בס"ד

ראה

עלון שבועי

בית גמליאל

פרשת ראה
ל' אב תשע"ב
18/8/12
גיליון מס' 772

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

19:00
20:00
19:25
19:42

דבר תורה  /הרב
"כי יהיה בך אביון מאחד אחיך באחד שעריך בארצך
אשר ה' אלוהיך נותן לך ,לא תאמץ את לבבך ולא
תקפץ את ידך מאחיך האביון; כי פתוח תפתח את ידך
לו והעבט תעביטנו" )פרק טו' ,פס' ז' ,ח'(
לכאורה ,מדוע נכפל הלשון "פתח תפתח"? גם מלת
"לו" מיותרת כי כבר נאמר בפסוק הקודם "אחיך
האביון"? בנתינת צדקה לעני ,עיקר הנתינה אינה מכח
המצווה ,אלא הנותן מרחם על העני ואינו יכול לראות
את חברו העני בצרתו .אולם ,בנותני הצדקה יש כמה
דרגות .יש הנותן צדקה מחמת הכבוד ,כדי שיתפאר
שמו כנותן צדקה .אותו אדם אינו דואג למצבו של העני,
אלא לעצמו ולכבודו .לכן הוא לא ייתן לעני את כל
צרכיו ,כפי שנרמז בפסוק "די מחסורו אשר יחסר לו".

מזל טוב
**בנינו היקר ,אחיעד ,הגיע למצוות.
אנו מזמינים את כל תושבי המושב לקידוש במועדון
הגדול לאחר התפלה.
דליה ויוסי אביגדורי
**מזל טוב לפנינה וגרשון וינר להולדת הנכדות.

העניין הוא לחשוב על צרכיו של העני ולא על מטרותיו
ושאיפותיו של הנותן .אנו מקווים שיקויים המשך הכתוב
"העבט תעביטנו די מחסורו אשר יחסר לו" ,ומכפל הלשון
"פתח תפתח" דרשו חז"ל " :אפילו מאה פעמים".
כך מתבארים דבריו של אחרון נביאי הכתב ,מלאכי,
"הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ולא לבד אם לא
יהי כלום בבית ה' אף ויהי טרף בביתי" .ביאור הדברים:
אע"פ שיהיה בבית ה' ,בכל זאת יביאו את המעשר ואז
יפתח ה' את ארובות השמים ויריק ברכה עד בלי די .אע"פ
שכבר נתן להם דים ,בכל זאת ייתן ה' עוד מדה כנגד מדה.
כשם שהם הביאו אל בית ה' את המעשר ,אע"פ שהיה
בבית האוצר ,כך הקב"ה ייתן "עד שיבלו שפתותיהם
מלומר די".
_______________________
שבת שלום ובשורות טובות ,הרב
שיעור גמרא בבית הכנסת הגדול בשעה .18:15
הרב.

משולחן המערכת
דף המידע יוצא לחופשה .שבוע הבא ,פרשת שופטים ,לא
יצא דף מידע.
הדף הבא יצא בפרשת כי תצא
בברכה עידית ושירי

**מזל טוב לדקלה ואסף צור להולדת הבן ,גלעד מתניה.
שתזכו לרוב נחת מכל הצאצאים.
**מזל טוב לאושרה ושבי דויטש לאירוסי הבת מעיין .
שתזכו לרוב נחת מכל הצאצאים.
**מזל טוב להולדת הבן לאסתר וחנוך קאהן אח
להודיה-חנה .יהי רצון שתזכו לגדלם לתורה חופה
ומעשים טובים ותראו הרבה נחת ,ממשפחת שוימר)ויס(
שאול ,מירי ודבורה האוהבים מאוד.
**לאחיעד היקר.
המון המון מזל טוב בהגיעך למצוות
אוהבים ,המשפחה.

השבת אבידה
נמצאו אופניים חדשים בחצר של משפחת זיכרמן.
ניתן לקבלם על פי פרטים מזהים.

