
  

  ד"בס

  

    

    

  

  

 

  עלון שבועי

 בית גמליאל

  
  פנחספרשת 

ב "תשע  תמוזד"כ
14/7/12       

  767 ' מסןגיליו

  

 פנחס
  19:26   כניסת שבת

  20:30   יציאת שבת

  19:47  ש"מנחה באמצ

  19:57  ש"ערבית באמצ

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 הרב/  דבר תורה

ק שר, לפי דרך זו"... דריכה נעם וכל נתיבותיה שלום"
מסביר , בכך למשל. צריך האדם לילך, שביל הזהב

כשאמר , את חטאו של משה) שמונה פרקים ד(ם "הרמב
משה נטה באמירה זו לצד , לדעתו".. שמו נא המורים"

 ראו השבטים את קנאותו של אשרכ, אם כך. הקיצוני
 של חשדו שהיא מצד ירושת אימו ושיש בה שמץ, פנחס

מבליט הכתוב , כדי למנוע זלות שפתיים, לכן. עבודה זרה
 שהיה אוהב שלום ורודף -את ייחוסו של פנחס לאהרון

עות עמוקה ביותר להבנת ניתנה משמ,  ובכך-שלום
.שנעשה בטוהר לב, מעשהו הנועז של פנחס  

  
______________________  

  הרב, שבת שלום ובשורות טובות

".. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן: "א"ה פסוק י"פרק כ
, הראיתם פוטי זה, ים מבזים אותולפי שהיו השבט"

שפיטם אבי אימו עגלים לעבודת אלילים והרג נשיא שבט 
)י"רש". (בא הכתוב וייחסו לאהרון, לפיכך! ?מישראל  

 
השבטים התיחסו למעשהו של פנחס כמעשה הנובע מכוח 

, באשמת הריגה, הם רצו לדון אותו למיתה, שורשי אימו
, יה אוהב ישראלשה, בא הכתוב ויחסו לאהרון, לפיכך

. ומעשיו של פנחס נובעים דווקא מצד ייחוסו של לאהרון
  היא ,הדרך התור. אינה דרכה של תורה, באופן כללי הקנאות

  תהילים לנשים

 
בכל שבת מקיימים אמירת תהילים בבית משפחת 

מיזליק בשעה   ובבית משפחת13:45גרינברג בשעה 

  .את מוזמנת בשמחה .17:45

  שיעור לנשים
  
  18:40השיעור מתקיים השבת בשעה 

__________________  
  הרבנית, שבת שלום

  מקווה
  

  .ש"מוצ, חמישי, רביעי: בימים 0548094202 -אילנה
  .שני שלישי, בימים ראשון 0544534015 -הדבור

   .בימי שישי לסירוגין
  יש לקבוע מראש

  

  
לא רחוק מגינת , נמצא דלי משחק לגינה בצבע תכלת

 אצל משפחת נמדר. השטיבל

 השבת אבידה
  

 לישעיהו היקר
  לרגל הגיעו לבר מצווה בפרשת בלק

  ר ששמח בשמחתנותודה לציבו
  .ולכל המשפחות היקרות שהואילו לארח את אורחינו

  תודה מיוחדת שלוחה
  )שובל ושמואל, אפרת(לאירית פרקוביץ ולצוות שלה 

  .על עריכת האירוע למופת ועל היחס הנהדר
  ברכות לכולם
  משפחת גילור

  

 מזל טוב

  
 . פריצות לבתים במושב6 השבוע האחרון היו ךבמהל

אנא עדכנו אותי על אנשים או רכבים חשודים מהר ככול 
) מיקום וכו, צבע, מספר רכב(רב הפרטים  עם מי,האפשר

אנא עדכו על .כמו כן .עירנות של כולנו תוכל לעזור

ד חבל יבנה נערך "מתמי .פריצות או ניסיונות פריצה
י "לתת מענה לגל הפריצות ביחד עם משטרת יבנה ע

 .ת הגלויה והסמויה במושב וסביבותוילוהגברת הפע
ע בשמירה ד ולסיי"חברים המעונינים להצטרף למתמי

 מוזמנים ליצור קשר איתי או -על משפחותינו ורכושנו 
 050-6276285 - רן פרינטה -ד חבל יבנה "עם מפקד מתמי

                                                 __________________  
 0546330468, ליאור פורמן

 ביטחון
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תיק טרולי לבית ספר במצב מצוין כמעט בלא : למכירה
עם לבבות ) השתמשתי בו בערך שבוע וחצי(שימוש 
  .סגולים

  9421903נעמי שטאל 
________________________________________  

לטיפוח ואסתטיקה של כף  ?עוברים לסנדלים.. הקיץ מגיע
ציפורניים  ,עור קשה, לותיב ,טיפול בסדקים בעור -הרגל

