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 עלון שבועי

 בית גמליאל

 

  חוקתפרשת 
 ד"התשע סיוו� 'ל

28.6.2014  
 

19:30: השבת כניסת  
 

20:33  :השבת יציאת  
 

19:36: ש"באמצ מנחה  
 

20:01 :ש"באמצ ערבית  

   
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הרב/ דבר תורה  

נ הגדול "צ בביהכ"השיעור בגמרא בשבת אחה
  .הרב        18.30בשעה 

__________________________________  
 בבית הכנסת המרכזי

   ע% מאיר פישרשיעור במסכת גיטי" !7:30
 שיעור במסכת מגילה ! מנחה  תפילת לפני שעה

  ע% שמואל מרטי"
__________________________________  

  בשטיבל
הרב י " לגברי% ונשי% ע בי" מנחה לערבית שיעור

  )%החת" של עמנואל שוה(גיל קרוב 
__________________________________  

   אבות ובני%
 לימוד בחברותא של הורי% וילדי%

  מועדו" ותיקי%ב ,17:00בשעה , שבת
  !!!הרבה פרסי% והרבה שמחה

__________________________________  
.  בדיוק17.30על הדשא בשעה שיעור פרקי אבות 

  .הרב         כול% מוזמני%
  

 שיעורים

אומרת הגמרא במסכת שבת ד/ "... ַ.ַחת ָהָהר אָֹת%
בר את  ש,שמשה נשא קל וחומר בעצמו ולכ"', פז

 !ומנל" דהסכי% הקדוש ברו1 הוא על ידו  "!הלוחות
: אשר שברת ואמר ריש לקיש+ שמות לד+שנאמר 

  "...יישר כח1 ששיברת
ְוַעָ.ה ַה6ִיָחה 5ִי ְוִיַחר "ה " לאחר חטא העגל בקש הקב

ַוְיַחל ) יא: (?ִ<י ָבֶה% ַוֲאַכ%5ֵ ְוֶאֱעֶ:ה א7ְת1ָ ְלג7י 8ָד7ל
י ְיהָֹוה ֱאלָֹהיו ַוAֹאֶמר ָלָמה ְיהָֹוה ֶיֱחֶרה ?ְ<1ָ מֶ@ה ֶאת ְ<נֵ 

 Bְ %ִמְצַרִי C1ָ ֲאֶ@ר ה7ֵצאָת ֵמֶאֶרDֶַעBְְבָיד ֲחָזָקהE כַֹח 8ָד7ל:  
ה את ע% " לא כילה הקב,בזכות תפילתו של משה

 לאחר תהיה לת" שרצה הקב!,  וכ1 התורה,ישראל
 !,צאי חלציו רק למשה ויו,חטא העגל ושבירת הלוחות

מדוע נקראת התורה , מוב" א% כ1. ל ישראלניתנה לכל
   ,"תורת משה "–על ש% משה 

משל לב" שפחה " !ל"אומרי% חז במצות פרה אדמה 
שטינ/ פלטי" של מל1 אמרו תבא אמו ותקנח הצואה 

מתברר לנו הקשר , הנה"...כ1 תבא פרה ותכפר על העגל
 !" התורהלבי,  המיוחסת למשה! בי" מצות פרה אדומה

פרה אדומה מסמלת את התפנית ביחסו ". תורת משה"
,  בזכותו של משה! ה לע% ישראל בחטא העגל"של הקב

שבזכותה לא הושמד , המחילה. התפנית היא  המחילה
ושבזכותה התאפשרה נתינת התורה לכלל , הע%

  .ישראל
  .שבת שלו# ובשורות טובות הרב

  

Hַת ַה.7ָרה ֲאֶ@ר ִצEָה ְיהָוה ֵלאמֹר BֵGַר ֶאל Bְֵני " Iזֹאת ח
  )במדבר יט ב( "ִיְ:ָרֵאל ְוִיְקחE ֵאֶלי1ָ ָפָרה ֲאדDָIה

