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 עלון שבועי

 בית גמליאל

 

  נצבי
 ויל�פרשת 
 ד"התשעה אלול "כ

20.9.2014  
 

18:21: השבת כניסת  
 

19:16  :השבת יציאת  
 

18:21: ש"באמצ מנחה  
 

18:46 :ש"באמצ ערבית  

   
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  אלוקי� ושמעת בקולו ככל אשר ' ושבת  עד   ה".

בכל לבב� ובכל אתה ובני� ,אנוכי מצו� היו

  "....נפש�
� הנקראת לפני ראש השנה�פרשת ניצבי� ויל� � באה 

 .בתשובה שלמה אל בוראו לעורר את ע� ישראל לשוב 
עוסקי� ',  הפסוקי�  בחלקה השני של הפרשה בפרק ל

בהרחבה במושג התשובה על כל מאפייניו ועל כל 
נית# להבחי# בארבעה שלבי� כשכל שלב .דרגותיו

בה הוא שלב שמוסי$ והול� על השלב במהל� התשו
  . הקוד� לו
אלוקי� ושמעת   ' ושבת  עד   ה:" נאמר'בפסוק ב

נשי� לב ".... , אשר אנוכי מצו� היו�ככלבקולו 
הפסוק עוסק בדרגת ".כל"ולא  " ככל"למילה 

  אד� שגר, שלמשל, מכיוו#, התשובה המצויה ביותר

הרב/ דבר תורה  

   17.30השיעור בשבת במסכת בבא בתרא בשעה 
  .הרב

__________________________________  
 בבית הכנסת המרכזי

7:30�   שיעור במסכת גיטי# ע� מאיר פישר
 שיעור במסכת מגילה ע� �מנחה   תפילת לפני שעה

  שמואל מרטי#
__________________________________  

  בשטיבל
י אור " עלגברי� ונשי� בי# מנחה לערבית שיעור

  "תשובה של בעליבתי�"רוזנמ# בנושא 

 שיעורים

, אר+אי# באפשרותו לקיי� מצוות התלויות ב, ל"בחו
שאד� היה רוצה לקיי� מצוות , עצ� העובדה, אול�

שעצ� המחשבה , מסוימות א� אי# ביכולתו לקיימ# הרי
וא� בפרשתנו משה פונה אל . ה מצרפה למעשה"הקב

שכשהע� נמצא , הע� בקריאה לתשובה הלא ברור
אומר . מצוות רבות נמנעות ממנו בעל כורחו, במדבר
לא "... בקולואלוקי� ושמעת' ושבת עד ה: "הפסוק

הנכונות לשמוע ג� א� ".... ושמעת", אלא, "ועשית"
אי# באפשרות� לעשות היא חלק מהותי וחשוב  מאד 

 כלועשית "נאמר ' בפסוק ח. במושג החזרה בתשובה
זו , "כל"דרגת התשובה הזו היא כבר דרגת "...מצוותיו

שצרי� לשאו$ אליה ג� א� קשה , דרגה גבוהה ביותר
לשוש ' כי ישוב ה "�ה "ואז נזכה בעזמאד להגיע אליה 

  "...עלי� לטוב כאשר שש על אבותי�
  .שבת שלו
 ובשורות טובות הרב

     לאית# ומרי� מזל טוב להולדת רות

�מיד אלפרט נעמי ותמר, שרה, דויד, אחות ליהודה
 #נימיב

 שבוע טוב וכתיבה וחתימה טובה
 :מאחלי�

 פינחס ורחל אלפרט סבא וסבתא
  אהוד וליאת אלפרט לימור ואלעד דרורי והדודי�

 

  תבשילי$ עירוב
מי . השנה ראש בערב תבשילי# עירוב לעשות יש

  .עלי לסמו� יכול ששכח
__________________________________  

   שובה שבת דרשת
, )השנה לראש הצמודה ("שובה "בשבת תתקיי�

 17.15בשעה   הגדול הכנסת בבית
והנערות  הנערי� , והחברות החברי� ציבור
 .מוזמ#

__________________________________  
  החג מסימני
 נהגו ואכ#" מילתא סימנא: "ל"חז אומרי�
 יהי "ה�עלי ולעשות מאכל מיני לאכול ישראל

  .'וכו" רצו#
  ,"הע+ פרי בורא "תחילה לבר�: בדבש תפוח

 עלינו שתחדש רצו# יהי "לומר כ"ואח, לטעו�
  ".ומתוקה שנה טובה

  "שונאינו שייתמו' וכו רצו# יהי: "תמרי�
  "כרימו# זכויותינו שירבו' וכו רצו# יהי: "רימו#
  "זכויותינו שירבו' וכו רצו# יהי: "רוביא

