בס"ד

עלון שבועי

כניסת השבת18:56 :

פרשת קדושי

יציאת השבת 19:55 :

כ"ו ניס התשע"ד
26.4.2014

מנחה באמצ"ש19:06 :

בית גמליאל

ערבית באמצ"ש19:31 :

דבר תורה /הרב
"וידבר ה' אל כל עדת בני ישראל ואמרת אלה"
קדושי" תהיו כי קדוש אני ה' אלוקיכ""
אומר המדרש רבא" :יכול כמוני ,תלמוד לומר כי
קדוש אני קדושתי למעלה מקדושתכ""....
ננסה להבי את דברי המדרש" .יכול כמוני"? וכי
בשר וד" יכול להגיע לקדושת ה'? מהו פשר שאלת
המדרש?
הציווי "קדושי" תהיו" משמעותו ,דרישה מ האד"
לשאו* ולהשתדל להתעלות במעלות הקדושה.
הפניה היא לכוח הרצו וההתמדה של האד"
בשאיפה להתקדמות .אול"  ,עבודת ה' צריכה
להיעשות בהדרגתיות ,כתיאור הסול" בחלו"
יעקב" :סול" מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה"...
העלייה בסול" היא שלב אחר שלב אי קפיצות ואי
קיצורי דר...+
מי שמנסה לדלג ולקפו ,בשלבי הסול" ,מעמיד את
עצמו בסכנה .ההתקדמות הרוחנית של האד"
הרוצה לקדש עצמו במוב של התקרבות לה'
והליכה בדרכיו דורשת מאמ ,יסודי והדרגתי
מהאד" ולא קפיצות ודילוגי" המעידי" על
שטחיות.

במסכת שבת מסופר ,על אותו גוי ,שפנה אל שמאי
ובקשו "גיירני ע"מ שתלמדני את כל התורה על רגל
אחת" מספרת הגמרא ,ששמאי דחפו באמת הבניי.
מגישת שמאי אנו למדי" ,שכש" ,שלא נית להקי"
בני על רגל אחת ,אלא ,צרי +לבנותו שלב אחר שלב
מהמסד עד הטפחות כ ,+לא נית ללמוד תורה על רגל
אחת במהירות ובשטחיות .הלל ,שנתבקש על ידי הגר
אותה הבקשה ,ענה לו ,מה ששנוא עלי +אל תעשה
לחבר +זוהי כל התורה כולה וכל השאר ל+
ולמד).......תרגו" מארמית(
שבעה שבועות הכינו עצמ" בני ישראל לקראת מת
תורה ,כשברצונ" לצאת ממט' שערי טומאה למט' שערי
טהרה ,כל יו" התעלו ועלו בסול" כדי להתקד" ולהיות
ראויי" למת תורה .ובסופו של התהלי +נאמר "ויח
ש" ישראל כנגד ההר" –כאיש אחד בלב אחד.
קדושי" תהיו – הביצוע היסודי והעקבי של הציווי
הקשה הזה לשאו* לקדושה ,הוא המשכ" של
הפסוקי" איש אימו ואביו תיראו ...איסורי עבודה
זרה ...מצוות הצדקה ....ואהבת לרע +כמו – +אני ה'.
שבת שלו קי #טוב ומבור $לכול הרב.

שיעורים
השיעור בשבת במסכת בבא בתרא בשעה 18.00
__________________________________
בבית הכנסת המרכזי
 7:30שיעור במסכת גיטי ע" מאיר פישר
שעה לפני תפילת מנחה שיעור במסכת מגילה
ע" שמואל מרטי
__________________________________
השיעור בשטיבל בשבת אחה"צ בי מנחה
לערבית יועבר על ידי אור רוזנמ בנושא "למה
שונאי" אותנו"???
__________________________________
שיעורי תורה לילדיות המושב
השיעור מתקיי" בימי" שני ורביעי בשעה 16.00
בבית הכנסת הגדול.
__________________________________
אבות ובני"
לימוד בחברותא של הורי" וילדי"
שבת ,בשעה  ,17:00במועדו ותיקי"
הרבה פרסי" והרבה שמחה!!!
__________________________________
שעור לנשי"
השבת פרשת קדושי" מתחדש השיעור .אשמח
מאד לראותכ בשעה 18.10
שבת שלו רבקה.

