בס"ד

עלון שבועי

בית גמליאל

פרשת תרומה
ו' אדר תשע"ג
16/2/13
גיליון מס' 793

תרומה
כניסת שבת
יציאת שבת
מנחה באמצ"ש
ערבית באמצ"ש

17:05
18:05
17:31
17:41

דבר תורה  /הרב
"וידבר ה' אל משה לאמר :דבר אל בני ישראל ויקחו לי
תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי"
רש"י" -ויקחו לי תרומה ,לי ולשמי :תרומה ,הפרשה ,יפרישו
לי מממונם נדבה :ידבנו לבו ,לשון נדבה ,והוא לשון רצון
טוב .תקחו את תרומתי :אמרו רבותינו שלוש תרומות
אמורות כאן ,אחת תרומת בקע לגלגלת ,שנעשו מהם
האדנים ,כמו שמפרוש באלה פקודי )שמות ל"ח כו' כז( ואחת
תרומת המזבח .בקע לגלגלת לקופות לקנות מהן קרבנות
צבור ,ואחת תרומת המשכן נדבת כל אחד ואחד" .הקב"ה
מצווה את משה לקחת תרומה מאת בני ישראל כדי שהמשכן
וכליו יבנו מתרומותיהם -מנדבת ליבם ומרצונם הטוב .אבל,
רשי" בפרושו לפסוק מציין את תרומת הנדבה רק כתרומה
שלישית במספר ומקדים לה את תרומת בקע הגולגולת ואת
תרומת המזבח ,שהן תרומות חובה ואינן ניתנות לשיקול

דעתו של התורם .מסביר המרה"ל מפרג -שעבודת ה' צריכה
להתבסס קודם כל על המחויבות ולא על רצון טוב .המשכן,
אכן ,מבוסס על התנדבות ותרומות ,אבל ,האדנים ,שהם
הבסיס של המשכן ,נבנו בתרומת חובה ולא בתרומת נדבה.
רק כשהבסיס בעבודת ה' הוא בסיס של מחויבות לקיום
תורה ומצוות ,רק אז ניתן להוסיף מדרגת נדבת הלב והרצון
טוב" .אחת שאלתי מאת ה' אותה אבקש שבתי בבית ה' כל
ימי חיי לחזות בנועםם ה' ולבקר בהיכלו" .רק כאשר הישיבה
בבית ה' היא ישיבה המבוססת על מחויבות עמוקה או אז
ניתן לדבר על "הביקור" בהיכל ה' -שהוא ביטוי המשקף
בחירה של רצון טוב .תחושת מחויבות לא פוגעת בחירותו של
האדם ,בנדבת לבו ורצונו הטוב ,אלא ,היא מהווה את
התשתית והבסיס האיתן על מנת שיוכל לממש ולטפח
תכונות חיוביות אלו.
_____________________________
שבת שלום ובשורות טובות ,הרב.

חברים יקרים!
תזכורת-
זהו דף המידע האחרון שיוצא בעריכתינו.

שיעור גמרא שבת
השיעור במסכת בבא בתרא יתקיים השבת בשעה 16:15
______________
להתראות ,הרב

מי שמוכן להתנדב ולקחת על עצמו את תפקיד העריכה
מוזמן ליצור קשר עמנו לקבלת הדרכה.

שיעור לנשים

בברכה,
שירי ועידית

מזל טוב
לעמית היקר
המון מזל טוב בהגיעך למצוות
תמשיך להיות ילד מקסים ומתוק.
מי יתן והקב"ה יגשים כל משאלות ליבך לטובה..
אוהבים אבא ,אמא ,רוני,גלעד,ערן,יובל ושירה.
_______________________
עמית יעלה לתורה במועדון.תחילת תפילה בשעה
.08:00קידושא רבא לאחר התפילה במגרש.
ציבור החברים מוזמן.

