בס"ד

עלון שבועי

כניסת השבת18:48 :

פרשת שופטי

יציאת השבת 19:45 :

ד' אלול התשע"ד
30.8.2014

מנחה באמצ"ש18:48 :

בית גמליאל

ערבית באמצ"ש19:13 :

דבר תורה /הרב
י '
י ֶמ ֶל ְ ֲא ֶשר יִ ְב ַחר יְ הָ$ה ֱאל ֶֹה ָ
" ָ ִי עּ ֶָל ָ
י
ת$כל ֵָ -תת עּ ֶָל ָ
י ֶמ ֶל ְ לֹא ַ
י ָ ִ*י עּ ֶָל ָ
)ח ָ
ִמ ֶק ֶרב ֶ
י ה$א" )יז 'טו'(
/ח ָ
ָכ ִרי ֲא ֶשר לא ִ
ִאיש ְ .
מדרש ספרי ":תשי עלי מל  .והלא כבר נאמר
'שו תשי עלי מל'  ,ומה תלמוד לומר תשי עלי
מל ? שתהא אימתו עלי".
חז"ל בדורש את כפילות המילי  " -תשי עלי
מל ",מדגישי את עניי 9האימה מפני המל.
נבחי 9בשני סוגי של יראה ופחד מהמל .הראשו,9
חושש מהמל מאחר ולמל יש שלטו 9ללא מיצרי,
יש לו רשויות אכיפה בלתי מוגבלות ונוקשות
ולכאורה ,הוא יכול לנהל את מדינתו בכל דר שירצה
ועל ידי כ ,הוא מפיל את חיתתו על נתיניו  .השני ,
תחושת האימה מגיעה מכיוו 9שונה לגמרי .המל בע
*ב ַחר יְ הָ$ה
ישראל הוא נבחרו של הקב"ה – " ֲא ֶשר יִ ְ
י בו "...הרואה מל ישראל מבר ":ברו אתה
ֱאל ֶֹה ָ
ה 'אלהינו מל העול שחלק מכבודו ליראיו" .וכ9
כתוב אצל שלמה המל:

שיעורים
השיעור בשבת בגמרא מסכת בבא בתרא בשעה
הרב.
18.00
__________________________________
בבית הכנסת המרכזי
 ?7:30שיעור במסכת גיטי 9ע מאיר פישר
שעה לפני תפילת מנחה? שיעור במסכת מגילה
ע שמואל מרטי9
__________________________________
בשטיבל
בי 9מנחה לערבית שיעור לגברי ונשי ע"י
שמואל לנקרי.
__________________________________
לאחר קרוב לשנתיי בו למדנו ונהנינו ,החל
מהשבת הקרובה לא יתקיי לימוד "אבות
ובני" .ישר כח להורי והילדי היקרי
שלמדו עלו והתעלו בלימוד התורה במסירות
ובהתמדה!
__________________________________
שיעור לנשי
השיעור לנשי לא יתקיי השבת .השיעור יוצא
לחופש בשבתות הקרובות .ע חידושו אפרס
הודעה.
שבת שלו וחודש טוב שלכ #רבקה.

