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  עלון שבועי

 בית גמליאל

 

  פרשת אמור
  

  י"ז באייר התשע"ג
27.4.2013  

  

  18:55 :השבת כניסת
  

   19:58 : השבת יציאת
  

  19:21 :ש"באמצ מנחה
  

  19:31:ש"באמצ ערבית

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 / הרב דבר תורה

"קדושים יהיו לאלוהיהם ולא יחללו שם אלוהיהם ... 
  והיו קדש" (כא' ו')

הפסוק מתחיל ב"קדושים" שזו מדרגה גבוהה ביותר ומיד 
ממשיך "ולא יחללו שם אלוהיהם"... שזו עבירה חמורה 

חללי ה' , וברור ,הרי, שהמרחק עצום בין "קדושים" למ
שאם יש ציווי של "קדושים יהיו" פשיטא שלא "יחללו שם 

אמרו חכמים, שהקב"ה מדקדק עם         אלוהיהם"?!
  אומרים חז"ל  צדיקים כחוט השערה ,"והגד לעמי פשעם"

 

כך,  ,אם אלו תלמידי חכמים, ששגגות נעשו להם כזדונות 
אותו שבט נבחר ,שנבחר ע"י ה' להקריב את אישי ה' , חייב 
לקדש, לטהר את עצמו ולהתרחק מכל רבב של חטא , כדי 

ה של קודש. הכהנים אמורים להיות לדוגמא להגיע לדרג
ולמופת לעם ואם הם לא יטהרו ולא יתקדשו  כראוי,הם יהיו 
בגדר מחללי שם אלוהיהם. לכן, נאמר בפסוק "קדושים יהיו 
לאלוהיהם"... רק במדרגה זו אז "ולא יחללו שם אלוהיהם" 

 פחות מדרגת "קדוש" לכהנים , יכול לגבול בחילול ה'.  
                                        

  שבת שלום ובשורות טובות הרב. 

 

  סרט יום העצמאות
  

ניתן לצפות בסרטוני הדגלנות של יום העצמאות 
ע"י חיפוש ביו טיוב "בית גמליאל יום העצמאות 

  "תשע"ג דגלנות
  

  ,ום לכולםדרישת של
  להמן יונתן

 

  מזל טוב
  
 -להולדת הבן נדב  בריחמזל טוב לאריאל ועליסה 

 יוסף,
מזל טוב לסבא והסבתא גילה ודוד שוורץ להולדת 

  הנכד.
  

להולדת הנכדה , בת  יעקוביטוב לשרה ופיני מזל 
  ליפעת ויונתן

  

  תודות
 -למאיר פישר וכל השותפים בארגון שבת החזנות

  אה, מרגשת ומרוממת שחווינו.ברצוננו להודות מקרב לב על שבת נפל
  החזן והמקהלה הנעימו לנו בשירתם המקצועית והמיוחדת את השבת.

  .מצפים כבר לשבת החזנות הבאה
  

  תודה
  חברי המושב

  

 

 

  ,ות-יםלידיעת החבר
  

אלו הנוהגים להסתפר ולהתגלח בל"ג בעומר יכולים 
  להסתפר ולהתגלח לכבוד שבת.

  
  שבת שלום, הרב.

  ג בעומר"מדורות ל
ג בעומר "לאור החלטה של הרבנות הראשית מדורות ל 

  . ביום ראשון בערב יתקיימו במושב

ל מחסן באזור ש אך ורקניתן להדליק מדורות  �
   התערובת, מאחורי המזכירות

   ! לא ניתן להדליק מדורות בתוך החורשה �

לא ניתן להדליק מדורות ברחבה שבין המעון לגני  �
   ! הילדים

   
  .אנא שמרו על כללי הזהירות , שנעבור את החג בשלום 
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 -משפחה שוויתרה על מוצרי חלב

שלום לכל חברי המושב, כחלק מלימודיי אנחנו מחפשים 

 .משפחה אשר ויתרה על מוצרי חלב מטעמי בריאות
ב, שמעוניינת ומוכנה לקחת חלק אם יש משפחה כזו במוש

