בס"ד

עלון שבועי

בית גמליאל

פרשת תצוה-זכור
ט' אדר תשע"ב
3/3/12
גיליון מס' 750

פרשת תצוה-זכור
כניסת שבת
יציאת שבת
מנחה באמצ"ש
ערבית באמצ"ש

17:17
18:17
17:43
17:53

דבר תורה  /הרב
"ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית
למאור להעלות נר תמיד"
כבר נשאלה השאלה ע"י רמב"ן ורש"י ,איך נאמר "תמיד"
והלוא המנורה לא היתה דולקת לא בלילה? )כל הלילה( אמרו
רבותינו ז"ל" :כי נר מצווה ותורה אור" עיקר כוחה ועוצמתה
של תורה ,שעל ידה מתעלה האדם ועולה למעלה ומגיע לחיים
ערכיים ורוחניים .כמו בן ,האנשים המחזיקים תורה ,עליהם
נאמר "עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר" זה
דווקא כאשר האדם לומד תורה לשמה ולא לעשותה

פרשת זכור
השבת קריאת פרשת זכור ,גם נשים חייבות בשמיעת
פרשה זו.
______________
שבת שלום ,הרב
תנחומים לעדנה פלצ'ר על מות אימה. .יושבים שבעה
ברחוב אהרונסון  12רמת גן ,קומה  10דירה  , 40עד יום
שני .ברוך דיין האמת

משולחן המזכירות
חופשה שרית מהמזכירות
מה –  4 – 1/3כולל.
וב –  26/3יום שני
בתאריך  - 07/03קבלת קהל במזכירות תתקיים
בשעות הבוקר ולא אחה"צ .החל מהשעות – – 08:30
.12:00
פינוי גזם
 -06/03יום רביעי
פינוי פסולת גושית 25/03 -יום ראשון
טאטוא כבישים 15/03 -יום חמישי
______________
תודה ,שרית

עטרה ,להתגדל בה או קרדוב לחפור בה ,כמו כן לא מערב
בלימוד התורה מחשבות או פניות זרות כך שיהיה זך
ונקי .או אז ,הלומד תורה מגיע לדרגות נעלות .וזו שאחר
הפסוק "ויקחו אליך שמן זית כתית למאור" -שהיה
השמן הנתון במנורה זך ונקי ,ללא שמרים ופסולת ,כך
התורה ,שנימשלה למנורה תהיה זכה ונקיה ללא שום
תערובות של פסולת" .נר ה' נישמת אדם" -כדי להגיע
לדרגה זו ,יש צורך של שמירה מחומרים זרים ופסולים
"תמיד" גם ביום וגם בלילה.
____________________________
שבת שלום ובשורות טובות ,הרב

שיעור לנשים
השיעור לנשים לא מתקיים עד להודעה חדשה.
__________________
שבת שלום ,רבקה

