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  עלון שבועי

 בית גמליאל

 

  שלח לךפרשת 
  התשע"ג סיון כ"ג

1.6.2013  
  

  19:19 :השבת כניסת
  

   20:24 : השבת יציאת
  

  19:44 :ש"באמצ מנחה
  

    19:54 :ש"באמצ ערבית

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 / הרב דבר תורה

ְּבֵני -ב ַּדֵּבר ֶאל  ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר.-א ַוְיַדֵּבר ְיהָוה, ֶאל - במדבר פרק טו
ֶאֶרץ מוְֹׁשֹבֵתיֶכם, ֲאֶׁשר -ִּכי ָתֹבאּו, ֶאל  ִיְׂשָרֵאל, ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם:

ֶנֶדר -ַבח, ְלַפֵּלאזֶ -ג ַוֲעִׂשיֶתם ִאֶּׁשה ַליהָוה, ֹעָלה אוֹ  ֲאִני, ֹנֵתן ָלֶכם.
ַהָּבָקר, -ַלֲעׂשוֹת ֵריַח ִניֹחַח, ַליהָוה, ִמן-- אוֹ ִבְנָדָבה, אוֹ ְּבֹמֲעֵדיֶכם

    ַהֹּצאן.- אוֹ ִמן
  

פסוקים אלו מופיעים מיד לאחר פרשת המרגלים והעונש 
 –החמור שבא בעקבותיה. פרשה, בה  אומר הקב"ה למשה 

ְמַנֲאַצי, א - ַּבְעִּתי, ַלֲאֹבָתם; ְוָכלָהָאֶרץ, ֲאֶׁשר ִנְׁש -ִיְראּו, ֶאת- "ִאם
המעפילים המנסים לתקן את הנעשה בחטא  .ופרשתִיְראּוָה"

המרגלים  בניסיונם לעלות  אל ראש ההר: מד ַוַּיְעִּפלּו, ַלֲעלֹות 
ָמׁשּו ִמֶּקֶרב -ְיהָוה ּוֹמֶׁשה, א- ֹראׁש ָהָהר; ַוֲארֹון ְּבִרית-ֶאל

ָהֲעָמֵלִקי ְוַהְּכַנֲעִני, ַהֹּיֵׁשב ָּבָהר ַההּוא; ַוַּיּכּום מה ַוֵּיֶרד   ַהַּמֲחֶנה.
   ַהָחְרָמה.- ַוַּיְּכתּום, ַעד

בתשובה  על רצף פרשיות זה אומר ה'חזקוני': "כשראה שחזרו
 ונתאבלו על מה שעשו ,הודיעם שיתיישבו בה בניהם, ודבר 

עימהם על עסקי הקרבנות ,שיקבלם ברצון מהם".ובהמשך 
..."בארץ מושבותיכם תעשו זאת ,אבל במדבר לא דבריו:.

 תקריבו ,כי אתם במזיד ,ואין קרבן כפרה למזיד"

בדבריו, מבהיר ה'חזקוני' ,שבניהם של דור המדבר, שחטא 
בחטא המרגלים, יזכו להתיישב בארץ, ובמיוחד הוא מדגיש 
"אבל במדבר לא תקריבו כי אתם במזיד"... ציווי הקרבנות 

סמיכות לפרשיות הנ"ל, מזכיר לנו, המופיע ,כאמור, ב
שחטאים לא מתכפרים על ידי הבאת קרבנות בלבד, הקרבן 
לא מתקן חטאים, אלא, הוא גורם לכך, שהאדם יהרהר 
ויתחרט על מעשיו , קרבן חטאת מכפר על חטאים שבשגגה , 
ואילו על חטאי מזיד, הכפרה היא רק בתשובה וחרטה 

מי מורכב וקשה, שמעבירה את האדם תהליך פני -עמוקה
שכן, הרבה יותר קל ופשוט להביא קרבן מאשר לעשות חשבון 
נפש אמיתי וכואב. לכן, אומר 'חזקוני' בהתייחסו לחוטאים 
בחטא המרגלים : "אבל במדבר לא תקריבו ,כי אתם במזיד 

  ,ואין קרבן כפרה למזיד"...
 שבת שלום ובשורות טובות, הרב

  שיעורים
   אבות על הדשא. השבת לא מתקיים חוג פרקי

 הרב    18:30השיעור בגמרא בשבת אחה"צ יתקיים בשעה  
  

  שיעור לנשים
    שבת שלום רבקה.    18:30השבת מתקיים השיעור בשעה  

  

  שיעור עם צקי שלו
 20:30אי בשעה במ 27השיעור יתקיים בעז"ה ביום שני, י"ח בסיוון, 

  בואו בשמחה אצל מש' נדלר.
  

