בס"ד

עלון שבועי

בית גמליאל

פרשת מטות-מסעי
ב' אב תשע"ב
21/7/12
גיליון מס' 768

מטות-מסעי
כניסת שבת
יציאת שבת
מנחה באמצ"ש
ערבית באמצ"ש

19:23
20:36
19:43
19:53

דבר תורה  /הרב
"כי הדם הוא יחניף את הארץ" פרק ל"ה פ' ל"ג
המושג "חנופה" -מוכר לנו כלפי בני אדם ,אולם ,מה היא
משמעותו לגבי "ארץ"? אומר הרב פיינשטיין זצ"ל -גם
אומות העולם מקפידות על איסור שפיכות דמים ועל פי
חוקיהם ,נשפטים הרוצחים בעונשים קשים ביותר .אבל,
קיים הבדל מהותי בין איסור רצח על פי התורה ,לבין דיני
אומות העולם .המשנה באבות אומרת "הוו זהירים בשלומה
של מלכות שאילמלי מוראה איש את רעהו חייב בלעו" בחוקי

הגויים איסור רצח נובע מכך ,שהוא מקלקל את יישובו
ודרכו של עולם .לכן ,פורצות מלחמות בעולם ולכן המתת
חסד הוא דבר אפשרי כי ע"י כך כביכול מתוקן העולם.
אומר הרב פיינשטיין זצ"ל -איסור רצח על פי התורה,
נובע מחשיבות וערך חיי האדם ולכן ,גדול ערכם של חיי
שעה של חולים וקשישים ,שאפילו חייבים לחלל עליהם
את השבת .אם כך ,מי שהורג מתוך השקפה שאדם אפל
לארץ הרי ,זו חנופה לארץ .אבל ,דרכה של תורה היא
שאדם נברא בצלם אלוהים והארץ טפלה לאדם.
______________________
שבת שלום ובשורות טובות ,הרב

"משנכנס אב ממעטים בשמחה"
החל מיום שישי ,ר"ח מנחם אב-
.1לא מסתפרים ולא מתגלחים.
.2לא שותים יין ולא אוכלים בשר.
.3לא רוחצים ברחיצת תענוג כגון ים ובריכה.
 .4לא שומעים מוזיקה.
"כל מתאבל על ירושלים זוכה ורואה בבניינה"
____________________
בשורות טובות ,הרב
שיעור תורה לילדי המושב
ביום רביעי האחרון יצאנו לחופשת הקיץ .בסיום ,חולקו
סידורים מעור לילדים -מתנת שמוליק ופנינה שטאובר.
ברצוני להודות למשפ' שטאובר ,יישר כוחכם!!בשם
הילדים הלומדים.
לכם הורים יקרים ,תודה על שיתוף הפעולה וברכתי
מעומק הלב ,שתזכו לרב נחת.
__________________________
בהוקרה רבה וחופשה נעימה ,הרב
תנחומים למשפחת אשל עם פטירת אמו של יצחק.
מן השמים תנוחמו
בצער רב ובכאב גדול ,אנו מודיעים על פטירתה בטרם עת
של זהבה ,אחותו של מנחם גרובר .מנחם יישב שבעה
השבוע בקדומים ובמוצאי שבת),פרשת מטות -מסעי(
___________________
בבית גמליאל.
בבניין ירושלים ננוחם,
המשפחה האבלה

שיעור לנשים
השיעור מקיים השבת בשעה 18:40
__________________
שבת שלום ,הרבנית
שיעור על הדשא
השבת שיעור הסיום לקיץ זה ,השיעור מתקיים בשעה
 17:30בדיוק.
_______________
שבת שלום ,הרב

