בס"ד

עלון שבועי

פרשת ראה

בית גמליאל

כ"ז מנחם-אב התשע"ג
03.08.2013

כניסת השבת19:15 :
יציאת השבת 20:16 :
מנחה באמצ"ש19:30 :
ערבית באמצ"ש19:55 :

דבר תורה /הרב
דיני מעשר שני ומעשר עני ,שמיטת כספים ,דיני צדקה,
מצוות הענקה ודיני בכורות הבקר והצאן ,באים בפרשתנו
אחרי הציווי על איסורי מאכלות אסורות .מסביר
האברבנל :בפרשיות הראשונות הזהיר משה רבינו
לישראל ,שיעבדו את השם יתברך ,ראשונה באמונות
והדברים הנפשיים (אלו איסורי עבודה זרה המוזכרים
בתחילת הפרשה) ואחר כך במאכלות ובדברים
הגופיים(,מאכלות אסורות) לקיים מה שנאמר דברים ו',
ה'" :ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך" ,ועתה
בפרשה הזאת בא ללמדם איך יעבדו אותו בממונם
ובתבואותיהם ,לקיים מה שנאמר ":ובכל מאודך"...אלו הן
המצוות בהן אדם מתמודד עם הצורך להפריש מכיסו.
"בעל העקידה" בהסבירו את הסדר המיוחד של כתיבת
הציוויים הנ"ל ,נותן משמעות מיוחדת ועמוקה לדבריו של
האברבנל" -לקיים מה שנאמר בכל מאודך" ,בדבריו אומר
בעל העקידה ,שהמצוות נכתבו לפי הקושי שבקיום

המצווה ,מאחר ו"נתינה" זו תכונה ,שאדם צריך לעמול
עליה ,נותנת התורה לאדם אפשרות להסתגלות הדרגתית,
בתחילה "מעשר שני" -בו האדם לא מוגבל ברכושו ,אלא,
בכך שאינו יכול לאוכלו בכל מקום שירצה  ,אחר כך
"מעשר עני" -נתינת עשירית מרכושו אחת לשלוש שנים
וכן הלאה ....כדבריו" :וכל ענינם שכולם הם דברים
שצריכים לימוד והרגל מפני שטבע האנשים מנוגדתן
במקצת".....
שני הפרשנים האברבנל ובעל העקידה מסבירים את סדר
עניני הפרשה הנ"ל ברעיון ההדרגתיות שבהם .האברבנל
מתייחס להדרגה בעבודת האדם את ה' ,ובעל העקדה
להדרגה בעבודת האדם על תכונותיו ואופיו שלו ,ובסופו
של דבר הלא שני רעיונות אלו משתלבים זה בזה למטרה
אחת "...למען ייטב לך ולבניך אחריך עד עולם כי תעשה
הטוב והישר בעיני ה' אלוקיך"....
שבת שלום ובשורות טובות הרב.

שיעורים
השיעור בגמרא מס' בבא בתרא ,בשבת אחה"צ בשעה 18.15
הרב
_________________________________________
"אבות ובנים" בית גמליאל
כל שבת ,לימוד בחברותא של הורים וילדים
בנים ובנות מכיתות א' עד ו'
בשעה  ,17:20במועדון הוותיקים
מי שבא מרוויח
הרבה פרסים והרבה שמחה!!!

ערב נשים
ועדת "תרבות תורנית" מארגנת ערב נשים יחיד
ומיוחד,
ביום שני ה' תשרי תשע'ד 9/9/13
חברה יקרה,
אנו מזמינות אותך לקחת חלק בהרמת הערב
ובהצלחתו .אנא ,צרי עמנו קשר ,נשמח לכל
שיתוף פעולה.
בברכה,
אלישבע שטאל 0526082501
0523353802
חיותה רוזנמן
רבקה סלומון 0547211291

משולחן הגבאים
 1תפילת ותיקין תיהיה בשעה  5:20בביה"כ הספרדי.
 2בשטיבל החדש בין מנחה לערבית בשבת בן ציון נווה
יעביר שיעור.
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טוב להודות
תודה למשה לוגר ,לכרכרה ולסוסה.

בני עקיבא
ה' עמכם
השבת שבת תנועה!!

