בס"ד

עלון שבועי

בית גמליאל

כניסת השבת19:29 :

פרשת קרח

יציאת השבת 20:32 :

כ"ג סיוו התשע"ד
21.6.2014

מנחה באמצ"ש19:36 :
ערבית באמצ"ש20:01 :

דבר תורה /הרב
"מה ראה קרח לחלוק על משה? פרשת פרה אדומה
ראה")...מדרש פליאה(
הסברי %שוני %הציעו חכמנו לברר מהי הסיבה,
שעמדה מאחורי המחלוקת? מה היו המניעי ,%שגרמו
לקרח להצית את אש המחלוקת? אי +אד %פקח
כקרח ,בא וחולק על משה רבנו ,וא* א %הייתה בו
קנאה? וכפי שרש"י בעצמו מציג את הדברי%
)ש,%פסוק ז(" :וקרח שפקח היה מה ראה לשטות
זו?" הלא ,לאחר הניסי $הגדולי $של יציאת מצרי$
וקריעת י $סו( נאמר "ויאמינו בה' ובמשה
עבדו"...האמונה במשה כמנהיג ,הייתה מושרשת
מאד חזק בע ,$מה חשב לעצמו קרח? הא %באמת
חשב ,שיצליח במאבק מול משה ! שליח ה'? הרי קרח
היה חכ %והיה צרי +להבי" שאי" לו סיכוי לעמוד
כנגד משה! אומר המדרש " :פרשת פרה אדומה
ראה" ...מה ראה?
הקב"ה מצווה את משה בעניי" פרה אדומה :
"ונתת %אותה ,אל!אלעזר הכוה"; והוציא אותה אל!
מחו 1למחנה ,ושחט אותה לפניו" ...הציווי מופנה
לאלעזר הכה" ולא לאהר" אביו  .אומר הרמב"",
שמפני חטא העגל הועבר הציווי לאלעזר .א %כ,+

שיעורים
השיעור בגמרא בשבת אחה"צ בביהכ"נ הגדול
הרב.
בשעה 18.30
__________________________________
בבית הכנסת המרכזי
 !7:30שיעור במסכת גיטי" ע %מאיר פישר
שעה לפני תפילת מנחה! שיעור במסכת מגילה
ע %שמואל מרטי"
__________________________________
בשטיבל
בי" מנחה לערבית שיעור לגברי %ונשי %ע"י יניב
יוספי
__________________________________
אבות ובני%
לימוד בחברותא של הורי %וילדי%
שבת ,בשעה  ,17:00במועדו" ותיקי%
הרבה פרסי %והרבה שמחה!!!
__________________________________
שיעור פרקי אבות על הדשא בשעה  17.30בדיוק.
הרב.
כול %מוזמני%
__________________________________
השעור לנשי%
השבת מתקיי %השיעור בשעה .18.40
מצפה לראותכ רבקה.

טוע" קורח ,לא ראוי אהר" לשמש בכהונה גדולה ,אלא
מאי ,שאחיו של משה הוא ולכ" ,על א* חטא
העגל ,דאג משה למינויו של אהר" מכיוו" ,שהוא אחיו.
ולא עוד אומר המדרש:
"נתקנא על נשיאותו של אליצפ" ב" עוזיאל שמינהו
משה נשיא על בני קהת" ...וג %המינוי הזה לא היה
לרוחו של קורח ועורר את קנאתו בחושבו ,שמשה
מחלק תפקידי %למקורביו ,ולא הפני %קורח ,שכל
המינויי %שמינה משה ,החל מאהר" הכה" והמש+
באלעזר הכה" בפרשת פרה אדומה והלאה ,ה %מינויי%
מכוח הדיבור ועל פי הדבור וכ +הגיע למצב של "ויקח
קרח " לקח את עצמו לצד אחד להיות נחלק מתו+
העדה לעורר על הכהונה .וזהו שתרג %אונקלוס:
ואתפלג .נחלק משאר העדה להחזיק במחלוקת".
דבר תורה זה נכתב לזכות %של בנינו היקרי!%
יעקב נפתלי ב" רחל דבורה ,גיל!עד מיכאל ב" בת גלי, %
אייל אוריאל ב" איריס תשורה" .אחינו כל בית
ישראל,הנתוני $בצרה ובשביה העומדי $בי בי $ובי
ביבשה,המקו $ירח $עליה $ויוציא $מצרה
לרווחה,ומאפלה לאורה ,ומשעבוד לגאולה,השתא
בעגלה ובזמ קריב,ונאמר אמ "
שבת שלו $ובשורות טובות הרב.

