פרשת צו

עלון שבועי

בית גמליאל

כניסת השבת16:31 :
יציאת השבת 17:31 :

ה' בניסן תשע"ג
23.3.2013

מנחה באמצ"ש17:06 :
ערבית באמצ"ש17:16:

דבר תורה-הרב
זאת תורת העולה "זה שאמר הכתוב' :כי מי בשחק יערך
לה' ,ידמה לה' בבני אלים' (תהל' פט ז).
אמר הקדוש ברוך הוא :אילו הייתי מבקש קרבן ,לא הייתי
אומר למיכאל שהוא אצלי להקריב לי קרבן.וממי אני
מבקש קרבן? מישראל .וכן בלעם היה רוצה להקריב ,אמר
לו הקב"ה ,שבועה הוא מאת בני ישראל ,שאיני מקבל קרבן
מן האומות  .והאומות אומרים -מה הוא כן שישראל
מקריבים וממקטירין ? אמר להם הקב"ה זאת תורת
העולה"( ....תנחומא ויקרא ו' א') לשון המדרש טעונה
ביאור .המדרש אומר " :אילו הייתי מבקש קרבן" ...האם
הקב"ה מעונין בקורבנות או לא?! כמו כן ,מהי משמעותה
של תשובת הקב"ה לשאלת האומות -מדוע ישראל כן

מקריבים ,עונה להם הקב"ה "-זאת תורת העולה"...
הרמב"ן ,בתחילת פרשת ויקרא ,בדבריו על חשיבות
הקרבנות אומר ,שהקרבן בא כתמורה לאדם החוטא,
משמעות הדבר היא ,שבזכות הקרבן האדם יעבור תהליך
אמיתי ועמוק של תשובה ,ועל ידי הקרבן יתקרב לבוראו.
הקרבן אינו עומד בפני עצמו  ,הקב"ה אינו חפץ בקרבנות
של מלאכים ,שהרי אצלם אין חטא וממילא אין קרבן,
אלא" ,אדם כי יקריב מכם" ...היינו ,כשאדם מקריב  ,יהיה
זה מתוכו ומעצמו" ,זאת תורת העולה" יש תורה שלמה של
רעיונות וכוונות בהבאת הקרבן לכן אומר המדרש "וממי
אני מבקש קרבן -מישראל" ...להבדיל מאומות העולם ,
שכוונתם בקרבנות היא בעצם הקרבן עצמו.

שבת שלום וחג שמח וכשר הרב.
דרשת שבת הגדול
*בשבת פרשת צו דרשת שבת הגדול בבית הכנסת הגדול  ,בשעה  16:45בדיוק.
"בהלכה ובאגדה" צבור החברים והחברות הנערים והנערות מוזמן .
* מכירת חמץ בביתי גם במוצ"ש עד יום ראשון בלילה.
שבת שלום ,הרב

מזל טוב
מזל טוב למלכה וחננאל כהן בהכנס נכדם סהר יוסף בבריתו של אברהם אבינו
עליו השלום ,בן לנדב ודקלה ,אח לצור ושקד ,אשר גרים ברחלים.

נדל"ן
משפחה עם שלושה ילדים מחפשת בית להשכרה החל
מחודש יולי אוגוסט.
נייד 0522238668

ספריה
 כמידי שנה אני פונה לתושבים המנקים את ביתם
לחג הפסח נא לא לזרוק ספרים מיותרים במרפסת
מול הספרייה .הספרייה איננה מחסן לספרים
ישנים.


בחול המועד פסח הספרייה סגורה.

איכות הסביבה
בשעה טובה נוסף כלוב חדש למיחזור בקבוקים ליד
מנחת ש"י.
בהזדמנות זו אנו חוזרים ומבקשים מהילדים
ומהמבוגרים  -נא להכניס את כל הקרטונים ,הניירות
והבקבוקים לתוך מתקני המיחזור שלהם ולא להשאיר
שום דבר בחוץ .להפריד היטב בין אשפה למיחזור
ולהכניס כל דבר למקומו.

תודה רבה ,חג שמח וכשר
הוועדה לאיכות הסביבה

משולחן הגבאים

 בתום חג הפסח עם כניסת שעון הקיץ לתוקפו
הספריה תהיה פתוחה בין השעות- 18:00 :

במהלך חוה"מ תפילת שחרית תיערך בע"ה
בשעה  06:00בשטיבל החדש.