מזל טוב
יום הולדת שמח לאמא /סבתא מאשה היקרה וליועדי
המתולתל והמתוק .אוהבים מאוד
גביש קרפלס ,בן דב וטויטו
__________________________________________
מזל טוב לקרן יוסקוביץ לנישואיה עם איתמר.
מזל טוב ליפה ובני יוסקוביץ לנשואי הבת ,קרן.
שתזכו בע"ה להרבה שמחות ונחת מכל הילדים.
__________________________________________
מזל טוב לחיותה וינר לנישואיה עם אור.
מזל טוב לפנינה וגרשון וינר לנשואי הבת ,חיותה.
שתזכו בע"ה להרבה שמחות ונחת מכל הילדים.
מקווה
דבורה -א ,ב' ,ג'0544534015 .
אילנה -ד' ,ב' ,מוצא"ש 0548094202
יום שישי -לסירוגין
נא לתאם מראש במשך היום !
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משולחן הגבאים
בית כנסת הגדול
שבת זכור פרשת "תצווה".
 – 7:30שיעור בענייני דיומא.
 – 8:30התחלת תפילת שחרית
 – 9:30קריאת זכור) .שעה משוערת(
כהרגלינו נקרא בארבעה מבטאים  :ספרדי ,אשכנזי,
עדות המזרח ותימני.
יום רביעי יג' אדר – תענית אסתר.
 - 4:30עלות השחר ותחילת הצום.
 - 17:15מנחה עם קריאת "ויחל".
בהגיעכם לתפילת מנחה נא הביאו עמכם כסף ל"זכר
למחצית השקל".
 - 17:43שקיעת החמה
 – 18:05תפילת ערבית
 - 18:15קריאת המגילה ע"י עזרי דשן.
אנו רוצים לקרוא את המגילה ברוב עם ולקיים מצוות
פרסומי ניסא כדת וכדין.
אנו לא רוצים להתפצל לשני מנינים) .מנין שקט ומנין לא
שקט( .אנו סמוכים ובטוחים שגם האוהבים והנהנים
להרעיש את המן יתחשבו במתפללים
שעדיין בצום ,ובמתפללים ,גברים ונשים ,שהרעש והעשן
מפריע להם .חלילה לנו להפוך את בית הכנסת למגרש
כדורסל .אנו אוסרים להשתמש
במשרוקיות בחצוצרות וכו' בבית הכנסת.
כמן כן סמוכים ובטוחים אנו שהריהוט והריצוף לא
יינזקו.
יום חמישי – פורים.
 - 7:30תפילת שחרית מאוחדת.
 - 8:05קריאת המגילה ע"י גיא רביב) .זמן משוער(.
 - 9:30קריאת המגילה לנשים ע"י עזרי דשן.
 - 13:00תפילת מנחה.
 - 18:05תפילת ערבית.
בית הכנסת מנחת-שי
יום רביעי ,תענית אסתר:
מנחה .17:15 -
ערבית .18:00 -
קריאת המגילה .18:15 -
יום חמישי ,חג פורים:
שחרית  +קריאת מגילה .7:00 -
מנחה גדולה .13:00 -
בית הכנסת הספרדי
שבת זכור:
קריאת "פרשת זכור " תהיה בשעה , 9:30בשבת בבקר.
קריאת מגילה:
כמדי שנה  ,תתקיים קריאת מגילה " במועדון הגדול "
לאחר תפילת ערבית.
תפילת ערבית בשעה  , 18:00במועדון הגדול.
תפילת שחרית ביום פורים ,יום חמישי בשעה  7:00 :בבקר,
" במועדון ותיקים ".
___________________
פורים שמח ,הגבאים
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לוח מודעות
להשכרה מחסן  25מ"ר לאיחסון ציוד במושב בית גמליאל,
מתפנה אי"ה בסוף מרץ .
ניתן לשפץ ליחידת דיור ,עלות השיפוץ תקוזז מהשכירות
)יש חניה צמודה למבנה(0774900131 .
משפחת דורי ,משק . 4
_______________________________________
לחנות "ששת" )חנות כלי בית( בנס ציונה דרושה מוכרת
מנוסה ורצינית לעבודה קבועה.
נא לפנות לרחל 0542231106
)דרך יפה יוסקוביץ(
______________________________________
משנכנס אדר מרבים בשמחה .למכירה יין
אדום,לבן,יבש,רטוב .אצל משפחת גרי ומרים גרינוולד
________________________________________
בשבוע הקרוב יתקיים מחנה קו לחיים ,בישיבת צביה
קטיף-יד בנימין .אנו זקוקים לעוגות ודברי מאפה מתוקים,
ניתן להביא את העוגות לשרית גרינוולד
ממוצאי שבת ועד ראשון בערב.
_______________________________________
ערב לימוד
שלום לכל תושבי המועצה .
הנכם מוזמנים לערב לימוד וקפה לקראת ז' באדר.
את יום ז' באדר ,יום פטירתו של משה רבנו ע"ה ,קבעה
הכנסת כיום הזיכרון לחללי ישראל שמקום קבורתם לא
נודע .ביום זה קיימת מסורת מיוחדת בקבוצת יבנה של
לימוד תורה בציבור.
השנה יינתן שיעור בענייני דיומא על ידי הרב עוזי ביננפלד,
ראש המדרשה לבנות במכללת גבעת וושינגטון .השיעור
יינתן ב"ה בבית עקד ,ביום רביעי  29.2.2011בשעה ,20:30
שהוא ליל ז' באדר.
כולם מוזמנים ,חודש טוב!
____________________________
יואב איתן  -הועדה לעניני דת
יהודה יוסף )צ'ף(  -ספריית בית עקד
הסעות עמיח"י
להלן שיבוץ ההורים בהסעות הבוקר של עמי"חי לשבוע
הקרוב:
 4מרץ -הלן לוגר ,וולפיש מירי
 5מרץ -נמרוד גז ,איילת שינדלר
 6מרץ -עליזה משה ,דליה אביגדורי
_______________
תמר וינשטוק
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ועדת איכות הסביבה
שקיות למכלי האיסוף של חברת "אלון"
הגיעה כמות לא גדולה של שקיות ,אפשר לבוא לקבל
אצל שמחה גביש או חסיה גדיאל.
מיחזור קרטון
נא לא להניח קרטונים במדרכות ליד פחי האשפה.
במקום שהם יילקחו עם הזבל וייטמנו באדמת הנגב,
חשוב שהם ימוחזרו! הביאו קרטונים למיחזור במתקן
הגדול על יד המכולת.
עשור למבצע משלוחי מנות בפורים
שימו לב! הזדמנות אחרונה להצטרף למבצע – עד מוצ"ש
ט' באדר )(3/3
* משלוחי המנות יחולקו אי"ה בפורים בין השעות -9:00
.11:00
* הנכם מתבקשים להודיע לנו מראש ,במידה ולא תהיו
בשעות אלו בביתכם כדי לקבל את משלוח המנות.
*דרושים מתנדבים עם רכבים ונערים/נערות שמוכנים
לעזור בחלוקת המשלוחים בפורים.
תודה מראש לנרשמים ,למתנדבים ,ולכל העוזרים
במשימה.
______________________
בברכת חג פורים שמח,
ענת ,חמדה ,ציפי ודורון.

