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 עלון שבועי

 בית גמליאל

 

  פנחספרשת 
 ד"התשע תמוז ד"י

12.7.2014  
 

19:29: השבת כניסת  
 

20:30  :השבת יציאת  
 

19:33: ש"באמצ מנחה  
 

19:58 :ש"באמצ ערבית  

   
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הרב/ דבר תורה  

בשעה  השיעור בשבת בגמרא מסכת בבא בתרא
.הרב                                                             18.30  

__________________________________  
  17.30חוג פרקי אבות על הדשא בשעה 

  .הרב        
__________________________________  

 בבית הכנסת המרכזי

   ע% מאיר פישריעור במסכת גיטי#ש "7:30
 שיעור במסכת מגילה " מנחה  תפילת לפני שעה

  ע% שמואל מרטי#
__________________________________  

  בשטיבל
אור י " לגברי% ונשי% ע בי# מנחה לערבית שיעור

  " לשלוש אמהות"מארבע אמהות "בנושא  רוזמ#
__________________________________  

   %אבות ובני
 לימוד בחברותא של הורי% וילדי%

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

 שיעורים

שהוא מפרט את סגולותיו , המנהיג  המיועד ועוד
, ה"ובאיזו לשו# הוא פונה לקב? הנדרשות של המנהיג
ננסה לענות על !    ?ה פונה אליו"באותה לשו# שהקב

: תמיהות הללו על ידי עיו# בפרשת ואתחנ# ש% נאמר
ָרה 1ָא ֶאְעְ. .... ָוֶאְתַח#1ַ ֶאל ְיהָוה ָ.ֵעת ַהִהוא ֵלאמֹר"

ְוֶאְרֶאה ֶאת ָה9ֶר8 ַה23ָבה ֲא6ֶר ְ.ֵעֶבר ַה5ְַר#4ֵ ָהָהר ַה23ב 
משה מתחנ# עד שאומר לו "....ַהֶ;ה ְוַהְ:ָבנ#2

ַו5ֹאֶמר ְיהָוה ֵאַלי ַרב ָלְ? <ל =2ֶס> 4ֵַ.ר ֵאַלי ע2ד :"ה"הקב
  ". ַ.4ָָבר ַהֶ;ה

ר משה על כל בו חוז, ספר דברי% הוא ספר משנה תורה
, היכ# מצינו, א% כ?...הקורות את ישראל במדבר

בעניי# כניסתו לאר8 " בעת ההיא"' שמשה מתחנ# אל ה
שאנו שומעי% על , זו פע% ראשונה, לכאורה? ישראל

, בפרשתנו, שכא#, ייתכ# לומר, אלא? התחנוני% הללו
נרמז עניי# רצונו ותשוקתו של , ה"בפנייתו של משה לקב

  . אר8משה להיכנס ל
ִיְפקֹד ְיהָוה ֱאלֵֹהי ָהרBחֹת ְלָכל ָ.Aָר ִאי6 ַעל ..." . 
ֲא6ֶר ֵיֵצא ִלְפֵניֶה% ַוֲא6ֶר ָיבֹא ִלְפֵניֶה% ַוֲא6ֶר .ָהֵעָדה

אינ% , דבריו אלו של משה רבנו"...י2ִציֵא% ַוֲא6ֶר ְיִביֵא%
ה# התפילה , ה#, אלא, ה "בדר? עצה כביכול לקב
כנס לאר8 ולהמשי? להיות והבקשה של משה  להי

שהוא כל כ? מנוסה בה% ומכיר , מנהיג% של ישראל
" הוא  אותו המנהיג . אות% ויודע אי? להלו? עימה%

