בס"ד

עלון שבועי

בית גמליאל

פרשת צו
שבת הגדול
ח' ניסן תשע"ב
31/3/12
גיליון מס' 753

פרשת צו
כניסת שבת
יציאת שבת
מנחה באמצ"ש
ערבית באמצ"ש

18:37
19:37
19:02
19:12

דבר תורה  /הרב
"זאת תורת זבח השלמים אשר יקריב לה' אם על תודה
יקריבנה"
אומר המדרש" :הדא הוא דכתיב זובח תודה יכבדנו ושם
דרך אראנו בישע אלוקים" מדוע לא נזכר קורבן תודה
בפרשת ויקרא? מפרש בעל הפלא"ה" :לרצונכם תזבחו"
נאמר אצל תודה -היינו ,שלא תקריבו ותמתינו עד שתהא
צרה ותינצלו ממנה ,אלא לרצונכם תזבחו ,בעת רצונכם
לזבוח היינו ,לתת שבח והודיה לקב"ה על הניסים שבכל יום
ויום כי רוב העם אינם מביאים קורבן תודה ,אלא בעת צרה-
"וכל החיים יודך סלה" ,רמז לארבעה שצריכים להודות לכן

לא נאמר תודה בפר' ויקרא אצל שאר הקורבנות ,שלא
רצה הקב"ה לפתוח בקורבן תודה לה' ,שמוקרב רק בעת
צרה כשאר ינצל אדם ואז יביא תודה .לעומת זאת כהני
ה' ,מקריבין תודה בכל יום ויום כפי שנאמר "על ניסך
שבכל יום ויום עמנו" וזה שנאמר בפסוק שלפנינו "זאת
תורת זבח השלמים אשר יקריב לה' על תודה יקריבנה"
שלא די שיקרבינה פעם אחת ,אלא כמה פעמים ותמיד
תהיה תהילת ה' בפיו להודות ולהלל לה' וזאת כוונת
המדרש על הפסוק "זבח תודה יכבדני" כבוד אחר כבוד
שמקריבו בכל יום ויום.
____________________________
שבת שלום ובשורות טובות ,הרב

הגעלת כלים
ביום שני ,י' ניסן ליד ביתי בין השעות  .16:00-18:00יש
לנקות את הכלים היטב ,לא מגעילים תבניות וכלי אפיה,
יש להשבית את הכלים  24שעות ,לא מגעילים מחבתות.
_______ ________________________________
מכירת חמץ
החל מיום ראשון ט' ניסן ועד יום חמישי בלילה בביתי.
_______________
חג שמח ,הרב
טקס יום העצמאות
הכנות לטקס יום העצמאות יצאו לדרך...
אנו זקוקות לתמונות/סרטונים משבתות אירוח של חיילי
נתיב/קו לחיים/בנ"ע עולמי/נוער ממועצה אזורית גן-
רווה.
נא להעביר לדליה אביגדורי0506742331 :
או יעל נדלר:
yaelnadler@bezeqint.net
מקווה
אילנה  0548094202בימים :רביעי ,חמישי ,מוצא"ש.
דבורה  0544534015בימים ראשון ,שני שלישי.
בימי שישי לסירוגין.

דרישת שבת הגדול
בשעה  17:45בדיוק בבית הכנסת הגדול .גם השתתפות
החברות והנערות חשובה.
___________________
מצפה לראותכם ,הרב
ביטחון
המועצה מארגנת רשת לחירום שמטרתה העברת תקשורת
בזמן אמת בחירום ב -SMS
כל משפחה מתבקשת לשלוח למועצה מספר טלפון נייד
ודואר אלקטרוני לקבלת עדכונים מהמועצה לפקס במועצה
 8524343או למייל engel_moaza@walla.com

משולחן מערכת
קוראים יקרים ,במהלך חג הפסח )שבת פרשת שמיני( כ"א
בניסן  13/4לא יתפרסם דף מידע.
_________________________
בברכת חג כשר ושמח,
עידית בוכניק ושירי )גביש( טויטו

