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 עלון שבועי

 בית גמליאל

 

  אחרי מותפרשת 
ד"התשעניס ' יב  

12.4.2014 
 

18:47: השבת כניסת  
 

19:45  :השבת יציאת  
 

18:56: ש"באמצ מנחה  
 

19:21 :ש"באמצ ערבית  

   
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הרב/ דבר תורה  

  דרשת שבת הגדול
 הלכות חג �נדבר על, "אחרי מות"' השבת פר

  . הלכה למעשה�הפסח
  . ברותאשמח לענות ג! לשאלות הח

 שעה  ,חברי! וחברות השתתפותכ! חשובה
17.45   

  .הרב
  סו' זמ% ביעור חמ$ 10.06סו' זמ% אכילת חמ$  

11.24  
__________________________________  

 בבית הכנסת המרכזי

7:30�   מאיר פישר  ע!  שיעור במסכת גיטי%
 שיעור במסכת מגילה � מנחה  תפילת  לפני שעה

  ע! שמואל מרטי%
__________________________________  

ה לימוד כל "יתקיי! בע" ליל הסדר"לאחר 
בבית  " סיפור יציאת מצרי!: "הלילה בנושא 

  01:30י החל משעה "הכנסת מנחת ש
__________________________________  

   אבות ובני!
 לימוד בחברותא של הורי! וילדי!

  מועדו% ותיקי!ב ,17:00בשעה , שבת
  !!!י! והרבה שמחההרבה פרס

  

 שיעורים

ְ:תֶֹנת 2ַד קֶֹד7 ִיְל72ָ 4ִמְכְנֵסי ַבד ִיְהי4 ַעל 0ָ2ְר. "
ְב>ְבֵנט 2ַד ַיְח;ֹר 4ְבִמְצֶנֶפת 2ַד ִיְצנֹ' 2ְִגֵדי קֶֹד7 ֵה! 4

  )'ד' ויקרא טז"(ְוָרַח$ 2ַַ=ִי! ֶאת 0ָ2ְר. 4ְלֵב7ָ!
. אהר% הכה% נכנס לשרת בקודש ביו! הכיפורי! 

, שמטרתה לכפר על ישראל', לפני כניסתו לעבודת ה
י! עליו להחלי' את בגדי הזהב לבגדי הבד הצנוע

שלא יתנאה ולא , כדי.והפשוטי! יותר מבגדי זהב 
. נשי! לב לדיוק בפסוק, אול!. יתגאה בבגדיו

, לעומתה" כתנת קדש"כתונת הבד מתוארת כ
בגדי "שלשת הבגדי! האחרי! מתוארי! יחדיו כ

כל בגד מבגדיו של הכה% בא לכפר על  "...קדש
  :עוונות מסוימי!

; כפרי%א' בגדי כהונה מ, מה קרבנות מכפרי%'
ויטבלו את ': כתונת מכפרת על שפיכות דמי!

 ).א"ערכי% טז ע... (; 'הכתנת בד!
כותב . כתנת הכה% באה לכפר על עוו% שפיכות דמי!

אי% לA דבר שהקפידה תורה כשפיכות :"! "הרמב
פ שיש עוונות חמורי! משפיכות דמי! "דמי! ואע

, אי% בה! השחתת ישובו של עול! כשפיכות דמי!,
הרי הוא רשע גמור ואי% ,שיש בידו עוו% זה וכל מי 

  ,שקולי! כנגד עוו% זה כל המצוות שעשה כל ימיו

! "הרמב)  ט'הלכות רוצח ה"(ולא יצילהו מ% הדי%
. מתייחס בדבריו לשפיכות דמי!  במוב% של רוצח ממש

א! , שאי% כפרה לרוצח כזה, ! הרי"ולפי דברי הרמב
  ?כA על מה מכפרת הכותונת

ת דמי! יכולה להיות במוב% רחב יותר של שפיכו, אלא
אפשר .שמשמעותה הנהגות שבי% אד! לחברו, המילה

לשפוA דמו של הזולת ג! במילי! שהרי מוות וחיי! ביד 
, לכ%.אפשר לשפוA ד! במעשי! לא ראויי! =הלשו%

בטר! נכנס הכה% הגדול לקדש הקדשי! מזכירי! לו על 
שויה מבד ולא מזהב  כתונת הע�"ְ:תֶֹנת 2ַד קֶֹד7" ידי 

שלא יתגאה ולא יתנאה כשהוא בא לבקש כפרה על 
  ,עברות חמורות של בי% אד! לחברו

שהחטאי! , הכתונת מוזכרת כקדש באופ% נפרד משו!
עליה! היא אמורה לכפר עוסקי! ביישובו של עול! 