אתמול התארחו אצלנו כל ילדי וכל נכדי
והזמנו אטרקציה :נסיעה בכרכרה של לוגר.
משה עם הטרקטור והכרכרה הגיעו בזמן
שקבענו למקום שקבענו וכולנו יצאנו לטיול
מדהים בין הגבעות.
הטיול הסתיים בחצר ביתם ,ושם בעזרת ביתו
חני ואחיה יונתן רכבנו אחד אחד על הסוסה
קלאודיה ,חובבת הגזר המתוק.
היה ממש כיף ,כל החברה שהצטופפו בכרכרה
שרו שירי הלל למשה ורצו למחרת עוד פעם.
המחיר היה ממש נמוך בהשוואה לחוויות
דומות באתרי נופש.
ממליצים בחום.
תודה למשפחת לוגר.
שרה ודני מס
_________________________________
אריאל סאפר היקר
ישר כח ענק על השבת לנוער שארגנת בבית
גמליאל .אין ספק שבדוגמא האישית שלכם
בניתם נתבך נוסף בעיצוב אישיותם היהודית
של בני הנוער במושב .שירבו כמותך בישראל.
הורי נוער בית גמליאל

משולחן הוועד המקומי
פינוי גזם יתבצע השבוע בתאריך:
יום שלישי 06.08.13
נא לא להוציא גזם לאחר התאריך הנ"ל ,תודה.

משולחן המזכירות
שרית המזכירה יוצאת לחופשה באוגוסט בתאריכים
הבאים:
 04-08/08/2013מראשון עד חמישי כולל.

מכירות
מחפשים לרכוש ארון בגדים יד שניה  3דלתות במצב
טוב.
קוקי0546471491 / 0546600113 -

 22:15פעילות לחבריא א' בסניף.
וביום השבת:
אחרי התפילה הצגת העוגות וארוחות שבטיות
 18:30לימוד ומפקד מדריכים
 18:45מפקד חניכים
מנחה
פעולות
סעודה שלישית
הבדלה
פרשת "ראה" היא הראשונה בספר דברים שרוב תוכנה מצוות
ומשפטים ואשר חשיבותם רבה כל-כך במיוחד לפני כניסת בני-
ישראל לארץ ולכן פותחת הפרשה בהבטחת ברכה לשומעים למצוות
הבורא ומאיימת בקללה על שאינם סרים למצוותיו ,וגם קובעת את
העיקרון הגדול של הבחירה החופשית!
בהמשך הפרשה מובא היתר אכילת בשר תאווה  -בתקופת נדודי בני-
ישראל במדבר לא אכלו אבותינו בשר חולין אלא מי שרצה לאכול
בשר היה מקדיש את הבהמה ומקריבה קורבן שלמים מקצתו למזבח
מקצתו לכוהנים ואת החלקים המותרים באכילה אוכל המקריב,
כלומר כל סעודת בשר היתה חלק מעבודת הקורבנות ,ואין אדם
נהנה מסעודת בשר אלא אם כן שיתף בה מזבח וכוהניו עפ"י דיני
הקרבת הקורבנות .ואולם משנכנסו לארץ ושוב אין המשכן הולך
עימהם ואי אפשר להקריב קורבן שלמים בכל יום הותר להם בשר
תאווה כולל החלקים הנאכלים לכוהנים בקורבן שלמים ,בתנאי
שיקוימו הלכות שחיטה ושאר דינים .בהמשך הפרשה מזהירה
התורה מפני פיתויים ,הסתות ,הדחות והשפעות העלולים להסיר
ליבנו מעבודת ה' ושמירת מצוותיו  -אזהרות אלה מצויות בפרשת
נביא השקר ,בפרשת מסית ומדיח ,בפרשת עיר הנידחת ובאזהרות
מפני התגודדות ואכילת בשר תועבה .אחרי דיני המאכלות האסורות
באים דיני המעשרות (מעשר שני ומעשר עני) ,שמיטת כספים ,דיני
צדקה ,מצוות הענקה ודיני בכורות הבקר והצאן ,ולסיום  -פרשת
המועדים.
טוב להודות
בשבת שעברה חווינו 'שבת באווירה אחרת' .השבת הייתה מוצלחת
מאוד בזכות חבר'ה שבאו מהמכינה 'קשת יהודה' והרימו את
המורל.
אנחנו רוצים להודות לכל מי שעזר בהכנת השבת,בקישוט ,באוכל
ובאווירה.
במיוחד אנחנו רוצים להודות לאריאל סאפר על היוזמה והארגון.
מי ייתן ונזכה לחוות עוד שבתות מרוממות שכאלה.
סניף בנ"ע בית גמליאל
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לוח מודעות

