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דבר תורה  /הרב
ּושנִי ת ֹּולָעַ ת וְׁ ִה ְׁשלִ יְך אֶׁ ל תוְֹּך ְׁש ֵרפַ ת
"וְׁ ל ַָקח הַ כֹּהֵ ן עֵ ץ אֶׁ ֶׁרז וְׁ אֵ זוֹּב ְׁ
הַ פָ ָרה"(במדבר יט ו).

יורה ֶׁשבַ ִמּצּועַ
שֶׁ הֵ ם ְׁשנֵי ְׁקצָ וות אֲ ֶׁשר ֵמהֶׁ ם י ְִׁתחַ ֵדש ִמּצּועַ ֶׁ ,
חוטא הַ נ ְִׁק ֵראת ' ַטהֲ ָרה'...."..
ִת ְׁהיֶׁה ַת ָקנַת הַ ֵ

ה'ספורנו' ,בפירושו על הפסוקים העוסקים בענין פרה אדומה ,ה'ספורנו' רוצה לכוון לכך  ,שהאדם יבחר ללכת בדרך
מתמקד במשמעות ה'קצוות' בחוקת הפרה האדומה .למשל  -האמצע ,שהיא הדרך הישרה והדרך הראויה לכל אדם
עץ ארז ואזוב  ,שרפה ומים ,טהור שמיטמא טמא שמיטהר ושלא יקצין לקצוות .אולם ,אדם שרוצה לשוב מחטאו
ולחזור למוטב  ,מן הראוי ,שילך לקצה השני ההפוך
וכו'....וכך הוא אומר:
מחטאו  ,כדי שיתנתק ככל האפשר מן הרע ואז יוכל
יורה עַ ל הַ גַאֲ וָוה להגיע אל דרך האמצע' -המיצוע' –בלשונו .כמו למשל,
ָאמרּו ז"ל שֶׁ עֵ ץ אֶׁ ֶׁרז ֶׁ
" ָראּוי לְׁ ִה ְׁתבונֵן מַ ה שֶׁ ְׁ
יורה עַ ל הֶׁ פְׁ כָּה (ערכין טז ,ב)ּ ,ובִ ְׁהיות ְׁשנִי הַ תו ַלעַת עִ ם מקל עקום ,אם נרצה ליישרו ,עלינו לכופף אותו לכיוון
וְׁ הָ אֵ זוב ֶׁ
יורה שֶׁ ְׁשנֵיהֶׁ ם חֵ ְׁטאִ ,הנֵה יֵש בָ ּה אֵ יזֶׁ ה ֶׁרמֶׁ ז לְׁ ֶׁד ֶׁרְך השני כדי שיתיישר .כך ,רומז מעשה פרה אדומה העוסק
ְׁשנֵיהֶׁ םֶׁ ,
ָאמנָם שֶׁ יַטֶׁ ה אֶׁ ל ְׁקצֵ ה בקצוות (כנ"ל) על היטהרות האדם מן החטא –לך לקצה
הַ ְׁתשּובָ ה הַ ּצְׁ ִריכָה לְׁ כָל חוטֵ א ,שֶׁ ִהיא ְׁ
הֵ יפֶׁ ְך מַ עֲשָ יו ,הַ ְׁמטַ ְׁמ ִאים כָל לֵב טָ הור ,לְׁ מַ עַ ן י ִַשיג ֶׁד ֶׁרְך הַ ִמּצּועַ האחר על מנת שתגיע לדרך האמצעית.
ּוממַ יִם,
ָאמנָם ֵמי חַ טָ את הַ מֻּ ְׁר ָכבִ ים מֵ עֲפַ ר ְׁש ֵרפָ ה ִ
יִטהָ רְׁ ....
וְׁ ְׁ
שבת שלום
ובשורות טובות הרב6

