חיי אד$ ולכ!

ושל חולי$ קשי$ ואינו נתו! , של חיי קשישי$, שעה
מי , א$ כ(.  מי יחיה ומי ימותלשיקול דעתנו של

 ערעור, שנית! להרהור,שהאיסור לא תרצח הוא איסור
 , שהוא בא מתוק* חוקי מדינה הרי,וגמישות מכיוו!

חנופה ה  היא  זו, שהאד$ טפל לאר+,שהוא משק* מצב
שכוח כ ,אבל".  את האר+יחני  כי הד$ הוא " לאר+

  ולכ! הציווי הוא מהיות האד$ נברא בצל$ אלוקי$
  .אזי האר+ טפלה לאד$, אסור להורגו

  "משנכנס אב ממעטי! בשמחה"
   ח מנח$ אב"ר, החל מיו$ שני

  .נמנעי$ ממשא ומת! ומקניית דברי$ חדשי$.1
  .לא מסתפרי$ ולא מתגלחי$. 2
בשבוע –לעדות המזרח .(לא שותי$ יי! ולא אוכלי$ בשר. 3

  )שחל בו
  .לא רוחצי$ ברחיצת תענוג כגו! י$ ובריכה. 4
תענית " (ל המתאבל על ירושלי$ זוכה ורואה בשמחתהכ"
  ).ל

  .שבת שלו# ובשורות טובות הרב
  

 ֶאת ָה7ֶר+ ֲא5ֶר $3ֶ4 1ָ/ כי הד$ הוא ְולֹא ַתֲחִניפ%"
הרי זו אזהרה : "ספריאומר ה".... את האר+יחני 

שה$ אחת , "חנפי$" הפליגו בגנות כת ה,ל"חז ".לחנפי$
: ועוד אמרו [ פני השכינהשאי! מקבלותמארבע כתות 

  "].נתחייבו שונאי ישראל כליה שהחניפו לאגריפס"
,  מוכר לנו כלפי בני אד$ כרמאות ,המושג חנופה כאמור

7ַמר  ָלֵכ! ;ֹה ":וכחש כפי שאומר ירמיהו הנביא, צביעות
, ִהְנִני ַמֲאִכיל א<ָת$ ַלֲעָנה, ַהAְִבִאי$ ַעל, ְיהָוה ְצָבא<ת
ָיְצ7ה , ֵמֵאת ְנִביֵאי ְיר5ָBַלִ$, ִ;י: רֹא5 יְוִה5ְִקִתי$ מֵ 

  , )'כג, ירמיהו." (ָה7ֶר+ ְלָכל, ֲחנCָDה
הא$ נית!  ?אר+ה לגבי ה של חנופה מהי משמעות, אול$

 או להשיג ?לנסות להתחבב עליה ?להתרפס לאדמה
 ג$ באומות ,אומר הרב פיינשטיי!  ?ממנה דבר מה

פידות על איסור שפיכות המק, אומות רבות ישנ! ,העול$
 נענשי$ הרוצחי$ בעונשי$ קשי$ ,דמי$ ועל פי חוקיה$

 קיי$ הבדל מהותי בי! איסור רצח על פי ,אבל .ביותר
  . התורה לאיסור רצח על פי חוקי אומות העול$

רבי חנניה סג! הכוהני$ " :'המשנה במסכת אבות פרק ג
שאלמלא   הוי מתפלל בשלומה של מלכות, אומר

 ,ללא שלטו! תקי!  " .יש את רעהו חיי$ בלעוא, מוראה
 שאיש את רעהו , הרי,שאוכ*  מערכת חוקי$ מסודרת

שבראשה האיסור לא , מערכת החוקי$. חיי$ בלעו
   כשהיא מגיעה מכיוו! ,תרצח

  ,להולדת הבת, אתי ודודי,  למשפחת יוס*ל טובמז
   .נכדה לדליה ומוטי ונינה לגברת ינטה יוס*

שתזכו להרבה שמחה ולרוות שפע נחת מכל 
 .הילדי$

__________________________________  
מיכל  לבתנו  מפנחס ורחל אלפרט מזל טוב
 עמרי אילו! וחתננו

 מיכל ועמרי גרי$ בכוכב השחר ונולד
 .הלל: ושמו בישראל ב! חדש למיכל ועמרי אילו!

