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 עלון שבועי

 בית גמליאל

 

 מטותפרשת 
 ד"התשע תמוז א"כ

91.7.109. 
 

91:16: השבת כניסת  
 

10:17 : שבתה יציאת  
 

19:30: ש"באמצ מנחה  
 

19:55 :ש"באמצ ערבית  
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הרב/ דבר תורה  

 השבת אבידה

בשעה  השיעור בשבת בגמרא מסכת בבא בתרא
.הרב                                                             13.30  

__________________________________ 
 בבית הכנסת המרכזי

 עם מאיר פישר שיעור במסכת גיטין -0:30
שיעור במסכת מגילה  -מנחה  תפילת  לפני שעה

 עם שמואל מרטין
__________________________________ 

 בשטיבל
י "לגברים ונשים ע  בין מנחה לערבית שיעור

 מאיר פישר
__________________________________ 

  ובניםאבות 
 לימוד בחברותא של הורים וילדים

 מועדון ותיקיםב ,10:00בשעה , שבת
__________________________________ 

 שיעור לנשים
 מצפה לכן 13.80השיעור יתקיים השבת בשעה 

 .רבקה
 
 

 שיעורים

 אל העם במילים הללו  של משה  נייתושפ, ל"אומרים חז
,  שמשתמעת מהן לשון חריפה, "המוריםא שמעו נ"--

 זהו החטא בו הואשם משה בפרשת מי מריבה ולכן
משה גוער בבני ישראל . לארץזכה להיכנס לא ש , נענש
היה , ל'אומרים חז, אולם' שדברו וטענו נגד ה, על כך

ערם עליו כמנהיג להיות רגיש יותר ולהתחשב בצ
כפי שאומרת הגמרא על . !שאין להם מים, ומצוקתם

א"דברי איוב המיוסר  אן: ָאַמר ַרבָּ ם ִנְתַפס , ִמכָּ ֵאין ָאדָּ שֶׁ
-בשעת צמא למים( ז"ט, בבא בתרא" )ִבְשַעת ַצֲערו  
, אלא,לא היה משה צריך לגעור בהם , בשעת צערם

 .לשמוע את תלונתם בקשב ובהבנה
ה לנקום 'אומר לו הקב, לפני הסתלקותו של משה, לכן

, אותם מדיינים. את נקמת בני ישראל מאת המדיינים
, אם משה יהיה זה, שגרמו כל כך הרבה צער לישראל

שזה , של עם ישראל במדיין הרי שיביא את הנקמה
. יהווה תיקון ליחסו של משה אל העם במי מריבה

שנה של נדודים  80לאחר , דווקא בימיו האחרונים
המלווים בטענות ומענות והנהגה לא פשוטה במדבר של 

יוכל משה  להיאסף אל עמיו בידיעה , העם הזה
שעשה את כל אשר לאל ידו  ,ובתחושה של מנהיג

 .צאן מרעיתולעשות למען 
 .שבת שלום ובשורות טובות הרב

 

נקמת , נקום. משה לאמור-אל', וידבר ה:"' א' פרק לא
.  .עמיך-תיאסף אל, אחר; המדיינים, מאת, בני ישראל

היחלצו מאיתכם אנשים , העם לאמור-וידבר משה אל
 ".במדיין' ה-לתת נקמת, מדיין-על, ויהיו; לצבא

ו היא לנקום משימתו האחרונה של משה לפני מות
 . במדיינים

שמו , המדרש ואחריו הפרשנים במשך הדורות, אולם
: למשה וציווי משה את העם' לב לשינוי שבין ציווי ה

: ומשה אמר ′נקום נקמת בני ישראל′: ה אמר"הקב"
 . ′′נקמת ה′

, "הכלי יקר"הסבר מעניין לשינוי הנוסחים נותן בעל 
:" ים  שמאפיין את חטאם של המדיינים בשני היבט

אחת לשמים כי : שהמדיינים שתיים רעות עשו
ולכן אומר -"החטיאו את ישראל בעבודה זרה ובזנות

  -"הכלי יקר"וממשיך את דבריו בעל .'משה נקמת ה
ואחת לישראל כי הפילו בעצתם עשרים וארבעה אלף "

