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  עלון שבועי

 בית גמליאל

 

פרשת 
  העלותךב

  התשע"ג ט"ז סיון
25.5.2013  

  

  19:15 :השבת כניסת
  

   20:20 : השבת יציאת
  

  19:40 :ש"באמצ מנחה
  

    19:50 :ש"באמצ ערבית

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 / הרב דבר תורה

ַּדֵּבר ֶאל ַאֲהֹרן ְוָאַמְרָּת ֵאָליו ְּבַהֲעְת ֶאת ַהֵּנֹרת ֶאל מּול 
    ְּפֵני ַהְּמנוָֹרה ָיִאירּו ִׁשְבַעת ַהֵּנרוֹת.

"למה נסמכה פרשת המנורה –" בהעלתךרש"י: "
לפרשת הנשיאים לפי שכשראה אהרן חנוכת הנשיאים 

א היה עמהם בחנוכה לא הוא ולא חלשה אז דעתו של
שבטו אמר לו הקב"ה חייך שלך גדולה משלהם שאתה 

  מדליק ומטיב את הנרות"
אכן, מובנת תחושתו של אהרן הכהן ,שאינו שותף 
בחנוכת הנשיאים , לא הוא ולא שבטו, עד כדי כך 

כדברי רש"י, אם כן, מדוע על ידי  –שחלשה דעתו 
  אהרן מתרצה ש"הוא מדליק ומטיב את הנרות"...

נתבונן בדברי  ומקבל , שאכן שלו עוד גדולה משלהם?!
זו היא מהות אישיותו של  –"חייך"  -המדרש ונדייק בכתוב 

אהרן הכהן, "אוהב שלום ורודף שלום אוהב את הבריות"... 
אמר לו הקב"ה  "חייך" אלו הם חייך ,אהבת הבריות, 

להבנה, ששלו להיטיב עם הבריות, ולכן, מתרצה אהרן  ומגיע 
גדולה משלהם, בזה, שהוא מדליק ומיטיב את הנרות הוא 
מיטיב עם העולם, לפי גישה זו ניתן לפרש את "ויעש כן 
אהרן"... רש"י "מלמד שלא שינה".... וכי אהרן אמור היה 
לשנות מדבריו של הקב"ה? אלא, אהרן הכהן שאוהב שלום 

הגותיו ואוהב את הבריות, גם כשעלה לגדולה לא שינה בהנ
ונשאר אותו אהרן "אוהב שלום ורודף שלום אוהב את 

 הבריות ומקרבן לתורה"                    

 שבת שלום ובשורות טובות, הרב

, ישמעו 27/5ביום שני הקרוב, 

 .19:00-ו 12:30צפירות בשעה 

הצפירות יערכו במסגרת תרגיל 

  .7פיקוד העורף, נקודת מפנה 

 

 

  שיעורים

  17.15השיעור על הדשא בשבת אחר הצהריים בשעה  .
      18.15השיעור בגמרא  בשעה  

            
  שיעור לנשים

  שבת שלום רבקה.    18.30השבת מתקיים השיעור בשעה 

  שיעור עם צקי שלו
 20:30במאי בשעה  27השיעור יתקיים בעז"ה ביום שני, י"ח בסיוון, 

  אצל מש' נדלר.
  בואו בשמחה

 לנישואי הבת. יחיאל הנדלר ל ל טובמז
  לאסתר וירח ישראלי לנישואי הבן עומר. ל טובמז

  לסבא בנימין וייס לנישואי הנכד עומר. ל טובמז
  שתזכו בע"ה להרבה שמחות ונחת מכל הילדים.

______________________  
 שפע ברכות לניתאי ומירב מס להולדת הבן, אח צעיר לרבקה

 לדת הנכדשפע ברכות לשרה ולדני מס להו
לבריתו של אברהם  שפע ברכות לרך הנולד, שיזכה להכנס בבריאות ובשמחה 

 אבינו
 .שיזכה לאהוב את השם ולהרגיש כמה השם אוהב אותו

 מזל טוב
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במהלך השבוע הקרוב יפעל באיזור המושב צייד בשעות 

 הערב כנגד תנים ושועלים וישמעו יריות
 

 ביטחון

  "אבות ובנים" בית גמליאל

 
בנים ובנות   לימוד בחברותא של הורים וילדים כל שבת,

  במועדון הוותיקים  ,17:00בשעה  מכיתות א' עד ו'
  הרבה פרסים והרבה שמחה!!! מי שבא מרוויח

  כל חודש יתקיים אי"ה חידון ומקבלים פרסים גדולים!!
ושה חודשים יתקיים אי"ה חידון מיוחד בו יחולקו כל של

  פרסים גדולים ומיוחדים!!
  נוכחות האבות חובה!

