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עלון שבועי

בית גמליאל

פרשת במדבר

כניסת השבת19:05 :
יציאת השבת 20:09 :

ב' ניסן התשע"ג

מנחה באמצ"ש19:31 :

11.5.2013

ערבית באמצ"ש19:41 :

דבר תורה  /הרב
"וימת נדב ואביהוא לפני ה’ בהקריבם אש זרה לפני ה’ במדבר
סיני ובנים לא היו להם") ...במדבר ג-ד( מדרש במדבר רבה )ב,
כה( וכי במדבר סיני מתו? אלא מלמד שמהר סיני נטלו אפופסין
)גזר דין( שלהן למיתה"
מדוע מציין המדרש ,שנדב ואביהו נטלו את גזר דינם מהר סיני?
הלא עיקר חטאם של נדב ואביהו היה כאמור במשכן ,בהקריבם
משׁה
אש זרה?! אומר הפסוק בפרשת אחרי מות" :וַ יְ ַדבֵּ ר ה' אֶ ל ֶ
אַח ֲֵרי מוֹת ְשׁנֵי בְּ נֵי אַהֲרן בְּ ָק ְרבָ תָ ם לִ פְ נֵי ה' ַויָּמֻ תוּ:
"רבי יוסי אומר על הקריבה מתו"  ,נדב ואביהו התקרבו יתר על
המידה והעפילו לעלות ולראות במחיצת משה רבינו במעמד הר
סיני מפני ,שחשבו ,שגם הם ראויים לראות מראות באספקלריה
מאירה כדרגתו של משה ,שהעיד עליו הקב"ה "לא כן עַ ְב ִדּי מ ֶֹשׁה -
וּתמֻ נַת
ְבּכָל בֵּיתִ י נֶאֱ מָ ן הוּא .פֶּ ה ֶאל פֶּ ה אֲ ַדבֶּ ר בּוֹ ,וּמ ְַראֶה וְ א ְב ִחידֹתְ ,
יְה ָוה י ִַבּיט"),במדבר יב' ז'(

אולם ,משה הגיע לדרגה זו בזכות ענוותנותו "ויסתר משה
פניו"...ונדב ואביהו הגיסו ליבם להיות בדרגתו של משה רבינו,
אָדם ,אֲ ֶשׁר,
משׁה ,עָ נָו ְמאדִ --מכל ,הָ ָ
שהתורה מעידה עליו "וְ הָ ִאישׁ ֶ
על-פְּ נֵי הָ אֲ ָדמָ ה" לא היתה בהם הענווה הדרושה שהיא תנאי
יסודי להגיע לדרגה זו.
את מידת הענווה שהיא הבסיס לעבודת ה' לימדנו הקב"ה
במעמד הר סיני.
רבתי פרשה ז' ד"ה ויהי המקריב וגו':
'גאות אדם תשפילנו ושפל רוח יתמך כבוד ,גאות אדם תשפילנו
זה תבור וכרמל שבאו מסוף העולם מתגאים לומר שאנו גבוהים
ועלינו הקב"ה נותן את התורה ,ושפל רוח יתמך כבוד זה סיני
שהשפיל עצמו לומר שאני נמוך ,וע"י כן תמך הקב"ה כבוד עליו
וניתנה עליו התורה וזכה שירד עליו הקב"ה ועומד עליו שנאמר
'וירד ה' על הר סיני'
נדב ואביהו שלא הפנימו את הנהגתו של הקב"ה במעמד הר סיני
נטלו בכך את גזר דינם מהר סיני.

שבת שלום ובשורות טובות ,הרב
ציבור החברות והחברים מוזמן לערב לימוד חגיגי לשבועות
בשבוע הבא ,חג שבועות ,לא יהיה דף
מידע .חג שמח!

תיקון ליל שבועות
 : 23.15-23.40הרב אליהו סלומון " -סל הפירות –קישוטים
וקלקולים"
 :23.40-24.05ישראל ברוקנטל " -צהר תעשה לתבה"...
 :24.05-24.30חיותה רוזנמן )וינר( " -תעלומת הברכה במגילת רות"
 :24.30-24.55מאיר פישר.
הפסקה
 :1.15-1.40אתי יולס – "זכור את...שמור את...איך אנחנו זוכרים
ולמה אנחנו שוכחים?"
 :1.40-2.05ורדית לוי – "ביואתיקה בהלכה"
 :2.05-2.30אופיר בוכניק – "עדות נשים"
הפסקה
 :2.40-3.05שולי כהנא – "דמותו של רבי עקיבא"
 :3.05-3.30גיא רביב – "מה ענין שמיטה להר סיני"
 :3.55- 3.30עליזה משה – "לרכב על לוויתן" -סרט לעתיד לבא?
סוגיית הפמיניזם כאתגר למסורת"
מגילת רות ותפילת ותיקין
שבת שלום וחג שמח.
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מערכת הדף מידע

מזל טוב
לנועם היקר,
המון מזל טוב לבר המצווה.
שתזכה לתורה מצוות ומעשים טובים.
מי יתן והקב"ה יגשים כל משאלות
ליבך לטובה.
אוהבים כל המשפחה והחברים.