.20:00
בברכת חג שמח וכשר ,מנחם גרובר

****************************************

עמיחי מיחזור בקבוקים
תודה לכל הציבור המשתף פעולה .בבקשה לא להביא
לי צנצנות זכוכית ובקבוקי שמן,כי לידיעתכם לפי
החוק לא ממחזרים אותם.

מתפללי בית כנסת מנחת-שי
 .1מי שעדיין לא שילם את דמי החבר ,מוזמן
להביא את התשלום לאחד הגבאים.
.2נא השתדלו לא להשאיר חמץ בתאים.
*****************************************

בשל החג ,אקבל בקבוקים עד יום שלישי ח' בניסן.
אשוב לאסוף בקבוקים באיסרו חג.

 .1בפסח בין מנחה וערבית יתקיים שיעור בשטיבל

בברכת פסח כשר ושמח
עמיחי וינברג

 .2תפילת ותיקין (הנץ) תתקיים בעזרת השם בבית
הכנסת "מנחת שי" בשבת ובפסח .שעת התפילה
05:15

משולחן הוועד הקהילתי
שלום ,לוועד הקהילתי ,דרוש פקיד/ה לעבודה במשרד,
במשרה חלקית 6 ,שעות שבועיות,
למעונינ/ת ,נא לפנות ליו"ר הוועד ישראל עזריה.

089431085

 .3לימוד בליל פסח (לאחר ליל הסדר) יתקיים
בעזרת השם בבית הכנסת "מנחת שי" החל
מהשעה  01:00ועד תפילת ותיקין .תוגש שתיה
חמה וקרה.
תודה ,וחג שמח לכולם,
הגבאים.

מתכון לפסח
בטטות אפויות על מלח גס עם טחינה
וסילאן
 6מנות
 6בטטות בינוניות
 1\2קילו מלח גס
 8כפות סילאן
 8כפות טחינה גולמית
 1\4כוס שמן זית
 1כף עלי טימין
מלח ,פלפל שחור גרוס טרי.
מחממים את התנור לחום של  200מעלות.
שוטפים את קליפת הבטטות ומייבשים היטב.
מפזרים את המלח על תבנית יבשה.
מניחים את הבטטות על המלח ואופים אותן 45
דקות  .בעזרת סכין חדה חורצים כל בטטה לאורכה
ופוערים מעט את הפתח .לא קולפים!
מתבלים את בשר הבטטה במלח ופלפל שחור,
מזלפים שמן זית ,טחינה גולמית וסילאן ,מפזרים
עלי טימין ומגישים.

איסוף מוצרי חמץ לעמותת חסדי עירית -
גבעת וושינגטון.
חסדי עירית הינה עמותה העוסקת כל השנה במתן
סלי מזון לנזקקים מכל האיזור .לקראת פסח ניתן
לתרום גם קמחא דפסחא וכמו כן מוצרי חמץ
סגורים שיתרמו
לאחר הפסח למשפחות נזקקות .בימים הקרובים
יעברו בני הנוער לאיסוף מוצרי המזון
.או שניתן להעביר אל יעל יששכר עד למוצאי שבת
יעל יששכר 052-8500909 -יניב חמדני050- -
7688600

דבר המערכת
כחלק מחבלי הלידה הדף יצא משובש בשבוע שעבר.
אנחנו לומדים ומשתפרים .נשמח להערות ורעיונות.
בשבוע הבא ,חול המועד פסח ,לא יצא דף מידע.
חג כשר ושמח

ילדוד'ס -עבודת יצירה
לפסח
משה הקטן בתיבת אגוז
החומרים הדרושים:





חימר קל (*)
קליפת אגוז מלך
טוש פרמננטי

*חימר קל של חברת  , I Clayהינו חימר רך וצבעוני
אופן ההכנה:


יוצרים כדור מחימר קל בצבע גוף ומניחים אותו בתוך
תיבת האגוז .
יוצרים כדור נוסף ,קטן מעט יותר ,ומצמידים כראש .



