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 עלון שבועי

 בית גמליאל

 

פרשת בהר 
בחוקותי 

ג "ד באייר התשע"כ
4.5.2013 

 

 19:00: השבת כניסת
 

  20:03  :השבת יציאת
 

 19:26: ש"באמצ מנחה
 

    19:36 :ש"באמצ ערבית
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הרב/  דבר תורה

השבת אבידה 

שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך ואספת את "
 ('ג' כה)"...תבואתה

 
ברכו בברכה , נחמן  ר, יצחק שבשעה שעמד להפרד מחברו' ר"

לאדם שהיה הולך - למה הדבר דומה , אמשול לך משל': הבאה 
ומצא אילן שפירותיו מתוקין וצלו , רעב ועיף וצמא במדבר והיה

, ושתה ממימיו, מפירותיו אכל. ואמת המים עוברת תחתיו, נאה
 אם? במה אברכך, אילן אילן: אמר, וכשביקש לילך. וישב בצילו

שיהא , הרי פירותיך מתוקין- אומר לך שיהו פירותיך מתוקין 

הרי - שתהא אמת המים עוברת תחתיך  ,הרי צילך נאה- צילך נאה 
שנוטעין  יהי רצון שכל נטיעות: אלא. אמת המים עוברת תחתיך

, הרי תורה- אם בתורה ? במה אברכך, אף אתה. ממך יהיו כמותך
יהי רצון : אלא. הרי בנים- אם בבנים , עושר הרי- אם בעושר 

 (ב'ע' תענית ה) .'"שיהיו צאצאי מעיך כמותך
 

שופכים ,דברי רבי יצחק לרבי נחמן כפי שמובאים במסכת תענית 
ל ומאפשרים לפרשו בדרך אלגורית "אור חדש על הפסוק הנ
.  העוסקת בחינוך ילדינו

 

משקה ומשקיע את כל , מדשן, חורש, במשך שש שנים אדם זורע
שדותיו יפרחו ,שיבולו יעלה יפה , כוחותיו ויכולותיו כדי

משקיע את המרב על , האדם. ואילנותיו יתנו שפע של פרי עסיסי
 .מנת לקבל את המיטב

במשך אותן שנים יש להקפיד גם על המשך , לא די בכך, אולם
–עוד תוספת להשקעה "... ושש שנים תזמור כרמך"הפסוק 

ענפים , את אותם ענפים מיותרים? את מה זומרים, "זמירה"ה
. המזיקים את הכרם ואת פירותיו

משקיעים ההורים שנים – " עבודת השדה"ממש כמו בשנות , כך
שהן ימים ולילות רגעים ושעות של כוחות נפש וכוחות גוף  

, שימור ,בעבודה אין סופית של טיפול , בגידול וחינוך הילדים 
להצמיח ולטפח ברגישות , כדי לגדל,השקיה וזמירה,דישון 

.  שלנו, את הדור הבא של ילדינו- , ובאהבה את הפירות
ואספת את : "נייחל לסיומו של הפסוק, עם מסירות שכזו,כך

ונרווה , פרי עמלנו, או אז נזכה לקצור את תבואתנו"... תבואתה
 .    רוב נחת מכל צאצאינו אמן

 
 הרב, שבת שלום ובשורות טובות

חגיגות יום ירושלים 
 

 ,תושבי בית גמליאל היקרים
לאחר  (7.5)ז אייר ''ה ביום שלישי בערב כ''בעז

תפילת ערבית חגיגית נחגוג יחד את יום ירושלים 
 .במושב

 ,פרטים בתיבות הדואר
! נתראה שם

 נוער בית גמליאל
 

 

 

שיעורים 
 

גם השנה נקיים לימוד ברוב עם במועדון - תיקון ליל שבועות
.  שעורים במגוון נושאים ימסרו על ידי חברים וחברות.

