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 עלון שבועי

 בית גמליאל

 

 קרחפרשת 
 ג"התשע סיון 'ל

86.60231 
 

 31:01 :השבת כניסת
 

  02:08 : השבת יציאת
 

 19:47 :ש"באמצ מנחה
 

    19:57 :ש"באמצ ערבית
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הרב/  דבר תורה

 השבת אבידה

וקרח שפיקח היה : "אומר המדרש בילקוט שמעוני
מה ראה לשטות , היה( נושאי הארון)ומטועני הארון 

 "?זה
 

מה ? מדוע מציין המדרש שקורח היה מנושאי הארון 
שקרח עשה מעשה , הרלבנטיות של המידע הזה לכך

האם נשיאת הארון אמורה היתה להשפיע על ? שטות
מידותיו של הארון היו   ? והתנהלותו של קורח התנהגותו

אמתים וחצי אורכו ואמה וחצי רוחבו ואמה וחצי "
אומרים , מידותיו הן מידות שבורות( 'שמות כה")קומתו

 ,שמידות הארון אינן שלמות כדי לאמר לנו, ל"חז

שהתורה  לא נמצאת אצל אנשים גאוותנים וגבהי לב  
שאף , ים וענוותניםאלא דווקא אצל אותם אנשים צנוע

, אלא, פעם לא מחשיבים את עצמם שלמים ומושלמים
תמיד יש להם מה ללמוד ותמיד יש " חצי"הם תמיד בגדר 

אבות פרק ' כמו שאומרת המשנה במס. להם ממי ללמוד
, ְוֵאלּו ֵהן, ְוַהתֹוָרה ִנִקֵנית ְבַאְרָבִעים ּוְשמֹוֶנה ְדָבִרים"'  ו

 ,"ַבֲעָנָוה, ְבִיְרָאה, ....ת ָהֹאֶזןִבְשִמיעַ , ְבַתְלמּוד
, אף על פי, דיבר מול משה רבינו בעזות ובגאווה, קורח

לא שם אל ליבו  ולא , ומנושאי הארון היה, שפיקח היה 
למד את מסר הענווה ממידותיו השבורות של ארון 

 .הברית
שבת שלום                                                                       

 6ובשורות טובות הרב
 

 שיעורים
 

 .17:03שיעור  פרקי אבות על הדשא בשעה 
 

 .11:03צ בשעה "השיעור בגמרא בשבת אחה
 6הרב
 

 שיעור לנשים
 11:03השיעור לנשים יתקיים השבת בשעה 

 6שבת שלום רבקה
 
 

השיעור בין מנחה לערבית בשטיבל החדש יועבר על 
 לנקרי ידי שמואל

 בית גמליאל" אבות ובנים"
 

 לימוד בחברותא של הורים וילדים ,כל שבת
 'עד ו' בנים ובנות מכיתות א

 במועדון הוותיקים ,17:33בשעה 
 !!!הרבה פרסים והרבה שמחה, מי שבא מרוויח

 ,יוחאי היקר
 .מזל טוב לרגל בר המצווה

ושתמשיך להשפיע , ה יאיר דרכך"יהי רצון שהקב
 טוב סביבך
 אנחנו ,אוהבים עד בלי די

_____________________________________ 
מזל טוב ליום , לרועי ואלה בננו היקרים
 , נישואיכם

  .ותזכו להקים בניין עדי עד' יתן ה
 מאחלים ההורים רחל ופנחס אריאל
 ומצטרפת כל המשפחה המורחבת

 מזל טוב

 .סטודנט אחראי מדפיסלדף המידע דרוש 

 .התפקיד מוצע לגברים ונשים

 .גרלהבין המועמדים המתאימים תערך ה
 :נא להתקשר לאילנה ניזרי

252-8812825 

 :ניתן לקבל פרטים גם אצל
 250-1694716צקי 

 254-5552559שמרית 
 
 

 משולחן המערכת
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 :מ"איחוד עוסקים לצרכי מע