פרויקט בר מצווה
נפגשים השבת בבית משפחת מקול בשעה 17:00
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לוח מודעות
האירועים הקרובים במרכז יעקב הרצוג
מכירת מטפחות וסיכות עבודת יד בשילובים מרהיבים
ביום חמישי כ"ח אב  16/08בבית משפחת עמר
בשעה 20:00-22:30
בואי להתחדש...
חפציה מטפחות
דרושים הורים  /בוגרים מלווים
הטיול השנתי של הנוער לו הוא מצפה ומחכה יוצא בעז״ה
בשבוע הבא בימים שלישי  -חמישי
ומכוון שחגי לא יצטרף לטיול עקב לידת בנו ) מזל טוב(
דרושים הורים שיצאו לטיול  ,אפשר לצאת לחלק מהטיול
 .ללא הורים /בוגרים הטיול לא יוכל לצאת לפועל וחבל ...
כל מי שיוכל לצאת לטיול או לחלק ממנו נא ליצור קשר
עם אסתר הקומנרית
0546596170
תודה על שיתוף הפעולה
ועדת חינוך

סרטים מהאגדות
שרית צימבליסטה
ָ
סדרת שעורי קיץ קולנועיים עם
בימי ג' של סוף הקיץ ניפגש לסדרה של מפגשים קולנועיים.
נעקוב אחר ההשתקפות הקולנועית של כמה מסיפורי היסוד של
העולם המערבי  -ונבחן כיצד משפיעה המציאות החברתית
והתרבותית של זמננו על הסיפורים שליוו את ילדותנו :פינוקיו
וסינדרלה במדינת הגמדים.
"ובבוא אלול אלינו ריח סתיו עלה"
טיול לילי אל חורבת חנות ,עין מטע ועין תנור
יום חמישי ,י"ב באלול 30.8.12 ,בשעה 20:00
איפה :במרכז יעקב הרצוג ללימודי יהדות ,קיבוץ עין צורים
לפרטים :בקרו באתרנוwww.merkazherzog.org.il :
או התקשרו088608330/1 :
) בהרשמה מראש בלבד (

ההצגה "בינינו"!
"מה ביקשתי ..שיקנה לי מתנה!"" ,אני אמרתי שאני לא
מוכן לשטוף כלים??"
בינינו"-דרמה קומית מעולה מבית תיאטרון לחישה" -
הצגה מצחיקה ,שנונה ומרגשת של זוג שחקנים נשוי על
השונה והמשותף ,החלומות ,הפרשנויות ,תקשורת זוגית,
וכל מה שבינינו...
המוזיקה המקורית והמשחק המוצלח מבטיח לצופות "
חוויה מענגת" )עתיה זר ,בשבע(
אחרי ההצלחה הגדולה בבניין שלם הקיץ" -בינינו" בסבב
!הופעות פתוחות
רחובות )א' אלול 19 ,אוגוסט( ,אולם יד לבנים) .20:30 ,יום
)ראשון הקרוב
.פ"ת )ב' אלול 20 ,לאוגוסט( אולם שרת20:30 ,
וירושלים )ד' אלול 22 ,אוגוסט( אולם ז'ראר בכר,18:30 ,
20:30.
לפרטים ורישום מוקדם052655881 :
ריקי אשל
פדיקור ומניקור רפואי וקוסמטי
*בנייה והדבקת ציפורניים
*הסרת שיער בשעווה בכל חלקי הגוף
*איפור כלות וערב
*נרות הופי
יעל.0506599186 :

מי שמחפש/ת מה לעשות עם הילדים בימים נטולי-קייטנות אלה
 יש לנו כמה הצעות:א .שוק קח-תן קהילתי +שוק איכרים  +בנייה בבוץ במרכז
האקולוגי הקהילתי במושב שדמה
 24.8.12יום ששי 10:00-15:00
בואו לתת ולקבל מכל טוב :ספרים ,צעצועים ,כלי בית ,בגדים,
דיסקים ועוד ועוד....
במהלך השוק תוכלו להתנסות בבנייה באדמה ותקבלו הדרכה
קצרה על בנייה באדמה ובחומרים טבעיים .הפעם מורחים על
הקירות 'שכבת הרבצה'  -שכבה שמחברת בין הקש לטיח שיבוא
בהמשך.
ב .מפגשי בנייה קהילתית  -כל יום ראשון מ 16:00עד 19:00
בואו לבלות כמה שעות איתנו בעבודה ,למידה וזמן איכות
קהילתי .נא להביא בגדים שאפשר ללכלך ונשנוש לחלוק עם
כולם.