  לבוא " שיצא לפניה% והוא זה  שג% כל כ? משתוקק
  ....לפניה% ולהכניס% לאר8 ישראל

  .שבת שלו  ובשורות טובות הרב
  

ִיְפקֹד ְיהָוה ֱאלֵֹהי ָהרBחֹת . ַוְיַדֵ.ר מ6ֶֹה ֶאל ְיהָוה ֵלאמֹר
6ֶר ָיבֹא ֲא6ֶר ֵיֵצא ִלְפֵניֶה% ַואֲ .ְלָכל ָ.Aָר ִאי6 ַעל ָהֵעָדה

ִלְפֵניֶה% ַוֲא6ֶר י2ִציֵא% ַוֲא6ֶר ְיִביֵא% ְולֹא ִתְהֶיה ֲעַדת 
  )במדבר כז טז( ְיהָוה DEַֹא# ֲא6ֶר ֵאי# ָלֶה% רֶֹעה

ע " למה נאמר אמר לפניו רבש"" אלהי הרוחות""י "רש
גלוי וידוע לפני? דעתו של כל אחד ואחד ואינ# דומי# 

א סובל כל אחד ואחד זה לזה מנה עליה% מנהיג שיה
  " לפי דעתו

 היות והוא עומד להיאס> "משה מבקש למנות מנהיג 
הוא רואה חובה . אל עמו וקרוב לימיו האחרוני%

 "לדאוג לחיי% תקיני% בקרב הע% על ידי מנהיג ראוי 
ולא תהיה עדת ישראל כצא# אשר אי# לה% : "במטרה

שע% ישראל יקבל מנהיג ,כוונתו במשפט זה". רועה
 .ראי כאותו רועה האחראי על הצא#אח

ישנה , בבקשתו של משה בפסוקי% שלפנינו,  אול%
במקו% : תופעה אשר אי# כמותה בכל התורה כולה

, "אל משה לאמור' וידבר ה"הביטוי הרגיל בתורה 
יש , לדורות או לשעה, המופיע בכל עת שמתחדש ציווי

, "לאמור' האל משה וידבר : "בפרשתנו ביטוי הפו?
 : שאומר המדרשוכפי

, וכש% שהקדוש ברו? הוא קורא למשה ומדבר עמו"
, כ? היה משה קורא להקדוש ברו? הוא ומדבר עמו

' וכתיב וידבר משה אל ה, אל משה' שנאמר וידבר ה
   ) .שמות רבה כא ב" " ( לאמר

  ה על מינוי"מה ראה משה רבנו  לייע8 כביכול לקב

  
  שיעור לנשי%

   מצפה לכ18.40#השיעור יתקיי% השבת בשעה 
  .רבקה

 שיעורים

י% לעליזה משה ומשפחתה על מותו הפתאומי תנחומ
 .תנוחמו מהשמי%. של רוני טרבלסי אח של עליזה
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 .לפני זמ# טבילה, נא לתא% במש? היו%

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

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

  . אילנה ודבורה לסירוגי#" ערבי שבתות

 מקווה

  
 חת קי%הפנינג פתי
  ע 

   איכות הסביבה
  להפנינג איכותי וססגוני

  )14/7/14(ד " בתמוז תשעז"ט שניביו     ה"אי
   בית גמליאל17:00בשעה  

  :בתוכנית
   שחקני3%הקרקס הירוק ע% 

מצחיק וייחודי המשלב , מופע קרקס אקולוגי מקורי
  .את עקרונות הקיימות

   ולאחר מכ#
  סדנת בועות סבו#

  .ועתית ומיוחדת מאדתנ, חוויה צבעונית
 

ס"משולחן המתנ  

  
 י" בבית הכנסת מנחת ש05:10תפילת הנ8 השבת בשעה 

 

 משולחן הגבאים
  

וסדרי  נהלי%  בושבימי% אלה מסתיימת פעילות לגי
. במושב) צוות חירו% יישובי(י "לפעילות צוות צח עבודה

לצור? ביצוע הפעילות בפועל נדרשי% מתנדבי% שיצוותו 
כל מי שמוכ# להתנדב מתבקש לפנות . למחלקות השונות