 .אומר נקמת ישראל' ולכן ה"...מישראל
ה את מיתתו של  משה "מדוע תולה הקב,אבל
 ?חמת מדיןבמל

משה רבנו בפרשת מי מריבה פונה אל העם ואומר 
, הסלע הזה-המן--נא המורים-שמעו, ויאמר להם:"

 ."....נוציא לכם מים
 

 מיכל ועמרי אילון -מזל טוב
 התקיימה הבריתן בן חדש למיכל ועמרי אילו

 הלל שמו בישראל. יולי 16 וזח בתמ"י ,ביום רביעי

, רוני, דוד, מעין, חרות, לאמיתי בן זה הוא אח
 .חיים אלון-תמה וטל, נועם

____________________________ 
,מזל טוב למלכה וחננאל כהן  

.ל רביד"לאירוסי הבן אמציה עב  

 מכל המשפחה האוהבת

לתורה ( פרשת מטות)אלעד בננו היקר יעלה השבת 
הציבור . תפילה בשמונה וחציתחילת ה. בשטיבל

 . מוזמן לקידוש לאחר התפילה
 מיכל וגולן דרשביץ

 
 

 

http://he.wikisource.org/wiki/%D7%91%D7%91%D7%90_%D7%91%D7%AA%D7%A8%D7%90,_%D7%98%22%D7%96
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 ,לידיעת התושבים

ימי ראשון ושני המזכירות , 00,01700718בתאריכים 
 .תהיה סגורה

המזכירות תהיה פתוחה , יום שלישי 00.0.18בתאריך 
ולא ) לקבלת קהל 19:30עד  10:00צ החל מהשעה "אחה

 (.בשעות הבוקר
_______________________________________ 

סגן , ר אופיר בוכניק"יו) י של המושב"צוות צח  
, עזרי דשן –ביטחון , עפרה נווה -נציגת ועד, ליאור יוסף

 –רווחה , מוטי טויטו –חינוך , אריאל בריח –רפואה 
ליאור  –דוברות , דורון לוי –לוגיסטיקה , רחל אריאל

 (דורון לוז, פורמן
י ניתן "בעיה שיש בשעת חירום או קשור לנושא צח בכל

  .לפנות לאחד מהנציגים הללו
י ולתרום בעניין נא "מי שרוצה להתנדב לצוות צח .0

 .לפנות לליאור יוסף או לעפרה נווה
נשלחות הודעות לניידים לאחד   –הודעות לתושבים .3

ומשפחה שאינה מקבלת נא לפנות , (האישה)מבני הזוג 
 .עדכון נתוניםלמזכירות ל

או הנעשה במושב באתר 7ניתן גם לעקוב אחר הודעות .8
 .המושב או בפייסבוק המועצה

_______________________________________ 
, אבקשכם להפנות את תשומת ליבכם בעניין פינוי הגזם

אבל , הסידור הקודם היה כל יום שלישי בתחילת חודש

הפינוי , ה טכנית בעניין סידור הזמנים הללומפאת בעי

לכן נבקשכם  ,במתכונת הרגילה יותר לא יתנהל גזם

בעניין הפינוי גזם  חדשים לשים לב לפרסומים

הפינוי והטיאוט  109.07/כי החל מחודש , והטיאוט
יהיו בזמנים שונים ולא כמובטח בתחילת כל 

נא להיות ערניים בדבר הפרסום בנוגע לכך .  חודש

 .ולתאריכים החדשים שיפורסמו מדי חודש בחודשו
 

 

 
 .לפני זמן טבילה, נא לתאם במשך היום

 5453401-054                 'ג', ב', א -דבורה

 8094202-054         .ש"מוצ', ה', ד -אילנה
 .אילנה ודבורה לסירוגין -ערבי שבתות

 

 מקווה
 

 תן במושב שדמה-שוק קח 
  15עד  11-מ  05.0.18יום ששי  -תן הקרוב -שוק קח

 בואו לתת ולקבל מכל טוב
 **העודפים נמסרים לנזקקים**

היכרות עם יער המאכל הנמצא סיור  9:30בשעה 
מכירת תוצרת מקומית  -ות 7שוק איכרים+  במקום

