בס"ד

עלון שבועי

בית גמליאל

פרשת אחרי מות-קדושים
ו' אייר תשע"ב
28/4/12
גיליון מס' 756

אחרי מות-קדושים
18:56
19:59
19:22
19:32

כניסת שבת
יציאת שבת
מנחה באמצ"ש
ערבית באמצ"ש

דבר תורה  /הרב
פרק ט"ז פסוק ד'" :כתונת בד קודש ילבש"
אומרים חזל":שלא יתנאה בבגדיו ולא יתגאה" ,הכהן שנכנס
לקודש הקודשים ילבש בגד פשוט כדי שיתמלא באוירת
קודש ואחר כך נאמר "ויעש כאשר ציוה ה'" ,הכהן לבש את
בגדיו כפי שצווה הקב"ה ככתבו וכלשונו שלא לשם גדולתו
ותפארתו .כאשר הכהן הגדול לפני ולפנים על מנת לכפר על
כלל ישראל ,ראתה התורה להזהיר את הכהן איך יכנס
לקודש הקודשים-כולו קודש וללא שמץ של גאווה .וממילא
אנו המתכפרים ,ע"י עבודת הכהן ,חובה עלינו לתת את

ליבנו ולהיזהר לבל ניפול ברשת ההתנשאות והגאווה,
לדברי חז"ל "הכותנת מכפרת על שפיכות הדמים" .מדוע
הקפידה התורה וציינה ע"י הכותנת את עוון זה ,כתב
הרמב"ם " :כל מי שיש בידו עוון זה הרי הוא רשע גמור
ואין כל המצוות שעשה כל ימיו שקולים כנגד עוון זה ולא
יצילהו מן הדין" ,אומרים מפרשי הרמב"ם ,כי עוון זה
כולל בתוכו את כל ענייני בין אדם לחברו ולכן מזהירה
התורה את הכהן הגדול בטרם כניסתו ,כדי לכפר על עם
ישראל להיכנס בשיא הפשטות ללא שום התהדרות גאווה
ויוהרה.
______________________________________
חג שמח ותפילה לגאולה שלמה ושבת שלום ,הרב

טוב להודות
לכל בנות המצווה שטרחו והקדישו את זמנם באפית
חלות לשבת והביאו אותם אלינו לפני השבת -יישר
כוחכם ותזכו להרבה מצוות ובריאות ובירכת השם תהיה
עימכן בדרככו.
מכל הלב ,סנדי ואיזי
________________________________________
"רק מילה טובה או שניים לא יותר מזה"
אימנו רבקה ברקאי שבה הביתה.
אנו מודים לכל החברים שביקרו ,עזרו ותמכו בעת
שהותה בבית החולים.
תודה ,משפחת ברקאי.

בסערת הרוחות בשבוע שעבר נחת בשטחנו גגון לבן,
נשמח להשיבו.
רבקה סלומון 9431341
______________________________________
נעלם לי טרקטור פדלים גדול עם כף בצבע ירוק.
מי שמוצא שיודיע לי במיידי.
תודה רבה ,יאיר נוה.

שיעור לנשים
השיעור מתקיים השבת בשעה 18:15
_______________
שבת שלום רבקה

מזל טוב
מזל טוב לנעה ונתן פרוכטר
להולדת הבן,אח חדש לדור ,דן ,ארז ואוריה
נכד למלכה וחננאל כהן
טקס יום הזיכרון
טקס יום הזכרון ,שהתקיים במושב היה מרשים ומכובד,
ועל כך מגיעה ברכת יישר כח לקומונרית אסתר ,לכל
השותפים שהיו על הבמה ולאלו שהיו מאחורי הקלעים.
ברכת ישר כוח לאפרת ,הדר ,אסתר וטל על העיצוב וארגון
הפינה לזכר הנופלים שהיתה בכניסה למועדון.
מקווה
אילנה  0548094202בימים :רביעי ,חמישי ,מוצ"ש.
דבורה  0544534015בימים ראשון ,שני שלישי.
בימי שישי לסירוגין.
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משולחן המזכירות

טוב להודות
פינוי גזם
לחברי המושב ,אין מספיק מילים בפינו להביע את תודתנו
על תשומת הלב שקיבלנו מיום שחרורי מבי"ח.
עדיין מהבהבת שליות האהבה במושב ותשומת הלב שווה
שבע פעמים על הסיכסוך החברתי.
לקראת יום העצמות הבא עלינו לטובה בואו ביחד נשאף
לעתיד ורוד יותר
___________________
סנדי ואיזי עירוני

