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 עלון שבועי

 בית גמליאל

 

 ואתחנןפרשת 
 ד"התשע אב ג"י

9.8.102. 
 

29:22: השבת כניסת  
 

10:20 : השבת יציאת  
 

19:12: ש"באמצ מנחה  
 

19:73 :ש"באמצ רביתע  
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ְבְתָך ְבֵביֶתָך ּוְבֶלְכְתָך " ם ְבשִׁ ְרתָּ בָּ בַּ ֶניָך ְודִׁ ם ְלבָּ נְַּנתָּ ְושִׁ
ְכְבָך ּוְבקּוֶמָך ֶדֶרְך ּוְבשָּ  ('ז' דברים ו.)"בַּ

לשון חדוד הוא שיהיו ( שם) -" ושננתם: "י"רש
דדים בפיך שאם ישאלך אדם דבר לא תהא צריך מחו

אלו  -" לבניך" .לגמגם בו אלא אמור לו מיד
ים יקרו םהתלמידים מצינו בכל מקום שהתלמידי

 "אלהיכם 'בנים אתם לה( דברים יד)' בנים שנא
מופיע בפרשיה ראשונה של  "ושננתם לבניך"ציווי 

דברי . פרשת ואתחנן -קריאת שמע הנמצאת בפרשתנו
י 'מדוע מוצא רש.  י על הפסוק תמוהים ומאתגרים'רש

שכוונת  הציווי היא לימוד לתלמידים ולא  ,מרולנכון ל
יה של קריאת שמע יאם נתבונן בפרשיה שנ. לבנים

 :נאמר' בפרק יא
בשבתך בביתך , לדבר בם, בניכם-מדתם אותם אתולי"

( 'יט' דברים יא) ."ובשוכבך ובקומך, ובלכתך בדרך
משעה שהבן יודע לדבר ( ספרי) -" לדבר בם"” : י"רש

שיהא זה למוד דבורו  ,למדהו תורה צוה לנו משה
יח עמו שכשהתינוק מתחיל לדבר אביו מ -מכאן אמרו,

י לא 'כאן רש נשים לב " .בלשון הקדש ומלמדו תורה
מוציא את ציווי הלימוד לבנים מידי פשוטו ומשאירו 

 ..כבנים ממש
אמר רב נחמן :"' א' אומרת הגמרא במסכת תענית ז

 בר יצחק למה נמשלו דברי תורה כעץ שנאמר 

הרב/ דבר תורה  

 השבת אבידה

בשעה  השיעור בשבת בגמרא מסכת בבא בתרא
.הרב                                                             11.11  

__________________________________ 
 בבית הכנסת המרכזי

 עם מאיר פישרמסכת גיטין שיעור ב -3:77
שיעור במסכת מגילה  -מנחה  תפילת  לפני שעה

 עם שמואל מרטין
__________________________________ 

 בשטיבל
זי י עו"ע לגברים ונשים בין מנחה לערבית שיעור

 .שמש
__________________________________ 

  אבות ובנים
 לימוד בחברותא של הורים וילדים

 מועדון ותיקיםב ,13:77בשעה , שבת
 !!!הרבה פרסים והרבה שמחה

__________________________________ 
 שיעור לנשים

 מצפה לכן 11.27השיעור יתקיים השבת בשעה 
 .רבקה

 שיעורים

 ,לומר לך ?עץ חיים היא למחזיקים בה(  ח"משלי ג י)
חכמים  מה עץ קטן מדליק את הגדול אף תלמידי

חנינא ' קטנים מחדדים את הגדולים והיינו דאמר ר
הרבה למדתי מרבותי ומחבירי יותר מרבותי ומתלמידי 

ד בלימוד שניתן להתחד ,מרווכי אפשרי  ל.  יותר מכולן
, כפי שמגדיר זאת רב נחמן "תלמיד חכם קטן"תורה מ