753

משולחן המזכירות
תושבי בית גמליאל ,החל מה 1/1/12 -מועצה אזורית חבל
יבנה אחראית על מערכת הביוב בבית גמליאל.
בימים אלו חולקו לתושבים שוברים לתשלום עבור אגרת
ביוב .השוברים הם לתשלום בבנק הדואר ובמועצה עד
ה 30/3-אך יש אפשרות לשלם זאת עד ה 15/4-ולא לצבור
ריבית והצמדה.
_______________
בברכה ,אתי איכר

לוח מודעות
מעוניינים בתוספת מיוחדת לאירוע שלכם?
משהו שידברו עליו גם אחרי האירוע?
משכיר מפל שוקולד בגודל בינוני ,מתאים לפונדו ונראה
מעולה ברקע מתאים לכל אירוע ,בר/ת מצווה ,ימי הולדת
ועוד..
איתי בקר 0509322578
________________________________________
קמחא דפסחא לעניים ניתן למסור למשה פרנקל.
משה 9435259
________________________________________
מחפש מחסן עד  50מטר.
0522580434
______________________________________
המבצע בקליניקה של משפחת אריאל ממשיך לשבוע
הקרוב!  1+1על כל הטיפולים המשלימים ,רפלקסולוגיה
,ייעוץ תזונתי ,דיקור ,שיאצו ,אבנים חמות ,עיסוי
מפנק ,ועוד ...מטפלים במגוון רחב של תחומים ובעיות
תחת קורת גג אחת :כאבים ,בעיות שינה ,גב וצוואר,
הפרעות עיכול ,וכו' ..מענה גם לגברים וגם לנשים.
רחל 052-4498254
רעי 050-2826261
______________________________________
חג שמח לכל בית ישראל ..אני שמח לבשר לציבור על
מכירת מצות שמורות כשרות למהדרין בכשרויות שונות
ומכירים מוזלים .לדוגמא :מצות מכונה בד"צ חרדית2 ,
קילו ,₪ 80 ,מצות עבודת יד רכות ,קילו  ₪ 60ועוד מגוון
רחב של סוגי מצות במחירים מוזלים!
אברהם פישר 0546641044
_______________________________________
למסירה מיטה זוגית במצב טוב מאוד )נגרות של פעם(..
מש' בן חיים

נדל"ן להשכרה/מכירה
בית בין  5חדרים מטופח מרווח פינתי ,גינה מטופחת
מאד.
רונית 0505333597
________________________________________
להשכרה בית בבני דרום )כניסה בתחילת יולי( עקב נסיעה
לשליחות של שנתיים.
אייל 0545224184
או ציונה 0506240966
2

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? באנגלית
קוראים לזה שלושת ה ,R -ובעברית :שלושת הלמ"דים:
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 .כל כך פשוט! 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.
אולי יהיה לכם קל יותר לזכור את זה בצורה אחרת :תורת
מש"ה :מיחזור ,שימוש חוזר והפחתה.
חג כשר ושמח!