, רוני, דוד, מעי!, חרות,  לאמיתי  ב! זה הוא אח
 מאחלי$מבית גמליאלחיי$  תמה וטל, נוע$

, לימור ואלעד, סבתאסבא ו-פינחס ורחל אלפרט  
  . אח ואהוד וליאת אלפרט  אחות דרורי 

 

  
כל תושבי המושב מתפללי# שיית! הש# , "צור אית!"לבני המושב בשרות סדיר ולחברי# המשתתפי# במבצע 

6ִיל ֶאְתֶכ# ִמ5ָל ָצָרה ְוצ%ָקה ְוִי2ְַלח 4ְָרָכה ַה0ָד21 4ָר3ְ% ה%א ִי2ְמֹר ְויַ . ֶאת א1ְיֵבינ% ַה0ִָמי# ָעֵלינ% ִנָ/ִפי# ִלְפֵניֶכ#
#8ַ 4ֶָכ# ְו2ָב% ָבִני# ְל4ֵיָת# בריאי# ושלמי# 4ְֶכֶתר ְי%2ָעה . ְוַהְצָלָחה 4ְָכל ַמֲע7ֵה ְיֵדיֶכ# ַיְד4ֵר 17ְנֵאינ% ַ:ְחֵ:יֶכ# ִויק9

 .%ְבֲעֶטֶרת ִנ6ָח1!
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 שבת פרשת מסעי

  22:20ב "בפעולת ח
  18:30מפקד מדריכי$ 

  18:45מפקד 
. בשבת האחרונה יצאנו לשבת אירוח בשדמות מחולה 

תודה למשפחות היקרות שפתחו את בית$ !! נהננו מאד
  .וליב$

ביו$ שני שבט נבטי$ התרימו למע! הפרגולה בגבעה  
שנבנית בימי$ אלה לזכר שלושת הנערי$ שנחטפו 

  !תר$יישר כח ותודה לכל מי ש. רצחוונ
   ,שבת שלו#

  מעי! וצוות ההדרכה

  
 .לפני זמ! טבילה, נא לתא$ במש( היו$

 4534015-054                   'ג', ב',  א דבורה

 8094202-054           .ש"מוצ', ה',  ד אילנה

  . אילנה ודבורה לסירוגי!  ערבי שבתות

 מקווה

  
 ! ברוקנטלש ישראל וירו"ספריית השאלה תורנית ע

ש ישראל "הוקמה בשטיבל ספרית השאלה תורנית ע
 נא לפנות  כל המעוניי! לתרו$ ספרי$  - וירו! ברוקנטל
 .לגבאי השטיבל

 משולחן הגבאים

  

  ח אלומיניו$.י

, תריסי$,חלונות : לומיניו$ בבית כל עבודות הא

 . כל הפרופילי$, כל הצבעי$ רשתות 

מחירי$ מצויני$ , שירות מקצועי ואדיב בבית הלקוח 
 !!!ועבודה באיכות גבוהה

   מבצע לכל מי שמגיע דר( העלו! הזה ומזמי! רשתות 
 הנחה % 10

 0502332882; י בהנהלת צפי חור

 מכירות

 בני עקיבא

  
, ה ביו$ שלישי"ח$ יתקיי$ בע המפגש הקבוע של בית

  ,מנח$ אב' ב
,  אחר הצהריי17:00$בשעה ,  )29/07/2014(ד "תשע' ה

  במועדו!
  .וותיקי$

ר יוסי פנחסוב שישוחח "יתארח אצלנו חברנו במושב ד
  : עמנו על הנושא

  ".אנרגיה בפרשת השבוע"
  !!!$ מוזמני$ כול

שארחה בשבוע , אנו מודי$ לחברתנו חנה שווימר
  החול* את משתתפי 

  .ד" כיוו! שבביתה יש ממ–לפי בקשתנו , ח$ בביתה בית
ה ומקווי$ שהמלחמה תסתיי$ "כולנו מתפללי$ לקב

