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מנחה באמצ"ש19:99 :
ערבית באמצ"ש02:24 :

דבר תורה  /הרב
דברים פרק ד ,פסוק ה:
ּומ ְשפָּ ִטים ,כַּאֲ שֶ ר צִ ַּּו ִניְ ,יה ָּוה
ְראֵ ה לִ מַּ ְד ִתי אֶ ְתכֶם ,חֻ ִקים ִ
ָארץ ,אֲ שֶ ר אַּ ֶתם בָּ ִאים שָּ מָּ ה
אֱ ֹלהָּ יַּ :לעֲׂשוֹת כֵן--בְ ֶק ֶרב הָּ ֶ
לְ ִר ְש ָּתה.
הרמב"ן בפירושו על הפסוק מסביר את עיצוב הזמן
בפסוק באומרו" :וטעם 'ראה למדתי אתכם'  -ראה שאני
מלמד אתכם היום ...,או יאמר "למדתי" ,מפני שהזכיר
"לעשות כן בקרב הארץ" ,כלומר ,ראה בעת בואך לארץ,
שלמדתי אתכם חקים ומשפטים כאשר צוני ה' אלהי':
נרחיב מעט את הדברים בהסתמך על דברי רש"י בפרושו
על הפסוק הראשון בפרשת משפטים":ואלה המשפטים
אשר תשים לפניהם"-...אשר תשים לפניהם :אמר לו
הקב"ה למשה לא תעלה על דעתך לומר אשנה להם
הפרק וההלכה ב' או ג' פעמים עד שתהא סדורה בפיהם
כמשנתה ואיני מטריח עצמי להבינם טעמי הדבר
ופירושו ,לכך נאמר אשר תשים לפניהם ,כשלחן הערוך
ומוכן לאכול לפני האדם...:

שיעורים

הקב"ה מבקש ממשה רבנו ,שיסביר בצורה הבהירה
ביותר את המצוות כדי ,שבני ישראל יוכלו להבין את
הדברים  ,שכן ,אינו דומה מי שלומד ומבין את עניני
המצוות על מנת לקיימן ,למי שלומד ומשנן וקיום
המצוות אצלו הוא עניין תיאורטי בלבד.
משה רבינו מנחיל לעם ישראל את המצוות התלויות
בארץ כפי ,שהורה לו הקב"ה -כשולחן הערוך לפניהם,
הוא עצמו לא נכנס לארץ ישראל,יחד עם זאת ,אף על פי
שהוא נדרש ללמדם מצוות ,שאותן הוא לא יזכה לקיים,
הוא מתעלה למדרגה כזו של יכולת מסירת הדברים
והבהרתם ,כאילו גם הוא יהיה בין העושים ושמבחינתו
הלימוד הוא לא רק להלכה אלא גם למעשה ,וזאת בזכות
אהבת הארץ הגדולה שהיתה בו ,אותה רק ראה מרחוק
אבל אליה לא זכה להכנס.
שבת שלום ובשורות טובות הרב.

מזל טוב

השעור בגמרא בשבת אחה"צ בשעה .13.92

אוהד היקר הגיע לגיל המצוות מאחלים לו המון
אהבה שמחה והצלחה

הרב
_________________________________________

וכמו כן מזמינים את כל החברים היקרים לקידוש
לאחר תפילת שחרית
שבת שלום משפחת ארז

השיעור בשבת בין מנחה לערבית בשטיבל החדש יימסר על
ידי שמואל לנקרי
_________________________________________
"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!!!