השבת אבידה
לפני מספר שבועות  ,באזור המגרש נשכחו אופניים )לא של
ילדים( בצבע לבן ,תוצרת  .becidanמי שמצא )אולי באזור
אחר של המושב(  ,או לקח בטעות ,מוזמן לצלצל לטליה
ניזרי .
טליה 9422550
_________________________________________
נמצא מפתח ורוד בגן שעשועים הגדול.
המאבד יכול לקבלו ע"פ סימנים אצל עמית בוכניק.
עמית 9322472
פרויקט בר מצווה
הפעילות השבת תתקיים בבית משפחת דרומר .נפגשים
בשעה 17:00
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לוח מודעות
מקום פנוי לתינוק/ת בביתי החל מחודש ספטמבר ,טיפול
חם ואוהב.
ענת שטאובר 9422499
________________________________________
לוחות שנה של אמונה לשנת תשע"ג  2012-2013הגיעו .כל
ההכנסות לתרומה .ניתן לרכוש אצל לסלי רוזינסקי.
לסלי רוזינסקי 050-8990002
________________________________________
למסירה שתי טלוויזיות.
עידית בוכניק 050-8628866
________________________________________
נותרו ארבעה מקומות אחרונים לצהרון של הילה לשנת
תשע"ג.
הילה אסולין 052-5712298
________________________________________
גורי כלבים יפהפיים ומתוקים למסירה.
כל הקודם זוכה!!!
משפחת צור 054-4976258 /9420869
________________________________________
שני נערים בגילאי  15מחפשים עבודה באחד ממשקי הבית
שבמושב.
איתי 054-9989200
אורי 055-2255802
________________________________________
פנויה ומעוניינת לעשות בייביסיטר בשעות אחה"צ והערב
)לעיתים פנויה גם בבוקר( .כמו כן ,הורים המעוניינים
לנסוע לחופשה או מחפשים מטפלת לילדיהם למס' ימים
)כולל לילות( אשמח לסייע גם בכך.
תחי'ה פישר 054-6471491
________________________________________
מכירת וקניית ספרי לימוד "מקראות גדולות" לבי"ס:
יש ברשותי כמה ספרי מקראות גדולות עבור תלמידי
תיכון .המעוניינים מוזמנים להתקשר אליי .כמו כן,
ברצוני לרכוש במצב טוב ספר "שמואל" מקראות גדולות
יד שניה.
הצעה :כל מי שיש לו ספרים לקניה  /מכירה ,יפרסם ,וכך
נוכל לחסוך כסף בתוך הקהילה וגם לסייע אחד לשני בכך.
רחל )קוקי( 0546600113
________________________________________
במכון קשב-אביב סדנא המיועדת להורים לילדים בגילאי
 5-9אשר ילדיהם בעודף משקל ,או להורים המזהים
התחלת עליה במשקל ומעוניינים למנוע השמנה.
משך הסדנא  4:מפגשים של שעה וחצי אחת לשבוע.
מנחת הסדנא דיאטנית קלינית ופסיכודרמטיסטית.
לאור הביקוש נפתחת קבוצה נוספת לקבוצת למידה
במתמטיקה .ב 12/8למשך שבוע.
בדרך מקצועית וחווייתית ,הצטרפו למצליחים 9467880 :
אורלי וישנגרד 050-9467880
________________________________________
למכירה סלון פינתי מהמם! הסלון בצבע אפור מבד ארוג,
בן  6חודשים במצב מעולה.
שירי )גביש( טויטו 052-8846354

2

טוב להודות
שבט איתן השפיצונים!!!
תודה רבה על שבוע מהנה ומאתגר בקייטנת שורשים
בדרום תל אביב!! הילדים נורא נהנו ושמחו בחברתכם והם
כבר מתגעגעים...
תודה רבה גם לאסתר הקומונרית ולמדריכים על הליווי,
העזרה והארגון הטכני.
תמשיכו לעשות חיל!!! אין כמוכם!
מעריכים מאוד,
מעין וצוות קייטנת שורשים
________________________________________
בשבת האחרונה התארחו במושב נוער אמריקאי ממחנה
מ"דור לדור" בבוסטון.
החניכים חוו שבת מיוחדת במינה ונהנו לשהות במחיצת
המשפחות המארחות והנוער במושב.
תודה למשפחות שטריקר ,פרץ יצחק וטובה ,פרץ משה
ומיכל ,שולטו ,לוי ורדית ודורון ,שטאל ,רוזינסקי ,גרינוולד
שרית ושלמה ,מסלו ,פישר ,מור ,טויטו ,הריסון
ואורנשטיין ,שהתגייסו בהתרעה קצרה ופתחו את ביתם
וליבם לפרויקט חשוב זה .תודה מיוחדת לאסתר
הקומונרית על התגייסותה לארגון השבת.
רבות להצלחת
המושב/שתרם
חביבים נוער
אחרונים
מכירה
להשכרה
נדל"ן
השבת!
________________________________________
תודה לכל החברים/ות ,שעזרו לנו לארגן את הקידוש
לכבוד בר המצווה,של בננו תומר ועל מצעד העוגות האין
סופי ,שנזכה להחזיר לכם רק בשמחות.
צביקה וענת שטאובר.