"וישב שלמה על כסא ה' '"...זאת אומרת ,שהיראה
ממל ישראל לא נובעת מעצ אישיותו או מיכולותיו
וכוחו ,אלא מכ,שהוא מינויו של מל מלכי המלכי.
י
י ָ ִ*י עּ ֶָל ָ
)ח ָ
מוסי Aהכתוב ואומרִ ":מ ֶק ֶרב ֶ
ֶמ ֶל ְ ".כאשר מתמנה מל באומות העול ,מכיני
אותו למילוי תפקידו בשלבי .ג א מלכותו עוברת
בירושה מאב לב 9הרי ,שכבר מצעירותו הוא משמש
בתפקידי שוני המכשירי אותו לתפקידו הר
כמל  .לא כ 9מל בישראל  ,שאול ודוד לא הוכשרו
ולא התכוננו להיות מלכי ,אלא ,התמנו בציווי
ובשליחות ה' וג לאחר המינוי ה היו כפופי
להוראות הנביא ולדבר ה' .הדבר נכו 9ג לגבי
*ב ַחר
המלכי ,שהומלכו כהמש לשושלתֲ " .א ֶשר יִ ְ
ת$כל
י ֶמ ֶל ְ לֹא ַ
על ָ
י ָ ִי ֶ
)ח ָ
י ' ִמ ֶק ֶרב ֶ
יְ הָ$ה ֱאל ֶֹה ָ
י ה$א".
/ח ָ
ָכ ִרי ֲא ֶשר לא ִ
י ִאיש ְ .
ֵָ -תת ָע ֶל ָ
א כ,מאחר והמל הוא נבחר ה' ,אי 9לו שו כוח
מעצמיותו ואי 9חשש למל נוכרי ,שיומל וינסה
לשלוט באופ 9אבסולוטי ,כאילו מכוחו באה המלוכה,
אלא ,כתר המלכות ינת 9לב 9ישראל בלבד.
שבת שלו ובשורות טובות הרב.
לכל התלמידי והתלמידות היקרי/ות
ע חזרתכ 9/לספסל הלימודי אני מאחל
לכולכ 9/שנת לימודי מוצלחת ,שנה
שלווה ושקטה ,שתראו פרי בעמלכ וירוו מכ
הוריכ רוב נחת.
אוהבכ בכל לב הרב.

משולחן המזכירות
לידיעת התושבי,
פינוי גז בלבד!!!! יתבצע במושב בתארי ,15.09.14
יו שני.
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העמותה למען החבר הותיק
מידע לנרשמי לחוגי מדרשת ח"י:
 החוגי יתקיימו באול החדש והמרווח שבמרכז
היו.
 אופ #הרישו:
טלפונית למזכירות העמותה בטלפו:9
 08?8548693או אצל הרכזות בישובי.
 תשלומי:
 oחיוב על פי השתתפות במפגשי
 oעלות כל מפגש –  F 40בלבד.
 הנחות:
 oשני חוגי –  10%הנחה לחוג שני
 oשלושה חוגי –  20%הנחה לחוג השלישי.
 oארבעה חוגי –  50%הנחה לחוג הרביעי
 אופ #החיוב:
 oבסו Aחודש ,כל משתת Aבחוג יקבל חשבו 9ובו
פירוט החוגי והמפגשי בה השתת.A
 דרכי תשלו:
מזומ ,9צ'ק ,או כרטיס אשראי.
_____________________________________
חוגי במרכז יו בשעות הבוקר ואחה"צ:
ממשיכי ע החוגי המוכרי והטובי:
חוג תנ"כ ע חנה לבל
"חורב ,9גלות ושיבת ציו 9בספרי בית שני"
בימי ראשו 9בי 9השעות8:45?9:45 :
פתיחה7/9/14 :
ספרות ע יהודית בר'יש"ע'גרשובי(
בימי שני אחת לחודש ,פתיחה 20/10/14 :
האזנה למוסיקה ע גילה יוסלזו#
לאו וגיבורי ,פולקלור ועמי ,דרכי וגעגועי
בסיפורי ובצלילי? הרומנטיציז :המאה ה? 19
במוסיקה
בימי שלישי ? אחת לשבועיי  ,פתיחה? 28/10/14
ספרי וסרטי בעקבות האמנות
ע ד"ר אפי זיו
בימי ראשו ,9אחת לחודש ,פתיחה9/11/14 :
ידיעת האר( ע עופר רגב
בימי שני אחת לשבועיי ,פתיחה3/11/14 :
החוג ילווה בטיולי כהמש לנושא ההרצאות.
כל החוגי מתקיימי באג Aהחדש של מרכז היו
בקבוצת יבנה
שעות החוגי אחה"צ – 17:00?18:30
ההרשמה במרכז היו בטלפו08'8548693 :#
_______________________________________
נא לשריי ...#נא לשריי ...#נא לשריי...#
טיול ע עדנה אשד באחד מהתאריכי הבאי:
 7/9בשעות אחה"צ
או  8/9בשעות הבוקר או אחה"צ
פרטי נוספי לא 9ועלות נעדכנכ בקרוב...

