
  

  ד"בס

  

    

    

  

  

 

  עלון שבועי

 בית גמליאל

  
  שלח פרשת 

ב "תשע  סיוןט"י
16/6/12       

  763 ' מסןגיליו

  

 שלח
  19:26   כניסת שבת

  20:32   יציאת שבת

  19:50  ש"מנחה באמצ

  20:00  ש"ערבית באמצ

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 הרב/  דבר תורה

שהיתה האינטרס האישי שלהם , הנטיה הפנימית שלהם
וטובת עצמם וכי רצו להישאר בנשיאותם ויתכן שהם 

 אבל בפנימיותם הם נדחפו על ידי ,שו בכךלא חעצמם 
 והם הלבישו כל מיני מחלצות של דאגה מחשבה רעה זו

וכביכול כל מחשובתיהם ומעשיהם היו , ומסירות לעם
 הם הטעו את העם והעם ,ולאמיתו של דבר. לשם שמיים

אין אתם נאמנים "נע אחריהם ואמר למשה ואהרון 
 .)דרש רבהמ" (אחינו חוששים בנו יותר מכם, עלינו

דפו על ידי רגם הם נ, בדומה לזה מצינו אצל נדב ואביהוא
" אימתי ימותו שני הזקנים הללו"נטיה עצמית ואמרו 
מחשבה (זאת היתה מחשבת פיגול ,והם יבואו תחתיהם

.פיעה על מעשיהםששה) רעה  
  

______________________  
  הרב, שבת שלום ובשורות טובות

" עמלק יושב בארץ הנגב" "אפס כי עז העם היושב בארץ"
)' כט,' כחג  פסוקים"פרק י(  
 

דברים של דאגה לעם , אומנם המרגלים אמרו כביכול
,  והשתמשו כדי לבסס את טענתם בדברים נשגביםולטובתו

. י משה"ה יכניס את עם ישראל בדרך נס ע"כגון שהקב
ועוד מיני טענות רוחניות . לא תחרב הארץ לעולם, ואלמלי כך

 המבוססות כביכול על הרצון לעסוק התורה בלבד ולהיות
, לא יתכן שבאמת זו היתה כוונתם, אולם. ניזונים מהמן

לא , אפילו שהיא כוונה מוטעית,שאילו כוונתם הייתה טהורה
י "אלא הם כיוונו ע, הייתה יוצאת מהם תקלה גדולה כזו  

  
ת להולדת הבן ברכו! היקריםלאופיר ושרונה מלול 
  .אח ליהונתן, נהוראי

  נועה ורוני, אוריה, הילה, אילנה,  מאחלים מאיר
________________________________________  

שתזכו לרוב נחת . מזל טוב לאירוסי הבת אתי עם דוד
  .יםכדמהם ומכל הנ

  מאחלת סבתא חנה
________________________________________  

 .ליפה ומוטי כהן לנישואי הבן יונתןט "מז

  .ה להרבה שמחות ונחת מכל הילדים"שתזכו בע
  

  שיעור לנשים
  
  18:40השיעור מתקיים השבת בשעה 

__________________  
  רבקה, שבת שלום

  מקווה
  

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

   .בימי שישי לסירוגין
  יש לקבוע מראש

 מזל טוב

  
 תערך הרצאה של פיקוד 20/6ביום רביעי הבא ל סיון 

. בנושא רעידת אדמה הערכות וכללי התנהגותהעורף 
ההרצאה תערך במועדון הגדול בשעה שמונה וחצי 

 .הציבור מוזמן

 

 ביטחון

  ספריה
  .  הספרייה תהיה סגורה14/6ביום חמישי 

____________  
 מנחם

  חוג פרקי אבות
  

   בדיוק17:30על הדשא בשעה חוג פרקי אבות 
_____________  

 .הרב, להתראות

  דואר
  

  .12:30-13:30משעה ' ה-'דואר אפשר לקבל בימים א
  18:00-20:00אחרי הצהריים משעה 

  .12:30-13:30יום רביעי רק משעה 
  .יום שישי אין קבלת קהל

_____________  
 חנה אדלר
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הפקת מגנטים עם   ?עמעונינים במזכרות לאורחים בארו

 .תמונות
  0544923453אופיר הקר 

___________________________________________  
בהדרכת , במסגרת התמחות! דתאימון אישי בהזדמנות מיוח

 תית מעולהמאמנת ד ,מנחה

 0507474770טלי 
___________________________________________  

מתאים לילדים בעלי קשיים  ח"תרפיה בעזרת בע -הדר
בעלת תעודת הסמכה  .רגשיים חברתיים ותקשורתיים

