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דבר תורה /הרב
"ׂשוֹם ָּת ִׂׂשים עָּ לֶיָך מֶ לְֶך אֲ שֶ ר ִׂיבְ חַ ר ְיה ָּוה אֱ ֹלהֶ יָך ּב ֹו
ִׂמ ֶק ֶרב ַאחֶ יָך ָּת ִׂׂשים עָּ לֶיָך מֶ לְֶך ֹלא תּוכַל לָּתֵ ת עָּ לֶיָך ִׂאיש
ָאחיָך הּוא"(.יז' טו')
נָּכְ ִׂרי אֲ שֶ ר ֹלא ִׂ
מדרש ספרי" :תשים עליך מלך  .והלא כבר נאמר .
שום תשים עליך מלך  ,ומה תלמוד לומר תשים עליך
מלך ? שתהא אימתו עליך".
חז"ל בדורשם את כפילות המילים "תשים עליך
מלך" ,מדגישים את עניין האימה מפני המלך.נבחין
בשני סוגים של יראה ופחד מהמלך .הראשון ,חושש
מהמלך מאחר ולמלך יש שלטון ללא מיצרים ,יש לו
רשויות אכיפה בלתי מוגבלות ונוקשות ולכאורה ,הוא
יכול לנהל את מדינתו בכל דרך שירצה ועל ידי כך הוא
מפיל את חיתתו על נתיניו .השני ,תחושת האימה
מגיעה מכיוון שונה לגמרי .המלך בעם ישראל הוא
נבחרו של הקב"ה" ,אֲ שֶ ר ִׂיבְ חַ ר ְיה ָּוה אֱ ֹלהֶ יָך ּב ֹו"...
הרואה מלך ישראל מברך" :ברוך אתה ה' אלהינו
מלך העולם שחלק מכבודו ליראיו".וכן כתוב אצל
שלמה המלך ":וישב שלמה על כסא ה'"...זאת אומרת
שהיראה ממלך ישראל לא נובעת מעצם אישיותו או

מיכולותיו וכוחו ,אלא מכך שהוא מינויו של מלך
מלכי המלכים.
מוסיף הכתוב ואומרִׂ " :מ ֶק ֶרב ַאחֶ יָך ָּת ִׂׂשים עָּ לֶיָך
מֶ לְֶך".כאשר מתמנה מלך באומות העולם ,מכינים
אותו למילוי תפקידו בשלבים .גם אם מלכותו עוברת
בירושה מאב לבן הרי ,שכבר מצעירותו הוא משמש
בתפקידים שונים המכשירים אותו לתפקידו הרם
כמלך .לא כן מלך בישראל  ,שאול ודוד לא הוכשרו
ולא התכוננו להיות מלכים אלא התמנו בציווי
ובשליחות ה' ,וגם לאחר המינוי הם היו כפופים
להוראות הנביא ולדבר ה',הדבר נכון גם לגבי
המלכים ,שהומלכו כהמשך לשושלת " .אֲ ֶשר יִׂ ְבחַ ר
ְיה ָּוה אֱ ֹלהֶ יָך ּב ֹו ִׂמ ֶק ֶרב ַאחֶ יָך ָּת ִׂׂשים עָּ לֶיָך ֶמלְֶך ֹלא תּוכַל
ָאחיָך הּוא".אם כך,
לָּתֵ ת עָּ לֶיָך ִׂאיש נָּכְ ִׂרי אֲ ֶשר ֹלא ִׂ
מאחר והמלך הוא נבחר ה' אין לו שום כוח מעצמיותו
ואין חשש למלך נוכרי שיומלך וינסה לשלוט באופן
אבסולוטי כאילו מכוחו באה המלוכה ,אלא ,כתר
המלכות ינתן לבן ישראל בלבד.
שבת שלום ובשורות טובות הרב.

שיעורים
השיעור במסכת בבא בתרא בשבת אחה"צ בשעה 11.14
הרב
_________________________________________
"אבות ובנים" בית גמליאל
כל שבת ,לימוד בחברותא של הורים וילדים
בנים ובנות מכיתות א' עד ו'
בשעה  ,12:02במועדון הוותיקים
מי שבא מרוויח
הרבה פרסים והרבה שמחה!!!

ערב נשים
חברות יקרות ,שריינו את התאריך לערב נשים יחיד
ומיוחד  -יום שני ה' תשרי תשע'ד 1/1/0/

מזל טוב
לחברינו היקר א.א .מזל טוב לרגל קבלת דרגת הסגן
אלוף .עלה והצלח!
מאחלים גבאי בית הכנסת השטיבל החדש וכל
מתפללי בית הכנסת.
____________________________________
לאליאל היקר
מזל טוב בהגיעך למצוות
מאחלים לך הרבה אושר ,הצלחה ושמחה
אבא ,אמא ,נדב ,עידן וכל המשפחה
תפילת שחרית בבה"כ מנחת שי ב1:14
קידוש לאחר התפילה ,הציבור מוזמן.
____________________________________
מזל טוב למיכל הגננת להולדת הנכד ביום שישי
האחרון.

