
ד"בס  

 
  
  
 

 

1 

 עלון שבועי

 בית גמליאל

 

 כי תשאפרשת 
ד"שעהת' אדר א' טו  

51.2.2152 
 

12::5 :השבת כניסת  
 

58:10 : השבת יציאת  
 

16::1 :ש"באמצ מנחה  
 

11::1 :ש"באמצ ערבית  
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הרב/ דבר תורה  

 השבת אבידה

השיעור בשבת בגמרא מסכת בבא בתרא בשעה  
 .הרב       16.11

__________________________________ 
 בשטיבל 

יועבר  לגברים ונשים שיעורבין מנחה לערבית 
 .'בנימין נחמן יוסקוביץי "ע

__________________________________ 

 י מאיר פישר"שיעור במסכת גיטין ע-  03::  
 י שמואל מרטין"יעור במסכת תענית עש- 16:33  

__________________________________ 
 אבות ובנים

 לימוד בחברותא של הורים וילדים
 בבית הכנסת הגדול ,19:33בשעה , ש"מוצ

 !!!הרבה פרסים והרבה שמחה
__________________________________ 

ות המושב בימים שני –שיעורי תורה לילדי 
 .בבית הכנסת הגדול 16.33ורביעי בשעה  

__________________________________ 
 שיעור לנשים

מצפה  16.03השיעור יתקיים השבת בשעה 
 .רבקה    לראותכן

 

 שיעורים

-כי תישא את יב  .משה לאמור-אל, וידבר יהוה" יא
ונתנו איש כופר נפשו , לפקודיהם, ישראל-ראש בני

בפקוד , יהיה בהם נגף-ולא; בפקוד אותם, ליהוה
--הפקודים-העובר על-כל, זה ייתנו יג  .אותם

 ":בשקל הקודש, קלמחצית הש
הוציא ,נתקשה משה", (פסיקתא רבתי טז) מדרש

, ה כמין מטבע של אש מתחת לכסא הכבוד"הקב
 ".זה יתנו: הראהו למשה ואמר לו

ל מייחסים את נתינת מחצית השקל לכפרה על "חז
בעגל  שאלו שחטאו, ן אומר"הרמב. חטא העגל

שנשארו לחיות לא , ואילו אותם אלו, בפועל נהרגו
רק "ן "כדברי הרמב, אלא, את העגל במעשה  עבדו

ן "את דברי הרמב" עמדו וראו ובמחשבתם האמינו
בחטא . הללו נרחיב בעזרת המקורות ההלכתיים

עבודה זרה יש איסור וענישה גם על מעשה וגם על 
שאדם נענש על  –ש "כפי שכתב הרא,מחשבה 

ם אף "ושיטת הרמב, עבודה זרה גם על מחשבתו
שעבודה זרה במחשבה נמצאת ,ת  חדה יותר ואומר

כי , גרועה יותר מעבודה זרה במעשה ללא מחשבה
פוגעת בנפשו , ם"כותב הרמב,מחשבת עבודה זרה 

 .של האדם ועוקרת את אמונתו בבורא עולם

מה שאין כן עבודה זרה במעשה ללא מחשבה אינה 
 .פוגעת בנפש

מחצית השקל שנועדה לכפר  -"ונתנו איש כופר נפשו"
מיועדת לאותם אנשים שהיו שותפים , על חטא העגל

שהרי אלו שחטאו ,לחטא העגל במחשבה ולא במעשה
השקל  ואותם אלו בהביאם את מחצית, בפועל מתו

מודים בכך שהם אכו חטאו במחשבתם והם צריכים 
 . לכפר על כך וצורת כפרתם היא הבאת מחצית השקל

ה כמין מטבע של אש מתחת לכסא "הראה לו הקב"
 "...הכבוד

מי שחוטא בעבודה זרה במחשבה יכול להגיע כדברי 
לכן תיקונו יהיה ,ם עד לכפירה בכסא הכבוד"הרמב

ולא עבד בפועל אבל מחצית השקל מפני שרק חשב 
: עדיין הוא זקוק לתשובה וכפרה כדברי הגמרא