  "שונאינו שיסתלקו רצו# יהי: "סילקא
  "שונאינו שיכרתו' וכו רצו# יהי: "כרתי
  ולא לראש שנהיה רצו# יהי: "כבש\דג של ראש
  "לזנב
  "דיננו גזר רע שתקרע' וכו רצו# יהי: "גזר
  .'רצו# יהי 'ה כל בנו שיקויי� רצו# יהי

  הרב ומבורכת טובה שנה

 

 מזל טוב
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 .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

  ערב ניגוני
 והתעוררות בי$ כסה לעשור
  ,נשי� ונערות יקרות

 במושב  יתקיי�20:00בשעה , )28.9 (תשרי' ד', ביו� א
  . לימוד ושירה, בסימ# קירוב לבבות, ערב נשי�

  :בתכנית
  התכנסות ע� כיבוד קל

מור �ארבעה מעגלי לימוד לבחירתכ# שיועברו על ידי
 .מירב בקר ושולי כהנא, יעל יששכר, דש#

הזמרת רוחמה ב# יוס$ בהופעה מיוחדת , בהמש� הערב
  .ברוח הימי� הנוראי� ,ומרגשת של שירי� וסיפורי�

 אגזי� א� אומר שזוהי אחת היצירות הנשיות לא"
המלי� . היותר משובחות שנתקלתי בה# לאחרונה

המנגינות מיוחדות וממכרות והשירה , מופלאות
  )מ# העתונות..."  (כובשת

  .אנא נצרו תארי� זה
  .הועדה לתרבות תורנית

 
  

  
מורגשת עליה חדה " צוק אית#"בעקבות סיו� מבצע 

 :בפעילות בפלילית בגזרה
פעילות של חוליה של גנבי טרקטורי� שפעלה  -

  בישובי� מדרו� למושב
  ביו� חמישי שעברניסיו# פריצה למחס# במשק שוימר -
 נסיונות פריצה נוספי� לבתי� במושב -

תשומת לב לרכבי� ואנשי� חשודי� ודווח מלא 

 .ד חבל יבנה"למשטרה ומתמי
� ד "חברי� המעונייני� להצטר$ למתמי   

  ,6276285(050: מוזמני
 ליצור קשר ע
 ר$ פריינטה
   או 6273713(050: יגאל גדקר

  6330468(054: ליאור פורמ$
חבל "מרכז השיטור המשולב , ובה ושקטהשנה ט

 ".יבנה

 ביטחון

  

 .אחרי החגי� 'יתחדש בעזרת ה,חוג נחמד ואינטימי
מכיירי� ויוצרי� באוירה נעימה , מדביקי�, מציירי�

 .ונינוחה
כמוב# תהיה .(ועד לתלמידי חטיבה�מיועד לילדי גני�

  )חלוקה על פי גילאי�
 0548094202   אילנה להמ$: פרטי
 אצל

 חוגים

 ! פתיחה טובה לשנה כולה( אירוח עולי
 בראש השנה

 !חברי� יקרי�
 .מורה קזרנובסקי אלכס פונה אליכ�

ע� נערי� "כפר סיטרי#"אני עובד בישיבה תיכונית 
מרוסיה ומאוקראינה  הגיעו אשר, 18 – 15בגילאי 

. כול� יהודי� על פי ההלכה, "נעלה"במסגרת תכנית 
אלה בפני שתי בתו� הלימודי� יעמדו הנערי� ה

 באר+ או לחזור לאר+ להישארהא� : החלטות חשובות
והא� להמשי� ללכת בדרכי התורה או לחזור , המוצא

  .ולחיות את חייה� בניתוק ממנה
יעזרו  בתו� משפחה דתית ששבתות אנחנו מאמיני�

ג� עכשיו  .חיי� של תורה באר+ הקודש לה� לבחור
השנה אות� לראש  לארח מחפשי� משפחות שיכולי�

  .ה "תשע
ברצוני לבקש מכל מי שיש לו אפשרות לקיי� מצווה 

חשובה זו ולארח את הבחורי� הנפלאי� במש� הראש 
מי  או השנה הזה והשבת שאחרי ראש השנה

בבקשה ,לארח למשפחה שתרצה שיכוללהפנות אותי
  .ליצור איתי קשר

או  050(7691073(בנייד
  com.gmail@kazarnovsky.alexander ל"בדוא

 

 .פותח שעריו,היכל התרבות החדש ברחובות,ית הע�ב
$ לסידרת ערבי הזמר רציתי להציע לכ� להצטר

  הנפלאה
את טובי האומני� במיגוו#  האחי
 אסנר בה מארחי�

  .תכניות
  .הסידרה בת שישה מופעי� תתקיי� בימי חמישי

  ).475במקו� (ח " ש425� מחיר מנוי
� ייחודית נוספת סידרה  

  (החוויה היהודית
  ניגוני� וחזנות,שירה,ארבעה מופעי� של הומור

  .בהשתתפות אומני� מובילי�
  )290במקו� (ח" ש260� מחיר מנוי

  .נית# לפנות אלי,לפרטי� נוספי�
   .0556612551(פנינה שטאובר

  

