בס"ד

כניסת השבת19:28 :

פרשת מטות
מסעי

עלון שבועי

בית גמליאל

יציאת השבת 20:33 :
מנחה באמצ"ש19:51 :
ערבית באמצ"ש20:01 :

כ"ח תמוז התשע"ג
6.7.2013

דבר תורה  /הרב
"אישׁ כִּ י יִ דֹּר נ ֶֶדר לַיה ָוה א ֹו ִהשָּׁ בַ ע ְשׁבֻעָ ה ל ְֶאסֹר ִאסָּ ר עַ ל נ ְַפשׁ ֹו
ִ
א יַחֵ ל ְדּבָ ר ֹו כְּ כָל הַ יֹּצֵ א ִמ ִפּיו ַיעֲשֶׂ ה").במדבר ל ג'(

כפי שאומרת הגמרא במסכת שבת קיט' " -מנין שהדיבור
כמעשה שנאמר 'בדבר ה' שמים נעשו"...

הפסוק מדגיש ומפרט סוגים שונים של גדרים וקבלות,
שאדם מקבל על עצמו ,כשבסוף הפסוק ההתחייבות היא לא
רק בפאן החיובי "ככל היוצא מפיו יעשה " אלא ,גם אזהרה
על דרך השלילה "לא יחל דברו"...

ייִקּח מצוות,
הגאון מוילנא אומר על הפסוק ""חֲ כַם  -לֵב ַ
וֶאֱ וִ יל  -שפתיים ייִ לָּבֵ ט" .האוויל מספר וחושף את מה
שברצונו לעשות אבל הדיבור המיותר והסיפור המוקדם של
תכניותיו מכשילים בסופו של דבר את עשייתו ,לעומתו,
החכם לא מרבה בדיבורים אלא עוסק במעשים –חכם לב
יקח מצוות...
כאשר אדם נודר נדר עליו להיזהר מאד ,שדבורו לא יהיה
בבחינת "אוויל שפתיים" ולכן ,מזהירה התורה גם ב"עשה"
וגם ב"לא תעשה" ומפרטת את כל סוגי ההבטחות והגדרים
שאדם עלול לקבל על עצמו  ,שידע ובל יטעה לחשוב,
שהדיבור הוא לא מעשה ,אלא ,אדם צריך לעמוד מאחורי
כל מילה שלו..

אומר האדמו'ר מרוז'ין ,שהפסוק הנ"ל מלמד אותנו דרך
בעבודת ה' ,כוח הדיבור ,שניתן לאד ם ומבדיל אותו משאר
היצורים ,לכאורה הוא רק "דיבורים" ,האדם אומר לעצמו-
'רק אמרתי לא עשיתי שום דבר' ,אבל ,למעשה יש בדיבור
כוח של עשייה .כשמדובר בשבועות ובנדרים אדם חייב
להיות אחראי על מוצא פיו ,וכשמדובר בחטאי הלשון ,כל
רכילות וכל דבר שקר הלא הם מעשה ממש,

"משנכנס אב ממעטין בשמחה"
החל מיום שני ,ר"ח מנחם אב-
.1נמנעים ממשא ומתן ומקניית דברים חדשים.
 .2לא מסתפרים ולא מתגלחים.
 .3לא שותים יין ולא אוכלים בשר).לעדות המזרח –בשבוע שחל בו(
 .4לא רוחצים ברחיצת תענוג כגון ים ובריכה.
"כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה" )תענית ל(.
שבת שלום ובשורות טובות ,הרב

שיעורים
השיעור בפרקי אבות על הדשא יתקיים השבת בשעה 17.30
השיעור בגמרא בשבת אחה"צ בשעה  18.30הרב.
שיעור לנשים
השבת מתקיים השיעור בשעה  18.40שבת שלום רבקה
"אבות ובנים" בית גמליאל
כל שבת ,לימוד בחברותא של הורים וילדים בנים ובנות
מכיתות א' עד ו' בשעה  ,17:20במועדון הוותיקים
מי שבא מרוויח -הרבה פרסים והרבה שמחה!!!
במוצאי שבת מברכין פרשת מטות מסעי ,בשעה 21:30
יתקיים בע"ה שעור מרתק מפי הרב אליהו רוסתמי ,בבית
משפחת יעקבי ברח' התמר  .178כל הציבור מוזמן.
השתתפות  20שח' לזוג.
בואו בשמחה.
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מזל טוב
מז"ט למשפחת שעשוע ,ברק ופלורט ,לנשואי ברק.
שתזכו בע"ה להרבה שמחות ונחת.
מז"ט למשפחת הקר ,אופיר ציפי ואודי ,לאירוסי
אופיר עם מעיין.
שתזכו בע"ה להרבה שמחות ונחת.
מז"ט לרחל וגדעון הריסון להולדת הנכד .בן לעמיחי.
שתזכו בע"ה לרוב נחת מכל הצאצאים
לכבוד שבת מברכין והאזכרה של שלמה זלמן
זיכרמן ז"ל שחלה בחודש אב יערך שיעור בבית
המדרש ע"י חתנו עו"ד וינברגר ברוך .הנושא "-כח
הדיבור"  .כמו-כן יוגש קידוש עשיר
שבת שלום
משפחת זיכרמן