נדל"ן להשכרה/מכירה
מתפנה יחידת דיור בתחילת אוגוסט בת  3חדרים יפיפייה,
מרווחת ,ארון גדול בחדר שינה ,מזגן ,מטבח יפה וחדש.
פרץ 050-2051108
050-2051110
________________________________________
להשכרה :דירת  3חדרים ביבנה נאות בגין רח' הנופר
052-3220673
________________________________________
להשכרה בית  3חדרים ,משק משפחת קרייז.
ברוך קרייז 050-5635902
________________________________________
להשכרה במושב דירת  3חדרי שינה  +מטבח וסלון
לכניסה מיידית.
יוכי 054-5236790
מרפאה
חברים יקרים ,בין התאריכים  29/7-3/8לא תהיה אחות
במרפאה .האחות בחופש ביום שלישי  31/7לא יהיו
בדיקות דם .הרופא עובד כרגיל.
_______________________
בברכה וחופשה נעימה ,אבלין
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מזל טוב

קייטנה
מחפש\ת משהו שיעסיק את בנך\ביתך בחופש הגדול?
מיום ראשון ,ה 5-באוגוסט י’ז באב עד יום שני ,ה13-
לאוגוסט כ’ה באב )לא כולל יום שישי( משעות 8:30 :עד
 .13:00נעה בקר ויעל גוטמן,מקיימות קייטנה לבנים ולבנות
בגילאי  20 .4-7ש"ח ליום .הילדים יקבלו טרופית+לחמניה
עם ממרח שיבחרו .בקייטנה יהיו פעילויות שוות ומגוונות.
____________________
לפרטים נוספים התקשרו:
יעל9327200-
נעה9322578-

מזל טוב לסבים ולסבתות ,חיים ורבקה הופמן,
אתי וישראל יולס לבר המצווה של נכדכם יגיל .מי ייתן
ותרוו ממנו ומכל שאר הצאצאים נחת ,אושר ושמחה.
_________________________________________
ליגיל היקר ,מזל טוב בהגיעך למצוות.
מאחלים לך הצלחה בקריאה הארוכה בתורה.
תמשיך להביא נחת למשפחתך.
אוהבים וגאים
אבא ,אמא ,צהלי ,ינון ואורה
_________________________________________

משולחן המתנ"ס
*מחנה אימונים זה לא רק לבנים! הקייטנה כבר נגמרה  -והחופש עוד ארוך ...מה עושים ???  -מתעמלים!!
בואי והצטרפי – לארבעה ימי התעמלות וכיף אימון ומשחק ,יצירה ותנועה בהדרכת רננה!! בימים שני-חמישי י"א -י"ד אב
 ) 30/7-2/8שימו לב-לבקשת ההורים הוספנו יום למחנה( .משעה  – 12:30 -8:30באולם הספורט בניר גלים.עלות - ₪ 250 :כולל לחמנייה וטרופית .המחנה מיועד למתעמלות מכל הקבוצות .יש לבוא בלבוש נוח – ועם בקבוק שתיה.
בואי והיי אחת מהן !! מחכה לכן!! פתיחת הקבוצה מותנית במספר הנרשמות!
)ההרשמה לבנות מכיתה ב' ומעלה ,אם יהיו יותר מ 4-בנות מעוניינות מהמושב נארגן הסעה(
רננה ברמן – מדריכת החוג להתעמלות
*אליפות בתי הכנסת של מועצה אזורית חבל יבנה בעיצומה-מי שלא שותף מפסיד .אולמות עם קהל והרבה עניין במשחקים.
אנחנו ממשיכים במסורת והשנה הרחבנו וצרפנו את מועצה אזורית נחל שורק לחוויה.
בית א:
שם
ניר גלים א '
גבעת
ושינגטון
יד בנימין
בית גמליאל