  

  , שלו� לכול�

 2014נא להזכיר לתושבי� המעונייני� בהנחה לשנת 
 . שעכשיו זה הזמ#

הנחה על פי מבח# / יש להגיש בקשות לוועדת הנחות
 . במשרדי המועצה אצל אתי31.10.14הכנסה עד 

נחה נמצאי� באתר המועצה וג� טופס הסבר טפסי ה(
 ).אלו מסמכי� יש לצר$

 . יש להגיש מיד ע� פינוי הנכס מחפ+ ואד� נכס ריק
 .ההנחה תינת# מיו� ההודעה 

 ) טופס נמצא באתר המועצה(

 ______________________________________  
, ה"בתשרי תשע' ד, ראשו#, 28.09.14בתארי� 

  המזכירות תהיה סגורה
  ,בברכה
  מזכירות המושב

 

 משולחן המזכירות
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.יפה וממוזגת, מסודרת,  חדרי� מרווחת4דירת   

0544490273/6יצחק   

 

השכרה/ן למכירה"נדל  

  
לאריזת +) 14(ות אחראיי� /ות צעירי�/דרושי� נערי�

 .ערבות 
תשרי ועד '  ג�אחריות וזמינות בתאריכי� :דרישות

  .מ סוכות"הושענא רבא כולל חוה
  ).אפשרי ג� חלק מהתקופה ( 
) קבוע מראש(מעל המינימו� לשעה ובונוס  :שכר**

  .למתאימי� 
  )אפשר לשלוח מסרוני
  (5709994(054מת$ דרומר 

_______________________________________  
דרוש עובד חרו+ ואחראי " אברומי דוכני מזו#"ל

העבודה פיזית ודורשת אחריות  .רועי�להפעלת א
רשיו# . מתאי� לסטודנט כהשלמת הכנסה .ושירותיות

 . חובה�נהיגה
(054לפרטי
 נוספי
 נא לפנות לאברה
 פישר 

 6600114(054 או מיכל פישר 6641044

 לוח מודעות

 
 המיני� 4ג� השנה כמו כל שנה תתקיי� מכירה של 

  .במגוו# סוגי�

  אברה
 פישר(לפרטי

__________________________________ 
 ---------מי+ רימוני� במבצע, לקראת החגי�

 ללא שו� תוספות,  טבעי100%למכירה מי+ רימוני� 
 ח" ש15 ליטר במחיר 1של  קבוקי זכוכית או פלסטיקבב

 .חייבי� לשמור בקרור ולנער היטב לפני השימוש
 .ובהקפאה עד שנה, נית# לשמור בקירור עד שבוע ימי�

יש לרוק# כוס חד !! בבקבוקי זכוכית בלבד!! חשוב

 .בוק לפני ההכנסה למקפיאבקמכל  פעמית
 בבקבוקי נית# לקנות מי+ רימוני� ג�! חדש--------

 -------- ליטר1חדשי� בגודל  פלסטיק
  .איתכ� הסליחה, לא נית# השנה לקנות פירות רימוני�

  0523342080 ( נייד חיי
 קריי/
_______________________________________  

 ספרי לימוד
� תהילה . 1): או לקבל בהשאלה לשנה(מבקשת לקנות  

 . תומר ב# ציו#�ילדי הצל . 2. שוק#, י עגנו#"ש
מהפכה וגאולה "שני ספרי היסטוריה : מבקשת למכור

  . שולה ענבר� ג , חלקי� ב" בישראל ובעמי�
  ריהוט

בגווני� סגולי� , למכירה ריהוט של חדר יפה לנערה
 ע� מגירות 3�מיטה מוגבהת נפתחת ל: בשילוב ע+

שולח# ע� , מדרגות למיטה שה# ג� מגירות, תוסלסלו
  . הכל עבודת נגרות מוזמנת�מדפי� ושידת מגירות 