ביטחון
צוות חילוץ מקומי לרעידות אדמה
ב  12/1/10-בשעה  17:00רעדה האדמה באיזור האיטי.
הרעש היה בעוצמה של  7.0בסולם ריכטר .רוב המבנים
בבירה פורטו או-פרנס נהרסו .הערכות מדברות על כ-
 250,000הרוגים .משלחות חילוץ רבות מהעולם ,כולל גם
מישראל ,חלצו מייד לעזרה ותוך כיומיים החלו בפעילות
החילוץ .המשלחת הישראלית הצליחה להציל  4אנשים.
סה"כ חולצו ע"י משלחות החילוץ הזרות כ 250-איש .ב48-
השעות שאחרי הרעידה חולצו מבנינים ע"י שכנים ועוברי
אורח כ 100,00-אנשים .המסקנה היא ברורה ונתמכת גם
בסטאטיסטיקה :מרבית האנשים המחולצים בחיים לאחר
רעידת אדמה מחולצים ע"י הסביבה הקרובה ב 48-השעות
הראשונות שאחרי הרעש .כחלק מהערכות הארצית
לרעידות אדמה ,פיקוד העורף מארגן ומאמן צוותי חילוץ
מקומיים בישובי המועצה השונים .אנשים המוכנים
להתנדב לצוות – נא לפנות לריקי אשל.
לפרטים נוספים ניתן לפנות אלי.
_____________________________
ליאור פורמן ,יו"ר צח"י בית גמליאל
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גמ"ח ציוד
האביב בפתח ומביא עמו אירועים ואורחים רבים.
גמ"ח הציוד משרת את כל חברי המושב ונותן מענה לציוד
לאירועים רב משתתפים .על מנת שנוכל לשרת את הציבור
בצורה הראויה ביותר ברצוניינו לרענן מספר נהלים
להשאלת ציוד:
*כל חבר המעוניין להשאיל ציוד מתבקש לתאם את
ההשאלה מראש.
*לקיחת המפתח למקלט ליד גן מאיר והחזרתו תעשה בו
ביום.
השאלת הציוד הינה ל 24שעות בלבד* .
*על השואל להחזיר ציוד נקי ובמצב תקין.
על מנת שנוכל להגדיל ולחדש את מלאי הציוד בגמ"ח,
החברים מתבקשים להעביר לאחר החזרת הציוד את
התרומה המומלצת:
כסא ,₪ 1-שולחן ,₪ 10-גרילנדה +נורות  ,₪ 50מקפיא-
 ,₪ 75פלטת שבת ,₪ 10 -מיחם שבת.₪ 10-
אם השאלתם ציוד ועוד לא התפנתם להסדיר את
תרומתכם -אנא עשו זאת בהקדם!
אם נמצא בביתכם ציוד כלשהו השייך לגמ"ח )חסרה
רשת צל ומספר כסאות( אנא החזירוהו למקלט.
_____________________
בברכה,
מוטי טויטו 0522392124
בית073-7288789-
עמי ארז 0508221074
בית9328761-
ספריה
בחול המועד פסח הספריה תהיה סגורה .אחרי חג הפסח-
שעון קיץ .הספריה תהיה פתוחה בין השעות .18:00-20:00
________________________
בברכת חג כשר ושמח ,מנחם

בית חם
המפגש הקבוע של בית-חם יתקיים בע"ה ביום שלישי
הקרוב ,י"א ניסן ) ,(03/04בשעה  11:00לפני-הצהריים
במועדון וותיקים .הרב סלומון שיתארח אצלנו ישוחח
עמנו על נושאים הקשורים לחג הפסח המתקרב ובא.
תודה לגב' קוקי פישר ,חברתנו במושב ,שהתארחה אצלנו
בשבוע שעבר ושוחחה עמנו על הנושא המרתק של חשיבה
חיובית המבוססת על ספר "חובת הלבבות" של רבנו בחיי.
אנו מודים לגב' אלישבע שוב ,מהעיר יבנה שכנתנו ,על
שיחתה המלבבת בשבוע החולף על הצורך בשמירה על
בריאות ויופי חיצוניים ופנימיים.
בית-חם מאחל לכל תושבי המושב ,יחד עם כל עם ישראל,
חג פסח כשר ושמח!
________________________
לפרטים נוספים
מרים גרינוולד 9437841
מרים בר-לב 9431310
3

