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  עלון שבועי

 בית גמליאל

  
  פרשת ואתחנן

  שבת נחמו
ב "ז אב תשע"ט

4/8/12       
  770 ' מסגיליון

  

 ואתחנן
 19:14 כניסת שבת 

 20:15 יציאת שבת 

 19:32 ש"מנחה באמצ

 19:42 ש"ערבית באמצ

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 הרב/  דבר תורה

וכי משה רבינו לא היה במדרגה " שלא על מנת לקבל פקס
מצווה מצווה שכר : "'מג' אומרת המשנה באבות פד?זו

, דמה-מבארים חכמינו את דברי התנא" עבירה עבירה
שאדם גורם להשם יתברך לשלם לו שכר על מעשה מצווה 

י כך הוא גורם נחת " שע,בזה עצמו עשה מצווה. שעשה
ושכר , להיטיב עם בריותיו' ה כי רצונו של ה"רוח לקב

בזה , ה יענישו על החטא שעשה"בבזה שגרם שהק, עבירה
לץ להקפיד שנא', שגרם צער לה,  עבירה נוספתעשה

זאת כוונת המדרש אצל משה . ולהעניש את בריותיו
, ה"ה וידע הקב"שדרגתו נעלה ביותר אצל הקב, רבינו

אלא לעשות נחת , שאין כוונת משה רבינו בשכר מצווה
                      .                                       ה"לקב

______________________  
  הרב, שבת שלום ובשורות טובות

"ואעברה נא ואראה את הארץ הטובה"  
 

מפני מה נתאווה משה רבינו : "סוטה' במס' אומרת הגמ
וכי לאכול מפריה או לשבוע מטובה הוא , ליכנס לארץ ישראל

הרבה מצווות נצטוו ישראל , אמר משה רבינו, אלא. צריך
אכנס אני לארץ כדי , ואין מתקיימין אלא בארץ ישראל

ה כלום אתה מבקש אלא "אמר הקב, שיתקיימו כולן על ידי
לפי דברי , והלוא" מעלה אני עליך כאילו עשיתם, רלקבל שכ

שרצונו לקיים את המצוות , המדרש אמר משה רבינו
, הוא כלל לא הזכיר את שכרן של המצוות, התלויות בארץ

כפי שאומר , רק לקיים את המצוות ללא שכר, כוונתו איפוא
אל תהיו כעבדים המשמשים את : "'מג' התנא באבות פא

רס אלא הוו כעבדים המשמשים את הרב הרב על מנת לקבל פ

             

  דואר
  

דואר רשום . 6/8-28/8אני יוצאת לחופשה מתאריך 
מול , 99 בית ,וחבילות אפשר לקבל אצל ענת שטאובר

   .התיבות
                                                     

  חנה אדלר, בתודה                                                 

  מקווה
  

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

  . בימי שישי לסירוגין
  יש לקבוע מראש

  חוג חיות
  

יתקיים המפגש )  באוגוסט7(ביום שלישי הקרוב 
בתכנית מגוון חיות  .האחרון של חוג החיות של ארז

לא . (והפתעה לסיום, וחידות על כל החיות מהחוג
  ).פיל

העלות , ילדים ששכחו לשלם עבור החוג, בהזדמנות
 .ח למפגש" ש5היא 

  

  תהילים לילדים
 בצהרים נפגשים ילדי המושב 13:30בכל שבת בשעה 

 .י"כ מנחת ש"לאמירת תהילים בביה
אנא עודדו את ילדכם לבוא ולקחת חלק במפעל חשוב 

המעוניינים בהקדשת אמירת  .הפתעות למשתתפים .זה
  .תהילים לכל מטרה יכולים ליצור עמי קשר

_____________________ 
 0522392124מוטי טויטו 

  
  , עטרה – מזל טוב לציפי ומשה גוטמן להולדת הנכדה

 .רוניהלבת 
  .שתזכו לרוב נחת מכל הצאצאים

 

  
נשכח במקווה תכשיטים ) 25/7(בערב בשבוע שעבר ' ביום ד

  . לא נמצאו שם-ולמחרת בבוקר) בעיקר רגשי(יקרי ערך 
  אם ראית, אנא

  ודעתאם את י
  ,אם את רוצה להחזיר

  )גם בעילום שם. (אפשר להתקשר או לשלוח הודעה אלי
  

  0548094202אילנה להמן 
  ב.נ

היא ..  האובדןיןבעלת האובדן מאוד מודאגת ומוטרדת בג
 .מאוד תשמח לקבל את תכשיטיה בחזרה

 השבת אבידה

 מזל טוב
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" בית אפל"בכפר הילדים והנוער  למשפחתון דתי בהקמה