, אשמח אם תפנו אליי. 10מתחקיר של אושרת קוטלר בערוץ 
  .תודה מראש

 0546471491 -תחיה 
______________________________________  

 .החלה הרשמה לצהרון של הילה לשנת הלימודים תשע"ד
  .מספר המקומות מוגבל

  052-5712298טל '                                                                 
__________________________________________  

 בא לך לעבוד בחופשת הקיץ בקייטנות ?
  - דרושים לחוויות שוויץ ברחובות  
סיון בהפעלת יבעל נ מרכז/ת קייטנה "שאקל" רציני,-1 

יוזם וכריזמטי.(האמור מתייחס  חרוץ, יצירתי, מדריכים,
  מינים כמובן.)לשני ה

,וששים  בהדרכה ןניסיו מדריכים בעלי תעודת מד"צים,-2 
  לעבוד.

  0556612551-פנינה שטאובר
________________________________________  

הורית ונזקקת -דרושה תרומת צעצועים למשפחת עולים חד

 .חודשים 5-מאוד בקרית משה. הילדים בני שנתיים וחצי ו
פות בגדים לתינוקת בת חצי שנה כן, דרושים בדחי-כמו

 !במשפחה נוספת
 .אם יש ברשותכם, אנא העבירו אלי בהקדם

 205דקלה צור, התאנה 
________________________________________  

  עבודות שיפוצים ותיקונים כלליים. עבודות צבע, גבס, ריצוף
  קים ברישיון משרד לאיכות הסביבה הדברות לכל סוגי המזי

  
  050-5249862נדלר: יוסי שי

 לוח מודעות

  
  

 להשכרה , לטווח ארוך , בהרחבה, רח׳ ההדר
  בית בן חמישה חד׳, מתפנה בקיץ...

  , אילנה050-8890805לפרטים: 
________________________________________  

חדרים לבד במשק מסודר וממוזג במשק  3להשכרה בית 

 .משפחת קרייז 88מס' 
 .דיתכניסה מיי

 050-5635902לפרטים : ברוך 
________________________________________  

מושקעת ומרווחת    חדרים, 3להשכרה יחידת דיור פנויה בת 
 + ריהוט חלקי + מזגן
 050-2051108, 050-2051110לפרטים נוספים: פרץ 

________________________________________  
חדרי  2יחידת דיור הכוללת  זוג צעיר + ילד מעונין לשכור

 שינה
  

 0543517646 רעות
________________________________________  

  .בית עם חצר פרטית גדולה. שלושה חדרים גדולים
 . מטבח מאובזר כולל כיריים תנור ומקרר. ומזגנים

  .בנוסף מקלחת מרווחת ושרותים

 
   0546322072 דבורה

 .אפשר להתקשר משעות אחה"צ ואילך
  

 נדל"ן למכירה/השכרה

 ארכיון בית גמליאל
  

 בשעה טובה ומוצלחת ארכיון בית גמליאל החל את פעילותו.
האירוע הראשון הוא מפגש מחזור הילדים הראשונים של 

( בהמשך יהיו מפגשים גם לשאר  1946-1948ילידי  -המושב
  המחזורים).

  .28/4בעומר המפגש  יתקיים אי"ה ביום ראשון ל"ג 
ס קביעת מזוזה בארכיון בשעה קבמסגרת האירוע יערך ט

18:00.  
הציבור מוזמן לבקר ולהתרשם מהמוצגים ומהפריטים 

(הארכיון ממוקם 17:00-18:00המוצגים במקום בין השעות 
  בחדר שליד הספרייה).

זו ההזדמנות להודות לכל החברים שתרמו אביזרים , כלים 
ת משפחתיות, תמונות מהווי נשמח לקבל תמונו ועוד...