שיעורים
שיעורים בשבת:
*השיעור על הדשא השבת בשעה 17:00
*השיעור בגמרא בשבת אחה"צ בשעה 18:15
* השיעור לנשים השבת בשעה  18:20במועדון ותיקים
חג שבועות:
שיעור לנשים -
בחג השבועות יתקיים שיעור לנשים ,הנושא" :המקום
שבו אנו צודקים" שעה  17:45במועדון הגדול.
מצפה לכן ,רבקה סלומון

משהו טוב קורה בבית גמליאל
המפגש הקרוב של ועדת היגוי יתקיים ,אי"ה ביום ראשון,
 ,12/5/13בשעה  20:45במועדון ותיקים .אנו מזמינים
בשמחה את מי שרוצה לקחת חלק פעיל בתהליך ,שבע"ה
יקבל תנופה בתקופה הקרובה.
חשובה נציגות מכל קבוצת גיל וכרגע חסרה נציגות בעיקר
מהורים של ילדי מעון/גן ובי"ס יסודי.
סיכום המפגשים עם קבוצות המיקוד מופיע באתר
המושב.
לפרטים :מירב בקר 052-2224943

שעור בענייני גיטין יתקיים בחג השבועות בשעה 18:15
בביתי.
הרב

משולחן הגבאים
עבור המשפחות שעדיין לא שלמו דמי חבר -לנוחיותכם,
בשבוע הקרוב יעבור נער בין הבתים לגביית התשלום
לבית הכנסת  .כמובן שבמקביל ניתן להעביר את התשלום
לאחד הגבאים.
שבוע טוב וחג שמח ,הגבאים.

ועדת +50
"סערת מוחות"  -מופע טלפתיה מדהים
כל חברי המושב מוזמנים למופע "סערת מוחות" עם גידי
ויסגלס.
מופע טלפתיה מדהים ,מרתק ובלתי נתפס ,קריאת
מחשבות ,העברת מחשבות ,זיהוי חפצים מבלי לראות
אותם ,העברת תחושות )טפיחה ,גירוד ,לטיפה ( מאדם
לאדם ללא מגע ,חיזוי וניבוי תוצאות ואפילו הזזת והפלת
חפצים בכוח המחשבה בלבד!!.
גם הספקנים הגדולים ביותר יישארו פעורי פה לנוכח
מופע מרתק זה  -וזו הבטחה !!.
המופע "סערת מוחות" הוא בשיתוף מלא של הקהל וכך
הופך המופע ל -חוויה קולקטיבית ,מגבשת ומפתיעה
המוגשת עם הרבה הומור וכשרון .המופע מבדר ,מהנה,
ומצחיק ובעיקר  -מדהים ומרתק !!.
מתגובות הקהל" :בלתי נתפס" "לא יאומן" "מדהים"
" מעבר לגבולות ההיגיון" "מרתק" "מסקרן מאד"
"מתסכל  -איך? איך? איך?" "מעורר התפעלות" "נוגד
את כל חוקי הטבע" "מופע מכוכב אחר" "קורא מחשבות
כמו בספר פתוח " "טעם של עוד ועוד" .
ערב ייחודי ובלתי נשכח !!
המופע יתקיים אי"ה במוצ"ש ט' סיון תשע"ג ).(18.5.13
מפגש חברים בשעה 21:15
תחילת המופע בשעה  21:45בדיוק
מחיר ליחיד .₪ 25
נא להירשם מראש אצל שולמית אנגל .050-7341428
אפשר גם במסרון.
נשמח לראות את כולם
ועדת תרבות +50
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וועדת היגוי

