בס"ד

עלון שבועי

בית גמליאל

פרשת נשא
י"ב סיון תשע"ב
2/6/12
גיליון מס' 761

נשא
כניסת שבת
יציאת שבת
מנחה באמצ"ש
ערבית באמצ"ש

19:20
20:25
19:44
19:54

דבר תורה  /הרב
פרק ה' פסוק ז'" :והתודו את חטאתם אשר עשו והשיב את
אשמו בראשו וחמישתו יוסף עליו ונתן לאשר אשם לו"
עוד בפסוק קודם מתבארת סוגיה מופלאה ,נאמר "איש או
אישה כי יעשו מכל חטא האדם למעול מעל בה'" ,מבואר
ברש"י -אין הכתוב מדבר ,אלא בהגוזל מחבירו ונשבע על
שקר ,והפלא הוא כי מצוות הווידוי היא על כל החטאים
ומכל מקום התורה מציינת את חובת הוידוי דווקא אצל עוון
הגזל ,וכמו כן הנשבע לשקר מבטאים את שאר החטאים בכך
שהם ביטוי לכח המשליט את בעלותו על האחר".כל דאלים
גבר" ומידה רעה זו מביאה גם להתשלטות על הנפש ,שכן
הגזל הוא ראש וראשון לחטאים.

שיעור לנשים
השיעור לנשים מתקיים השבת בשעה 18:40
________________
שבת שלום ,רבקה

השבת אבידה
בל"ג בעומר במדורות של השבטים נלקחו האופניים
של יגיל יולס ולא הוחזרו .אנא שאלו את ילדכם ובדקו
בחצרותיכם האם יש לכם אופניים מיותרים בצבע
אדום .נשמח אם תחזירו את האופניים לחצר ביתנו.
עליזה יולס

מזל טוב
מזל טוב לצבי ולאה פרנקל ,להולדת הנכדה הלל-שרה,
בת לקובי וחגית.
מי יתן ותרוו ממנה רֹב נחת ושמחה ,עד .120

מקווה
אילנה  0548094202בימים :רביעי ,חמישי ,מוצ"ש.
דבורה  0544534015בימים ראשון ,שני שלישי.
בימי שישי לסירוגין.

ואומנם הרמב"ם בהלכות תשובה פ"א .מביא את הפסוק
הזה כמקור לחובת הוידוי אפילו ,שחובת הוידוי כבר
מוזכרת בספר ויקרא .אולם כאן ,בפרשת נשא מוזכרת
חובת הוידוי אצל "גזל" ומהווה מוקד ומקור לחטאים
שבין אדם למקום ולחטאים שבין אדם לחברו ומחטא זה
נילמדת חובת הוידוי על שאר החטאים .זאת ועוד ,כאן
כאשר הוזכרה חובת הוידוי שנאמר "והתודו את חטאתם
אשר עשו" נאמר בלשון עשיה דווקא ,משמע שעל הרהור
הלב ומחשבת עבירה לגבי הגרועה מכולם ,כעבודה זרה
אין את החובה של וידו ,אלא יש רק לחזור בתשובה ע"י
מחשבה וזאת למדים ממקור ומפסוק זה שנאמר "אשר
עשו"
______________________
שבת שלום ובשורות טובות ,הרב
שוק אביב
ברוך השם הסתיים מבצע "שוק אביב" ,למחרת חג
השבועות בו קראנו את מגילת רות שמהותה היא החסד,
וזה הזמן להודות .תודה לבורא עולם שנטע בי את הרעיון
של שיתוף הרבים למען חסד לילדים נזקקים .תודה לכל
האנשים הנפלאים שנרתמו למען המבצע הזה .לכל מי
שהקדיש מזמנו לאסוף דברים ולהביאם .תודה לועד בית
גמליאל ,שמאפשר אחסון הדברים במחסן ושימוש
במועדון ביום המכירה .תודה לכל האנשים והילדים
המקסימים שבאו לעזור בארגון ופירוק.
והכי חשוב תודה לכל הקונים שהגיעו גם מרחוק לקנות
את הדברים ובכך לממש חסד לכסף מזומן .תודה מיוחדת
למשפחה שלי ולמשפחת שטריקר )חמדה היא חלק בלתי
נפרד מה"שוק"( שנושאות בעול בסבלנות ובתמיכה
מעשית גדולה.
השנה ,ב"ה זכינו להגיע לסכום של  6000ש"ח שיועברו
בימים הקרובים ישירות למספר משפחות .בגלל צנעת
הפרט אין יכולת לספר למי ומה  ,אך עדין זכור לי האור
על פניהם של אנשים שקבלו בשנה שעברה.
במהלך השוק מכרנו כרטיסי הגרלה .בפרסם ראשון -
סורק "קנון" חדש למחשב ,זכתה  -אסתר ישראלי.
בפרס שני -ארוחה זוגית ,זכתה ענת שטאובר.
_______________________
להתראות בשנה הבאה ,מדי
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לוח מודעות
מעוניינת לעשות בייביסיטר )אני בכיתה ז'(
עופרי כהן 0522901677
_________________________________________
מכירת שובר לטיסה בכדור פורח במחיר עלות.
השובר כולל טיסה באורך של כשעה  +ארוחת גורמה
כשרה  +צילום ותיעוד הטיסה .השובר הוא ליחיד וחבל
לפספס דיל מעולה ,קיימת אופציה לקניית טיסת יחיד
בחברה המארגנת במחיר מבצע זהה או אופצייה לארוחה
נוספת  .הדיל מסתיים ב 20/09 -וניתן להשתמש בו בחופש
הגדול .לקביעת תאריך טיסה לפרטים נוספים ניתן ליצור
קשר עם יעל יששכר.
יעל 0528500909
________________________________________
במשתלת אהובה שבמושב גאליה :הנחה  8%על כל
המשתלה לתושבי בית גמליאל .עונתיים ב 1.30-במקום 2
ש'ח .אין כפל מבצעים.
טלפון 9319386
________________________________________