ועד האגודה החקלאית
לציבור החברים ,שלום רב.
הנדון :חשבונות ותשלומים עבור מים.
בימים אלה הונחו בתיבות הדואר שלכם תדפיסים
שנתיים המפרטים את החיובים בגין מים במהלך שנת
) 2011לחקלאים קיים גם פירוט נוסף(.
ניתן לשלם את חובותיכם בדרכים הבאות:
*הנחת המחאה עם רישום "מושב בית גמליאל" מסומן
למוטב בלבד )לא מזומן( ,בתיבת הדואר של ועד האגודה
החקלאית אשר בכניסה למזכירות )על התיבה רשום
מים(.
*מסירת התשלום אצל הפקידה אלה בימי קבלת קהל ,או
אצל המזכיר דוד אנגל.
*העברה בנקאית לח-ן  91592בבנה"פ יבנה סניף .762
חברים אשר החשבון לא ברור להם ,ו/או מבקשים הסבר
עליו ,מתבקשים לעשות זאת בימי הקבלה של הפקידה,
או לפנות לח"מ בטלפון או למייל
davidangel@bezeqint.net
הודעות תשלום אישיות ישלחו רק לסרבני תשלומים
אשר לא נענו לדרישות תשלום חובותיהם במהלך השנה.
להם,תצומצם אספקת המים )כולל תשלומי ההוצאות
הכרוכות בכך(.
ימי קבלת קהל של הפקידה אלה:
ימי ראשון 16:00-17:00
ימי רביעי 08:00-09:00
_________________________
בברכה ,דוד אנגל
מזכיר האגודה החקלאית
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העמותה למען החבר הותיק
יום ראשון י' אדר תשע"ב4/3/12 ,
 08:45תנ"ך -חנה לבל
" 10:00שבעת המינים באמנות הישראלית"
*דרוש/ה :מנהל/ת מרכז יום לקשיש
דרישות התפקיד:
עו"ס או בעל תואר אקדמי רלוונטי
ניסיון מוכח של  5שנים לפחות בתחום הזיקנה
היקף משרה100% :
קורות חיים יש לשלוח עד לתאריך30/3 :
בפקס 08-8548719 :או במיילofiragold@walla.com :
*למרכז יום לקשיש ,דרוש עובדת סוציאלית 25% ,משרה.
קו"ח לפקס088548719 :