  חסיה גדיאל
052)3621392  
_______________________________________  

 !למכירה

  ארגז מצעי�+ מיטת נוער נפתחת במצב מצוי# 
  במחיר סימלי 

 
  6220170(052אילנית : לפרטי
_______________________________________  


 רעיו$ מתוק לימי הולדת וארועי
להפתיע את  מעונייני�? ה/חוגגי� יו� הולדת לילד

  ?החברי�
  ,אשמח לעשות לכ� ארוע שמח ע� מגוו# המכונות שלנו

קרפ צרפתי , ברד , נקניקיות , פופקור# , מכונת סוכר
  !ומפל שוקולד

  !אפשר ג� להשכיר מקר#, כמו כ#
, )פשוט ביותר( מכונה לתפעול עצמאי אפשר ג� להשכיר

  .בשביל הוזלת עלויות
  ! הנחה לבני המושב25%

  :להזמנות
  6641044(054  אברה
 פישר
  6600114(054מיכל פישר 

6641044)054  
_______________________________________  

 ~קולנועית מבית אפיקי�~
מנגנו# שבת וכיסוי גג ,  גלגלי�3בעלת ! במצב מצוי#

 .ר$ אורגינללחו
 !!במחיר מציאה


  לפרטי
 אפרי
089420502/0505739230 

 מכירות

  
הורדת מחירי� על המו# מוצרי� +מבצעי� שוי� 

 .בצרכניה
 13.9 ב 2    גר�004מגוו# בייגלה 
 10 ב 3     עוגיות אוראו

 11.9     ל 'עוגת אנג
 33 ב 2    גר�750קורנפלקס 

 16.9 ב 3       פריגת
 21.9שישיית מי עד# חצי ליטר פקק ספורט ב 

 הכי  100אנגל , עינ# אגוזי�, לח� אנגל שבעה דגני�
 11.90. קל100ל 'אנגמ.14.9 ב 1אחיד מלא , מלא

 9.9    מרכ� סוד ליטר 
 12     2קוס אס� קוס

 15.5     ליטר4מרכ� סוד 
 39.9   נשנושי� שטראוס 

 34.9   נייר טואלט לילי 
 10.9     נביעות שישייה 

 21 ב 3     שמ# קנולה
 21.9 ב 2     קטשופ אס�

 12 ב 3       סוכר
 11 ב 3       קמח

 24.9   מארז מיני מגנו�
 18.9     קרמיסימו

   18 ב 3       פנטה
  . 23שתי שמיניות שוקו יוטבתה ב 

  10.9 טרה ב %3ליטר 1 חלב קרטו# 2

 קואופ שופ בית גמליאל
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: לראשונה על בימת האופרה הישראלית 

"Cirkopolis" 
, המופע החדש של סירק אלואז מקנדה, "סירקופוליס"

 הוא שילוב עוצר נשימה
.המחול והתיאטרו#, בי# עולמות הקרקס  

, שני� עשר האקרובטי� והאמני� הרב תחומיי�
 ויצירתית ומלווי� המופיעי� על רקע תפאורה חדשנית

  .במוסיקה וקטעי וידיאו מקוריי�
  !!!מומל+ ביותר 

 בשעה 21/10/14ה ביו� שלישי "המופע יתקיי� בע
18:00 

  .אביב� בבניי# האופרה בתל
  7 80:                              עלות

   7 65:    לחברי קהילה תומכת
!לידיעתכ�   

ובוסאוט+ ארוחת ערב +המחיר כולל כניסה למופע  
 יש לציי# שמחיר הכרטיס המלא הינו: 159 7

כ� שהסיבסוד למופע זה הוא , לא כולל הארוחה
  .משמעותי

  !במידה ולא תירשמו בזמ#, לא נוכל לקיי� את האירוע
תקבלו בהמש�, פרטי� לגבי שעת איסו$   

 

 
ה בשבוע "נקיי� בע, ח�� את המפגש הקבוע של בית

ד "תשע' ח באלול ה"לישי כביו� ש הקרוב

במועדו# ,  אחר הצהריי�17:00בשעה  ,)09/2014/23(
  .ותיקי�

תשרי ' המפגש לאחר ראש השנה יהיה ביו� שלישי ו

  .ע� שמואל שטאובר) 30/09/2014(ה "תשע'ה
    

  :לפרטי
 נוספי
 נית$ להתקשר
9437841(08'  מרי
 גרינוולד טל  

9431310(08' לב    טל(או למרי
 בר  

 

 בית חם

  
  :י"מידע לנרשמי
 לחוגי מדרשת ח

חדש והמרווח שבמרכז החוגי� יתקיימו באול� ה �
 .היו�

� 
  :אופ$ הרישו
  :            טלפונית למזכירות העמותה בטלפו#

 08�  . או אצל הרכזות בישובי�8548693
� 
  :תשלומי

o חיוב על פי השתתפות במפגשי�  
o  בלבד 7 40 –עלות כל מפגש.  

  :הנחות �
o  הנחה לחוג שני10% –שני חוגי�   
o  הנחה לחוג השלישי20% –שלושה חוגי� .  
o הנחה לחוג הרביעי50% –ה חוגי� ארבע  

  :אופ$ החיוב �
o כל משתת$ בחוג יקבל חשבו# ובו , בסו$ חודש

  .פירוט החוגי� והמפגשי� בה� השתת$
� 
  :דרכי תשלו

  .או כרטיס אשראי, ק'צ, מזומ#
_____________________________________  

  :צ"חוגי� במרכז יו� בשעות הבוקר ואחה
  :והטובי�ממשיכי� ע� החוגי� המוכרי� 

  כ ע
 חנה לבל"חוג תנ
  "גלות ושיבת ציו# בספרי בית שני, חורב#"