השיעור יתקיים השבת בשעה  16:45במועדון ותיקים
______________
להתראות ,רבקה

מערכת דף המידע מאחלת מזל טוב למשפחת בוכניק
בהגיע עמית שמעון למצוות .מזל טוב גם לסבא שלי,
לסבתא נאוה ולסבתא רבא חנה שווימר.
אמירת תהילים לנשים בשבת ,בשעה  13:15אצל משפחת
גרינברג בואנה בשמחה.
מקווה
אילנה  054-8094202בימים :רביעי ,חמישי ומוצא"ש
דבורה  054-4534015בימים ראשון ,שני ושלישי
בימי שישי לסירוגין -השבוע דבורה
נא להתקשר ולתאם במשך היום

793

לוח מודעות
לכול נשות/נערות המושב החדשות והוותיקות
כאן תוכלו לקבל שירות  V.I.Pפרטי ואישי לכל סוגי
התספורות העדכניות
צבעים,גוונים,תסרוקות ערב/כלה/בת מצווה
איפור ערב/כלה ,עיצוב גבות אומנותי
כל זאת מבלי לצאת מבית גמליאל ברחוב התאנה
 207מול מגרש הכדורסל.
לקביעת תור  050-6455350קרן
_______________________________________
במכון קשב-אביב ברחובות סדנא לטיפוח מיומנויות
למידה לתלמידי כיתות ה ' -ו'
בחופשת הפסח  21/3 -17/3ימים א'-ה' בשעות - 12:30
 .16:00אם יהיו מספיק נרשמים נערוך את
הסדנא במושב .קורס תיגבור מתמטיקה בכיף לתלמידי
ה' -ו ' ותלמידי ז'-ט' בקבוצות קטנות ע"י מורה מנוסה
ומקצועי .אחרי חופשת פסח מתחילה סדנת מוכנות
לכיתה א' עם הגננת מיכל בליווי קלינאית תקשורת
ומרפאהבעיסוק לפרטים והרשמה 08-9467880
_______________________________________
אנו מחפשים דירה פנויה לליל הסדר
אסתי גרינברג 054-6375513
_______________________________________
מחפשים עובד לעבודה משרדית במושב ,בשעות אחר
הצהריים )משעה  (4-6למשך כשעתיים ,חמישה ימים
בשבוע 25 ,ש' לשעה .לפרטים053-8287795-

נדל"ן להשכרה/מכירה
משפחה עם שלושה ילדים מחפשת בית להשכרה החל
מחודשי יולי אוגוסט
052-2238668
מסיבת פורים 2013

"הקומיקזה" מארחים את דביר בנדק
מוצ"ש 23/2 ,י"ג אדר ,בשעה  21:00במועדון
כרטיסים:
אסתי גרינברג054-6375513 :
קרן מנובלה050-7925003 :
לא תהיה מכירת כרטיסים בערב הארוע!
____________
ועדת תרבות
ערב השקה לספרו של חברנו ד"ר גבי ברזלי
בראשית היתה משמעות
בתכנית:
עיון משותף ומגוון על אחד מפרקי הספר ומסיפורי
אשית -סיפורים כערכים  /שמעון הקשר
הר ִ
ֵ
השמיים הם הגבול? :על מלאכים בקולנוע  /עינת קאפח
שלח לי מלאך :עלייתם ונפילתם של המלאכים בתרבות
היהודית  /ד"ר גבי ברזלי
ליווי מוסיקלי – חבורת הזמר 'דומיננטה' יום ג' 19.2.13
בשעה  20:15במרכז הרצוג בעין צורים
2

השבת אבידה
מספר הטלפון להשבת המפתח הוא  054-7211291או
 9431341ולא כפי שפורסם.
רבקה
ההרשמה לגנים ולכיתה א' הסתיימה!
לבקשת הורים שלא הספיקו את המועד ,פתחנו את אתר
האינטרנט להרשמה מתאריך 10/2/2013עד לתאריך
 22/2/2013בלבד.
לא נוכל להבטיח מקום בגנים לילדים שהוריהם לא
ירשמו אותם עד לתאריך זה.
לאתר המושב נוסף לוח שנה לפירסום אירועים ציבוריים
כל המעוניין לצרף אירוע ללוח האירועים נא לשלוח ל-
webmaster@beitgamliel.org.il
עדכון על תאריך האירוע ,הזמן והמקום.
שיעור אבות ובנים /בנות
שיעור הורים וילדים יתקיים במוצא"ש בשעה 19:00
בביה"כ הגדול .בואו מחופשים!

