בס"ד

עלון שבועי

בית גמליאל

פסח
ט"ו ניסן תשע"ב
7/4/12
גיליון מס' 754

כניסת שבת וחג
יציאת שבת וחג

18:37
19:37

מנחה באמצ"ש
ערבית באמצ"ש

19:07
19:17

דבר תורה  /הרב
"כל דכפין ייתי וייכול"
הייתכן ,שכאשר כולם יושבים לסדר מוזמנים או מזמינים
סביב השולחן אז כביכול מזמינים אורחים ואומרים "כל
דחפין ייתי וייוכל"? אלא ,בקטע הזה בעל ההגדה מביע
רגשות מיוחדים .1 :הנה האדם מופיע כמי שבכוחו להיות
המזמין ולא כעבד במצרים ,ששם בקושי היה לו ולמשפחתו
מזון ,שהיו כ"כ זקוקים לו .והנה ,עכשיו יש בכוחו להיות מין

המזמינים ,מי חלם?! היהודי פותח את ליל הסדר "בכל
דחפין ייתי וייכול" הוא זוכה להיות מסוגל להזמין ולארח.
 .2בעל ההגדה בקיראתו "לכל דחפין ייתי וייכול" רוצה
להעצים את מושג פתיחות הלב .אין הכוונה ,שעכשיו הוא
מזמין את האורחים ל"סדר" ,אלא הרעיון הוא להביע את
רוחב הלב בעצם השאיפה והרצון להכנסת אורחים.
____________________________
חג שמח וכשר ,הרב

משולחן המזכירות

עירוב תבשילין
השנה שביעי של פסח חל ביום שישי ,לכן יש לעשות
"עירוב תבשילין" .מי ששכח יוכל לסמוך על העירוב
תבשילין שאני עושה.
________________________________________
סוף זמן אכילת חמץ10:36:
סוף זמן ביאור חמץ11:39 :
_________
הרב
שיעור בשבת
בשבת הקרובה חג הפסח ,נקיים שיעור על "ההגדה של
פסח" כולם מוזמנים בשעה  17:45בבית הכנסת הגדול.
______
הרב

בחול המועד פסח,בין התאריכים ,12/4-8/4 ,המזכירות
יוצאת לחופשה ותהיה סגורה.
מגרש הכדורסל
כידוע  ,מגרש הכדורסל נעול בשבת בשל קדושת השבת ובשל
מנוחת השכנים שגרים בסביבה .לצערנו ,בשבועות האחרונים
 ,העובדה שהמגרש נעול בשבת לא מוצאת חן בעיני מספר
ילדים  )...שמות הילדים ידועים לנו והודעה נמסרה להורים(
שטורחים בכל שבת לשבור את המנעול  ...על מנת לשחק
במגרש ...במידה ותופעה זו תחזור על עצמה המגרש יהיה
סגור גם בימי החול ולא רק בשבת!!!
הודעה זו מופנת גם להורים  ,שיקחו אחריות על מעשי
הילדים שלהם ...חג פסח שמח וכשר
מקווה
אילנה 0548094202 -בימים :רביעי ,חמישי ,מוצ"ש.
דבורה 0544534015 -בימים ראשון ,שני שלישי.
בימי שישי לסירוגין.

משולחן המערכת
להזכירכם ,בשבת הבאה לא יתפרסם דף המידע .צוות המערכת בחופשה.נשוב ונפרסם ,בע'ה ,בשבת פרשת תזריע-מצורע.
_______________________
חג שמח ,שירי עידית ואפרת.