  !!!חשוב במיוחד לסובלים מסוכרת ...'חודרניות וכד
  

  9436987שפרה 
  )בתיאום מראש ( 

________________________________________  
 :נשות בית גמליאל מוזמנות להנות

הסרת שיער בשעווה  *, פדיקור ומניקור רפואי וקוסמטי *

איפור  *, פורנייםבנייה והדבקת צי *, בכל חלקי הגוף
  נרות הופי *כלות וערב

 182 התמר 0506499186יעל 
________________________________________  

, ז החופשות המגוון"לאור לו -ש עם צקי שלו"שיעור פ
ה בחודש "נחזור ללמוד בעז "לפגרת קיץ"הוחלט לצאת 

  קיץ נעים ומרענן לכולם ,אלול
________________________________________  

לצורך פרויקט   פניים ישנים אני זקוק לכמה זוגות או

 .אם אין לכם בהם צורך אשמח לקבל אותם  .ילימוד
 0524489213 נמדר מוטי

________________________________________  
שאסור  הלוהטת מכירת הקיץ !!המכירה של טל חוזרת

 , במחירי סוף העונה-מיטב האופנה . לפספס
  ומכנסיים של מיטב המעצבותחולצות, שמלות

, מומה, דקלה קדם, סיאלו, מיכל אמה, יאנה, לילך תמרי
 .האוירה נעימה והיחס אישי, כרגיל .וי ועוד.אנקי בי וי

 19:00-23:00 - חמישי 12/7? מתי
   10:30-16:00 -שישי    13/7         

 )לפנינה ושמוא( בבית משפחת שטאובר ?איפה
 050-3371173: לפרטים נוספים

 ברטל שטאו
________________________________________  

 ועד 21:30 בשעה 14/7ש הקרוב "במוצ !מכירת בגדי ים
   תקיים בביתי מכירת בגדי ים של חברתת 23:30

sunway. בגדי ים להגנה מפני השמש לכל הגילאים ,
 .ובגדי ים צנועים לנערות ונשים ,נשים וגברים

 .רים משתלמיםיהיו דגמים שקשה להשיג בחנויות ובמחי
 .052-3934670עפרה נוה , אשמח לראותכם

  

 לוח מודעות

  
  חדרים3דיור יפיפיה בת '  בחודש יולי יח מתפנה

 מטבח חדש, ול בחדר שינהארון גד, עם מזגן
 .1+מתאים לזוג צעיר 

  0502051110פרץ 
 0502051108 

  
__________________________________________  

  
  ' חדרים משק קרייז3להשכרה בית 

  
  0505635802ברוך 

 מכירה/ן להשכרה"נדל

  
 .מן'ושלומי תורג) אלינה(ברכת ברוכים הבאים לאיילה 

  .גרים בשכירות אצל משפחת עזריה
  .ר שתהיה לכם קליטה קלה ונעימה במושב"יהי

  . והמושב ייהנה מכםשאתם תיהנו מהמושב
  

 
  טיול ארכיאולוגי

  
 פעילות יחודית ,החוויה ארכיאולוגית בשילה הקדומ

  -מסלול הטיול.)13/7(ג תמוז "יום ששי כ -ם  וילדיםלמבוגרי
 סיור מודרך וחשיפת -אתר שילה הקדומה -יציאה-8:00

 .ממצאים ארכיאולוגיים בליווי ארכיאולוג בכיר
צפיה במיצגי  -"נחלת בנימין"במרכז המבקרים ביקור 

היבה אל תצפית מר .מולטימדיה וטעימות יין ביקב פסגות
  15:30חזרה משוערת  .מרחבי בנימין

   כובע ,אוכל ושתיה לכל היום, נעלי הליכה: ציוד נדרש
  .ח למשתתף" ש65: עלות

  ייתכנו שינויים במסלול
  0522-319959צביה זידובר : פרטים והרשמה

 

  יום עיון לנשים
יתקיים , "להחינוך וגאו: " יום עיון לנשים ובנות בנושא

 בגבעת -במדרשת אורות עציון  24/7, באב' ה, ביום שלישי
הרב יונה , הרב דרוקמן: בין הרבנים המלמדים .ושינגטון

הרב עוזי , הרב מיכאל טוביינו, הרב ברוך הרניק, גודמן

למעוניינות ארוחת צהריים  .ביננפלד והרב הדס הופמן
 .ושמרטפיה בתשלום ותיאום מראש

 0547002125 :אודליה-לפרטים

 .מצאנו גנב בביתנו, 3:45ב , ביום שני
אלעד התעורר כשהגנב נכנס לחדר השינה שלנו אבל 

מפתחות , בר לקח הגנב את התיק שלי עם ארנקבינתיים כ

-אם אתם מוצאים חפצים זרוקים במושב , בבקשה .ועוד
 אנא -ארנק או כרטיסים , צרור מפתחות, תיק עור חום