חוג פרקי אבות ופרשת שבוע
השבת פרשת קדושי" נחדש את השיעור על הדשא
בשעה  17.00בדיוק.
חברות וחברי" כולכ" מוזמני" .נשמח לראותכ"
הרב ורבקה.
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משולחן הגבאים
שבועיי" לפני שבת חזנות
בעוד שתי שבתות בלבד בפרשת בהר ,י' באייר
תשע"ד ) ,(10.05.2014שבת אחרי יו" העצמאות,
נארח במושב את רפי ביטו ומקהלת קולות מ
השמיי".
לצערי עדיי אי לנו מספיק משפחות שמוכנות
לארח את המנצח ,החז וחברי המקהלה.
אנא התקשרו למאיר פישר ).(0545393654
בברכת שבת שלו,
הגבאי.

ועדת תרבות
דוכני" לערב יו" העצמאות
השנה כבכל שנה יעמדו לרשות הציבור דוכני" לממכר
מזו ועוד .על מנת לעשות זאת בצורה מסודרת ,מי
שמעוניי להעמיד דוכ כלשהו נא ליצור קשר ע" שירי
ולהירש" בשיטת כל הקוד" זוכה
052(8846354
בברכה ועדת תרבות

משולחן המזכירות
לידיעת התושבי"
בתאריכי" הבאי" המזכירות תהיה סגורה:
 13.05.14 – 04.05.14כולל

השבת אבידה
כל המוצא אייפו  4ע" כיסוי בצבע וורוד
נא להחזירו למספר טלפו 0524238750
או 0775352343
המוצא יקבל פיצוי כספי.
_______________________________________
מספר ימי" לפני פסח ,נמצאה ליד ביתנו  :שקית ע"
בגדי תינוק+בקבוק  +סימילק  +כלי לסימילק
לפנות לעמיחי וינברג טל( 0585898313

מקווה
נא לתא" במש +היו" ,לפני זמ טבילה.
054-4534015
דבורה א' ,ב' ,ג'
054-8094202
אילנה ד' ,ה' ,מוצ"ש.
ערבי שבתות אילנה ודבורה לסירוגי.
דבורה יפרח תיעדר מ 11/4עד 1/5
נא לפנות בימי" אלה לאילנה להמ

בני עקיבא
טקס יו" הזיכרו לשואה ולגבורה יתקיי" ביו" ראשו
הקרוב ,כ"ז ניס ,27/4 ,בשעה  19:45במועדו.
לאחר הטקס יוקר הסרט "טיסה אחת בשבילנו"-
המתעד את המטס ההיסטורי הראשו של חיל האוויר
הישראלי מעל אשווי..,
כול" מוזמני".
בני עקיבא-
 21:45פעולת חב"ב
 18:00לימוד ומפקד מדריכי"
 18:15מפקד
*אנחנו חוזרי" השבת מחופש פסח ארו ,+נשמח מאד
לראות את כל החניכי"!!
*יישר כח לכל החניכי" והמדריכי" שעוסקי" ועומלי"
בהכנת טקס יו" הזיכרו לשואה ולגבורה!
*בהצלחה רבה לשבט מעלות שמתאמני" לדגלנות של
יו" העצמאות ,סומכי" עליכ"!(:
שבת שלו ומבור,$
מעי וצוות ההדרכה