. פרטים יפורסמו בקרוב!!!היכונו לליל שימורים מרתק

.   בדיוק17.00 על הדשא בשעה שעור פרקי אבות ופרשת שבוע

  18.00נ הגדול בשעה "צ בביהכ" בשבת אחההשיעור בגמרא
 הרב

 
חברות יקרות  אני ,השבת מתחדש השיעור- שיעור לנשים

 18:15שעה ...... לשמוע ולהשמיע, לשוחח, מזמינה אתכן לבוא
.  במועדון ותיקים

.     בידידות רבקה
 

ה ביום " השיעור הבא יתקיים בעז-ש עם צקי שלו"שיעור פ
'  אצל מש20:30 בשעה 2013 במאי 6, ג"ו באייר תשע"כ, שני

 .נדלר
 .בואו בשמחה

  
 

 לכבוד הולדת הנכדה מזל טוב לסימונה ודוד עמר
.  בת לחפציה וגבריאל, שירה

ט "ה לגדלה לתורה לחופה ולמע"שיזכו ההורים בע
 בקלות ובשמחה
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תנחומים 
 .תנחומים לחסיה גדיאל על מות אמא

 .חסיה יושבת שבעה בירושלים עד יום שישי בבוקר

 

 
 .אמציה גלייכר החל את תפקידו כפקיד הועד הקהילתי

  
 :שעות קבלת קהל

בין השעות '  וביום ו17:00-19:00ג בין השעות ,  ימים א
9:00-11:00. 

 

 
 שבת קהילה וחברה 

לאחר ההצלחה שהייתה בשנה הקודמת  בבית הארחה 
. גם השנה אנו מתכננים סוף שבוע לכל החברים, בשפיים 

( 31.05)ב סיון "ה בפרשת שלח כ"השבת תתקיים אי
. ביפו" משכנות רות דניאל"במלון  

" ארץ אהבתי"מרצה מטעם חברת : בתוכנית
 סיור בסביבה
  (היפוך ארוחות)פנסיון מלא 

. פינת שתייה חמה להכנה עצמית במשך כל השבת
. לזוג ₪ 1200המחיר 

כל ) חדרים ולכן חשובה ההרשמה מיידית 15מוקצים לנו עד 
 (הקודם זוכה

 050-7341428ההרשמה אצל שולמית אנגל  
+ 50ועדת תרבות  

  

 

 משולחן הועד הקהילתי

 +50ועדת 

 י"הילולה דרשב
  

בחצרם של דוד , חגגה ברוב הדר ושמחה+ 50חבורת 
. אשר בלב רחב ארגנו את הערב להפליא– ושולמית אנגל 

  
. החבורה התכנסה לתקרובת ושירה בליווי המנגנת מרים

י נערכו בניצוחו של ישראל "חידונים ופרפראות דרשב
. עזריה

. חשנו את חווית התנאים אשר את מורשתם אנו חיים
יהי רצון שיתקבלו כל תפילותינו ובקשותינו אשר אמרנו 

 .כן נזכה לשנה הבאה עלינו לטובה .בערב זה
 

מלכה כהן , בשם כולם
 

 משהו טוב קורה בבית גמליאל
 

ת ישראל הוזמנה לסייע בתהליך של  התחדשות "מהו
הצוות , הוקם לשם כך צוות היגוי, קהילתית במושב

לשם כך , החליט להתחיל עם מיפוי  בקבוצות מיקוד
שיווק את התהליך ויצאנו  , קבוצות,הצוות גיבש שאלות 

הפתיחות , הנוכחות,  קבוצות8היו מפגשים עם . לדרך
וההשתתפות במפגשים הייתה מרשימה ביותר וביטאה 

 .אכפתיות ורצון להשפיע 
 

הואט בעקבות חגים , התהליך שהתרחש לפני חג הפסח
 . ואירועים וכעת ממשיך בתנופה  הלאה

 
ה ביום "אי, ועדת היגוי יתקיים המפגש הקרוב של

אנו  . במועדון ותיקים20:45בשעה , 12/5, ראשון
מזמינים בשמחה את מי שרוצה לקחת חלק פעיל 

  .ה יקבל תנופה בתקופה הקרובה"שבע, בתהליך
 

חשובה נציגות מכל קבוצת גיל וכרגע חסרה נציגות 
 .ס יסודי"גן ובי/בעיקר מהורים של ילדי מעון

סיכום המפגשים עם קבוצות המיקוד מופיע באתר  
 .המושב

 וועדת היגוי                                              

 :לפרטים                          
 052-2224943 מירב בקר 

 

ארכיון המושב 
להלן מספר ציטוטים מספר האורחים של הארכיון 

שנכתבו בסוף מפגש המחזורים שהתקיים ביום ראשון 
 :ג בעומר"ל

ואני עוזב את הערב עם ,שמחתי לבוא אל נוף ילדותי-
אהבתי את  . עוהאירותודה על ארגון . דמעות בעיניים