משולחן המתנ"ס
ועדת ערבות הדדית

מתנ"ס חבל יבנה ותאטרון "אישונים" מזמין להצגה

בגלל אהבת חינם
אי"ה ביום ראשון ז' באב תשע"ג )(14/7/13
בשעה  17:00בבית גמליאל
על שנאת חינם ,אהבה וחברות.
נעמה חוגגת יום הולדת ולא רוצה להזמין את נטע.
כשסבתא של נעמה שומעת על כך ,ניא נזכרת בסיפור
דומה שאירע לפני הרבה שנים ...על קמצא ובר קמצא...
לגילאי  ,4-8מחיר לילד ₪ 15
______________________________________

הפנינג פתיחת חוגים
וסיום הקיץ

אנו מחפשים אנשים שמוכנים להצטרף למאגר המבשלים
לנשים לאחר לידה,
או להבדיל למשפחה שיושבת שבעה.
אם את/אתה מעוניינים לסייע ,אנא צרו קשר עם אסתי
גרינברג:
054-6375513
stallams@gmail.com
אם את /אתה רוצה להצטרף לרשימת הבייביסיטרים
המושבית ,כתוב מייל בו יצויין שמך וגילך למייל:
stallams@gmail.com
בברכה
ועדת ערבות הדדית

מתנ"ס חבל יבנה מזמין אתכם להפנינג בריא וזהיר
ולהרשמה לחוגים אי"ה ביום ראשון י"ט באלול תשע"ג
) (25/8/13מהשעה  17:00בבני דרום
פרטים נוספים בהמשך.
קיץ בריא וזהיר!
כניסה חופשית!
ענת יעקב
שורי לוי
רכזת תרבות
רכ זת ספורט

בערב ט' באב 15.7 ,בשעה  21.00נקיים גם השנה את ה
ארוע המרכזי של כנס ישראל-שדרות לחברה.
"הלילה לא לומדים תורה" ברחבת הדקלים בחוויות
שוויץ,ברחובות.
הנושא השנה הוא"-שביל הזהב".
ישתתפו בפאנל-עו"ד פנינה נויברט,ח"כ מיקי רוזנטל,ד"ר
שלי גולדברג,המחזאי יהושע סובול
הרב עילעאי עופרן.מנחה-הדס שטייף.
הארוע יפתח בקריאת מגילת איכה.
בסיומו יתקיימו מעגלי לימוד מונחים.
בברכה,
פנינה שטאובר
רכזת תרבות וארועים
חוויות שוויץ
רשת חוויות רחובות
052-4840521 , 08-9310708

חלוקת דואר רשום
חלוקת דואר רשום עד ה 5ביולי אצל ענת שטאובר
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משולחן וועדת הקליטה
יפעת ואליסף ויזנר קיבלו תשובה חיובית מוועדת
הקליטה.
בקרוב הם יכנסו לגור בשכירות בבית של ברוך קרייז.
מקווים שהמגורים במושב תנעם להם ולכל תושבי המושב

לומדים לקרוא עם
תוכנה חוויתית לרכישת הקריאה והכתיבה ,ההופכת כבאורח
פלא ,את רצף האותיות והצלילים למילים בעלות משמעות.
תוך כדי משחק מפתחים שליטה באותיות ,סימני ניקוד ,כתיב
נכון ,קריאה נכונה ורהוטה ,היגוי נכון ומדוייק ,מודעות
פונולוגית הסמלה ,אוטומציה ועוד..
בזכות מנגנון התאמה אישית ,העבודה הרב חושית ,החוויה
והגיוון התוכנה מתאימה לכל הילדים .הן לילדים שתפיסתם
מהירה והן לילדים הזקוקים לתרגול רב כדי לעמוד באתגרים
שמציב בית הספר.
ילדים המקדישים  20דק' ביום לאימון מונחה בעזרת אותיות
הפלא ,רוכשים את המיומנויות תוך כדי משחק ,ורואים עולם
מהנה ולא מאיים.
לבירור ולפרטים נוספים ולרכישה במחיר זול ניתן לפנות
סימונה עמר
054-5680941
התוכנה מיוצרת ע"י חברת "לומדע -מערכות ממוחשבות"-
www.lomda.net