הוועד החקלאי
מים
 .1מחירי המים הביתיים הועלו ע"י נציבות המים בכ-
 24%ויעמדו במושב על  ₪ 8.80לקוב )כולל מע"מ 10.30
 .(₪הנחת זכאות תעלה גם היא ב 24% -ותעמוד על 62
אג' לקוב שתזוכה בחשבון הצרכנים אחת לשנה .אם
נידרש להפעיל גם מחיר ב' יעמוד מחיר המים על כ₪ 17 -
לקוב.
 .2חברים רבים פונים בבקשה להנחה ו/או בדרישה
לויתור על תשלום מים עקב צריכת יתר בגלל תקלה
במערכת המים הפרטית.
הננו להודיעכם כי האחריות על מערכת המים שמעבר
למונה המים היא באחריות צרכני המים ולא נוכל
להתחשב בכך.
.3ועד האגודה החקלאית בודק בימים אלה אפשרות
להתקין מערכת קריאת מים מרחוק .מערכת זו מאפשרת
איתור צריכת יתר של מים בטווח של  10שעות .אנו
תקווה כי לכשתותקן המערכת נוכל לסייע לצרכני המים
באיתור של צריכה לא הגיונית )פיצוצים במערכת(.
.4תשלומי מים תשלום עבור מים חייב להיות משולם עד
ה 19-לחודש .תשלום לאחר תאריך זה יחוייב בריבית של
 10%לשנה )זהה לחיוב הריבית של חברת מקורות(
לציבור החקלאים
החברה שמדדה את חלקות א' תהיה במושב במהלך
השבוע הקרוב .חברים המבקשים לברר נושאים
הקשורים למדידה מתבקשים להודיע למזכירות
החקלאית בכתב בלבד )ניתן להניח את הבקשה בתיבת
הדאר שבכניסה למזכירות(
ועד האגודה החקלאית
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בית חםביטחון
קבלתי מחמאות על הכתיבה שלי בקשר למתמיד ,אבל
מעט מתנדבים!
כאשר אתה או את באים לשקול האם להצטרף
למתמיד אל תשוו בין הישיבה בבית החם ליציאה
לסיור בניידת! תחשבו על עוגמת הנפש העמוקה )ואני
מדבר מנסיון אישי ,לצערי!( לגלות שמישהוא "ניקה"
את הבית מרוב דברי הערך שאספתם עם השנים.
יש גם אפשרות עוד פחות נעימה –
לקום בלילה ולגלות גברים זרים מטיילים בבית.
הנוסחה מאוד פשוטה:
יותר משטרה = פחות גנבים!
או
פחות משטרה = יותר גנבים!
הבחירה ביד כל אחד ואחת.
ניו יורק זה היא דוגמא מפורסמת להצלחה,
כשהשוטרים החלו להראות ברחובות – "הרעים"
נעלמו ואיכות החיים של כולם השתפרה.
אנחנו רוצים להתחיל קורס עם לפחות  20מתנדבים
חדשים.
שמחה גביש
ניתן להרשם או לקבל פרטים נוספים אצל:
ליאור פורמן054-6330468 ,
שמחה גביש054-6434494 ,
אהוד אלפרט050-6241126 ,
מבצע משלוחי מנות בפורים
הזדמנות אחרונה להצטרף למבצע – ביום שני ח' באדר
 18/2כדי שנוכל להיערך בהתאם ,ברצוניינו להזכיר
שיש להזדרז ולמלא את טופס ההצטרפות למבצע
)מהגיליון מלפני שבועיים( ולהעביר אותו בצירוף הכסף
לר"מ.
תזכורת! העלות ל 4-משלוחים ראשונים היא  .₪ 70כל
משלוח נוסף עולה  .₪ 7עלות "ביטוח פדיחה".₪ 50 :
מבצע! כל מי שמגיע ל 40 -משפחות )לסכום של 322
 (₪מקבל "ביטוח פדיחה" במתנה.
שימו לב!
מי שחסר לו דפים יפנה לאחד הרשומים מטה לקבל
דפים מקוריים ,או יוריד מאתר המושב.
לא יקלטו רשימות ידניות!
נא הקפידו למלא את כל הנתונים כולל הפרטים בסוף
הדפים ,זה מקל עלינו לדייק בהכנסת הנתונים.
גם השנה לא תינתן אפשרות להירשם בימים
האחרונים ,לכן הזדרזו להירשם!
ניתן להירשם אצל:
ענת שטאובר – 9422499
חמדה שטריקר – 077-5428657
דורון לוז – 9428906
ציפי גוטמן – 9431312
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משולחן הגבאים
תענית אסתר – ביום חמישי הקרוב
התחלת הצום.
4:46
תפילת מנחה עם קריאת "ויחל"
17:05
שקיעת החמה.
17:32
סיום הצום.
17:57
נתפלל " :וְ ַכעֲשׂו ְֹת נו ָֹר אוֹת בְּ אוֹתָ ן הַ יּ ִָמים