  מאיר פישר בית שיעור לגברים ונשים ע"יבין מנחה לער  -  בשטיבל

תזכו לגדלה לתורה לחופה ולמעשים , להולדת הבת יעל לספי ופזיתמזל טוב 
 .טובים

  .קרייף ואתי וישראל יולס ןמזל טוב לסבים חיים וקרולי
  

  ספי ופזית היקרים הרבה מזל טוב להולדת הבת יעל. מאושרים בשבילכם.
  הזה, יגיל, צהלי, ינון ואוראוהבים, צקי, עלי

 
  .להולדת הנכדים,בן לעופר ובן להדס לשלי ונאוהמזל טוב 

  .מזל טוב לסבתא חנקה להולדת הנינים
  .בע'ה שירבו השמחות במשפחותיכם

_____________________________________________________  

 .ילה, לרגל נישואי הבן רועי עם בח״ל ה לרחל ופינחס אריאלמזל טוב 
 

    מסע קום אתה
  !תן כתף להמשך בניית הקהילה

, אחר שהתגייסנו וכבר עברנו כברת דרך
 שמענו והשמענו ,  ישבנו בקבוצות מיקוד

  בואו לקפה להמשך העשייה 

 במועדון 20:00בשעה   ב' תמוז  10/6-ב
    פרטים בהמשך ....
  ועדת היגוי
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בשבוע  פינוי גזם וטאטוא המושבלהלן התאריכים ל

  הקרוב:
  פינוי גזם יום שלישי  4/6
  טאטוא הכביש יום חמישי  6/6

נא לא להוציא גזם לאחר התאריכים הנ"ל וביום הטיאוט 
 נא לפנות רכבים מהמפרצים

 זכירותממשולחן ה
  שוק אביב

"שוק אביב" בסיכומו   ב"ה שזיכני גם השנה לארגן את
שח. הכסף נתרם ברובו  6400הגענו לסכום מכובד של 

דפי הדברים שנותרו גם הם למשפחות הזקוקות לו. עו
רוצה להודות על שיתוף הפעולה, על העזרה  .נתרמו לויצו

תודה לכל מי שתרם את הדברים  .הפיזית והתמיכה
  .שהגיע לקנות  היפים, תודה ענקית לכל מי

  
תודה מיוחדת לעפרה ודביר נוה, לרויטל מיארה, לשפרה 

גרובר,לרחל הריסון ולחתן שלה אסף ,לשירה 
ה שטריקר,לבעלי זאב מייזליק, לחתני הריסון,לחמד

אריאל ארביב, לגלעד מייזליק בני ,לרותם שטאובר, 
סתיו נזרי , לקוקי פישר ,לדליה פרנקל, לויקי אוחיון, 

לערן צור ,לחבורת בחורים צעירים הגיעו ופרקו בדקות 
את כל השולחנות אני זוכרת את נתנאל הריסון דניאל 

ועוד   נתנאל אדלרשטאל, בנימין קסלר,טל מסינגר, 
  .המון אנשים טובים שלקחו חלק במבצע המיוחד הזה

  זכתה ענת שטאובר במטען נייד- בפרס הראשון בהגרלה 

 , GPS ,המתחבר לאייפון, אייפד, גאלקסי,מצלמות
  .המטען משווק ע" אורי מייזליק. טאבלטים

זכו עפרה נוה - קסדה לרוכב אופניים  -בפרסי ניחומים
  .ושירי טוויטו

המקום לתודה מיוחדת לועד המושב שמאפשר לי  זה
כבר כמה שנים להשתמש במחסן במשך כמה חודשים, 

  .ולעשות את השוק בתוך המועדון בצורה מכובדת
    מדי מייזליק

    תן קהילתי במושב שדמה-שוק קח
  

   15:00עד  11:00-מ 31.5יום שישי 
בגדים, ספרים, צעצועים, כלי  -בואו לתת ולקבל מכל טוב 

  ת ועוד....(במצב טוב בלבד)בי
  

שמן זית של משק  -כרגיל יתקיים שוק איכריות ואיכרים 
, ירקות אורגניים דבש וקינמון דותן משדמה, מאפים של

בקדרון, דוכן קריסטלים ומיסטיקה   בקצה היער של חוות
   של קליניקת 'סימפטיה בטבע' בעשרת.