 

  עת סיפור ויצירהש -דש במושבח
  

, ניפגש במועדון 17:30, בשעה 2013יוני  17ביום שני, 
להקראת סיפור שירחיב לנו את הדמיון ויקח אותנו 
לעולמות אחרים. נכיר ילדים אחרים, חיות משונות, 

מקומות רחוקים ואולי גם את עצמנו. לאחר הסיפור, 
נבנה, נדביק, נצבע, נחבר, נגזור, נקשקש, נתפור, נסרוג 

   ונכין יצירות מקסימות הקשורות לסיפור.
שעת סיפור ויצירה הינו זמן איכות שלכם עם הילד/ה 

  תוך כדי עשייה חווייתית ומהנה.
  

. ודורשת 6ועד  3שעת הסיפור מיועדת לילדים מגילאי 
  נוכחות הורה / מבוגר מלווה ביצירה.

  ההרשמה הינה מראש, ומספר המקומות מוגבל.
ש"ח לילד ומלווה (לכל אח נוסף  30עלות הפעילות הינה 

  ש"ח). 15-
או דרך כפתור 'צור  054-6214001ניתן להירשם בטלפון 

  /http://www.nekudotart.co.il  קשר' באתר:

   
    
  מרב בן חיים

  סקר קיימות

 
ף עם אם שאלת את עצמך מה באמת חשוב לך בשיתו

 ?הסביבה והקהילה שלך? עד כמה ביתך מקיים
 כדי לבדוק זאת, כל מה שעליך לעשות הוא לענות על 

 .סקר שמפורסם באתר המושבה
בחר/י את התשובה המתארת בצורה הקרובה ביותר את 

 .המצב בביתך
ואנחנו בבית גמליאל נראה את מה באמת מעניין אותך 

  .שנקדם בקהילתינו

  
    פרויקט המשפחות

    תן קהילתי במושב שדמה-וק קחש
  

   15:00עד  11:00-מ 31.5יום שישי 
בגדים, ספרים, צעצועים, כלי  -בואו לתת ולקבל מכל טוב 

  בית ועוד....(במצב טוב בלבד)
  

שמן זית של משק  -כרגיל יתקיים שוק איכריות ואיכרים 
, ירקות אורגניים דבש וקינמון דותן משדמה, מאפים של

בקדרון, דוכן קריסטלים ומיסטיקה   בקצה היער של חוות
    של קליניקת 'סימפטיה בטבע' בעשרת.

  אם תרצו להקים דוכן בשוק דברו עם רותי
 052-8205013 .  

   תתקיים פעילות מיוחדת: 13:00בשוק הקרוב בשעה 
סדנת פיסול באדמה  -''ליצור את האשה שאת בידיים'' 

שרוצות לגעת בחומר ובנשיות שלהן. להתחבר  לנשים
   לאדמה ולידיים שלנו וליצור משם.

מיילדת בית   - סיטון- דקלה אייל הסדנה בהנחיית
בשיווק מהבטן, מתוך  לעסקים. יועצת שיווקית שמאמינה

תשוקה וחיבור למהות. נחקור יחד את החיבור של הגוף 
  הפיזי עם העצמי והעסק.

  
  

 - ננגן יחד  14:00בשעה  חזרנו למסורת הג'ם סשנים!
   מוזמנות/ים להביא כלי נגינה ולהצטרף!

  
למה שלא יהנו ממנו עוד  -בשוק מושקעת עבודה רבה 

  )-א/נשים? :
  

חברים נוספים שיכולים ליהנות נשמח אם תפיצו הלאה ל
   מהשוק שלנו!

 

, נחגוג בעז"ה את הבר מצווה של 7/6 בשבת פרשת "קרח"
 יוחאי.

במידה וביתכם פנוי בשבת זו נשמח להיעזר לצורך הלנת 
  האורחים המגיעים מחוץ למושב.