נדל"ן להשכרה/מכירה
בית פרטי להשכרה ,הבית בנחלה 3 ,חדרים גדולים ,כ90-
מ''ר ,מטבח משודרג ,מזגן בכל חדר ,פרטיות ,פנוי מידי.
שרון 0544862693
_______________________________________
 2חדרים ,מטבח 2 ,חדרי שירותים ומקלחת מרווחים.
מתאים לסטודנטים ,זוג צעיר או למבוגר +מטפל.
לאה 0524328745
צבי 0522685344
_______________________________________
זוג צעיר  1+מחפש דירה במושב .כניסה ביולי.
נשמח לשמוע כל הצעה.
משה 0528118883
טל 0545335644
_______________________________________
בחודש יולי מתפנה יח' דיור בת  3חדרים יפיפיה
כולל מטבח ,ארון בחדר שינה ,מזגן
מתאימה לזוג צעיר 1. +
פרץ 0502051108
0502051110

אספרגוס טרי ישר מהגינה ,מוזמנים לבוא ולקנות!
סו מסלו 0544233129
________________________________________
נותרו עדין חולצות של  60שנה לבית גמליאל.ועד המושב
תרם אותן ל"שוק אביב" .ניתן לרכוש ב  10שח.
מדי

העמותה למען החבר הותיק
 8:45תנ"ך ,חנה לבל
" 10:00ניצולי שואה במדינת ישראל"
עיון בסיפורי אהרון אפלפלד
מרצה :יהודית בר-יש"ע גרשוביץ
יום שלישי ט"ו בסיון תשע"ב 5/6/12 ,מדרשת ח"י
 17:00חוג מוסיקה עם גילה יוסלזון
*סיור למוזיאון ת" א -בהדרכתה של אריאלה הירש.
יתקיים בע"ה ביום חמישי כ"ד סיון.14/6 ,
בין השעות .16:00-21:00 :עלות :רגיל ) ₪ 70כולל קפה
ועוגה( קהילה תומכת₪ 60 :
הרשמה במרכז יום בטלפון8548693 :
לוח הזמנים להסעות ייקבע לפי ההרשמה בישובים
*קונצט קיץ חגיגי לסיום חוג מוסיקה -שמחת הקצב
מוסיקת עולם :בתוכנית :מוסיקה בלקנית ,דרום
אמריקאית ,צרפתית ,רוסית ויהודית.
יתקיים בעז"ה ביום שלישי י"ג בתמוז3/7 ,
בשעה  17:00במבנה מרכז היום.
עם הנגנים :אמיל אייבינדר ,ולדימיר פרידמן ופבל לוין
מחיר .₪ 25 :יוגש כיבוד קל ,הציבור מוזמן !
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תרבות טובה
כרטיסים מוזלים מאוד 'לרומאו ויוליה של הבלט
הישראלי.
ב  7/6בשעה  20:30באולם ויקס ברחובות.
כרטיסים במחיר של  60ש"ח בלבד אצל פנינה שטאובר
שיעורי שחיה
החל מה  20ביוני  ,נעביר שיעורים ללימוד שחייה )במגוון
סגנונות( בבריכה שבחצר בתינו .אנו שחיינים ברמה
לאומית שעוסקים בכך שנים רבות.
 .1שיעורים פרטיים לילדים ומבוגרים-
שיעור פרטי ללמוד שחייה או שיפור סגנון .משך השיעור
 45דקות ,מחיר.₪ 80 :
 .2שיעורים לקבוצות )לאחר מיון והתאמה( קבוצות עד 4
ילדים .משך השיעור  45דקות ,מחיר ₪ 120 :לקבוצה.
שרידה 0502052404
saridadm@gmail.com
לאה 0502057276
איתן 0509427167
________________________________________
שיעורי התעמלות בריאותית אקטיבית במים
)אקווהארובי( לנשים:
אני שמחה להודיע על פתיחת עונה חדשה מה01/06 -
בימי שני ורביעי בפקולטה לחקלאות לנשים בלבד,
)הפרדה מלאה(,בין השעות.21:00-22:00 -
בואי להזיע ולשרוף שומנים מבלי להרגיש לצלילי
מוזיקה קצבית .התעמלות אקטיבית במים מומלצת לכל
הגילאים בכל שלבי החיים כולל הריון או אחרי לידה.
בהנחיית קטרינה )חוג עיצוב במושב בעבר( בעלת תואר
בחינוך גופני ומחול ,מאמנת שחייה ושחייה שיקומית.
יעל יששכר 0528500909
קטרינה 0546459585
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בני עקיבא