נדל"ן למכירה/השכרה
להשכרה:
 .1בית עם  3חדרים ומזגן.
 .2בית עם  3חדרים ,מרפסת גדולה ומזגן.
כניסה באוגוסט לשניהם.
שמואל וייס 052-8906222
_______________________________________
למכירה ,בית בהרחבה 5 ,חדרים,
קומה אחת )הכנה לקומה נוספת(
לפרטים  :הדס 0526775526
_______________________________________
להשכרה לטווח ארוך יחידת דיור בת חמישה חדרים
ויחידה בת שלושה חדרים.
היחידות כוללות מיזוג ,ארונות קיר בכל החדרים ,מטבח
מאובזר עם אפשרות להשאיר ריהוט חלקי ,וחצר גדולה.
אברהם וזהבה גוטמן 054-6434307/8
_______________________________________
בית חמוד להשכרה מחודש אוגוסט.
בית עם חצר פרטית גדולה .שלושה חדרים גדולים .
מטבח מאובזר כולל כיריים תנור ומקרר .ומזגנים.
בנוסף מקלחת מרווחת ושרותים.
דבורה 0546322072
אפשר להתקשר משעות אחה"צ ואילך.
________________________________________
להשכרה בית בן שני חדרים .מתאים לזוג .מתפנה ב-
31.7.13
אורה כהנא 052-8249579
_______ _________________________________
להשכרה דירה  5חדרים מרווחת וממוזגת ברחוב ההדר.
עם דק יפה.
יום טוב 050-5393080
________________________________________
להשכרה בית בהרחבה ,חמישה חדרים לטווח ארוך,
מחיר גמיש ,מתפנה בקיץ.
אילנה 0508890805
________________________________________
להשכרה בית  3חדרים ,ממוזג ומסודר ,עם חצר גדולה.
לכניסה מיידית.
ברוך קרייז 050-5635902
________________________________________
להשכרה בית בהרחבה +5 ,חדרים ,מיקום מצוין )בית
פנימי ובמרכז(
כניסה באוגוסט
תמר – 052-3114880
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לוח מודעות
אנו עושות קיטנה לגילאי גן רימון ומעלה ,בתאריכים 28
ביולי 1 -באוגוסט .מחיר ליום . ₪ 40
לפרטים והרשמה-
ענבר שטאובר 0547703996
אור ברקאי 0542504307
______________________________________
עבודות צבע ,גבס ,ריצוף ,עבודות שיפוצים ותיקונים
כלליים.
הדברות לכל סוגי המזיקים ברישיון משרד לאיכות
הסביבה .
יוסי שינדלר 050-5249862
________________________________________
למסירה חתלתולים בני  3חודשים.
לחתלתולים יש שלל צבעים מרהיב בדגמים מעניינים:
אפור מלא ,מנומר ,שחור מלא ,טריקולור ,פינגווין...
בברכה
מינה לוינגר 050-3336754
_________________________________________
למסירה,
* כסא אופניים לתינוק להרכבה על אופני מבוגר
*כסא בטיחות לרכב מגיל חצי שנה
במצב מצויין
יפית ונחשון 054-7880016
_______________________________________
לימוד החופש מתחיל!
אם יש לך ילד/ה בגילאי שסיימו כיתה א/ב/ג והם
מתקשים במקצועות אנגלית עברית או מתמטיקה,
מצאתם את הפיתרון! טליה ניזרי ,תלמידת אולפנת בהרן
שסיימה כיתה ט׳ מעבירה שיעורים פרטיים ,אם תרצה,
גם לילדים שלך!! לפרטים נוספים חייגו .050-8890808
_______________________________________________

דרוש ציוד בי"ס לילדים בפרדס כץ שיד הוריהם אינה
משגת לרוכשו עבורם.
יתקבלו בברכה ילקוטים  ,מחברות )שנעשה בהם שימוש
מועט ( קלמרים  ,עפרונות  ,צבעים וכדומה )ניתן להעביר
גם תרומה כספית(.
ניתן להביא לביתי ,רחוב התאנה .205
בברכה,
דקלה צור