בית חם
ביו" שלישי בשבוע הבא ,כ"ט בניס ה' תשע"ד
) ,(29/04/2014לא נוכל לקיי" את המפגש הקבוע של
בית ח" מסיבות אישיות.
ביו" שלישי בעוד שבועיי" ,ו' באייר ה' תשע"ד
) ,(06/05/2014אנו חוגגי" את יו" העצמאות ולכ ג" בו
לא נקיי" את המפגש הקבוע של ביתח".
נחזור לקיי" את המפגש הקבוע של ביתח" ביו"
שלישי י"ג באייר ה' תשע"ד ) ,(13/05/2014בשעה 17:00
אחר הצהריי" במועדו ותיקי".
לפרטי" נוספי" נית להתקשר:
מרי גרינוולד טל' 08(9437841
או למרי בר(לב טל' 08(9431310

העמותה למען החבר הותיק
פעילות העמותה למע החבר הותיק חבל(יבנה
מדרשת ח"י
יו" ראשו כ"ז ניס27/4/14 ,
חוג תנ" +ע" חנה לבל )מלכי" ב'(
8:45
חוג "התנ"כ באמנות" ע" ד"ר אפי זיו
17:00
והפע"" :דלתות ג העד" וסיפורי התנ"+
נשמח לראותכם !

מחפשת מורה פרטי למבוא לסטטיסטיקה ב' )אני שנה
א' באוניברסיטה(
תחיה פישר( .0546471491

2

נדל"ן למכירה/השכרה
הבית של זהבה שוויג ז"ל עומד למכירה.
הבית צמוד לג מאיר בכיוו רחוב הגפ.
הבית ע" הקשתות..
פרטי" ,מחיר ותמונות נית למצוא ב"יד ."2
א" יודעי" על מישהו שמעוניי שיתקשר ל:
עו"ד אוסי מנובלה
טל0507551096 .
_______________________________________
להשכרה לטווח ארו +בית במשק ב ארבעה חדרי"
מסודר ומשופ , ,גינה מסודרת רחבת ידיי",פרטיות
מלאה ,מיקו" מרכזי ,מיזוג מלא ,אפשרות לריהוט
חלקי.
לפנות לרבקה אינהור ( 052(4238727 ,052(3308356
_______________________________________
למכירה!
בית בהרחבה בנוי  280מ"ר על שטח  800מ"ר.
 6חדרי שינה +סלו +פינת אוכל +ממ"ד +מרפסות.
טלפו:
דוד 054(5680940
_______________________________________
להשכרה לטווח ארו +במשק בבית גמליאל יחידת דיור
בת שלושה חדרי".
היחידה כוללת מיזוג ,וארונות קיר בכל החדרי" ,מטבח
מאובזר ע" אפשרות להשארת ריהוט חלקי ,וכ חצר
גדולה.
לפרטי נית לפנות לאברה וזהבה גוטמ
בטלפו 054(6434307/8
_______________________________________
השכרה החל מה 1.8.2014דירת ארבעה חדרי" במשק
 .86הדירה במצב מצוי וכוללת מיזוג מרכזי  ,ממ5ד ,
גינה מסודרת ,דוד שמש ועוד .אפשרי ג" לתקופה
ארוכה.
 ,052(2465244בני
_______________________________________
להשכרה לטווח ארו +בית במשק  ,12משפחת ברקאי.
עופר ( 0528302695
_______________________________________
זוג צעיר מעוניי לשכור בית במושב החל מיוני.
בועז054(4947530 :
המערכת:
שמרית פרנקל
צקי יולס
מדפיס :יהונתן רועי עזריה
מפיצה :שרית גרוסמן

הודעות לפרסום יתקבלו עד יום שלישי ב .19:30
לכתובת המייל:
dafmedabg@gmail.com
לכניסה לאתר המושב:
www.beitgamliel.org.il
שם :גמליאל .סיסמא57 :
מזכירות המושב08-9437133 :
Sg828@bezeqint.net