אם נדייק בדבריו ? "תלמיד חכם גדול"יותר מאשר מ
הוא אינו מדבר " מחדדים"של רב נחמן נשים לב למילה 

על  ,אלא  ,על ללמוד  מתלמיד חכם במשמעות של ידע
שזו תכונה חשובה ביותר  ,להתחדד  ולשנן בלימוד

 "תלמידי חכמים קטנים". להקניית הבנה ויידע
שואלים ומקשים יותר על רבם ברצונם להבין את 

שהם מקשים ושואלים  ,החומר הנלמד ועל ידי כך
נתבונן  ,אם כך. יוצאים דברי תורה מחודדים אצל רבם

שיהיו : " "ושננתם לבניך"י על המילים 'שוב ברש
מחודדים בפיך שאם ישאלך אדם דבר לא תהא צריך 

אלו  -" לבניך" .מור לו מידלגמגם בו אלא א
תלמידים יכולים להקשות ולשאול יותר "...התלמידים

אולי מתוך כבוד אב או  ,בדרך כלל בנים. מאשר בנים
נמנעים מלשאול ולהקשות על  ,מתוך קרבה יתרה

שמטרת לימודם  ,מה שאין כן אצל תלמידים ,אביהם
ולכן אומר . המשותף עם רבם היא הרצון ללמוד ולדעת

 . אלו התלמידים  -"ושננת לבניך"על צרוף המילים י 'רש
 .שבת שלום ובשורות טובות הרב

 

 ,הולדת הנכדים התאומיםל, ט ליחיאל הנדלר"מז
 .אלה בנים לבת

שתזכו להרבה שמחה ולרוות שפע נחת מכל 
 .הילדים

___________________________________ 
 .מזל טוב למירב ודודו כהן להולדת הבן אביתר

 .חופה ומעשים טובים, שתזכו לגדלו לתורה
___________________________________ 

 ,להולדת התאומיםמזל טוב לאסף וליאת צחור 
 .שתזכו לגדלם בשמחה ובנחת. בן ובת

מזל טוב לסבא וסבתא מאיר ויוכי צחור 
 .ולמשפחות נפתלי ופינקרט

שלום זכר יהיה לאחר סעודת ערב שבת בבית 
 .מאיר ויוכי צחור

 

 מזל טוב
 

http://he.wikisource.org/wiki/%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%99%D7%93
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 11:10ב "פעולת חב

 28:80לימוד ומפקד מדריכים 
 1.:28מפקד 

ינו שלטים למשפחות יישר כח לכל החניכים שהכ-
 !שימחתם מאד!! החיילים

בהצלחה לכל המדריכים שיוצאים השבוע להכנות -
 !!תהנו. ולמחנות

נשמח מאד . אנחנו מחפשים תרומות של מזוזות לסניף-
 .להיענות

  ,שבת שלום
 מעין וצוות ההדרכה

 

 
 .לפני זמן טבילה, נא לתאם במשך היום

 4534015-054                 'ג', ב', א -דבורה

 8094202-054         .ש"מוצ', ה', ד -אילנה
 .אילנה ודבורה לסירוגין -ערבי שבתות

 

 מקווה
 

 
 "מנחת שי"בבית הכנסת  71:21תפילת ותיקין בשעה 

 בני עקיבא משולחן הגבאים

 ,םתושבים יקרי
מרומם , ביום שלישי שעבר התקיים ערב נשים מיוחד

 .ומאחד
רצינו להודות מעומק הלב לנשים היקרות שלקחו בו 

למטפלות , לעליזה משה על היוזמה והאירגון: חלק
עליזה , איילת גל: שתרמו מזמנן באהבה למען הנשים

, רחל אריאל, עדי שינדלר, אטה חברתהמשה וללאה גו
 .תחיה פישר ויעל אבורמד, ה יעקובישר, מדי מייזליק

תודה למדי על המדיטציה המשותפת ולעידית בוכניק 
לסדר והביאו , תודה לנשים שעזרו לארגן. על הרישום