מקום
1
2
3
4

נצחונות
2

הפסדים
1

2
2
0

1
1
3

סלי
זכות
166

חובה
106

הפרש
60

ניקוד
5

124
133
85

126
140
136

-2
-7
-51

5
5
3

בית ב:
נצחונות
3

שם
בני ראם
קבוצת
יבנה
2
ניר גלים ב ' 1
חפץ חיים 0

מקום
1
2
3
4

משחקי
הצלבה

משחק

הפסדים
0

סלי
זכות
126

חובה
79

הפרש
47

ניקוד
6

1
2
3

110
81
103

88
109
144

22
-28
-41

5
4
3

19.7

A
B

1
2

ניר גלים א'
ג .ושינגטון

-

חפץ חיים
ניר גלים ב'

4
3

C
D

1
2

בני ראם
קבוצת יבנה

-

19.7
בית גמליאל
יד בנימין

4
3

3
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משולחן הוועד המקומי
לתושבים שלום ,להלן מספר עידכונים :
 .1תושבים המעוניינים להגיש בקשות להנחות בארנונה לשנת  ,2012בגין מצב כלכלי או רפואי ,כמו כן מי שמקבל קצבאות
מביטוח לאומי בגין :נכות ,סיעוד ,זקנה וכדומה ועדיין לא עדכן את המועצה יגיש בקשות עד  30/9/12למחלקת הגביה של
המועצה.
 .2שיבוץ ילדים בגני הילדים
בשבועות האחרונים נשמעים קולות רבים בכל הקשור לשיבוץ ילדים לגני הילדים לשנה"ל הבאה.
במושב בית גמליאל ,נרשמו יותר ילדים מן המכסה אותה יכול הגן להכיל .
כיו"ר הוועד המקומי של היישוב אני מבקשת להבהיר כי הוועד המקומי פועל בכל השנים בשיתוף פעולה מקסימאלי עם
מנהל המתנ"ס ומנהל אגף החינוך של המועצה ,מר הוד גדנקן.
שיתוף הפעולה מתבטא בעיקר בכל הקשור בפעילות בחינוך הבלתי פורמאלי.
כמו כן ,אנו מבקשים להדגיש כי לוועד המקומי אין סמכויות בנושא החינוך הפורמלי ,על אחת כמה וכמה אין בסמכותו
להתערב בשיבוץ ילדי הגנים.
ההחלטות כולן כאחת נמצאות בידי המועצה ומנהל אגף החינוך ,על פי ההחלטות שמתקבלות במערכת החינוך של המועצה.
ישנה תחושה בקרב תושבי המושב כי הוועד המקומי הוא זה שמשבץ והוא זה שמחליט מי מן הילדים יועבר לגן ביישוב
אחר .חשוב שיידע הציבור שנושא זה לא בסמכותנו ואין לנו אפשרות להתערב בהחלטות שנקבעו על ידי המועצה ומנהל
אגף החינוך שלה.
 .3שער חשמלי
כבר מספר חודשים שהשער החשמלי בכניסה למושב אינו נסגר לא בימות החול ולא בשבתות ,על מנת שהשער יפעל הוא
צריך להיות מחובר למקור חשמל.
בשנים האחרונות השער היה מחובר לחשמל של מש' גוטמן אברהם וזהבה ,בהזדמנות זו אנו רוצים להודות למש' גוטמן על
השרות שנתנו לתושבי המושב.
לפני מספר חודשים החליטה מש' גוטמן לנתק את חיבור השער לחשמל ביתם ,החלטה שאנו מכבדים.
כיוון שהתקנת השער נעשתה ללא היתר  ,לא ניתן להתקין פילר של חשמל ע"י חברת החשמל ולחבר אליו את השער וכן
מצלמות אבטחה שיסרקו את כל האזור.
לפני יותר מחודש ימים הגיש הועד המקומי תוכניות לחתימה לועד האגודה החקלאית  ,על מנת לקבל היתר לשער ,כדי
שחברת החשמל תוכל להתקין את הפילר המיוחל ,ואז יוכל לחזור ולפעול השער כבעבר.
 .4רכז נוער
בשבועות האחרונים החל לעבוד רכז נוער חדש בשם חגי .הרכז עובד בשיתוף פעולה עם ועדת חינוך ואסתר הקומונרית.
אנו רוצים לאחל לחגי הצלחה רבה בתפקידו החדש והאתגרי ,הצלחה שלו היא הרווח של כולנו.
 .5בחודש האחרון חולקו מטעם המועצה  63מלגות לתלמידים בכיתות ז ' -יב' הלומדים במוסדות תורניים
וכן 40 ,מלגות לסטודנטים .סך המלגות עומד על  103אלף  .₪בהזדמנות זו אנו רוצים להודות לראש המועצה ביני ,על
תמיכתו בתלמידים ובסטודנטים ומקווים בשנה הבאה הסכומים יגדלו.
 .6עתירה מינהלית
בהחלטה משותפת של שני הועדים ) מקומי וחקלאי ( הוחלט לדחות את הדיון בעתירה שאמור היה להתקיים ב,8/7/12 -
על מנת לתת הזדמנות נוספת למאמצי הפשרה שכולנו תקווה שבפעם הזו ישאו פרי....
.7הפרויקטים שפורסמו לאחרונה נמצאים בשלב של יציאה למכרז ומיד לאחר מכן לכדי ביצוע.
.8התקנת הספסלים תתבצע מיד לאחר תשעה באב.
הקיץ כבר בעיצומו  ,אנו רוצים לאחל לכל תושבי בית גמליאל קיץ קריר  ,מהנה ובטוח
בברכה,
חברי הועד המקומי
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ספרי לימוד להחלפה
רבים מאיתנו עסוקים בימים אלו ברכישת ספרי לימוד
לילדיינו לשנה"ל הקרבה .אם בידכם ספרי לימוד שאין
לכם צורך בהם ,הביאו את הספרים בצירוף רשימה
מסודרת .בכל שבוע נפרסם בעלון את רשימת הספרים
הקיימים במלאי ,על מנת שתוכלו לבוא ולהשאילם.
בבקשה לא להשאיר שקיות עם ספרים בפתח ביתינו.
השארת ספרים תעשה רק בתיאום מראש איתנו .
________________
איתמר ושירי טויטו
שירי 052-8846354
איתמר052-8459156