משולחן המזכירות
לכל התושבים שלום רב,
למען הסדר ,נבקשכם לעדכן את המזכירות בדבר שינוי
מגורים בתוך המושב ,שכירויות/רכישת בתים
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משולחן הועד החקלאי
אלה המטפלת בתשלומי חשבונות המים נמצאת
בחופשה החל מי׳ באב  12.2ועד כ״ג אב30.7
אלה תקבל קהל החל מ .7213

פעילות קיץ להורים וילדים בגילאי 7-2
(לילדים העולים לגן רימון וגן אורן ,והמסיימים את גן
אורן).
אחת לשבוע בחופשת הקיץ נקיים פעילות חווייתית
לחופש הגדול!
הפעילויות יתקיימו אחת לשבוע ,החל מהשבוע של ה-
1213127
תאריכים וזמנים מדויקים יפורסמו בהמשך.
על מנת לקיים את הפעילות באופן מוצלח אנו צריכים
הורים אשר מוכנים להתנדב ולשבץ את עצמם לאחת
מהפעילויות.
הפעילויות המתוכננות:
(אחראי :איציק ברגר)
יום בישול
(אחראי :נטע פקטר +נטע מוסקוביץ)
יום ספורט
(אחראי :רחלי פרומן  +אסף רז)
פעילות מים
שעת סיפור ויצירה (אחראי :מוריה יסלזון  +שולי
רוזינסקי  +נטע פקטר)
ביקור במשק ילדים (אחראי :שני רוזנברג)
תאטרון בובות (אחראי :שולי רוזינסקי +נטע
מוסקוביץ)
הורים מתנדבים-אנא צרו קשר עם האחראי לפעילות
אליה תרצו להתנדב.
תודה רבה!
ושיהיה לנו חופש-גדול נעים ושמח!
צוות חינוך לגיל הרך

"שבת באווירה אחרת"...
בשבת הבאה ,שבת פרשת עקב ( )02-2/2תתקיים
במושב שבת נוער ,בשיתוף עם תלמידי מכינת "קשת
יהודה" שבאים להתארח פה בשבת.
עניין השבת הזו הוא לצאת קצת מהשגרה של השבתות
הרגילות במושב ,וליצור מצב שבו אנחנו עושים לעצמנו
שבת שמגבשת ,מאחדת ,ובעיקר משמחת ומהנה!
הלו"ז לשבת:
ערב שבת-
 -19:42תפילת מנחה במועדון  /סניף.
קבלת שבת חגיגית (שירים ,ריקודים )...כל
הציבור מוזמן!
ארוחת ערב של חב"ב עם תלמידי המכינה
(במועדון/סניף).
פעילות חב"ב יחד עם תלמידי המכינה – "דיון
בנושא הזהות היהודית"
שבת-
 -13:92מנחה ,ואחריה סעודה שלישית לחב"ב עם
תלמידי המכינה.
 -02:12ערבית ,הבדלה ושבוע טוב!!
עלות  ₪02למשתתף.
ההרשמה עד יום ראשון בערב אצלי ואצל אור
הקומונרית.
כווווווווווווולם באים!!
ככל שיותר חבר'ה יבואו וישתתפו ככה תגדל השמחה
והגיבוש!
השבת הזו יכולה להיות מדהימה ומעוררת ,זה הכל
תלוי בכם...
לפרטים ,בירורים ותיאום-
אריאל סאפר 211-2132232
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בני עקיבא
ה' עמכם,
השבת 11:72:פעולת חב"ב
לימוד ומפקד מדריכים28:22:
מפקד חניכים28:21 :
מנחה
סעודה שלישית
ערבית
הבדלה
שבת הבאה ,שבת פרשת עקב ,תתקיים בעז"ה ' שבת באווירה
אחרת' לחב"ב .עלות 02:ש"ח למשתתף .ההרשמה אצל אור
הקומונרית עד יום ראשון בערב!!
בפרשתנו מתוארת המצווה האחרונה שמשה רבינו קיים
בחייו" :אז יבדיל משה שלוש ערים בעבר הירדן מזרחה
שמש" .הרובד הפשוט של המצווה הינו תיחום ערי מקלט
עבור רוצחים אשר הרגו אדם בטעות ובלי כוונה ,כאשר עפ"י
דין תורה חייב אדם כזה לגלות אל אחת מערי מקלט אלה
אשר היו פזורות ברחבי הארץ ושם יהיה בטוח מפני חרבו
הנוקמת של גואל הדם .אך הגמרא במסכת מכות י' עמוד א'
בפירושה מפנה אותנו לרובד עמוק יותר בפירושה על המילים
"מזרחה שמש"" :אמר לו הקב"ה אתה הזרחת שמש
לרוצחים" כלומר הארת להם פנים ,שלחת לעברם קרני חומך,
היית שמש! ואת זה הנחיל לנו משה במצווה האחרונה שזכה
לקיים עלי אדמות  -את מעלת הארת הפנים ,שעליה גם נכתב
בגמרא" :אמר רבי יוחנן :טוב המלבין שיניים (שכשצוחק
שיניו נגלות) לחבירו יותר ממשקהו חלב" ,ויותר מכך" :יש
מאכיל אביו פטומות ויורש גיהנום ויש מטחינו בריחיים
ויורש גן-עדן .כיצד? מעשה באחד שהיה מאכיל אביו
תרנגולים פטומים .פעם אחת אמר לו אביו' :בני ,אלו מנין
לך?' אמר לו' :זקן ,זקן ,אכול ושתוק ,שהכלבים אוכלים
ושותקים'  -נמצא מאכיל את אביו פטומות ויורש גיהנום.
כיצד מטחינו בריחיים ויורש גן-עדן? מעשה באחד שהיה טוחן
בריחיים .שלח המלך להביא טוחנים בריחיים לעבודת המלך.
אמר לאביו' :אבא ,שב כאן וטחון ,ואני אלך לעבודת המלך.
שאם אגיע לבזיון  -אתבזה אני ולא אתה .ואם לידי מלקות -
אלקה אני ולא אתה'  -הרי מטחינו בריחיים ויורש גן-עדן" -
כאשר הבן מראה לאביו פנים זועפות ,אפילו שמאכילו
תרנגולים מפוטמים ,הרי שמפסיד את הכל ויורש גהינום ,אך
כאשר מאיר לו פנים מסביר לו בנועם שמצבם הכלכלי הקשה
הוא המחייבו להעבידו עבודת פרך ,אזי למרות שמעבידו
עבודת פרך  -הרי שיורש גן עדן!
שנזכה !!!