   אם תרצו להקים דוכן בשוק דברו עם רותי
 052-8205013 .  

   תתקיים פעילות מיוחדת: 13:00בשוק הקרוב בשעה 
סדנת פיסול באדמה  -''ליצור את האשה שאת בידיים'' 

רוצות לגעת בחומר ובנשיות שלהן. להתחבר ש לנשים
   לאדמה ולידיים שלנו וליצור משם.

מיילדת בית   - סיטון- דקלה אייל הסדנה בהנחיית
לעסקים. יועצת שיווקית שמאמינה בשיווק מהבטן, מתוך 

ר של הגוף תשוקה וחיבור למהות. נחקור יחד את החיבו
  הפיזי עם העצמי והעסק.

 - ננגן יחד  14:00בשעה  !חזרנו למסורת הג'ם סשנים
   ות/ים להביא כלי נגינה ולהצטרף!מוזמנ

ה שלא יהנו ממנו עוד למ -בשוק מושקעת עבודה רבה 
נשמח אם תפיצו הלאה לחברים נוספים א/נשים? 

   שיכולים ליהנות מהשוק שלנו!

 

  תרבות למבוגרים
באולם המופעים בקבוצת  20.30בשעה  11.6 יום שלישי,*

  "נשואים וחיות אחרות"-צגהתתקיים הה שילר
הצגה מתוקה,שנונה ורומנטית על אהבה,יחסים 

  הרפז,דן תורן.-דורית פלד-שחקנים ונישואים.
  . 75ח במקום "ש 60כרטיסים במחיר 

  באולם ויקס ברחובות 20.30בשעה  20.6יום חמישי,*
עם משה להב,ג'קי לוי  "טיש בשלושה"- יתקיים המופע
  ת ושאר רוח.מילים,מנגינו וקובי אריאלי.
  .110ח במקום "ש 90כרטיסים ב מופע מקסים!

באתר הפרדסנות  21.30בשעה  22.6מוצאי שבת,*
מירון וארבל,בליווי בוביזמר".נארח את ה" ברחובות

מעידן רייכל עד שושנה דמרי . מתופף ישירו עם הקהל
  ומה שביניהם...

  ח בלבד."ש 50כרטיסים במחיר 
  .08-9428060. 055-6612551פנינה שטאובר  -להזמנות

 
  סיפורי לבנה

  
סיור אסטרונומיה ייחודי בשבילי הרקיע  -כוכבים בחוץ

נערוך תצפית והכירות מפורטת עם , באזור פארק בריטניה
ונלמד לאור המדורה מה יש ליהדות להגיד  כיפת השמיים

  בהדרכת שלמה בוסקילה. בנושא
  21:00בשעה  6/6יום חמישי, כ"ח בסיון, 

 ,שעות 3 -משך הסיור כ ,ם פרטיים וברגלהסיור ברכבי
 ,יש להצטייד בלבוש חם ופנס מחצלות,ישיבה על 

   08-8608331לפרטים והרשמה: מרכז יעקב הרצוג 
  ₪ 50מחיר 

  *הטיול מותנה במס' הנרשמים ובמזג האויר. 

    "אבות ובנים" בית גמליאל
בנים ובנות  לימוד בחברותא של הורים וילדים כל שבת,

  במועדון הוותיקים ,17:00שעה ב, מכיתות א' עד ו'
  הרבה פרסים והרבה שמחה!!! מי שבא מרוויח

  כל חודש יתקיים אי"ה חידון ומקבלים פרסים גדולים!!
כל שלושה חודשים יתקיים אי"ה חידון מיוחד בו יחולקו 

  נוכחות האבות חובה! פרסים גדולים ומיוחדים!!
  