טאטוא כבישים
יום חמישי
יום חמישי
יום חמישי
יום חמישי

לוח מודעות
מחפשת עובדת ניקיון לפעם בשבוע
נעמי 0578164726
יום השואה בבית גמליאל תשע"ב
"למען תספרו לדור אחרון" )תהילים מ"ח י"ז(
מידי שנה חל יום השואה בכ"ח ניסן )השנה בכ"ז ניסן(
היום הזה קבוע מראש בלוח השנה ,הוא צפוי ולא
משתנה!! מה קרה השנה בבית גמליאל?! מכל מיני סיבות
ותירוצים לא הוכן טקס .החבר יוני נדלר נקרא בדקה ה99
לחלץ את המושב מהבושה של "אין טקס".
יוני ,שהיה בפולין במסגרת משלחת לצה"ל" -עדים
במדים" נתן סקירה מרתקת מלווה במצגת המתארת את
הסיור המודרך של המשלחת באתרים החשובים ובמחנות
ההשמדה בפולין.
הגיעו חברים וחברות -לא מספיק!!
נכון ,כשבני-עקיבא ערכו את הטקס הגיעו הילדים והנוער
ואיתם גם ההורים ,אבל השנה בני עקיבא לא ערכו את
הטקס) -זו כשלעצמה נקודה חשובה למחשבה( אז גם
ההורים לא הגיעו .המושב שלנו נבנה ע"י שרידי השואה-
אודים מודלים מאש .מן הראוי שנרכין את ראשנו בענווה-
לזכרם של קדושי עמנו ונזכור להוקיר ,להעריך ולכבד את
החברים והחברות שעדיין עמנו ויאריכו ימים ואת אלו
שכבר אינם איתנו עוד.
טקס יום השואה בבית גמליאל זו לא רק חובתנו זו
זכותינו!
__________________
כותבת בדאגה ובכאב-
רבקה סלומון
הרשמה למעון שנת תשע"ג
הורים יקרים! החל מיום ה' ה19/4 -כ"ז בניסן ,ייפתח
הרישום למעון לשנה"ל הבעל"ט תשע"ג.
הרישום יימשך עד ה.9/5 -
הרישום מיועד לילדים שנולדו החל מתאריך .18/12/09
ערכות הרישום נמצאות אצל מנהלת המעון .
לפרטים ,כהן אוולין 0503003606
_____________________
בברכה ,מנהלת המעון אבלין
2

יום שלישי 01/05
יום שלישי 05/06
יום שלישי 03/07
יום שלישי 07/08

10/05
07/06
05/07
16/08

חשוב להדגיש ,נוהל לגבי הוצאת גזם- :
א .יש להוציא גזם עד יום שני בערב בלבד!!!!
ב .גזם שיוצא ביום שלישי לא יפונה ויגרור אחריו
קנסות
ג .אין להניח את הגזם צמוד לעצים או לעמודי חשמל
או לעמודי תאורה או ליד עצי הצל החדשים שננטעו,
מיקום זה מקשה על המנוף לפנות את הגזם ונגרמים
נזקים ,חבל...

נדל"ן להשכרה/מכירה
בחודש יולי מתפנה יחידת דיור בת  3חדרים ,יפיפייה ,
כוללת מטבח וארון בחדר שינה ,מזגן מתאימה לזוג
צעיר .1 +
יצחק פרץ 0502051110
טובה 0502051108