מעון בית גמליאל
בעקבות פניות נוספות של הורים ,עבור רישום ילדים למעון,
אנו נערכים לפתיחת קבוצות נוספות .הורים המעוניינים
להרשם אנא פנו למעון עד ליום א׳  ( 01.2 -כולל).
בנוסף לכך ,הורים המעוניינים לרשום את ילדיהם להמשך
השנה  -חייבים לערוך את הרישום בימים אלו.לברורים
ושאלות נוספות ניתן לפנות אליי ואשמח לעזור
תודה על שיתוף הפעולה
ניצה 224-9922229

נדל"ן למכירה/השכרה
להשכרה יחידת דיור פנויה בת  9חדרים מרווחת אפשרי
עם ריהוט חלקי ,עם מזגן.
לפרטים נוספים :פרץ
212-1212222 ,212-1212228
_______________________________________
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 בטלפון 2142474723/8
_______________________________________

בית חם
את המפגש הקבוע של בית-חם נקיים בע"ה ביום שלישי
הקרוב ,ט"ז באב ,ה' תשע"ג ( ,)09/22/0219בשעה 12:22
אחר הצהריים ,במועדון וותיקים.
נארח אצלנו את חברנו במושב ,מר שמואל מרטין1
לפרטים נוספים ניתן להתקשר:
למרים גרינוולד טל' :473842
או למרים בר-לב טל' :472722

לוח מודעות

בית חמוד להשכרה מחודש אוגוסט.
בית עם חצר פרטית גדולה .שלושה חדרים גדולים .
מטבח מאובזר כולל כיריים תנור ומקרר .ומזגנים.
דבורה 2142711231
בנוסף מקלחת מרווחת ושרותים.
אפשר להתקשר משעות אחה"צ ואילך.
________________________________________

אשר ורעיה מנשאוף 214-:38:717

בית פרטי  9 ,חדרים ,ממוזגת.
כניסה באוגוסט.
פנינה פאר 211144:171 ,2117411111
________________________________________

מכירות

בעז"ה בעוד שלושה שבועות ,שבת פרשת שופטים (ד'
אלול  )12.9נחגוג שבת חתן לבננו רועי ,אנו מחפשים
דירות פנויות/חדרים פנויים לארח את אורחינו בשבת זו.
נודה לכם על עזרתכם ,ובשמחות נשיב לכם.