  המושב, מסמכים, תעודות ועוד...
כמו כן נשמח למתנדבים שיעזרו באיסוף חומר, בעבודה על 

  המחשב וכו'
  052-3585725 –המתנדבים יפנו ליהודית אנגל 

  
  : אסתר ישראלי,  בברכה ועדת הארכיון              

  רה שוימר, דבו                                             
  דב זליג,                                               

  יהודית אנגל                                              

  

  
  

 ל"ג בעומר
  

כמנהג ל"ג בעומר נדליק מדורה ונקיים קומזיץ במוצש"ק 

בחצר   21:30) בשעה 27.4.13ליל ל"ג בעומר י"ז אייר (
  .65רח' התמר  משפ' שולמית ודוד אנגל

  
  בתוכנית:

  פעילות חברתית
  שירה

  ארוחה קלה ישראלית (כולל קרטופלך)
  

  למשתתף לכיסוי ההוצאות.₪  25המחיר 
  

 050-7341428  בטל'  לשולמית אנגלע מראש חובה להודי
  (אפשר גם במסרון) בכדי שנוכל להתארגן בהתאם.

  
  

 +50ועדת 

  
. טיטוא 7/5יתבצע בתאריך  פינוי גזם ,לידיעת התושבים

  . 9/5הכבישים יתבצע בתאריך 
 טואנא לא להוציא גזם לאחר התאריכים הנ"ל וביום הטי 

  תודה נא לפנות רכבים מהמפרצים.

 משולחן המזכירות
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  ירוק)  YNET (מתוך ?בעומר ג"לל כשרים קרשים אילו

  יום זהו אך - בעומר ג"ל את נחגוג אחדים ימים בעוד

  .והבריאות האוויר זיהום מבחינת מאוד בעייתי

  שרובה יגלה שנאספה קרשים ערמת בכל חטוף מבט

  מלמין - עץ תחליפי כוללת , MDF, וחלקי סיבית

  שלהם שהשרפה חומרים - פורמייקה מכוסי רהיטים

  ומסוכנים רעילים חומרים גם אלא עשן רק לא פולטת
! לבריאות

  וגזי חלקיקים ,עשן פולטים שנשרפים רגילים עצים

  אבל .לסביבה טוב עושה לא מאלה אחד אף - חממה

  ,בלכה מצופה או עצבו עץ וכן ,עץ תחליפי שרפת

  תרכובות :יותר הרבה רעילים חומרים לאוויר פולטת

  חומרים - ודיוקסינים פורמלדהיד ,נדיפות אורגניות

 .כמסרטנים הידועים
  הסביבה להגנת במשרד אוויר איכות אגף נהלתמ

  בדבקים הללו החומרים של מקורם כי ,מסבירה

  או השכבות להדבקת שמשמשים הכימיים ובחומרים

  נשרפים הם כאשר .אחת למקשה יחד העץ שבבי

  וגם ,לאוויר הללו הרעילים החומרים נפלטים

  .הפיח חלקיקי סביב מתקבצים

  חלקיקים) מאוד קטנים הללו מהחלקיקים ניכר חלק

  - הנשימה מערכת לתוך עמוק חודרים והם (נשימים

  .רעילים חומרים אותם עימם ויחד

  ומריח רוב ?פלסטיק לגבי ומה ;עץ לגבי כאן עד

  פולטת שלהם שהשרפה פולימרים עשויים הפלסטיק

  המכילים ,(הלוגנים) אחרים רעילים חומרים לאוויר

  שוב יוצרים הם לאוויר נפלטים וכשהם .כלור או ברום

ל ציינו הסביבה להגנת במשרד.המסוכנים הדיוקסינים את

 מחקרים כי החג פני

  מיון לחדר הפונים בשכיחות עלייה שישנה ראיםמ

  עקב האוויר באיכות הזמנית להחמרה ותבסמיכ

נשימי חלקיקים של הגבוהים הריכוזים.בעומר ג"ל מדורות

  וחלקיקי ם

  דרכי של בתחלואה חדה לעלייה תמיד גורמים שרפה

  כרוניות במחלות וחולים אסטמה חולי בקרב הנשימה

  .הנשימה דרכי של

  מחג ניהנה וכולנו ,הקרשים את היטב היטב מיינו אנא

  !שמח

__________________________  
  הסביבה איכות ועדת

  