 .אפשרות לקבוצות .רממכללת ספי

 0545689976לפרטים 
___________________________________________  

  .עולהממצב , כסאות מעץ מלא)+מרובעת(פינת אוכל למכירה 
   0506256720 אילנה שבת 

________________________________________  

 לוח מודעות

  
  

  .עד חמישה חדרים, מחפש בית למכירה במושב
  

  0526176913  נבטאייל
________________________________________  

 3-5אנחנו זוג דתי מאלקנה עם תינוקת שמחפשים בית 
נשמח לקבל פניות ) דיור' לא יח. (חדרים להשכרה במושב

  .רוני וחגי רוסנק ,בברכה .מאנשים שרוצים להשכיר
  

   0544920261רוני 
________________________________________  

י ולא בשותפות או הבית פרט, בית להשכרה בבית גמליאל

 .חצר גדולה מקדימה,  חדרים3, בנוסף למבנה אחר

  .הדירה לאחר שיפוץ כללי, כניסה מיידית
 -אבי                                                                      

0522449232  
  0505303975  

________________________________________  
 90-כ,  חדרים גדולים3, בית בנחלהה, בית פרטי להשכרה

  .פנוי מידי, פרטיות, מזגן בכל חדר ,מטבח משודרג, ר''מ
  

  0544862693  שרון
________________________________________  

, עם מזגן  חדרים3דיור יפיפיה בת '  בחודש יולי יח מתפנה

 .1+מתאים לזוג צעיר  מטבח חדש, ארון גדול בחדר שינה

   0502051110 לפרטים פרץ
0502051108 

  

 מכירה/ן להשכרה"נדל

 סדנת בצק סוכר
 

ארגנת קבוצה לסדנא בבצק סוכר בת לאור ההתעניינות מת
 ,המחיר תלוי במספר המתעניינות  . מפגשים לנשים4

להרשמה ראשונית אנא צרו  .הסדנא עתידה להיות במושב
  0528500909: קשר עם יעל יששכר 

 

  שוק קח תן

שישי  ביום - תן במשק וולפסון במושב שדמה-שוק קח
  11:00-15:00 בין  ]האחרון בכל חודש לועזי [29/6

תן -בשוק קח. שימוש חוזר בחפצים במקום השלכתם לזבל
בית מכל החפצים שכבר איננו כולנו מוזמנים לאוורר את ה

, כלי בית, ספרים, צעצועים,  בגדים-זקוקים להם 
ולהתחדש באוצרות שאנשים אחרים כבר אינם  ,ועוד

לא חייבים לתת בשביל לקבל או לקבל . זקוקים להם
המתחם פתוח לכולם והשאריות נתרמות  – בשביל לתת

 .לנזקקים

___________________  
  0524345663אפרת 

 

  

 :להלן עידכונים בנושאים שונים

 בימים הקרובים יכרתו עצים -בחורשה" זקנים " עצים .1
כמו כן חלק מעץ האקליפטוס , זקנים ומסוכנים בחורשה

 .הנטוע ליד מועדון הותיקים

ומי , העצים שיכרתו יונחו בצורה מסודרת במקום מרכזי
 .עוניין יוכל לקחת את עצים לשימושו הפרטישמ

 צבעוניים ויפים יתווספו לספסלים הקיימים  ספסלים15. 2

 .... ברחבי המושב לנוחות ההולכים בדרכים

במהלך השבועות הקרובים יתפרסם מכרז לביצוע .3
 :הפרויקטים הבאים

החלפת רשת , שיפוץ רצפת מגרש הכדורסל וסימונו מחדש) א

 .הגג למניעת כניסה של יונים

ועד לבית ) גרינברג' מול הבית של מש(  שיפוץ שביל הגישה  )ב
 .הכנסת בגדול

  סלילת מדרכה מהשער החשמלי בכניסה למושב לכיוון) ג

 . הכביש הגשר בצד המזרחי של

 :גני שעשועים.4

לאוטומציה לגבי ' ועצה הסכם עם החבבימים אלו חתמה המ
תיקון כל גני השעשועים במושב והבאתם למצב תקין לפי 