העמותה למען החבר הוותיק
יום ראשון ג' אב תשע"ב22/7 ,
תנ"ך ,חנה לבל
8:45
 10:15הרצאה :מדינת ישראל  -שידוד מערכות 11:15פוליטית וצבאית
מרצה :יוסי מריומה
שימו לב ! במסגרת תוכנית קיץ – ההרצאות הן במסגרת
שעה בלבד ולא שעה וחצי )כמתכונת המכללה(
_____________________
נשמח לראותכם !
צוות העמותה ומרכז היום

הנחת תפילין בגיל הבר-מצווה
הגמרא במסכת מנחות דנה בברכת המצווה של התפילין .מלימוד סוגית הגמרא אי אפשר לצאת עם החלטה ברורה לגבי
ברכת המצווה של תפילין .לכן נולדה מחלוקת בין הראשונים :רש"י ור"ת .רש"י לומד שחייבים לברך רק ברכה אחת -
"להניח תפילין"  -שחל על תפילין של יד ושל ראש .ר"ת לומד שחייבים לברך ברכה נפרדת על של ראש" :על מצוות
תפילין" .אבל שניהם מסכימים שכאשר מברכים את ברכת להניח תפילין צריך לכוון לא רק על תפילין של יד אלא גם על
תפילין של ראש ואסור להפסיק בין הברכה הראשונה לבין הנחת תפילין של יד ושל ראש .רואים כאן מגמה לפי כל
השיטות ,לאחד ולצרף את התפילין של יד ,שמסמל את הפעילות של האדם ,עם התפילין של ראש ,המסמל מחשבות האדם.
ביהדות ,עבודת הבורא כוללת שניהם :גם מחשבה וגם מעשה .ואם הפסיק בין תפילין של יד לשל ראש  -אם האדם מסיח
את הדעת בין המחשבה והמעשה " -עבירה היא בידו" .יש מושג נוסף של היסח הדעת הקשור לתפילין :הרמב"ם כותב:
"חייב אדם למשמש בתפיליו כל זמן שהם עליו שלא יסיח דעתו מהם אפילו רגע אחד ". . . ,ההלכה הזאת כנראה מבוססת
על זה שהפסוק":ושמרת את החוקה הזאת למועדה מימים ימימה" צמוד לפסוק שמספר על מצוות תפילין":והיה לך לאות
על ידך ולזכרון בין עיניך ."...מצוות תפילין צריכה שמירה תמידית .מהו רעיון האיסור של היסח הדעת? יש שוני מהותי בין
קודש וחולין .קודש דורש שמירה ,וחולין לא .חולין אינם נפסלין רק אם ידוע שנטמאו ,וכל זמן שלא ידוע שנטמאו הרי הם
בחזקת טהרה .אבל קודש אינו כן .בשר קודש של קרבן נפסל בהיסח הדעת  -אע"פ שאיני יודע על שום טומאה שנגעה בהם,
מכל מקום כיון שלא שמר עליו והסיח דעתו ממנו ,הוא פסול ואפילו יבוא אליהו הנביא ויעיד שלא נגע הבשר בטומאה,
עדיין הוא נפסל בהיסח הדעת .גם התפילין הם קודש ,ועל כן אסור להסיח דעת מהם .אבל האם באמת חייבים לחשוב על
התפילין כל הזמן שהם מונחים עליו? את המושג היסח הדעת ניתן לתרגם כחוסר ב"מודעות" .יש שני סוגי מודעות :אחד
הוא מוחשי ,פעיל ,והשני הוא רדום ,מחשבתי .אני אמחיש את זה בשני משלים .יש לי אחות תינוקת שאני מאוד קשור