9:45�8:45: בימי ראשו# בי# השעות  
  7/9/14: פתיחה

  גרשובי1(ע"יש(ספרות ע
 יהודית בר
  20/10/14: פתיחה ,  בימי שני אחת לחודש

   ע
 גילה יוסלזו$האזנה למוסיקה 
עי� דרכי� וגעגו, פולקלור ועמי�, לאו� וגיבורי�

�המאה ה:  הרומנטיציז�� בסיפורי� ובצלילי� 19 
  במוסיקה

�פתיחה,  אחת לשבועיי� �בימי שלישי  28/10/14  
  ספרי
 וסרטי
 בעקבות האמנות

  ר אפי זיו "ע� ד
  9/11/14: פתיחה, אחת לחודש, בימי ראשו#

  ידיעת האר1  ע
 עופר רגב
  3/11/14: פתיחה, בימי שני אחת לשבועיי�

  .ולי� כהמש� לנושא ההרצאותהחוג ילווה בטי
כל החוגי� מתקיימי� באג$ החדש של מרכז היו� 

  בקבוצת יבנה
18:30�17:00 –צ "שעות החוגי� אחה  

  8548693(08: ההרשמה במרכז היו
 בטלפו$
_______________________________________  

21�14/925/: פעילות העמותה בחבל יבנה לשבוע שבי#  
  י חבל יבנה"מדרשת ח

  21/9/14, ד"ו אלול תשע"כ, יו� ראשו#ב
  כ ע� חנה לבל"לא יתקיי� חוג תנ

� תחילתה של תל–אחוזת בית :  "      הרצאה10:15
  דוד אלבלדה: מרצה"      אביב

 
  !נשמח לראותכ
  .צוות העמותה

 העמותה למען החבר הותיק

  
  21:00:ב"פעולת חב

  17:00:מפקד מדריכי�
  17:15:מפקד

 .שאל את אלה שחוזרי�, כדי להכיר את הדר� שלפני�

  פתג� סיני -
  ? !?!?נו השבוע אז מה עשי

  !נהננו ע� מי שהגיע� ש הייתה הרקדה מטורפת"מוצ
כל הכבוד לכל �פופקור# וקולה+יו� שלישי הקרנו סרט

  .מי שהיה שות$
�הורי� וחניכי� אהובי�  

  !!ההרשמה למסע סוכות החלה
13.10�12(ס"המסע יתקיי� בחוהמ(  

ח אלול "יו� שלישי כ: תארי� סיו� הרשמה באתר
)23.9.(  

  .ספי� אצל המדריכי�פרטי� נו

  .הדר וצוות ההדרכה,שבת שלו

ני עקיבאב  

 העמותה למען החבר הותיק
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   גבאי בית הכנסת המרכזימשולח$
 .שיעורי�

7:30 �   ע� מאיר פישר שיעור הכנה לראש השנה 
שיעור במסכת מגילה ע�  �  מנחה  תפילת  לפני שעה

  שמואל מרטי#
  .דמי חבירות

  .ה"התחלנו בגביית דמי החבירות לשנת תשע
  . לגמלאי�  1007.  למשפחה  2007

  .תחזוקה
מטה ועד ה שיפצנו את עזרת הנשי� מהכניסה ל"בע

  .התקרה למעלה
  .תודה ליוסי שינדלר על העבודה היפה

  .חידשנו את המחיצה בעזרת נשי�
  .תודה לדוב פרקובי+ על הטיפול המסור

תודה ענקית למרי� פרטוש שבמסירות ובמקצועיות 
  רבה

  ביצעה עבודות תפירה במחיצה של עזרת נשי�
וסירבה לקבל תמורה כספית לשעות העבודה 

  .שהשקיעה
  . יברכ� וישל� שכר� בכפל כפליי�ה"הקב

  .שנה טובה
ס מאחלת לכל תושבי המושב שנה "הנהלת ביהכנ

  טובה ומתוקה
 
ומתפללת שנזכה כולנו להיכתב בספר חיי
 טובי

  .וארוכי
_______________________________________  

 ה" לימי� נוראי� תשעבשטיבלז הסליחות "להל# לו
 ה“סליחות ערב ראש השנה תשע

' כח,  יו� שלישי� אלול' כו, ו� ראשו#י
  05:30                                       אלול

ש "ערב רה, אלול' כט, יו� רביעי
  05:00                                            ה"תשע

 עשרת ימי תשובה
' ד, )נדחה(צו� גדליה , יו� ראשו#

  05:25                                             תשרי
' ח,  יו� חמישי–תשרי ' ה, יו� שני

  05:30                                            תשרי
                              ערב יו� הכיפורי�, תשרי' ט, יו� שישי

                                                05:45  
_______________________________________

  :נחת שיליחות בבית הכנסת מס
�ג� השנה יתקיי� מניי# של סליחות בחצות הלילה  

בבית כנסת מנחת שי החל ממוצאי שבת הקרוב 
  )ו אלול"כ, ויל��ניצבי�(

 .24:35בשעה 
המניי# יתקיי� לאור� כל התקופה של אמירת הסליחות 

� . עד לערב יו� הכיפורי�


 ..כול
 מוזמני


 .הגבאי

  