סעודת סיום מסכת פסחים
בשם הגאון מוילנה  -באותיות סיום הנגלה והנסתר שוים
בגימטריא .כמו סמך ס' הוא הנגלה = , 60מ'ך הוא
הנסתר =  60ואינם מורגשים במבטא.
וכן האות יוד  ,האות וו והאות מם ,לרמז שהן הנגלה
שהוא הלומד בפועל והן הנסתר שלא למד רק משתתף
בסיום ,שניהם שוים בסיום.
ב"ה אחרי מספר שנים של לימוד רצוף פעמיים בשבוע ,
בשעות הערב ,זכינו לסיים את מסכת פסחים.
יישר כח למעבירי השיעור ר' מאיר פישר ור' שמואל
מרטין ,ולרב שחר אלימלך מנכ"ל מוסדות חב"ד רחובות
שהעביר שיעורי תניא בצמוד לשיעור הגמרא.
יישר כח למשפחת מסינגר ולמשפחת אריאל על תרומתם -
סעודת מצווה המכובדת שנערכה בבית המדרש.
יישר כח לשמוליק שטאובר על תרומת המיחם.
שוק אביב
השוק השנתי הגדול בו תמצאו הכל!
במחירים סמליים של  5שח –  20שח
מתנות ,צעצועים,תכשיטים,ספרים
קוסמטיקה ,כלי מטבח  ,כלי נוי ,בגדי ילדים/תינוקות,
מצעים חדשים ,וחפצים משומשים במצב טוב.
יתקיים ב"ה
ביום חמישי איסרו חג שבועות 16.5.13
בין השעות 20.00 – 8.00
במועדון במושב בית גמליאל רח' הרימון
הכסף מהמכירה מועבר ישירות לילדים ממשפחות
נזקקות.
בואו בשמחה והזמינו חברים
במקום ימכרו כרטיסי הגרלה של  5שח ! בין הרוכשים
יוגרלו פרסים נכבדים !
מדי מייזליק 054-7771414

נדל"ן למכירה/השכרה
להשכרה  ,לטווח ארוך  ,בהרחבה ,רח׳ ההדר
בית בן חמישה חד׳ ,מתפנה בקיץ..
אילנה 050-8890805
_______________________________________
להשכרה בית  3חדרים מסודר וממוזג במשק מס' 88
משפחת קרייז .כניסה מיידית.
ברוך 050-5635902
_______________________________________
להשכרה בית בן שני חדרים .מתאים לזוג .מתפנה בקיץ.
אורה כהנא 0528249579
________________________________________
להשכרה בית  3חדרים עם מרפסת גדולה .כניסה
באוגוסט.
שמואל וייס 0528906222

העמותה למען החבר הותיק
יום ראשון ג' סיוון תשע"ג12/5/13 ,
 8:45תנ"ך ,חנה לבל
 10:00הרצאה" :עיון בסיפורי חסידים – יחסי
מנהיגות וציבור"
מרצה :יהודית בר-ישע גרשוביץ.
 17:00מדרשת ח"י – חוג אמנות עם ד"ר אפי זיו.
"רנואר והאימפרסיוניזם"
נשמח לראותכם !
טיול לתחילת הקיץ
בהדרכתה של עדנה אשד
יתקיים בעז"ה ביום חמישי ,י"ד סיון תשע"ג23/5/13 ,
בין השעות.8:00-15:30 :
נבקר במכון ללימודי השואה– משואה
נסייר בתערוכה העוסקת במשפט אייכמן וזכרון השואה בחברה
הישראלית ובתערוכה העוסקת בתנועות הנוער הציוני .לאחר
הביקור במוזיאון ,נבקר במסגד הפעיל – סידני עלי וכן במבצר
אפולוניה המרשים ,לאחר עונות חפירה חדשות וממצאים
מרגשים.
דרגת קושי קלה.
עלות -רגיל ₪ 90 :חברי קהילה תומכת₪ 80 :
הרשמה במרכז היום בטלפונים 050-5764044 ,8548693 :או
אצל הרכזות בישובים או אצל אריה גרינברג – אב הבית
בטלפון.050-5422847 :
ההרשמה עד לתאריך 19/5/13 :ומותנת במס' הנרשמים.

מונולוגים מהקישקע
שירים וסיפורים בעקבות המטבח היהודי המזרח אירופאי
בליווי תרגום לעברית ולרוסית )שילוב של עברית ויידיש (
ההצגה ביום חמישי כ"א סיון ) (30/5/13בשעה20:00 :
באודיטוריום "נעים" לתרבות באשדוד.
מחיר לכרטיס רגיל) ₪ 95 :כולל הסעה(
לחברי קהילה תומכת) ₪ 75 :כולל הסעה(
ההרשמה עד לתאריך  26/5/13במרכז היום בטלפונים:
 8548693 ,050-5764044או אצל אב הבית – אריה גרינברג
בטלפון.050-5422847 :
זמני ומקום ההסעה:
בית-גמליאל – ע"י הצרכני 18:45
19:15
בני דרום – תחנת הסעה
19:20
ניר-גלים – ע"י הדואר
כל הקודם זוכה !