ִא ָתּנוּ הַ פְ לֵא ְתּשׁוּעַת ע ֹול ִָמים
ְחוּמים"...
ְמצוֹא לְ פָ נֶי כֹּפֶר וְ תַ נ ִ

משולחן גבאי בית הכנסת המרכזי:
א .שבת חזנות ושירה
בשנה שעברה לא הייתה שבת חזנות במושב.
השנה ,בשבת פרשת תזריע -מצורע ג' אייר תשע"ג )13
אפריל  (2013שבת לפני יום העצמאות ,נארח במושב
את המקהלה של רפי ביטון "קולות מן השמים" .לפני
התיבה יעבור חבר המקהלה ,החזן שמואל שטרית.
רפי הבטיח לנו שנהנה מכל רגע!
ב .סעודה שלישית
בשבת אחה"צ נערוך סעודה שלישית מורחבת לכל
המושב :נשים ,גברים ,נערות ונערים ,כולם מוזמנים.
רפי משתף את המשתתפים והכל נהנים.
ג .אירוח המקהלה.
כרגיל  ,זקוקים אנו למשפחות שיארחו את אורחינו,
ללא מארחים כל הפרויקט עלול להתבטל.
משפחות מתנדבות מתבקשות להקשר כבר עכשיו למאיר
פישר.
בתודה ובברכת שבת שלום,
הגבאים.
בונים יחד קהילה בבית גמליאל
השבוע היו מפגשים של שתי קבוצות נוספות .חשוב לציין,
לטובה כי התהליך התחיל ברגל ימין .הייתה הגעה
מרשימה במרבית הקבוצות ותודה בהזדמנות זאת גם
לציבור וגם למארחים .הקבוצה האחרונה שתתקיים ,היא
קבוצת הנוער שאמורה להתקיים בשבוע הקרוב בע"ה
ופרטים לגבי המפגש ימסרו בהמשך .
שבוע לאחר תום הקבוצות תשב וועדת ההיגוי ותתכנן את
הדרך קדימה והתושבים יקבלו עדכון על הממצאים ועל
ההמשך .תודה והערכה רבה לאסתי ,דליה,שולמית,לילך,
אורית,קרן ומרים ברלב על אירגון המפגשים.
ֹ_____________________
מירב בקר
וחברי ועדת היגוי/חינוך