 משולחן הגבאים
  

  .  לב  מי  לא  ירא–ראש  השנה  קרב  ובא  

  .מנוחהבמוצאי   של  סליחות   .א
התחלת  הסליחות  בבית  הכנסת  המרכזי  בשעה    

22:30. 
  בשעה    י  בחצות"מנחת שסליחות  בבית  הכנסת  

00:34.  
 המניי#  של    לפני 5:15בשעה ביו� ראשו# בשחרית 

5:45  
 .7:00   לפני  המניי#  של  6:35בשעה ו

  .  סליחות  בשאר  ימי  השבוע  .ב
  22:00כל  ערב  בשעה  

  לפני  המניי#  של  5:15בשעה ני�  בבוקר במנייו
5:45  

 .7:00   לפני  המניי#  של  6:35בשעה 

   ). דקות80כ ( .סליחות  לערב  ראש  השנה  .ג
  .22:00בשעה   רביעיאור  ליו�  
 .4:30בשעה    בהשכמה ביו�  רביעי

  .  לצו�  גדליה  ולעשרת  ימי  תשובהסליחות    .ד
  22:00כל  ערב  בשעה  

  לפני  המניי#  של  5:15בשעה ני�  בבוקר במנייו
5:45  

 .7:00   לפני  המניי#  של  6:30בשעה 
  . ַעל ַרֲחֶמיָ� ָהַר9ִי
 8נ6 ְבט6ִחי
5ִי

  .  ִנְ?ָעִני
ְוַעל ִצְדק<ֶתיָ� 8נ6
  . ְוִלי?6ָעְתָ� 8נ6 ְמַצִ@י
 ח<ֶתיָ� 8נ6 ְמַק6ִי
יְוִלְסלִ 


  הגבאי
_______________________________________  

  
        חמישייו
  (  ראש    השנה'      א

7:15  �  .  שיעור    בענייני    ראש    השנה
8:00  �  .התחלת    תפילת    שחרית  

10:20 �  ).זמ#  משוער (תקיעת שופר  
13:02 �  )חצי שעה אחר חצות  היו�(  זמ# מנחה גדולה 
16:30 �    אמירת  תהילי�  ביחידות  ובציבור
18:00 �ולאחריה  אמירת )  דקות25כ (תפילת  מנחה   

  תשלי�
18:34 �   שקיעת החמה 
18:55 � .של  ראש  השנה'  ערבית  ליו�  ב  

    .שישי    יו
   (  ראש    השנה'    ב
7:15  �  . שיעור    בענייני    ראש    השנה

  .התחלת    תפילת    שחרית  - 8:00
10:20 �  ).זמ#  משוער ( תקיעת שופר
13:02 �  )חצי שעה אחר חצות  היו�( זמ# מנחה גדולה 
18:00 �  ) דקות25כ ( של  חג  תפילת  מנחה   
18:10 �   הדלקת נרות שבת קודש 

     ראשו$ביו
  צו
    גדליה
05:02  �  )עלות השחר(  התחלת הצו� 
18:00  �  ".ויחל" ע�  קריאת  תפילת  מנחה   
18:30 �   שקיעת החמה 
18:54 �  .סיו� הצו�  

  . ִנDֵָכר ְוִנ5ֵָתב ְלָפֶניָ� ֲאַנְחנ6 ְוָכל ַעCְָ� 9ֵית ִיBְָרֵאלש

.          ְלַחEִי
 ט<ִבי
 6ְלָ?ל<

  הגבאי

 

 משולחן הגבאים
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שבת שלו
!!!ומבור�  

 

  :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  

  
  "חברי
 על הגשר"

  תאטרו# אורנה פורת

  )30.9.14(בתשרי   ' ה ביו
 שלישי ו"אי

   באול
בבית גמליאל 17:00בשעה 

  ' ג–לגילאי ג$ 
במש� . חברי� הכי טובי� בעול�זהו סיפור על שני 

ובערב שותי� יחד , היו� ה� עוזרי� זה לזה בעבודה
יו� אחד מתפתח ויכוח מאד .כוס תה בחצר וצוחקי�
ושני החברי� רבי� ריב נוראי , גדול בגלל דבר מאד קט#

שבעקבותיו ה� לא רוצי� לדבר או אפילו לראות זה את 
כ� ובזכותו בדיוק אז מגיע לכפר נגר חביב וח. זה לעול�

ה� לומדי� בדר� מפתיעה שחברות היא הדבר הכי 
גדולה או , חשוב ולא שווה להרוס אותה בעד שו� סיבה