בהתנהלות של הפרט בתוA הכלל והתנהלותה של 
: "  הפרקוכפי שמסיי!. החברה כחברה הגונה וראויה

 ְוִכFֶר ֶאת ִמְק7Eַ לג. ְוָלַב7 ֶאת 2ְִגֵדי ַה2ָד 2ְִגֵדי ַהDֶֹד7
 ְוַעל ַה:ֲֹהִני! Dֶֹד7 ְוֶאת אֶֹהל מ.ֵעד ְוֶאת ַהִ=ְז2ֵַח ְיַכFֵרהַ 

  "...ְוַעל ָ:ל ַע! ַהDָָהל ְיַכFֵר
 

  . הרבחג כשר ושמחשבת שלו# 

  
 בשלב זה .מודה לכול! על שפע תרומות הביגודאני 

 .אי% צורA בבגדי! נוספי!

 !!!אנא אל תביאו יותר אל ביתי
 ,בתודה גדולה וברכת חג שמח

 דקלה צור

 טוב להודות

  
להולדת , דבורה וישראל, ט למשפחת ויינשטוק"מז

  ב% לבת סיגל , הנכד
להולדת , זהבה ומוטי, ניניט ג! למשפחת פ"ומז

  .הנכד
  שתזכו להרבה שמחה ולרוות שפע נחת מכל הילדי!

 מזל טוב
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 - חויה לכל המשפחה
 שוק אביב המכירה הגדולה של חפצי! חדשי!

 .בשילוב מוצרי נוסטלגיה
 . שח10השנה הגיעו המו% ספרי! חדשי! במחיר של 

 .טי! ועוד'גאדג,כלי נוי , י ילדי!משחק,כלי! חדשי!
  שח50 שח עד 5במחירי! סמליי! 

 .במועדו% הגדול 22.4.14
.  בואו ע! כל המשפחה והביאו חברי!20 � 8 בשעות

 .הכס' מועבר לתרומה
 0547771414  מדי מייזליק

  
 לידיעת התושבי!

  :בתאריכי! הבאי! המזכירות תהיה סגורה
   כולל24.04.14 – 13.04.14
   כולל13.05.14 – 04.05.14

  
 .לפני זמ% טבילה, נא לתא! במשA היו!

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

 8094202-054           .ש"מוצ', ה',  ד�אילנה

  . אילנה ודבורה לסירוגי%� ערבי שבתות
 51/ עד 411/דבורה יפרח תיעדר מ

  לנה להמ%נא לפנות בימי! אלה לאי

 מקווה

  
 !ישר מהפרדס של לוגר

 )ג! תפוזי ד!(מי$ תפוזי! טרי 
 .יש ג! קפוא, מקצועית נסחט במקו! במסחטה

  9428013&08: להזמנות
_______________________________________  

 !!!משכ% התכלת
 לכבוד פסח חג החירות

 גופיות,צמר, ות ציציתגופי, פתילות, ציציות, טליתות
 ! לכל הגילאי!...צמר ועוד

 יעות עד הבית במחירי! זולי! מאודההזמנות מג
  ...ובאיכות המקסימלית

  0508295868לפרטי# נוע# ארז 
_______________________________________  

במחס% של בובותאי אצל לקראת החג מכירה מיוחדת 
 .משפחת צחור

  .שה והרבה דברי! יפי! לבית ולגינההגיע מכולה חד
  .של מוצרי! רבי!' א עודפי! וסוג בת% למצוכמו כ% ני
  . היא עד ערב החג ובכול שעות היו!המכירה