 .(יומא פו" )גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד""
, כאשר תמה משה:ונסיים בדבריו של הרבי מקוצק 

ה "הראה לו הקב", שמטבע פשוט יכול לשמש כופר נפש
ה משלו באש "כאשר אדם נותן לקב -"מטבע של אש

אין תיקון גדול , חצית השקלאפילו רק מ, ובהתלהבות
 ".מזה לפדיון נפשו

 .שבת שלום ובשורות טובות הרב
 

בקרוב יחל קורס הכשרה חדש למתנדבים -
לפרטים והצטרפות התקשרו לרן . ד"למתמי

  ,סמפקד הבסי -פרינטה 
שוטר קהילתי של , או יגאל גדקר 31360:6051

 31360:0:10, המועצה

לאחר ארבעה שנים בהם מילאתי בהתנדבות את - 
י של "ר צח"תפקיד אחראי הבטחון במושב ויו

הודעתי לועד המושב על החלטתי לסיים , המושב
הועד אחראי למנות . 2011-את תפקידי החל מה

 .מחליפים לתפקידים הללו
 ,תודה

 ורליא

 ביטחון

 
 ש עם צקי שלו"שיעור פ

', ז באדר א"י, ביום שני, ה"השיעור הבא יתקיים בעז
 אצל משפחת נדלר 03:03בפברואר בשעה  :1

 ו בשמחהבוא
 

 שיעורים
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ביום שלישי , ה"חם יתקיים בע-המפגש הקבוע של בית

בשעה , (1523020311), ד "תשע' ה', ח באדר א"י, הקרוב
 . במועדון ותיקים ,הצהריים-לפני11:33

במקום )   11:33שימו נא לב אנו חוזרים להיפגש בשעה 
 (.13:33ב 

אנו מודים לתחיה פישר ששוחחה  עמנו בשבוע החולף 
 .על נושא התזונה

 :לפרטים נוספים ניתן להתקשר 
18-128:825' מרים גרינוולד טל   

18-1285851' לב    טל-או למרים בר  
 

 בית חם
 

 1:20נפגשות ביום שני  קבוצת הריצה נשות בית גמליאל
ליד מגרש הספורט למעוניינות להגיע יש   03:11בשעה 

 .בהרשמה מכווננת ס''להירשם באתר המתנ
משתתפות רשומות  13  החוג ימשיך במידה ותהיינה

 .מפגשים בחודש 1שח ל  113  מחיר. ומשלמות
שורי ,להתראות  

 

 שוק אביב
המודעות למיחזור הולכת וגדלה ובמסגרת זו אני 

, " ק אביבשו"מתחילה זו השנה העשירית במבצע של 
החפצים נמכרים , איסוף של חפצים שאינם נחוצים לכם

ביום השוק והכסף מועבר לתרומה לילדים המחלימים 
 .ממחלות קשות

אשמח לקבל חפצים מכל הסוגים במצב טוב ועדיפות 
, מתנות שקבלתם ואין להם שימוש. דברים חדשים
, כלי מיטה חדשים,בגדי ילדים חדשים, משחקי ילדים

, ספרים אפשר גם משומשים במצב טוב,יכותשמ, מגבות
חפצי נוי וכל דבר שאין לכם , כלי בית, דברי קוסמטיקה

המוצרים  .ש בו ומישהו אחר יוכל להנות ממנושימו
 .שח 1-03נמכרים במחירים סמליים של 

זו התקופה בה אנשים מתחילים את ניקיון הפסח 
 .ושמחים לפנות מביתם דברים שכבר אין להם שימוש

' משפחת מייזליק רח, הדברים ניתן להביא לביתיאת 
על מועד מדויק של . מול בית הכנסת 131הרימון 

 .המכירה תבוא הודעה
. אשמח אם תעבירו מידע זה לחברים וקרובי משפחה

 .תודה על שיתוף הפעולה
 מדי מייזליק

 