 
חברים המבקשים להשתמש בשירותי איחוד עוסקים 

י חשבוניות של המושב נדרשים להכין "מ ע"צרכי מעל
 .חותמת שעליה שם החבר ומספר תעודת הזהות שלו

 .ללא חותמת זו יוחזרו החשבוניות
 

 :מ מתוקן"מש
 

( מפת מדידה של המושב לצרכי רישום בטאבו)מ "המש
ותוצג במזכירות לעיון , עודכנה לאחר תיקונים

 .ום מראשהחברים בשעות פעילות המזכירות או בתיא
       

  :חובות חברים
 

מספר , למרות הבקשות וההודעות החוזרות והנשנות
חברים עדיין לא שילמו את חובותיהם עבור צריכת 

 .מים
בימים הקרובים תצומצם . לא ישלחו הודעות נוספות

 .אספקת מים לצרכנים אלה

 
בכל בשבוע האחרון הסתיים שלב הנחת הדשא הסינטטי 

 .גני השעשועים
 

 מסביב לגנים כדי , בשבוע הקרוב יתבצע פיתוח סביבתי 
 .. לנסות למגר את החול שנשאר

כולנו תקווה שהגנים  .וכן רשת צל לגן השעשועים החדש
 .מהווים מקור נעים ונוח לבילוי עם הילדים

 
הושקע כסף רב על מנת להביא את גני  חשוב להדגיש כי 
 ...הם היוםכפי ש השעשועים למצב 

 
המון ( בגן השעשועים ליד המועדון ) אבל עצוב לראות 

שילדים זורקים על הדשא באין  ,חול חמרה וחצץ, לכלוך
, הורים יושבים על הספסלים עסוקים בשיחה ...מפריע

 ...ולא רואים מה עושים הילדים
 

מהר מאד כל גני כולנו לא נגלה אחריות ואכפתיות  אם
 ...ונוחים לשימוש השעשועים לא יהיו יפים

 
כמו כן חשוב להדגיש כי חלק מגני השעשועים נמצאים 

אנו פונים לכל המשתמשים נא , בסמיכות לבתי מגורים
להתחשב בשכנים ולשמור על השקט בימות החול בין 

 01:33ובערב עד השעה , 14:33-10:33
 10:33-10:33: ובשבת בין השעות 

 
 הועד המקומי, בברכה

 משולחן הועד המקומי

 הרשמה למעון
 

במעון  00:03בשעה  11.0ביום שלישי הבא , הורים יקרים
נים להרשם נקיים ערב הסבר ורישום להורים המעוניי

  .לשנת הלימודים הבאה
 

הורים שנרשמו למעון ומעוניינים להגיע מוזמנים 
   .בשמחה

  אנא אשרו השתתפותכם במייל
maontamar@mhazait.co.org.il לנייד או  

 
   בברכה מיכל וניצה 

 

 ועד החקלאימשולחן ה

 מקווה
 

 ש"ה ומוצא,ימים ד 354-1394030אילנה 
 ג, ב, א 354-4504315 -דבורה

 .דבורה ואילנה לסירוגין -'יום ו
 
 

 6לפני זמן הטבילה, נא להתקשר ולתאם במשך היום
 

 מסע קום אתה
 

 !ת הקהילהתן כתף להמשך בניי
ישבנו , אחר שהתגייסנו וכבר עברנו כברת דרך

בואו לקפה להמשך  , שמענו והשמענו   בקבוצות מיקוד
 העשייה

 במועדון 03:33בשעה   תמוז' ב  1360ב
 ועדת היגוי

 

 
לחברי הועד המקומי על תקצוב ובניית  ברצוננו להודות

גן השעשועים החדש והדשא הסינטטי בגן המשחקים 
 .הישן ברחוב ההדר

 
צ מהמתקנים החדשים ואנו "ילדינו מאוד נהנים אחה

אנו מבינים ...נהנים מכך שבייתנו לא מלא חול כבעבר
את המחשבה וההשקעה הכספית הרבה שנעשתה 