בית חם
הפגישה של "בית חם" ,תתקיים ביום שלישי יב' אדר 6/3
בשעה  11:00בבוקר ,במועדון ותיקים
________________________
לפרטים נוספים
מרים גרינוולד 9437841
מרים בר-לב 9431310
אנשים טובים באמצע הדרך...
השבוע ,ביום שני נסעתי לחנות " פיאסטה" ביבנה,
להשלמת פריטים לתחפושות של הילדים שלי...
תוך כדי עמידה בתור לתשלום פגשתי את הרב סלומון,
שגם הוא משלים פריטים לתחפושות של הנכדים...
תוך כדי עמידה בתור ,הרב מספר שברוך ה'  ,לשיעור שהוא
מעביר לילדים ביום ראשון מגיעים הרבה מאד ילדים )
זאת הזדמנות לומר ישר כח לילדים שמתמידים
ומגיעים(...
ואילו ביום רביעי  ,מגיעים פחות ילדים...
תוך כדי שיחה ומחשבה מה לעשות על מנת לעודד את
הילדים  ,הרב מציע שאולי גם בימי רביעי הוא יתן "
תמריץ " לילדים של ממתק או משהו דומה...
אני שילמתי על הדברים שרכשתי ונפרדתי מהרב לשלום....
בדרכי לאוטו אני מקבלת שיחת טלפון מהרב סלומון  ,שגם
הוא סיים את קניותיו " בפיאסטה" והלך לכיוון רכבו ,ושם
ליד האוטו הוא מגלה שקית ע-נ-ק-י-ת מלאה הפתעות
לילדים !
הוא חוזר לחנות ושואל  :מי שם את זה ? למי זה שייך ?
עונה לו בעל החנות שהקשיב לשיחה שהתנהלה קודם על
שיעורי התורה  ,ואומר לרב  " :זה  ,יפתור את הבעיה של
יום רביעי "...
זאת הזדמנות לומר לכל הילדים ששווה להגיע לשיעור גם
בימי רביעי ....הפתעות שוות !
_________________
בברכת חג פורים שמח,אילנה ניזרי
אילנה ניזרי
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משולחן המתנ"ס

שיר לפני השינה  -לפרשת השבוע 'תצוה'

*יום האישה-
אי"ה ביום רביעי כ' אדר  ,14/3/12יתקיים יום האשה
באולם בגבעת וושינגטון.
בתוכנית:
 18:30דוכני מכירה ארוחת ערב קלה
" 20:00נויה יוצאת מכלים"
מופע בידור חדש
 :21:15שירה" :הכל פתוח"
משירי נעמי שמר עם ורדה גולדברג
מלווה בפסנתר :עופר כץ
עלות לאשה ₪ 80 :ברשמה מוקדמת ₪ 100 ,ביום
האירוע .הרשמה במתנ"ס אצל הדס או ענת.
בתחילת הערב יהיו דוכני מכירה ע"י תושבות מהמועצה
והסביבה -בגדים ,תיקים ,מטפחות ,כובעים ,תכשיטים,
מתנות לפסח ,ועוד.
נשים המעוניינות לפתוח דוכנים נא להירשם אצל הדס או
לענת.
*מתנ"ס חבל יבנה יוצא לפסטיבל הקרח הבינלאומי
הראשון בישראל
זה יקרה אי"ה ביום שני י' בניסן 2/4/12
הרשמה לילדי א' ומעלה ,לא חייבים ליווי מבוגר אנחנו
נצרף מדריכים.
ילדים בגילאי  4-6חובה בליווי מבוגר בתשלום מלא.
יציאה מהמתנ"ס בשעה 9:00:או מהישובים בשעה 8:15
כניסה למתחם הקרח –10:30
יש להצטייד בבגדים חמים ,מעילים יינתנו במקום.
יש להביא ארוחת צהרים ושתייה.
עלות כל היום לאדם בכל גיל ) ₪ 70הסעה וכניסות(
הרשמה במתנ"ס החלה.