משולחן המתנ"ס
הפנינג פסח -ביום ראשון ט' בניסן ) (1/4יתקיים אי"ה
הפנינג פסח בניר גלים לגילאי 4-10
בתוכנית:
 9:00התכנסות ורישום
ההצגה" 9:15 :כוסו של אליהו"
תיאטרון "גיל-עד"
 10:00תחנות הפעלה:
*אפיית מצות – כל ילד אופה מצה .
*סרט :סיפור יציאת מצרים
*סדנת הכנת מוביל ריחני סבונים.
כל ילד עושה את כל התחנות .עלות לילד₪ 30 :
*מתנ"ס חבל יבנה מזמין אתכם ל"מבצע אפיקומן"
בשיתוף משרד התרבות ותרבות לישראל.
ההצגה" :פטר והזאב"  ,אי"ה ביום רביעי י"ב ניסן )(4/4
בשעה  11:30באולם בגבעת וושינגטון.
לילדים בגילאי  4 – 10הכניסה חינם .הורה מלווה₪ 20 :
)עד  3ילדים להורה(
מספר מקומות מוגבל הרשמה במזומן או אשראי במתנ"ס
כניסה ביום האירוע על בסיס מקום פנוי.
*מדרשירה -נדודים.
"מחפש בדמותך יבשה בלב ים ארבעים יום לפני אויר
העולם) "...נעם יעקובסון(
ערב של חוויה יהודית -ישראלית מפגש מיוחד בין מוסיקה,
מקורות ואנשים בין נדודי בני ישראל במדבר ונדודי ליבו
של האדם .ביום רביעי ,חוהמ"פ ,י"ט ניסן 11/4 ,באולם
אירועים קבוצת יבנה.
בתכנית:
 -21:00לימוד עם הרב אילעאי עופרן
 -21:30נעם יעקובסון )לאטמה ,עניין אחר(
בהופעה אקוסטית ,אינטימית וחמימה
לרגל צאת אלבום הבכורה "ארבעים יום"
בואו בשמחה!
מאמר אסתר
מרכז יעקב הרצוג בשיתוף המשפחה ומכללת ליפשיץ
הוציאו ספר על פי שיעוריה של אסתר שפרעם ז"ל ,חברת
עין צורים ,מורה ומחנכת .ביום ראשון ט"ז ניסן א'
דחוה"מ פסח  8/4נקיים יום עיון לכבוד צאת הספר לאור.
 9:00התכנסות ומפגש רעים.
 9:30דבר המשפחה /ללי אלכסנדר.
שיעורים רבים מלאי עניין 13:15 ..סיום.
הציבור מוזמן!
שוק קח-תן
ביום שישי הקרוב ,30/3 ,יתקיים שוק קח-תן בשדמה,
משק וולפסון ,בין השעות .11:00-15:00
טקס יום הזיכרון
לקראת יום הזיכרון משפחות אשר מעוניינות שיקיריהם
יוזכרו בטקס במושב שיפנו אלי בהקדם בצירוף כמה
מילים על הנפטר.
___________________
בתודה אסתר הקומונרית
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שיר שפורסם ב 1947בחוברת "ניצנים" בתלמוד
תורה בלוב  .להערכתי  -ברשותי את אחת החוברות
הבודדות בעולם שנותרו מאז ,אם לא היחידה בכלל
שנשמרה מ .1947לכן  ,ראיתי לנכון לפרסם את השיר
הבא  -לכבוד פסח.
ערב פסח – ביהדות צפון אפריקה
מחבר :עמוס )עמישדי( מימון
מתוך":ניצנים" התש"ז )(1947
הביאה לדפוס :דורי מזל
הוי מה נחמד ומה נעים
יום זה ערב חג האביב
שאליו חיכינו ברב געגועים
לקבל את פניו כאורח חביב
ביום זה עם השמש בצאתו
כל יהודי את עצמו מתקין
עוזב עסקיו וכלי עבודתו
וצרכי החג אליו מכין
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אל בית המטבחים הכל יתאספו
לקיים מצות השחיטה בחיבה
ולשוב הביתה הכל יוכספו
כי היום קצר והמלאכה מרובה
ובעוד הבוקר הביתה חוזר
האיש לשרף את שיירי החמץ
לאשתו בינתיים במשהו עוזר
ועכשיו נשאר התנור והעץ
שוב נדחק הוא עם יתר אחיו
הממלאים את הרובע והרחובות
ואחרי עמל בורר גם אליו
אגדות עץ גדולות וטובות
לבסוף פונה לחלקת התנורים
ובחול ותנור את קניניו גומר
ואת סחורתו טוען על החמורים
ולשוב הביתה סוף סוף אומר
מה טוב להסתכל ולראות
בתנור כשהוא בוער

שחר אך החל להאיר
נראו באופק דמדומי החמה
ויתעורר כל איש סב וצעיר
אפסה השנה פגה התרדמה