טוב להודות
ברצוננו להודות לכל האנשים שעזרו לנו לאחר לידת איתן
בנינו .תודה על הדאגה ,התמיכה  ,הארוחות החמות,
והעוגות הנפלאות .
בעזרת ה נשיב לכם בשמחות .
משפחת יוסף אתי דודי דביר ומאור
תודה רבה
________________________________________
ברצוננו להודות לכל המשפחות שבישלו ואפו לאחר לידת
בננו נדב ,אין ספק שזה מחמם את הלב ונותן הרגשה של
קהילה תומכת,
תודה מיוחדת לעידית בוכניק שארגנה את הכל .
עליסה ואריאל בריח
שנחזיר לכם בשמחתכם .

המשך  -נדל"ן להשכרה
להשכרה בית  3חדרים עם חצר נפרדת .כניסה בתחילת
יולי.
לפרטים :נעמה אליה 050 -2524019-

בית חם
• המפגש הקבוע של בית-חם יתקיים בע"ה בשבוע
הקרוב ,ביום שלישי ,ב' באב ,ה' תשע"ג )(09/07/2013
בשעה  17:00אחר הצהריים במועדון וותיקים .נארח
את חברתנו במושב ,גב' שולי כהנא ,שתשוחח עמנו על
רבי עקיבא.
• אנו מודים לחברתנו במושב ,גב' מיכל לוז ,על שיחתה
המעניינת בשבוע החולף.
לפרטים נוספים ניתן להתקשר:
למרים גרינוולד טל' 9437841
או למרים בר-לב טל' 9431310

לתושבי בית גמליאל,
מיפגשי בית-חם הם מיפגשים חברתיים המיועדים לכל
האוכלוסיה שהגיעה ל"עידן היציאה לגימלאות" .נשמח
מאד שחברים שהגיעו לתקופה זו בחייהם יצטרפו
למיפגשים אלה.
אנו משתדלות להיעזר בכוחות הנפלאים הנמצאים
במושב כדי ליצוק תוכן נוסף למיפגשים החברתיים .נודה
לחברים ולחברות במושב ,מכל הגילאים ,שירתמו
להתארח מידי פעם במפגשים אלה כדי לספר על מה שהם
עושים ,או כדי לשוחח על נושא שהם בקיאים בו.
זו הזדמנות מצוינת לתרומה וליצירת קשר בלתי אמצעי
בין שכבות הגיל השונות במושב.
לפרטים נוספים ניתן להתקשר:
למרים גרינוולד טל' 9437841
או למרים בר-לב טל' 9431310

העמותה למען החבר הותיק

בני עקיבא
ה' עמכם,
השבת 22:30:פעולת חב"ב עם איתי בקר
18:30לימוד ומפקד מדריכים
18:45מפקד חניכים
מנחה
פעולות
סעודה שלישית
ערבית
השבוע יצאנו ללונה פארק ומהיה ממש כיףו!! יישר כח
גדול לכל מי שיצא!!
השבת בעז"ה נקיים את שבת המאה ,תחרות נוכחות בין
השבטים.

אז מי יהיה השבט שיפציץ נוכחות השבת
ויזכה בפרס שווה במיוחד?!
ביום שני נצא בעז"ה לטיול פתיחת קיץ בגני יהושע.
הטיול כולל הסעה ,שייט בסירות פדלים ,ארוחת ערב,
משחקים והפעלות .יציאה לטיול מהמזכירות ב.15:30
שעת חזרה משוערת .20:00:מספר המקומות מוגבל.
ההרשמה עד מוצ"ש אצל המדריכים בעלות  50ש"ח.
אחרי מוצ"ש תיתכן הרשמה על בסיס מקום פנוי
שתעלה 60ש"ח.

כולם באים!!
ביום רביעי נערוך בסניף ערב בנות סניפי בחסות בנות
שבט מעפילים .כולן מוזמנות!!
פרטים נוספים יינתנו ע"י המדריכים בהמשך

ועדת +50
ביום חמישי י"ח אב תשע"ג ) (25.7.13נצא אי"ה להצגה
"לא על הלחם" בתיאטרון נא לגעת בנמל יפו.
השחקנים הם חרשים אילמים וההצגה מומלצת מאוד.
לפני ההצגה נתכבד בקפה ועוגה בבית קפה שבמקום
שמפעילים אותו גם כן חרשים אילמים.