 .תקנות מכון התקנים

נוכל לבצע את  ,  ל"רק לאחר שהסתיימו הפעולות הנ
 : הפעולות הבאות

התקנה של דשא סינטטי בגן שעשועים הגדול במקום ) א

 ...החצץ

 .חדשיםשדרוג גני השעשועים הקיימים במתקנים ) ב

 :תשלומי מיסים.5

עם מנהל  ,18/4/12בישיבה שהתקיימה במועצה בתאריך 
 -אתי איכר, אילנה ניזרי,מוטי זית , החשבונות של המושב

 , אחראית מחלקת מיסים במועצה ואלחנן מזכיר המועצה

שתשלומי המיסים , התקבלה החלטה על דעת כל הצדדים 
  !דצה ישולמו דרך מזכירות המושב בלבלמוע

כל מי שנהג עד כה לשלם במועצה מוזמן לפנות , כןל
 . התשלומים  המושב להסדרת למזכירות

 משולחן הוועד המקומי

  
 ה בשבת"ניפגש בעז!!  בר המצווה יוצא לדרךפרוייקט

  . בבית משפחת אסקל,צ" אחה 17:00 בשעה
 

  בר מצווהרויקטפ
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   חני הפקות-" לי גוץ לי ועוץ הטוחן בת"*

  )19/6(ב  "ט סיוון תשע"ה ביום שלישי כ"אי
  17:00אולם האירועים של גבעת וושינגטון בשעה 

-אבי שן, מירי בן חיים, יוסי סגל, דודיק סמדר :שחקנים
  צור ונתן הכט
  ).      18על גיל מ(למלווה  ₪ 20, לילד ₪ 50: מחיר כרטיס

  
יתקיים  )4/72(ד תמוז "ה ביום רביעי י"אי -יום האשה*

  . באולם בגבעת וושינגטון יום האישה
  : בתוכנית

   ארוחת ערב קלה,    דוכני מכירה 18:00
מופע בידור חדש עם נויה -" נויה יוצאת מכלים   "19:45

נתפוס את , נצחק, נשמח.הסוחפת ומצחיקה , המוכרת
  ! שלא באה מפסידהמי... הבטן

מופע בסיפור ובזמר משיריה של  -"הכל פתוח:  "21:00
  . נעמי שמר

  
   מגישה תוכנית סוחפת ומרתקתורדה גולדברגר*

  .המלווה במצגת מרהיבה
  ,מופע שנע בין זיכרונותיה של נעמי מבית אבא

  של הארץודרך האנשים הטובים  הילדות, דרך נופי הארץ
  .שלנו

   פר כץעו: עיבודים וליווי
  בהרשמה מוקדמת  ₪ 70: עלות לאשה
  .ביום האירוע ₪ 90                   

  .ס אצל הדס"הרשמה במתנ
י תושבות מהמועצה "בתחילת הערב יהיו דוכני מכירה ע

, תכשיטים, כובעים, מטפחות, תיקים, בגדים והסביבה
  .ועוד, מתנות לפסח

  
ס או נשים המעוניינות לפתוח דוכנים נא להירשם אצל הד

  08-8622101לענת 
  

 

בואו ליהנות . ההרשמה לקייטנות הקיץ ממשיכה*
כל הקייטנות . עשירות בתוכן וערכיות, מקייטנות איכותיות
, 08-8622101: לפרטים נוספים. מאושרות ומפוקחות

  .ס" או במייל המתנ08-8535383: לשליחת טופס
   הרצאה של תמיר לאון–? הקיץ בפתח? הורים

  
, הקיץ בפתח ואנו עומדים בפני האתגרים ,הורים יקרים

 בשעה 25/06-ב. הסיכויים והסכנות שטומן בחובו הקיץ
י אחד " בבני דרום תתקיים הרצאה מרתקת ע20:30

מהמומחים והמרצים המבוקשים ביותר בנושא תרבות 
תמיר לאון חושף את ההורים אל תרבות הנעורים . הנעורים

לים מעשיים ודרכי החשיבה של בני הנוער ומציע כ
, ההרצאה קולחת. ותיאורטיים להתמודדות והבנת הבעיה

: עלות כניסה. מעניינת ומלווה במצגות מקוריות וייחודיות
או אצל רכזים /ניתן להירשם מראש אצלי ו. ח" ש15

קיום ההרצאה . לא ניתן להשתתף ללא רישום. ביישובים
  . מותנה במינימום משתתפים

 

 ס"משולחן המתנ
  

ונית וחשמלית עבר לצד ימין מכל המחזור לפסולת אלקטר
אנא הקפידו לשים שם אך ורק פסולת . של המכולת 