להל# נפרט את המחלקות . ולהרש% אצל ראשי הצוותי%
 :וראשי הצוותי% השוני%

 מנהלת
 .אופיר בוכניק: ר"יו
 ליאור יוס>: סג#/מ"מו

 עפרה נווה
 .דורו# לוז
 דוברות

 ליאור פורמ#
 :ראשי צוותי%

  0548885243 "עזרי דש# טל: בטחו#
 0505305808 " אריאל בריח טל: רפואה

 0528477506 " דורו# לוי טל: לוגיסטיקה
 0522392124 "מוטי טויטו טל: חינו?
 0524498254 "רחל אריאל טל: רווחה

 
במסגרת הודעות  בלי% הודעות סמסחברי% שלא מק *

מרוכזות מהמושב מתבקשי% לעדכ# את המזכירות וה% 
תשומת ליבכ% כי ההודעות נשלחות . יוספו לרשימה

 .לאחד מבני הזוג
 

ועד המקומיה  

  
ז בתמוז ולכ# "יהיה צו% י, ביו% שלישי בשבוע הקרוב*

  .ח%"לא נקיי% את המפגש הקבוע של בית
ד "כ, ה להיפגש ביו% שלישי בעוד שבועיי%"נחזור בע*

  ,ד"תשע' בתמוז ה
במועדו# ,  אחר הצהריי17:00%בשעה , )22/07/2014(

  .  ותיקי%
ח% מודי% ליעקב ולמרי% " כל חברי ומשתתפי בית*

גרינוולד על ההזמנה לקבלת הפני% בבית% בשבוע 
  .לרגל יובל השני% לנישואיה%, החול>

, כול% מברכי% אות% במזל טוב ובהרבה שנות בריאות
לפרטי% . יחד ע% כל צאצאיה%, אושר ונחת משותפות
  :נוספי  נית( להתקשר

08+9437841'  מרי  גרינוולד טל  
08+9431310' לב    טל+או למרי  בר  

 

 בית חם

  
ברוכי% הבאי% לרחלי ועידו לביא שהגיעו אלינו מקיבו8 

.נאחל לה% התאקלמות מהירה וקליטה טובה. סעד  
4.5 ותאומי% בני 6, 8 ילדי% בגילאי 4לביא למשפחת   

נחמה ואיתי סאפר . וגרי% בבית על המשק של וייל
עוזרי% לה% להכיר את המושב ולהקל את הנחיתה 

.והתאקלמות  
ר בהתאקלמות% של תושבי% ומשפחות המעוניינות לעז

נא ליצור קשר ע%, חדשי%  
 054+6375513אסתי גרינברג 

 

ת קליטהועד  

  
אנו זקוקי% לקורות ע8 או רפסודות בשביל פרוייקט של 

נשמח מאד שמי שיש . הנוער שאנו עושי% בימי% הללו
  .לו ייצור איתנו קשר ואנחנו כבר נבוא לקחת

  !תודה מראש וחופשה נעימה
0542294697דביר הריסו#   

 פינת הנוער

  
בשיתוף עם  לרגל הצטרפותנו לרשת קואופ שופ בכפר

לכם על הורדות אנו שמחים לבשר  איגוד תנועת המושבים

ומבצעים שבועיים וחודשיים  מוצרים מחירים של עשרות

  :מבצעי השבוע .על עוד הרבה מוצרים מובילים

  14.90רק   גרם750קורנפלקס של אלופים תלמה 

  16.9 ליטר רק 1.33גלידת קרמיסימו 

  10.9 נביעות  ליטר1.5שישית מים 

  19.9 מארז חמישית מיני מגנום

  11.9 רם ג750ל 'לחם עינן אנג

  21.9פקק ספורט  שתי שישיות מים חצי ליטר נביעות

  11.9ל 'עוגת שמרים קקאו אנג

 ....ועודעוד ו

 צרכניית בית גמליאל
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  19:00 – 17:00בי( השעות ,  יו  חמישי17.7.14 ב
 . המועצה משה ליבר יפגוש תושבי% במזכירותאשר