מזל טוב
מזל טוב לגיא ועדינה רביב ולכל המשפחה ,להולדת
הבת  .שתרוו נחת ,שמחה ובריאות.
משפחת רוזינסקי
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משולחן המועצה

ועדת חינוך

לתושבי $שלו!$
בימי %אלה הקמתי במועצה צוות עבודה שתפקידו
לבנות תכנית אב לחינו +היסודי במועצה האזורית חבל
יבנה .לתהלי +שותפי %נציגי החינו +מהישובי ,,%בעלי
תפקידי %מהמועצה ,נציגי משרד החינו ,+בית
הספרונציג הנהגת הורי.%
בבעלות המועצה בית ספר יסודי ,עמיח"י בקבוצת יבנה,
אשר אמור לתת מענה לילדי %ממגוו" הישובי .%בפועל,
במש +כל השני ,%נוסעי %ילדי המועצה לבתי ספר
נוספי %באזור .בשני %האחרונות ,ע %הגידול במספר
התושבי %בישובי %השוני ,%מצד אחד ,הכפיל בית
הספר עמיח"י את מספר התלמידי %הלומדי %בו )כיו%
לומדי %בו כ  500תלמידי ,(%ומצד שני ,כ  40%מילדי
המועצה לומדי %בבתי ספר שוני %מחו 1למועצה.
בכוונתנו לנהל תהלי ,+אשר במסגרתו ייבחנו הצרכי%
הדתיי ,%החינוכיי %והפדגוגיי %של תושבי המועצה
מהישובי %השוני ,%על מנת להציע הצעה מתאימה
ומעשית לחינו +יסודי לילדי המועצה ולייש %אותה כבר
בשנת הלימודי %תשע"ו .אנחנו יוצאי %לדר +במחשבה
פתוחה ,בלי שהתקבלה החלטה כלשהיא על
מתווהובמטרה לשמוע את מגוו" הקולות ולהכריע על
הדר +המיטבית שתית" מענה למגוו" רצונות וצרכי %של
המשפחות במועצה.
את התהלי +מובילה ד"ר מור דש" ממושב בית גמליאל.
אני מזמי" אתכ %לפנות לנציגי החינו +ביישוביכ ,%או
לכתוב אלינו למייל.yesodihy@gmail.com :
בברכה,
משה ליבר
ראש המועצה

להורי הנוער-
בקי 1הקרוב מתוכננות שלל פעילויות לבני ובנות הנוער
של המושב.
הפעילויות דורשות תכנו" מדוקדק ונעשית הערכות
והכנה של הרכזי %והמושב ! כולל תכנו" התקציב לכל
פעילות.
על כ" נבקש להדגיש-
בכל פעילות מפורס %מועד אחרו" להרשמה לפעילות!
אנא הזדרזו להרש %לפני המועד האחרו".
במקרה של ביטול השתתפות לאחר המועד האחרו"
לרישו - %עדיי ידרש ההורה לשל $את עלות
הפעילות ,ג %א %בנו /בתו לא השתת* בה ,מכיוו"
שהעלות נלקחה בחשבו" בתכנו" הפעילות.
אנא הקלו על עבודת %של רכזי הנוער שעושי %לילות
כימי %לטובת נוער המושב.

משולחן הגבאים

בני עקיבא
 22:15פעולת חב"ב
 18:30מפקד מדריכי%
 18:45מפקד
*כל הכבוד לחניכי %הצדיקי %שהתרימו למע"
הפרוייקטי %המיוחדי %והחשובי %של התנועה.
תודה רבה לכל התורמי!%
*ההרשמה ליו %פתיחת הקי 1בסופרלנד נפתחה! יו%
פתיחת הקי 1יתקיי %בג' תמוז .1/7 ,ההרשמה עד יו%
ראשו" הקרוב ,כ“ד סיוו" 22.6 ,בשעה .20:00
*בקרוב יחולקו לוחות הקי 1לחניכי חב"א .הול +להיות
לנו קי 1שמח ושווה במיוחד):
שבת שלו,$
מעי וצוות ההדרכה

תפילת הנ !1ותיקי" בשבת בשעה  05:05במנחת ש"י.
הצהרו של הילה

מקווה
נא לתא %במש +היו ,%לפני זמ" טבילה.
054-4534015
דבורה! א' ,ב' ,ג'
054-8094202
אילנה! ד' ,ה' ,מוצ"ש.
ערבי שבתות! אילנה ודבורה לסירוגי".