 .כיבוד
הן , ערב מסוג זה חושף אותנו לכוחות הטמונים בתוכינו

 .כפרטים והן כקהילה
 ,עומק הלבתודה מ

 י"צוות צח

 .מכתב תודה
סיימנו את שנת הלימודים ,ביום שני האחרון

למדנו ,יצרנו , שיחקנו,שרנו,לאורך כל השנה.במעון
בעקבות המצב ,בחודש האחרון.ובעיקר נהננו

במתכונת חירום ועם צוות   המעון הופעל,הבטחוני
. מקסימות מהמושב  בנות  ברובו, אדם-מתוגבר של כח

יום במשך כל .המעון לא היה מתפקד ללא העזרה שלהן
באחריות ובעיקר עם , כחודש הן עזרו במסירות רבה

אני רוצה להודות מעומק ליבי .המון אהבה לילדי המעון
, נעה יוספי,אדל אבנעים, רוני בוכניק-ל: לכל אחת מהן

אוריה ,אביה אנגל, (מיבנה)אודליה נגר, מוריה אנגל
תאיר ,אוריה שבת,נעמה אנגל,אוראל יעקבי,שטריקר

 .מור קורל זיכרמן וענבר וויל אוריאן,וקנין
תודה מיוחדת לרותם גרינוולד ולשירה הריסון שעזרו 

 .לנו עם התינוקות הקטנים
 .לוועד המעון ולצוות צחי  תודה רבה
 .החמודים ולהורים  מה לכל הילדיםחופשה נעי

 ניצה

 המחוללות בכרמים
לא היו ימים טובים  גמליאל רבן שמעון בן אמר"

 לישראל כחמשה עשר באב
 ..."בכרמים( מחוללות)ובנות ירושלים יוצאות וחולות .. 

נשות ונערות המושב מוזמנות לצאת עימנו במחול בערב 
 .ו באב"ריקודי עם ושירים ישראלים לכבוד ט

( למניינם) 11.1 (יום טו באב)ההרקדה תיערך ביום שני 
 .במועדון 27:77בשעה 

יחד אנו נלמד ריקודי עם ונרקוד לצלילי שירים 
 .ישראלים מכל הזמנים
אודיה פרץ , ודי בראון'ג, בהנחיית רבקה הופמן

 (.שטריקר)ואוריה אונגר ( מסינגר)
 נשמח מאוד לראותכן                                                   

_______________________________________ 
אמהות לבנות שהשתתפו בחוג לריקודי עם במשך 

 .נשמח שתעדכנו את בנותיכן ,השנים
 

 
בסיומו של חודש קשה , למשפחת בית גמליאל היקרה

לי במיוחד אני רוצה להודות מקרב לב על החיבוק 
. לרב ולרבקה ולשאר החברים היקרים.הגדול והתמיכה

וקה גם לכל החברות שהשתתפו בערב לעילוי תודה עמ
, שרה יעקבי, עדי שינדלר, למטפלות אילת גל. נשמתו

לאה גואטה רחל אריאל וכן , יעל אבורמד תחיה פישר
אני עוד רואה )למדי על המדיטציה האנרגטית במיוחד 

הרבה תודה גם לצוות צחי (. את המגן דוד מעל המדינה
ה המשותפת אופיר בוכניק ומרב בקר על החשיב

 ,ועוד לאמיר גל, והתמיכה המלאה לעידית על הרישום
תודה לכל השותפות . שולי רוזינסקי ואירית פרקוביץ

 .שבאו בפתיחות מלאה לתת ולקבל
אותנו " לתדלק"הרגשתי שהנשמה של רוני ממשיכה 

 .באנרגיות של נתינה ואהבה
 עליזה משה, בהערכה גדולה

_______________________________________ 
 .לחברי סניף בית גמליאל

לפני הדלקת נרות שבת מצאנו על דלת הכניסה מודבק 
על . מסולסל ויפה, כתוב בכתב יד מושקע ומעוטר ,דף