  .התקשרו בהקדם
___________________ 

  לימור דרורי, תודה
0544488433 

 

 משולחן המערכת

 וועדת קליטהמשולחן 
 

  תרומת דם
  

 תתקיים , 13:00 – 08:30  :בין השעות 27/07, יום שישי
י " ההתרמה תתבצע ע.התרמת דם לתושבים במועדון הגדול

 .א"מד
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  .כל השנה עמלתם קשה וכעת אנו רוצים להצדיע לכם  !מדריכים יקרים*

, הליכה באמת הביאר , אומגה ביער האיילים: בתוכנית.  נצא כולנו ליום כיף בגוש עציון18/07, ח תמוז"כ, ביום רביעי
  .תחזיון אור קולי בכפר עציון ולסיום טקס הוקרה במעמד ראש המועצה וחלוקת תעודו

  !לא לפספס. היום מיועד למדריכים בלבד וללא עלות. פרטים ורישום אצל הקומונריות. 12:30- היציאה מהיישובים ב
  
ות מחבל /יתקיים קורס נהיגה בטרקטור מרוכז לנערים, 22-26/07, מנחם אב' ז-'בין התאריכים ג -קורס נהיגה בטרקטור*

הלמידה עוזרת . רישיון על טרקטור וכלים נוספים בשבוע מרוכז אחד ללמוד ולהוציא 15-16הקורס מאפשר לבני  . יבנה
הקורס יתקיים במושב קדרון בהנחה . לעבוד כטרקטוריסט ולנהוג על מיולים, בשיפור הביטחון לקראת הרישיון על רכב

  . נא ליצור קשר איתי- המעוניינים להצטרף .משמעותית ועם הסעה 
  
 נא להירשם אצל הרכזים בכדי –ח חסדי אירית בימי רביעי "וניין להתנדב בגמכל המע -ח חסדי אירית"התנדבות בגמ*

  !תנו כתף ובואו להתנדב. ח זקוק לאנשים"בקיץ הגמ. שנוכל לארגן הסעה
  
 שיפור ולמידה -מטרת המשוב. בשבוע הבא יקבלו ילדיכם משובים על פעילות הקייטנה! הורים יקרים-קייטנות קיץ*

  .פו פעולה ותחזירו את המשובים מלאים בשיתוף עם הילדיםאשמח אם תשת .משנה לשנה
  H_y_oren@013net.net 050-5773680  אורן

  
  .פתח חדר האוכלתערוכת הציורים של ילדי קבוצת יבנה תוצג ב : תערוכת ציורים*

עד יום רביעי התערוכה תהיה פתוחה לקהל הרחב  18:00 בשעה 16/7/12ו בתמוז "ה ביום שני כ"פתיחה חגיגית תתקיים אי
  .החוג בהדרכתה של מרינה מזולמאן. 25/7/12במנחם אב ' ו
  
  ".חכם בשמש"מזמין את כל תושביו לפעילות  "מכבי"ח "ס חבל יבנה בשיתוף קופ"מתנ  :הפנינג רטוב *

  .  בבריכת השחיה בניר גלים17:00 מהשעה )30/7(א מנחם אב "ה ביום שני י"אי
  "חכם בשמש"תחנות הפעלה בנושא , מבורי לתינוקות'ג, מתחם בועות סבון , גשר צף בבריכת השחייה:בתוכניות

  .התפתחות הילד ועוד: הפעלות בנושא.  הפעלת הורים ותינוקות בעיסוי–הורות בריאה 
  :שעות הפעילות

  18:00-16:30בנים בבריכת השחייה בין השעות *   
  .      והבנות על הדשא

  18:30-20:00 בין השעות ההבנות בבריכת השחיי
  .     והבנים על הדשא 

  
  לכל גיל  ₪ 20:       מחיר לכרטיס 

  משפחתי ₪ 60         
  .לאדם ₪ 10  –למנויים בבריכה 

  
אם ברצונכם חוג מסוים ביישובכם  הנכם מוזמנים לפנות  .ס חבל יבנה מתארגן  לחוגים לשנת הפעילות הקרובה''מתנ *

  .ס בקבוצת יבנה 'ה בימי שני וחמישי יתקיימו חוגי ילדים מיד אחר ביה'אי . עבורכםס  ואנו נשתדל לארגן''למתנ
  , התעמלות קרקע , גאז ומחול ,ודו 'ג: חוגי הילדים הקיימים בישובים ממשיכים 