בני עקיבא
ערב שבת22:15 :
מפקד מדריכים18:15 :
מפקד18:30:
תפילה +פעולות +סעודה שלישית +ערבית +הבדלה
*תודה להילה ,דביר ,יובל ,יועזר ,אוראל ,רחל ,אוהד,
לביא ,חן ואפרת שהשתתפו בטקס ,וכמובן לעוזרים
הדר ,טל ,שובל ,אור ומתנאל .
*שבל מעלוות התותחים!! המון המון המון בהצלחה
בדגלנות! בטוחים שהיא הולכת להיות מדהימה!!
למדריכים השפיצים ענבר ושובל -כל הכבוד על
ההשקעה בשבועות האחרונות ,בטוחים שההשקעה
תהיה שווה!
*הרא"ה-שריינו את התאריך ה 2/5פרטים בקרוב
*תוכנית לל"ג בעומר פרטים בקרוב
______________________
שבת שלום ,צוותשע"ב
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משולחן המתנ"ס
*"האוצר שבהר"  -תאטרון הקיבוץ
אי"ה ביום שלישי ט' אייר )(1/5
באולם האירועים בגבעת וושינגטון
מנוי למלווה מבוגר אחד )מעל גיל  + (18ילד = ₪ 160
מלווה  2 +ילדים = ₪ 280
מלווה  3 +ילדים = ₪ 400
*צעדת ח"י ,ה  11-לזכר הנופלים בני ישובי חבל יבנה.
מועצה אזורית חבל יבנה והמתנ"ס מזמינים אתכם
להצטרף לצעדה המסורתית בשבילי החבל היפים.
סיום הצעדה בבני דרום.
אי"ה ביום חמישי י"ח באייר )(10/5
יציאה לצעדה ,16:00 :סיום משוער20:00 :
מתאים למשפחות וילדים ,הסעות מאורגנות מהישובים
בשעה 16:00
במהלך הצעדה הפתעות רבות לכל המשפחה.
ולסיום מופע ייחודי ומעניין לכל המשפחה של טררם!
*גולן אזולאי רוקד בין שני עולמות.
מופע קומי-אישי על השחקן והמוזיקאי גולן אזואלי
המזמין אתכם להיכנס לעולמו של אומן יהודי
הנע בין המורכבות כמעט בלתי אפשרית בין שני עולמות
קרובים-רחוקים...
אי"ה ביום שני כ"ט אייר  21/5בשעה 21:00
בגבעת וושינגטון .כרטיסים במכירה מוקדמת₪ 40 :
לאדם ,ביום המופע .₪ 50 :המקומות מסומנים ,כל
הקודם זוכה! מופע שמח מרגש עד דמעות
*שלום רב ,שמי לירון ,מנהלת סניף  High Qברחובות
ויבנה .בשנים האחרונות מתקיים בין חברת HIGH-
 Qוחברות או מועצות שונות שיתוף פעולה פורה ומוצלח.
במסגרת שיתוף הפעולה עם מועצה אזורית חבל יבנה,
הנכם מוזמנים להצטרף אלינו לחוויה לימודית מלאה
ומאתגרת המשלבת לימוד בטכנולוגיה מתקדמת ,כיתות
קטנות ומתן יחס אישי ,בכ 40-סניפים ברחבי הארץ ,וכל
זאת בהנחה משמעותית של  25%מהמחיר המלא של
קורסי הפסיכומטרי והבגרות.
לאור הצלחתו של שיתוף הפעולה עם גופים שונים ,נשמח
להעניק לחברי המועצה את ההטבה.
במסגרת זו אשמח להפיק עבורכם פלאיירים להפצה ו/או
כרזות לתלייה במרכזים במושבים אצלכם ו/או כל מוצר
פרסומי אחר לרבות מודעת ניוזלטר שתוכלו לשלוח
בתפוצת התושבים ,ככל שתחפצו ,כל זאת על מנת
שהתושבים ידעו על ההטבה שלה הם זכאים ויוכלו להנות
ממנה.
לא פעם קורה שמגיעים תלמידים תושבי המועצה ולא
מודעים להנחה.
מוזמנים לחזור אלי על מנת שנוכל להמשיך ולקדם את
העניין וכבר להתחיל ולהפיץ את המייל בקרב תפוצת
התושבים.
לירון
מנהלת סניף רחובות ויבנה
אחד העם  7קומה  ,4רחובות
9466262
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משולחן הגבאים
שבת חזנות תשע"ב.
ב  15השנים האחרונות התחלנו את אירועי יום העצמאות
בשבת חזנות .השנה  -הקפאנו את המסורת.
אנו מקווים שבעז"ה בשנה הבאה נחדש את המסורת ביתר
שאת ויתר עוז .לכל תושבי המושב ,חג עצמאות שמח.
__________
הגבאים