  2575342&054 –אס+ 
  5236790&054 –יוכי 

 מכירות

זכירותמשולחן המ    
. עמדי! לועדת ביקורת לועד המקומירושי! מוד) 1

 .'עד יו! בהמעונייני! נא לפנות בפקס למועצה 
  הועד מאחל לכל החברי! חג שמח וכשר) 2

יהועד המקומ  

  
אנו מאחלי! לכל תושבי המושב חג פסח כשר ושמח 

  .יחד ע! כל ע! ישראל
ה ביו! שלישי "ח! בע�נחדש את המפגש הקבוע של בית

ד "תשע' ב בניס% ה"כ,  באסרו חג–שלאחר חג הפסח 
במועדו% ,  אחר הצהריי!17:00בשעה , )22/04/2014(

  . ותיקי!
בתקופת שעו% הקי$ אנו , כבכל שנה, לידיעתכ!

ח!  בימי �מקיימי! את הפגישה הקבועה של בית
  .במועדו% ותיקי!,   אחר הצהריי!17:00בשעה , שלישי

ששוחחה , קוקי פישר' גב, אנו מודי! לחברתנו במושב
  . חודש הגאולה–שבוע שעבר על חודש ניס% עמנו ב

, הל% לוגר' גב, כמו כ% אנו מודי! לחברתנו במושב
ששימחה אותנו בשבוע החול' במוסיקה ושירי! 

  .הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה, לקראת חג הפסח
  : לפרטי! נוספי! נית% להתקשר

9437841&08'  מרי# גרינוולד טל  
9431310&08' לב    טל&או למרי# בר  

 בית חם

 
  י"מנחת ש

  .505:4בשבת ובפסח בשעה " הנ$"תפילת ותיקי% 
_______________________________________  

  שטיבל
 .בחול המועד כל התפילות יתקיימו בשטיבל החדש

  :ז תפילות"לו
  06:00שחרית 

  19:00   מנחה
  19:30  ערבית

  ,חג שמח
  גבאי השטיבל
_______________________________________  

  .שירה  ע#  רפי  ביטושבת   
ד  "ע  תשבאייר  ' י,בעוד  ארבע  שבתות  בפרשת  בהר

נארח  , שבת  אחרי  יו!  העצמאות,  )10.05.2014(
  ,  במושב  את  רפי  ביטו%  ומקהלת  קולות  מ%  השמיי!

פרקי  חזנות  נעימו  לנו  את  תפילות  השבת  ביש
ויחד  אית!  נערוA  סעודה  שלישית  מורחבת  , הושיר

  .במועדו%
  את  וארח!  אנו  בדחיפות  למשפחות  שיזקוקי

  .  החז%  וחברי  המקהלה,  המנצח

  ).5393654&054(אנא  התקשרו  למאיר  פישר 

  

 משולחן הגבאים
  

  .לא יתפרס! ד' מידע, חול המועד פסח, בשבוע הבא
מערכת ד' המידע מאחלת לכל התושבי! חג חירות 

 .כשר ושמח

 משולחן המערכת
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 .ל עומד למכירה"הבית של זהבה שוויג ז

  .הבית צמוד לג% מאיר בכיוו% רחוב הגפ%
  ..תהבית ע! הקשתו

  ".2יד "מחיר ותמונות נית% למצוא ב, פרטי!
  : לשיתקשר א! יודעי! על מישהו שמעוניי%

 ד אוסי מנובלה"עו

  0507551096. טל
_______________________________________  

ב% ארבעה חדרי!  במשק להשכרה לטווח ארוA בית
פרטיות ,גינה מסודרת רחבת ידיי!,  מסודר ומשופ$

אפשרות לריהוט , מיזוג מלא , זימיקו! מרכ, מלאה
 .חלקי

  4238727&052, 3308356&052   &אינהור לפנות לרבקה
_______________________________________  

 !למכירה
 .ר" מ800ר על שטח "מ 280בית בהרחבה בנוי 

 .מרפסות+ ד"ממ+ פינת אוכל+ סלו%+ חדרי שינה 6
  :טלפו%

  054&5680940דוד 
_______________________________________  

לטווח ארוA במשק בבית גמליאל יחידת דיור  להשכרה
  .בת שלושה חדרי!