לפרטים:

אפרת וולפסון 0524345663
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משולחן המתנ"ס
אני לדודי ודודי לי
מתנ"ס חבל יבנה מזמין את כולם לערב מיוחד
סליחות"
"סליחות ,
ככעעכ
מופע מיוחד לימי ה"סליחות"
מאת :האחים נטף
שיתקיים אי"ה ביום רביעי
י"ח אלול תשע"ב )(5/9/12
בשעה  20:30במועדון בבית גמליאל
האחים נטף ינגנו בחלק א' – מוסיקת חובקת עולם –
מסע מוסיקלי הנע בין המזרח הקדום דרך צפון אפריקה
ועד לאנדלוסיה ומזרח אירופה.
וחלק ב' – מופע פיוטי סליחות  -הכולל את פיוטי
הסליחות המוכרים על פי הלחן הירושלמי בשילוב עם
ניגונים מערביים מוכרים .
דמי כניסה₪ 20 :
מתנ"ס חבל יבנה מזמין את כולם ליריד פתיחת חוגים
שיתקיים אי"ה ביום חמישי
ה' באלול )(23.8.12
בין השעות  17:00-19:00במועדון בבית גמליאל
בתוכנית:
פעילות "לגו"
מתחם צבעוני וייחודי הכולל  50,000אלף לבני מגה
בלוקס
המזמינים את הילדים ואת ההורים לחוויה ייחודית.
מתנפחים לכל הגילאים
משחקי שולחן – כדורגל ,כדורסל ועוד
פופ קורן וסוכר חופשי לכל ילד
*וכמובן  -יגיעו מדריכי החוגים שיענו לפניות התלמידים
וההורים
ועוד הפתעות...
כולם מוזמנים !!!
הכניסה חופשית !!!

נדל"ן – מכירה/השכרה
להשכרה ,לכניסה מיידית
דירת  3חדרים  ,כ  72-מ"ר ,מטבח חדש וסלון
מזגנים בכל חדר .יש נגישות לעגלות מכל סוג.
יעל פינקרט
0544610943
להשכרה יחידת דיור  2חדרים מתאים לזוג
סטדנט או קליניקה.
לפרטים פנחס 0545689973
להשכרה בית ברח' הגפן ,9
 5חדרים ) 110מ"ר( ₪ 4,000 ,לחודש כולל ארנונה
ומיסי ישוב.
לפרטים נוספים משה פרץ 0523586072
להשכרה בית עם נוף פסטורלי ,גדול  7חדרים
ממוזג  +ריהוט חלקי  ,ממוגן,
משופץ! )צבע,תריסים,רשתות,מטבח חדש(
חנניה לוינגר 0505662818
מינה לוינגר 0503336754
להשכרה יחידת דיור מושקעת ומסודרת בת 3
חדרים לכניסה מידית
עם מטבח חדש ,מזגן  ,ארון גדול בחדר הורים
לפרטים פרץ 0502051110 ,0502051108

משולחן הגבאים

שי לכל משפחה
כל ילד הנרשם לחוג בהפנינג ,ייהנה מחודש ראשון
חינם.
וזאת בתנאי שיישאר כל השנה.

_____________________________
משולחן ועדת קליטה
ברכת ברוכים הבאים למשפחת דור ,שמרית
אסף והילדים
יהי"ר שתהיה לכם קליטה קלה ונעימה במושב.
שאתם תיהנו מהמושב ומושב ייהנה מכם.
גרים בשכירות אצל משפחת קסלר.

