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 עלון שבועי

 בית גמליאל

 

  אמורפרשת 
 ד"התשע אייר 'ג

3.5.2014  
 

19:01: בתהש כניסת  
 

20:01  :השבת יציאת  
 

19:11: ש"באמצ מנחה  
 

19:36 :ש"באמצ ערבית  

   
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הרב/ דבר תורה  

  18.00 בבא בתרא בשעה בת במסכתהשיעור בש
__________________________________  

 בבית הכנסת המרכזי

7:30�   מאיר פישר  ע"  שיעור במסכת גיטי�

 שיעור במסכת מגילה � מנחה  תפילת לפני שעה
  ע" שמואל מרטי�

__________________________________  
  בשטיבל

יניב י " לגברי" ונשי" ע י� מנחה לערבית שיעורב
  יוספי

__________________________________  
  ות המושב�שיעורי תורה לילדי

 16.00השיעור מתקיי" בימי" שני ורביעי בשעה 
  .בבית הכנסת הגדול

  

 שיעורים

ַו3ֹאֶמר ְיהָוה ֶאל מ1ֶֹה ֱאמֹר ֶאל ַה-ֲֹהִני" ְ+ֵני )ֲהרֹ� "
' כאויקרא ". (ְו7ַמְר6ָ ֲאֵלֶה" ְלֶנֶפ1 לֹא ִי4ָ5ַא ְ+ַע4ָיו

  )' א
: י במקו" מסביר את הכפילות לכאורה בפסוק"רש

  ?"ואמרת" "אמור"מהי החזרה על המילי" 
אמור ) כ"ה ת"יבמות פ (� " אמור אל הכהני""

  .ואמרת להזהיר גדולי" על הקטני"
והרי ברור שבני אהר� ה" כוהני" וכוהני" ה" בני 

 :י"על כ= אומר רש! ?אהר�
ל חללי" תלמוד יכו) קידושי� לה (�" בני אהר�"

  לומר הכהני"
   א< בעלי מומי� במשמע�" בני אהר�"

כדי לענות על שאלת , ננסה לתת כיוו� נוס<
  . הכפילויות בפסוק

ֱהֵוי , ִהAֵל א@ֵמר: "אומרת' יב' אבות א' המשנה במס
, א@ֵהב 1ָל@" ְור@ֵד< 1ָל@", ִמ6ְַלִמיָדיו 1ֶל )ֲהרֹ�
B ַל6@ָרהא@ֵהב ֶאת ַהְ+ִר3@ת �". ְמָקְרָב �התנא מונה בי

שממבט ראשו� , מידותיו של אהר� שתי מידות
א= א" , "רוד< שלו""ו" אוהב שלו" "�נראות זהות

שאלו ה� שתי גישות שונות בדרכו של , נבחי�, נתבונ�
  . אהר� הכה�

  : 'ה' משנה סנהדרי� ח
, ולצדיקי", פזור לרשעי" הנאה לה� והנאה לעול""

 .רע לה� ורע לעול"
הנאה , ולצדיקי", כנוס לרשעי" רע לה� ורע לעול"

  ."לה� והנאה לעול"
, אומרי" מפרשי  המשנה,כאשר צדיקי" מתכנסי" 

  שכינוס" הוא למטרת לימוד , נאה לעול" מפני  זה

כינוס ופיזור ,בעול" וכמוב� ' התורה ופרסו" ש" ה
  ....ל"כנ...הרשעי" הוא היפוכ" של דברי"

אהר� הכה� אוהב שלו" בדרגה הגבוהה ביותר  כמסופר 
וכ� שני בני אד" שעשו מריבה זה " :'נת� ב' באבות דר

הל= אהר� וישב לו אצל אחד מה" ואמר לו בני . ע" זה
הוא יושב אצלו ... את לבו ראה חבר= מהו אומר מטר<

עד שמסיר קנאה מלבו והול= אהר� ויושב לו אצל 
ל בני ראה חבר= מהו אומר מטר< את לבו "האחר וא

וכשנפגשו זה בזה גפפו ונשקו ''' וכו...וקורע את בגדיו
  ."זה לזה

על דר= ,אבל , שלו" מסוג זה הוא כינוס של צדיקי"
ינוס של שא" היה אהר� רואה כ, החסידות אפשר לומר

עבד על עצמו וכנגד כל אישיותו היה מפריד בי� , רשעי"
רוד< אחר " רוד< שלו""הרשעי" וזהו המושג של 

