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 עלון שבועי

 בית גמליאל

 

 מצורעפרשת 
ד"התשעניסן ' ה  

5.4.4104 
 

08:44: השבת כניסת  
 

09:39 : השבת יציאת  
 

18:11: ש"באמצ מנחה  
 

19:16 :ש"באמצ ערבית  
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הרב/ דבר תורה  

 השבת אבידה

השיעור בשבת בגמרא מסכת בבא בתרא בשעה  
 .הרב       17.51

__________________________________ 
 לגברים ונשים שיעורבין מנחה לערבית בשטיבל 
 מאיר פישרי "יועבר ע

__________________________________ 
  אבות ובנים

 של הורים וילדים לימוד בחברותא
 מועדון ותיקיםב ,17:00בשעה , שבת

 !!!הרבה פרסים והרבה שמחה
__________________________________ 

ות המושב בימים שני ורביעי –שיעורי תורה לילדי 
 .בבית הכנסת הגדול 16.00בשעה  

 

 שיעורים

 .  תחילת פרשתנו עוסקת בתהליך טהרת המצורע
ֵהן, ְוָיָצא" , ְוָרָאה; ַלַמֲחֶנה, ִמחּוץ-ֶאל, ַהכֹּ

ֵהן  ('ג' יד"...)ַהכֹּ
: המדרש בפרושו לפסוק בספר במדבר פרשת נשא

 :אומר.... "וישלחו מן המחנה כל צרוע"
גדולים )א מלך בשר ודם יש לו פריפיסיטין את מוצ"

, פריפיסיטין לוהים יש לו-אף הא, (וחשובים
. 'וגו' שאו את ראש כל עדת בני ישראל': שנאמר

לוהים יש לו -אף הא, דוכוסין מלך בשר ודם יש לו
 יהושע בן' אמר ר. 'וגו' ונשיא נשיאי הלוי': דוכוסין

בשר ודם  היה מלך(. נשיא הנשיאים)דוך דוכנין : לוי
לוהים -הא, ללגיונותיו (משכורת)מחלק דונטיבא 
הנני ממטיר לכם לחם מן ': שנאמר, מחלק דונטיבא

בשר ודם מחלק כלים ובסטיא  מלך. ''השמים
, לוהים כן-ואף הא, שלו( חילות)לאיסרטיוטות 

מלך בשר ודם יש ... 'וגו' לא בלתה שמלתך': שנאמר
-אף הא, (הסגר למחוייבים)לו מטלון של טרודין 

וישלחו מן ': שנאמר, יש לו מטלון של טרודין לוהים
 ...'המחנה כל צרוע

מצד אחד . ה"קשר מיוחד קיים בין עם ישראל לקב
הקשר הוא של מלך ונתיניו כשהמלך , אומר המדרש

, מאידך. שולט בנתיניו בצורה היררכית מובהקת
 המלך דואג לכל הצרכים של עמו

הוא זה שנושא . לפרנסתם למלבושם ולמזונם וחילותיו
, כמו לכל מלך בשר ודם, אולם. באחריות לכל מחסורם 

גם , אומר המדרש, שיש לו מקום מסוים לענישה כך
בהוציאו שם רע פגע , המצורע. ה יש מקום ענישה "לקב

ה "פגע בדיבורו הנלוז בצבאו של הקב, בצבאו של המלך
אוי ובכך פגע שעשה מעשה לא ר, כמו חיל, ולכן

בלגיונותיו של מלך ולכן המלך מענישו ושם אותו 
שפגע , אותו מצורע, כך, במתחם המותאם לעונש  
 . נענש לצאת מחוץ למחנה, בלגיונותיו של בורא עולם

שהוצאת מצורע , הרעיון שעומד ביסוד המדרש הוא
לא החברה , מחוץ למחנה היא לא פעולה של החברה 

אה המצורע איננו נעים ואולי מר, מענישה את המצורע 
אף אחד איננו רשאי לדחות אותו , גם לא אסטטי אבל

גם אם מראהו של , בשל כך ולהוציא אותו מן הכלל
, מאן דהוא איננו נראה יפה או מקובל בעיני החברה

, היחיד. היא איננה רשאית לנדות אף אדם בשל כך
שהוא , ה"שיכול לצוות על הוצאה מן המחנה הוא הקב

שכל נתיניו , המפקד  –המלך , רי המשל במדרשכדב
וחייליו שווים בעיניו ורק לו הסמכות להעניש ולהחליט 

לא  בגלל מראהו של החיל , מי יצא אל מחוץ למחנה 
לא מתוך דחייה , בגלל מעשיו הבלתי ראויים, אלא,