  .מדריכה מובילה: דרושה בגן יבנה
  .ס היסודי"לעבודה במשפחתון עם חניכים בגילאי ביה

  .העבודה הינה במשרה מלאה ומחייבת מגורים במשפחתון
: ל"בדוא ח ניתן להעביר"קו

drushimapple@gmail.com  
   08-9526419: 'או בפקס

________________________________________  
באו לקייטנת ספורט הקייטנה בין ? משעמם לכם בבית

  .9:00-13:00בין השעות  12-16/8כח אב -התארים כד
 הקייטנה לבנים . שקל ליום20- נא להביא אוכל מהבית ו

 .  דוד וארז, מקווים לראותכם.4-8בלבד ולגילאים 

 
     9430566דוד  

 9438950ארז  

_________________________________ _______  
ה שבת "נחגוג בעז,) 31/8ד אלול "י(בשבת פרשת כי תצא 

 .נשמח לקבל חדרים או דירות לאירוח. חתן לבננו דרור
  . תודה

   0503080923תרצה פרי 
 0527434806משה פרי  

________________________________________  
  .ענבים ותאנים טעימים במחירים מיוחדים

  
  0544233129 מסלו סו

________________________________________  

 לוח מודעות

  
  

 2+  חדרים מרווחים 5  בית במשק המכיל: להשכרה במושב

 עם מקלחון   כ" ש. מרפסת סוכה+מחסן+הול + חצאי חדר 
נוף ! מטבח חדש, סורגים בכל הבית, ואמבטיה מרווחים

 .ספרייה בסלון מדפים ארון למצעים .צבועה ונקייה. מהמם
  !מזגנים בכל חדר

 0503336754מינה לוינגר 

  SMS אפשר לשלוח
________________________________________  

   חדרי שינה3, 9' ר במשק מס" מ110בית פרטי : להשכרה
  .ניסה מיידיתכ
  

   0523586072משה פרץ 
________________________________________  

 חדרים יפיפייה 3 להשכרה יחידת דיור בת .לכניסה מיידית
  .מטבח חדש, ארון גדול בחדר הורים, עם מזגן מרווחת

 
  0502051110פרץ 
 0502051108 

 

 מכירה/ן להשכרה"נדל

  
   אסיפת חברים

 מוזמן לאסיפת חברים ביום ,צבור חברי האגודה החקלאית
  .במועדון הגדול,  בערב19:00רביעי בשעה 

באם לא יהיה מספר חברים מתאים האסיפה תדחה לשעה 
  . בערב ותתקיים בכל מספר חברים שיגיעו20:00

  :על סדר היום
  בחירת יו״ר ובחירת מזכיר לאסיפה

  דווח הנהלה קצר
  קבלת חברים חדשים לאגודה

  שונות
                                  _______________.נוכחותכם חשובה

 ,בברכה

  ישראל עזריה
  יו״ר הוועד החקלאי

  

  
 הציבור -יש כלוב גדול לקרטונים מצד ימין של המכולת 

ולוודא , )כולל של פיצה(מוזמן להשליך שם את קרטוניו 
 .שהם בתוך הכלוב ולא מחוצה לו

  
אנא שמרו על הסדר והניקיון למען ההרגשה הטובה של 

 .כולם

 

 הוועד החקלאי

  
בחודשים האחרונים תושבים רבים  ,לתושבים שלום

  .מוציאים גזם לרחובות המושב לפני מועד הפינוי
המושב מלוכלך ומטונף , כפי שניתן לראות בימים אלה

 כאשר מועד הפינוי חל רק בשבוע ,בגלל הוצאת הגזם
  .הבא

חשוב לשמור על גינה פרטית נקייה אך חשוב לשמור גם 
  .על רחובות המושב נקיים

אנו מבקשים לעקוב אחר הפרסומים בדבר תאריכי פינוי 
י "זם גם עבחודש הבא נודיע על תאריכי פינוי הג .הגזם

  .שליחת מסרונים
הגזם , שתושב שיוציא גזם לא בזמן, ברצוננו להדגיש

  . 500₪והתושב יחויב בסכום של , י ועד המושב"יפונה ע
  .אנא הימנעו מקנסות ומאי נעימויות מיותרות

  ,בברכהֹ
  ועד המושב

 

 הוועד המקומי

 ועדת לאיכות הסביבה

  שיעור בשלום וגאולה
  

 . מקומות ברחבי הארץ101- שיעורים ב101-מורים ב  101
 ,תושבי המושב וחבריהם מוזמנים לערב שכולו אחדות