 .מאודלטובת ילדי המושב ומעריכים זאת 
בהזדמנות זאת אנו מבקשים מההורים להגביל ולחנך 

על מנת  10.33-10.33את ילדיהם לא לשחק בגנים בין 
 .לא להפריע למנוחת השכנים

 
 6הורי המושב, תודה

___________________________________ 

 
רוצים להודות לכם על הגינה המקסימה , לחברי הוועד

 ,שהקמתם עבורינו
  !!תודה וישר כח

 
 מאיתנו ילדי המושב

       
  :חובות חברים

מספר , למרות הבקשות וההודעות החוזרות והנשנות
חברים עדיין לא שילמו את חובותיהם עבור צריכת 

 .מים
בימים הקרובים תצומצם . לא ישלחו הודעות נוספות

 .אספקת מים לצרכנים אלה

 טוב להודות

mailto:maontamar@mhazait.co.org.il%20או
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מסע קום "התארגנה רשימת בייביסטריות לערב של 

 (.תמוז' ב, 1360)של מושב בית גמליאל " אתה
 .למעונינים נא לפנות לשולי

 
 2528112225שולי 

_____________________________________ 
 

 .מעונינת לעשות ביביסיטר אחראית ומסורה
 .בכל שעות היממה

 
 25081382.2-אופיר שני

2001112212 
_______________________________________ 

 
אנו מארגנות קייטנה בחופש ! ימי שישיקייטנת קיץ ב

 .1:33-10:03:הגדול בימי שישי בין השעות

 .'הקייטנה מיועדת לילדי הגן עד עולים לג

 ...נטייל ועוד,ניצור ,בקייטנה נשחק 
 !!!ספר המקומות מוגבלזדרזו להרשם מה
 

 25081382.2-אופיר שני
 2521202301-נעה לוין

_______________________________________ 
 

יחידות נופש כל השנה  -חופשה גדולה במחיר קטן
 -ו 4 -להשכרה במחירים מפתיעים כולל חופשת הקיץ ל

 .בטבריה ואילתנפשות  5
 

  2500120250 יהודית
 281111.236או 

_____________________________________ 
 

 .חרוץ ואחראי, עדיף עבודה קבועה, מחפש עבודה
 

 ,2511112111מתן אסקל  

 .28-1113501 או
_______________________________________ 

 
עבודות שיפוצים ותיקונים , ריצוף, גבס, עבודות צבע

 .כלליים
הדברות לכל סוגי המזיקים ברישיון משרד לאיכות 

 .הסביבה 
 

 252-50118.0: יוסי שינדלר
_________________________________________

עצי זית בני  - תרה עצי זית בוגרים במחיר הזדמנולמכי
 . בלבד א"ח כ"ש 933במחיר + 03

 !וכהוכל הקודם ז, הכמות מוגבלת
 

   13.000.-252 שלום     
 6 'להתקשר החל מיום א

 

 לוח מודעות

שיעורי התעמלות בריאותית אקטיבית במים 
 לנשים( אקווהארובי

 
 -אני שמחה להודיע על פתיחת עונה חדשה מה

הפרדה , לנשים בלבד בפקולטה לחקלאות  31.30
 03:33-01:33ימי רביעי  01:33-00:33 ימי שני מלאה

בואי להזיע ולשרוף שומנים מבלי להרגיש לצלילי 
התעמלות אקטיבית במים מומלצת . קצבית מוזיקה

כולל הריון או אחרי  לכל הגילאים בכל שלבי החיים
שריפת קלוריות , מספקת הגנה מירבית למפרקים, לידה

מפחית עומס על השרירים ויחד עם זאת מחזק , מרובה
מומלץ , י התנגדות במים"עיצוב וחיטוב הגוף ע, אותם