העמותה למען החבר הותיק
יום ראשון יום ראשון ז' אדר17/2 ,
לא יתקיים שיעור תנ"ך והרצאה
יום שני ח' אדר תשע"ג – 18/2/13 ,מדרשת ח"י
 17:00חוג ספרות עם יהודית בר-יש"ע – גרשוביץ
מפגש מס' " :5אמנות ההקשבה לפעימות הלב"
של הסופר :ואן פיליפ סנדקר
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בית חם
המפגש הקבוע של בית-חם יתקיים בע"ה ביום שלישי
הקרוב ,ט' באדר – "משנכנס אדר מרבין בשמחה" -
) ,(19/02בשעה  11:00לפני הצהריים במועדון הותיקים.
ילדי הגן של הגננת יעל ישמחו אותנו לקראת חג
הפורים.
אנו מודים לחברות ולחברים שסיפרו לנו בשבוע החולף
על חוויותיהם בחודש אדר ובפורים במהלך שנותיהם.
____________________________
לפרטים נוספים ניתן להתקשר:
למרים גרינוולד טל'9437841:
או למרים בר-לב טל'9431310:
מלגות לתלמידים – קרן חזני/מרטין  +תורניות
המועצה האזורית מכריזה בזאת על חלוקת מלגות
משותפת לשנת תשע"ג המלגות מיועדות לבני האזור
בלבד ,הלומדים במוסדות חינוך על תיכוניים  +מוסדות
חינוך תורניים )ישיבות תיכוניות ,אולפנות ,מכינות
תורניות קדם צבאיות ובמוסדות תורניים מקבילים(
את טפסי הבקשה ניתן לקבל במזכירות היישוב
וכן להוריד באינטרנט מאתר המועצה.
יש למלא בקפדנות ולצרף את האישורים
הנדרשים :ללא אישורים אלה לא תידון הבקשה.
אישור לימודים והיקפם מהמוסד בו לומדים
א.
אישור על גובה שכר הלימוד השנתי )לא פחות
ב.
מסך  - ₪ 6000בחינוך תורני( וקבלות על התשלום
אישור ועד היישוב בחתימה וחתומת על הבקשה
ג.
)בחינוך תורני(
צילום דף הכתובת בתעודת הזהות.
ד.
את הבקשות החתומות והמאושרות ע"י ועד היישוב
בצירוף האישורים הנ"ל יש להעביר למזכירות לא
יאוחר מיום שלישי,ז' בניסן תשע"ג.
בברכה ,מזכירות המושב

בני עקיבא
ה' עמכם,
פעולת חבב21:00 :
לימוד מדריכים16:00:
מפקד מדריכים16:10:
מפקד חניכים16:20:
מנחה16:35:
*נשמח אם יצטרפו אלינו הורים )גם בנים וגם בנות(..
לתפילת מנחה ,הן לשם השלמת מניין והן לשם הפיכת
התפילה לדבר רציני יותר בעיני החניכים.
*השבוע עשינו בלאגנים בכיכר!! היה ממש מטורףף!!
*יישר כח לכל מי שלקח חלק בעשייה ותודה מיוחדת
לתמר ואריאל ארביב שעזרו לנו מאוד עד השעות
הקטנות של החילה ומהשעות הקטנות של הבוקר...
*השבת באה אלינו יפעת ,כדי לבדוק פה קומונה לשנה
הבאה ,אז כולם להתנהג אליה יפה כמו שרק אתם
יודעים ..
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משולחן המתנ"ס
*בשושן פורים,25/02/13 ,כיתות ז'-ט' יצאו לחרמון המושלג
ליהנות מהשלג ומנופי הצפון הפורח.
בתוכנית -8:00 :איסוף מהיישובים עפ"י הרשמה.
 -12:30הגעה משוערת לחרמון וארוחת צהריים ארוזה.
 -13:00-16:00כניסה לאתר החרמון הכוללת :ביקור חופשי
בהר ,שימוש ברכבל והרבה כדורי שלג מתעופפים.
 -21:00הגעה משוערת ליישובים
עלות .₪ 80 :העלות כוללת -הסעה ,אבטחה מלאה ,ארוחת
צהריים ארוזה ,שתייה וצ'ופרים ,כניסה למתקני אתר
החרמון .ניתן להירשם במתנ"ס אצל אורן/הדס 08-8622101
באשראי ו/או אצל רכזי הנוער ביישובים -בית גמליאל:
אריאל ארביב/מתנ"ס .ציוד :ביגוד חם ,גרביים ומכנס
להחלפה במידת הצורך ,ארוחת בוקר .מיועד לכיתות ז' -י"ב
בלבד.
*טורניר סטריט בול של מתנ"ס " חבל יבנה" בשושן פורים,
 ,25/2/13יערך באולם הספורט בקבוצת יבנה טורניר סטריט
בול .קטגוריות הגיל :ילדים בכיתות ד '-ו' ,כיתות ז '-ט',
בוגרים מגיל  17מעלה .מחיר הרשמה לקבוצה  ,₪ 15יש
להעביר את טופס ההרשמה עד  20/2/13לפקס של המתנ"ס:
 08-8535383להורדת טופס ההרשמה היכנסו לאתר המושב
לדף המתנ"ס.
*מקהלת הילדים של מתנ" ס "חבל יבנה" נפתחת!
מתנ"ס "חבל יבנה" מכריז על פתיחת מקהלת ילדים.
המקהלה בהדרכת מיכל מולודיק .פתיחת המקהלה מותנת
ברישום של  8ילדים לפחות .במידה וירשמו מישוב לפחות 4
ילדים  -תינתן הסעה 12 .מפגשים בימי שני בשעות -16:30
 18:00באולם המתנ"ס .בסיום יערך מופע .
מחיר 120 :ש"ח לחודש.
רפרטואר :מוזיקה עכשווית מודרנית
גיל :ילדי א' עד ו' ,יום :שני ,שעה ,16:00-18:00 :מקום:
אולם המתנ"ס ,סה"כ  12מפגשים ובסיומם מופע
הסעות :ביישוב בו ירשמו  4ילדים ומעלה תינתן הסעה.
פרטים :שורי 08-822101:מיכל054-2067897 :
*יום האשה -ט"ו בשבט עבר ופסח בפתח ,זה הזמן לצאת
מהמתח .לחוות חוויה ,לשיר וללמוד ,לאכול ,לשמוח ולקנות
עוד ....אי"ה ביום שני כ"ב באדר ) (4/3בבני דרום
בתוכנית 18:00 :התכנסות וארוחת ערב קלה.
דוכני תצוגה ומכירה .ביגוד ,מטפחות ,תכשיטים,
קוסמטיקה ,כיפות ,מתנות ועוד.
" 19:30ר ג ע י ם" -מופע סיפורים תיאטרלי מתובל
בקטעים אישיים ובקטעי מסכות.
סיפורים על עצמנו ,סיפורים על החיים ,וגם על אחרים...
מופע בעל ערך מוסף שמאפשר מבט על החיים מזווית קצת
שונה ,מפויסת ,ומלאת הומור.
" 21:00נערה במרפסת ממול"
הזמנה למסע בעקבות ספרה רב המכר של הסופרת נאוה
מקמל עתיר" ,נערה במרפסת ממול" .אתם מוזמנים
להצטרף אל מאחורי הקלעים של סאגה משפחתית ,במפגש
עם סופרת שזורים שירים בביצועה של הזמרת ורדה
גולדברג ובליווי נגינה של המוסיקאי עופר כץ.