 .משובחת
-051- להקמת דוכן בשוק נא צרו קשר עם רותי 

3105098 
 050-61.9561 -דברו עם דובי , לפרטים והוראות הגעה

 051-8363779או אפרת 
 נשמח גם לעזרה בסידור השוק ופירוקו

 

 
 י"בבית הכנסת מנחת ש 05:15תפילת הנץ השבת בשעה 

 

 משולחן המזכירות משולחן הגבאים

 ,לידיעת התושבים
 מפגעי יתושים ומחלות מניעת

חבל יבנה  –איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד 
בשיתוף הרשות המקומית עושים כל שביכולתם כדי 

אולם חלק מבתי , לאתר ולמנוע דגירות יתושים באזור
 .הגידול נמצאים בתוך השטחים הפרטיים שלכם
יתוש "בשנים האחרונות זן נוסף של יתושים הנקרא 

עדיף דווקא מקווי מים קטנטנים מ" הטיגריס האסייני
 .'צמיגים וכד, תחתיות עציצים, כדי נוי עם מים, כגון

 -: לפיכך הנכם מתבקשים 
לבדוק בקפדנות את חצר ביתכם לרוקן וליבש כל       .1

 .כלי המכיל מים
לבדוק שאין הצטברות מים בגגות שטוחים       .0

 .ובמרתפים
פתחי המערכת  לוודא שאין דליפות ביוב ושכל      .3

 .אטומים היטב
 .למנוע יצירת שלוליות ממזגנים וברזים דולפים      .8
להשתמש בדגים טורפי זחלי  –בבריכות נוי       .5

 .יתושים
, לרוקן את המים –בבריכות שחייה שאינן בשימוש       .6

 .או להדביר בחומר מאושר
 -: בכדי להגן על עצמכם מפני עקיצות יתושים, כמו כן

ולהפעיל , להתקין רשתות על פתחי החלונות      .1
 .מאווררים

: קוטלי יתושים כגון 7להשתמש במכשירים דוחי      .0
מכשירים חשמליים , סלילי בעירה, מנורות סגולות

 'לפיזור תרסיסים דוחי יתושים וכד
לרסס בתכשירי הדברה מאושרים את משטחי       .3

 .והדלתותסביב החלונות , המנוחה של היתושים
או לטפל בו , בכל מקרה של מפגע שלא ניתן לסלקו

הנכם מוזמנים לפנות , באופן עצמאי ובכל שאלה בנושא
 .תבדחיפות לרשות המקומי

 ,בברכה 
 איגוד ערים לאיכות הסביבה
 חבל יבנה

 

 !שלום רב
( בנים)טל מסינגר ותלמידי כיתה יא , בימים אלו אני

ל על מנת שנוכל "החטופים ז 3בונים מצפה לזכר 
לכן . להשלים את משימתנו אנו צריכים תמיכה כלכלית

 . כל אחד שיכול לתרום כסף אנו נודה לו רבות
טל  05.6651379: לשאלות ובירורים בנימין קסלר

 0515.91115:מסינגר
 תודה רבה
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 .ממוזגת ויפה, חדרים 0להשכרה יחידת דיור בת 

                   ם למשרד או לקליניקהמתאימה ג
 051-3163953: לפרטים

_______________________________________ 
 .חדרים 0להשכרה דירה בת 

 :לפרטים
 משה ורחל לוי
03-1.87938 
050-.1.1397/050-.1.1393 
_______________________________________ 

 .חדרים יחיד במשק 3להשכרה בית 

 .מוזגמסודר ומ
 17370018כניסה 

 050-5685101ברוך קרייז : לפרטים 
_______________________________________ 

שני חדרי , שלושה חדרים . ר"מ 00בית להשכרה בגודל 
 .שרותים ומקלחת, סלון,מטבח (8X4)שינה גדולים 

חצר . תנור גומחא ומזגנים, כיריים, הבית מצויד במקרר
 .רבה גדולה מסביב עם פרטיות

כניסה בחודש ". בית קטן בערבה"בית חמוד כמו 
 .אוגוסט

  05.6811071נא להתקשר לדבורה 
 צ והערב"בשעות אחה

_______________________________________
   חדרים מסודרת וממוזגת 8להשכרה דירת 

 10178...605/יצחק 
_______________________________________ 

 !מתאים גם למבוגרים! להשכרה לטווח ארוך
משופץ  !במפלס אחד וללא מדרגות ,חדרים . בית

, רחבה ענקית בכניסה לבית, חצר מרווחת, וממוזג
 (.מזנון ועוד, ספריות, מיטות, ארונות)ריהוט חלקי 