  
  050-6282376 יעל נדלר

________________________________________  
  

לקראת שבת בר מצווה שנחגוג בעז״ה בפרשת פנחס 
, נשמח להיעזר בבתים/ חדרים פנויים לארח בהם 29/6

כל המעוניין מוזמן להודיעני בטלפון/  את אורחינו. 
  050-6291681מסרון/ וואטסאפ שמספרו  

  .שנזכה להשיב בשמחות
  

  כנרת בן חץ 
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ברשותנו אישור כניסה לרכב לפרקים הלאומיים בארה"ב 

לכל פארק אליו  $25. מדובר בחסכון של 2013לשנת 
 .נכנסים

צרף רק עוד מחזיק נשמח להשאילו לכל המעוניין. אפשר ל
  .אז כל הקודם זוכה ,כרטיס אחד נוסף

    רנה ואלי רוזנברג
reli@netmedia.net.ilreli@netmedia.net.ilreli@netmedia.net.ilreli@netmedia.net.il    
9422141  
________________________________________  
איש עסקים דובר אנגלית מחפש מורה לשיעורים פרטיים 

  בעברית בשעות הבוקר במשרדו ברחובות
    0547831145 ליאת

________________________________________  
 עבודות צבע, גבס, ריצוף
  ם כלליים.עבודות שיפוצים ותיקוני

הדברות לכל סוגי המזיקים ברישיון משרד לאיכות 
  הסביבה .

  050-5249862  יוסי שינדלר

 לוח מודעות
  

 מבית הפקות "תורת החיים". "קשר חופשי"  

 סרט ייחודי ראשון מסוגו אשר עוסק בלבטים
  וההתמודדויות של  הנוער הדתי לאומי על גווניו.

זהו התקציר: יאיר, צעיר יתום מבית דתי לאומי, כמעט 
נהרג בגלישת סנפלינג, ונודר נדר המאלץ אותו להתחזק 

, חברו הטוב ביותר מתרחק מבחינה דתית, בעוד אושיק
מכל סממן דתי. הצרות מתחילות כאשר יאיר נאלץ 

לבחור בין דרכו החדשה והמאולצת, לבין המשך חברותו 
בשעה    )27/5אי"ה ביום שני י"ח בסיוון ( עם אושיק.

  בניר גלים 21:00

  מומלץ לשלשה דורות!!!    ₪ 20מחיר כרטיס: 
  

"חלומו של  ה תאטרון גלעד בהצג -שבוע הספר העברי
ובסיום הכנת פיצה אישית לכל  של פאול קור –הסולטן" 

  ילד.
"סיפורו של הסולטן שחלם לעוף כמו הציפורים.. האם 

  יצליח? ומה בכל זאת יצליח ללמוד? "
בסיום ההצגה הכנת פיצה  10 – 4ההצגה מיועדת לגילאי 

  . לכל ילד
ניר ב 17:00) בשעה 26/5/13אי"ה ביום ראשון י"ז בסיוון (

  לשלשה אחים.₪  50לילד ₪  20עלות:  גלים.
  

סיפור על ילדים  - "תירס חם" עם רן זמיר –שעת סיפור 
  המטיילים עם כלי נגינה בעקבות התירס החם.

בבני  17:00) בשעה 5/6אי"ה ביום רביעי כ"ז בסיוון (
וכוללת שירים בליווי חי של  2-5מיועדת לגילאים  דרום.

זה, בובות כף יד והפעלה של גיטרה, סיפור מרכזי בהמח
  ש"ח 10עלות:  הילדים.

  
לרגל שבוע הספר  -סיור ספרותי בעקבות ש"י עגנון

בנווה צדק. בין  נערוך סיור ספרותי "בעקבות ש"י עגנון"
 הקראת קטעים מספריו נשלב הצגות, שירים וסיפורים.

  מדריך: זאב הולין
  )4/6אי"ה ביום שלישי כ"ו בסיוון (

אנשים בישוב  4מעל  15:30יציאה מהמתנ"ס בשעה 
  ₪ 60מחיר לאדם:  ההסעה תצא מהישוב.