 
לנשואי , שרה שמעון ואודיה, ט למשפחת מסינגר"מז

 . הבת אודיה עם משה
 .שתזכו  להרבה נחת ושמחות

 מזל טוב

ס"משולחן המתנ  

 
 ,לידיעת התושבים

נבקשכם לא להשליך פסולת אחרת מלבד פסולת ביתית 
כסאות , קרשי עץ, קרטונים -: לדוגמא)לפחי האשפה 

 ('וארונות וכו
 !!זו ייקנסהמשליך פסולת 

 ,בברכה
 מזכירות המושב

 משולחן המזכירות

 חוויות שוויץ מארחים

 ,עוזי וחיים אסנר -ערב זמר עם
 01.33בשעה   11.0',ו באדר א"ט,במוצאי שבת

 .רחובות, 10סירני ,בחוויות שוויץ
 האחים אסנר בערב מרגש ובהרמוניה נדירה

 מארחים את הזמרים
 "הקול דבש"נעה אסנר ולהקת , לירון לב 

 .דורון בן עמיבניצוחו של 
בערב נעשה כבוד ליוצרים הגדולים בזמר 

 ארגוב,בנאי,חפר,שמר,העברי
 .ועוד מוכשרים ואהובים

 ₪ 13-כרטיסים במכירה מוקדמת
 .כולל כיבוד קל

 .פנינה 112-2821125 -להזמנות
 

 
 ב"פעולת חב 03:11
 לימוד ומפקד מדריכים 16:11
 מפקד 16:03

  
ה לטיול "ביום שלישי האחרון יצאו חניכי שבט הרא*

 ! היה ממש טוב וכיף. בביריה
 !ישר כח למדריכים השפיצונים

שבודקת קומונה בסניף לשנה , השבת באה למושב הדר*
 . הבאה

 .שמחים שבאת!): ברוכה הבאה ומקווים שתהני
ביום שלישי יתקיים ערב גיבוש סניפי *
 . ת מטפונה ומשחקים שווים ביותרבתוכני !!טורףמ

 .המדריכים יעדכנו את השעה המדוייקת
  

 .שבת שלום ומבורך
 מעין וצוות ההדרכה

 

 בני עקיבא

 
 .לפני זמן טבילה, נא לתאם במשך היום

 4534015-054                 'ג', ב', א -דבורה

 8094202-054         .ש"מוצ', ה', ד -אילנה
 .אילנה ודבורה לסירוגין -ערבי שבתות

 

 מקווה
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 :בית גמליאללהשכרה לטווח ארוך במשק ב

ובנוסף יחידה בת שלושה , בית בן חמישה חדרים
 .חדרים

, וארונות קיר בכל החדרים, היחידות כוללות מיזוג
וכן , מטבח מאובזר עם אפשרות להשארת ריהוט חלקי

 .חצר גדולה
 לפרטים ניתן לפנות לאברהם וזהבה גוטמן

8/:112-028281בטלפון   
_______________________________________ 

 .ל עומד למכירה"הבית של זהבה שוויג ז
 .הבית צמוד לגן מאיר בכיוון רחוב הגפן

 ..הבית עם הקשתות
 ".0יד "מחיר ותמונות ניתן למצוא ב, פרטים

 :ל שיתקשר אם יודעים על מישהו שמעוניין
ד אוסי מנובלה"עו  

111:115110. טל  
_______________________________________

 -13בית אחורי ברחוב הגפן )חדרים  1 בןבית  -להשכרה
 (מול בית כנסת מנחת שי -בית משפחת פרנקל

מזגנים בכל , סלון גדול, הבית כולל מטבח גדול ומרווח
 .מרפסת גדולה ונוף מדהים ,החדרים ובסלון

 .חודש מרץ -מועד כניסה
 :15::1118-1 -דרור -לפרטים

_______________________________________ 
בן ארבעה חדרים  במשק כרה לטווח ארוך ביתלהש

פרטיות ,גינה מסודרת רחבת ידיים,  מסודר ומשופץ
אפשרות לריהוט , מיזוג מלא , מיקום מרכזי, מלאה
 .חלקי

 :112-2288:2, 112-8818810 - אינהורן לפנות לרבקה
_______________________________________ 