מבחן  , יתקיים31/5/13ב. ביום שישי הקרוב, כב' סיוון, 
מסכם בנושא ל"ג בעומר ושבועות, בשעה שתיים במועדון 

דפי הלימוד והשאלות שחולקו נמצאים באתר , הוותיקים
  ה!!כל מי שניגש זוכ. המושב
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מחפש עבודה בניקיון לבתים פרטיים בקיץ (החל מחודש 

 . יולי) , כל עבודה תתקבל בברכה
  0585654477 -לביא דרורי 

________________________________________  
 . 10.6י ב לקראת ערב קהילת

ט המעונינים לעבוד - אנו קוראים לבני נוער כיתות ז 
  כביביסיטר/ית באותו ערב.

  0508990005נא לייצור קשר עם: שולי רוזינסקי 

  rosinskys@gmail.com או במייל:
________________________________________  

 ות צבע, גבס, ריצוףעבוד
  עבודות שיפוצים ותיקונים כלליים.

הדברות לכל סוגי המזיקים ברישיון משרד לאיכות 
  הסביבה .

  050-5249862 יוסי שינדלר
  

 לוח מודעות

  
  2/6/13יום ראשון כ"ד סיון תשע"ג, 

 
  תנ"ך, חנה לבל  8:45

מפונקת או  הרצאה:  "ילטא":  ילדה  10:00
  מרצה: עדי בולט.  תלמידת חכמים.

  –חוג אמנות עם ד"ר אפי זיו  - מדרשת ח"י   17:00
  "פיקאסו"

  מדרשת ח"י – 4/6/13ון, ויום שלישי כ"ו סי
  חוג מוסיקה עם גילה יוסלזון. 17:00

 צוות העמותה וקהילה תומכת.

 

 העמותה למען החבר הותיק

  
  עם רן זמיר"תירס חם"  –שעת סיפור 

ים עם כלי נגינה בעקבות התירס סיפור על ילדים המטייל
  החם.

בבני  17:00) בשעה 5/6/13אי"ה ביום רביעי כ"ז בסיוון (
  דרום.

 וכוללת שירים בליווי חי של גיטרה, 2-5מיועדת לגילאים 
  בובות כף יד והפעלה של הילדים. סיפור מרכזי בהמחזה,

  
  

  על פי מחזהו של נתן אלתרמן - "כינרת כינרת" 
קבוצת  –בהפקת חברי החוג לדרמה, להקה קולית ונגנים 

  יבנה
  :הצגות בהפקה קיצית ומרעננת בבית האדום 7

 1.6מוצ"ש פרשת  "שלח", כ"ג בסיוון   -הצגה ראשונה 
  21:30בשעה 

  21:00בשעה   4.6יום שלישי, כ"ו בסיוון   - הצגה שנייה 
        21:00בשעה  6.6יום חמישי, כ"ח בסיוון  -הצגה שלישית 
 8.6מוצ"ש פרשת "קורח",  ל' בסיוון  - הצגה רביעית 

    21:30בשעה 
             21:00בשעה  10.6יום שני, ב' בתמוז   - הצגה חמישית 

   21:00בשעה  12.6יום רביעי, ד' בתמוז   -הצגה שישית 
  21:00בשעה  13.6יום חמישי, ה' בתמוז  -הצגה שביעית 

  
קשר לשרה בלנקשטיין בטל: להזמנת מקומות ניתן להת

050-6998418  
  נא לבוא בלבוש חם –שימו לב: הבית האדום ממוזג 

 הציבור מוזמן

 

  

  חם יתקיים בע"ה בשבוע הקרוב, -המפגש הקבוע של בית
  אחר 17:00), בשעה 04/06( ביום שלישי, כ"ו באייר 

תתארח אצלנו חברתנו   הצהריים במועדון וותיקים.
במושב, גב' אתי יולס שתשוחח עמנו על הנושא: "איך 

  אנו זוכרים ולמה אנחנו שוכחים".
מודים לחברנו נחשון וולפסון על שיחתו המעניינת אנו 

עמנו על "בריאות עיניים" לפני שבועיים; ולחברתנו 
ורדית לוי ששוחחה עמנו על הנושא "אתיקה בהלכה" 

 בשבוע החולף.
  לפרטים נוספים ניתן להתקשר:

  9437841למרים גרינוולד טל'  
  9431310לב    טל' - או למרים בר

 