בית הכנסת הספרדי
סליחות בנוסח עדות המזרח.
״ בן אדם מה לך נרדם ,קום קרא בתחנונים....״
סליחות יתקיימו בבית הכנסת הספרדי ,
החל מיום שני  ,בשעה  5בבקר ,מיד לאחר
הסליחות תפילת שחרית ) ״ הודו ״ בשעה ( 6
שיתקבלו תפילותינו ברצון...
גבאי בית הכנסת
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בית חם
המפגש הקבוע של בית-חם יתקיים בע"ה בשבוע הקרוב
ביום שלישי ג' באלול
ה' תשע"ב ) ,(21/08/2012בשעה  17:00אחר-
הצהריים במועדון וותיקים.
נארח אצלנו את חברנו במושב ,ד"ר אלי רוזנברג,
שישוחח עמנו על הנושא המעניין
"חשיבות השינה ".

העמותה למען החבר הוותיק
יום ראשון א' אלול – ב' ר"ח תשע"ב19/8/12 ,
הרצאה" :אנגולה – ארץ אהבתי,או
10:15-11:15
ארץ אשר אהבתי? "
מרצה :דורי רוזן

יום ראשו ן ח' אלול תשע"ב26/8/12 ,
אנו מודים לגב' טל יולס על השיחה החשובה והקרנת
הסרט המעניין ,פרי עבודתה" ,עבודה זרה"  -על עבודת
"זרים" בישראל,בשבוע החולף.
הסרט ,כזכור ,זכה בפרס בפסטיבל בין-לאומי על שם ואן
ליר.

 10:15-11:15הרצאה" :אם יתקע שופר בעיר ועם
לא יחרדו"
השופר – לקראת הימים הנוראים
מרצה :דורי רוזן

לפרטים נוספים ניתן להתקשר למרים גרינוולד
טל' 9437841 :או למרים בר-לב טל'9431310:

נשמח לראותכם !
______________________________
העמותה למען החבר הוותיק 8548693
אריה אב הבית 0505422847

בני עקיבא
לוז שבת-
פעולת ער"ש22:30-
מפקד מדריכים18:30-
מפקד18:45-
מנחה.פעולות.סעודה שלישית ערבית והבדלה.
ברוכים השווים לכל החוזרים מהמחנות! מקווים
שנהנתם!
השבת זו השבת האחרונה שלי במושב בתור קומונרית.
תודה לכל ההורים שתמכו ועזרו,לועדת חינוך,לוועד
המקומי,וכמובן לחב"א וחב"ב שבלעדיהם זה לא היה
נראה אותו דבר!!באהבה גדולה!אסתר.

טוב להודות

רצינו לומר תודה מעומק הלב לכל החברים והחברות
שעזרו ופינקו אותנו בארוחות חמות וטעימות לרגל לידתו
של בננו נועם .כנראה שזה עוד אחד מהדברים שמייחדים
את מושבנו על קהילתו החמה והתומכת !
שנזכה להחזיר בשמחות.
קרן ואוסי מנובלה.
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לוח אירועים לשבוע הקרוב
יום שני
ב' אלול 20/8

יום ראשון
א' אלול 19/8

18:00-20:00
ספריה

יום שלישי
ג' אלול 21/8
בית חם – מפגש
קבוע

יום חמישי
ה' אלול 23/8

יום רביעי
ד' אלול 22/8

18:00-20:00
ספריה
17:00-19:00
במועדון בבית
גמליאל – יריד
חוגים

זמני שבת ראה
תפילת מנחה
"הנץ"
שיעור במסכת גיטין ,מאיר פישר
שיעור במסכת שבת
שחרית
שחרית
מנחה גדולה
מנחה גדולה
תהילים לילדים
תהילים לנשים ונערות
תהילים לנשים ונערות
שיעור גמרא ,הרב
מפקד
מנחה

המערכת:
שירי טויטו
עידית בוכניק
מדפיס :איתי בקר =D
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

בהיכנ"ס הגדול
ביהכ"נ הגדול
שטיבל
ביהכ"נ הגדול
מנחת ש"י
מנחת ש"י
ביהכ"נ הגדול והשטיבל
מנחת ש"י
בית משפ' גרינברג
בית משפ' מייזליק
ביהכ"נ הגדול
בני עקיבא
מנחת ש"י

שבת שלום ומבורך!!!

19:31
05:00
07:30
08:00
08:30
08:15
13:15
13:30
13:30
13:45
17:30
18:15
18:30
19:55