תתקיים בסוף הערב הגרלה בין כל המשתתפות
 ₪ 120לאמא ובת
עלות ₪ 70 :לאשה
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הבעת מחאה
אנו יוזמי ומקימי ארכיון בית גמליאל מזועזעים עד עמקי נפשינו על העוולה והפגיעה בארכיון .טרחנו רבות ע"מ שתהיה לנו
פינת חמד קטנה .אספנו ציוד ,נתרמו רהיטים ,כלים ,תמונות  ,מסמכים ואביזרים שונים והכל למען הקמת ארכיון במושב
ולמושב .כמו כן ,נתרם גם מחשב המשמש אותנו לשמור התעודות ,המסמכים ,התמונות והתיעוד האישי כו' הנתנים לנו
בחששות ובידיים רועדות,ממייסדי ובני המושב.במטרה שהחומרים המקוריים יוחזרו לבעליהם לאחר סריקה ותיעוד
אצלנו בארכיון .לדאבוננו נפל דבר נורא ואיום ביום ב'  11/2בבוקר .יו"ר הוועד המקומי בכבודה ובעצמה פרצה לארכיון
בעזרת אדם מטעמה  ,עקרה את הדלת והמשקוף של החדר שניתן לנו באישור הוועד החקלאי למטרה נעלה זו .מבירור
קצר שערכנו עם חברי הוועד המקומי לא ידעו דבר על פעולה זו .הם היו מופתעים והמומים בדיוק כמונו.
חברים יקרים.
מטרת הארכיון לשמר את העבר כדברי יגאל אלון " :עם שלא מכבד את עברו ,ההווה בו חי דל ,ועתידו לוט בערפל".
אנו מוחים בשעט נפש כל דבר אלימות בקהילתנו ובמושב שלנו .אין כל הצדקה למעשה כגון זה .
______________
דבורה שוימר וועדת ארכיון בית גמליאל
להלן תגובת הועד המקומי.
הדברים שמתפרסמים ע"י הגברת שווימר לא ראויים להתיחסות כיוון שהדברים שמיוחסים ליו"ר ולחברי הוועד הינם
שקר ביסודם! חבל שהגברת שווימר בוחרת לפרסם דברי שקר מבלי לטרוח לברר את האמת מאחורי הדברים .היא בוחרת
לפרסם דברים כשהמקור שלה להתרחשות ,הם אנשים שאמינותם מוטלת בספק...
אנו קוראים לגברת שווימר ,ולמי שחפץ לדעת את האמת מאחורי הדברים לפנות ישירות לוועד המקומי ,ולא דרך הדף
מיד .אנו לא חושבים שהדף מידע הוא המקום לברור הנושא.
פורים וחנוכה –חיים הופמן
ויקרא יח ,ה "ושמרתם את חקתי ואת משפטי אשר יעשה אתם האדם וחי בהם אני ד' "
ויקרא כב ,לב "ולא תחללו את שם קדשי ונקדשתי בתוך בני ישראל אני ד' מקדשכם"
חנוכה ופורים הם שני החגים שקבעו לנו חכמינו "על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל המלחמות "...
שעשה הקב"ה לאבותינו .אך למרות הדמיון ביניהם ,ישנו הבדל מהותי באופן שבו אנו חוגגים את שני החגים האלו ,והבדל
זה מסמל גם הבדל ברעיון ובמסר של כל אחד מהחגים .בעיון ודיון ההלכתית מסביב למצות נר חנוכה ,אנו מגלים תופעה
יחודית ומפתיעה שבה הידור המצוה קיבל מעמד יותר מרכזי מעיקר המצוה .ידוע שמעיקר הדין יוצאים ידי חובת מצות
נר חנוכה בהדלקת נר אחד בכל לילה משמונת ימי חנוכה .ובכל זאת ,כלל ישראל ,ללא יוצא מן הכלל ,אימצו לעצמם את
שיטת המהדרין מן המהדרין ,שביום הראשון מדליק נר אחד ומוסיף והולך עד שביום השמיני מדליק שמונה נרות .עד כדי