בקרוב ושלא יהיו  יותר בינינו חללי$ ופצועי$ ושנוכל 
  .לחיות בשלו$ בארצנו

בל$ ובצער$ של משפחות אנו בוכי$ ומשתתפי$ בא
  .החללי$ ושולחי$ רפואה מהירה ושלמה לכל הפצועי$

  :נוספי# נית! להתקשר
9437841;08'  מרי# גרינוולד טל  

9431310;08' לב    טל;או למרי# בר  

 

 בית חם

  
 חלוקת דואר רשו$ תהיה אצל 31.7 עד 17.7בתאריכי$ 

  ענת שטאובר
_______________________________________  

 ."נחמו" שבת  בקשת חדרי$ לאירוח בשבת חת! 

 ,ל רביד"שבת חת! של בננו אמציה עב

 ,"נחמו"שבת , ה בשבת פרשת ואתחנ!"תתקיי$ אי

  . אוגוסט9, ג אב"י
 

נודה מאד לכל מי שבאפשרותו להציע חדרי$ לאורחינו 
 .לשבת זו

 בברכה
 מלכה וחננאל כה!

 9437215. טל
_______________________________________ 

עובד מדיח כלי$ רחב של וורפול   למסירה במצב טוב 
 .556דג$ 

 2051108;050המעוניי! יפנה לטובה 

_______________________________________ 

 :למסירה

 .ע$ מזרו!, מיטת יחיד ישנה ונחמדה מע+. א

 . יחידות של בני גור!3ספרי מתמטיקה ישני$ . ב
 3621392;052לפרטי# 

 

 לוח מודעות

  
 קוד$ שפורס$ ובעקבות מיעוט מציעי$ בהמש( למכרז

 :מפורס$ בזאת בשנית מכרז לתפקידי$ הבאי$
  
  איש אחזקה מבנה ציבור. 1
  גינו!. 2
  מזכיר. 3
  

  .נית! לקבל את הגדרות התפקיד במזכירות
  

  יש להגיש הצעות עד ליו$ חמישי הקרוב
  

  הוועד המקומי
 

 הוועד המקומי
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 .ממוזגת ויפה,  חדרי2$להשכרה יחידת דיור בת 

                    מתאימה ג$ למשרד או לקליניקה
 8968158;052: לפרטי#

_______________________________________  
 . חדרי2$להשכרה דירה בת 

 :לפרטי$
  ורחל לוימשה

08;9437183  
050;4249817/050;4249818  
_______________________________________  

 . חדרי$ יחיד במשק3להשכרה בית 
 .מסודר וממוזג

 1/8/2014כניסה 
  5635902;050ברו3 קרייז : לפרטי# 

_______________________________________  
ני חדרי ש, שלושה חדרי$ . ר" מ70בית להשכרה בגודל 

 .שרותי$ ומקלחת, סלו!,מטבח (4X4(שינה גדולי$ 
חצר . תנור גומחא ומזגני$, כיריי$, הבית מצויד במקרר

 .גדולה מסביב ע$ פרטיות רבה
כניסה בחודש ". בית קט! בערבה"בית חמוד כמו 

 .אוגוסט
   0546322072נא להתקשר לדבורה 

  צ והערב"בשעות אחה
_______________________________________

     חדרי$ מסודרת וממוזגת4להשכרה דירת 
  60544490273/יצחק 

_______________________________________  
 !מתאי$ ג$ למבוגרי$! להשכרה לטווח ארו(

משופ+  !במפלס אחד וללא מדרגות  , חדרי4# בית
, רחבה ענקית בכניסה לבית, חצר מרווחת, וממוזג

  ).מזנו! ועוד, פריותס, מיטות, ארונות(ריהוט חלקי 
  1/8/2014: תארי3 כניסה
     8096972;054דליה    8096973;054 מאיר :לפרטי#