דניאל ושחר ,ירדנה ונועם
יצאו לחפש את אבן השוהם ,
עלו הרים ירדו בקעות
עד שהגיעו לארץ ההפתעות
אספה דניאל חלוקי נחל קטנים
ושחר בנתה ארמון עם צדפים
לפתע קראה ירדנה:
הנה תיבה על ראש הגבעה !
ירדנה ושחר טיפסו אל – על
ונועם ודניאל רכבו על גמל
כשהגיעו לפסגה – ראו קרני אור זוהרות
מהתיבה בקעו המון ניצוצות
בתיבה הגדולה היו אבנים יקרות
לא סתם ! אבנים של החושן שעל גבי האפוד !
ירדנה אחזה כל אבן ביד
ואת שמה אמרה מיד :
זו אודם,זו פטדה וזו ברקת
ודניאל המשיכה :
זו נופך,זו ספיר וזו יהלום
קראה שחר :
אחלמה
וזוהי
שבו
זוהי
זוהי לשם,
קרא  :משולחן המתנ"ס
ונועם
הנה תרשיש ,הנה שוהם וזוהי הישפה !
השוהם ממש יפה!
צבעו שחור כמו של קפה !
עכשיו לכהן הגדול לא יחסרו אבנים לחושן
הילדי ם היו מרוצים וחייכו מאוזן לאוזן.
__________
מזל דורי

עמלק  -פרשת זכור  /פורים
ענין עמלק מוזכר פעמיים בתורה :הסיפור על מלחמת עמלק מובא בספר שמות ,בסוף פרשת בשלח" :ויבֹא עמלק וילחם
ברפידים .ויאמר משה אל יהושע בחר לנו אנשים וצא ִה ָל ֵחם בעמלק . . .ויחלֹש יהושע את עמלק ואת עמו לפי
ִ
עם ישראל
חרב .ויאמר ה' אל משה כתֹב זאת זכרון בספר ושים באזני יהושע כי מחֹה אמחה את זכר עמלק מתחת השמים .ויבן
משה מזבח ויקרא שמו ה' נסי .ויאמר כי יד על כס יָה מלחמה לה' בעמלק מדֹר דֹר ".ובספר דברים ,בסוף פרשת כי תצא,
נזכרת מצוות זכירת עמלק" :זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים .אשר ָק ְר ָך בדרך ,וַיְ ַזנֵּב בך כל-
הנחשלים אחריך ואתה עיף ויגע ולא ירא א-להים .והיה בהניח ה' א-לֹהיך לך מכל אֹיביך מסביב בארץ אשר ה' א-לֹהיך
נֹתן לך נחלה לרשתה תמחה את זכר עמלק מתחת השמים לא תשכח".
בפורים אנו קוראים את הסיפור ההיסטורי על מלחמת עמלק מפרשת 'בשלח' ,ובשבת פרשת זכור אנו קוראים את מצות
זכירת עמלק מפרשת 'כי תצא'  .מדוע? הרואה יראה שבמקום שפרשת 'בשלח' מדגישה את הבטחת ד' שהוא יכרית את
עמלק " -כי מחה אמחה ,". . .פרשת 'כי תצא' מדגישה את מצוות בני ישראל להכרית את עמלק " :והיה בהניח ה' א-לֹהיך
לך מכל אֹיביך מסביב בארץ אשר ה' א-לֹהיך נֹתן לך נחלה לרשתה תמחה את זכר עמלק מתחת השמים לא תשכח ".על
סמך הבחנה זו נראה לבאר שתקנת פרשת זכור מיועדת לעורר אותנו לבצע את חובתינו אנו בקשר למחיית עמלק ,ועל כן
קוראים מפרשת 'כי תצא' .מאידך ,חג הפורים הוא זיכרון למחיית עמלק של ד'; אנו זוכרים ומזכירים שבמשך כל שנות
גלותינו מנהל בורא העולם מלחמה נסתרת בעמלק )' והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור דור'( .ולכן מתאים לקרא את
פרשת 'בשלח' המדבר על מלחמתו של הקב"ה בעמלק " -מלחמה לד' בעמלק מדור דור" .ואולי לזה כוונו חז"ל באמרם:
"שכל המועדים עתידין ליבטל וימי הפורים אינן בטלים לעולם  - ". . .שהקב"ה ימשיך מלחמתו הנסתרת עם עמלק גם
בעתיד.
_____________
חיים הופמן
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לוח אירועים לשבוע הקרוב
יום ראשון
י' אדר 4/3
16:00
שיעור תורה לילדים
)ביהכ"נ הגדול(