והנשים בכל כוחן לשות
ומדביקות המצות בתנור הסוער

ברחוב עוד דמי ושקט
ואבא כבר מהר השוקה
השמש מעל אליו צוחקת
ובקרניה החמות על ראשו מכה

והנה כרגע כולן נאפו
והד לבן עולה מביניהן
אז כל הניצבים מאד שאפו
לטעום אחת ועוד אחת מהן

ומתוך רגשי שמחה וחבה
לכל פינות השוק הוא פונה
ומכל סחורה יפה וטובה
כל צרכי החג אליו קונה

הגיע הערב,להתפלל הלכנו
ונודה לאל ברן וטוב לב
ובשובנו הביתה את עינינו פקחנו
להסתכל במראה הנהדר והערב

ובין יתר הדברים
קונה גם שה נחמד למראה
ולכבודו פורש עשבים לחים
והשה עוד גועה וגועה

אל תשבענה העיניים
מהבט בכל חפץ ודבר
מי יתן כי לחודש חודשיים
יבקר אותנו פסח הנהדר

שורו ,הביטו בכל הרחו בות
מה רבה המולת בני האדם
אצים רצים למען שחוט
את הכבשים אשר בידם

בלב שמח וחדוה רבה
עשינו הסדר וקראנו ההגדה
ונבלה את לילינו בשירים ונגינה
בשתיה ומאכלים בלי כל מידה.
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לוח אירועים לשבוע הקרוב
יום ראשון
ט' ניסן 1/4
16:00
שיעור תורה לילדים
)ביהכ"נ הגדול(

יום שלישי
י"א ניסן 3/4
11:00
בית חם )מועדון
וותיקים(

יום שני
י' ניסן 2/4
17:30-19:30
ספריה

יום רביעי
י"ב ניסן 4/4
16:00
שיעור תורה לילדים
)ביהכ"נ הגדול(

יום חמישי
י"ג ניסן 5/4
בדיקת חמץ
17:30-19:30
ספריה

זמני שבת צו
תפילת מנחה
תפילת ותיקין
שיעור בעיניני דיומא ,מאיר פישר
שיעור במסכת שבת
שחרית
שחרית
לאחר התפילה ,שיעור למבוגרים ,שבי דויטש
במקביל שיעור לילדים ,דורון לוז
מנחה גדולה
מנחה גדולה
תהילים לילדים
שיעור גמרא ,הרב
תהילים לנשים ונערות
מפקד
בין מנחה לערבית ,שיעור בפ"ש

ביהכ"נ הגדול
שטיבל
ביהכ"נ הגדול
מנחת ש"י
ביהכ"נ הגדול
ביהכ"נ הגדול
מנחת ש"י
ביהכ"נ הגדול
מנחת ש"י
ביהכ"נ הגדול
בית משפ' מייזליק
בני עקיבא
שטיבל

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

 22:00פעולת ער"ש עם הרב לקראת שבת הגדול
 17:45מפקד מדריכים
 18:00מפקד
מנחה.פעולות.סעודה שלישית+שירים.ערבית והבדלה.
*מסע פסח נדחה לימים ראשון שני הקרובים .אנחנו מוצאים
חולצות של הסניף לכל מי שיוצא ,מי שרוצה חולצה שיביא 20ש"ח
למדריכים שלו .מי שלא ישלם לא יהיה לו וחבל.
*בגלל שהמסע נדחה הטיול ג'יפים של המתנ"ס הוקדם ליום
חמישי הקרוב  .עלות 85-ש"ח .שווה!
*נשאר לכם חמץ ושאריות מפורים שאינכם זקוקים?! הסניף
ישמח לקבלם )אל דאגה ,עד פסח זה יגמר ;( (
*חבר'ה מחב"ב שמעוניינים לעזור בהרמת טקס ביום הזיכרון
שיפנו אלי בהקדם .
*יום ניקיון סניפי-התקיים ביום שלישי שבוע הבא .כולם באים!
הפתעה שווה לכל מי שמגיע!

שבת שלום ומבורך!!!
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