לכל : העיקרון החשוב הוא הפרדת פסולת. מתאימה ולא זבל
אנא שמרו גם על הניקיון סביב . סוג של פסולת יש מכל נפרד

  .המכלים

 ת איכות הסביבהוועד

  
  

  17/6, ז בסיון"יום ראשון כ
  חנה לבל, ך"תנ  8:45

 "דמות הסינדרלות בקולנוע"  10:00

  ימבליסטה'שרית צ:  מרצה
ר אפי "מוזיאונים מן הכורסא עם ד–י "מדרשת ח   17:00

  "הנערה עם עגיל הפנינה" מאוריצהויס ו-האג:  "והפעם. זיו
  
 שמחת הקצב מוסיקת -קונצט קיץ חגיגי לסיום חוג מוסיקה*

בשעה  3/7, ג בתמוז"ה ביום שלישי י"יתקיים בעז .עולם
  . במבנה מרכז היום17:00

  פבל לוין וולדימיר פרידמן,   אמיל אייבינדר:עם הנגנים
  !הציבור מוזמן, יוגש כיבוד קל.  25₪: מחיר

  
  

 העמותה למען החבר הותיק

  
ה בשבוע הקרוב "חם יתקיים בע-המפגש הקבוע של בית

- אחר17:00בשעה , )19/06( ,ט בסיון"ביום שלישי כ
,  במושבנארח את חברנו .הצהריים במועדון וותיקים

  .מר נחשון וולפסון, האופטומטריסט
  

תודה למרים גרינוולד על השיחה החשובה בשבוע שעבר על 
  ". השנים האחרונות100-ב  ב"יהדות ארה" :הנושא

  .תודה למר חנניה לוינגר על שיחתו המענינת בשבוע החולף
  

כפי שהתפרסם על ידי העמותה למען  !!!לתשומת ליבכם
ה קונצרט חגיגי לסיום "יתקיים בע ,החבר הוותיק חבל יבנה

צ " אחה17:00בשעה  ,)03/07(ג בתמוז "העונה ביום שלישי י
כולם . הסעה תסודר בהתאם לנרשמים. במרכז יום

  !!!מוזמנים
 על 08-8548693נא להירשם בהקדם אצל אופירה בטלפון 

  .מנת שנוכל לארגן את ההסעות
  .פרטים ראו בהודעה של העמותה

  
ב "חם נקיים באותו השבוע ביום שני י-תאת המפגש של בי

צ ונארח את מר דוד " אחה17:00בשעה  ,)02/07(בתמוז 
מיצוי " :הראל מקבוצת יבנה אשר ישוחח עמנו על הנושא

ים של רצוי מאד שבני משפחה נוספ ".זכויות ניצולי שואה
 על מנת שיוכלו לסייע ניצולי שואה יגיעו לשיחה זו 

  .ולהסתייע
____________  ____________    

   לפרטים נוספים                                  
  9437841 מרים גרינוולד 

  9431310 לב -מרים בר 

 בית חם
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  יום ראשון
  17/6 סיון ז"כ

  

  שנייום 
  18/6  סיון  ח"כ

  שלישייום 
  19/6 סיון ט"כ

  ביעייום ר
  20/6  סיון 'ל

  שייום חמי
  21/6תמוז ' א

  
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, ןשיעור בעיניני גיטי
  07:30  שטיבל  שיעור במסכת שבת

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

    נ הגדול"ביהכ  שמואל שטאובר, שיעור למבוגרים, לאחר התפילה
    נ הגדול"ביהכ  ריקי שטאובר, במקביל שיעור לילדים

  13:30  שטיבל  מנחה גדולה
  13:15  י"שמנחת   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  אסקל' 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   שלומי מימוןש"שיעור בפ, בין מנחה לערבית

 שלח זמני שבת 

  לוח אירועים לשבוע הקרוב

  !!!שבת שלום ומבורך

  
  :המערכת

  בוכניקעידית 
  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 22:30
 מפקד מדריכים 18:30

  מפקד 18:45
 

 .ערבית והבדלה.סעודה שלישית.פעולות.מנחה

שיהיה לנו ולה !! לשנה הבאהקומונריתהשבת באה לבדוק *
  !הבהצלח

 לסופרלנד באתר של 45מחיר !ההרשמה לסופרלנד בעיצומה*
מי שממצמץ !!הזדרזו . להסעה אצלי45בני עקיבא ועוד 

  !סמפספ
____________________________  

 (:ב"אוהבים צוותשע!שבת שלום

 בני עקיבא