שיעורים
השבת מתקיים השיעור בפרקי אבות על הדשא בשעה
.13.71
השיעור בגמרא בשבת אחה"צ בשעה .13.71
הרב6
שיעור לנשים
השיעור לנשים לא יתקיים בשלוש השבתות הקרובות.
נחדש את השיעור בעז"ה בשבת פרשת 'מטות-
מסעי'.
שבת שלום רבקה6
בשטיבל -בין מנחה לערבית שיעור לגברים ונשים
ע"י אור רוזנמן .בנושא :״שיטת רבן גמליאל בחוק
שטרן״
שיעור עם צקי שלו
השיעור יתקיים אי"ה ביום שני ,ט' בתמוז 13 ,ביוני
בשעה  01:71אצל מש' נדלר.
בואו בשמחה.
אבות ובנים" בית גמליאל
כל שבת ,לימוד בחברותא של הורים וילדים
בנים ובנות מכיתות א' עד ו'
בשעה  ,13:11במועדון הוותיקים
מי שבא מרוויח ,הרבה פרסים והרבה שמחה!!!
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מזל טוב
מזל טוב יהונתן לרגל בר המצווה
מאחלים כל משפחת לוגר
______________________________________
מזל טוב לויקי ודוד אוחיון לנישואי הבן אמיתי עם נטע.
שתזכו בע"ה להרבה שמחות ונחת מכל הילדים.
_____________________________________
מזל טוב לטובה ויצחק פרץ להולדת הנכדה .בת לאבישג.
שתזכו בע"ה להרבה שמחות ונחת מכל הילדים.
______________________________________
מז"ט לרחל (קוקי) ומאיר פישר להולדת הנכדה .בת
לנחמה.
שתזכו בע"ה להרבה שמחות ונחת מכל הילדים.

משולחן הועד החקלאי
התפטרות המזכיר דוד אנגל
א .הוועד החקלאי מודה לדוד אנגל על שרותו על
מאמציו ועל פועלו הרב כמזכיר גזבר.
נשמח לראות את דוד ממשיך לתרום מיכולותיו
הגבוהות ,ומנסיונו הרב ,למען המושב במסגרות
השונות.
ב .עד לכניסתו לתפקיד של המזכיר החדש ,יו״ר הוועד
הח״מ ישהה במזכירות ביום שישי בין השעות 3:11-
 ,9:11לקבלת קהל לעניינים שוטפים של חברי האגודה
החקלאית.
בברכה,
ישראל עזריה
יו״ר הוועד החקלאי

טוב להודות
ברצוננו להודות לכל מי שעזר בשלב ההכנות ו"תוך כדי"
שבת הבר-מצווה של יוחאי.
מעבר לעזרה עצמה ,זכינו לתחושת שותפות ואיכפתיות
מחבקת.
תודה מיוחדת לחברים של יוחאי :יונתן חובב ,עמית
בוכניק ,צורי דרורי וליאל שאקי
האורחים שהגיעו מחוץ למושב ציינו את האווירה
הטובה והתרשמו מהעובדה שילדי המושב הקדימו
ברכת "שבת שלום" לאנשים שהם לא מכירים.
שנזכה לחלוק שמחות רבות יחד,
משפחת נדלר

ביטחון
*בשבוע האחרון נשמעים מידי פעם קולות נפץ הנשמעים
כירי .מדובר ב"תותח גז" המופעל בשדות של גבעת ברנר
להברחת ציפורים .התוחת יופעל בשבועות הקרובים
בעיקר אחה"צ.
* בשבוע שעבר ארעה פריצה לבית במושב בשעות הלילה.
תשומת לב לרכבים ואנשים חשודים.
*בקרוב יפתח קורס הכשרה למתנדבי מתמיד חדשים.
כל המעוניין להצטרף או לקבל פרטים  -נא לפנות
לליאור פורמן או שמחה גביש.