יום שלישי
י"ב אדר 6/3
11:00
בית חם )מועדון
וותיקים(

יום שני
י"א אדר 5/3
17:30-19:30
ספריה

יום רביעי
י"ג אדר 7/3
16:00
שיעור תורה לילדים
)ביהכ"נ הגדול(

יום חמישי
י"ד אדר 8/3
17:30-19:30
ספריה

זמני שבת תצוה
תפילת מנחה
תפילת ותיקין
שיעור במסכת דיומא ,מאיר פישר
שיעור במסכת שבת,
שחרית
שחרית
שחרית
לאחר התפילה ,שיעור למבוגרים ,שמואל מרטין
במקביל שיעור לילדים ,ריקי שטאובר
מנחה ולאחר מכן שיעור
מנחה גדולה
מנחה גדולה
תהילים לילדים
שיעור גמרא ,הרב
תהילים לנשים ונערות
שיעור לנשים -הרבנית
מפקד
בין מנחה לערבית ,שיעור בפ"ש ,מוטי טוויטו

ביהכ"נ הגדול
שטיבל
ביהכ"נ הגדול
ביהכ"נ הספרדי
מנחת ש"י
ביהכ"נ הגדול
ביהכ"נ הגדול
ביהכנ"ס הספרדי
מנחת ש"י
ביהכ"נ הגדול
מנחת ש"י
ביהכ"נ הגדול
בית משפ' מייזליק
מועדון ותיקים
בני עקיבא
שטיבל

17:27
06:10
07:30
07:30
08:30
08:00
08:15
13:00
13:00
13:00
13:30
15:30
16:00
16:30
16:30

בני עקיבא
המערכת:
עידית בוכניק
שירי גביש-טוויטו
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

שבת שלום ומבורך!!!
פורים שמח

-20:45פעולת ער"ש
-16:15מפקד מדריכים
-16:30מפקד
מנחה .פעולות .סעודה שלישית+שירים .ערבית והבדלה.
*כל הכבוד לכל החבר'ה שהשכימו קום ובאו להשכמה היה מעולה!!ותודה
רבה למשפחת הריסון שבלעדיהם זה לא היה נראה אותו דבר!!
*שבט הרא"ה יוצא לביריה ביום שני הזה בשעה  7:45ליד המזכירות .בבקשה
לדייק אנחנו אוספים איתנו עוד סניפים .יהיה טואוב!!
*ה ה כ ת ר ה ! היום )ה'( בשעה  18:00במועדון הגדול .מי יהיו הרב
והרבנית???
*שוק פורים בחסות שבט הרא"ה-מכירת הכרטיסים כבר החלה! הזדרזו
לקנות!!
*מסיבת פורים לחב"ב תתקיים ביום רביעי אחרי קריאת מגילה .בואו
בהמוניכם!!
*תודה לכל המשפחות שפתחו את ליבם ותרמו למבצע "עושים שמחה"-מתנות
לאביונים .תזכו למצוות!
*שבת ונהפוכו שבת הבאה! היכונו! היכונו!
*שבטים מעפילים+הרא"ה)בנות( שימו לב-בשבת שאחרי פורים ,באים
להתארח אצלינו לשבת שלמה ילדי כיתות ז-ח של מועצה אזורית גן רווה.
הילדים יתחלקו לזוגות ויתארחו בבתי החניכים .פרטים אצל המדרכים.
שבת שלום ופורים שמח!!אוהבים-צוותשע"ב.
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