משולחן המתנ"ס
*חודש הקריאה :לפעוטות -הצגות מיוחדות לפעוטות
בגילאי שנתיים עד ארבע".הבית של יעל" ,עם הגר חופש.
תתקיים ,אי"ה ביום שני כ"א סיוון ) (11/6בשעה 17:00
בבית גמליאל.
"שמוליק קיפוד" ,עם הגר חופש .תתקיים ,אי"ה ביום
שלישי כ"ב סיוון ) (12/6בשעה  17:00בניר גלים.
למבוגרים"-כי בנו בחרת" – תיאטרון הבימה .אי"ה ביום
שני ה' בתמוז ) (25/6בבית החייל בת"א בשעה ,20:30
ניתן להזמין כרטיסים דרך במתנ"ס בתשלום .מחיר
לכרטיס .₪ 65
*קפה ספרות :הישוב ניצן מזמין למפגש ייחודי ,מרגש
ומרתק עם הסופרת נאוה מקמל -עתיר מחברת רבי המכר
"אות מאבשלום"" ,נערה במפרסת ממול" ועוד .המפגש
יתקיים ,אי"ה ביום שני כ"א בסיוון  11/6בשעה 20:30
במבנה הימייה בניצן .מחיר מיוחד לשבוע הספר 15 :ש" ח

 22:30פעולת ער" ש
 18:15מפקד מדריכים
 18:30מפקד
*מנחה .פעולות .סעודה שלישית .ערבית והבדלה.
תודה רבה ל-סימונה עמר ,אלישבע שטאל,כינרת בן-חץ ,רחל
הריסון,קוקי פישר,ליבי כהן ומירב בקר על השיעורים בערב
שבועות היה מרומם ומלמד! שנזכה לבניין ביהמ"ק במהרה
בימינו!!
*אנו מאחלים ברכה והצלחה לכל החבר'ה שבעיצומן של
הבגרויות .סומכים עליכם):
__________________
שבת שלום ,צוותשע"ב

לוח אירועים לשבוע הקרוב
יום ראשון
י"ג סיון 3/6
16:00
שיעור תורה לילדים
)ביהכ"נ הגדול(

יום שני
י"ד סיון 4/6
18:00-20:00
ספריה

יום רביעי
יום שלישי
ט"ז סיון 6/6
ט"ו סיון 5/6
16:00
17:00
בית חם )מועדון וותיקים( שיעור תורה לילדים
)ביהכ"נ הגדול(

יום חמישי
י"ז סיון 7/6
18:00-20:00
ספריה

זמני שבת נשא
תפילת מנחה
תפילת ותיקין
שיעור בעיניני גיטין ,שמואל מרטין
שיעור במסכת שבת
שחרית
שחרית
לאחר התפילה ,שיעור למבוגרים ,אבי פלצ'ר
במקביל שיעור לילדים ,יוסי פנחסוב
מנחה גדולה
מנחה גדולה
מנחה גדולה
תהילים לילדים
שיעור גמרא ,הרב
תהילים לנשים ונערות
שיעור לנשים -הרבנית
מפקד
בין מנחה לערבית ,שיעור בפ"ש לגברים ולנשים
המערכת:
עידית בוכניק
שירי גביש-טוויטו
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 :
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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
בית משפ' מייזליק
מועדון ותיקים
בני עקיבא
שטיבל

שבת שלום ומבורך!!!

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