חברה יקרה,
עדיין ניתן להצטרף לחבורה שמרימה את הערב:
אלישבע שטאל 1202100210
חיותה רוזנמן 120//2/010
רבקה סלומון 1221000010
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בני עקיבא
בשנת הלימודים תשע"ד ייפתח צהרון לילדי כיתות
א'-ג'.
הצהרון יפעל בבית ספר "עמיחי" בקבוצת יבנה.
שעות הצהרון  :מסיום בי"ס עד .13.82
הצהרון כולל ארוחת צהריים בשרית חמה ,הכנת
שיעורי בית ,חוג שבועי ,פעילות חינוכית ,סיפורים
ומשחקים והסעה חזרה ליישוב.
כולל חופשות חגים ע"פ לוח חופשות של משרד
הכלכלה.
עלות הצהרון ₪ 932 :לחודש.
יצאה הנחייה חדשה ממשרד הכלכלה ,האוסר
הימצאות ילדים במסלול חלקי בצהרון מוכר .כלומר,
ההכרה של משרד הכלכלה מותנית בכך שבצהרון
ישהו רק ילדים הרשומים ל 4-ימים .לפיכך ,לא נוכל
לאפשר מסלול חלקי בשנת תשע"ד

ה' עמכם!!
לוז שבת-
מפקד מדריכים11:82-
-11:54מפקד
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,למדריכים וכמובן לחב"א וחב"ב שבלעדיהם זה
לא היה נראה אותו דבר!!
באהבה גדולה!
אור

מכירות
מכירה לוהטת לקראת החגים
רשמו לפניכם יום חמישי  0081בין השעות 11:22
ל 00:22תתקיים בביתי מכירת בגדי נשים של אורנה
ורננה ,כיסויי ראש של סיגל ,בגדי בנות דניתה,
ומתנות לחג של חגותה .אשמח לראותכן
שירי טויטו
_____________________________________
למכירה מייבש כביסה תקין קריסטל פתח עליון.
מדי מייזליק 1221110202

משולחן הוועד המקומי
יתבצע טאטוא השבוע בתאריך:

לאור היקרה,
תודה רבה על שנה מרובת עשייה והשתדלות.
מאחלים לך הצלחה רבה בהמשך הדרך ושנה טובה
ומתוקה,
הורי וחניכי סניף בני עקיבא בית גמליאל

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.
אופירה

יום חמישי 14.21.18
נא לפנות רכבים מהמפרצים בתאריך הנ"ל ,תודה.

בית חם
משולחן הגבאים
תפילת "הנץ" במועדון ותיקים (ספרדי) בשבת ,בשעה
.24:82
_____________________________________
שיעור בפרשת השבוע יועבר בשטיבל  ,בין מנחה
לערבית ,ע"י עוזי שמש
_____________________________________
בבית המדרש ,תפילת שחרית בימי שני וחמישי
יתקיים מנין שני ב 3.42

המפגש הקבוע של בית-חם יתקיים בע"ה ביום שלישי
הקרוב ,ז' אלול ,תשע"ג ( )1882180218בשעה  12:22אחר
הצהריים ,במועדון וותיקים.
אנו מודים לחברנו במושב ,חנניה לוינגר ,על שיחתה
המעניינת עמנו בשבוע החולף.
לפרטים נוספים ניתן להתקשר:
מרים גרינוולד טל' 80-1487049
או למרים בר-לב טל' 80-1489898
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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 בטלפון12222/2/11/0 :
________________________________________
להשכרה דירה  4חדרים מרווחת וממוזגת ברחוב ההדר.
.עם דק יפה
יום טוב 121-2/1/101
________________________________________
להשכרה יחידה ממוזגת ומרוהטת בת  0חדרים
מתאימה לזוג או למבוגר8ת עם מטפל8ת
לפרטים  :אבי 122-2/2102/ -
__________________________________________
להשכרה בית  8חדרים עם חצר נפרדת .
כניסה בתחילת יולי.
לפרטים :נעמה אליה 121-0202101
________________________________________
למכירה ,בית בהרחבה 4 ,חדרים ,קומה אחת (הכנה
לקומה נוספת)
לפרטים  :הדס 1202112202
________________________________________
להשכרה בית בן שני חדרים .כניסה מיידית.
אורה כהנא 120-0021211
________________________________________
להשכרה בית בהרחבה  +4חדרים
מיקום מצוין (בית פנימי ובמרכז(
כניסה מידית
ישראל – 122-2101022

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

הודעות לפרסום יתקבלו עד יום שלישי ב .91:03
לכתובת המייל:
dafmedabg@gmail.com

הצהרון של הילה
לנרשמים לצהרון עד  ,02.1.18לשנת הלימודים הבאה
תינתן הנחה של  12%על חודש ספטמבר.
לפרטים נוספים
הילה120-2100010 :
מחפשים דירה לאירוח לראש השנה.
נודה מאוד על העזרה!
אסף רז 1222200/12
חוגי שחייה .0218
מדריכת שחייה מקצועית עם נסיון רב בתחום ,מעבירה
שיעורי שחייה פרטיים לכל הגילאים ,למתחילים
ולשיפור השחייה והסגנון .השיעורים יתקיימו במושב,
בבריכה בביתי.
לפרטים והרשמה,
לאה מסלו1210120212 :
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'  ,₪ 80.92שתי משפחתיות 32.22
 ,₪פיצה אישית גדולה * ₪ 12.22כל תוספת ₪ 8
מבצע! קונים פיצה משפחתית ומקבלים  3טרופיות
מתנה!
הכפלנו את גודל הפיצה!!!
ניתן גם להזמין בצק דק.
שרות משלוחים לפיצה .ניתן להזמין טלפונית.
חדש וייחודי ניתן להזמין פיצה ללא גלוטן
כל הפיצות מהדרין (רק מוצרי בד"ץ)
כל המבצעים נמשכים! יש כפל מבצעים.
פינת הישיבה ,ספסלים ושולחנות זמינים לסועדים.
תודה רבה לכל התושבים על הפירגון וההיענות.
בתודה אליהו 10-1200/2/

שבת שלום
ומבורך!!!

לכניסה לאתר המושב:
www.beitgamliel.org.il
שם :גמליאל .סיסמא75 :
מזכירות המושב80-3395399 :
Sg828@bezeqint.net
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