אליה .כאשר אני משחק איתה ומחזיק אותה בוודאי יש לי מודעות כלפיה ,אבל אפילו כשאני לומד בבית הספר הקשר
עדיין קיים – אני אוהב אותה ,ומרגיש אחריות כלפיה – אבל הקשר שלי אליה בבית הספר אינו מוחשי ,אלא הוא מחשבתי,
רדום .הדוגמא השניה היא מחיי הסבים והסבתות שלי לדורותיהם .הם לא ישבו ולמדו בישיבה כל היום .כולם בעלי
מקצוע ,העובדים במשרדים שונים ולא מונחים כל היום בעניינים של קדושה .כאשר הם חוגגים שבתות וימים טובים,
המודעות שלהם ליהדות פעילה ,מוחשית .אבל כאשר הם במשרד ,ומנהלים את עסקיהם בצדק וביושר ,והרבה פעמים –
אף לפנים משורת הדין  -המודעות מחשבתית ,רדומה  .שמירת היושר והמוסר כאשר האדם נמצא רחוק מבית המדרש
נובע ממודעות חזקה ליהדות ,אבל במקרה הזה המודעות הינה מחשבתית ,רדומה .יש להם התחייבות עקשנית למסורת
היהודית לא רק בבית ובבית הכנסת ,אלא במקום הניסיון הקשה ביותר  -במשרד .אם הם היו מנהלים את עסקיהם
בשקרים וברמאות ,היה זה נחשב "היסח הדעת" מן המסורת .אבל כל עוד הם נאמנים למסורת ,אפילו אם לא הרהרו בו
בכל רגע של היום ,לא הסיחו דעתם מקדושת היהדות .גם לגבי מצוות תפילין ,האיסור להסיח דעת מהתפילין אינו מחייב
שהאדם יחשוב תמיד על התפילין  -מספיק שהאדם מרגיש קשור לתפילין כל זמן שהם מונחים עליו ואינו עושה דבר בניגוד
לסמל ולקדושת התפילין )רבנו יונה ,לפי הרמב"ם( .למשל  -לדבר לשון הרע בזמן הנחת תפילין נקראת "הסח הדעת"
מכיון שדיבור לשון הרע הוא סותר את קדושת התפילין .יש דבר תמוה בקשר לברכת המצוה של תפילין .ממתי אומרים
שתי ברכות על מצוה אחת?! האם יש מצוה אחרת שבה אומרים שתי ברכות על מצוה אחת? כן ,במצות מילה .בסוף פרק
ר' אליעזר דמילה כתוב" :תנו רבנן :המוהל אומר :אשר קדשנו במצותיו וצונו על המילה .אבי הבן אומר :אשר קדשנו
במצותיו וצונו להכניסו בבריתו של אברהם אבינו" .ואם האבא הוא המוהל אז הוא אומר את שתי הברכות .מה הצד
השווה בין תפילין ומילה .הסביר הרב יוסף דוב סולובייצ'יק  -בשתי המצוות האלו ,לא רק הגברא )הבן אדם( עושה מצווה,
אלא המצוה גורמת שינוי מהותי בחפצא :בתינוק שנימול ,ובאדם העטור בתפילין ,וכפי שכתב הרמב"ם" :קדושת תפילין
קדושתן גדולה היא שכל זמן שהתפילין בראשו של אדם ועל זרועו הוא עניו וירא שמים  . . .מפנה לבו בדברי האמת והצדק
 " . . .רעיון זה נותן לנו חומר למחשבה על מנהגנו שרק מגיל הבר מצווה הילד מתחיל להניח תפילין ,אולי זה מסמל את
מעברו מילד לאיש.
________
יגיל יולס
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בית חם