מקווה
אילנה  154-3194010ימים ד,ה ומוצא"ש
דבורה 154-4574115 -א ,ב ,ג
יום ו' -דבורה ואילנה לסירוגין.
נא להתקשר ולתאם במשך היום ,לפני זמן הטבילה6
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לוח מודעות
חדש במושב -שעת סיפור ויצירה
ביום שני  ,51/.בשעה  ,51:22ניפגש במועדון
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.
שעת הסיפור מיועדת לילדים מגילאי  7ועד  .6ודורשת
נוכחות הורה  /מבוגר מלווה ביצירה.
ההרשמה הינה מראש ,ומספר המקומות מוגבל.
עלות הפעילות הינה  71ש"ח לילד ומלווה (לכל אח
נוסף  15-ש"ח).
ניתן להירשם בטלפון 210-.050225
או אצל שולי רוזינסקי 212-5112221
_____________________________________
לתושבות בית גמליאל בלבד!
דרושות  11נשים נחמדות ורציניות להתנסות חינם
בדיאטה אישית למשך  7ימים  +תפריט  +מעקב אישי
צמוד בעלות עודף של  11-41ק"ג.
בשיתוף המרכז לתזונה נכונה ,באישור משרד
הבריאות.
לפרטים 154-7151011
סיגי נחמני
______________________________________
קייץ בצהרון של הילה!!! למעונינים להצטרף:
חודש יולי  -צהרון
חודש אוגוסט  -קייטנה
לפרטים נוספים לפנות להילה
הילה 210-1150015
______________________________________
חופשה גדולה במחיר קטן -יחידות נופש כל השנה
להשכרה במחירים מפתיעים כולל חופשת הקיץ ל 4 -ו-
 5נפשות בטבריה ואילת.
יהודית 2100120210
או 6251101.25
_____________________________________
מחפש עבודה ,עדיף עבודה קבועה ,חרוץ ואחראי.
מתן אסקל ,2101002111
או .25-1015110
______________________________________
למסירה ספרי קריאה בגרמנית.
לפנות לשרה2121110.5.-