מתוך אהבה וציפייה לתיקון הפרט ובכך , אלא, ונקמה
 .לתיקון החברה כולה

 .ובשורות טובות הרב שבת שלום
 

 הגעלת כלים
-16.00בין השעות    845ניסן  ' ביום שלישי ח

 .נ הגדול"באזור ביהכ( נא לדייק)  18.00
 .שעות 45יש להשבית את הכלים . א
 .לנקות את הכלים היטב. ב
 .לפרק את הידיות. ג
 .פלסטיק ותבניות אפיה לא מגעילים כלי. ד

__________________________________ 
 מכירת חמץ 

ג ניסן "י', ניסן עד יום א' ח', החל מיום ג, בביתי
 .הרב.  בערב

__________________________________                         
 דרשת שבת הגדול

הלכות  -נדבר על, "אחרי מות"' פר, בשבת הבאה
 .ה למעשההלכ -חג הפסח

 . אשמח לענות גם לשאלות החברות
 ,חברים וחברות השתתפותכם חשובה

 
  "יסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאלבנ"

 הרב
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 ,לידיעת התושבים

 .שלישייום  08.05.15: המושב יתבצע בתאריך טואטיא
_______________________________________ 

 לידיעת התושבים
 :בתאריכים הבאים המזכירות תהיה סגורה

 כולל 45.05.15 – 06.05.15
 כולל 11.01.15 – 05.01.15

 

 
 .לפני זמן טבילה, נא לתאם במשך היום

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

 8094202-054         .ש"מוצ', ה', ד -אילנה
 .אילנה ודבורה לסירוגין -ותערבי שבת

 411עד  4511דבורה יפרח תיעדר מ
 נא לפנות בימים אלה לאילנה להמן

 מקווה
 

 ספריה
בתקופת שעון הקיץ שעות פעילות הספריה הם בימים 

 40:00 – 18:00בין השעות ' ה', ב
 שבת שלום
 

זכירותמשולחן המ  
 

 ,לידיעת התושבים
שעוני המים הדיגיטליים שהותקנו לאחרונה  -: מים

קיבלו את כל הכשריות ומד מים זה אינו קורא בשבת 
  (.לשים לב על השעון בפינה השמאלית כתוב שבת)

 כתאנו ממשיכים בשדרוג המער, כמו כן
           תהיה הפסקת מים בהרחבה  6.5.15' ביום א

הגפן מנדלר יוני ועד ' התאנה ובהרחבה בקטע רח' ברח
 11:00 – 09:00הכיכר בין השעות 

           תהיה הפסקת מים בהרחבה  7.5.15' ביום ב
התמר ממשפחת ברקן ועד ' הזית וכן בהרחבה רח' ברח

 11:00 – 09:00הכיכר בין השעות 
           תהיה הפסקת מים בהרחבה  8.5.15' ביום ג

הגפן ממשפחת 4התמר' ההדר וכן בהרחבה רח' ברח
 .11:00 – 09:00אמיתי ועד משפחת שרקי בין השעות 

 אנא היערכו בהתאם
 עימכם הסליחה
 דב זליג
 

 הועד החקלאי

 
תושבי בית גמליאל מקדמים בברכת ברוכים הבאים 

 .את משפחת דהרי ליאורה ויוחאי שבחרו לגור במושבנו
 .אנו מאחלים להם ולילדיהם קליטה מהירה וקלה

 .דורון וורדית לוי ילוו אותם בהתאקלמות הראשונית
 

 ועדת קליטה

 מתארגנים לפסח 
 השבת הגדול בפתח 

 אתם במתח
 זה הזמן להירגע 

 יש פתרון
 ארוחות שבת במועדון             

 סעודות שבת 
 (תר גם סעודה שלישיתואם נו)ערב ובוקר 

מנה ,תוספות,סלטים ,עיקרית,מנה ראשונה 
 ושתיה,אחרונה

 (הכשרות גלאט בית יוסף)כלים חד פעמיים יין וחלות 
 ח"ש 101+( 14:)מחיר למבוגר

 ח"ש  80( 11שנתיים עד :)מחיר לילד 
נסתדר בשיתוף פעולה )מלצרים והגשה  :לא כולל
 (בתורנות

 7-5-15הרשמה עד ליום שני 
 פר המקומות מוגבל  כל הקודם זוכהמס

 הרשמה בתשלום בלבד
 ניתן להירשם אצלנו 

 מוטי ושירי טויטו  
 080התמר   

154-4394044 
1548848954 

 