נדל"ן למכירה/השכרה
להשכרה לטווח ארוך במשק בבית גמליאל:
בית בן חמישה חדרים ,ובנוסף יחידה בת שלושה חדרים.
היחידות כוללות מיזוג ,וארונות קיר בכל החדרים ,מטבח
מאובזר עם אפשרות להשארת ריהוט חלקי ,וכן חצר
גדולה.
לפרטים :אברהם וזהבה גוטמן בטלפון0546434307/8 :
________________________________________
להשכרה דירה  5חדרים מרווחת וממוזגת ברחוב ההדר.
.עם דק יפה
יום טוב 050-5393080
________________________________________

הצהרון של הילה
לנרשמים לצהרון עד  ,20.8.13לשנת הלימודים הבאה
תינתן הנחה של  10%על חודש ספטמבר.
לפרטים נוספים
הילה052-5712298 :
מחפשים דירה לאירוח לראש השנה.
נודה מאוד על העזרה!
אסף רז 0545688306

להשכרה יחידה ממוזגת ומרוהטת בת  2חדרים
מתאימה לזוג או למבוגר/ת עם מטפל/ת
לפרטים  :אבי 054-6360163 -
__________________________________________

תקועים עם סטוקים של אגורות כשאתם יודעים שבעצם
אין סיכוי שאתם הולכים לשלם איתם על משהו?
קונה כסף קטן [כל סוגי המטבעות] ב 70%-50%מהשווי
הכולל של המטבעות!

להשכרה בית  3חדרים עם חצר נפרדת .
כניסה בתחילת יולי.
לפרטים :נעמה אליה 050-2524019
________________________________________

איתי בקר 0509322578 -
_______________________________________

למכירה ,בית בהרחבה 5 ,חדרים ,קומה אחת (הכנה
לקומה נוספת)
לפרטים  :הדס 0526775526
________________________________________
להשכרה בית בן שני חדרים .מתאים לזוג .מתפנה ב-
31.7.13
אורה כהנא 052-8249579

לכבוד שבת מברכין -אלול
מתארגנת תפילה קהילתית נעימה בשירה ונחת
למשפחות .אם גם אתם מרגישים צורך להתחדש ,אתם
יותר ממוזמנים.
קבלת שבת ושחרית בסניף בני עקיבא .
מנחה וקבלת שבת 19:30
שחרית 8:30
אחרי מוסף קידוש משותף (הביאו עמכם עוגה/שתיה וכו׳)
מעגלי לימוד קצרים למשפחות,לנוער ולילדים
נשמח שתקחו חלק.
לפרטים:
חיותה ,עליזה משה ודניאל שטריקר

מחפשת מישהי אחראית לשעה וחצי בבוקר לפיזור
הילדים החל מה 1/9בשעות6:30-8:00
לפרטים נוספים:
אפרת050-6299417 :
חדש בצרכניה לרגל החופש הגדול הצרכניה תהיה
פתוחה בימים א-ה עד השעה22.00
חדש! פיצה בצרכניה .פיצה טעימה באיכות מעולה
במחירים מפתיעים:
פיצה משפחתית לארג'  ,₪ 32.90שתי משפחתיות 60.00
 ,₪פיצה אישית גדולה * ₪ 17.00כל תוספת ₪ 3
מבצע! קונים פיצה משפחתית ומקבלים  6טרופיות
מתנה!
שרות משלוחים לפיצה .ניתן להזמין טלפונית.
חדש! אפשרות גם לפיצה מהדרין!
בתודה אליהו 08-9421363

אנו אוספים לפינת משק בית במעון פריטי לבוש כמו
נעליים מטפחות וכובעים  -נשמח לקבל פריטים אלו
במצב טוב .כמו-כן אנו מקימים פינת תקשורת ואנו
זקוקים למקלדות ישנות טלפונים משומשים וכדומה
דרושה בחורה אחראית (אפשר בגילאי תיכון) לעבודה
במעון כל יום בין השעות 16:00-17:00
תנאים טובים
לפרטים נוספים:
ניצה 054-3377553
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העמותה למען החבר הותיק
במהלך חודש אוגוסט לא יתקיימו שיעור תנ"כ והרצאות
במסגרת תוכנית קיץ בימי ראשון,
העמותה למען החבר הותיק בחבל יבנה מאחלת לכולכם
קיץ נעים ובריא.
תודה מראש,

בטחון
במוצאי שבת האחרון נגנב רכב במושב.
כמו כן ,בחודש האחרון פועלת באיזור כנופיה שגונבת
טרקטורים ומלגזות
תשומת לב לאנשים ורכבים חשודים.
ליאור פורמן
טלפון054-6330468 :