  .   השלו" בי� הרשעי" כדי לבטלו
דבר , דהיינו". דבר אל הכהני" בני אהר�"זה שנאמר 

, אל הכוהני" שיהיו צדיקי" וראויי" לכהונה כאהר�
" אמור", שהיה אוהב שלו" ורוד< שלו" אבל

צדקות" ומידותיה" כבני , שע" כל גדלות", "ואמרת"
ידעו להבי� ולהשכיל מתי יש לאהוב שלו" ומתי , אהר�
 .את השלו"" לרדו<"יש 

שנזכה לגאולה קרובה ,   בערב יו" העצמאות ברכתי
לשוב" של הכהני" , .ובני� בית המקדש במהרה

לעבודת" ולוי" לדוכנ" לשיר" ולזמר" וישראל 
צידה בר= : "עת שיתקיי" בנו מקרא שכתובב, לנויה"

וכהניה אלביש ישע . אבר= אביוניה אשביע לח"
 ).ב"תהילי" קל" (וחסידיה רנ� ירננו

  . הרבובשורות טובותשבת שלו� 

  

על הדשא בשעה  חוג פרקי אבות ופרשת שבוע
  . בדיוק17.00
  ,ות/� מוזמני"/כול"

  .הרב ורבקה
__________________________________  

   אבות ובני"
 לימוד בחברותא של הורי" וילדי"

  מועדו� ותיקי"ב ,17:00בשעה , שבת
  !!!הרבה פרסי" והרבה שמחה

__________________________________  
  שעור לנשי"

מצפה . השבת  פרשת אמור מתחדש השיעור
  ,18.10לראותכ� בשעה 

  .רבקה

 שיעורים
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 לידיעת התושבי"

  :בתאריכי" הבאי" המזכירות תהיה סגורה
   כולל13.05.14 – 04.05.14

זכירותמשולחן המ  

  
  .7:30ביו" העצמאות תפילת שחרית חגיגית ב 

_______________________________________  
  שבת חזנות ושירה

 .ברגלזכרו של חברנו שמואל וינ

ד "באייר תשע' י  ,בהר פרשת, שבת הבאה
 .ל"יו" הולדתו של שמואל ויינברג ז, )10.04.2014(

שמואל היה חובב חזנות מושבע וכל ימיו עודד אותנו 
 . לקיי" שבת חזנות במושב

" יובל"עד ימיו האחרוני" שמואל שר במקהלת החזני" 
 .של מרדכי סובול

 .לכבודו ולזכרו נקדיש את שבת החזנות

שיעברו לפני , חז� ומקהלה, בשבת חזנות נארח במושב 
 . התיבה וישמיעו פרקי חזנות ושירה

 . שלמה סלצקי החז� הוא

בניצוחו "   קולות מ� השמי" "תלווה אותו מקהלת
 . רפי ביטו� של

 .יבואו") ילדי פלא("ג" שני ילדי" 

 לאנשי" טובי" ונדיבי" שפתחו את בית"    גדולה תודה
  .ינולארח את אורח

 משולחן הגבאים

  
יש ". נאומי" ששינו את העול""נמצא ספר בש" 

 .הקדשה לשמואל מידורי
 0548094202אילנה 

  

 
 ליאיר אנגל החמוד

 ע" הכנס= לעול המצוות
 מזל טוב והרבה הצלחה

 -ממשפחתי' האוהבת

 סבתא וסבא שולמית ודוד אנגל

 שני מיכל ואוהד משפחת 

   משפחת מנובלה קר) ואוסי
 ונוע�,  יהלי,נויה, יואל, ומבבני הדודי� אופיר

 מזל טוב

 השבת אבידה

  
 תשלומי חובות צריכת מי�. א

בימי" אלה נשלחות הודעות תשלו" לחברי" שהצטבר 
 .אצל" חוב גבוה בגי� צריכת המי"

 . לתשלו" החובותהחברי" מתבקשי" לסור למזכירות
 16:00בי� , ה, ג, אמציה נמצא במזכירות בימי" א

 .11 ל9 וביו" שישי בי� 19:00ל
קי" 'בנוס< נת� להניח בתיבת הדואר מחוH למזכירות צ

 ,רשומי" לבית גמליאל ומסומני" למוטב בלבד
 .והקבלות יונחו בתאי הדואר האישיי"