ערב ניגוני והתעוררות
נשי ונערות יקרות,
ביו א' ,ד' תשרי ) ,(28.9יתקיי במושב ערב נשי
בקירוב ,לימוד ושירה.
אנא שמרו תארי זה.
הועדה לתרבות תורנית

מזל טוב
לאבא/סבא שלנו שלי אר9
מזל טוב לנישואי לריסי.
שתזכו לשני רבות של שמחה ,בריאות ואושר.
אוהבי המו #הילדי והנכדי
_______________________________________
למשפחת ברגר ש.צבי
המו 9מזל טוב לאירוסי הבת דיקלה וליאור
שפע ברכות ואיחולי ,שיזכו להקי בית נאמ9
בישראל!
מאחלי
המשפחה וחברי מושב בית גמליאל.
_______________________________________
מזל טוב לדניאל ומימי שטריקר להולדת הב 9ולשלומי
וחמדה שטריקר להולדת הנכד כרמל משה
שתזכו לגדלו לתורה לחופה ולמעשי טובי בשמחה
ובנחת
_______________________________________
מזל טוב לרעות ואליאור דה 9על הולדת הב 9בארי,
שתזכו לגדלו בנחת ושמחה לתורה ,חופה ומעשי
טובי.

בני עקיבא
פעולת חב"ב של איתי בקר22:00 :
לימוד מדריכי18:15 :
מפקד18:30 :
הורי,בוגרי,חבריא ב',מדריכי וחניכי
יקרי?
שמי הדר יערי,אני באה מהיישוב שבגוש עציו?9נווה
דניאל.אני אהיה בע"ה קומונרית בסני Aבני עקיבא
בשנה הקרובה .אני פה לרשותכ!!
אשמח לעזור בכל דבר .לשאלות,בירורי או סת
לשבת על כוס קפה .בתקווה לשנה שמחה ומלאה
בעשייה,
'0508939702הדר.
שבת שלו ובשורות טובות,
הדר וצוות ההדרכה.
אל תפחד מזה שאתה מתקד לאט ,יש לפחד רק
מעמידה במקו ' פתג סיני

מקווה
נא לתא במש היו ,לפני זמ 9טבילה.
054-4534015
דבורה? א' ,ב' ,ג'
054-8094202
אילנה? ד' ,ה' ,מוצ"ש.
ערבי שבתות? אילנה ודבורה לסירוגי.9

משולחן הגבאים
תפילת ותיקי – 9במנחת שי בשעה 05:40
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נדל"ן למכירה/השכרה

נדל"ן למכירה/השכרה

להשכרה יחידת דיור בת שלושה חדרי.
לפרטי נוספי:
ר0506455520 #
_______________________________________
להשכרה יחידת דיור בת  2חדרי ,ממוזגת ויפה.
מתאימה ג למשרד או לקליניקה
לפרטי052'8968158 :
_______________________________________
להשכרה דירה בת  2חדרי.
לפרטי:
משה ורחל לוי
08'9437183
050'4249817/050'4249818
_______________________________________
להשכרה בית  3חדרי יחיד במשק.
מסודר וממוזג.
כניסה 1/8/2014
לפרטי  :ברו -קרייז 050'5635902
_______________________________________
בית להשכרה בגודל  70מ"ר .שלושה חדרי  ,שני חדרי
שינה גדולי )X4) 4מטבח,סלו ,9שרותי ומקלחת.
הבית מצויד במקרר ,כיריי ,תנור גומחא ומזגני .חצר
גדולה מסביב ע פרטיות רבה.
בית חמוד כמו "בית קט 9בערבה" .כניסה בחודש
אוגוסט.
נא להתקשר לדבורה 0546322072
בשעות אחה"צ והערב
_______________________________________
להשכרה דירת  4חדרי מסודרת וממוזגת
יצחק 0544490273/6
_______________________________________
להשכרה לטווח ארו! מתאי ג למבוגרי!
בית  4חדרי ,במפלס אחד וללא מדרגות! משופH
וממוזג ,חצר מרווחת ,רחבה ענקית בכניסה לבית,
ריהוט חלקי )ארונות ,מיטות ,ספריות ,מזנו 9ועוד(.
תארי -כניסה1/8/2014 :
לפרטי :מאיר  054'8096973דליה 054'8096972
_______________________________________
להשכרה לטווח ארו ,וילה בת חמישה חדרי מסודרת
ומשופצת ,גינה רחבת ידיי,מיקו מרכזי,מיזוג אוויר
מלא.
פינוי באוגוסט
לפרטי
0773431339/0522685344
_______________________________________
להשכרה דירה מרווחת בת  3חדרי ,כולל מזג9
ומרפסת גדולה.
כניסה באוגוסט.
לפרטי שמואל 0528906222
089431095
_______________________________________
להשכרה! בית  5חדרי בהרחבה.
לפרטי:
משה 0544'966'777