מטבח , וארונות קיר בכל החדרי!, היחידה כוללת מיזוג
וכ% חצר , מאובזר ע! אפשרות להשארת ריהוט חלקי

  .גדולה
 לפרטי# נית לפנות לאברה# וזהבה גוטמ

   6434307/8&054בטלפו
_______________________________________  

 דירת ארבעה חדרי! במשק 1.8.2014�השכרה החל מה
, ממKד , הדירה במצב מצוי% וכוללת מיזוג מרכזי . 86

אפשרי ג! לתקופה . דוד שמש ועוד, גינה מסודרת
  . ארוכה

 בני, 052&2465244

_______________________________________  
 . משפחת ברקאי,12 שקבמ בית ארוA להשכרה לטווח

  0528302695 &  עופר
_______________________________________  

 .במושב החל מיוני זוג צעיר מעוניי% לשכור בית 

 4947530&054: בועז

  
 .איסו' מוצרי מזו% חמ$ סגורי! לארגו% חסדי עירית

 .הארגו% המעניק כל השנה סל מזו% למשפחות נזקקות
 .נית% להעביר את מוצרי המזו% עד מוצאי שבת

  8500909&052יעל יששכר 

השכרה/ן למכירה"נדל לוח מודעות  

  
   תאטרו אורנה פורת&" הלב של שירז"

  17.30בשעה ) 21/5/14 (א באייר  "ביעי כה ביו# ר"אי
  בהיכל התרבות באשקלו

ספרה של הזמרת ריטה זוכה לעיבוד בתיאטרו% אורנה 
המשלב תיאטרו% ומחול לצד מוסיקה אותנטית , פורת

את ההצגה מלווה פסקול . ובליווי תלבושות צבעוניות
כשהבולט בה! הוא , מתוA אלבומיה השוני! של ריטה

  .האלבו! הפרסי שראה אור בשנה שעברה
_______________________________________  

לכבוד סיו# שנת חוגי# אנו מזמיני# את בנות החוג 
להתעמלות קרקע ומחול למופע המרהיב יחד ע# 

  .האמהות
כולל הסעה במידה ( L 70א! ובת  L 40 –לבנות החוג 

  )ויהיו מספיק נרשמי!
  ) 110Lהורה וילד (ליחיד  L 60לכלל התושבי! 

בוצה גדולה  כמו מחירי! אלה מותני! במידה ותהיה ק
  .כ% תתאפשר הסעה

  ס בתשלו! " אצל עד% במתנ11/5/14יש להירש! עד 
_______________________________________ 

ס חבל יבנה בשיתו' המחלקה "חודש המורשת מתנ
  לתרבות תורנית

  ע#
  עיד עמדי

שיריו כבשו את פסגת מצעדי , בתוA פחות משנה
  .ההשמעות ותחנות הרדיו בישראל

, "שיר השנה"הפA להמנו% ונבחר כ" אב של לוחמי!כ"
" הדרA שלA", שבר את שיא ההשמעות" ר$ אל האור"

והבלדה " כוכב נולד"נבחר כשיר האודישני! הרשמי של 
"Aועודנכנסה ישירות לראש צמרת ההשמעות, "אליי ...  

  ג "ח אייר תשע"ה ביו# רביעי כ"אי
 בגבעת וושינגטו20:45 בשעה 28/5/14

  לאד! L 40: ! במכירה מוקדמתכרטיסי
   50L: ביו! המופע

 !כל הקוד! זוכה, המקומות מסומני!