, ב לתשלו" החו8.5פ החלטת הועד נתנת ארכה עד ה''ע
ואחרי מועד זה יועבר הנושא לטפול עור= הדי� של 

ד יושת על ''האגודה והתשלו" הנוס< עבור עוה
 .החייבי"

כמו כ� סוכ" שלא יינתנו שרותי" לחברי" שיש לה" 
 .חוב לאגודה

 פרסו� הפרוטוקולי� מישיבות הועד. ב

הועד החקלאי מבקש להפיH במייל לחברי" את 
 .הפרוטוקולי" מישיבות הועד

רי" המעוניני" לקבל את הפרוטוקולי" מתבקשי" חב
 'פרוטוקולי" לחברי"'לשלוח מייל ולציי� 
 com.gmail@5israaz  יש לשלוח אלי ל

 אנו נדרשי� לשינוי באופ) חישוב הסכומי� לגביה .ג
בית המתחשבת במספר הנפשות בכל , בגי� צריכת המי"

חל , וכ� עקב ההתקנה של השעוני" הדיגיטליי", אב
  עיכוב בהוצאת חשבוניות המי" עבור החודשי"

 1�4.2014. 
אנו זקוקי" , ל באופ� החישוב''שינוי הנהלצור= בצוע 
הנפשות ' החברי" המתבקשי" לציי� את מס .לעזרתכ"
השוכרי" א" לאלו אי� חשבו� ' משק ואת מס/ בכל בית
למלא את הפרטי" בדפי" שחולקו נבקש . מי" נפרד

בתיבות החברי" ולהניח" בתיבת הועד החקלאי עד 
 .8/5/2014לתארי= 

 בברכה

 ישראל עזריה

 הועד החקלאי

  

 הועד החקלאי

  
לאחד   ביוזמת ראש המועצה ובנסיו��י "צעדת ח. 1

עדה ע" תער= השנה הצ  היישובי" השוני" במועצה  בי�
ראש המועצה הבטיח פרס כספי . הפנינג גדול ומושקע

. שהחברי" בו יגיעו לצעדה באחוז הגבוה ביותר לישוב
ברמה  מרחקי"' כמו כ� השנה יער= מירוH מקצועי למס

החברי" . מקצועית ע" חלוקת חולצות לרצי" ופרסי"
ואולי ג"  ,מתבקשי" לקחת חלק באירוע להנאת"

 .ספילזכות את המושב בפרס הכ
במספר מוקמות במושב חברי" חוני" בצידי הכביש . 2

. ליד המדרכה במקו" בו אי� מפרצי חניה מסודרי"
הדבר גור" לחסימה של נתיב הנסיעה וליצירת מפגע 

במקומות בה" אי� מפרH חניה מתבקשי" . בטיחותי
החברי" להחנות על הכורכר בשולי הכביש בצד השני 

 .ולא על נתיב הנסיעה
 השבת ילדי" רבי" משחקי" בגני המשחקי" במהל=. 3

ובמיוחד במגרש המיני פיH ובכ= מפריעי" למנוחת 
ההורי" מתבקשי" להקפיד כי . השבת של השכני"

�14:00ילדיה" לא ישחקו במקומות אלה בי� השעות 
16:00. 

ל של הועד לפניות חברי" "להזכירכ" כתובת הדוא. 4
  com.gmail@vaadmekomibg  הינו
  

 הועד המקומי
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 .לפני זמ� טבילה, נא לתא" במש= היו"

 4534015-054                   'ג', ב',  א�דבורה

 8094202-054           .ש"מוצ', ה',  ד�אילנה

  . אילנה ודבורה לסירוגי�� ערבי שבתות

 מקווה

 
ב� ארבעה חדרי"  במשק להשכרה לטווח ארו= בית

Hפרטיות ,גינה מסודרת רחבת ידיי",  מסודר ומשופ
פשרות לריהוט א, מיזוג מלא , מיקו" מרכזי, מלאה
 .חלקי

  4238727*052, 3308356*052   *אינהור) לפנות לרבקה
_______________________________________  

 !למכירה
 .ר" מ800ר על שטח "מ 280בית בהרחבה בנוי 

 .מרפסות+ ד"ממ+ פינת אוכל+ סלו�+ חדרי שינה 6
  :טלפו�

  054*5680940דוד 
_______________________________________  

לטווח ארו= במשק בבית גמליאל יחידת דיור  להשכרה
  .בת שלושה חדרי"