  
  28/4/13יום ראשון י"ח אייר תשע"ג, 

 
  תנ"ך, חנה לבל  8:45

 חי באתוס הציוני לאומי"-"פרשת תל  10:00
  מרצה:  גרי פאל

  
  

 מדרשת ח"י – 29/4/13יום שני י"ט אייר תשע"ג, 
  

 יש"ע גרשוביץ-עם יהודית בר –חוג ספרות  17:00
  מאת: קיילסון –מינורי"  –:  "קומדיה בסולם 7מפגש מס' 

  
 נא שריינו את התאריך:

טיול של תחילת  – 23/5/13ביום חמישי י"ד סיון תשע"ג, 
משואה, –הקיץ עם עדנה אשד למכון ללימודי השואה 

פים למסגד סידני עלי ולמבצר אפולוניה. פרטים נוס
  בהמשך.

  
שירים וסיפורים בעקבות  -מהקישקע""מונולוגים 

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

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

  )(כולל הסעה₪  95מחיר לכרטיס רגיל:      
  (כולל הסעה)₪  75לחברי קהילה תומכת:  

  
  במרכז היום בטלפונים:  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 י הדוארע" –גלים -ניר
  

  כל הקודם זוכה !
  צוות העמותה וקהילה תומכת.

 

 העמותה למען החבר הותיק

 ועדת איכות הסביבה

  חוויות שוויץ
הציבור מוזמן לערב של שיח וזמר ברחבת  -יום ירושליים

  .רחובות, 52הדקלים חוויות שוויץ רח' סירני 
  .20:15בשעה  1/5יום רביעי 
  בתוכנית:

  פרופ' יאיר זקוביץ "שלום ירושלים בחזנות הנביאים"
פרופ' אביגדור שנאן "שבעים שמותיה של ירושלים 

  בספרות האגדה"
רושלים בליווי מצגת בהנחיית יהודה גרינבויים שירי י

 ונגנים. הכניסה חופשית.

  
 המרכזי   בבית הכנסת

   
  שיעור במסכת גיטין ע"י מאיר פישר             - 7:30  

  התחלת תפילת שחרית             - 8:30   
למבוגרים    בפ"ש  התפילה שיעור   אחרי                         
  ושיעור לילדים

לגברים ונשים    בין מנחה לערבית שיעור   -  בשטיבל
  מאיר פישר.   ע"י

 

 משולחן הגבאים

  השבת אבידה
  

  נמצאו אופנים עם גלגלי עזר. 
  

 בוכניק
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  ה' עימכם

 22:15פעולת חבב:
 18:00לימוד ומפקד מדריכים:

  18:15מפקד חניכים:

המדריכים יהיו אחראים על המדורות החניכים אך  .אנחנו מקיימים את המדורות ביום ראשון בערבבהתאם להחלטת הרבנות *

  .ורה לחב"ב, כולם מוזמניםדבלילה נקיים מ 12החל מהשעה  .להערך בהתאם ז נאאורק עד חצות, 
שימו לב, מיד לאחר לג בעומר נתחיל במבצע התרמות ענק!! כל מי שמסיים פנקס יזכה בכרטיס חינם ללונה פארק, מי שיסיים שני *

 .ל כל פנקס לקראת מחנות הקיץשל ע 45פנקסים, יזכה גם ההסעה חינם ומי שיסיים יותר פנקסים יזכה בזיכוי של 
  (-; כדאי להתאמץ בשביל זה

יב. מספר המקומות מוגבל - ח המיועדת לכיתות ז"ש 25-אנחנו מארגנים הסעה לריקוד דגלים ביום ירושלים, ההסעה תעלה כ*