להשכרה
דירה בת  4חדרי במשק.
לפרטי:
 054'4230932/052'5747444שושי
_______________________________________
להשכרה לטווח ארו במשק בבית גמליאל יחידת דיור
בת שלושה חדרי.
היחידה כוללת מיזוג ,וארונות קיר בכל החדרי ,מטבח
מאובזר ע אפשרות להשארת ריהוט חלקי ,וכ 9חצר
גדולה.
לפרטי נית #לפנות לאברה וזהבה גוטמ#
בטלפו054'6434307/8 #
_______________________________________
למכירה!
בית בהרחבה בנוי  280מ"ר על שטח  800מ"ר.
 6חדרי שינה +סלו +9פינת אוכל +ממ"ד +מרפסות.
טלפו:9
דוד 054'5680940

לוח מודעות
עיסוי שוודי? אישה יקרה ,רוצה להזמי 9אות לשעת
טיפול בשיטת העיסוי שוודי }או מסאז' כמו שאומרי
בסלנג{ ,בבית או בביתי .לפרטי והתעניינות?
 ,0546471491תחיה
_______________________________________
הצהרו 9של הילה
נותרו מספר מקומות בודדי לשנת הלימודי הקרבה.
לפרטי נוספי לפנות להילה 052'5712298
_______________________________________
בשבוע הקרוב ,(31/8?6/9) ,הספריה תהיה סגורה.