ס"משולחן המתנ  
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שבת שלו# 
!!!ומבור0  

 

:המערכת  

 שמרית פרנקל
י יולסצק  

יהונתן רועי עזריה: מדפיס  
שרית גרוסמן: מפיצה  

 

.19:30הודעות לפרסום יתקבלו עד יום שלישי ב   

:לכתובת המייל  

dafmedabg@gmail.com  

 
:לכניסה לאתר המושב  

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

 
08-9437133 :מזכירות המושב  

Sg828@bezeqint.net 

 
 ב"פעולת חב 21:45

 מפקד מדריכי! 18:00
 מפקד 18:15

כול! . אנחנו ממשיכי! בהכנות לטקס יו! השואה-
 !מוזמני! להצטר' ולקחת חלק

 יתקיי! בסני' ערב הכנה 20:00ביו! חמישי בשעה -
 :)!!כל הנוער מוזמ%. מח ומעניי% לליל הסדרש

 !יישר כח לכל השותפי!
מ לא "בשבת חוה. הסני' סגור במהלA חג הפסח-

 .יתקיי! סני'
 !!פסח כשר ושמח לכול!

 ,שבת שלו# ומבור0

 מעי וצוות ההדרכה

  

 בני עקיבא
  

  "כי במות# ציוו לנו את החיי#"
  ס חבל יבנה מזמי אתכ#"מתנ

  לערב זכרו% ושירי לוחמי!
  )4/5/14(ד "באייר תשע' ה ביו# ראשו ד"אי

   בבני דרו21:15#בשעה 
ר "חבל יבנה ויו. א.ר מ"יו – מר משה ליבר  �דברי! 

  ס"המתנ
  שירה בציבור ע!
  אהרו פררה

  !חופשית הכניסה    !הציבור מוזמ
  תיאטרו סיפור ע# השחקנית נויה שטרייפלר

 פאולהטומי דה "/סבתא אשפתא"

  ) 14/5/14 (ד"ד באייר תשע"ביעי יה ביו# ר"אי
  בית גמליאל17.00בשעה 

  לילד 2 10:                                    עלות8&3מגילאי 
_______________________________________  

  לזכר הנופלי! 14&י ה"מרו3 חבל יבנה וצעדת ח
הצעדה משפחתית מותאמת לכל הגילאי! והמרו$ 

  ועי ועממימקצ
  )19/5/14(ט באייר "ה ביו# שני י"אי

  מ" ק2   :אורA המסלול
16:00  �  הרשמה  ויציאה למרו$  
17:00   � מותאמת לכל –יציאה לצעדה    

    הגילאי!
18:00  �, הפעלות ברחבת הדשא בניר גלי!  

  ,ימבורי'ג,  י'באנג, מתנפחי!, דמיות ירוקות
  . ועודהצגה ,                              יצירה

  �  .חלוקת גביעי! ומדליות לרצי!   
  ..... תינת% מדליה60                             לצועדי! מעל גיל 

  שי כובע לכל צועד     
  יש להירש# להסעות באתר האינטרנט  

       כול! מגיעי!                   
    אירוע שחבל לפספס  

ס"משולחן המתנ  
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  08.04.14                    ד"בס

  

  
          משולחן ועדת תרבות 

  
  תוכנית לימים והחגים הלאומיים לאחר הפסח

  
  יום השואה

  "בוקר טוב פטר שוורץ" נקרין את הסרט 26.4.14ק  "במוצש

עד מותה היא ממשיכה . ה נרצח'שורדת את מחנות הריכוז ונודדת לישראל בידיעה שאחיה פייבק, מיכלה שווארץ
ה שינה את שמו ' האח האהוב פייבק–אבל בחלוף השנים אמת אחרת מתגלה . וב שאיננולספר על אחיה האה

מסע קולנועי . המקום האחרון בו אחותו הייתה מחפשת אותו, לפטר ונשאר להקים משפחה במקום בו היה אסיר
 שלנו עצמתם של סיפורים ועל הצורך מבשיל לתובנה על, שמתחיל בחקירת פגישה שהוחמצה בנסיבות מסתוריות

  . גם שבעים שנה אחרי סוף המלחמה ההיא, לספר אותם

פסטיבל הסרטים , פסטיבל הסרטים בקיל, 2014דוקלייפציג , 2013 פסטיבל חיפה –הזוכה בפרס הסרט הטוב 
  . א צרפת ועוד"פיב, טורונטו