, בצקות, יפוטוניהה, השמנת יתר, יציבה: לבעלי בעיות 
 . לחץ דם, אוסטיאופורוזיס

 
בעלת תואר ( חוג עיצוב במושב בעבר)בהנחיית קטרינה  

 .מאמנת שחייה ושחייה שיקומית, בחינוך גופני ומחול
 

  251.151585: ניתן לפנות לקטרינה
 2508522121: יעל יששכר  או

 

 
הכנה )קומה אחת , םחדרי  5  ,בית בהרחבה, למכירה

 (לקומה נוספת
 .250.00550  הדס

_______________________________________ 
 

מתפנה . מתאים לזוג. להשכרה בית בן שני חדרים
 .בקיץ

 
 250-8011501  כהנא  אורה

_______________________________________ 
 

 .בית חמוד להשכרה מחודש אוגוסט

  .שלושה חדרים גדולים. בית עם חצר פרטית גדולה

 . ומזגנים. מטבח מאובזר כולל כיריים תנור ומקרר

 .בנוסף מקלחת מרווחת ושרותים
 

 100200.-251דבורה 
 .ילךצ וא"אפשר להתקשר משעות אחה 

_______________________________________ 
 

 :להשכרה
 .חדרים ומזגן 0 בית עם. 1
 .מרפסת גדולה ומזגן ,חדרים 0 בית עם. 0

 .כניסה באוגוסט לשניהם
 

 250-812.000שמואל וייס 
_______________________________________ 

 
 ,חדרים 5בית בן , בהרחבה, להשכרה 

 קיץמתפנה ב, לטווח ארוך
 252-8812825 אילנה

 השכרה/ן למכירה"נדל
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 עימכם' ה
 :השבת

 ב"פעולת חב 00:12
 לימוד ומפקד מדריכים 38:12

 חניכים מפקד  38:15
כדאי להזדרז , ההרשמה ללונה פארק נסגרת בקרוב

 !!להרשם
 

 : הפרשה בעיקרה עוסקת במרד
ליאב ואון בן פלת בני ודתן ואבירם בני א...ויקח קורח"

ויקהלו על משה ...חמישים ומאתים נשיאי העדה...ראובן
רב לכם כי כל העדה כולם ': ועל אהרון ויאמרו אליהם

  –" '?ומדוע תתנשאו על קהל ה' קדושים ובתוכם ה
מדוע , 'הרבה יותר מדי לקחתם לעצמכם גדולה' רב לכם'"

אחיך אם לקחת אתה מלכות לא היה לך לברור ל' תתנשאו
, שהיה מגדולי הדור וממכובדיו, מה גרר את קורח -!" כהונה

מבואר כי תחילת הלהט המהפכני ? ליפול למחלוקת כזאת
של קורח היה ברגע שבו נתמנה אליצפן בן עוזיאל לנשיא 

עמרם הבכור ...אחי אבא ארבעה היו: אמר קורח", שבט לוי
 . אחד מלך ואחד כהן גדול, נטלו שני בניו גדולה -
שאני בן יצהר שהוא שני ? לא אני, י ראוי ליטול את השניהמ

!". והוא מינה נשיא את בן אחיו הקטן מכולם? לעמרם
מה : "קנאה זו גררה את קורח גם לדברי הסתה ודמגוגיה

: לומר להם דברי ליצנות...כינס את כל הקהל? עשה קורח
. והיו עמה שתי נערות יתומות, אלמנה אחת היתה בשכונתי

לא ': באה לחרוש אמר לה משה . לה שדה אחתוהיתה 
שדך לא ': באה לזרוע אמר לה', תחרוש בשור ובחמור יחדיו

הניחי ': באה לקצור ולעשות ערימה אמר לה', תזרע כלאיים
תני תרומה ': אמר לה, באה לעשות גורן . 'לקט שכחה ופאה

. הצדיקה עליו את הדין ונתנה לו . 'ומעשר ראשון ומעשר שני
עמדה ומכרה את השדה וקנתה שתי ? ה ענייה זומה עשת