משהו טוב קורה בבית גמליאל
"לכל החברות והחברים היוזמים ,הפעילים ,והמפליאים לעשות .יישר כוחכם/ן על הערב המבורך והמוצלח ,שחווינו
אמש .יגעת ומצאת ,תאמין!!!! בשם השם נעלה ונצליח" (רבקה סלומון)
"יישר כוח גדול לכל העוסקים בהרמת הערב .הלוואי ומכאן נתחיל תקופה של שיתוף וקהילה אמיתית" (עידית בוכניק)
"מצטרף לכל הדברים .היה מאחד ומרומם ,כל הכבוד" (איתן פרץ)
"תודה לאל שאנחנו גרים פה" (יוסי חובב)
ביום שני בשבוע החולף התקיים ערב קהילתי ביוזמת ועדת היגוי.
המועדון היה מלא וגדוש ולא ראה ימים טובים כאלה זמן רב .הייתה השתתפות מדהימה של כ 011-מתושבי המושב ועל
כך אנו רוצים להודות לקהל הנפלא על שיתוף הפעולה!! מטרת הערב הייתה לשמוע את תושבי המושב ,את תפישת עולמם
לגבי חיי הקהילה ,להקים וועדות ראשוניות בתחומי עיניין שונים ולקבוע את מטרותיהן.
המטרות הללו הושגו במלואן ולוועדות הצטרפו אנשים רבים שחיי הקהילה נוגעים לליבם.
המלאכה עדיין רבה ועל מנת להמשיך את העשייה המבורכת ,ועדת היגוי תוסיף להוביל את תהליך הקמת הוועדות,
בהדרכת חגית ועדי ממהות.
ביום רביעי ,י"א בתמוז ,51/. ,בשעה  ,02:01תתכנס אי"ה ועדת היגוי במועדון ותיקים ,לשם המשך תכנון התהליך6
ביום שני ,טז בתמוז ,00/. ,בשעה  ,02:01יתקיים אי"ה ,ערב הקמה של הוועדות השונות ,בהדרכת חגית ירון ממהות6
רשימת החברים בועדות תופיע באתר המושב .נשמח על הצטרפות של אנשים נוספים שנבצר מהם להגיע לערב ומעוניינים
להרתם לתהליך.
וכאן במקום להודות:
לחגית ועדי הנהדרים על הליווי המקצועי של התהליך,
לשירה ברגר על העיצוב הגרפי המרשים,
לנשות המושב שנרתמו והביאו כיבוד ברוחב לב,
לוועד המקומי על המימון של כל התהליך,
לתושבי המושב הנפלאים על הרצון וההשתתפות הפעילה,
לנוער הנפלא שהגיע להשפיע,
ולרכזי הנוער על העזרה ושיתוף הפעולה.
אנו מודים לכולם מקרב לב ומאמינים שהתהליך שהחל יתפוס תאוצה ונלמד יחד כיצד לחיות בשיתוף ובאחדות,
ועדת היגוי (בסדר הא"ב)
אור רוזמן ,אורית שולטו ,איתי בקר ,אסף רז ,אסתי גרינברג ,אריאל בריח ,דליה אביגדורי ,ליאת שמש ,לילך קרפלס,
מוטי טויטו ,מיכל פרץ ,מירב בקר ,מרים בר לב ,מרים גרינוולד ,נמרוד גז ,עפרה נווה ,פיליפ רוזינסקי ,רחל הריסון,
רבקה הופמן ,שולי רוזינסקי,שולמית אנגל ותירצה פרי6
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נדל"ן למכירה/השכרה
במופלא ממני
היו היו פעם שני תלמידי חכמים .כל אחד בא מרקע
אחר.
שניהם חריפים ,שניהם חכמים ,ולשניהם כריזמה
אדירה והרבה תלמידים.
שניהם היו חברים טובים עד ש ...משהו הפריד
ביניהם .הספר "במופלא ממני" מספר על שני חברים
שזה בדיוק מה שקרה להם  -מחלוקת הופכת אותם
מחברים לכמעט אויבים .בסיפור ,החברים שייכים
לעולם המודרני.
הם גדלים ביחד ,מבלים ביחד ,נוסעים להודו ביחד,
וחוזרים עם רעיון משותף שהם מבצעים עד
לפרוץ המחלוקת ביניהם.
באמצע המחלוקת ניצבת אחותו של אחד שהיא אשתו
של השני...והיא מספרת לנו את הסיפור.
אמונה אילון לקחה את הסיפור התלמודי על ריש לקיש
ורבי יוחנן ,והלבישה אותו בלבוש מודרני.
אביב ונאור גיבורי העלילה ,חולקים ביניהם תפיסת
עולם ,עד שאחד מחליט לחשוב משהו אחר.
בתוך העלילה המרתקת אנחנו נפגשים בשאלות
שמטרידות אותנו לא מעט ,ובטח בימים אלה .דתי,
חרדי ,חרדלי ,צבא ,הסדר.
למי מקשיבים לרב או למפקד? האם אני כחייל עוזב
את "צבא ה'" ומתגייס לצבא העם?
כמעט כל יום אנחנו דנים בסוגיות הללו בעיתון,
בטלביזיה ,בחדר האוכל ,בבית הספר.
אמונה מעלה את השאלות כמובן.
היא לא נותנת תשובות ,אבל גורמת לכולנו לחשוב שוב.
לא לברוח ממה שיכול לקרות.
מה אנחנו נעשה במצב כזה? בכישרון רב היא טווה
עלילה שכל אחד יכול להתחבר אליה.
הספר עצמו מרתק גם ברמה הסיפורית ,וקשה להניחו
מהיד.
כהרגלנו ,נארח את אמונה אילון אצלנו ב"קפה
ספרות" ,לדבר קצת על הספר ,הדמויות ,הרעיונות ,ועל
ספרות בכלל.
הערב יתקיים ב ,5.6.-ח' בתמוז ,יום ראשון ,בשעה
הרגילה בבית עקד6
ב –  01:71קפה ועוגה ,וב – 01:45
תחילת ההרצאה.
כולם מוזמנים6
ו 6תרבות ,רחלה שנקר ויהודה יוסף
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להשכרה יחידה ממוזגת ומרוהטת בת  0חדרים
מתאימה לזוג או למבוגר/ת עם מטפל/ת
אבי 210-.1.25.1 -
_____________________________________
להשכרה בית בן שני חדרים .מתאים לזוג .מתפנה
בקיץ.
אורה כהנא 210-5001111
_____________________________________
בית חמוד להשכרה מחודש אוגוסט.
בית עם חצר פרטית גדולה .שלושה חדרים גדולים .
מטבח מאובזר כולל כיריים תנור מקרר ומזגנים.
בנוסף מקלחת מרווחת ושרותים.
דבורה 210-.100210
אפשר להתקשר משעות אחה"צ ואילך.