יוצרים כדור ירוק בהיר ומשטחים אותו בכפות הידיים .
מצמידים אליו כדורים לבנים קטנים ומשטחים גם
אותם .
מכסים את משה בשמיכה שיצרנו .




מוסיפים טיפה צהובה וקטנה כבלורית ,
ושני כדורים ורדרדים קטנים כלחיים
בעזרת הטוש הפרמננטי מציירים את העיניים .
שמים את משה הקטן על שולחן הסדר .

חג אביב שמח!

פינת הנוער
אהלן חברים!
הערב זה קורה! ועידת הנוער! בואו ניצור מציאות חדשה !
מי שמגיע – משפיע.
בסניף ,כולם שם .19:00
אז אחרי כל הנקיונות והעבודה הקשה ,הגיע הזמן להכנס
לחג הפסח בשמחה רבה ,נבער את החמץ שבביתנו ,אך
יותר מזה  -נבער את החמץ שבקרבנו .
נפתח דף חדש ,לשנה חדשה שבעזרת ה' תתמלא לה
בעשייה רבה ,בהצלחה ובצמיחה .
ובחג הפסח למחרת ליל הסדר ,שכבת י"א מוזמנת למפגש
מיוחד בבית משפחת שטריקר בשעה .14:00
ואחרי שתנוחו מכל המצות ,שאר המאכלים וכל
הדודים..אנו מזמינים אתכם לחזור לכושר
באסרו חג פסח,יום המימונה ,נצא כולנו לטיול אדיר
בצפון הגליל! נטייל בנחלים באיזור ונקנח בפארק קנדה
בבאולינג והחלקה על הקרח !
יציאה מהמושב בשעה  8:00וחזרה משוערת בשעה
 .19:00עלות הטיול  50:ש"ח לאדם כולל ארוחת צהריים .
ההרשמה עד יום ראשון בערב אצל תמר ואריאל .
מיותר לציין שכולם באים נכון ?
שיהיה חג שמח ,מלא שפע ושנזכה לחרות אמיתית .
מימי ודניאל,תמר ואריאל

לוח מודעות
נמאס לכם להתקע בלי סוללה בנייד מחוץ לבית ?
חדש! מטען נייד לסמארטפונים !
מטען נייד איכותי בעל סוללה עוצמתית של 5200
.מספק עד  3הטענות מלאות  ,בלי תלות לחיבור לחשמל
מתאים לכל סוגי המכשירים .במיוחד לאנשים שנמצאים
הרבה מחוץ לבית סטודנטים ,מילואים ,טיסות לחו"ל,
טיולים ,חיילים בנוסף המטען קומפקטי ,קל לנסיעה ונח
לשימוש ,ומגיע בעיצוב אלגנטי.
לפרטים והזמנות :אורי 0542317010
***************************************************************

שוק אביב -תודה לכל מי שהביא דברים לשוק אביב .
נשמח עדין לקבל חפצים מכל הסוגים .
מדי מייזליק ,הרימון 101
*********************************************************
מתנות לחג -חג הוא הזדמנות לפנק את יקירכם ואת
עצמכם .בסטודיו של שולמית תכשיטים ומתנות ייחודיות
מזכוכית מורנו בעבודה ידנית וכן יין משובח בבקבוק חדש
כשר לפסח .מוזמנים להתקשר לטלפון
 050-7341428ואשמח לעמוד לרשותכם.
שולמית אנגל

בית חם
* חברי מועדון הותיקים ובית-חם בבית-גמליאל מאחלים
לכל חברי המועדון המבוגרים ולכל תושבי המושב ,חג פסח
כשר ושמח ,יחד עם כל עם ישראל בכל מושבותיהם!!!
* המפגש הקבוע של בית-חם יתחדש בע"ה ביום שלישי,
שבוע לאחר איסרו חג ,כ"ט בניסן ה' תשע"ג (  ,)09/04בשעה
 17:00אחר הצהריים במועדון וותיקים.
* אנא שימו לב לשינוי שעת המפגש.
בתקופת שעון הקיץ נקיים בע"ה את המפגש בימי שלישי
בשבוע בשעה  17:00אחר-הצהריים.
לפרטים נוספים ניתן להתקשר:
למרים גרינוולד 9437841
או למרים בר-לב 9431310