במחיר , יםחדר 0.1ובו , בית להשכרה לטווח ארוך
 .אטרקטיבי

 11181:2522 -נא לפנות לשוש גלידאי
_______________________________________ 

 !למכירה
 .ר"מ 533ר על שטח "מ 053בית בהרחבה בנוי 

 .מרפסות+ ד"ממ+ פינת אוכל+ סלון+ חדרי שינה 6
 :טלפון

 1081121-112דוד 
 
 

 
 

 

 
מורה מנוסה מעביר  -עורים פרטיים בגיטרה שי

שיעורים פרטיים בגיטרה קלאסית וחשמלית ובמגוון 
 .עם כל מה שבאמצע, מאקורדים ועד תיאוריה. סגנונות

 
 .מחירים נוחים ואפשרות הגעה לבית התלמיד

 . שיעור ניסיון חינם
 .112-180-8100: דוד גולדובסקי, לפרטים

_______________________________________ 
ליומיים מתוך  1.1אנחנו מחפשים מטפלת לירון מה

 עד סוף יוני או יולי 11.:-11.33לשעות    ימים א ג ה
 עליזה יולס

5968699-052 
_______________________________________ 

 צילום אירועים
 צילום אירועים מקצועי ואיכותי

 מזווית אישית ורעננה המותאם באופן ייחודי לכל
 .אירוע

צילומי , מתאים גם לאירועים קטנים ואינטימיים
 משפחות

 (.בוק)וצילומי יחידים 
 :112-0110:1יעל שינדלר 

_______________________________________ 
בעלת תואר ראשון בהוראה  ',ב-'מורה מנוסה לכיתות א

בנושא הקניית  מעוניינת להעביר שעורים פרטיים
 .קריאה

דיוק ושטף ,על רכישת הקריאה השיעורים יתבססו
 .בקריאה

 !והכל באווירה חוויתית ונעימה
 לפרטים נספים ניתן ליצור עימי קשר

( יעקבי)נטע גלייכר                                              
112-8108501 
_______________________________________ 

 ,שלום לכולם
אצל משפחת  אני ובעלי חדשים במושב ומתגוררים

בייביסיטר לכל  -אני מחפשת עבודה עם ילדים. פניני
שיעורים , הגילאים עם אפשרות לכמה ילדים יחד

 ..חוג אומנות ועוד, פרטיים
יש לי ניסיון רב בעבודה עם ילדים ואהבה גדולה 

 .אליהם
 1122851111אפשר ליצור איתי קשר ב 

 תאיר
 
 

 

השכרה/ן למכירה"נדל לוח מודעות  

 
 2112003-16: פעילות העמותה לשבוע שבין

 2112016', ז אדר א"יום ראשון ט
 ('מלכים ב)חנה לבל    –ך "תנ  5:11

 .יורם גולני: מרצה –" אקטואליה:  "הרצאה  13:33
 :211201', ז אדר א"יום שני י

 חוג ידיעת הארץ עם עופר רגב  33::1
סיפורה של  –מקדש בהר הצופים :  שאנו            

 האוניברסיטה העברית בירושלים 
 !נשמח לראותכם 

 

 העמותה למען החבר הותיק

 
 !ישר מהפרדס של לוגר

 (גם תפוזי דם)מיץ תפוזים טרי 

 .יש גם קפוא, מקצועית נסחט במקום במסחטה
 18-1228158: להזמנות

 

 .ם בלבדטיפולים הוליסטיים לנשי
 .מטפלת ברפואה סינית

, אבנים חמות, עיסוי שוודי, צמחי מרפא,תזונה, דיקור
 .טווינא ועיסוי לנשים הרות, שיאצו

מערכת  ,נשים הרות, גיל המעבר, מתמחה בגניקולוגיה
 .מגרנות וכאבי ראש, העיכול

 .קליניקה פרטית במושב גאליה
 .ניתן להזמין טיפולים עד הבית

 .112-1222082: נירית כהן

 מכירות
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שבת שלום 
!!!ומבורך  

 
:המערכת  

 שמרית פרנקל
 צקי יולס

יהונתן רועי עזריה: מדפיס  

שרית גרוסמן: מפיצה  
 

.19:03הודעות לפרסום יתקבלו עד יום שלישי ב   

:לכתובת המייל  

dafmedabg@gmail.com  

 
:לכניסה לאתר המושב  

www.beitgamliel.org.il 
75: סיסמא. גמליאל: שם  

 