העמותה למען החבר הותיק
יום ראשון ז' אייר29/4 ,
 8:45תנ"ך ,חנה לבל
" 10:00הפלמ"ח" – מרצה :יוסי מריומה .
יום שלישי ט' אייר  1/5 ,מדרשת ח"י
 17:00חוג מוסיקה עם גילה יוסלזון .
* בע"ה ביום שני ח' אייר  ,30/4נבקר במכון המקדש ובעיר
הקרח בירושלים .חזרה משוערת 15:00
עלות ₪ 90 :לחברי קהילה תומכת ₪ 75
נא להצטייד בארוחת בוקר וצהרים.
*טיול לרמלה ואתריה -בהדרכתה של עדנה אשד
יתקיים בע"ה ביום רביעי ,י' אייר .2/5 ,
בין השעות8:00-16:00 :
נסייר ברמלה ואתריה ,ונבקר בבית הכנסת הלובי שבמושב
זיתן .עלות ,₪ 50 :לחברי קהילה תומכת ₪ 40
דרגת קושי קלה .ההרשמה במרכז היום בטלפון8548693 :
או אצל הרכזות בישובים.

בית חם
המפגש הקבוע של בית-חם יתקיים בע"ה בשבוע הקרוב
ביום שלישי ט' באייר ) ,(01/05בשעה  17:00אחר-הצהריים
במועדון וותיקים .חברתנו במושב ,גב' מיכל לוז ,תתארח
אצלנו.
שימו נא לב לפרטי ההודעות של העמותה למען החבר
הוותיק – חבל יבנה על הסיורים והביקורים המתוכננים
לשבוע הבא:
 (1ביקור במכון המקדש ובעיר הקרח בירושלים ביום שני
ח' באייר ה' תשע"ב ).(30/04/2012
 (2ביקור בעיר רמלה ובאתריה בהדרכת עדנה אשד ביום
רביעי י' באייר ה' תשע"ב ).(02/05/2012
יש להירשם לביקורים אלה לא יאוחר מיום ראשון
הקרוב ,ז' באייר ה' תשע"ב ) ,(29/04/2012עד השעה 11:00
לפני הצהריים ,בטלפון 08-8548693
או אצל הרשומות מטה.
________________________
לפרטים נוספים:
מרים גרינוולד 9437841
מרים בר-לב 9431310
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לוח אירועים לשבוע הקרוב
יום ראשון
ז' אייר29/4
טו לעומר
16:00
שיעור תורה לילדים
)ביהכ"נ הגדול(

יום שני
ח' אייר 30/4
טז לעומר
18:30-20:30
ספריה

יום רביעי
יום שלישי
י' אייר 2/5
ט' אייר 1/5
יח לעומר
יז לעומר
16:00
11:00
בית חם )מועדון וותיקים( שיעור תורה לילדים
)ביהכ"נ הגדול(

יום חמישי
י"א אייר 3/5
יט לעומר
18:30-20:30
ספריה

זמני שבת אחרי מות-קדושים
תפילת מנחה
תפילת ותיקין
שיעור בעיניני גיטין ,מאיר פישר
שיעור במסכת שבת
שחרית
שחרית
לאחר התפילה ,שיעור למבוגרים ,יוני נדלר
במקביל שיעור לילדים ,עזרי דשן
מנחה גדולה
מנחה גדולה
מנחה גדולה
תהילים לילדים
שיעור גמרא ,הרב
תהילים לנשים ונערות
שיעור לנשים -הרבנית
מפקד
בין מנחה לערבית ,שיעור בפ"ש

המערכת:
עידית בוכניק
שירי גביש-טוויטו
מדפיסה :אפרת להמן
מפיצה :שרית גרוסמן
הודעות לפרסום יתקבלו עד יום
שלישי ב .19:00
dafmedabg@gmail.com
www.beitgamliel.org.il
שם :גמליאל .סיסמא57 :
מזכירות המושב9437133 :
Sg828@bezeqint.net
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ביהכ"נ הגדול
שטיבל
ביהכ"נ הגדול
מנחת ש"י
ביהכ"נ הגדול
ביהכ"נ הגדול
שטיבל
מנחת ש"י
ביהכ"נ הגדול
מנחת ש"י
ביהכ"נ הגדול
בית משפ' מייזליק
מועדון ותיקים
בני עקיבא
שטיבל

חג עצמאות שמח
שבת שלום.

19:06
05:20
07:30
07:30
08:30
08:15
13:30
13:30
13:30
13:30
17:00
17:45
18:15
18:30