כך ,שהשולחן ערוך כלל אינו מזכיר את האפשרות לקיים את המצוה בצורתה המינימלית על ידי “נר איש וביתו” ,ומבאר
רק את צורת ההדלקה למהדרין מן המהדרין .בנוסף לכך ,מוצאים מחלוקת תנאים )בית חלל ובית שמאי( ,בעיון ודיון
שלימה בגמרא ,כיצד לקיים הידור מצוה זה מה שלא מצאנו במצוות אחרות .והאמת היא שענין זה של הידור מצוה
מושרש כבר בעצם הסיפור של נס חנוכה .מסירות הנפש של החשמונאים לא היתה כפי שורת הדין – אלא מעל ומעבר למה
שההלכה דורשת .הם קדשו את השם למהדרין בהתלהבות ובחרף נפשם למות כלפי אלו שגזרו גזירות עליהם ובטלו דתם
בארץ מולדתם .גם בהדלקת הנרות בבית המקדש לאחר הניצחון נהגו החשמונאים לפנים משורת הדין .מצד ההלכה מותר
להשתמש בשמן טמא כאשר רוב הציבור טמאים – אבל החשמונאים הידרו את המצוה והקפידו להדליק מן השמן המובחר
ביותר ולא משמן טמא .בקשר למצוות חג הפורים ,אין אנו מוצאים את המוטיב הזה של הידור מצוה .אדרבה ,מוצאים
שחז"ל הקילו הרבה בהלכות הקשורות לכתיבת המגילה .הקלף של המגילה ,שלא כמו קלף של ספר תורה ,אינו צריך עיבוד
לשמה .כמו כן ,מילים חסרות אינן פוסלות את המגילה ,בניגוד לספר תורה ,שמילים חסרות כן פוסלות ספר תורה .במסכת
מגילה ,בדיונים על מצוות מגילה הביטוי "יצא" חוזרת על עצמו הרבה פעמים ,אולי לרמז על דרישות הלכתיות מינימליות
בקשר לצאת ידי חובה במצות כתיבת וקריאת המגילה .במגילת אסתר המתארת את חיי היהודים בפרס לא מרגישים את
התמסרותם הקנאית למסורת כמו בחנוכה .להפך יהודי פרס הדגישו את החיים  -את מושג "וחי בהם" ,כלומר לאפשר
ליהודים לחיות ולשרוד במצבם האויינת בחו"ל ולהמעיט במעשה גבורה .יהודי שושן לפי המדרש נהנו מסעודות
אחשווירוש ,והשתחוו לפסילים של הפרסיים ,ולפי פשוטו של מקרא אסתר חיה חיי אישות אם אחשווירוש הגוי .נסיון
המדרש והגמרא להצדיק את מעשיה בטענה שהיא "קרקע עולם" – פסיבית ,רק מדגישה את יחסם ה"מינימלית" של
יהודי פרס להלכה ולמסורה .חנוכה ופורים הם שני חגי דרבנן .בזה הם זהים .אבל כל חג חוגג תורת מוסר שונה ,גישה
פוליטי ופסיכולגי שונה בתגובות של אלו שהיו בגזירות ונצלו .חז"ל כשקבעו אמירת תפילת "על הניסים" בכל אחד מן
החגים נתנה גושפנקה לשני ה'מודלים' – חנוכה המבטא העקרון של מהדרין מן המהדרין ,של קידוש ד' וחרף נפשם למוות,
ופורים שמבטא אה העקרון של "וחי בהם" והמעטת מעשה גבורה וקיום המצוות כפי שורת הדין כדי לשרוד במציאות
האויינת הנוכחית .כל אחד ואחד עם הגישות המתאימות לזמנם ולמקומם הם – המאפשרות בסוף את הניסים והפורקן
והגאולה מאת הקב"ה .כל אחד חוקי וכשר.
תפקידנו הכביר )הקשה( לדעת מתי ואיפה להחיל את האלטרנטיבות האלה.
* מבוסס על מאמרו של ד"ר הרולד פיש
5
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לוח אירועים לשבוע הקרוב
יום ראשון
ז' אדר 17/2