80-3395399 :מזכירות המושב  

Sg828@bezeqint.net 

 .להלן דיווח מהישיבה הראשונה של מליאת המועצה בקדנציה הנוכחית

. ובכוונתו להגדיל את פעילות המועצה, שלדעתו המועצה הקודמת הייתה קטנה ופסיבית, ראש המועצה פתח ואמר
יוביל ויגיע להישגים , וועד מקומי שיתפקד. חברי המועצה הם הגורם המקשר בין המועצה לוועד המקומי

 .והישוב ישיג פחות', תיקח אחריות'המועצה , במידה ולא. משמעותיים
, הסעות התלמידים מתעכבות בכל בוקר לזמן רב בצומת בית רבן, רחבת הכביש מצומת אשדוד לצומת כנותעקב ה

בעוד כחודש תסתיים סלילת כביש גישה חדש שיפתור את הבעיה לנסיעה מכיוון אשדוד לקבוצת . בפניה לקבוצת יבנה
 .יבנה

וכן , ם בכל אחת מוועדות המועצהשמות חברי המועצה המכהני, (אינטרנט)בקרוב יפורסמו באתר המועצה 
 .הפרוטוקול המלא של הישיבה

 :להלן פירוט הוועדות בהם מכהנים נציגי המושב במועצה
 .עמי גם נתמנה לתפקיד סגן ראש המועצה. ועדת תמיכות, ועדת הנחות, ר ועדת ביקורת"יו: עמי ארז

 .ועדה לאיכות הסביבה, ועדת מכרזים: משה פרץ
, ה נוזמן"בישיבה הקרובה אליה בע. שב במועצה צריכים להיות מוזמנים לישיבות הועד המקומינציגי המו, על פי חוק

 .נגבש צבר פרויקטים בישוב לביצוע בשיתוף עם המועצה במהלך הקדנציה הקרובה
הקמת מקווה נשים חדש המתאים לצרכי , חובה-הוספת כיתת גן לילדי תת: בשלב זה מוצעים שלושה פרויקטים

 .והקמת מבנה חדש למועדון ותיקים, המושב כיום
 (.החינוך והדתות, משרד השיכון)ל אמור להגיע ממקורות חוץ "כמעט כל המימון של הפרויקטים הנ

 .נציגי המושב במועצה נשמח לשמוע רעיונות או הצעות לתת עליהן את הדעת ולטפל בהן לרווחת החברים, אנו
 ,בברכה

 עמי ומשה

 

 החבר פנחס סלומון איננו
 יעקב אמסלם: בימוי מוייש וסטרייך: תיבהכ

 פות חברי החוג לדרמה של קבוצת יבנהתבהשת
 :על המחזה

אותו , תו המסתורי של החבר פנחס סלומוןוחוקרים שוטרי היחידה המרכזית לבילוש את סיבת מ, בחצר הקיבוץ"
 כולם אהבו

 האם יצליחו לפתור את התעלומה? 

 תורימי מבין חברי הקיבוץ קשור למותו המס? 

 מי דובר אמת? 

 מי מכזב?"... 
 "(המשטח)"ההצגה תעלה באולם חדר האוכל 

 03:03בשעה  11.0.11', א באדר א"הצגה ראשונה יום שלישי י 

 19:03בשה  10.0.11', ב באדר א"הצגה שניה יום רביעי י 

 03:03בשעה  15.0.11', ח באדר א"הצגה שלישית יום שלישי י 
 03:03בשעה  19.0.11', דר אט בא"הצגה רביעית יום רביעי י 

 הרשימות תהיינה תלויות על גבי לוח המודעות
 !הציבור מוזמן

  קיבוץ יבנה תרבותועדת 
 וחברי החוג לדרמה
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