מכירות
ישר מהפרדס של לוגר!
מי ,תפוזי" טרי )ג" תפוזי ד"(
נסחט במקו" במסחטה מקצועית ,יש ג" קפוא.
להזמנות08(9428013 :
_______________________________________
י.ח אלומיניו"
כל עבודות האלומיניו" בבית  :חלונות ,תריסי",
רשתות  כל הצבעי",כל הפרופילי".
שירות מקצועי ואדיב בבית הלקוח  ,מחירי" מצויני"
ועבודה באיכות גבוהה!!!
מבצע לכל מי שמגיע דר +העלו הזה ומזמי רשתות 
 % 10הנחה
בהנהלת צפי חורי (0502332882
יריד אביב ושוקחת קהילתי בשדמה
יו" שישי 10:0015:00 25/4/14
יריד אביב ,סדנאות ושוק קחת המסורתי בשדמה!
מלבד השוק קחת הרגיל' יתקיימו ג" סדנאות יוגה,
קונטקט ,הרצאות בנושאי אקולוגיה ,שוק איכרי" גדול
מהרגיל ,ג'א" סש מוסיקלי ועוד.
מחיר 20 :ש"ח בכניסה ]לילד מעל גיל  ,[12כניסה חינ"
לכל הפעילויות והסדנאות.
סדנאות
 11:30יוגה למבוגרי" בהנחיית יהודית שפמ ,בעלת
סטודיו ליוגה בכפר מנח"
 12:00סדנת התפתחות להורי" ותינוקות בהנחיית
מאירה שוויצר ,מדריכה בכירה בפלדנקרייז
 12:30סדנת ריקודי בט בהנחיית עדי ביטו בעלת
סטודיו פרפרי" בבט
 13:00הרצאה על חוות חלו בהנחיית אייל ברק חברת
FARMIT
 14:00ג'א" סש מוסיקה ותנועה  פתוח לכול" .הביאו
עמכ" כלי נגינה
במהל +היריד:
טיפולי "שיאצוכסא" ו"פולריטי" בנימי מילמ
)בסכו" סמלי(
עיסוי תאילנדי  רועי רייפלד )בסכו" סמלי(
ג'אגלינג  אורי יורמ ,בשמו האמיתי "אורי כדורי"
בועות סבו ענקיות  חגי תמיר
דוכני איכרי":
"דבש וקינמו" לחמי" ומאפי" מעשה ידיה של רותי
דרוקר משדמה
משק דות שמ זית של משפחת דות משדמה
נטורלזה סבוני" וקוסמטיקה טבעית מעשה ידיה של
דפנה גבעו ממישר
בקצה היער מכירת ירקות אורגניי" של אלכס מקדרו
פארמיט פתרונות לחקלאות עירונית ,אייל ברק
עוגות ומאפי" מעשה ידיה" של הקונדיטורי" עפרה
ויעקב מעשרת.
להקמת דוכ בשוק נא צרו קשר ע" רותי 0528205013
לפרטי" והוראות הגעה ,דברו ע" דובי  0506241562או
אפרת 0523868771
נשמח ג" לעזרה בסידור השוק ופירוקו

3

22.04.14

בס"ד

משולחן ועדת תרבות

יום השואה
לקראת יום השואה יוקרן הסרט

"בוקר טוב פטר שוורץ" .
מיכלה שווארץ ,שורדת את מחנות הריכוז ונודדת לישראל בידיעה שאחיה פייבק'ה נרצח .עד מותה היא ממשיכה
לספר על אחיה האהוב שאיננו .אבל בחלוף השנים אמת אחרת מתגלה – האח האהוב פייבק'ה שינה את שמו
לפטר ונשאר להקים משפחה במקום בו היה אסיר ,המקום האחרון בו אחותו הייתה מחפשת אותו .מסע קולנועי
שמתחיל בחקירת פגישה שהוחמצה בנסיבות מסתוריות ,מבשיל לתובנה על עצמתם של סיפורים ועל הצורך שלנו
לספר אותם ,גם שבעים שנה אחרי סוף המלחמה ההיא.
הזוכה בפרס הסרט הטוב – פסטיבל חיפה  ,2013דוקלייפציג  ,2014פסטיבל הסרטים בקיל ,פסטיבל הסרטים
טורונטו ,פיב"א צרפת ועוד.
לפני הסרט שיחה עם הבמאי אסף לפיד ,בנו של חבר המושב מוטי לפיד.
אסף לפיד הוא במאי ועורך בוגר בית הספר לקולנוע "סם שפיגל" בירושלים .בין עבודותיו כעורך בקולנוע "הייה
שלום פטר שוורץ"" ,אף פעם לא מאוחר מדי"" ,להרוג דבורה"" ,עיר מקלט" ועוד .בין עבודותיו לטלוויזיה ,תכנית
התחקירים "" ,"360עובדה"" ,בלי בושה" ועוד.