, ז'דקופ, רקמת עמים:זומבה ממשיכים וניתן לפתוח חוגי ויוגה :כמו כן חוגי מבוגרים .. טניס , קפוארה , כדור סל 
  . משתתפים 10חוג יפתח ביישוב רק עם מינימום . טנות וציורתכשי

  
 

 ס"משולחן המתנ

  
  15-7-12ב 'ה תמוז תשע'ראשון כיום 
  חנה לבל, ך"תנ  8:45

   טרנר–" הרומנטיקה באנגליה"  10:00
  

  אריאלה הירש:מרצה
  .נשמח לראותכם 

____________________  
  בברכת קיץ בריא

 יבנה-צוות העמותה בחבל
  

 העמותה למען החבר הותיק
  

ה בשבוע הקרוב "חם יתקיים בע-המפגש הקבוע של בית
- אחר17:00בשעה , )17/07 ( ,ז בתמוז"ביום שלישי כ

נארח את חברנו במושב מר . הצהריים במועדון וותיקים
  .שמואל מרטין
  .רחל הריסון על שיחתה עמנו בשבוע החולף' אנו מודים לגב

________________________      
   לפרטים נוספים                                  

  9437841 מרים גרינוולד 
  9431310 לב -מרים בר 

 

 בית חם
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  יום ראשון
  15/7  תמוזה"כ

  

  שנייום 
  16/7   תמוזו"כ

  שלישייום 
  17/7 תמוז ז"כ

  ביעים ריו
  18/7   תמוז ח"כ

  שייום חמי
  19/7 תמוז ט"כ

  
16:00  

שיעור תורה לילדים 
  )נ הגדול"ביהכ(

18:00-20:00 
  ספריה

  

17:00  
  )מועדון וותיקים(בית חם 

  

16:00  
שיעור תורה לילדים 

 )נ הגדול"ביהכ(

18:00-20:00  
  ספריה

 19:36  תפילת מנחה 
 05:20  תפילת ותיקין

 07:30 נ הגדול"ביהכ מאיר פישר, יןשיעור בעיניני גיט
 07:30 שטיבל שיעור במסכת שבת

 08:30 נ הגדול "ביהכ שחרית
 08:15 י"מנחת ש שחרית

  נ הגדול"ביהכ דורון לוז , שיעור למבוגרים, לאחר התפילה
  נ הגדול"ביהכ רחל הריסון, במקביל שיעור לילדים

 13:30 שטיבל מנחה גדולה
 13:15 י"מנחת ש מנחה גדולה
 13:30 נ הגדול"ביהכ מנחה גדולה

 13:30 י"מנחת ש תהילים לילדים
 17:00 נ הגדול"ביהכ הרב, שיעור גמרא

 17:00 נדלר' משפ פרוייקט בר מצווה
 17:10 מייזליק' בית משפ תהילים לנשים ונערות

 17:30 על דשא הרב חוג פרקי אבות
 18:40 מועדון ותיקים  הרבנית -שיעור לנשים

 18:45 בני עקיבא מפקד
  שטיבל עזריה עוזי שמשש "שיעור בפ, בין מנחה לערבית

 פנחסזמני שבת 

  לוח אירועים לשבוע הקרוב

  !!!שבת שלום ומבורך

  
  :המערכת

  עידית בוכניק
  טוויטו-שירי גביש

  אפרת להמן: מדפיסה
  שרית גרוסמן: מפיצה

הודעות לפרסום יתקבלו עד יום 
  .19:00שלישי ב 

dafmedabg@gmail.com 
www.beitgamliel.org.il  

  57: סיסמא. גמליאל: שם
  9437133 :מזכירות המושב

Sg828@bezeqint.net

  

  

 ש"פעולת ער 22:45
 מפקד מדריכים 18:30

 מפקד 18:45
 מנחה פעולות ערבית והבדלה

  

באמצע טיול ' ה מבוסטון בבכיתה י'השבת מתארחים אצלינו חבר-
ב "קומזיץ בחורשה חב/ים פויקהבארץ ועל כן במוצאי שבת התקי

 ...שיניים ולהשתפשף באנגלית'זה הזמן לשבור ת!מוזמנים
 !שיחקתם אותה-מחניים סניפי!נפש בריאה בגוף בריא-
ברוכים השווים לשבט איתן האלופים שחזרו למושב אחרי שבוע מלא -

 (:גאים בכם!בתל אביב עיר הקודש התנדבותית ומהנה פעילות 

 !היכונו!?!?מי השבט שיזכה!שבת הבאה שבתנועה-
 !אל תגידו לא ידעתי לא שמעתי!!!הרשמה לחפש תמדריך עד היום-

 בני עקיבא