  23/5/13הרשמה במתנ"ס עד יום חמישי 
  
  

  על פי מחזהו של נתן אלתרמן - "כינרת כינרת" 
קבוצת  –בהפקת חברי החוג לדרמה, להקה קולית ונגנים 

   הצגות בהפקה קיצית ומרעננת בבית האדום 7 יבנה
  21:30בשעה  1.6כ"ג בסיוון  , מוצ"ש - 1הצגה 
  21:00בשעה   4.6, כ"ו בסיוון  ג'יום  - 2הצגה 
          21:00בשעה  6.6, כ"ח בסיוון ה'יום  - 3הצגה 
    21:30בשעה  8.6ל' בסיוון , מוצ"ש -4הצגה 
               21:00בשעה  10.6, ב' בתמוז  ב'יום  -5הצגה 
   21:00בשעה  12.6, ד' בתמוז  ג'יום  - 6הצגה 
  21:00בשעה  13.6, ה' בתמוז יום ה' – 7הצגה 

  להזמנת מקומות ניתן להתקשר לשרה בלנקשטיין 
  050-6998418בטל: 

  נא לבוא בלבוש חם –שימו לב: הבית האדום ממוזג 
  הציבור מוזמן כניחסה חופשית.

 

תוכניות הקיטנות של המתנ"ס ופרטים  - קייטנות קיץ
 מפורסמות באתר. 

 חן המתנ"סמשול

  

מתאימה לזוג או   להשכרה יחידת דיור מרוהטת וממוזגת

  054-6360163אבי               .למבוגר/ת עם מטפל/ת
_______________________________________  

  .להשכרה בית בן שני חדרים. מתאים לזוג. מתפנה בקיץ

    052-8249579  אורה כהנא 
_______________________________________  

להשכרה לטווח ארוך יחידת דיור בת חמישה חדרים 
חצר היחידות כוללות מיזוג,. ויחידה בת שלושה חדרים

זר עם מטבח מאובו ר בכל החדריםארונות קי גדולה,
  .אפשרות להשאיר ריהוט חלקי

  054-6434307/8 אברהם וזהבה גוטמן
_______________________________________  

  מתפנה בהקדם בית גדול ומרווח שלושה חדרים 

  0544862693     שרון             .להשכרה גדולים מאוד 
_______________________________________  

 ה.פנויה וזמינ  חדרים 3להשכרה יחידה בת 
  .כקליניקה או משרד מתאימה גם לשימוש  היחידה 

     0545940168  דנה
_______________________________________  

  
חדרים עם מרפסת גדולה. כניסה  3להשכרה בית 

    0528906222שמואל וייס                 .באוגוסט
________________________________________  

חדרים, מושקעת  3להשכרה יחידת דיור פנויה בת 
 ומרווחת + ריהוט חלקי + מזגן

  לפרטים נוספים:
  050-2051108, 050-2051110פרץ             

 נדל"ן למכירה/השכרה
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שבת שלום 

 ומבורך!! 

  
 ,ה' עמכם

 :תהשב

 22:30גיים נייט עם הרכזים בסניף: 

 18:30לימוד ומפקד מדריכים: 

 18:45מפקד חניכים:

  
סיימנו השבוע את ההתרמה הגדולה לבני עקיבא. יישר *

כוח לכל מי שלקח בה חלק וכל הכבוד לכל מי שסיים 
 .פנקס

ביולי יתקיים יום פתיחת קיץ  1שימו לב, בכ"ג תמוז, *
 45ש"ח וההסעה עוד  45עולה בלונה פארק. כרטיס כניסה 

 .ש"ח. ההרשמה תחל בקרוב

 .בשבוע הבא בעז"ה נפרסם את תאריכי המחנות*

 

 :דבר תורה

הפרשה משלימה בתחילתה את תיאור הכנות לקראת מסע 
העם אל תוך "המדבר הגדול והנורא", הכנות שלהן 

הוקדשו שתי הפרשיות הקודמות. בפתח הפרשה נקבעו 
אחרונים, בצו מיוחד הוכנו סדרי החניה והנסיעה ה

חצוצרות ונקבע נוהל מדויק לתקיעות ולתרועות למסעות 
המחנה. אפילו תפילת קרב חוברה במיוחד שאותה אמרו 

 -ישראל למסעיהם..." -בעת "נסוע הארון", ואז "ויסעו בני
שנה והפך  40המסע הגדול החל! שלא כמצופה הוא ארך 

ותכונותיו לטוב  לכור מבחן לעם ישראל שבו נחשפו אופיו
 ולרע כפי שניתן לראות כבר בפרשתנו.

זו מכת  –זו קריעת ים סוף, 'והגבורה'  –"'לך ה' הגדולה' 
כל המאורעות  –זה מתן תורה"  –בכורות, 'והתפארת' 

הללו אירעו לדור המדבר, שראה את מכות מצרים וקריעת 
ים סוף ורגליו עמדו למרגלות הר סיני בקבלת התורה. 