מרפאה
לציבור שלום ,יום רביעי  27/3חול מועד פסח הרופא יעבוד
משעה  ,11:00-12:45האחות גם תעבוד .11:00-13:00
ביום חמישי  28/3המרפאה סגורה.
יום ראשון ערב חגבני  31/3הרופא והאחות יהיו מ 8:00-
.10:00
פסח כשר ושמח ,אבלין פרץ

משולחן הוועד המקומי
לתושבי בית גמליאל ,לקראת החג הקרב ובא...
אנו רוצים לאחל לכולם חג פסח כשר ושמח
בברכה ,חברי הועד המקומי

משולחן המתנ"ס
לאחר הפסח :מתנ"ס חבל יבנה מזמין אתכם ערב זכרון
ושירי לוחמים אי"ה ביום ראשון ד' באייר ( )14/4
בבית העדות בניר גלים בשעה 21:15
ברכות  -מר אליעזר ביננפלד (ביני) – יו"ר מ.א .חבל יבנה
ויו"ר המתנ"ס שירה בציבור עם פרדי ברק  -מלחין ,פזמונאי
הציבור מוזמן ,הכניסה חופשית!
שלמה גרוניך -מסע אל המקורות בין קודש לחול
אי"ה ביום רביעי כ"ח אייר  8/5בשעה  21:00בגבעת
וושינגטון.
כרטיסים במכירה מוקדמת₪ 40 :
לאדם ביום המופע₪ 50 :
המקומות מסומנים ,כל הקודם זוכה!
ההרשמה בשיאה ,כדאי להקדים ולקבל מקומות טובים

יריד אביב קהילתי  -שוקחתן ,סדנאות ,דוכנים ומוזיקה!
יום שישי  22.3מ 10:00-עד  - 15:00הזדמנות נפלאה לניקיון פסח של הארונות )-:
השוק הקרוב יתקיים במתכונת מיוחדת של יריד אביב ססגוני ומושקע:
מלבד השוק קח-תן ''הרגיל'' (נתינה וקבלה של כל החפצים האפשריים) יתקיימו גם סדנאות יוגה ,קונטקט ,ליקוט
צמחי בר ,אמנות אקולוגית ,גידול ירקות ועוד...
מתוכנן גם שוק איכריות ואיכרים גדול מהרגיל עם מגוון של מתנות לחג,
עמדת פיסול בבוץ לילדים ומבוגרים כאחד,
פיתות על הסאג',
ועוד הפתעות....
מחיר כניסה  10ש''ח ליחיד/ה (מעל גיל  ,)12או  25ש"ח כולל כל הסדנאות (מחיר מאוד סמלי!) .
אנא הביאו אתכן/ם ליריד צנצנות זכוכית בכל מיני גדלים  -אנחנו בונים מהן קיר!
בשטח

בסככה

בדום

שעה

גידול ירקות ביו-
אינטנסיבטי –
אלכס צ'מונדוב

יוגה ברוח איינגר
ויניאסה – תלי
וישניצר

פלדנקרייז
לתינוקות –
מאירה שווייצר

10:30-12:00

יוגה לילדים –
שירלי גרפינקל

יוגה עם דובי
וולפסון

ריפוי פשוט ואבני
מרפא  -נעמי

12:00-13:00

סיור
ליקוט והכרת
צמחי בר למאכל
–איתן יערי

קונטקט עם ענבל
צור – חוויה של
תנועה ויצירה

גולדברג

לפרטים:
052-4345663

עצמת הרכות –
ריפוי דרך שמחה
– נועם גליקמן

13:00-14:00

תפזורת לפסח
התפזורת שלפנייך כוללת מילים באלכסון וכן מילים הכתובות בסדר הפוך
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קורבן
מצות אפיקומן מרור שולחן עורך ביצה
ישראל
יציאת מצרים הגדה משה רבנו
עשרת המכות
פרעה

לשונות גאולה ארבעת הבנים המיילדות

שמורה ביעור

המערכת:
שמרית פרנקל
צקי יולס
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

ליל סדר

אביב

אור לי"ד
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חרוסת יין
קריעת ים סוף
מרים

אהרון

הסבה כרפס

שבת שלום וחג
פסח שמח 
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