_________________________________________

להשכרה יחידת דיור פנויה בת  7חדרים מושקעת
ומרוווחת אפשרי עם ריהוט חלקי  +מזגן
פרץ ,212-0215525
212-0215552
_____________________________________
להשכרה לטווח ארוך במשק בבית גמליאל:
בית בן חמישה חדרים ,ובנוסף יחידה בת שלושה
חדרים.
היחידות כוללות מיזוג ,וארונות קיר בכל החדרים,
מטבח מאובזר עם אפשרות להשארת ריהוט חלקי,
וכן חצר גדולה.
ניתן לפנות לאברהם וזהבה גוטמן
210-.010121/5
_____________________________________
מתפנה :בית להשכרה עם שלושה חדרים גדולים
כולל יחידת הורים.
מזגן בכל חדר ,מטבח גדול ומאובזר ,שני חדרי
שרותים ,פרטיות ,ונוף.
שרון 21005.0.11
להשכרה
 .1בית עם  7חדרים ומזגן.
 .0בית עם  7חדרים ,מרפסת גדולה ומזגן.
כניסה באוגוסט לשניהם.
שמואל וייס 210-512.000

העמותה למען החבר הותיק
יום ראשון ח' תמוז תשע"ג16/6/17 ,
 3:45תנ"ך ,חנה לבל
 11:11הרצאה" :מנהיגים מהסרטים"
מרצה :אילן ברק
קונצרט "לילה לבן" לסיום חוג מוסיקה
בהנחייתה של המוסיקולוגית גילה יוסלזון6
יתקיים בעז"ה ביום שלישי י' תמוז 13/6 ,בשעה 13:71
במבנה מרכז היום.
בהשתתפות שלישיה קאמרית לכינור ,פסנתר וצ'לו.
גלינה גלושקין – הכנרת הראשונה של התזמורת
הסימפונית ראשון-לציון .מרינה ירצקי – פסנתרנית,
מובילה בתחומה בארץ ובעולם .יפים אייזנשטט -
הצ'לן הראשון של התזמורת הקמרטה ירושלים.
בתוכנית ,יצירות מאת :צ'יקובסקי ,רחמנינוב ועוד...
יוגש כיבוד קל ,מחיר ₪ 75
הרשמה במרכז יום טלפונים 3543697 :או אצל הרכזות
בישובים.
צוות העמותה וקהילה תומכת6