לעול% היא ) במדבר רבה (!" ויקחו אלי1" !י"רש
יחוס ".... פרה שעשה משה במדבר, נקראת על שמ1
, היא תמיד תיקרא על שמ1, וה הזאתומיוחד יש למצ

וכי פרשת פרה אדומה ".פרה שעשה משה במדבר"
ואחרי מות משה . ?שייכת דווקא למשה רבינו

? דומה תמימהאי" די" פרה א, מקדש קיי% ! כשבית
 ?מדוע זה קשור דווקא למשה

הני% וג% וי הכ"שהרי עשיית הפרות הייתה ע, ועוד
א% כ1 ,  הכה"י אלעזר"הפרה הראשונה נעשתה ע

הכוונה היא שנעשתה , שעשה משה, פרה,  לכאורה
         .פ הוראתו וציוויו של משה"ע
מצות .  עדיי" קשי% דברי המדרש בהיבט נוס/,א1 

והלא כל ,  כאמור,את על ש% משהפרה אדומה נקר
, "תורת משה "– התורה נקראת על שמו של משה

  : !?ומה טע% לייחד דווקא מצווה זו על ש% משה
ונקראת , משה נת" נפשו על התורה"! ילקוט שמעוני 

והלא , "זכרו תורת משה עבדי": שנאמר, על שמו
אלא ,  תמימה' תורת ה:שנאמר,תורת אלהי% היא
  "...יה נקראת על שמולפי שנת" נפשו על

ל1 "ה למשה  "אמר הקב, בזמ" שחטאו ישראל בעגל
  :ובהמש1 נאמר"... רד כי שחת עמ1

  ַוְיַ@Bֵר ַהI5חֹת ֶאת ִמAָָדיו ַוAְַ@ֵל1ְ מידו ַוAִַחר ?/ מֶֹ@ה "
  

  
Cי" במנחת ש05:05 ותיקי" בשבת בשעה ! תפילת הנ.  

 

 משולחן הגבאים

  
  שעור לנשי%ה

  .18.40עור בשעה השבת מתקיי% השי
  מצפה לראותכ� רבקה

 שיעורים
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 .לפני זמ" טבילה, נא לתא% במש1 היו%

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

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

  . אילנה ודבורה לסירוגי"! ערבי שבתות

 מקווה

  

  ערב שכולו נשי#
   גדולות מהחיי#

  בואנה למחוק את החור& והסתו"
  "    ולהתחיל קי) של זהב

  )2/7/14(בתמוז ' ה ביו# רביעי ד"אי
  גטו�בהיכל התרבות של גבעת וושינ

  :בתוכנית
  .התכנסות  וכיבוד קל 19:00
חתירה ,פריצת גבולות–  פסקל ברקובי)19:30

  .למצוינות והגשמה עצמית
    הפסקה וכיבוד20:30
  ע# נורית הירש" ללכת שבי אחריי-"21:00
  סבתא או אמא ובת . 100לאשה   . 60: עלות

_______________________________________  
  "פרח השכונות"
  ו& החברה למתנסי#בשית
   והסעהלכרטיס . 50

 20:00 בשעה 13/7/14ו בתמוז "ה ביו% ראשו" ט"אי
  בהיכל התרבות בבאר שבע
  .פרטי% על הסעה בהמש1

   אצל עד" בתשלו1/7/14%הרשמה עד ה
_______________________________________  

   חוויה מיוחדת–אירוע לכל המשפחה 
   תערוכת האוצרות הרשמית 2טיטאניק 

   )27/7/14(ט בתמוז "ה ביו% ראשו" כ"אי
  ,נצא לצפות בתערוכת הטיטאניק

  . מהמועצה או מהישוב הראשו" 15:15יציאה בשעה 
  ח" ש85= נסיעה + ה הדרכ+ עלות כרטיס 

  ס"הרשמה בתשלו# במתנ

ס"משולחן המתנ  

  
 ב"פעולת חב 22:15

 מפקד מדריכי% 18:30
 מפקד 18:45

 !ביו% שלישי הקרוב נצא ליו% פתיחת הקיC בסופרלנד*
, 'לקו לוחות חופש לחניכי חבריא אבשבוע הקרוב יחו*