בני עקיבא
פעולת ערב שבת22:45 :
מפקד מדריכים18:30 :
מפקד18:45:
*יישר כוח לכל מי שהגיע לחפש ת'מדריך ,היה נחמד
ביותר!!
*בקרוב -שבוע עבודה!! כל חב"ב יוצאים ..פרטים אצלי
*שבוע הבא -שבת תנועה -הנה עני-בה!!! תתכננו ; (
שבת שלום!

יום ראשון
ג' אב 22/7

המפגש הקבוע של בית-חם יתקיים בע"ה בשבוע הקרוב
ביום שלישי ה' מנחם-אב ,(24/07) ,בשעה  17:00אחר
הצהריים במועדון וותיקים.נארח את חברתנו במושב גב'
דליה אביגדורי שתשוחח עמנו על הנושא" :זמן משחק".
אנו מודים למר שמואל מרטין על שיחתו המענינת בשבוע
החולף.
________________________
לפרטים נוספים
מרים גרינוולד 9437841
מרים בר-לב 9431310

לשבוע
אירועים
יום שני לוח
שלישי
יום
ד' אב 23/7
18:00-20:00
ספריה

ה' אב 24/7

הקרוביום רביעי
ו' אב 25/7

17:00
בית חם )מועדון וותיקים(

יום חמישי
ז' אב 26/7
18:00-20:00
ספריה

זמני שבת מטות מסעי
תפילת מנחה
תפילת ותיקין
שיעור בענייני גיטין ,מאיר פישר
שיעור במסכת שבת
שחרית
שחרית
לאחר התפילה ,שיעור למבוגרים ,שמואל לנקרי
במקביל שיעור לילדים ,נמרוד גז
מנחה גדולה
מנחה גדולה
מנחה גדולה
תהילים לילדים
שיעור גמרא ,הרב
פרויקט בר מצווה
תהילים לנשים ונערות
חוג פרקי אבות
שיעור לנשים -הרבנית
מפקד
בין מנחה לערבית ,שיעור בפ"ש גיא בנציון רביב
המערכת:
עידית בוכניק
שירי גביש-טויטו
מדפיסה :אפרת להמן
מפיצה :שרית גרוסמן
הודעות לפרסום יתקבלו עד יום
שלישי ב .19:00
dafmedabg@gmail.com
www.beitgamliel.org.il
שם :גמליאל .סיסמא57 :
מזכירות המושב9437133 :
Sg828@bezeqint.net
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ביהכ"נ הגדול
שטיבל
ביהכ"נ הגדול
מנחת ש"י
ביהכ"נ הגדול
ביהכ"נ הגדול
שטיבל
מנחת ש"י
ביהכ"נ הגדול
מנחת ש"י
ביהכ"נ הגדול
משפ' דרומר
בית משפ' מייזליק
על דשא הרב
מועדון ותיקים
בני עקיבא
שטיבל

שבת שלום ומבורך!!!

19:33
05:20
07:30
07:30
08:30
08:15
13:30
13:15
13:30
13:30
17:00
17:00
17:10
17:30
18:40
18:45