 שלום וגאולה :בנושא
 .על פי משנתו החברתית של הרב אשלג

 ב"א באב תשע"אור לכ, 8/8ה ביום רביעי "איהערב יתקיים 
 169התמר , בבית משפחת בקר

 :תכנית הערב
 התכנסות וכיבוד קל 20:00
 שיעור 20:30
 הפסקה 21:15
, מתחברים לשיעור המרכזי מפי הרב מרדכי שיינברגר 21:30

 "האומה"נשיא תנועת 
 . המקומות ברחבי הארץ101השיעור יועבר בשידור חי לכל 

  תנועה לאומית חברתית לאחדות עם ישראל-האומה 
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  אסיפת חברים קהילתית

 

 מוזמן לאסיפת חברים ,צבור חברי האגודה הקהילתית
 בשעה 8/8שתתקיים אי״ה ביום רביעי כ מנחם אב   ,כללית
באם לא יהיה מספר חברים מתאים תדחה  . בערב20:00

  .ותתקיים בכל מספר חברים ,20:30האסיפה לשעה 
  .האסיפה תתקיים במועדון הגדול

  :על סדר היום
  עד קהילתיגביית מס וו

  נוהל התשלום לטפול השוטף בביוב
  נושא השמירה

  שונות
  .נוכחותכם חשובה

__________________  
  ,בברכה

  ישראל עזריה
  יו״ר הוועד הקהילתי

  
 5/8/12, ב"ז אב תשע"יום ראשון י

  
 חנה לבל, ך"תנ 8:45

  הרצאה במסגרת תוכנית קיץ 10:00
  "שבתאי צבי"

 דודו דיין:  מרצה
______________________  
  בברכת קיץ בריא ונעים
  צוות העמותה ומרכז היום

 העמותה למען החבר הותיק

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

- אחר17:00בשעה , )07/08(, אב-ט מנחם"ביום שלישי י
  .הצהריים במועדון וותיקים

 
 אשר ,ינסקי'ר פיליפ רוז"ד ,נארח אצלנו את חברנו במושב

, "בריחת סידן"ישוחח עמנו על התופעה של 
    .אוסטיאפרוזיס בלעז

________________________    
   לפרטים נוספים                                  

  9437841 מרים גרינוולד 
  9431310 לב -מרים בר 

 בית חם

 הוועד הקהילתי

  פינת הנוער
  

 .אהלן ושלום לכולם
בראש ובראשונה אני רוצה להגיד תודה לכל מי שבא 

זה שאנחנו כנוער , השבוע לבניית הספסלים בחורשה
שבטח עוד נמשיך בעתיד ונוסיף לו (מרימים פרויקט כזה 

שזה אנחנו בסופו של (ומשקיעים למען המושב ...) רעיונות
זה דבר שנותן בראש ובראשונה לנו וזה גם נותן לי ) דבר

פר ' לעשות לכם פעילויות נוספות ולצהמון מוטיבציה
בא נגיד שיש עוד כמה דברים לשפר .. אתכם בהמשך

אבל .. ה'של חלק מהחבר" טכניקת הצביעה המשופרת"ב
  !!!!  נשמח לראות את כולם! 10בגדול ובקטן הייתם 

 תאריך הרשמה אחרון לטיול –תזכורת חשובה מאוד 
סגור אנחנו חייבים ל! לצפון הוא יום ראשון הקרוב

נרשמים ' מקומות לינה ואטרקציות לפי מס, אוטובוס
ולכן נבקש שמי שלא נרשם ורוצה שיתקשר אלי 

  !!לא נאפשר הרשמה לאחר מכן.  בהקדם0547756104
 14:00ייתקיים ב) מחר (3/08אב ' השבוע יום שישי טו

בצהריים טורניר סטריטבול מושבי לא ארוך אך בהחלט 
ה 'אני מבקש מחבר..) בוצותיש בינתיים אחלה ק..(איכותי

שרוצים להשתתף ליצור איתי קשר אשמח לעזור בטיווח 
למי שלא זוכר הקבוצות יהיו . בין מבוגרים לנוער

וילד ) ' יב–' ז(ילד בגילאי נוער , מורכבות ממבוגר אחד
  .לקבוצה ₪ 10 –עלות . שעוד לא בנוער

ביום ראשון הקרוב נצא לפינטבול הכי שווה שהיה 

 הכוללת  vipחבילת ה.ימון וחבריו'מאז ימי דיגבגלקסיה 

 14:30יציאה ב!  מקוצר m16ורובה !  כדורים200
  .מהמזכירות המאחר יפסיד את כספו

נצא לחולון לפעילות דיאלוג ' ח-'וביום שלישי כיתות ז
 המאחר יפסיד 16:15בחשיכה יציאה מהמזכירות בשעה 