יום שלישי
ט' אדר 19/2

יום שני
ח' אדר 18/2

11:00
בית חם

16:00
שיעור תורה
לילדים

יום רביעי
י' אדר 20/2
16:00
שיעור תורה לילדים

יום חמישי
י"א אדר 21/2
17:30-19:30
ספריה

17:30-19:30
ספריה

זמני שבת פרשת תרומה
תפילת מנחה
תפילת מנחה
תפילת נץ
שיעור במסכת גיטין ,מאיר פישר
שיעור במסכת שבת
שחרית
שחרית )הודו(
שחרית
שחרית
מנחה גדולה
תהילים לנשים
מנחה גדולה
מנחה גדולה
מנחה גדולה
שיעור הלכה עם
תהילים לילדים
תהילים
שיעור גמרא אחה"צ ,הרב סלומון
מפקד
שיעור לנשים
תהילים לנשים ונערות
ערבית
בין מנחה לערבית ,שיעור בפ"ש ,עוזי שמש

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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ביהכ"נ ספרדי
מנחת ש"י
ביהכ"נ הגדול
שטיבל
שטיבל
ביהכ"נ הספרדי
ביהכ"נ הגדול
מנחת ש"י
שטיבל
מש' שבת
מנחת ש"י
ביהכ"נ הגדול
ביהכ"נ הספרדי
ביהכ"ה הספרדי
מנחת ש"י
משפ' גרינברג
ביהכ"נ הגדול
סניף בנ"ע
מועדון ותיקים
בית משפ' מייזליק

17:15
17:05
06:05
07:30
07:30
08:00
08:00
08:30
08:15
12:30
12:30
13:00
13:00
13:00
13:30-14:15
13:15
13:15
16:15
16:20
16:45
17:15

ביהכנ"ס הספרדי

17:39

שטיבל

שבת שלום
ומבורך!!!