_______________________________________  
וילה בת חמישה חדרי$ מסודרת , להשכרה לטווח ארו(

מיזוג אוויר ,מיקו$ מרכזי,גינה רחבת ידיי$,ומשופצת 
 .מלא

 פינוי באוגוסט
 לפרטי$

0773431339/0522685344  
_______________________________________  

כולל מזג! ,  חדרי3$ מרווחת בת  להשכרה דירה
 .ומרפסת גדולה
  .כניסה באוגוסט

 0528906222לפרטי# שמואל 

089431095  
_______________________________________  

 . חדרי$ בהרחבה5בית ! להשכרה
 :לפרטי$

  777;966;0544משה 
_______________________________________  

  להשכרה
  . חדרי$ במשק4דירה בת 
  :לפרטי$

054;4230932/052;5747444   
 שושי

השכרה/ן למכירה"נדל    
לטווח ארו( במשק בבית גמליאל יחידת דיור  להשכרה

  .בת שלושה חדרי$
מטבח , וארונות קיר בכל החדרי$, וללת מיזוגהיחידה כ

וכ! חצר , מאובזר ע$ אפשרות להשארת ריהוט חלקי
  .גדולה

 לפרטי# נית! לפנות לאברה# וזהבה גוטמ!

  6434307/8;054בטלפו! 
_______________________________________  

 !למכירה
 .ר" מ800ר על שטח "מ 280בית בהרחבה בנוי 

 .מרפסות+ ד"ממ+  פינת אוכל+סלו!+ חדרי שינה 6
  :טלפו!

  054;5680940דוד 
 

השכרה/ן למכירה"נדל  

 

  :המערכת

  שמרית פרנקל
  צקי יולס
  יהונתן רועי עזריה: מדפיס

  שרית גרוסמן: מפיצה

  

  .19:30הודעות לפרסום יתקבלו עד יום שלישי ב 

  :לכתובת המייל

com.gmail@dafmedabg   

  :לכניסה לאתר המושב

www.beitgamliel.org.il 
 57: סיסמא. גמליאל: שם
  

  08-9437133 :מזכירות המושב

net.bezeqint@828Sg 
  

 :ל של הועד לפניות חברים"הדואכתובת 

 com.gmail@vaadmekomibg  

שבת שלו# 
 ומבור3
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  ,לתושבי בית גמליאל היקרי#
תקופה של יציאה משגרת חיינו השלווי$ והתמודדות ע$  מצב מתמש( , אנו עוברי$ בימי$ אלו תקופה לא פשוטה

ריכזנו מספר עקרונות העשויי$ לעזור לנו ולילדנו וג$ להורינו . ילדי$ ומבוגרי$ כאחד, שמשפיע על כולנו, של לחימה
  :לחזק את החוס! וההתמודדות בתקופה זו, המבוגרי$

כ( יוכלו הילדי$ , ילדיכ$ וביכולת$ להתמודד ככל שתאמינו בחוס! של – לילדי# יש כוח להתמודד .1
  .לגייס את כוחותיה$

לילדי$ ג$ א$ אינכ$ " עובר" מצב רוחכ$ – ילדי# מושפעי# מהרגשות ומצב הרוח של הוריה# .2
הקפידו לשדר לה$ מסרי$ . הוא מושפע יותר, ככל שילד צעיר יותר. מדברי$ את$ בגלוי על כ(
  . חיוביי$ של תקווה ואמונה

, בקצרה וברמה המתאימה לגיל$,  חשוב לשת* את הילדי$ במה שקורה–דע מדויקמסירת מי .3
ולמנוע הצפת מידע שאינה , יש להפריד בי! שמועות לעובדות. רמת$ ההתפתחותית וקרבת$ לאירוע

  . יש למנוע תכני$ קשי$. הכרחית
ב יותר  ילדי$ מושפעי$ מראית ושמיעת האירועי$ שוב ושו– וויסות החשיפה לאמצעי התקשורת .4

חשוב לאפשר . ממבוגרי$ וה$ רואי$ ושומעי$ את החדשות ג$ כשה$ נראי$ עסוקי$ במשחקיה$
פעילויות מתאימות /לה$ לראות חדשות מותאמות לילדי$ ולאז! את הצפייה באמצעות תוכניות

העלולי$ לגרו$ נזק ממשי , יש להגביל ולווסת את הצפייה באירועי$ קשי$. לגיל$ ומפיגות מתח
  .ות$ הרגשית התקינהלהתפתח

יש לנסות ולייצר .  ילדי$ זקוקי$ לשגרה והיא מעניקה לה$ בטחו! ותחושת שליטה– יצירת שגרה .5
  . שגרת חיי$ ככל הנית!