 .9/3/109: תאריך כניסה
    3016171-.05דליה   3016178-.05 מאיר :לפרטים

_______________________________________ 
וילה בת חמישה חדרים מסודרת , להשכרה לטווח ארוך

מיזוג אוויר ,מיקום מרכזי,גינה רחבת ידיים,ומשופצת 
 .מלא

 פינוי באוגוסט
 צבי  לפרטים

0778.89881/05116358.. 
_______________________________________ 

כולל מזגן , חדרים 3מרווחת בת   להשכרה דירה
 .ומרפסת גדולה

 .אוגוסטכניסה ב
 0513106111לפרטים שמואל 

031.89015 
_______________________________________ 

 .חדרים בהרחבה 5בית ! להשכרה
 :לפרטים

 166-777-..05משה 
_______________________________________ 

 להשכרה
 .חדרים במשק 8דירה בת 
 :לפרטים

05.-.180181/051-57.7...  
 שושי

 

השכרה/ן למכירה"נדל  

 
לטווח ארוך במשק בבית גמליאל יחידת דיור  להשכרה

 .בת שלושה חדרים
מטבח , וארונות קיר בכל החדרים, זוגהיחידה כוללת מי

וכן חצר , מאובזר עם אפשרות להשארת ריהוט חלקי
 .גדולה

 לפרטים ניתן לפנות לאברהם וזהבה גוטמן
 6.8.807/3-.05בטלפון 

_______________________________________ 
 !למכירה

 .ר"מ 300ר על שטח "מ 030בית בהרחבה בנוי 
 .מרפסות+ ד"ממ+ וכלפינת א+ סלון+ חדרי שינה 6

 :טלפון
 .56301.0-05דוד 

 

השכרה/ן למכירה"נדל  

 
  ח אלומיניום.י

, תריסים,חלונות : לומיניום בבית כל עבודות הא
 . כל הפרופילים,צבעיםכל ה -רשתות 

מחירים מצוינים , שירות מקצועי ואדיב בבית הלקוח 
 !!!ועבודה באיכות גבוהה

 -מבצע לכל מי שמגיע דרך העלון הזה ומזמין רשתות 
 הנחה % 10

 0501881331-בהנהלת צפי חורי 
 

 מכירות

 
חלוקת דואר רשום תהיה אצל  31.0עד  010.בתאריכים 

 ענת שטאובר
_______________________________________ 

 .מעוניינת לשמור על ילדים בכל שעות היממה, 18בת 
 7501713-.05: אביה צור

_______________________________________ 
אני ממשיכה לאסוף ילקוטים וקלמרים משומשים 

, יתן להביא כלי כתיבהנ, כמו כן. במצב טוב
 .מחברות ודפדפות,קלסרים

 ,בתודה
 (ניתן להניח בכניסה לבית) 105התאנה . דקלה צור

_______________________________________ 
כפראמדיק או כמגיש עזרה , כל מי שהוכשר כחובש

058- מתבקש להודיע לרנה רוזנברג בטלפון  ראשונה
8909630  reenaleeros@gmail.com ל"או בדוא 

כדי להיכלל ברשימת מגישי עזרה ראשונה במקרה 
 .הצורך

 ,תודה רבה
 רנה רוזנברג
_______________________________________ 

עובד מדיח כלים רחב של וורפול  -למסירה במצב טוב 
.556דגם   

050-1059903המעוניין יפנה לטובה   
_______________________________________ 

בשעות ' ה-'פנויה לעשות בייביסיטר על ילדים בימי א
 והצהריים הבוקר

 :לפרטים.
 .5156050-05-יעל גוטמן

 לוח מודעות

mailto:reenaleeros@gmail.com
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 חיסוני כלבת קיץ 4102 - בבית גמליאל           

 

 