 :הדף היה כתוב
  .תודה רבה שבזכותכם יש מי שמגן עלינו"

  .עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה
 ."סניף בית גמליאל

 .מתחתיו הדבקתם את דגל ישראל
 .תם אותנו מאוד מאודריגש

 .אתם מקסימים
 .משפחת פישר

 

 טוב להודות
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 . חדרים להשכרה יחידת דיור בת שלושה

 : לפרטים נוספים
 0105.11110   רן

_______________________________________ 
 .ממוזגת ויפה, חדרים 2להשכרה יחידת דיור בת 

                   מתאימה גם למשרד או לקליניקה
 011-8958218: לפרטים

_______________________________________ 
 .חדרים 2להשכרה דירה בת 

 :לפרטים
 משה ורחל לוי
08-9.87288 
010-.1.9827/010-.1.9828 
_______________________________________ 

 .חדרים יחיד במשק 7להשכרה בית 

 .מסודר וממוזג
 /1818271כניסה 

 010-1581901ברוך קרייז : לפרטים 
_______________________________________ 

שני חדרי , שלושה חדרים . ר"מ 37בית להשכרה בגודל 
 .שרותים ומקלחת, סלון,מטבח (X4/)שינה גדולים 

חצר . תנור גומחא ומזגנים, כיריים, הבית מצויד במקרר
 .גדולה מסביב עם פרטיות רבה

כניסה בחודש ". בית קטן בערבה"בית חמוד כמו 
 .אוגוסט

  01.5811071נא להתקשר לדבורה 
 צ והערב"בשעות אחה

_______________________________________
   סודרת וממוזגתחדרים מ /להשכרה דירת 

 90178...501/יצחק 
_______________________________________ 

 !מתאים גם למבוגרים! להשכרה לטווח ארוך
משופץ  !במפלס אחד וללא מדרגות ,חדרים . בית

, רחבה ענקית בכניסה לבית, חצר מרווחת, וממוזג
 (.מזנון ועוד, ספריות, מיטות, ארונות)ריהוט חלקי 
 .2/8/102: התאריך כניס
    8095971-.01דליה   8095978-.01 מאיר :לפרטים

_______________________________________ 
וילה בת חמישה חדרים מסודרת , להשכרה לטווח ארוך

מיזוג אוויר ,מיקום מרכזי,גינה רחבת ידיים,ומשופצת 
 .מלא

 פינוי באוגוסט
 לפרטים

0778.82889/01115818.. 
_______________________________________ 

כולל מזגן , חדרים 7מרווחת בת   להשכרה דירה
 .ומרפסת גדולה

 .כניסה באוגוסט
 0118905111לפרטים שמואל 

089.82091 
_______________________________________ 

 .חדרים בהרחבה 1בית ! להשכרה
 :לפרטים

 955-777-..01משה 
 

 

השכרה/ן למכירה"נדל   
 להשכרה
 .חדרים במשק /דירה בת 

 :לפרטים
 שושי ...180981/011-17.7.-.01

_______________________________________ 
לטווח ארוך במשק בבית גמליאל יחידת דיור  להשכרה

 .בת שלושה חדרים
מטבח , וארונות קיר בכל החדרים, היחידה כוללת מיזוג

וכן חצר , מאובזר עם אפשרות להשארת ריהוט חלקי
 .גדולה

 לאברהם וזהבה גוטמן לפרטים ניתן לפנות
 5.8.807/8-.01בטלפון 

_______________________________________ 
 !למכירה

 .ר"מ 177ר על שטח "מ 217בית בהרחבה בנוי 
 .מרפסות+ ד"ממ+ פינת אוכל+ סלון+ חדרי שינה 6

 :טלפון
 .15809.0-01דוד 

 

השכרה/ן למכירה"נדל  

 
 ה והדבקת ציפורנייםבניי*

 עיצוב גבות*

 פדיקור ומניקור*

 הסרת שיער בשעווה בכל חלקי הגוף*

 איפור כלות וערב*
 0105.99285יעל 

_______________________________________ 
 , מורה לגיטרה 

 9.87121 8588880-011סמיון 
_______________________________________ 

  .וזוג צעיר מחפש ריהוט לבית
 !אם ברשותכם ריהוט למסירה נשמח לקבלו

 .תודה רבה מראש
 01.1881188( שטריקר)אוריה חושן 

_______________________________________ 
עבודה  -צביעת בתים ודקים במחירים אטרקטיביים 

 .יעילה ומהירה
2985-159-011 
9520-159-01. 