  .  מלוי תפקידי$ במשפחה נות! לילד תחושת ביטחו! ויכולת– חלוקת תפקידי# .6
מחנכיו , הוריו: $ חשוב להבטיח לילד שאנו כמבוגרי– הקרנת תחושת מוגנות מצד המבוגרי# .7

חשוב ביותר שהמבוגרי$ יבצעו . וכוחות הביטחו! עושי$ כל הנית! כדי לשמור עליו ועל בטחונו
 .עקביות זו משרה ביטחו! בילדי$ ומפחיתה חרדות. באופ! מוחלט ועקבי אחר הנחיות פיקוד העור*

הביע את הפחד ל, מרגיש, חשוב שלילד תהיה הזדמנות לדבר על מה שהוא חווה  הקשבה ודיבוב  .8
שה! דר( מצויינת לדיבוב החוויה , לילדי$" חוס!"לש$ כ( חולקו חוברות . ומורת רוחו מהמצב

 .בלי ביקורת ובלי לשלול את ההרגשה שהילד מתאר. וכמוב! להקשיב. הרגשית

המגע בגו* מאד$ אהוב משחרר א* הוא . לעסות, ללט*, לנשק,  לחבק: חשוב בכל גיל  מגע מגע  .9
 ונות! תחושה של  מפחית לחצי$ וחרדות,מעניק תחושת ביטחו!מגע . יעי$ ומענגי$חומרי$ מרג

 . קירבה

 אנשי$ וילדי$ שעוסקי$ בנתינת עזרה וסיוע מפתחי$ את תחושת הבטחו! וכוחות  עידוד לנתינה .10
 . ההתמודדות

א( החזקי$ ביותר להפחתת חרדה ,  ה$ הכלי$ הפשוטי$ ביותרשירה ושמחה, משחקי# –ולסיו$  .11
לעבוד ע$ בצק וחומרי$ , לצייר ,לספר סיפורי$, משחקי קופסה שוני$, משחקי$ בנדמה לי   

  .  לקפו+ ולרקוד,לשיר. פ גיל הילד"נוספי$ ע
לחC , בעיות בתפקוד שיגרתי, אי שקט, קשיי# בהירדמות, מועקה, יש תחושת חרדה, וא# למרות זאת

  .קצועיתהתייעצות מיש צור3 לפנות לב הנמשכי# זמ! רב "וכיוצ
שחולקו לילדי# הצעירי# וכ! חוברות להתמודדות רגשית שנית! לקבל , יש ברשותינו חוברות לילדי#

  .י רווחה"יכול לפנות לצוות צח, א3 א# מישהו מעוניי! ולא קיבל, השתדלנו לשלוח את החומרי#. במייל
  
  :ישנ# מספר גורמי# שנית! לפנות אליה# במקרה הצור3              

  8622104 08 המחלקה לשרותי$ חברתיי$ צה האזוריתבמוע.1
  8622104 08 באתר ישנ$ הנחיות וא* מענה בטל  השירות הפסיכולוגי החינוכי.2
  088622100  שעות24, מוקד המועצה.3
  .ס של ילדיכ$"יועצת ביה.4
  .קופות החולי$ פתחו קוי חרו$ במוקד הטלפוני.5
  דר( פנייה למחלקת הרווחה במועצה, עית טיפוליתנית! לפנות ולקבל עזרה מקצו ביטוח לאומי.6
  ל"נט: מוקדי עזרה נפשית כגו!.7

  !נשמח לסייע ולעזור, י רווחה בכל עניי! ובקשה" צוות צח; נית! לפנות אלינו, וכמוב!
  0522224943      מירב בקר

  0524498254    רחל אריאל 
   0547211291  רבקה סלומו!

  0523315771      פנינה וינר
  0522451750    ית קריי*פז

  0547777281    דיקלה צור
  0525968699    עליזה יולס

  .                       כולנו אמונה ותקווה שנצא מחוזקי$ מתקופה זו ולא נית! לאויבינו לפגוע בנו לא בגופנו ולא בנפשנו
  י רווחה"צוות צח, נעשה ונצליח' בש# ה