 יתקיימו    חיסוני כלבת  ליד המועדון      22:31יום   שישי   בשעה    22.8.24ב   בא' בתאריך     כו

 

  166844011100' להסדיר התשלום אצל הדס  במועצה בטלפון מסיש תחילה 

   ללא  הסדרת התשלום מראש לא יינתן חיסון  (ניתן לשלם גם בכרטיס אשראי )

 .דיר התשלום ולא  להמתין לרגע האחרון עקב עומס הנכם נדרשים כבר מעכשיו להתחיל להס

 

בעלי כלבים מעוקרים שלא הציגו עד היום אישור עיקור מתבקשים באופן חד פעמי לשלוח למועצה בפקס מספר   

 .ללא אישור עיקור חתום  בידי רופא וטרינר לא יינתן תעריף מוזל.    188424343

 

פטירה , במידה וחלו שינויים במעמד הכלב כגון מסירה. שנה   הרשימה כוללת בעלי כלבים שלא חיסנו  נגד כלבת מעל

 .יש לדווח על כך למועצה על מנת שניתן יהיה לעדכן את הרישומים במרכז הארצי.. וכו

 .אי חיסון הכלב מדי שנה נגד כלבת וחידוש הרשיון לאחזקתו מסכן את הכלב ובני המשפחה ובנוסף נחשב לעבירה על החוק

 1414441331נו ברשימה ולבירורים נוספים ניתן להתקשר לוטרינר המועצה בפלאפון מספר במידה וכלבכם אינ.

 

 

          

 והתעריףלהלן המוזמנים 

 

 

 תעריף שם הכלב שם משפחה תעריף שם הכלב שם משפחה

 08.41 וי'ג קסלר 08.41 שפי פרץ

 08.41 י'פינצ 'יוסקוביץ 08.41 'פיקוביץ בן

 08.41 בוריס רמסינג 08.41 חואן נחשון

 08.41 נוני לוינגר 08.41 ז'ג 'יוסקוביץ

 08.41 מיץ נמדר 08.41 קייטי גורודצר

 08.41 יקו'צ סאפר 08.41 קוקי הנדלר

 343.41 פנלופ דלהטוור 08.41 טוסקה שלו

 08.41 אריסטו 'מוסקוביץ 08.41 טוני שוהם

 08.41 סטף דרשביץ 08.41 קספר דרומר

 08.41 סטיב לפרטא 343.41 שלג לוריא

 08.41 אלכס אריסון 343.41 שלג אנקורי

 08.41 טנצר אנגל 08.41 קייסי ישר

 08.41 ליידי גרינולד 08.41 שחורית גרינולד

 08.41 'בוץ כהנא 343.41 ווקר זליג

 08.41 דייזי אנגל 343.41 טריקסי עירוני

 08.41 פלאפי רס'רוג 343.41 מילקי אסולין

 343.41 סקאיה עמר 343.41 קאיה ביסטריצר

 343.41 מגי דרשביץ 343.41 נינה שבו

 08.41 בקהאם יפרח 08.41 שון פורמן

 343.41 פרינץ מייזלס 343.41 שלג בן

 343.41 סימבה עוז 08.41 ואי'ג נוה

 343.41 בץ שלו 08.41 דנה שטריקר

 08.41 זרש לוי 08.41 שרק ברקן

 08.41 פופו לוי 08.41 וילי שער

 343.41 קמט לוי 08.41 לאקי מסלו

 08.41 שון אבורמד 43.41 ליידי מסלו

 08.41 מו זיו 08.41 ויקי מילר
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 08.41 זואי יוסף 343.41 לסי'צ נדלר