_______________________________________ 
כבת , חתולה יפהפיה: ל"למסירה עקב נסיעה לחו

 . מחוסנת ומעוקרת, שנתיים
 .גדלה בבית עם חצר, רגילה לילדים

 .550022-.01מיכל פישר        :לפרטים נוספים ותמונה

 לוח מודעות

ולחברים המשתתפים במבצע לבני המושב בשרות סדיר 
כל תושבי המושב מתפללים שייתן השם , "צור איתן"

ְפֵניֶכם ים לִׁ פִׁ גָּ ֵלינּו נִׁ ים עָּ מִׁ קָּ רּוְך . ֶאת אֹוְיֵבינּו הַּ דֹוש בָּ קָּ הַּ
ה  כָּ ח ְברָּ ְשלַּ ה ְויִׁ ה ְוצּוקָּ רָּ ל צָּ כָּ יל ֶאְתֶכם מִׁ ְשֹמר ְויַּצִׁ הּוא יִׁ

ֲעֵשה ְיֵדיֶכם ל מַּ ה ְבכָּ חָּ ְצלָּ ְחֵתיֶכם  .ְוהַּ ְדֵבר שֹוְנֵאינּו תַּ יַּ
ם בריאים ושלמים ְבֶכֶתר  ים ְלֵביתָּ נִׁ בּו בָּ ֶכם ְושָּ יֻקיַּם בָּ וִׁ

חֹון צָּ ה ּוְבֲעֶטֶרת נִׁ  .ְישּועָּ
 

tel:052-569-1936
tel:054-569-9610
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שבת שלום 
!!!ומבורך  

 
, 2יד ,2779ק שנת "סמ 1677למכירה סקודה פביה . א

טופל , גדול,חודשים  17טסט , ראשונה חברה, פרטי
גמישות עד ), ח"ש 2777/:מחיר, תקין לחלוטין, בחברה
 (מזומן 71777

, 2773שנה ,פרטית,יד שניה, למכירה יונדאי אקסט. ב
, ח גמיש"ש 777,/7מחיר , צבע ברונזה, ק"סמ 1677

 7טסט , מ"ק 117,777, ח "ש 77,777גמישות עד 
 .מטופל היטב, תקין לחלוטין, חודשים

 חיים דורי  0507641141
_______________________________________ 

נקנה )כחדש , דלתות בגוון דובדבן 1בעל , ארון סנביץ
 (לפני שנה

 .מ"ס 11מ ועומק "ס 2/7גובה , מ"ס 277אורך : מידות
 .01 - 7.88191ענת עוז 

 

 

 מכירות

 

 :המערכת
 שמרית פרנקל

 צקי יולס

 יהונתן רועי עזריה: מדפיס
 שרית גרוסמן: מפיצה

 

 .91:03ב  הודעות לפרסום יתקבלו עד יום שלישי

 :לכתובת המייל

dafmedabg@gmail.com  

 :לכניסה לאתר המושב

www.beitgamliel.org.il 
 75: סיסמא. גמליאל: שם

 

 80-3395399 :מזכירות המושב
Sg828@bezeqint.net 

 

 :ל הועד לפניות חבריםל ש"הדואכתובת 

vaadmekomibg@gmail.com  

mailto:dafmedabg@gmail.com
mailto:Sg828@bezeqint.net
mailto:vaadmekomibg@gmail.com