  .קטנה
                                                           
שני שחקני

  כניסה חופשית

 
_______________________________________  

  ?חשיפור מצב הרו? דיאטה? כושר
  !זה הזמ# לשיעור עיצוב ואירובי

בעקבות מספר פניות שקיבלתי אני בודקת אפשרות 
אפשרי לנשי# . לפתיחת חוג עיצוב ואירובי בבית גמליאל

  .ולנערות בנפרד
� עיצוב בעזרת מכשירי�, חימו� אירובי: החוג יכלול  

  מתיחות ועוד,משקוליות, כדור, גומיה
ינות לשמור על מתאי� לנערות ונשי� בכל גיל שמעוני
  .בריאות# ולעשות זאת בכיי$ ובצוותא

  .כמו כ# אקבע שיעור הדגמה למעוניינות
  ס"נית# להרש� באתר המתנ
  לפרטי� נית# לפנות אליי

   !שתהיה שנה טובה וספורטיבית
  מירית לובטו$
miritlu@gmail.com 
054)2665667 
_______________________________________  

  "מסע קופסא"
  רו# מוסיקלי לנוערתאט

  לכל המשפחה
  )21/9/14(ו באלול באב "ה ביו
 ראשו$ כ"אי

   בבני דרו
 בחדר אוכל17:00בשעה 
, בחצר אחורית מוזנחת יש המו# קופסאות קרטו#
שמתעוררות לחיי� כשילד אחד מחליט להיכנס 

 קופסאות קרטו# על הבמה שבכל אחת מה# 25 .לחצר
הצגה קסומה . מסתתר עול� של� שמחכה שיגלו אותו

  .ומיוחדת במינה
 
  כניסה חופשית רקדני
 –שני שחקני

_______________________________________  
 

   לב(יהור
 טהר 
  עופר גבישע� 

  " בראשית"קפרשת "ה במוצש"אי
  )18/10/14(ד בתשרי "כ

  20:45בשעה 

ס"משולחן המתנ  
  
  .לא יתפרסם דף המידע, ראש השנה, שבוע הבאב

מערכת דף המידע מאחלת לכל תושבי בית גמליאל שנה 

 טובה

  

 משולחן המערכת
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   *   אורי ' סליחות ואמירת לדוד ד
  

 "אורי 'לדוד ד"כ לומר בכל יום אחר גמר התפלה מזמור "ח אלול עד יוה"ונוהגין במדינתינו מר  "א"משנה ברורה סימן תקפ

 'לדוד ד(ז בתהילים "מנהג אמירת פרק כ....". צ ועד בכלל"בוקר וערב ואומרים אחריו קדיש ואנו נוהגין לומר עד שמע 'וכו

ברוב  .ע"ולא בשו ,לא בטור ,ם"לא ברמב ,לא  בגאונים ,לא בתלמוד ,כ אינו מופיע לא במשנה"ח אלול עד יוה"מר )ריאו
ישנם ספרדים האומרים אותו בכל . [למעט מספר קהילות מצפון אפריקה ומרוקו ,קהילות עדות המזרח מנהג זה אינו קיים

א "אבל הגר, 18במאה ה,א"מנהג זה היה קיים כבר בזמנו של הגר .]תשרי-ולא רק בחודשי אלול ,ימות השנה בסיום התפילה
 'לדוד ד(ז "כ גם אין אומרים קפיטל כ"ח אלול עד יו"מר: "כותב) א מוילנא"מנהגי הגר(בספר מעשה רב . עצמו התנגד למנהג

אורי על פי  '  לדוד דמסביר את יסוד המנהג של אמירת) 19-מאה ה(הרב אפרים זלמן מרגליות  ,בספר מטה אפרים  )".אורי
אבל קשה . זה יום הכיפורים - "וישעי ,"זה ראש השנה   - "אורי"):  חובר בימי הגאונים–מדרש תהילים (המדרש שוחר טוב 

שאינם קשורים "  אורי וישעי" פירושים נוספים למילים 10שהרי מדרש שוחר טוב מביא , לקבל את הסברו של המטה אפרים
   .כלל לימים נוראים

 ?על סמך מה נוסד המנהג,  כןאם

מנהג האשכנזים  .ח אלול"ברוב הקהילות של עדות המזרח מתחילים לומר סליחות מר .חודש אלול קשור לאמירת סליחות
אליהו רבה מבאר שארבעה ימים הם הזמן המינימלי של בדיקת [. ה"להתחיל לומר סליחות לא פחות מארבעה ימים לפני ר

 . זמן הקרבת קרבן פסח–ד ניסן ''בעשירי לחודש ניסן לקראת י "משכו וקחו לכם" ,ח מצריםוכמבואר בפס. קרבן ממומים

ואנחנו  ,כקרבן 'ללמד שאנחנו מקריבים את עצמינו לפני ה ,"ועשיתם עולה"אלא  "והקרבתם עולה"בראש השנה לא כתוב 
 .]צריכים לא פחות מארבע ימים של בדיקה עצמית

ויעבר "ז  "ה דף י"וכפי שדורשת הגמרא בר ' וכו... ל רחום וחנון -ק 'ד 'ד: "עשרה מידותעיקר הסליחות הוא אמירת השלש 
 ,מלמד שנתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח צבור ,אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו :אמר רבי יוחנן ,"על פניו ויקרא 'ה

ל רחום -ק 'ד 'ד: "ואני מוחל להם , הזהיעשו לפני כסדר -כל זמן שישראל חוטאין  :אמר לו .והראה לו למשה סדר תפלה
שיש למנהג זה קשר  ,אורי'  לדוד ד–ז "סביר להניח שאם יש מנהג בימים אלה בימי הסליחות לאמר תהילים פרק כ....... " .