מחד הגיע לגילוי שכינה  –מופלא היה דור המדבר  ואכן דור
"ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי וכל 

ראה הפחות בימי משה מה שלא ראה  –שאר הנביאים" 
אדם שדיברה עימהם שכינה -יחזקאל גדול בנביאים, בני

 –פנים בפנים שנאמר: "פנים בפנים דיבר ה' עימכם" 
"שנודע מרים (מלשון מרי) עם מאידך כמו שאמר הכוזרי: 

אלה המעמדות, כי שמעתי שבתוך זה עשו עגל ועבדוהו 
"משל הוא לישראל שבעוד  מבלי אלוקים" וכדרשת חז"ל 

איך אפשר להבין מהפך  –שעמדו בסיני עשו את העגל" 
קיצוני כזה, נפילה משמי מרום עד תחתיות ארץ? כיצד נפל 

  ות של אספסוף?העם מאוירה רוחנית נעלה לתשוקות גשמי
אלא שאפילו מעמד הר סיני הגדול במעמדות והכביר 

שבהם לא עמד במבחן הראשון של הסתערות יצר האדם. 
דבר זה בא ללמדנו כי אמונה והרגלי מוסר קונה האדם 

בעבודה חינוכית ממושכת שאינה מסתפקת רק באלמנט 
החוויתי אלא מבוססת על לימוד ומעשה, רק כל אלו ביחד 

  ם וחברה המסוגלים להתגבר על חולשות החיים!בונים אד
 

  
 26/5/13יום ראשון י"ז סיון תשע"ג, 

  תנ"ך, חנה לבל  8:45
  אלישע בן אבויה –הרצאה: "אחר"   10:00

  מרצה:  ד"ר שמוליק פאוסט
 ד"ר אפי זיו –חוג "אמנות"  - מדרשת ח"י   17:00

  ותחילתה של האמנות המודרנית" –"פיקאסו 
  

  מדריך/ה תעסוקתי/ת דרוש/ה
  בעל/ת יכולת ריכוז להפעלת תוכנית בבתי ותיקי האזור

  08-8548693לפרטים נוספים: 
  050-5764044נייד: 

  
  מונולוגים מהקישקע

  מזרח אירופאיקבות המטבח היהודי השירים וסיפורים בע
  בליווי תרגום לעברית ולרוסית (שילוב של עברית ויידיש )

   20:00) בשעה: 30/5/13ההצגה ביום חמישי כ"א סיון (
  "נעים" לתרבות באשדוד. באודיטוריום 

  
  (כולל הסעה)₪  95מחיר לכרטיס רגיל:      

  (כולל הסעה)₪  75קהילה תומכת:   לחברי
  כז היום בטלפונים: במר 26/5/13ההרשמה עד לתאריך 

  אריה גרינברג –או אצל אב הבית   8548693, 050-5764044
  .050-5422847בטלפון:  

  
  זמני ומקום ההסעה:

  18:45  ע"י הצרכניה –גמליאל -בית
  19:15    תחנת הסעה –בני דרום 

  19:20    ע"י הדואר –גלים -ניר
  כל הקודם זוכה !

 צוות העמותה וקהילה תומכת.

 

 בני עקיבא העמותה למען החבר הותיק

 
 חם יתקיים בע"ה בשבוע הבא, -* המפגש הקבוע של בית

), בשעה 28/05/2013ביום שלישי י"ט באייר ה' תשע"ג  (
נארח אצלנו את   הצהריים במועדון וותיקים. אחר 17:00

ית לוי שתשוחח עמנו על הנושא חברתנו במושב, גב' ורד
  "ביואתיקה בהלכה".

  
אנו מודים לחברנו מנחם גרובר על שיחתו המעניינת עמנו 

  ירושלים לפני שבועיים.  על יום
  

  לפרטים נוספים ניתן להתקשר:
  9437841למרים גרינוולד טל'  

  9431310לב    טל' - או למרים בר
 

 בית חם

  

  המערכת:

  שמרית פרנקל
  צקי יולס

  רת להמןאפמדפיסה: 
  : שרית גרוסמןמפיצה

הודעות לפרסום יתקבלו עד יום שלישי ב 
19:00.  

dafmedabg@gmail.com 
www.beitgamliel.org.il  

  57שם: גמליאל. סיסמא: 
  9437133 מזכירות המושב:

Sg828@bezeqint.net  