 (יליךשמואל דר). כוחכםהמפגש יישר 
 .היה כיף לפגוש את כולם .רעיון פגישת המחזור נפלא -

.  לחזור שוב לילדות
 (ברכה פוייליץ).אני מאחלת בהצלחה לארכיון

מפגש מרגש מאד מקסים  .תודה לאל שהגענו עד הלום -
 .אין מלים בפי להודות למארגנים .ונפלא

על ההנאה הגדולה שגרמו לנו  ישלם להם כפל כפליים' שה
 )יק'שרה פסטרנק אורלנצ). בערב זה

בשבילי מושב בית גמליאל היה באר שממנה שתיתי מים -
אני שואבת כוחות ואנרגיות טובות עד עצם  חיים שבזכותם

 המחזורים 3יישר כח לכל היוזמים של כנס  .היום הזה
למשך מספר שעות נשרו ממני שנים רבות ושוב  .הראשונים

  ילדות ונערות מלבבתיחווית
( מרים מלכה גואטה).לנו לעוד שנים רבות וטובותושנזכה כ

 .אין צורך להוסיף במילים
 

 :ויבואו על הברכה
 ,שולמית אנגל ,דוד אנגל ,בני ברקאי, מוטי יוסף, בני אדלר

, לאה ברגר טאו ,רחל אנגל,יונתן להמן ,דניאל שטריקר
 .שעזרו להצלחת המפגש ואברהם ברגר

 

 
 

. ייום שליש  07/05 יתבצע  פינוי גזם
. יום חמישי 09/05  יהיה בתאריךטאטוא המושב 

אטוא ל וביום הט" הנךנא לא להוציא גזם לאחר התארי
  .נא לפנות רכבים מהמפרצים

 משולחן המזכירות
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עגלה לסל קל / תושבת + (קל-סל)למסירה כיסא לאוטו 
  .במצב טוב מאוד

 052-8846354שירי 
________________________________________ 

 ריצוף, גבס, עבודות צבע
. עבודות שיפוצים ותיקונים כלליים

הדברות לכל סוגי המזיקים ברישיון משרד לאיכות 
. הסביבה 

  
 050-5249862 יוסי שינדלר

 
 

________________________________________ 
 
 

________________________________________ 
 
 

 לוח מודעות

 
 

כניסה .  חדרים עם מרפסת גדולה3להשכרה בית 
 .באוגוסט

 052-8906222שמואל וייס 
 

_______________________________________ 
 

 רח׳ ההדר, בהרחבה, לטווח ארוך , להשכרה 

 ...מתפנה בקיץ, בית בן חמישה חד׳
 

 050-8890805 אילנה
 _______________________________________

 
 .בית חמוד להשכרה מחודש אוגוסט

  .שלושה חדרים גדולים. בית עם חצר פרטית גדולה

 . ומזגנים. מטבח מאובזר כולל כיריים תנור ומקרר

 .בנוסף מקלחת מרווחת ושרותים
 .צ ואילך"אפשר להתקשר משעות אחה

 
  054-6322072לפרטים 

 
 

________________________________________ 
 
 

________________________________________ 
 

 

 
 5/5/13, ג"ה אייר תשע"יום ראשון כ

 חנה לבל, ך"תנ 8:45
 "לא כלה היא לא כלה דרכנו:  "הרצאה 10:00

. בין כלה לחמות
 אמירה רענן: מרצה

 
 

בהדרכתה של עדנה אשד        - טיול לתחילת הקיץ
 23/5/13, ג"ד סיון תשע"י, ה ביום חמישי"יתקיים בעז
 8:00-15:30:  בין השעות

 משואה –נבקר במכון ללימודי השואה
נסייר בתערוכה העוסקת במשפט אייכמן וזכרון השואה 

בחברה הישראלית ובתערוכה העוסקת בתנועות הנוער 
. הציוני

 סידני עלי  –נבקר במסגד הפעיל , לאחר הביקור במוזיאון
לאחר עונות חפירה חדשות , וכן במבצר אפולוניה המרשים

.  וממצאים מרגשים
דרגת קושי קלה 

 ₪  90-  רגיל: עלות
 ₪  80- חברי קהילה תומכת

 050-5764044, 8548693: הרשמה במרכז היום בטלפונים
 אב –או אצל הרכזות בישובים או אצל אריה גרינברג 