  .את כספו
נא ,  בשבוע הבאכןלגבי משחק הכדורגל נגד ישוב אחר נעד

  !!לעקוב ולהתעדכן

__________________________  
  .חגי.. בהצלחה ועוד!! שבת שלום

 

  ,גמליאלים יקרים
  

  .משפחה צעירה עם ילדה ותינוקת , שנה הגענו למושב13לפני כמעט 
  וקיבלנו כאן שפע של ירוק ושקט , ברחנו מדירה רועשת ברחובות

  )למעט בשעת הדאונים בשבת בבוקר(
  למדנו להעריך טריות של ביצים ותפוזים 

  )לוגר/ וידר/ שטעמם עוד משתבח תודות לסיפור וחיוך אצל סולם(
  למדנו להקדים שלום לאנשים שאנחנו לא מכירים ברחוב

אני מכיר אותך "לפי המבט של ולזהות את האורחים מהעיר (
אל הבית שקירותיו ספוגים זיכרונות של  ")???מאיזשהו מקום 

נולדו לנו כאן שני מושבניקים  .הוספנו את אלו שלנו, משפחות
  )ועוד אחת על הגג(רשמיים 

שכלל את החום , עברנו עם ילדינו את המסלול האקדמי המקומי
  , שכחות של בתיה ואילנהלחמניות יום שישי הבלתי נ, הביתי של ענתי

  .ומסלול ישיר לדוקטורט אצל מיכל
  . ידידים ושכנים טובים,  רכשנו כאן חברים כאחים-וחשוב מהכל

היודעת להתגייס ולחבק , הרגשנו חלק מקהילה גדולה ומגוונת
  כשצריך 

לקראת מעבר למושב נחושה ).וברוך השם זכינו ליהנות מכך בשמחות(
אתם . ודה על שזכינו להיות חלק מכל זהרצינו לומר ת, שבעמק האלה

  .תמשיכו להיות חלק בלתי נפרד מאיתנו
  

  , שבת פרשת עקב, הבאהבשבת  ה"מזמינים את כולם לקפה ועוגה אי
  .על הדשא שליד השטיבל הישן, 18:00בשעה 

  ,משפחת כהן
  ירדן וכנרת, עופרי, הילה, ליבי, שמוליק
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  יום ראשון
  5/8ז אב "י

 

  יום שני
 6/8ח אב  "י

  יום שלישי
 7/8ט אב "י

  יום רביעי
 8/8אב ' כ

  יום חמישי
  9/8א אב "כ

 

 18:00-20:00 

  ספריה

 

17:00  
  )מועדון וותיקים(בית חם 

 

 18:00-20:00  
 ספריה

 19:24  תפילת מנחה 
 05:20  תפילת ותיקין

 07:30 נ הגדול"ביהכ מאיר פישר, שיעור בעיניני גיטין
 07:30 שטיבל שיעור במסכת שבת

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

  נ הגדול"ביהכ עזרי דשן, שיעור למבוגרים, לאחר התפילה
  נ הגדול"ביהכ במקביל שיעור לילדים 

 13:30 שטיבל מנחה גדולה
 13:15 י"מנחת ש מנחה גדולה
 13:30 נ הגדול"ביהכ מנחה גדולה

 13:30 י"מנחת ש תהילים לילדים
 17:00 ירורד 'משפ פרוייקט בר מצווה

 17:10 מייזליק' בית משפ תהילים לנשים ונערות
 18:45 בני עקיבא מפקד

  שטיבל שמואל לנקרי, ש "שיעור בפ, בין מנחה לערבית

 זמני שבת ואתחנן

  לוח אירועים לשבוע הקרוב

שבת שלום 
  !!!ומבורך

  
  :המערכת

  עידית בוכניק
  יטוטו-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

 

  אביקעי נב
 

 !!שבתנועה-לו״ז שבת

 

 בלת שבת ותפילת ערבית בסניףק -19:30

 פעולת ערב שבת לחב״א עם השליחים22:30      

 פעולת ער׳ש לחב״ב עם השליחים - 23:15

 

 -בוקר שבת

 תפילת שחרית בסניף 8:15

 פעילות של השליחים+קידוש ותחרות עוגות

 ארוחות שבטיות

 מפקד מדריכים 18:15

 !מפקד 18:30

 פעולה סניפית עם השליחים

 !סעודה שלישית ערבית והבדלה

  
להביא כובע הרבה .במזכירות9:00יציאה לשייט בשעה *

 !!!!יה טואוביה.מים ואוכל
 !תהנו !בהצלחה לשבט נבטים שיוצאים השבוע למחנה*

 .לגבי שעת יציאה תבוא הודעה
  .ז"השבת שבתנועה שימו לב ללו

____________  
  !!שבת שלום
 ב"צוותשע