 אשכל המבקש לפגוש את ר, ל את המפגשבכדי לייע
המועצה מתבקש להודיע על כ? למזכירות תו? ציו# 

  .הנושא שבכוונתו להעלות
לא יאוחר מיו   יש לפנות בכתב למזכירות בעניי(

  . 13.07.14 ראשו(
  

  
 . חדרי2% דירה בת להשכרה

 :לפרטי%
 משה ורחל לוי

08+9437183  
050+4249817/050+4249818 

_______________________________________  
 . חדרי% 3בית להשכרה 

  01/08/2014מתפנה בתארי? 
  0502524019נעמה אליה : לפרטי  

_______________________________________  
 .ק חדרי% יחיד במש3להשכרה בית 
 .מסודר וממוזג

 1/8/2014כניסה 
  050+5635902ברו/ קרייז : לפרטי  

_______________________________________  
שני חדרי , שלושה חדרי% . ר" מ70בית להשכרה בגודל 

 .שרותי% ומקלחת, סלו#,מטבח (4X4(שינה גדולי% 
חצר . תנור גומחא ומזגני%, כיריי%, הבית מצויד במקרר

 .ב ע% פרטיות רבהגדולה מסבי
כניסה בחודש ". בית קט# בערבה"בית חמוד כמו 

 .אוגוסט
   0546322072נא להתקשר לדבורה 

  צ והערב"בשעות אחה
_______________________________________

     חדרי% מסודרת וממוזגת4להשכרה דירת 
  60544490273/יצחק 

_______________________________________  
 !מתאי% ג% למבוגרי%! טווח ארו?להשכרה ל

משופ8  !במפלס אחד וללא מדרגות  , חדרי 4 בית
, רחבה ענקית בכניסה לבית, חצר מרווחת, וממוזג

  ).מזנו# ועוד, ספריות, מיטות, ארונות(ריהוט חלקי 
  1/8/2014: תארי/ כניסה
     054+8096972דליה    054+8096973 מאיר :לפרטי 

_______________________________________  
וילה בת חמישה חדרי% מסודרת , להשכרה לטווח ארו?

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

 פינוי באוגוסט
 לפרטי%

0773431339/0522685344  
_______________________________________  

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

  .ניסה באוגוסטכ
 0528906222לפרטי  שמואל 

089431095  
_______________________________________  

 . חדרי% בהרחבה5בית ! להשכרה
 :לפרטי%

  0544+966+777משה 
_______________________________________  

  להשכרה
  . חדרי% במשק4דירה בת 
  :לפרטי%

054+4230932/052+5747444   
 שושי

 

השכרה/ן למכירה"נדל  

 

  :המערכת
  שמרית פרנקל

  צקי יולס
  יהונתן רועי עזריה: מדפיס
  שרית גרוסמן: מפיצה

  

  .19:30הודעות לפרסום יתקבלו עד יום שלישי ב 

  :לכתובת המייל

com.gmail@dafmedabg   

  :לכניסה לאתר המושב

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

  08-9437133 :מזכירות המושב

net.bezeqint@828Sg 
  

 :ל של הועד לפניות חברים"הדואכתובת 

 com.gmail@vaadmekomibg  

  
רו? במשק בבית גמליאל יחידת דיור לטווח א 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(

  054+6434307/8בטלפו( 
_______________________________________  

 !למכירה
 .ר" מ800ר על שטח "מ 280ת בהרחבה בנוי בי
 .מרפסות+ ד"ממ+ פינת אוכל+ סלו#+ חדרי שינה 6

  :טלפו#
  5680940+054דוד 

 