. 050-5422847: הבית  בטלפון
. הנרשמים'  ומותנת במס19/5/13: ההרשמה עד לתאריך

 
מונולוגים מהקישקע 

שירים וסיפורים בעקבות המטבח היהודי המזרח אירופאי 
 (שילוב של עברית ויידיש )בליווי תרגום לעברית ולרוסית 

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

 (כולל הסעה) ₪ 95:      מחיר לכרטיס רגיל
 (כולל הסעה) ₪ 75:  לחברי קהילה תומכת
:   במרכז היום בטלפונים26/5/13ההרשמה עד לתאריך 

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

 
: זמני ומקום ההסעה

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

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

 .צוות העמותה וקהילה תומכת

 

 העמותה למען החבר הותיק

 
בשבת חזנות אבדה לי בובה חדשה וחמודה שמדברת 

 . אם במקרה מצאתם אשמח לקבלה.. ושרה
. תודה רבה

 
 0546555324 מאיה דרשביץ 

 השכרה/ן למכירה"נדל

 רוע קהילתי לקראת חג השבועותיא
בחוויות שוויץ ברחובות 

 
 20:15 בשעה 9/5,ט אייר"כ

מה בדיוק  ,הלכה ומוסר ,תורה-"הרב חיים נבון-בתכנית
" ?קיבלנו בחג מתן תורה

מופע הכולל שירים "-הניגון שלך",-הזמרת אתי אנקרי
. ומאלבומיה הראשונים ,מאלבומה החדש

שינוי  ,אמונה ,העוסק בשאלות של דרך ,סיפור מסע
. תשובה ותיקון ,המחשבה

. הכניסה חופשית
  
  

". סטטוס"במופע המשובח " קמע"להקת המחול -מחול
המופע מגיע  ,היישר מהבמות בסוזן דלל וברחבי העולם

. אלינו לרחובות
היצירה עוסקת במימשק בין העולם הוירטואלי 

. מעלה שאלות ומעוררת מחשבה .והמציאותי
.  באולם ויקס20.30 בשעה 12.5,ביום ראשון

. ח בלבד" ש55.כרטיסי הנחה לבנות חוגי המחול
 . 85ח במקום " ש75-למבוגרים

.  ומעלה12המופע מתאים לגילאי 
... הקדימו לשריין מקומות

 . 0556612551-פנינה שטאובר
  

 

 השבת אבידה
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 ,עמכם' ה

 :השבת
 22:30:ב"פעולת חב

 18:15:לימוד ומפקד מדריכים
 18:30: מפקד חניכים

 
,  ירושליםםגלים ביו דאנחנו מארגנים אוטובוס לריקוד

מספר המקומות מוגבל אז הזדרזו , ח" ש25-ההסעה תעלה כ
 !!להירשם אצל אור הקומונרית

 
מי שמסיים פנקס מקבל , השבוע נתחיל התרמות במושב

מי שמסיים שניים מקבל הסעה ומי , כרטיס ללונה פארק
, שמסיים שלוש ומעלה מקבל זיכוי כספי למפעלי התנועה

 !!כדאי להשקיע

 
 :דבר תורה

פותחת במצוות שמיטה ומסתיימת בהזכרת " בהר"פרשת 
, ואכן קיים צד שווה בשתי מצוות אלו– מצוות שמירת שבת 

, ששמירתם המדוקדקת גורמת לאדם הפסד ממון ממשי
שכן , אולם בסופו של דבר הפסד זה אינו אלא מדומה

מובטחים ועומדים שומרי השביעית וכל מקדשי שביעי 
 .להתברך מידי אדון כל

 
פרשת התוכחה "נקראת בפי הציבור בשם " בחוקותי"פרשת 

התוכחה "שנקראת " כי תבוא"לעומת פרשת )" הקטנה
כיון שיש בה פסוקי תוכחה לישראל הכוללים  ("הגדולה

', ברכות שיקויימו בישראל אם יקיימו את הברית עם ה
וקללות שאם לא ישמרו את הברית יתבטלו הברכות ויהפכו 

ברוב הקהילות נוהג בעל הקורא לקרוא פסוקים )לקללות 
למרות , שם זה ניתן לה. (אלה בקול נמוך ובחיפזון מיוחד

מתוך הסתכלות שטחית בפרשה אשר על , שפותחת בברכות
פיה נדמה כאילו הקללות שבה עיקר שהרי גם מבחינת היקף 