 בית חם

 משולחן המתנ"ס

  
דת דיור ממוזגת ומרוהטת מתאימה לזוג או למבוגר/ת ייח

 עם מטפל/ת
 054-6360163י אב

_______________________________________  
  :להשכרה

  .חדרים ומזגן 3 . בית עם1
  .מרפסת גדולה ומזגן ,חדרים 3 . בית עם2

  כניסה באוגוסט לשניהם.
  052-8906222שמואל וייס 

_______________________________________  
 חדרים, 5להשכרה , בהרחבה, בית בן 

  תפנה בקיץלטווח ארוך, מ
  050-8890805 אילנה

_______________________________________  
 חדרים עם חצר נפרדת . 3להשכרה בית 

 כניסה בתחילת יולי.
 050 -2524019  נעמה אליה

_______________________________________  
להשכרה לטווח ארוך יחידת דיור בת חמישה חדרים 

  .ויחידה בת שלושה חדרים
דות כוללות מיזוג, ארונות קיר בכל החדרים, מטבח היחי

 .מאובזר עם אפשרות להשאיר ריהוט חלקי, וחצר גדולה
  לפרטים ניתן לפנות לאברהם וזהבה גוטמן

 
 054-6434307/8בטלפון 

_______________________________________  
 .בית חמוד להשכרה מחודש אוגוסט

  .ים גדוליםבית עם חצר פרטית גדולה. שלושה חדר

 . מטבח מאובזר כולל כיריים תנור ומקרר. ומזגנים

  .בנוסף מקלחת מרווחת ושרותים
 

   0546322072 דבורה
 .אפשר להתקשר משעות אחה"צ ואילך

  
  

 נדל"ן למכירה/השכרה
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שבת שלום   

 ומבורך!! 

  

  המערכת:

  לשמרית פרנק
  צקי יולס

  אפרת להמןמדפיסה: 
  : שרית גרוסמןמפיצה

הודעות לפרסום יתקבלו עד יום שלישי ב 
19:00.  

dafmedabg@gmail.com 
www.beitgamliel.org.il  

  57שם: גמליאל. סיסמא: 
  9437133 שב:מזכירות המו

Sg828@bezeqint.net  

  
 ה' עמכם

 :השבת

 22:30פעולת חבב עם יוסי ולפיש:

 18:20לימוד ומפקד מדריכים:

 18:40מפקד חניכים:

  
  כ"ג תמוז ניסע ללונה פארק.  1/6ב

כל מי שסיים פנקס,מקבל כרטיס חינם אך עדיין צריך 
 .ח על הסעה"ש 45לשלם 

שח  45ח על כרטיס ו"ש 45כל מי שלא סיים פנקס משלם 
 .על הסעה

ההרשמה החלה ולא ניתן יהיה לפתוח הרשמות אז כולם 
 .בהקדם להירשם

חניך שנשארו לו פנקסים בבית ולא החזיר מתבקש לעשות 
 .זאת בהקדם ולהעביר לאור הקומונרית

  
הכשלון  -הנושא המרכזי בפרשה הוא חטא המרגלים 

ישראל -שחשף את חולשת יחסו של העם אל ארצו! בני
עומדים על סף כניסתם לארץ, והצעד האחרון בהכנות 

, כמו לפני כל מלחמה, שנעשו עד כה היה שילוח המרגלים
אך המרגלים בגדו בשליחותם, דיברו סרה על הארץ והניאו 

 -את העם מלעלות והעם עמד לשוב למצרים. העם נענש 
שנה (גיל הזכאות לנחלה בארץ)  20הדור המבוגר מעל גיל 

יום שריגלו  40שנות נדודים (כנגד  40ימות במדבר במשך 
ם עצמם מתו שנה ליום) והמרגלי -המרגלים את הארץ 

ישראל התחרטו מייד וניסו לעלות ההרה ללא - במגיפה. בני
ארון ברית ה' (חטא המעפילים) אך העמלקי והכנעני הכו 

הנסיון נכשל, הנדידה במדבר מתחילה. הדרמה  - אותם 
הגדולה של המרגלים והמעפילים נגמרת בקול דממה דקה: 

ישראל - בבת אחת עובר משה רבינו להוראת חוקי ארץ
ר אותם שימשיכו את הדרך, מה צריך העם לעשות עבו

דיני קרבנות והפרשת חלה. מייד  -ישראל -כשיבואו לארץ
לאחר מכן, בשבת השניה של עם ישראל, נמצא מקושש 

 - עצים ביום השבת ("שלא שמרו אלא שבת ראשונה 
ובשניה בא זה וחיללה"), ומסתיימת הפרשה במצוות 

לבבכם ואחרי  ציצית שנאמר בה: "ולא תתורו אחרי
פרשה שהיהודי אומר פעמיים ביום, שצריך  -עיניכם..." 