 08.41 נלה יוסף 08.41 ארז קורט

 08.41 סימבה אסולין 08.41 פנדה בתנון

 08.41 סי'ג שעשוע 08.41 לייזה אסקל

 343.41 מגי כהן 08.41 שוקו אורנשטיין

 343.41 לינדה נוה 343.41 דנה וייל

 343.41 שוגי אלפרט 08.41 במבה לוגר

 343.41 מיקה קסלר 08.41 לואי מנשה

 343.41 גאוס אנגל 343.41 שון דורי

 343.41 אק'צ ממן 343.41 ק'צ אבורמד

 343.41 דורו וולפיש 08.41 דינו פרץ

 343.41 וי'ג שרקי 343.41 מסי ברקאי

 08.41 פלפלת כהן 43.41 קווין שמיר

 343.41 'פונץ אנגל 08.41 מוקה לוגר

 343.41 ננה יפרח 343.41 פוקה ויינשטוק

 08.41 סנו שטאובר 08.41 דינו פרץ

 08.41 בלק בקר 343.41 כתם ר'פלצ

 343.41 לייקה וידר 343.41 ריי נדלר

 343.41 חנה שרקי 343.41 ה'נינג שטאובר

 343.41 חומי גוטמן 343.41 ילאק בוקרא

 343.41 בוקי פרנקל 343.41 לואי דרומר

 08.41 יולי הקר 343.41 חומי מנשאוף

 43.41 גוץ פורמן 343.41 פיצה שבו

 43.41 מיקה שטאובר 343.41 'קלאץ טויטו

 43.41 וונדי שטאל 43.41 קיצי מקול

 43.41 ומפי'צ פניני 43.41 לולה צור

 08.41 ייסר'צ אלפרט 343.41 גוליבר פישר

 43.41 מילקי דרשביץ 343.41 ין'ג פישר

 43.41 פיבי צחור 08.41 פרפרה שוימר

 43.41 דובה דשן 343.41 י'אנג אנגל

 43.41 טופי גביש 43.41 ני'ג ביסטריצר

 343.41 עובד זליג 343.41 סימבה שבת

 343.41 רוקס מטודי 43.41 כתם מסלו

 08.41 חץ זלסמיי 343.41 ספרטא מסלו

 08.41 קרבש מייזלס 43.41 לופי גרינולד

 343.41 מירבל מייזלס   
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הוראות ההתגוננות והקשר מול , י של המושב מנהל את האירועים"במהלך המבצע צוק איתן  צוות צח

.המועצה וגורמי פיקוד העורף  

.יםאו עדכונים שוטפ1ובהתאם לצורך נמסרות לציבור הודעות בדבר ההוראות ו –מפעם לפעם   

 

להקלה על הפעילות ועל איכות השירות מתבקש הציבור לגלות עירנות ולעדכן . י עומד לשירות הציבור"צוות צח

או צורך /או צורך מיוחד של מי מהחברים לרבות הערות בדבר שיפורים ו, ליקוי, את מי מחברי הצוות על מפגע

 בטיפול כלשהו

י"להלן פרטי צוות צח  

 

1414488248 –אופיר בוכניק   

1443344442 –ליאור יוסף   

1440331408 –ליאור פורמן   

1423334041  –עפרה נוה   

1410441021 -דורון לוז   

(בטחון)1422444812 –שלומי שטריקר   

(בטחון ) 0548885243    -עזרי דשן 

(רפואה)   רינה רוזנברג  - 0544929632

(רפואה) 1414314818   -אריאל בריח    

(לוגיסטיקה) 1428444410 –דורון לוי   

(לוגיסטיקה) 1442244411  -יחיאל וייל   

(חינוך) - 0522392124   –מוטי טויטו 

(רווחה) 1422224343 –מירב בקר   

(רווחה  0524498254   -רחל אריאל 

המעוניינים מתבקשים לפנות לליאור יוסף או. י'בשולי הדברים נזכיר כי לא מאוחר להתנדב לצוות צח  

.למזכירות  

.ם הודעות סמס מהמזכירות מתבקשים לעדכן את המזכירות ולמסור מספר טלפון עדכניחברים שלא מקבלי  

 

18-8022211 -טלפון חירום של המועצה    

 

תדר גל שקט  - -  FM 93.3 

 

יש להרחיק כל אדם . ככל שיפלו בתחום המושב -או חלקי טילים  /הציבור שב ומתבקש שלא להתקרב לחפצים ו

כמו כן הציבור מתבקש לא לטייל בשטחים הפתוחים מסביב למושב מחשש ליום  .י"ולהודיע מיד למי מחברי צח

 נפלים או חלקי טילים

 

 עדכונים שוטפים מתעדכנים באתר המושב ובדף הפייסבוק של המועצה

 

 57: סיסמא.   גמליאל: שם משתמש: אתר מושב
 

 

 