נדפס לראשונה במאה השמונה " (שם טוב קטן"שניאור זלמן ליימן גילה שבספר בשם '   הרב פרופ.לשלש עשרה מידות
כל האומר מזמור  ....סוד גדול: "כותב המחבר) 18מגדולי הרבנים במאה  ,עם הסכמה של הרב אברהם ברודי, )1706(עשרה 

ה "כי שם של הקב ......  כל גזרה רעה שיבוא על האדם יבוטל ...ח אלול עד אחר שמחת תורה "מר ) אורי 'לדוד ד(זה 

  ......".ג פעמים "מופיע במזמור י
ונראה שזה הקשר האמיתי  ,ה"ג מידותיו של הקב"אורי רומזות לי' שבפרק לדוד ד' רות של שם הג הזכ"שהי, אם כן, נראה

  !שנה טובה   .שבין אמירת המזמור לבין הימים הנוראים
  
 שלמה זלמן ליימן' מבוסס על הרצאה של הרב פרופ* 

 

  

 

 חיים הופמן
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 חוגי המתנ"ס בבית גמליאל  נכו$ ל 10/9
 פתיחת חוגי� ג
 להתנסות מחייבת הרשמה באתר המתנ"ס

  משתתפי�10חוג יפתח במינימו� 
.מספר המשתתפי�  בחוג מוגבל בהתא� לאופי החוג  

  
  גיל ושעה' קב  מיקו
  מאמ$  יו
  ש
 החוג

           טרו� חובהחובה16:30  ע'מועדו# ב  ליהיא  יו� ראשו#  התעמלות לגיל הר�

18:00�17:15ב   –כיתה א   ע"דו# במוע  ליהיא  יו� ראשו#  התעמלות קרקע   

   ג# חובה א17:30  מיני פי+  אמרי  יו� ראשו# כדור רגל
  ד �   כיתה ג18:15

סטודיו ואול�   לינור ורחל  יו� שלישי  התעמלות קרקע
  ספורט ניר גלי�

כיתה ג ומעלה כיתה ג  ומעלה           
18:00�19:00  

  ) מהתחנות17:20(הסעה 
  

  עייו� רבי  התעמלות קרקע
  

  סטודיו  ובאול�  לינור ורחל
  ניר גלי�

18:00�17:00כיתה ג  ומעלה       
   מהתחנות16:15הסעה 

  
  טרו� בלט

  
  יו� חמישי

  
17:45�17:00טרו� חובה חובה    ע'מועדו# ב  רחל  

17:00�16:15 ב           � כיתה   א  ע"מועדו# ב  רחל  יו� חמישי  בלט  
  

  17:00     ה–כיתות ג       יו� חמישי  היפ הופ
אול� ספורט   ציקו  יו� שני  ו�כדור סל  ה

  קבוצת יבנה
  16:45ו             � כיתה ה

 מהמכולת 16:15הסעה  ( 
  )והכיכר 

נבחרת כיתה ז כדור 
  סל

יו� שני 
  וחמישי

אול� ספורט   ציקו
  קבוצת יבנה

  17:30כיתה ז                
   מהמכות והכיכר17:00הסעה 

יו� שלישי   ד� כדור סל  ג
  שו#ורא

אול� ספורט בני   אסי
  דרו�

  16:45ד             �כיתה ג
   מהמכות והכיכר16:00הסעה 

  
  יו� ראשו#  כדור סל  ח

  שלישי
  חמישי

אול� ספורט בני   אסי
  דרו�

  17:30כיתה ח                
                          17:30           

                                    18:00  
אול� ספורט   ציקו  יו� רביעי  י� דור סל  טכ

  קבוצת יבנה
  17:30כיתה ט           


כרגע לא ניפתח מחכי�     אבי  יו� רביעי  חוג אופניי
  לנרשמי�

  
אייל   יו� שני י  קרב מגע

  קנובלובי+
  ג# חובה עד ב 16:30  ע'מועדו #  ב

  
17:15        

  כיתה ג ומעלה
  

  
  

  .ביו� חמישי אחרי  בית הספר הנכ� מוזמני� להירש�  ג� לחוגי� 
  
  

  שנה טובה                  
  שורי לוי                  

  
  
  
  
  