 13 פסוקי תוכחה לעומת 30)החומר לקללות רוב מכריע 
אך אין הדבר כן שהרי בברכות הבטיח , (פסוקי ברכות

ישראל ילכו בחוקותיו מיד ישיגום סדרי -ה שאם בני"הקב
אבל אם ימאסו בחוקותיו להפר , הברכות כולם עד בלי די

לא יחולו מיד הקללות הקשות כולן כאחת אלא – בריתו 
ובכל סדר תינתן הזדמנות לעם ישראל לשוב , בהדרגה
מרובה מידת הטובה על מידת :"ל "כפי שאמרו חז, בתשובה

". הפורענות
! שנזכה ויתקיימו בנו כל הברכות הכתובות בפרשה בקרוב

 

 בני עקיבא

 
 

ז "כ, ה ביום שלישי"חם יתקיים בע-המפגש הקבוע של בית* 
במועדון ,  אחר הצהריים17:00בשעה , (07/05), באייר

, נארח אצלנו את חברנו במושב מנחם גרובר. וותיקים
!! נשמח לראותכם. שישוחח עמנו על יום ירושלים

 
על שיחתה , עליזה משה' גב, תודה לחברתנו במושב * 

המעניינת עמנו  
 . בשבוע החולף

: לפרטים נוספים ניתן להתקשר
 9437841'  למרים גרינוולד טל

 9431310' לב    טל-או למרים בר
 

 בית חם
 

 !שלום לכולם
 

מצוות ספירת , אנו ממשיכים לספור את ספירת העומר
אנו מונים יום ועוד יום . העומר שכל עניינה ספירת הימים

 .חג מתן תורה, וסופרים את הימים עד חג השבועות
, כלומר? מדוע התורה מצווה אותנו לספור במניין עולה

 ..'יום שני לעומר וכו, יום ראשון לעומר
זה משום שמצוות ספירת העומר רוצה ללמד אותנו לחיות 

 .נכון
וכל , יש אנשים שחיים למען מטרה שתושג יום אחד

  .הימים שחולפים עד אז הם כחסרי משמעות
 .ללא מבט לעתיד,ויש אנשים החיים את חיי היום יום 

מזכירה לנו שמצד אחד האדם צריך , ספירת העומר
ומצד , אידיאלים ושאיפות רוחניות, להציב לעצמו מטרות

 . לכל יום בפני עצמו טמונה המשמעות כולה, שני
בכל יום אנו מתמקדים במה שמוטל עלינו לעשות באותו 

היום ויחד עם זה סופרים את הימים ומצרפים אותם 
 .לשבועות וחודשים עד למטרה ולתכלית

כל יום ויום מצטרף למערכת שבונה את חיינו ויוצקת 
 .לתוכם את תוכנם

 (פסיעות בחול)
אז הנה ממשיכה לה תקופה שבה כל יום  מלא משמעות 

! וביכולתנו למלא אותו בעשייה מבורכת
 

 -והשבוע
 בבית 20:00שיעור עם הרב רביד נגר בשעה ! יום חמישי

! כולם באים. הכנסת הגדול
 

 !!חגיגות יום ירושלים
,  שנות שחרורה של ירושלים46השבוע אנו חוגגים את 

הנהגת הנוער בשיתוף עם כל חבריהם מפיקה , לכבודה
 !ערב חגיגי לכבוד עיר בירתנו

 6ביום שני ניפגש להכנת קישוטים ב - 'ח' כיתות ז, לכן
 .בסניף

 !הציבור מוזמן לערב יום ירושלים חגיגי, וביום שלישי

 :בתכנית

 .תפילה חגיגית

 .,סעודה וחידון יום ירושלים

 !!תחרות עוגות מיוחדת ,ולסיום

 !יהיה שמח וכולם מוזמנים, פרסים, מטעמים, מוזיקה
פסטה ובקבוק : 'ט- כיתות: חלוקת האוכל היא כזו

 ,בורקסים ושתייה:א"י ,פשטידות ושתייה :'י, שתייה
 .סלטים ושתייה: ב"י

 !לבוא עם חולצות לבנות וחיוכים
 

 -השבת
 . בבית משפחת שטריקר22:00בשעה ' עונג שבת לכיתה י

 . בסניף18:30שבט נאמן ב-'למחרת פעולה לכיתה ט
.. דניאל ומימי.. מחכים לכם

 
 

 ,שבת שלום לכולם

 .מימי ודניאל תמר ואריאל

 

 פינת הנוער