לוח מודעות
רעי אריאל , Dip.Ac.CH,מטפל ברפואה סינית .עבר
התמחות בבי"ח אוניברסיטאי בסין .דיקור ,צמחי מרפא,
שיאצו-עיסוי ,תזונה ועוד .בעיות אורטופדיות,
שינה ,עיכול,מיגרנות וכאבים ,לחצים ,מחלות
כרוניות ומגוון תחומים נוספים) .בית משפחת אריאל(.
רעי 0502826261
_______________________________________
אני מוכרת חיתולים אקולוגיים מתכלים העשויים מעמילן
תירס וכותנה ללא נפט וכלור ,מתוצרת הארץ .וכן מוצרים
של וולדה ,מאמי קר ושלוס )חומרי ניקיון ידידותיים
לסביבה ,דוחה יתושים טבעי ועוד( במחירים
אטרקטיביים.
רננה ריכטר וינברג 0523380655
______________________________________
חוגגים יום הולדת לילד/ה? מעוניינים להפתיע את
החברים? יש לכם אירוע ואתם רוצים גיוון? אשמח
לעשות עבורכם ארוע שמח עם סוכר )שערות סבתא(,
נקניקיה וצ'יפס בלחמניה )אפשר גם כל אחד לחוד(.
אברהם פישר 0546641044
_______________________________________
מעוניין בריהוט גן,כורסת סלון או שולחן מחשב למסירה.
אלי 0775496083
_______________________________________
להשכרה יחידת דיור  2חדרים ,מתאים לזוג  ,סטונדט
וקליניקה.
פנחס 0545689973