לזכור שלא מראה העיניים ולא נטית הלב הם שצריכים 
להנחות את דרכינו בהסטוריה, אלא קריאת הקב"ה, 

כדברי כורש: "מי בכם מכל עמו יהי אלוקיו עימו ויעל 
 ."לירושלים...ויבן את בית ה' אלוקי ישראל

 

 .שבת שלום 

 בני עקיבא
 

  ...סוף סוף נותנים לי לרשום את הפינה
 

  זה לבגרות אז כדאי שתקראו....
פותחת בנושא המרגלים: "וידבר ה' אל  פרשת השבוע 

לך אנשים ויתורו את ארץ כנען אשר  - משה לאמור: שלח
 ]לבני ישראל" [במדבר י"ג, אאני נותן 

אנשים  -ראשי העם -מספר המרגלים: שנים עשר איש
 .מכובדים רמי מעלה

הוצאת דיבה על ארץ  - כיצד ניתן להבין את מעשיהם
ישראל? הם מדברים בגנותה של ארץ ישראל לעיני משה 

הרבה דרגות יש לאמונה ואחת הדרגות היא ? וכל העם
ה' ואפילו דברים שהכל מאת  המדרגה בה יודע האדם

רצון  –שקשה להבינם יש לקבל זאת מתוך הכרה שהדבר 
יש  -ואם הקב"ה אמר כי ארץ ישראל היא טובה .ה' ומעשיו

חטאו המרגלים  - ודווקא בדרגה זו של אמונה .להאמין בכך
 -מעניינת במיוחד תשובתו של רבי צבי הירש קלישר .וכשלו

שנמצא  מאבות הציונות הדתית במאה הי"ט, לדעתו מי
סופו שיזלזל  - ונהנה מפריה ללא עמל ויגע - בארץ ישראל

הם אכלו  - וידבר בגנות ארץ ישראל וכך היה עם המרגלים
ראיה  -מפרי הארץ ללא עמל מיוחד והתוצאה הייתה

  .שלילית על המקום
 

  
 13:45במהלך השבת יתקיים שיעור עם אריאל בשעה 

ת לאחר מנחה בשבת ובאחה"צ תתקיים סעודה שלישי
  כיתה ט'.- לשבט נאמן

במוצאי שבת הרב רביד נגר חוזר אלינו וניפגש כולנו  
לעוד הרצאה  21:00במועדון הגדול בשעה 

 .מרתקת..מקווים לראותכם

  
אנו מקווים מאוד שהתקופה האחרונה שגדושה במבחנים, 

מתכונות ובגרויות עוברת בשלום. (צר לנו על הבגרות 
  )במתמטיקה

אחרונה היא מאוד לחוצה גם בשבילנו התקופה ה
בלימודים ובהכנות לקראת החופש הגדול שמתקדם אלינו 

במהרה וכפי הנראה לעין בע"ה הולך להיות מדהים. פה 
המקום לציין כי חשוב מאוד שתעזרו לנו לבנות את החופש 

ובמידה ויש לכם רעיונות אז אנא שתפו אותנו על מנת 
 .שנוציא את המירב מכולנו

היות בחופש: התנדבויות,שיעורים קצת ממה שהולך ל
 .טיולים...אבל זה על קצה המזלג-בבקרים וכמובן 

  
ניפגש ונפרסם את הלוז של  במהלך השבועות הבאים

החופש על מנת שכולנו נוכל להתכונן אליו בצורה הטובה 
  .עזרתכםביותר ונצטרך את 

 
 אוהבים ולצידכם תמיד

 .נתראה במהלך השבוע

 .ל...הרכזיםמימי ודניאל תמר ואריא

 פינת הנוער