צוות העמותה וקהילה תומכת.
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לוח מודעות
מארחים לשבת או לחג ורוצים קינוח מיוחד? מלבי ביתי
עם כל התוספות
ניצה יוסף 054-3377553
________________________________________
הורים יקרים!
החלה ההרשמה למעון לשנת תשע"ד ,מדוע דוקא במעון
התמר? בגלל החום ,האהבה ,לימוד התכנים ,אוכל מזין
והטיפול המסור בילדים .אנא הזדרזו ,זכות ראשונית
לילדים ממשיכים ,הבטיחו את מקומכם.
מצפה לראותכם ,גולד חדוה המנהלת.
________________________________________
מתעניין בעבר? בקיא בהווה? מחפש עתיד?
לארכיון בית העדות שבניר גלים דרוש/ה עובד/ת למחשוב
חומר ארכיוני
דרישות התפקיד:
ידע בסיסי בהיסטוריה יהודית
הכרת יישומי מחשב
יכולת עבודה מסודרת
היקף ההעסקה 100%-50% :משרה
לפרטים נוספים ומשלוח קורות חיים:
ארכיון בית העדות
archive@beit-haedut.org.il
פקס08-8535687 :
________________________________________
אנו משכירים מגוון מכונות :פופקורן ,שערות סבתא ,מפל
שוקולד ,קרפ צרפתי ונקניקיות.
25%הנחה לתושבי המושב!
את האירוע שלכם אף אחד לא ישכח!
אברהם פישר 054-6641044
מיכל פישר 054-6600114
_________________________________________
יוסי שינדלר -עבודות צבע ,גבס ,ריצוף
עבודות שיפוצים ותיקונים כלליים.
הדברות לכל סוגי המזיקים ברישיון משרד לאיכות הסביבה
.
יוסי שינדלר 050-5249862

בית חם
* חברי מועדון הותיקים ובית-חם בבית-גמליאל מאחלים
לכל חברי המועדון המבוגרים ולכל תושבי המושב ,חג
שבועות שמח ,יחד עם כל עם ישראל בכל מושבותיהם!!!
* מאחר וחג השבועות יהיה ביום רביעי הבא ,לא נקיים ביום
שלישי בשבוע הבא ,ערב החג ,את המפגש של בית-
חם .המפגש הבא יתקיים בע"ה ביום שלישי שאחריו,
י"ב באייר ה' ) ,(21/05בשעה  17:00אחר הצהריים במועדון
וותיקים .נארח אצלנו את חברנו במושב האופטומטריסט
נחשון וולפסון נשמח לראותכם!!
*אנו מודים לקוקי פישר על שיחתה המעניינת עמנו על
ספירת העומר,לפני כשלושה שבועות.
* תודה לעליזה משה על שיחתה המרתקת עמנו בשבוע שעבר
על אחת מדרשות חז"ל שהן תמיד מעניינות ביותר.

משולחן המתנ"ס

פינת הנוער
מה שלומכם?
השבוע ביום שלישי חגגנו לכבוד ירושלים שלנו! הנוער
הרים אירוע לתפארת! שמחנו לראות את המון האנשים
שבאו לתפילה החגיגית ,שהביאו מאכלים טעימים
ושהכינו עוגות לתחרות! וזה המקום להודות גם לאיתי
פרץ על הכנת ההזמנה המושקעת )גם לערב יום
הזיכרון (..ולכל הנוער שלקח חלק -כל הכבוד לכולם על
ההשקעה! שנזכה לחגוג בשנה הבאה בירושלים הבנויה!
ומה יהיה לנו?
השבת אנחנו יוצאים לשבת מיוחדת לצוות ההדרכה
שתיערך ברובע היהודי בירושלים ,הולך להיות
שווה!מחכים לזה ממש!
והשבוע בעז"ה נחגוג את חג השבועות ,חג מתן תורתנו
שניתנה לפני יותר מ 3300שנה וזה מרגיש כאילו
אתמול!ו ניפגש לערב מיוחד במינו! ) ז'-י"ב(
בתכנית:
 – 22:30-23:15מצוות ,למה ניתנו?
 – 23:20-00:00חוני המעגל! סבב שיעורים קצרים,
נראה אם תעמדו בקצב..אריאל/תמר/מימי/דניאל) ,כל
שיעור  20דק'(.
 00:10-00:050המשך סבב חוני המעגל.
" - 1:00מי יעלה בהר?" – משחק מטורף ומעורר.
במשך הערב תתקיים פינה ללימוד תורה וללמידה
לבגרויות.
הערב יתקיים בסניף.
מחכים לכולכם!