מטבח , וארונות קיר בכל החדרי", היחידה כוללת מיזוג
וכ� חצר , מאובזר ע" אפשרות להשארת ריהוט חלקי

  .גדולה
 לפרטי� נית) לפנות לאברה� וזהבה גוטמ)

  6434307/8*054בטלפו) 
_______________________________________  

 . משפחת ברקאי,12 במשק בית ארו= להשכרה לטווח
  0528302695 *  עופר

_______________________________________  

 .במושב החל מיוני זוג צעיר מעוניי� לשכור בית 

 4947530*054: בועז

_______________________________________  
  חדרי שינה3�4מחפשת לקנות בית 

   אבישג שחר052*9591582

  
. אמבטיה וטיולו� Inglesina AVIO עגלת! למכירה

 . חודשי" בלבד4הייתה בשימוש ! במצב מצוי�
   0527524055: לפרטי� נוספי� חנ)

_______________________________________  
חלה ההרשמה לשנת הלימודי" הבאה לצהרו� של ה

 .הילה

  :לפרטי� נוספי�

 5712298*052: הילה

_______________________________________  
בעלת תואר ראשו� בהוראה  ',ב�'מורה מנוסה לכיתות א

 מעוניינת להעביר שעורי" פרטיי"
 .בנושא הקניית קריאה

דיוק ושט< ,השיעורי" יתבססו על רכישת הקריאה
 .בקריאה

 !והכל באווירה חווייתית ונעימה
  

 לפרטי" נוספי" נית� ליצור עימי קשר
) יעקבי(נטע גלייכר                                              

052�8968160 
 

השכרה/ן למכירה"נדל לוח מודעות  

  
  יבנה�פעילות העמותה למע� החבר הותיק חבל

  י"מדרשת ח
  14/54/, ד"אייר תשע' ד, יו" ראשו�

  )'מלכי" ב(ל  = ע" חנה לב"          חוג תנ8:45
 הסיפור על –" מגש הכס<:  "        הרצאה10:15

  ע" דוד אלבלדה מלחמת העצמאות
  
  

  !בברכת חג עצמאות שמח 
  .העמותה וצוות מרכז היו�

 

 העמותה למען החבר הותיק

  
  22:00ב "פעולת חב

  18:15מפקד מדריכי" 
 18:30מפקד 

  
  !ו" העצמאותבהצלחה לשבט מעלות בדגלנות בטקס י

אוהבי" ! בהצלחה לכל המדריכי" בתקופת הבגרויות
  !אתכ"

  
 יובל � קי" בטקס יו" השואהסיישר כח ענק לכל העו

, ישעיהו גילור, ער� צור, דביר הריסו�, הוד סבג, לוז
, אוהד ארז, עמית בוכניק, צור דרורי, שירה הריסו�
 משה כהנא ונעמי ,יונת� לוגר, נטע פורמ�, יוחאי נדלר

  .שטאל
לדב פרקוביH ולרונ� ומשה פרי על , לרבתודה מיוחדת 

  .העזרה
  

  ,שבת שלו" ומבור=
  מעי� וצוות ההדרכה

  

 עקיבאבני 
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שבת שלו� 
!!!ומבור'  

 

:המערכת  

 שמרית פרנקל
 צקי יולס
יהונתן רועי עזריה: מדפיס  
שרית גרוסמן: מפיצה  

 

.19:30הודעות לפרסום יתקבלו עד יום שלישי ב   

:לכתובת המייל  

dafmedabg@gmail.com  

:לכניסה לאתר המושב  
www.beitgamliel.org.il 

57: סיסמא. גמליאל: שם  
 

08-9437133 :מזכירות המושב  
Sg828@bezeqint.net 

 

:עד לפניות חבריםל של הו"הדואכתובת   

 vaadmekomibg@gmail.com 

  
, והמודעות לפעילות גופנית  ת קידו� הבריאותהנחל

 .מחילי� בגיל צעיר

אנו מזמיני" את ילדי ג� , י"לקראת מירוH וצעדת ח
  .לאימו� לקראת מירוH האפרוחי" '  כתה ג–חובה 

  .האימו� ללא תשלו"
 12/5 שני האימו� יתקיי" במגרש המקורה ביו"