 (1ההרשמה לצהרו" של הילה לשנת הלימודי %הבאה
בעיצומה.
 (2השנה אני מקיימת קייטנה בחודש יולי בי"
התאריכי.01!27 %
נושא הקייטנה :ערי %מסביב לגלובוס.
פעילויות עשירות ומגוונות ,חוויה מובטחת לכל ילד.
לפרטי %נוספי:%
052!5712298
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נדל"ן למכירה/השכרה
בית להשכרה  3חדרי. %
מתפנה בתארי01/08/2014 +
לפרטי : $נעמה אליה 0502524019
_______________________________________
להשכרה בית  3חדרי %יחיד במשק.
מסודר וממוזג.
כניסה 1/8/2014
לפרטי : $ברו ,קרייז 050"5635902
_______________________________________
בית להשכרה בגודל  70מ"ר .שלושה חדרי , %שני חדרי
שינה גדוליX4) 4) %מטבח,סלו" ,שרותי %ומקלחת.
הבית מצויד במקרר ,כיריי ,%תנור גומחא ומזגני .%חצר
גדולה מסביב ע %פרטיות רבה.
בית חמוד כמו "בית קט" בערבה" .כניסה בחודש
אוגוסט.
נא להתקשר לדבורה  0546322072בשעות אחה"צ
והערב.
_______________________________________
להשכרה דירת  4חדרי %מסודרת וממוזגת
יצחק 0544490273/6
_______________________________________
להשכרה לטווח ארו !+מתאי %ג %למבוגרי!%
בית  4חדרי ,$במפלס אחד וללא מדרגות! משופ1
וממוזג ,חצר מרווחת ,רחבה ענקית בכניסה לבית,
ריהוט חלקי )ארונות ,מיטות ,ספריות ,מזנו" ועוד(.
תארי ,כניסה1/8/2014 :
לפרטי :$מאיר  054"8096973דליה 054"8096972
_______________________________________
להשכרה לטווח ארו ,+וילה בת חמישה חדרי %מסודרת
ומשופצת ,גינה רחבת ידיי,%מיקו %מרכזי,מיזוג אוויר
מלא.
פינוי באוגוסט
לפרטי%
0522685344
0773431339
_______________________________________
להשכרה דירה מרווחת בת  3חדרי ,%כולל מזג"
ומרפסת גדולה.
כניסה באוגוסט.
לפרטי $שמואל 0528906222
089431095
_______________________________________
להשכרה! בית  5חדרי %בהרחבה.
לפרטי:%
משה 0544"966"777
_______________________________________
להשכרה
דירה בת  4חדרי %במשק.
לפרטי:%
054"4230932/052"5747444
שושי

לוח מודעות
מחפשת מטפל/ת סיעודי/ת ,לאבא שלי שגר במושב
)משפחת פרלמוטר( 5 ,ימי %בשבוע ,מהשעה 09:00
בבוקר עד  14:00בצהריי.%
מור דש .052"6070804 ,
_______________________________________
מחפשת טרמפ בשעות  7:00בבוקר לרכבת יבנה
מערב/השלו %תל אביב .או למתח %בורסה רמת ג".
תודה מראש,
נטלי ביסטריצר 054-5594603
)אשתו של אפרי $ביסטריצר(
_______________________________________
לרגל שבת החת" של בנינו ,עשהאל ,בשבת פרשת חוקת
) ,(27!28.6אנו מחפשי %בתי %פנויי %לאורחינו.
בשמחות,
אלי ורנה רוזנברג
054-4929632
_______________________________________
תמונות מאירועי יו %העצמאות נוספו לאתר המושב
)טכס בערב יו %העצמאות ומסע האופניי(%
אנשי %המעונייני %להעלות תמונות נוספות לאתר ! נא
לשלוח ל webmaster@beitgamliel.org.il
_______________________________________
דרושות מטפלות למעו" במושב ,למילוי מקו %לגילאי
חצי שנה עד  3שני.%
רלוונטי ג %לתלמידות יא' – יב'
לפרטי $נוספי $ניצה 054"3377553
_______________________________________
למסירה כלב מעורב כב"  7חודשי .%מחוס" וע %שבב.
מתוק מאוד ואוהב .חזק .מתאי %ככלב שמירה .מיועד
לחצר .זקוק לאילו* בדברי %מסוימי.%
יעל 0546713906

מכירות
יו %שלישי של אופנה ע %מיטב בגדי מעצבות לנשי%
ובנוס* אפי שטיינר ע %קולקציה חדשה ומדהימה
לילדות וכ" תכשיטי %בסגנו" וינטאג' המכירה תתקיי%
ב 24.6בי" השעות  17!2230בבית משפחת גולדברגר.
מצפה לראותכ ,
רות

נדל"ן למכירה/השכרה
להשכרה לטווח ארו +במשק בבית גמליאל יחידת דיור
בת שלושה חדרי.%
היחידה כוללת מיזוג ,וארונות קיר בכל החדרי ,%מטבח
מאובזר ע %אפשרות להשארת ריהוט חלקי ,וכ" חצר
גדולה.
לפרטי $נית לפנות לאברה $וזהבה גוטמ
בטלפו 054"6434307/8
_______________________________________
למכירה!
בית בהרחבה בנוי  280מ"ר על שטח  800מ"ר.
 6חדרי שינה +סלו" +פינת אוכל +ממ"ד +מרפסות.
טלפו":
דוד 054"5680940
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העברי"ס
המתנ
משולחןהספר
שבוע