 פעילויות ורעיונות 80ערכת הפעלות הכוללת 
תהפוך את ליל הסדר , המתאימים לילדים ומבוגרים

 .לחוויה מיוחדת
ח "ש 90במחיר של , ניתן לרכוש בעברית או באנגלית

 אצל 
  8998494-151עדה חפץ 
 3181943-151או אצל תרצה פרי 

ערב הדגמה חוויתי יתקיים בבית משפחת פרי ביום 
 .40:10בשעה  456ראשון הקרוב 

כל הורי הגנים בהווה ובעתיד אנו מזכירים לכם ל
. להירשם לגנים במידה וטרם ביצעתם הרשמה במועצה

. כולנוזהו מהלך מחייב ומעבר לכך בעל השפעה על 
הרשמה בזמן תאפשר לדעת את מספר הילדים 

העתידים להיות בכל מסגרת ותאפשר למועצה להיערך 
לכך בהתאם לקראת פיתחה של שנת הלימודים 

  החדשה
 וועד הגיל הרך

 
, ברצוננו להודות לתושבי המושב היקרים על התמיכה

 .המילים החמות והרגשת השותפות, הארוחות, העזרה
היה נפלא להרגיש את החום שהרעפתם עלינו במהלך 

 .השבעה
 תודה

 ירוני והילדיםסנדי ע
_______________________________________ 

  ,לחניכי בני עקיבא בחמודים
 ,תודה רבה על משלוחי המנות בפורים

 .חיממתם לנו את הלב
 החיילים והחיילות מהמושב, בנות שירות הלאומי

 

 טוב להודות
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 שוק אביב
 מימונה4 המכירה תתקיים באיסרו חג של פסח 

44.5.15 
 במועדון הגדול

 .בבקר ועד שעות הערב המוקדמות 8משעה 
, מפות יפות. המון ספרים חדשים. הגיעו דברים יפים

 .חפצי נוי ועוד ,כלים חדשים, משחקים
 !הזמינו חברים!בואו בהמוניכם 

 !ההמטרה חשוב
 חג שמח
 מדי

 

 
 -10בית אחורי ברחוב הגפן )חדרים  5 בית בן -השכרהל

 .(מול בית כנסת מנחת שי -בית משפחת פרנקל
מזגנים בכל , סלון גדול, הבית כולל מטבח גדול ומרווח

 .מרפסת גדולה ונוף מדהים ,החדרים ובסלון
 .חודש מרץ -מועד כניסה

 1518-555105 -דרור -לפרטים
_______________________________________ 

 .ל עומד למכירה"הבית של זהבה שוויג ז
 .הבית צמוד לגן מאיר בכיוון רחוב הגפן

 ..הבית עם הקשתות
 ".4יד "מחיר ותמונות ניתן למצוא ב, פרטים

 :ל שיתקשר אם יודעים על מישהו שמעוניין
 ד אוסי מנובלה"עו

 1515550198. טל
_______________________________________ 

בן ארבעה חדרים  במשק לטווח ארוך ביתלהשכרה 
פרטיות ,גינה מסודרת רחבת ידיים,  מסודר ומשופץ

אפשרות לריהוט , מיזוג מלא , מיקום מרכזי, מלאה
 .חלקי

 154-4438545, 154-3318358 - אינהורן לפנות לרבקה
_______________________________________ 

 !למכירה
 .ר"מ 800 ר על שטח"מ 480בית בהרחבה בנוי 

 .מרפסות+ ד"ממ+ פינת אוכל+ סלון+ חדרי שינה 6
 :טלפון

 5881941-154דוד 
_______________________________________ 

 :לטווח ארוך במשק בבית גמליאל להשכרה
, ת מיזוגכולל ההיחיד. יחידה בת שלושה חדרים

מטבח מאובזר עם אפשרות , וארונות קיר בכל החדרים
 .וכן חצר גדולה, קילהשארת ריהוט חל

 לפרטים ניתן לפנות לאברהם וזהבה גוטמן
 88434315-154/בטלפון 

_______________________________________ 
דירת ארבעה חדרים במשק  1.8.4015-השכרה החל מה

, ממ״ד , הדירה במצב מצוין וכוללת מיזוג מרכזי . 86
אפשרי גם לתקופה . דוד שמש ועוד, גינה מסודרת

 . כהארו
 בני, 4485444-154

_______________________________________ 
 .משפחת ברקאי ,14 שקבמ בית ארוך להשכרה לטווח

 1548314895 -  עופר
 

 

 
 "אביב הגיע פסח בא"