    18:00 בשעה 14/5/14וביו" רביעי  17:30 בשעה 
ס "עונייני" להירש" למרוH נא להירש" באתר המתנלמ

   .באינטרנט
 

  ס חבל יבנה מזמי) אתכ�"מתנ
  ערב זכרו� ושירי לוחמי"

  )4/5/14(ד "באייר תשע' ה ביו� ראשו) ד"אי
  בבני דרו�21:15בשעה 

ר "חבל יבנה ויו. א.ר מ"יו – מר משה ליבר  �ברכות 
  ס"המתנ

  שירה בציבור ע"
  אהרו) פררה

  !הכניסה חופשית    !מ)הציבור מוז
_______________________________________  

  
ס חבל יבנה בשיתו< המחלקה "חודש המורשת מתנ

  לתרבות תורנית
  ")הכוכב הבא("אלו) טאוב: מופע פתיחה

 ע�
  עיד) עמדי

  ג "ח אייר תשע"ה ביו� רביעי כ"אי
  20:45 בשעה 28/5/14

 בגבעת וושינגטו)

לאד" J 40: כרטיסי" במכירה מוקדמת  
  50J: ביו" המופע
  !כל הקוד" זוכה, המקומות מסומני"

_______________________________________  
  

  לזכר הנופלי" 14*י ה"מרו1 חבל יבנה וצעדת ח
 Hהצעדה משפחתית מותאמת לכל הגילאי" והמרו

  מקצועי ועממי
  )19/5/14(ט באייר "ה ביו� שני י"אי

  מ" ק2   :אור= המסלול לצעדה
/ מ" ק2/  מטר אפרוחי"300:  = מסלול המירוHאור
  מ" ק10/ מ"ק5

16:00  �  Hהרשמה  ויציאה למרו  
17:00   � מותאמת לכל –יציאה לצעדה    

    הגילאי"
17:30  �, הפעלות ברחבת הדשא בניר גלי"  

  ,ימבורי'ג,  י'באנג, מתנפחי", דמיות ירוקות
  .ועוד"  מוגבי"                              הצגת 

  �  .חלוקת גביעי" ומדליות לרצי"   
  שי כובע לכל צועד     

  יש להירש� למרו1 ולצעדה באתר האינטרנט  
  אירוע שחבל לפספס   כול" מגיעי"                   

_____________________  
  ת תאטרו) אורנה פור*" הלב של שירז"

בשעה ) 21/5/14 (א באייר "ביעי כה ביו� ר"אי
  בהיכל התרבות באשקלו)17.30

לכבוד סיו� שנת חוגי� אנו מזמיני� את בנות החוג 
להתעמלות קרקע ומחול למופע המרהיב יחד ע� 

  .האמהות
כולל הסעה במידה ( J 60א" ובת  J 40 –לבנות החוג 

  )ויהיו מספיק נרשמי"
   60Jלכלל התושבי" 

אלה מותני" במידה ותהיה קבוצה גדול כמו כ� מחירי" 
  .תתאפשר הסעה
  ס בתשלו"" אצל עד� במתנ11/5/14ד יש להירש" ע

ס"משולחן המתנ  
ס"משולחן המתנ  
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  29.04.14                    ד"בס

  

  
          משולחן ועדת תרבות 

  

  אירועי יום הזיכרון ויום העצמאות
  

  ערב יום הזיכרון

  . במועדון20:00טכס יום הזיכרון יפתח עם הצפירה בשעה 

  

  ערב יום העצמאות

  ,נ המרכזי"פתיחת יום העצמאות בתפילה חגיגית בביהכ

  . במגרש הספורט, לה טכס פתיחת חגיגות יום העצמאות ברוב עם מיד לאחר התפי

לחניו היפים של דובי זלצר העוברים כחוט , "לחיי העם הזה"חני ליבנה  , מסיבה לתוך הלילה עם גילה חסיד

  .השני בתרבות הישראלית הצומחת של הזמר העברי

  לא תהיה מכירה בערב המסיבה. הזדרזו לקנות כרטיסים

   ביום-יום העצמאות

 .דאגו לקשט את האופניים וכלי הרכיבה.ושב מסע אופניים ברחבי המ-09:30בשעה 

  )והפתעות שונות, אטרקציות, מתנפחים(  הפנינג משפחות ומנגל בחורשה -11:00בשעה 

  .בואו נשמח יחד בחגיגות

  

  ועדת התרבות
                    

  

  

  