ועדת איכות הסביבה
לקראת פסח :לנקות את הבית בלי ללכלך את העולם
האתגר הסביבתי לקראת פסח:
מה אנחנו יכולים לעשות כדי להפוך את הסביבה הקרובה
שלנו ,את ארצנו ואת העולם כולו לנקיים יותר
להפחית ) - (Reduceלפני שאתם לוקחים עוד שקית
בסופר ,או רגע לפני שאתם קונים משהו חדש )במקום זה
שקניתם רק לפני שנה( ,שאלו את עצמכם" :האם יש לי
באמת צורך בזה?" ואם אתם לא כל כך בטוחים ,אז יכול
מאד להיות שאתם לא צריכים את זה .זכרו :הרבה יותר
קל לא לייצר פסולת מאשר להיפטר ממנה.
להשתמש שוב ) - (Reuseרב פעמי תמיד עדיף על חד
פעמי .סמרטוט מבגד ישן עדיף עשרות מונים על קנוי ועל
מגבות נייר .וזאת רק ההתחלה :זה המקום למצוא את
היצירתיות החבויה בכם .הפכו את הסיר הישן לעציץ ,את
מכלי הפלסטיק שהכילו מזון יבש למכלים עבור צעצועים
קטנים ,ועוד ועוד ,כיד הדמיון הטובה עליכם ועל ילדיכם.
למחזר ) - (Recycleלהפריד מראש את האשפה ,וכל מה
שניתן  -לזרוק לפחי מיחזור לפי הסוג המתאים .משם
יאספו את הפסולת ,יפרקו אותה בתהליך תעשייתי
לגורמים ויהפכו אותה לחומר גלם חדש .את הפסולת
האורגנית אתם יכולים להפוך לדשונת )קומפוסט( .מה
שהולך לזבל הרגיל מגיע משם למטמנה ,שם יישאר למשך
עשרות ,מאות ואפילו אלפי שנים.
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משולחן הגבאים
בית הכנסת "מנחת ש"י:
בשבת פסח תערך תפילת ותיקין )הנץ( בשעה .05:50
בשביעי של פסח ,תערך תפילת ותיקין )הנץ( בשעה .05:45
בסיום ליל הסדר ,משעה  , 01:00ייערך לימוד כל הלילה
ב"מנחת ש"י" עד לתפילת ותיקין.
בחול המועד פסח ,תערך תפילת שחרית בשעה  07:00ומנחה
גדולה בשעה .13:30
בברכת חג שמח ופסח כשר ,הגבאים
בית כנסת ספרדי:
יום שישי  -ערב חג
תפילת שחרית " במועדון ותיקים " בשעה  7:00בבקר ,לאחר
התפילה  ,סיום מסכת.
תפילות החג יתקיימו בסניף בנ"ע
תפילת מנחה  -זמן כניסת החג/שבת ולאחריה תפילת ערבית
תפילת שחרית " -הודו" ,בשעה 8:00
תפילת מנחה  ,13:15-ולאחר התפילה שיעור.
תפילות בימי חול המועד יתקיימו במועדון ותיקים,
שחרית בשעה  7:00בבקר
תפילות החג השני יתקיימו בסניף בנ"ע:
תפילת מנחה  -זמן כניסת החג ולאחריה תפילת ערבית
תפילת שחרית  " -הודו " בשעה 8:00
בברכת חג פסח כשר ושמח לכל תושבי בית גמליאל
הגבאים
טקס יום העצמאות
הכנות
ההכנות בעיצומן -תודה על שיתוף הפעולה וההתגייסות.
אנו זקוקות לתמונות של בני/בנות נוער המשרתים כיום בצבא
או בשירות לאומי .נא להעביר תמונות עם אזכור תפקיד
ומקום השירות לדר דשן בכתובת דוא"לdar89@walla.co.il:
מועד אחרון להעברת התמונות -מוצאי חג הפסח.
הטקס
 19:40תפילת ערבית
 20:45תחילת הטקס
מזון -במהלך הטקס לא תתאפשר מכירת מזון בדוכנים ! עקב
השעה המאוחרת מומלץ להתארגן בהתאם במיוחד עם
הילדים.
מקומות ישיבה -השורות הראשונות מיועדות לאנשים
המבוגרים -נא לכבד זאת ולא להושיב ילדים צעירים.
צילום במהלך הטקס -להורים המעוניינים לצלם את ריקוד גן
מיכל ,ניתן לצלם במהלך החזרה הגנרלית .המועד המדויק
יפורסם ע"י מיכל.
אנו מבקשות שלא להיכנס לרחבת הטקס לאחר ההתחלה כדי
לא לפגוע ברצף החלקים ולהתחשב ביושבים בקהל.
בזמן הטקס יערך צילום מרכזי שיועלה לאתר האינטרנט של
המושב.
_____________________
בואו בשמחה,
דליה אביגדורי ויעל נדלר
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בית חם
המפגש הקבוע של בית-חם יתקיים ,בע"ה ,לאחר חג
הפסח ,ביום שלישי כ"ג ניסן ) ,(15/04בשעה 17:00
אחר-הצהריים במועדון וותיקים.
אנא שימו לב שבעקבות שעון הקיץ שינינו את שעת
המפגש לשעה  17:00אחר -הצהריים.
תודה לרב סלומון ,ששוחח עמנו בשבוע החולף על
משמעות החרות.
אנו מאחלים לכל תושבי בית-גמליאל חג פסח-
חרות-אביב כשר ושמח עם כל עם ישראל.
____________________
לפרטים נוספים :
מרים גרינוולד9437841:
מרים בר-לב9431310:
דואר
אני יוצאת לחופשה ,בתאריך  .15/4-20/4דואר רשום
וחבילות תוכלו לקבל אצל ענת שטאובר בית  ,99מול
הדואר.
______________
בתודה ,חנה אדלר
מאמר לשבת פסח
הציווי של מצות מצה מופיע בשמות פרק יב,
בפסוקים ט"ז ,י"ז ,וכ'" :שבעת ימים מצות תאכלו..
 .ושמרתם את המצות כי בעצם היום הזה  . . . .כל
מחמצת לא תאכלו בכל מושבתיכם תאכלו מצות".
ורק בפסוק ל"ט מופיעה הסיבה למצוה זו" :ויאפו
את הבצק אשר הוציאו ממצרים עגת מצות כי לא
חמץ כי גרשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה וגם צדה
לא עשו להם" .וכך מלמדנו רבן גמליאל בהגדה
"מצה זו שאנו אוכלים על שום מה? על שם שלא
הספיק בצקם להחמיץ עד שנגלה עליהם הקב"ה
וגאלם מיד שנאמר 'ויאפו את הבצק  '..וכו'.
אמנם אנחנו יודעים שגם כאשר בני ישראל היו
עבדים במצרים אכלו מצות .דבר זה מפורש בהגדה:
"הא לחמא עניא דאכלו אבהתנא בארעא דמצרימה .
 .".נשאלת השאלה :כיון שגם במצרים אכלנו מצות
וגם אחרי הגאולה אכלנו מצות – מה מייחד את
המצות שאכלנו בשעת הגאולה? התשובה היא
שההבדל אינו במעשה האכילה כי אם במי שמצוה
על האכילה .במצרים אכלנו מצות מפני הלחץ של
פרעה .עכשיו אנו אוכלים מצות בציווי הקב"ה .זה
כל ההבדל ,אבל זה הבדל משמעותי .ואולי רעיון זה,
שעיקר משמעות מעשה המצוה הוא בקיום ציווי ה',
רמוז בסדר הפסוקים במצות מצה.
התורה מלמדת אותנו שהעיקר הוא הציות למצות
ה' ,ועל כן המצוה מוזכרת שלש פעמים בלי
נימוק .טעם המצוה הוא עניין משני בלבד ,ועל כן
הוא נזכר רק מאוחר יותר.
_____________________________
בנצי מסלו) ,המגיע לגיל המצווה ועושה(
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משולחן המתנ"ס
מדרשירה נדודים
ערב של חוויה ישראלית – יהודית .מפגש מיוחד בין
מוזיקה ,אנשים ומקורות .בין הנדודים של עמי"ש במדבר
לבין נדודי של האדם.
יום רביעי ד חוה"מ פסח י"ט ניסן  11/4בשעה 21:00
באולם המופעים בקבוצת יבנה .בואו בשמחה!
רישום לגנים
הרישום לגנים לשנה הקרובה.
הרישום מתבצע באינטרנט והיה צריך לבצע את הדבר
לפניי חודש ויותר .בנוסף הורים שרשמו ולא סידרו את
נושא התשלום ,הרישום שלהם גם לא נקלט ולכן
חשוב מאוד להתקשר לברר במועצה שאכן הילד רשום.
נכון להיום יש מקום לעוד שני ילדים ויש לציין שכול
הקודם זוכה .מי שלא ירשם ויזכר מאוחר יותר או
שההרשמה שלו לא נקלטה ולא יהיה מקום בגנים הילד
שלו ישלח לגן מחוץ למושב .לכן שוב אני חוזר ,מהרו לבצע
רישום וגם בידקו שהרישום ניקלט במועצה.
________________
איציק ברגר