להשכרה דירה  2חדרים מרווחת וממוזגת ברחוב ההדר.
עם דק יפה.
יום טוב 212-17:7282
________________________________________

למכירה שולחן לפינת אוכל  2 +כסאות ,צבע חום,
מחיר סימלי
אילנית 211-2112232
______________________________________

להשכרה יחידה ממוזגת ומרוהטת בת  0חדרים
מתאימה לזוג או למבוגר/ת עם מטפל/ת
לפרטים  :אבי 214-2722227 -
__________________________________________

החנות המסתובבת חוזרת
לימורי הסטייליסטית מגיעה עם מלאי חדש מעניין
ומפתיע לקראת החגים,בואו להתחדש ולהתעדכן
במכירה תהיה יערה מעצבת התכשיטים,דניתה מבגדי
הילדים וגם אדוה עם מגוון של כיפות המכירה תתקיים
ביום ג' ה 09.2החל מהשעה  1222-0022בבית משפחת
גולדברגר
מצפות לראותכן
______________________________________
למכירה מגוון כיפות מבית כיפהמאניה  ,כיפות שלא
נופלות מהראש! פטנט מיוחד שמצמיד את הכיפה
לשיער.
לפרטים
רות 2111712317

להשכרה בית  9חדרים עם חצר נפרדת .
כניסה בתחילת יולי.
לפרטים :נעמה אליה 212-111422:
________________________________________
למכירה ,בית בהרחבה 2 ,חדרים ,קומה אחת (הכנה
לקומה נוספת)
לפרטים  :הדס 2112331112
________________________________________
להשכרה דירת  2חדרים גדולה ומרווחת ,במיקום מרכזי.
לפרטים נוספים יהודה ברקן 2121332727
________________________________________
להשכרה בית בן שני חדרים .מתאים לזוג .מתפנה ב-
91.2.19
אורה כהנא 211-814:13:
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השבת אבידה
התפילין של נתאי אבדו -תפילין בתוך תפנית בצבע
כחול ,נראו לאחרונה בבית הכנסת הגדול .מי שראה,
שמע ,מצא או במקרה השתמש והניח במקום אחר
מתבקש לידע אותנו .מוטי  220-0990104נתאי 220-
3429122

העמותה למען החבר הותיק
פעילות העמותה לשבוע שבין12-11/3/27 :
יום ראשון י"ד אב תשע"ג01/2/19 ,
תנ"כ – חנה לבל
3:42
המשך לימוד :פרקי אלישע.
 12:22-11:22הרצאה:
"מהקופלאק ועד לכובע המצחיה"
ראשיתה של משטרת ישראל
מרצה :שלומי שטרית – הסטוריון משטרת ישראל
(הרצאה מומלצת ביותר)
בואו בשמחה !
צוות העמותה ומרכז היום

ועדת +05
ביום חמישי י"ח אב תשע"ג ( )02.2.19נצא אי"ה להצגה
"לא על הלחם" בתיאטרון נא לגעת בנמל יפו.
השחקנים הם חרשים אילמים וההצגה מומלצת מאוד.
לפני ההצגה נתכבד בקפה ועוגה בבית קפה שבמקום
שמפעילים אותו גם כן חרשים אילמים.
מחיר הכרטיס  ₪ 22לאדם(.לא כולל טיפ)
על מנת שנוכל לשריין את המקומות ,חובה לשלם
ולהירשם בהקדם.
הפעילות נעשית בשיתוף המחלקה לשירותים חברתיים
במועצה האזורית חבל יבנה ומסובסדת על ידה.
מספר הכרטיסים מוגבל ,כל הקודם זוכה.
מכוון ששו למית אנגל לא תהיה במושב בשבוע הקרוב,
תתקיים ההרשמה אצל
מרים בר לב בטלפון 2229491912
או בנייד .222-0909249

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

הודעות לפרסום יתקבלו עד יום שלישי ב .91:05
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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