הסרט יוקרן במועדון החברים במוצש"ק  26.4.14בשעה .21:30
הסרט מיועד לכל תושבי המושב ולבני הנוער מגיל תיכון.
מצפים לראות את כולם.

ועדת התרבות
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שוק אביב תשע"ד
כשמתפללי" באמונה שלמה לטוב  הוא מגיע.
הערב הסתיי" מבצע השוק ונאספו  8492שח.
שוק אביב כבר הפ +למושג ,ולוקחי" בו חלק אנשי" רבי" מהמושב
ומכל רחבי האר) ,מכפר סבא ,ישובי השומרו ,אשדוד ,רחובות  ,יבנה(.
במבצע זה יש דגש חזק על מיחזור חפצי",אנחנו משחררי" את
ביתנו מחפצי" שאי לנו צור +בה" ,ואד" אחר ממש שמח לרכוש
את החפצי" הללו במחיר סימלי .ההכנסות כול קודש
לתרומה אישית למשפחות של ילדי" המחלימי" ממחלות קשות.
זו ההזדמנות להודות לכל מי שלקח חלק במבצע זה ועזר רבות.
ראשית לבעלי זאב שבדבקות יו" יומית עזר למיי ולארוז בקרטוני"
את כל מה שהושאר לידי דלתנו.
למשפחת מרטי שאחסנה את כל הכבודה במש +חודשיי" וזכתה
לראות הר קרטוני" הול +וגדל בחצרה.
לילדי היקרי" ובמיוחד אלו ,תהילה ,גלעד תמר ואריאל שארגנו ,
הביאו חפצי" ,מיינו ארזו וסחבו.
לטל מסינגר שהסיע את החפצי" בטרקטור למועדו ,לדניאל שטריקר
שארג נערי" שיעזרו בארגו ,ותודה לניר כהנא ,דור פרוכטר ,שחר דרורי,
צור דרורי ויועזר עמר.
תודה מיוחדת לרות" שטאובר ולמלי בחכמה  ,לביתה מיכל ובנה וכלתה
שעזרו לארג את הדברי" על השולחנות ,פרקו ומיינו עד אחת אחר חצות.
תודה לנשי" הנפלאות שעזרו לפרק ולארוז מה שנשאר לאחר סיו" המכירה 
חמדה שטריקר ,קוקי פישר ,דליה פרנקל ,מלי בכחמה ,דליה אביגדורי ,רחל הריסו,
תודה מיוחדת לנתנאל אדלר ,אלקנה שטריקר ויונת לנקרי שעזרו בפירוק ובאריזה.
תודה לדביר נוה שהסיע את החפצי" לתרומה .וסליחה א" שכחתי לציי משהו.
תודה מיוחדת לועד המושב על אפשרות השימוש במועדו.
תודה לפייסבוק שבזכות הפרסו" בו הגיעו אנשי" רבי".
תודה לקב"ה שנות לי את הכח לארג מבצע זה
וב"ה נזכה ג" בשני" הבאות להיות בי הנותני".
מדי מייזליק
נ .ב .
מי שקנה בשוק אביב משחק קופסא רולטה  לוח המשחק נמצא אצלי.
מי שקנה משחק לגו דמות מהחלל חלקי משחק נמצאי" אצלי.
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