  .מאוד אז כדאי להרשם בהקדם אצל קומונרית
טוב ראשון של פסח, שהתירה את אכילת התבואה החדשה -וםהקרבת העומר בט"ז בניסן, למחרת י   בפרשתנו מוזכרת :דבר תורה

יום. ספירת העומר מגשרת בין היציאה ממצרים למתן תורה, ללמד  49 -ומצוות ספירת העומר שהתחילה מאותו יום ועד לחג השבועות 
לוקים הוא חרות על אין חירות ועצמאות ללא תורה! "'והלוחות מעשה אלוקים המה והמכתב מכתב א -שימים אלה הם מקשה אחת 

שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה!". הספירה הינה ביטוי לציפייה ולגעגועים  -אל תקרי חרות אלא חירות  -הלוחות' 
שחרור מעול בשר ודם כדי שיוכלו לקבל על עצמם עול תורה ומצוות. לכן בימים אלו מן  -לקבלת התורה שהיא תכלית יציאת מצרים 

ימי  49- אבות' ל-'פרקי-הדברים שהתורה נקנית בהם האמורים ב 48כין עצמנו לקראת קבלת התורה, ויש שהקבילו את הראוי לה
ארץ, -הספירה ובכל יום מימי הספירה שואפים לתקן אחד מהדברים הללו כאשר היום הראשון של ימי הספירה מוקדש לתיקון דרך

 !!שנזכה !ארץ קדמה לתורה-שדרך

 

 בני עקיבא

  משולחן המתנ"ס
  

  לכל תושבי המועצה   לזכר הנופלים בני ישובי חבל יבנה -12-צעדת ח"י ה
  גייסתם את כל המשפחה והחברים  לצעידה ספורטיבית בריאה  , עדיין לא מאוחר  !!. אם עדין לא

  שלחו מייל למתנ''ס ע"מ שנוכל לשריין לכם מקומות בהסעה. 
את האופניים ניתן  ומעלה . '. מוזמנים להצטרף לרכיבה מכיתה ג מסלול רכיבה על אופנייםי  "לאור הביקוש החלטנו להוסיף לצעדת ח

  תזכורת   לכל רוכבי האופניים   קסדה על הראש חובה !!!. 16:00ניס לאוטובוסים אשר יאספו אתכם בישובים בשעה יהיה להכ
  )29/4/13ביום שני י"ט באייר (אי"ה 

  ק"מ, נוסף מסלול אופניים 4ק"מ, מסלול ריצה:  4מסלולים: הליכה משפחתי: 
  ישובים.מהתחנות ב 16:00אוטובוסים יאספו את הנרשמים בלבד משעה 

  מחוות הסוסים בחבל לכיש 16:15*          נקודת הזינוק לרצים  בשעה 
  מחוות הסוסים בחבל לכיש 16:20נקודת הזינוק לצעדה בשעה            
 לנקודת הזינוק. 16:45ניתן להגיע ברכבים פרטיים עד השעה            
 .יצא אוטובוס מניר גלים לכיוון הרכבים הפרטיים 18:45בשעה 

  הפנינג סיום הצעדה בניר גלים:
   –מופע שירים וחברים עם ציקי ודודידו, בובת ג'גלינג ובועות סבון עם איכות הסביבה, מתחם אתגרי עם אלופי באנג'י 

י באנג'י טרמפולינה, קיר טיפוס,רכבת חשמלית, מתנפחים וג'ימבורי, בית קפה, יחולקו לצועדים ולרצים כובע ומים. במקום יימכרו דבר
  מאכל. הזדרזו להרשם הגרלה לנרשמים בפקס או במייל

  
  בגבעת וושינגטון17:00) בשעה 1/5אי"ה ביום רביעי כ"א באייר ( -מנוי הצגות ילדים בחבל יבנה

  או מנוי. ₪   30) 18ולמלווה (מעל גיל ₪  50 –תאטרון "מופע" בהצגה מקהלה עליזה, מחיר כרטיס בודד לילד   

  