העמותה למען החבר הותיק

ערב שכולו נשי$
גדולות מהחיי$
"בואנה למחוק את החור( והסתו
ולהתחיל קי 2של זהב"
אי"ה ביו $רביעי ד' בתמוז )(2/7/14
בהיכל התרבות של גבעת וושינגטו
בתוכנית:
 19:00התכנסות וכיבוד קל.
 19:30פסקל ברקובי– 2פריצת גבולות,חתירה
למצוינות והגשמה עצמית.
 20:30הפסקה וכיבוד
"21:00ללכת שבי אחריי ",ע $נורית הירש
עלות 3 60 :לאשה  3 100סבתא או אמא ובת
_______________________________________
"פרח השכונות"
בשיתו( החברה למתנסי$
 3 50לכרטיס והסעה
 25שחקני ,$זמרי $ורקדני ,$תזמורת חיה על הבמה,
תלבושות מדהימות בהפקה מטריפה שחייבי $לראות!
במקו %האחרו" שבו יכול לצמוח פרח ,בלב עיירה
דרומית נידחת בי" שלל הסיפורי ,%האגדות ,הטיפוסי%
המצחיקי %והשטויות הקטנות מתחיל סיפור
הסינדרלה שהפ +לקומדיה המוסיקלית חסרת הגבולות
"פרח השכונות" .פסקול חייה %הלא קלי %של אנשי%
קטני %וצבעוניי %החיי %בצילו של נס גדול שעומד
לקרות בכל רגע...
מחזה ,שירי %וניהול מוסיקלי :קובי אוז | בימוי :ניר
ארז
בהשתתפות :עמי אנידג'ר ,אוולי הגואל ,גיא זואר,2
מאיר סוויסה ,שי פלד ,לירז צ'רכי ,שלומי קוריאט,
אמיר קריא( ,אורי זגורי ,מירב שירו ,$מעיי תורג'מ
ועוד.
אי"ה ביו %ראשו" ט"ו בתמוז  13/7/14בשעה 20:00
בהיכל התרבות בבאר שבע
פרטי %על הסעה בהמש.+
הרשמה עד ה 1/7/14אצל עד" בתשלו%

פעילות העמותה למע" החבר הותיק חבל!יבנה
מדרשת ח"י
יו %ראשו" כ"ד סיו" תשע"ד22/6/14 ,
תנ"כ – חנה לבל )ספר מלכי(%
8:45
 10:15!11:15הרצאה אקטואליה ע %יור %גולני
נשמח לראותכ! $
צוות העמותה ומרכז היו $בחבל יבנה.
_______________________________________
ערב תרבות
בואו בשמחה לאול %החדש במרכז היו %להרצאתו של
פרופ' יאיר זקובי1
סופר ,חוקר ומרצה בתנ" +ויהדות
בנושא :הא %מבקר המקרא את נביאיו ! מקרה אלישע
בע"ה יו %חמישי כ"ח סיו"26.6.14 ,
 19:00התכנסות וכיבוד קל
 19:30תחילת ההרצאה
בואו ואל תחמיצו
לפרטי08"8548693 :$
_______________________________________
סיור בהדרכתו של עופר רגב
כזוהר הרקיע – מסע מרתק ומרגש בעקבות חייה,
אהבותיה ,ומותה של הטייסת ולוחמת הפלמ"ח –
זהרה לביטוב
פרשיה הסטורית ששורשיה נעוצי %בהתיישבות
החלוצית בי" טרשי ההר ,המשכה באהבה טהורה
הנרקמת באוהלי הפלמ"ח ואחריתה בתאונה אוירית
בירושלי.%
הסיור יתקיי %בע"ה ביו %שני ב' תמוז תשע"ד30/6/14 ,
בי" השעות8:00!17:00 :
עלות8 80 :
הטיול פתוח לכול ! %ג %לאלה שאינ %משתתפי %בחוג
ידיעת האר1
ההרשמה במרכז היו %בטלפו".8548693 :
קיו %הטיול מותנה במספר הנרשמי%

המערכת:
שמרית פרנקל
צקי יולס
מדפיס :יהונתן רועי עזריה
מפיצה :שרית גרוסמן

הודעות לפרסום יתקבלו עד יום שלישי ב .19:30
לכתובת המייל:

שבת שלו$
ומבור!!!,

dafmedabg@gmail.com
לכניסה לאתר המושב:
www.beitgamliel.org.il
שם :גמליאל .סיסמא57 :
מזכירות המושב08-9437133 :
Sg828@bezeqint.net
כתובת הדוא"ל של הועד לפניות חברים:
vaadmekomibg@gmail.com
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