 !ה"הול1 להיות קיC משמעותי ומהנה בע
  ,שבת שלו#

  הדרכהמעי� וצוות ה

 בני עקיבא

   מושב שדמה2 ת� קהילתי 2שוק קח

 15:00 עד 11:00 ! 27.6שוקחת" יוני יו% שישי 
בואו לתת ולקבל מכל טוב ולחגוג את השפע הקיי% 

במצב (כלי בית ועוד , צעצועי%, ספרי%,  בגדי%!סביבנו 
  .לא חובה לתת משהו כדי לקבל).טוב בלבד
  4345663!052 אפרת !הוראות הגעה /לפרטי%

  **יה וכיבוד קלשת**
  **העודפי% נמסרי% לנזקקי%**

 למה שלא יהנו 2 בשוק שלנו מושקעת עבודה רבה 
   ?נשי#/ממנו עוד א

נשמח א# תפיצו הלאה לחברי# נוספי# שיכולי# 
   !ליהנות מהשוק שלנו

  
  
יסתיי% הלי1 קבלת ) כ1 אנו מקווי%(בימי% הקרובי% !

יסה היתר להקמת פילר שיאפשר את הפעלת שער בכנ

  .למושב

-  Cבשבוע הקרוב יסתיי% הלי1 הכנת המכרז לשיפו
ותיקו" כל המדרכות מתו1 כוונה לקבל הצעות ולצאת 

  .לביצוע מיידי

לאחרונה חלה התרופפות מסויימת בשמירה על הסדר  -
חברי% לא , תופעת הכלבי% המשוחררי% גברה. הציבורי

בני" /פסולת מוצקה, מקפידי% על הוצאת גז% במועד
חברי% חוני% על , את ומושלכת למקומות ציבוריי%מוצ

בכוונת הועד . ב"מדרכות או חוסמי% נתיב נסיעה וכיוצ
להלח% בתופעות מסוג אלה באמצעות שימוש בחוקי 

החברי% . העזר השוני% המאפשרי% הטלת קנסות
מנגד חברי% . מתבקשי% לשמור על הסדר הציבורי

 של מתבקשי% לתעד כל פעולה אסורה כאמור בדר1
והעברת התמונות לאתר ) כולל תארי1 ושעה(צילו% 

 .הועד או למזכירות

 

 הועד המקומי

  
  19:00 – 17:00בי� השעות ,  יו# חמישי17.7.14 ב

 .המועצה משה ליבר יפגוש תושבי% במזכירות. ר 

מועצה . כל המבקש לפגוש את ר,  לייעל את המפגשבכדי

מתבקש להודיע על כ1 למזכירות תו1 ציו" הנושא 

  .שבכוונתו להעלות

לא יאוחר מיו#  יש לפנות בכתב למזכירות בעניי�

  . 13.07.14 ראשו�

 

 משולחן המזכירות

 לידעתכ%

  ,ס בבית גמליאל"אי� מספיק נרשמי# לצהרו� ביה

. כל המעוניי" להירש% אנא עשו זאת בהקד% האפשרי 

  . אצל עד"ס" למתניש לוודא הגעת פקס ההרשמה
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 . חדרי% 3בית להשכרה 

  01/08/2014 מתפנה בתארי1
  0502524019נעמה אליה : לפרטי# 

_______________________________________  
 . חדרי% יחיד במשק3להשכרה בית 

 .מסודר וממוזג
 1/8/2014כניסה 

  05025635902ברו- קרייז : לפרטי# 
_______________________________________  

חדרי שני , שלושה חדרי% . ר" מ70בית להשכרה בגודל 
 .שרותי% ומקלחת, סלו",מטבח (4X4(שינה גדולי% 