מכירות
~~~ב"ה העונה החדשה של מי Hרימוני החלה~~~
למכירה מי Hרימוני  100%טבעי ,ללא שו תוספות
בקבוק זכוכית של  1ליטר במחיר  15ש"ח
חייבי לשמור בקרור ולנער היטב לפני השימוש.
נית 9לשמור בקירור עד שבוע ימי ,ובהקפאה עד שנה.
חיי קריי /נייד' 0523342080

בית חם
את המפגש הקבוע של בית ח נקיי בע"ה ביו שלישי
הקרוב ,ז' באלול ה' תשע"ד ) ,(02/09/2014בשעה 17:00
במועדו 9ותיקי.
נארח את חברנו במושב האופטומטריסט נחשו9
וולפסו.9
לפרטי נוספי נית #להתקשר:
מרי גרינוולד טל' 08'9437841
או למרי בר'לב טל' 08'9431310
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משולחן המתנ"ס
טיול אופני למשפחות "בשביל הגיבוש" ? בהדרכת "
צל הדר "
הטיול בשפלת יהודה
ישראל ' ג #עד #לטיולי אופני הרי
הצפייה בנופי דר החלו 9רחוקה מלהיות אמיתית כמו
טיול רגלי .אבל כמה כבר אפשר ללכת בלי להתעיי?A
הפתרו :9אופני הרי .רואי את הטבע מקרוב וממש
נוגעי בו ,גומעי מרחקי במהירות שלא מטשטשת
את הנו ,Aעוצרי להריח פרח ומקבלי הדרכה מרתקת
על הסביבה וזאת בלי לגרו לפקקי תנועה ,ואולי ,הכי
חשוב ? עושי פעילות גופנית בריאה.
סר ארתור קונ 9דויל ,הסופר המהולל שנת 9לנו את
שרלוק הולמס ,אמר פע" :כשמצב הרוח ירוד,
כשהיו מתקדר ,כשהעבודה משעממת ,כשנדמה
שכמעט אי #ער -לתקווה ' קח אופניי וצא לסיבוב
מבלי לחשוב על דבר מלבד הרכיבה
משפחות יקרות .
קצת לפני סיו הקי Hנצא לפעילות ספורטיבית
משותפת להורי ולילדי מגיל  12ומעלה.
נפגשי ביו חמישי  28/8/14בשעה  17:00במועצה.
השתתפות הורה +ילד/ה בעלות של  50ש"ח.כולל הסעה
מהמועצה  ,אופניי ,קסדה ,ג'יפ מלווה וביטוח.
הרשמה מגיל  12ומעלה בליווי הורי .
הרשמה ותשלו מראש עד יו שלישי  26/8באתר
המתנ''ס )בהרשמה תשע''ד(.
דרגת קושי:קלה עד בינונית
מש -הטיול 1.5-2שעות
מוגבל ל  50מקומות .
איזה ניסיו #צרי?-
צרי לדעת לרכב על אופניי,אי 9צור בניסיו 9מוקד
ברכיבת שטח.יש להגיע ע הרגשה חיובית ורמת כושר
של אד המסוגל ללכת למסעדה המרוחקת ק"מ אחד.
להתראות
שורי לוי
מחלקת ספורט וצוות המתנ''ס
_______________________________________
לצערנו כל אירועי התרבות מבוטלי כולל הפנינג
החוגי
תרבות לישראל אמרו שבעז"ה זה רק נדחה ולא יבוטל
בתקווה לימי טובי ורק לפעילויות של שמחה
_______________________________________

ועדת קבלה
ברוכי הבאי לדוברת ואייל נוימ?9סנדיוק .ה גרי
בבית של עופר ברקאי ,יש לה ב 9בגיל חמש .משפחת
דרורי תלווה אות בקליטת במושב.
_______________________________________
ברוכי הבאי לאורלי וסטפ 9גאג' .יש לה ב 9בגיל 15
ובת בת  10וגרי בבית של סבתא זהבה שוויג ז"ל .צקי
ועליזה יולס ילוו אות בקליטת במושב.
_______________________________________
ברוכי הבאי עדי ועמוס פסדר .יש לה תינוק ב 9שנה
וגרי בבית של יעקב גוטמ .9עידית ואופיר בוכניק ילוו
אות בקליטת במושב.
_______________________________________
ברוכי הבאי אסתר ואלי ב 9דיי .9ה גרי במשק של
לאה וצבי פרנקל .יש לה  6ילדי מגיל  18עד ג9
חובה.משפחת שמש ילוו אות בקליטת במושב.
_______________________________________
ברוכי הבאי לשוקי ורבקה פרלה יגורו בבית החדש
במשק שהיה של כ .Hשרה ושמעו 9מסינגר ילוו אות
בקליטת במושב.

המערכת:
שמרית פרנקל
צקי יולס
מדפיס :יהונתן רועי עזריה
מפיצה :שרית גרוסמן

הודעות לפרסום יתקבלו עד יום שלישי ב .19:30
לכתובת המייל:
dafmedabg@gmail.com
לכניסה לאתר המושב:
www.beitgamliel.org.il
שם :גמליאל .סיסמא57 :
מזכירות המושב08-9437133 :
Sg828@bezeqint.net
כתובת הדוא"ל של הועד לפניות חברים:
vaadmekomibg@gmail.com

שיעור ניסיו 9בקפאורה בהדרכת צחי ביו שלישי 2/9
בשעה  16:00במועדו9
החוג יפתח במינימו  10משתתפי
חוג רב גילאי א' עד ו'

שבת שלו
ומבור!!!-
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