בית חם
באופן יוצא מן הכלל נקיים את המפגש הקבוע שלנו
בשבוע הקרוב ,ביום שלישי ,י' בתמוז )13/16( ,בשעה
 52:12לפני הצהריים במועדון וותיקים( .ולא אחר
הצהריים כמו בכל הקיץ).
באותו יום שלישי י' בתמוז ,ה' ( ,)13/6בשעה  13:71אחר
הצהריים ,יתקיים בע"ה קונצרט חגיגי לסיום חוג
המוסיקה בשנה זו .ראו פרסום מפורט .הקונצרט יתקיים
במרכז יום לקשיש הממוקם בקבוצת יבנה .לקונצרט
תכנית נהדרת עם נגנים מעולים וחבל מאד להפסידו!!!
עשינו מאמצים כבירים כדי לקיים קונצרט מיוחד זה!!!
כל הציבור מוזמן!!! אל תאכזבו אותנו......
אנא הרשמו אצלנו בהקדם על מנת שנוכל לארגן הסעה
לקונצרט בשעה  13:11לאלה שאין להם רכב.
לפרטים נוספים ניתן להתקשר:
למרים גרינוולד טל' 1011505
או למרים בר-לב טל' 1015152
המערכת :
שמרית פרנקל
צקי יולס
מדפיסה :אפרת להמן
מפיצה :שרית גרוסמן
הודעות לפרסום יתקבלו עד יום שלישי ב
.00:11
dafmedabg@gmail.com
www.beitgamliel.org.il
שם :גמליאל .סיסמא75 :
מזכירות המושב0395099 :
Sg828@bezeqint.net
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בני עקיבא
ה' עמכם,
אוטוטו מתחיל החופש ובעז"ה הולכות להיות הרבה
פעילויות..
שימו לב לתאריכים חשובים:
תאריך יום פתיחת קיץ (לונה פארק) :כ"ג תמוז (,)1/3
הרשמות באשראי עד :י"א תמוז ()19/6
מחיר מחנה
תאריך מחנה
שבט
055
כ"ח-כ"ט אב
נבטים
055
כ"ח-כ"ט אב
ניצנים
765
כ"ח-ל' אב
מעלות
כ"ט אב-ב' אלול 465
מעפילים
כ"ח אב-א' אלול 495
הראה
595
כ"ג-כ"ח אב
סיירים
לוחות חופש יפורסמו בהמשך אצל המדריכים.
"זאת חוקת התורה" " -לפי שהשטן ואומות העולם עונים
את ישראל לומר מה המצווה הזאת ,לפיכך כתב בה חוקה,
גזירה היא מלפני אין לך רשום להרהר אחריה"  -המדרש
מתייחס כמובן למצווה בה פותחת הפרשה ,מצוות "פרה
אדומה" .אומות העולם לעגו לה בכל הזדמנות ,וגדולי חכמי
התורה תמהו עליה ,ובראשם שלמה המלך ,החכם מכל
אדם ,שהודה ואמר" :אמרתי אחכמה ,והיא (מצוות פרה
אדומה) רחוקה ממני" .הסיבה לתמיהה היא הפרדוקס
הטמון במהותה של המצווה שבעוד שפרה זו מטהרת
בהזיית אפרה את הטמאים ,הרי טימאה את כל הכוהנים
הטהורים שהתעסקו בהכנתה למצוות הטהרה משמע
שבאפר פרה אדומה טמונים בו זמנית כוחות המנוגדים
בתכלית! ועל-כך מסופר במדרש" :שאל עובד כוכבים אחד
את רבן יוחנן בן זכאי :המעשים הללו שאתם עושים נראים
כמו כשפים! אתם מביאים פרה ,שורפים אותה וכותשין
אותה ונוטלים את אפרה ,ואחד מכם מטמא למת ומזין עליו
שתים ושלוש טיפין ואתם אומרים לו טהרת .אמר לו :לא
נכנסה בך רוח תזזית מימך? אמר לו :לאו! ראית אדם
שנכנסה בו רוח תזזית? אמר לו :הן! אמר לו :ומה אתם
עושים לו? מביאין עיקרין ומעשנין תחתיו ומרביצים עליה
מים והיא בורחת .אמר לו :ישמעו אזניך מה שאתם מוציא
מפיך...כך הרוח הזו ,רוח הטומאה ,מזין עליה מי נידה והיא
בורחת...לאחר שיצא (העכו"ם) אמרו לו תלמידיו :רבינו,
לזה דחית בקנה ,לנו מה אתה אומר? אמר להם :חייכם! לא
המת מטמא ולא הפרה מטהרת ולא המים מטהרים ,אלא
אמר הקב"ה :חוקה חקקתי ,גזרה גזרתי ,אין אתה רשאי
לעבור על גזירתי! דכתיב' :זאת חוקת התורה'"  -כלומר ,אין
המת מטמא בעצמיותו ואין סגולת המים לטהר אלא האדם
בציותו למצווה הוא המעניק לה את הסגולה הזאת! האדם
במחשבתו ובמעשיו יוצר את הטומאה או את הקדושה,
בציותו לחוק האלוקי או במרידה בו מעניק הוא ערך
למציאות חייו או הופכה לחסרת משמעות .רבן יוחנן מגלה
בעצם לתלמידיו (ולנו) שהפרדוקס עצמו בא לרמז על
ההרמוניה האלוקית שבה מתאחדים ההפכים הללו ומי
שמכיר אך ורק בקיומה של מציאות חומרית חש בפרדוקס
הניגודים המצויים בעולם!

שבת שלום ומבורך!!