יום ראשון כ"ט תמוז תשע"ג7/7/13 ,

מחיר הכרטיס  ₪ 50לאדם).לא כולל טיפ(

 8:45שיעור תנ"ך" ,פרקי אלישע" ,חנה לבל
 10:00הרצאה במסגרת תוכנית קיץ :
"המחתרות בטרם מדינה"
מרצה :דוד אלבלדה

על מנת שנוכל לשריין את המקומות ,חובה לשלם
ולהירשם בהקדם.
הפעילות נעשית בשיתוף המחלקה לשירותים חברתיים
במועצה האזורית חבל יבנה ומסובסדת על ידה.

נשמח לראותכם !
בברכת קיץ בריא ונעים
צוות העמותה ומרכז היום
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מספר הכרטיסים מוגבל ,כל הקודם זוכה.
מכוון ששולמית אנגל לא תהיה במושב בשבוע הקרוב,
תתקיים ההרשמה אצל
מרים בר לב בטלפון 0773431310
או בנייד . 050-2323649

חיסוני כלבת -מועד קיץ בבית גמליאל
בתאריך יט' באב  26.7.2013יום שישי בשעה  13:00יתקיימו ליד המועדון בבית גמליאל חיסוני כלבת
עקב החוק החדש שעבר בכנסת חלים שינויים בתעריפי האגרות ).פרטים נוספים על החוק ניתן למצוא באתר
האינטרנט של מועצה אזורית חבל יבנה.ניתן בנוסף לראות את כרטיס הכלב באתר המרכז הארצי לרישום כלבים
של משרד החקלאות ( .
במידה וחלו שינויים במעמד הכלב כגון מסירה ,פטירה וכו' יש לדווח על כך למועצה.
בעלי כלבים מעוקרים שלא הציגו עד היום אישור עיקור מתבקשים באופן חד פעמי לשלוח למועצה בפקס מספר
 .088524343ללא אישור עיקור חתום בידי רופא וטרינר לא יינתן תעריף מוזל.
עקב חוסר אפשרות להתעסק בגביית הכספים ,רישום ,אימות נתונים ומתן חיסונים בו זמנית אבקש להסדיר
התשלום תחילה אצל הדס במועצה בטלפון מס' ) 088622100/11ניתן לשלם גם בכרטיס אשראי ( .במידה וכלבכם
איננו ברשימה ולא חיסנתם מעל שנה ולבירורים נוספים ניתן להתקשר לוטרינר המועצה בפלאפון מספר
0507740330
ללא הסדרת התשלום מראש לא יינתן חיסון .
במדינה נגועת כלבת כמו ישראל אי חיסון הכלב מדי שנה מסכן את הכלב ובני המשפחה והוא מחוייב ע''פ חוק.
בכבוד רב,
ד''ר א .אקשטיין וטרינר רשותי
להלן המוזמנים והמחיר :
קריף
להמן
מנשאוף
בקר
שבת
פרץ
וידר
ברקאי
שוימר
שרקי
גביש
זליג
נדלר
גרינולד
בוקרא
מסלו
גוטמן
פלצ'ר
דרומר

שוקי
נלה
חומי
בלק
סימבה
דינו
לייקה
מסי
פרפרה
חנה
טופי
עובד
ריי
צ'לסי
לופי
לאקי
ליידי
כתם
ספרטא
חומי
כתם
לואי

367
367
367
367
367
367
367
367
67
367
367
367
367
367
367
367
367
367
367
367
367
367

המערכת:
שמרית פרנקל
צקי יולס
מדפיסה :אפרת להמן
מפיצה :שרית גרוסמן
הודעות לפרסום יתקבלו עד יום שלישי ב . 19:00
dafm edabg@gmail.com
www.beitgamliel.org.il
שם :גמליאל .סיסמא57 :
מזכירות המושב9437133 :
Sg828@bezeqint.net
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צחור
ביסטריצר
הקר
שמיר
ויינשטוק
כהן
מייזלס
אנגל
לוגר
דשן
אנגל
כהנא
עוז
ברקן
יפרח
פניני
מנדלוביץ'
פרנקל

פיבי
ג'ני
יולי
קווין
סקאי
פוקה
נסה
פלפלת
קרבש
מירבל
פונץ'
מוקה
דורה
אנג'י
אנג'ל
מרינה
נסלי
נענע
צ'ומפי
חומי
בוקי

52.50
367
52.50
52.50
67
367
367
367
367
67
367
367
367
367
367
67
367
367
367
67
367

שבת שלום
ומבורך!!!