חצר . תנור גומחא ומזגני%, כיריי%, הבית מצויד במקרר
 .גדולה מסביב ע% פרטיות רבה

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

צ "בשעות אחה  0546322072נא להתקשר לדבורה 

  .והערב
_______________________________________

     חדרי% מסודרת וממוזגת4להשכרה דירת 
  60544490273/יצחק 

_______________________________________  
 !מתאי% ג% למבוגרי%! להשכרה לטווח ארו1

משופC  !במפלס אחד וללא מדרגות  , חדרי4# בית
, רחבה ענקית בכניסה לבית, חצר מרווחת, וממוזג

  ).מזנו" ועוד, יותספר, מיטות, ארונות(ריהוט חלקי 
  1/8/2014: תארי- כניסה
     05428096972דליה    05428096973 מאיר :לפרטי#

_______________________________________  
וילה בת חמישה חדרי% מסודרת , להשכרה לטווח ארו1

מיזוג אוויר ,מיקו% מרכזי,גינה רחבת ידיי%,ומשופצת 
 .מלא

 פינוי באוגוסט
                                                צבי          לפרטי%

0522685344  
0773431339  
_______________________________________  

כולל מזג" ,  חדרי3% מרווחת בת  להשכרה דירה
 .ומרפסת גדולה

  .כניסה באוגוסט
 0528906222לפרטי# שמואל 

089431095  
_______________________________________  

 . חדרי% בהרחבה5בית ! להשכרה
 :לפרטי%

  054429662777משה 
_______________________________________  

  להשכרה
  . חדרי% במשק4דירה בת 
  :לפרטי%

05424230932/05225747444   
  שושי

השכרה/ן למכירה"נדל  

  
  יבנה!פעילות העמותה למע" החבר הותיק חבל

  י"מדרשת ח
  14/629/, ח "ר' ב–תמוז ' יו% ראשו" א

  )ספר מלכי%( חנה לבל  –כ " תנ8:45
   ע% קר" מודחי ! הרצאה רפואה טבעית 11:15!10:15

              _______________________________________
   סיור בהדרכתו של עופר רגב30/6/14, תמוז' יו% שני ב

 אזור ירושלי% בי" – זוהרה לביטוב –בעקבות הטייסת 
   80P: עלות , 17:00!8:00השעות 

  8548693!08:                       פרטי% בטלפו"
  !נשמח לראותכ% 
!               בברכת קיC נעי% ובריא 
  .צוות העמותה ומרכז היו% בחבל יבנה

 העמותה למען החבר הותיק

  
לטווח ארו1 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

 פנות לאברה# וזהבה גוטמ�לפרטי# נית� ל

  05426434307/8בטלפו� 
_______________________________________  

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

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

  56809402054דוד 
 

השכרה/ן למכירה"נדל  

  
באופ" יוצא , ה"ח% נקיי% בע!את המפגש הבא של בית*

ביו% , גלי%! הוותיקי% של מושב נירבמועדו", מ" הכלל
, )01/07/2014(ד "תשע' בתמוז ה' ג, שלישי בשבוע הבא

  .17:30בשעה 
 אב הבית של –נשתת/ ש% במסיבת הפרידה מאריה 

 של העמותה למע" החבר –" קהילה תומכת"פרויקט 
  .מאז הקמתו לפני כעשר שני%,  חבל יבנה–הותיק 

,  הזמנה אישיתאשר קיבלו ג%, כל חברי קהילה תומכת
מוזמני% למסיבה זו וכ" ג% המבוגרי% שעדיי" אינ% 

  .חברי% בפרויקט זה ומעונייני% להשתת/
 ותעבור 17:00ההסעה למסיבה תצא מהמושב בשעה 

  .מסביב למושב לאסו/ את החברי% והחברות 
נבקשכ% להודיענו על רצונכ% להגיע למסיבה על מנת 

  .שנוכל לאסו/ את כול%
על , פנינה וינר' גב,  לחברתנו במושבתודה מיוחדת* 

    .ח% בשבוע החול/!ארגו" המפגש של בית
  :לפרטי# נוספי# נית� להתקשר

0829437841'  מרי# גרינוולד טל  
0829431310' לב    טל2או למרי# בר  

 

 בית חם