בני עקיבא
השבת אין סניף
*מי משוגע? בית גמליאל משוגע! מסע פסח כל הכבוד לכל
החניכים המשוגעים שיצאו למסע משוגע במיוחד! ☺ היה
מטורף!
*כל הכבוד לכל העוזרים במלאכת ניקיון הסניף לקראת חג
הפסח ,מקווים שגם נהניתם ):
* תודה רבה רבה רבה לריקי ומוטי שטאובר שבזכותם
המסע וניקיון הסניף הפך למתוק הרבה יותר!!
_________________________
חג כשר ושמח,
צוותשע"ב

הוועד החקלאי
חברי אגודה העוסקים בחקלאות ,ומעוניינים במענק כספי
לשיפור מערכת ההשקיה במשקם ,מתבקשים להעביר את
בקשתם למזכירות עם תוכנית מפורטת והצעת מחיר לכך.
לא יתקבלו בקשות לאחר .20/5
כל חבר באגודה רשאי לעיין בספרי הפרוטוקולים של הועד
בימים ושעות בהם קבלת קהל ו/או בתיאום עם המזכיר .
_____________________
ועד האגודה החקלאית
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לוח אירועים לשבוע הקרוב
יום ראשון
ט"ז ניסן 8/4
א לעומר
16:00
שיעור תורה לילדים
)ביהכ"נ הגדול(

יום שלישי
י"ח ניסן 10/4
ג' לעומר

יום שני
י"ז ניסן 9/4
ב לעומר

יום רביעי
י"ט ניסן 11/4
ד' לעומר
16:00
שיעור תורה לילדים
)ביהכ"נ הגדול(

יום חמישי
כ' ניסן 12/4
ה לעומר

זמני השבת-חג פסח
תפילת מנחה
תפילת ותיקין
שיעור במסכת שבת
שחרית
שחרית
לאחר התפילה ,שיעור למבוגרים ,שבי דויטש
במקביל שיעור לילדים ,דורון לוז
מנחה גדולה
מנחה גדולה
תהילים לילדים
שיעור בענייני פסח ,הרב
תהילים לנשים ונערות
בין מנחה לערבית,שיעור פ'ש-יוחאי רוזנברג

המערכת:
עידית בוכניק
שירי גביש-טויטו
מדפיסה :אפרת להמן
מפיצה :שרית גרוסמן
הודעות לפרסום יתקבלו עד יום
שלישי ב .19:00
dafmedabg@gmail.com
www.beitgamliel.org.il
שם :גמליאל .סיסמא57 :
מזכירות המושב9437133 :
Sg828@bezeqint.net
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שבת שלום
וחג כשר שמח!!!
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