לילדים:
זמן ירושלים
עם תאטרון אלומה

יום שלישי י"ב בסיוון ) (21/5/13בשעה  17:00בבית
גמליאל
לילדי גן עד כתה ד'
הכרות עם מקומות מיוחדים בירושלים דרך מפגש מרתק
ומשעשע
עם יהודה ומנשה ,שתי דמויות מן העבר הנוחתות
בתקופתנו.
אתרים שונים בירושלי ם "מתעוררים לחיים" בעזרת
תלבושות ,אביזרים ומוסיקה סוחפת.
בהצגה משולב סיפור עלייתו לרגל של ר' חנינא בן דוסא
והמתנה המיוחדת שהביא לירושלים.
הצגה של שתי שחקניות בליווי תפאורה מקסימה.
עלות ₪ 20 :לילד  +מלווה שלשה אחים 50 :ש"ח
למבוגרים:
סיור ספרותי בעקבות ש"י עגנון
לרגל שבוע הספר נערוך סיור ספרותי "בעקבות ש"י עגנון"
בנווה צדק .בין הקראת קטעים מספריו נשלב הצגות,
שירים וסיפורים.
מדריך :זאב הולין
אי"ה ביום שלישי כ"ו בסיוון )4/6/13
יציאה מהמתנ"ס בשעה 15:30
מעל  4אנשים בישוב ההסעה תצא מהישוב.

שבת שלום!
מימי ודניאל תמר ואריאל.

מחיר לאדם₪ 60 :
הרשמה במתנ"ס עד יום חמישי 23/5/13
מחיר לאדם₪ 60 :
הרשמה במתנ"ס עד יום חמישי 23/5/13

בני עקיבא
ה' עמכם,
שימו לב השבת לא יהיה סניף כי המדריכים בשבת צוות בירושלים )!! :
יישר כוח לכל מי שלקח חלק בטקס יום ירושלים ,היה מטורףףף!!!!
כל הכבוד לכל מי שסיים פנקס ...שימו לב ,אפשר עוד להתרים עד שבועות אז קימה ,בכל הכוח!!
תם ונשלם ספר "ויקרא"! השבוע אנו פותחים בקריאת ספר "במדבר" ,הרביעי בין חמשת חומשי התורה .כשמו כן הוא -
אוצר בעשר פרשיותיו את תולדות העם בימי שהותו במדבר ובו נסקרות הדרמות הגדולות והטראומות הקשות שעברו
עליו בארבעים שנות החופש הראשונות.
עשר פרשיותיו של ספר "במדבר" מתחלקות לשנים :חמש הפרשיות הראשונות עוסקות בהתגבשותו של העם במדבר
לחטיבה אחת ,על העימותים והמאבקים שנתלוו להתגבשות זו ,על מחלוקתו של קורח ,על חטא המרגלים מוציאי דיבת
הארץ רעה ,על סדר המסעות ,חלוקת המחנות ועוד ,ואילו חמש הפרשיות האחרונות מתארות כבר את הדרך לארץ כנען,
את התקופה בטרם כיבוש  -אנו קוראים בהם על העימות עם מואב ומדין ,על ברכותיו-קללותיו של בלעם ,על מלחמות
סיחון ועוג ועל ראשית ההתנחלות בעבר הירדן מזרחה .שלושים ושנים פרקים לספר ,שלושים ושנים אבני דרך המציינות
את מסלול המעבר מהמון עבדים אל עם מגובש ומסודר הנושא זהות ויעוד ברורים.
הספר פותח במפקד בני-ישראל שעורך משה על-מנת לבדוק כמה חיילים עומדים לרשות עם ישראל ולהיערך לאפשרות
של מלחמה בכניסה לארץ  -ולכן הספר כולו נקרא גם "חומש הפקודים"!
את פרשת "במדבר" קוראים בד"כ בשבת שלפני חג השבועות  -דבר זה הוא מתקנת עזרא הסופר משום "תכלה שנה
וקללותיה"  -כדי להפסיק בין דברי התוכחה לישראל שבפרשת "בחוקותי" לחג השבועות שלפי חז"ל הוא ראש השנה
לפירות האילן.
שנזכה בעז"ה שיתקיים בנו במהרה הכתוב בהפטרה" :וקשת וחרב ומלחמה אשבור מן הארץ והשכבתים לבטח"!
4