אופירה

ועדת חינוך לגיל הרך
בית חם
המפגש הקבוע של בית-חם יתקיים בע"ה ביום שלישי
הקרוב ,ל' מנחם אב (ראש חודש אלול) ,ה' תשע"ג
( ,)06/08/2013בשעה  17:00אחר הצהריים ,במועדון
וותיקים.
אנו מודים לחברתנו במושב ,גב' אתי יולס ,על שיחתה
המעניינת עמנו בשבוע החולף.
לפרטים נוספים ניתן להתקשר:
מרים גרינוולד טל' 80-1487049
או למרים בר-לב טל' 80-1489898

השבת אבדה
אבד לנו אופן "בימבה ג'וק" בצבע אדום .אם מצאתם אנא
התקשרו:
רבקה  0547211291או 089431341
________________________________________
בערב שבת האחרון נלקח בטעות הסטריטר שלנו מגן
השעשועים שליד בית הכנסת המרכזי .נשמח לקבלו חזרה
בהקדם.
משפחת בוקרה 0549785468

הורים יקרים שלום רב,
בהמשך לפרסומים הקודמים בנושא ,ברצוננו להודיע על
פעילויות נוספות המתוכננות
בע"ה לילדי הגיל הרך בחופשה הקרובה.
בתאריך  6.8ביום שלישי -יתקיים יום ספורט
בתאריך  13.8ביום שלישי -תתקיים שעת סיפור
בתאריך  19.8ביום שני -תתקיים פעילות מים
ביום הספורט הקרוב נקים חמש תחנות שונות.
לצורך תפעול התחנות אנו זקוקים ל 15-הורים מתנדבים
( 3מבוגרים בכל תחנה) אשר יהיו אחראיים לארגן את
התחנות ולהפעילם .תחנות לדוג' :מרוץ שליחים ,משיכה
בחבל וכד'...
(הצעות נוספות לתחנות יתקבלו בברכה).
*הורים המעוניינים נא לפנות ביום ראשון לאחד מחברי
הועדה הרשומים מטה.
כניסה ליום הספורט החל מגילאי  3-6בליווי מבוגר בלבד
(מעל גיל .)12
עלות הפעילות היא .₪ 15
פרטים ועדכונים נוספים על שאר הפעילויות ניתן לקבל
בקבוצות הווטס-אפ השונות.
הורים יקרים,
אנו מזכירים כי הצלחת הפעילות תלויה בכם
ובהתגייסותכם!
המשך קיץ נעים!
ועדת חינוך לגיל הרך.
איציק ברגר ,אסף רז ,מוריה יסלזון ,נטע מוסקוביץ,
רחלי פורמן ,שולי רוז'ינסקי,
שני ברגר ונטע פקטר.

4

ויתד תהיה לך על אזנך (דברים כ"ג י"ד)
הפסוק הנ"ל מתייחס למצוות עשה שהיא בניין אב לכל מה שקשור באיכות הסביבה.
בעיית הקקי (קוף קמץ וקוף חיריק) של כלבים על המדרכות במושב איננה חדשה ,ועם הזמן הולכת ומחמירה .הבוקר
ראיתי חבר נחמד מטייל עם כלבו על המדרכה .כיאה לכלב בריא ,הוא נעמד בפתח חצר אחד הבתים ועשה את צרכיו.
הדבר כלל וכלל לא הטריד את בעל הכלב שהמשיך בדרכו .לאחר כמה דקות רצה על המדרכה ילדה בגיל  ,8-10החליקה על
הקקי (קוף קמץ וקוף חיריק) ,ומעדה .למזלה לא היו לנפילתה השלכות חמורות יותר ,פרט לכך שהיא נכנסה הביתה
כשנעליה מזוהמות בלכלוך הנ"ל.
אינני מבקש מבעלי הכלבים לאסוף את הנ"ל לשקית ניילון (גם זיהום סביבתי) .מספיק שתהיה להם "יתד" (יעה ,בלשוננו
כיום) ויפנו את הנ"ל לבין השיחים הגדלים לאורך כל מדרכות המושב.
הצעתי איננה מסובכת ,בעל הכלב יזכה בקיום  2מצוות עשה (ויתד תהיה לך על אזנך ומצוות חינוך הדור הצעיר) ,ולתושבי
המושב תהיה הרווחה.
ישראל ברוקנטל

שבת שלום
ומבורך!!!
המערכת:
שמרית פרנקל
צקי יולס
מדפיס :יהונתן רועי עזריה
מפיצה :שרית גרוסמן

הודעות לפרסום יתקבלו עד יום שלישי ב .11:00
לכתובת המייל:
dafmedabg@gmail.com
לכניסה לאתר המושב:
www.beitgamliel.org.il
שם :גמליאל .סיסמא75 :
מזכירות המושב80-3395399 :
Sg828@bezeqint.net
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