 .כבשות כדי ללבוש מגיזותיהן ולהינות מפירותיהן
' !תני לי את הבכורות': כיוון שילדו בא אהרון ואמר לה 

בא . הגיע זמן הגזיזה . הצדיקה עליה את הדין ונתנה לו
אין בי כוח ': אמרה. 'תני לי ראשית הגז': אהרון ואמר

כיון ששחטה אותן . 'ני שוחטתן ואוכלתןלעמוד באיש זה הרי
: אמרה. 'לחיים וקיבה, תני לי זרוע': בא אהרון ואמר לה

הרי הן עלי , אפילו אחרי ששחטתי אותן לא ניצלתי מידו'
כל : "שכך נאמר,כולה שלי , אם כך': אמר לה אהרון' !חרם

היא עם שתי , נטלן והניחה בוכה  ".חרם בישראל לך יהיה
כך הם עושים ותולים  . ה לעלובה זוכך עלת. בנותיה

להזהיר , זהו המסר שהפרשה מנסה להעביר לנו–!" ה"בקב
אותנו מפני כוחה ההרסני של מידת הקנאה שהביאה את 

הקנאה : "ועליה נאמר בפרקי אבות, קורח ועדתו אל אבדנם
 !"והתאווה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם

 !שבת שלום

 
 960610, ח"ר' ב –תמוז ' יום ראשון א

 
 חנה לבל, ך"תנ 1:45

 'חלק ב –הטמפלרים :  הרצאה 13:33
 יוסי מריומה:  מרצה 
 

 
 לסיום חוג מוסיקה  " לילה לבן"קונצרט 

 6בהנחייתה של המוסיקולוגית גילה יוסלזון
 

 17:03בשעה  1160,  תמוז' ה ביום שלישי י"יתקיים בעז
 .במבנה מרכז היום

 .לו'פסנתר וצ, בהשתתפות שלישיה קאמרית לכינור
הכנרת הראשונה של התזמורת  –ין גלינה גלושק

 ,פסנתרנית –מרינה ירצקי  .לציון-הסימפונית ראשון
 -יפים אייזנשטט  .  מובילה בתחומה בארץ ובעולם

 .ירושלים   לן הראשון של התזמורת הקמרטה'הצ
 ...רחמנינוב ועוד, יקובסקי'צ: יצירות מאת, בתוכנית

 ₪  05מחיר , יוגש כיבוד קל
 

או אצל הרכזות  1541090: טלפוניםהרשמה במרכז יום 
 .בישובים

  
 6צוות העמותה וקהילה תומכת

 

 בני עקיבא העמותה למען החבר הותיק

 
 

 , ה בשבוע הקרוב"חם יתקיים בע-המפגש הקבוע של בית
  אחר 17:33בשעה  ,(11630), בתמוז' ג, ביום שלישי

   .הצהריים במועדון וותיקים
 

ג בשעה "תשע' ה, בתמוז' ביום שלישי י, שאחריובשבוע 
ה קונצרט חגיגי לסיום "יתקיים בע, (1163060310), 17:03

הקונצרט . ראו פרסום מפורט. חוג המוסיקה בשנה זו
 .יתקיים במרכז יום לקשיש הממוקם בקבוצת יבנה

כל הציבור  !!!תכנית הקונצרט נהדרת וחבל מאד להפסידו 
 !!!מוזמן

לנו בהקדם  על מנת שנוכל לארגן את אנא הרשמו אצ
 . ההסעה לקונצרט

 
 :לפרטים נוספים ניתן להתקשר

 1110813' למרים גרינוולד טל 
 1113132' לב    טל-או למרים בר

 

 בית חם

 !! שבת שלום ומבורך

 
 :המערכת

 שמרית פרנקל
 צקי יולס
 אפרת להמן: מדפיסה

 שרית גרוסמן: מפיצה
הודעות לפרסום יתקבלו עד יום שלישי ב 

67:22. 
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