  .לפני הסרט שיחה עם הבמאי אסף לפיד

הייה "בין עבודותיו כעורך בקולנוע . בירושלים" שפיגלסם "אסף לפיד הוא במאי ועורך בוגר בית הספר לקולנוע 
תכנית , בין עבודותיו לטלוויזיה. ועוד" עיר מקלט", "להרוג דבורה", "אף פעם לא מאוחר מדי", "שלום פטר שוורץ

  .ועוד" בלי בושה", "עובדה", "360"התחקירים 

  ערב יום העצמאות

וטכס פתיחת חגיגות יום העצמאות ברוב עם במגרש , נ המרכזי"פתיחת יום העצמאות בתפילה חגיגית בביהכ
  . הספורט

  .לחניו היפים של דובי זלצר, "לחיי העם הזה"חני ליבנה ועוזי רוזנבלט , מסיבה לתוך הלילה עם גילה חסיד

   ביום-יום העצמאות

  )מתנפחים והפתעות שונות(מסע אופניים ברחבי המושב ולאחריו הפנינג משפחות ומנגל בחורשה 

  .ו אחר הפרסומיםעקב

  ולהתראות באירועים ובפעילויות הבאים, ועדת תרבות מאחלת לכל תושבי המושב פסח כשר ושמח
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  עומר ברוקנטל: כתב
  ) שנה להולדתו300( הנודע ביהודה –מצאצאי רבי יחזקאל לנדאו , לזכרו של סבא ישראל ברוקנטל

) 'ביצי! וכדו, שמ%, חלב, דבש, מי$ פירות� שהכינו אותה ע! מי פירותמצה(לפי רוב הדעות אסור לאכול מצה עשירה 
לעומת! האשכנזי! ויוצאי גאורגיה לא אוכלי! . אבל הספרדי! נוהגי! לאכול בכל זאת מצה עשירה בפסח, בפסח

  :הסיבות לכA שלא יוצאי! ידי אכילת מצהבמצה עשירה בפסח  ה%. מצה עשירה בפסח

 !עשירי! מאכל היא עשירה ומצה" עוני לח! מצות כלותא ימי! שבעת "בתורה כתוב  .א

 !).מי! ע! מכיני! מצה (מצה אינה פירות במי שנילושה מצה ולכ%, מחמיצי! אינ! פירות מי  .ב

  
  :'ד' א, ז"י, פרק שני, הנה מה שנכתב ש! במסכת פסחי!. בתלמוד הירושלמי נכתב שאסור לאכול מצה עשירה

  ."אסורה זו הרי וחימצה עיסה לתוA ונתנו שריסקו תפוח תנינ% תמ%"
שלא חייבי! כרת על אכילת מצה ' ד' א, ה"ד' ל, מסכת פסחי!, רבה בר בר חנה וריש לקיש אומרי! בתלמוד הבבלי

  :עשירה בפסח
  ."אמר רבה בר בר חנה אמר ריש לקיש עיסה שנילושה ביי% ושמ% ודבש אי% חייבי% על חימוצה כרת"

  :ו מובאת מחלוקת" אבל בד' ל
  ."% לשי% עיסה בפסח ביי% ושמ% ודבש וא! לש רב% גמליאל אומר תשר' מיד וחכמי! אומרי! תאכלאי"

  :הראשוני! מסבירי! את הסוגיה בשתי שיטת עיקריות
ולכ% אכילתה בפסח אסורה בלאו ולא , אלא חמ$ נוקשה, אבל לא חמ$ גמור, מצה עשירה היא חמ$�י"השיטה של רש

  .בכרת
  .אבל א! יש בה ג! מי! היא הופכת לחמ$ נוקשה, שיש בה מי פירות לא תחמי$ לעול!עיסה �השיטה של רבנו ת!

וממלי$ לאכול מצה עשירה בסעודה שלישית ע! , רבי יוס' קארו מתיר אכילת מצה עשירה בערב פסח ובפסח עצמו
ה תמה על הנודע ביהוד. כמו בפסח עצמו, א כותב שאסור לאכול מצה עשירה בערב פסח"הרמ. ערב פסח חל בשבת

  :הוא פוסק כמוהו, א"אA כיו% שכA פסק הרמ, א"דברי! אלו שכתב הרמ
  

  
  

 המצה העשירה בעדות ישראל