 שיפוצים כלליים,גבס, עבודות צבע

 .והדברת מזיקים
 151-5449884-יוסי שינדלר:לפרטים

השכרה/ן למכירה"נדל לוח מודעות  

 
 !ישר מהפרדס של לוגר

 (גם תפוזי דם)מיץ תפוזים טרי 

 .יש גם קפוא, מקצועית נסחט במקום במסחטה
 18-9448103: להזמנות

_______________________________________ 
במחסן של בובותאי אצל לקראת החג מכירה מיוחדת 

 .משפחת צחור
 .הגיע מכולה חדשה והרבה דברים יפים לבית ולגינה

 .של מוצרים רבים' כמו כן ניתן למצוא עודפים וסוג ב
 .המכירה היא עד ערב החג ובכול שעות היום

 154-4555344 –אסף 
 154-5438591 –יוכי 

_______________________________________ 
 !!!!משכן התכלת

  לכבוד פסח חג החירות
גופיות ,צמר, גופיות ציצית, פתילות, ציציות, טליתות

 !לכל הגילאים... צמר ועוד
ההזמנות מגיעות עד הבית במחירים זולים מאוד 

 ..ובאיכות המקסימלית
 לפרטים

 1518495888נועם ארז 

 מכירות

 

 :תודה וברכה לילדים שאספו קמחא דפסחא

 נעם צור ,יואל שני, יואב וייל,גלעד בוכניק

 ,הראל לוין

 .שבע״ה תמשיכו כך

 !!!כל הכבוד ויישר כוח 

 טוב להודות
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שבת שלום 
!!!ומבורך  

 
:המערכת  

 שמרית פרנקל

 צקי יולס
יהונתן רועי עזריה: מדפיס  
שרית גרוסמן: מפיצה  

 

.91:03הודעות לפרסום יתקבלו עד יום שלישי ב   

:לכתובת המייל  

dafmedabg@gmail.com  

 
:לכניסה לאתר המושב  

www.beitgamliel.org.il 

75: סיסמא. גמליאל: שם  
 

80-3395399 :מזכירות המושב  

Sg828@bezeqint.net 

 
 ב"פעולת חב 41:51

 לימוד ומפקד מדריכים 17:51
 מפקד 18:00

לא לשכוח ! ה למסע פסח"שלישי נצא בע-בימים שני
מברשת , אוכל, ליטר מים 1, כובע, להביא נעליים נוחות

סידור והרבה הרבה מצב רוח , ש"שק, ומשחת שיניים
ש עציון ונישן ביער משואות נטייל באזור גו!!): טוב

. י המדריכים"זמני יציאה וחזרה ימסרו ע. יצחק הישנה
אשתדל להיות זמינה בפלאפון -הורים יקרים
 .ה יהיה לנו טיול מוצלח ובטוח"בע. 0159984699

אנחנו מתחילים לעבוד על טקס יום השואה שהוא 
חניכים . באחריות סניפית משבט מעלות ומעלה

בטוחים שיש לכם , תפות שלכםנשמח להשת -אהובים
י "שעות מדויקות של חזרות והכנות ימסרו ע. מה לתת

 .המדריכים
 ,שבת שלום ומבורך

 מעין וצוות ההדרכה
 

 בני עקיבא
 

חם -בשבוע הקרוב לא נקיים את המפגש הקבוע של בית
 .חג האביב –מפאת ההכנות הקדחתניות לחג הפסח 

אנו מאחלים לכל תושבי המושב חג פסח כשר ושמח 
 .יחד עם כל עם ישראל

ה ביום שלישי "חם בע-נחדש את המפגש הקבוע של בית
ד "תשע' סן הב בני"כ, באסרו חג –שלאחר חג הפסח 

במועדון , אחר הצהריים 17:00בשעה , (4440544015)
 . ותיקים

בתקופת שעון הקיץ אנו , כבכל שנה, לידיעתכם
חם  בימי -מקיימים את הפגישה הקבועה של בית

 .במועדון ותיקים, אחר הצהריים  17:00בשעה , שלישי
ששוחחה , קוקי פישר' גב, אנו מודים לחברתנו במושב

 .חודש הגאולה –עבר על חודש ניסן עמנו בשבוע ש
, הלן לוגר' גב, כמו כן אנו מודים לחברתנו במושב

ששימחה אותנו בשבוע החולף במוסיקה ושירים 
 .הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה, לקראת חג הפסח

 :לפרטים נוספים ניתן להתקשר 
18-9435840' מרים גרינוולד טל   

18-9430301' לב    טל-או למרים בר  
 

 בית חם

mailto:dafmedabg@gmail.com