  בין קודש לחול - המקורות מסע אל -שלמה גרוניך
  לאדם, ₪  40. כרטיסים במכירה מוקדמת: בגבעת וושינגטון 21:00בשעה  8/5/13אי"ה ביום רביעי כ"ח אייר 

  המקומות מסומנים, כל הקודם זוכה! מופע שמח מרגש עד דמעות!₪  50ביום המופע: 
  

  )25/7/13ועד יום חמישי י"ח באב ( -) 18/7/13שי בר אילן בשיתוף המתנ"ס אי"ה ביום חמישי י"א באב ( -טיול כוכב צ'כיה
  בגרמניה. כוכב טיול – השחור היער כמו כן למעונינים יש אפשרות לטיול לנפלאות

 050-6998366או אליקים    054-7775950פרטים נוספים: אצל ענת   

  

 ומר יתקיימו בעז"ה ביום ראשון! אנחנו בטוחים שאספתם עצים בשביל מדורה שתדלוק חמישה ימים..נתראה!מדורות ל"ג בע

  בגובה העיניים! כולם באים! -י"ב, מפי הרב רביד נגר. שיעור קליל, מצחיק והכי חשוב - * ביום חמישי הקרוב, יתקיים שיעור לנוער ט'
  ! כל הכבוד למשקיעים!* ההכנות לקראת בניית עגלת בית הקפה בעיצומן

  אצל אריאל ותמר, מחכים לכם! 21:45שבט הרא"ה, בשעה  -לשכבת ח'   עונג שבת * השבת,
  לימוד חוויתי עם אריאל לאחר תפילת מנחה למעוניינים. -* וביום השבת 

 

 פינת הנוער
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  ל"ג העומר - תפזורת

  
 ש ק ח ה ק ל א ח ה ס ק ט ב צ 
 ב ד ש פ א ר מ ו ע ה ת ר י פ ס
 ע מ מ ד ר נ ל ע ת א י ל ת מ מ
 ה ל י ד ג ע ת ו מ ו ל א ג מ פ
 ש כ ר ש ת מ ר פ ח ב מ ת מ ח נ
 ב ו ה ר ט ע ב א צ ד א פ ל ר י
 ו ת ע מ י ט י ח ו א י ל י ת ש
 ע ש ל ס ת מ ע מ ק ה מ ת א ה ל
 ו ב צ ה ב ז ק צ ש ב ז ב ל ש א
 ת מ י ל ו ב י ש ת ת ת מ ת ב נ
 ב ל ב ל א ר ב ס נ ח ג ד פ ת ה
 נ כ ו ג ה ר א ג ו י ח ו ק מ ג
 מ ו ר ע כ ה כ ז פ נ ל ר ט נ ו
 צ ת י ו ל ק ר ה ה מ ו ו א ה כ
 י ע כ מ י ש ד ג כ ע י ת ע פ ב
 כ ב א ר ה ש א ב ק ח ש ל א ל ו
 א ד ג ט י כ מ ר פ ח ב מ ת מ ד
  
  

  

שבעה , שיבולים, תנופה, לג בעומר, רבי עקיבא, וחאיבר י, ספירת העומר

ממחרת , מלכות שבמלכות, מגיפה, אלומות, תבואה, חיטים  קציר  ,שבועות

שמירה על רכוש , מפני שלא נהגו כבוד, אהבת חינם, בית גמליאל ,השבת

  .מדורות, טקס החאלקה, בר כוכבא, חץ וקשת, לא לשחק באש, ציבורי
 

  

  ☺ ומבורך!!שבת שלום 

  

  המערכת:

  שמרית פרנקל
  צקי יולס

  אפרת להמןמדפיסה: 
  : שרית גרוסמןמפיצה

הודעות לפרסום יתקבלו עד יום שלישי 
  .19:00ב 

dafmedabg@gmail.com 
amliel.org.ilwww.beitg  

  57שם: גמליאל. סיסמא: 
  9437133 מזכירות המושב:

Sg828@bezeqint.net  