השכרה/ן למכירה"נדל  

שבת שלו  
!!!ומבור/  

 משולחן המזכירות

  
  .  מעוניינת לעשות בייביסיטר במהל? היו13%נערה בת 

 6699554+058נעה בקר 

 לוח מודעות
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  ד"בס

  ל" לעילוי נשמת סבא ישראל ז"דבר תורה לפרשת פנחס

ל מלמדי% אותנו שאי# ללמוד מכא# דר? התנהגות לכלל ע% "א? ע% זאת חז, ו של פנחס זוכה לתשבחות רבותמעשה

  .י אד% גדול במיוחד"מדובר על פעולה שננקטה בתו? מציאות יוצאת דופ# וע. ישראל בשגרת החיי%

בו חיי% , בדורנו, עבורנוהשאלה הזו רלוונטית במיוחד ?  כיצד צריכי% אנו להתייחס לעוברי עבירה"נשאלת השאלה

י "עפ, ובכל מקו% אנשי% המגדירי% עצמ% שומרי מצוות לצד אנשי% שאינ% שואפי%, בצבא, זה לצד זה בעבודה

  .לקיי% את מצוות התורה, הגדרת%

): ג"פסחי% קי(שואלת הגמרא . לכאורה אסור לשנוא א> יהודי, כלומר". לא תשנא את אחי? בלבב?: "כתוב בתורה

כיצד התורה ?  הא% התורה דיברה על מציאות שאינה מותרת" " רוב8 תחת משאושונא?כי תראה חמור  "והרי כתוב

  ?והרי אסור לשנוא א> ישראלי, "שונא?"מזכירה מצב של 

  .אד% כזה ראוי וא> מצווה לשנוא. חמורהמדובר על עובר עבירה : עונה הגמרא

:): מ לב"ב(שואל התוספות .  עובר עבירות חמורות ביותראלא א% כ# הוא, שאסור לשנוא אד% מישראל, א% כ#, יוצא

כדי לכו> את , "חמור אוהב?"מאשר ל" חמור שונא?"אז מדוע אומרת הגמרא שמצווה גדולה יותר לעזור ל, א% כ?

ועונה ? מדוע יש פה צור? בכפיית היצר! ?והרי מדובר על אד% עובר עבירה חמורה שמצווה לשנוא אותו? היצר

  . שנאה גמורהא? לא , % מצווה לשונאואמנ: התוספות

א? יש מצווה , יש איסור לשנוא וא> חיוב לאהוב: נמצאנו למדי% שהיחס הנפשי כלפי אחינו מבית ישראל הוא מורכב

  . אלא שנאה חלקית, שנאה זו אינה שנאה גמורה. לשנוא עוברי עבירה חמורה

. א? יש לשנוא את החלק הרע שבו, ותו ב# ישראלאת האד% עצמו יש לאהוב אהבה עזה מעצ% הי: מסביר הרב קוק

דורש העמקה רבה בהבנת סגולת ישראל וכ# דורש , י התורה הינו מורכב ביותר"יחס נפשי זה שאנו מצווי% בו ע

): ב,א/אורות ישראל ד(כפי שאומר הרב קוק , חכמת חיי% רבה כדי להתנהל נכו# מול עוברי העבירה הישראלי%

כי א% מקצוע גדול , של הסנגוריא על הכלל ועל הפרטי% אינה רק עבודה הרגשית לבדהאהבת ישראל והעבודה "

  ".רבת הענפי% שכול% צומחי% ויונקי% מלשד טל או תורת חסד, וחכמה עמוקה ורחבה, בתורה

, אנו גאי% להיות צאצאיו של סבא ישראל שממנו זכינו לראות את התנהלותו רבת החכמה מול חבריו בע% ישראל

  .וממנו למדנו אהבת ישראל יחד ע% עמידה על העקרונות המוסריי% והדתיי% ללא פשרות, יי% כדתיי%חילונ

  

  "יהי זכרו ברו/"

  , שבת שלו 

 נו2 איילו(, משפחת ברוקנטל

 

  

  
  


