בס"ד

עלון שבועי

בית גמליאל

פרשת שמיני
כ' אדר ב' התשע"ד
22.3.2014

כניסת השבת17:32 :
יציאת השבת 18:30 :
מנחה באמצ"ש17:41 :
ערבית באמצ"ש18:06 :

דבר תורה /הרב
3ל ִז ְקנֵי
3ל ָבנָיו ְ
7הרֹ ְ
"וַיְ ִהי ַַ !./0ה ְִ ,מינִ י ָק ָרא מ ֶֹ9ה ְל ֲ
יִ ְָ :ר ֵאל") .ט' א'(
"תנא אותו היו! היה שמחה לקב"ה כיו! שנבראו
בו השמיי! והאר> ,כתיב ויהי ביו! השמיני וכתיב
הת! )בראשית( ויהי ערב ויהי בקר")....מגילה י'
ע"ב(
תכלית בריאת העול! היא קבלת התורה וקיומה.
אול! ,השלמות המלאה של נתינת התורה וקבלת
התורה היא בבני המקדש ובהשראת השכינה
בתוכו .הווה אומר ,אי התורה מתממשת  ,אלא,
בקיומה המעשי ועל מנת להגיע לתכלית הזו יש
לכונ את בית הבחירה .נמצא ,שבית הבחירה הינו
אמצעי להעמדה וקיו! התורה ,וזה מה שאנו
מתפללי!" ,יהי רצו שיבנה בית המקדש במהרה
בימינו ,ות חלקנו בתורת?"

שיעורים
השיעור בשבת בגמרא מסכת בבא בתרא בשעה
הרב.
16.45
__________________________________
בשטיבל בי מנחה לערבית שיעור לגברי! ונשי!
יועבר ע"י עוזי שמש
__________________________________
בבית הכנסת המרכזי
 7:15שיעור במסכת גיטי ע"י מאיר פישר
 16:30מתחילי! ללמוד מסכת מגילה ע! שמואל
מרטי %הכל מוזמני! להצטר
__________________________________
אבות ובני!
לימוד בחברותא של הורי! וילדי!
מוצ"ש ,בשעה  ,19:00בבית הכנסת הגדול
הרבה פרסי! והרבה שמחה!!!
__________________________________
שיעורי תורה לילדי –ות המושב בימי! שני
ורביעי בשעה  16.00בבית הכנסת הגדול.
__________________________________
לידיעת החברות  ,החל משבת זו נצא לחופשה.
על חידוש השיעור תתפרס! הודעה.
שבת שלו! רבקה.

היינו ,על ידי בניית בית המקדש יקוי! "ות חלקנו
בתורת?"...לפיכ? ,הייתה שמחה לפני הקב"ה ביו!
השמיני למילואי!  ,כיוו ,שאז נתמלא התנאי
ונתאפשר האמצעי להשראת השכינה לש! שלמות
השגת התורה וזה שנאמר ":ביו! חתונתו – בסיני,
וביו! שמחת ליבו – באוהל מועד" )ילקוט שיה"ש
תתקפז'(
אלו ה שתי השמחות ששמח בה! הקב"ה  %סיני
והמקדש ,וביו! השמיני למילואי! נסגר המעגל ,היינו,
תכלית הבריאה הושלמה ונשל! התנאי ,שהתנה
הקב"ה לקבלת התורה בשלמותה.
כיו! ,שאי לנו בית מקדש הרי ,שיש לנו בתי כנסיות
ובתי מדרשות תמורתו .עליה! אומר הקב"ה:
ְ @ִ !@7הי3
יתי ָל ֶכ! ֵלאל ִֹהי! וְ ֶ
ת.כ ֶכ! וְ ָהיִ ִ
"וְ ִה ְת ַה ְַ Aכ ִ@י ְְ 0
ִלי ְל ָע!" )ויקרא כו' יב'(
שבת שלו! ובשורות טובות הרב.

מזל טוב
מז"ט למשפחת מסקובי> ,זיווה מרדכי ואביעד,
לנשואי אביעד.
בורא עול! %ישלי! זה הבניי ותזכו להרבה נחת
ושמחות.

משולחן הגבאים
בית הכנסת המרכזי
 - 8:15תפילת שחרית )סו Bזמ ק"ש (8:45
 - 9:15קריאת פרשת פרה) .שעה משוערת(

תושבי המושב משתתפי! באבלו של חננאל כה,
על פטירת האבא נחו! ז"ל.
המקו! ינח! אתכ! בתו? שאר אבלי ציו וירושלי!.
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טוב להודות

משולחן המזכירות

ברצוננו להודות ולהביע מילות הערכה לכל המשפחות
היקרות ,שדאגו לארוחותינו במש? חודש ימי! ,ועל
הארגו המסור של הגב' אסתי גרינברג .אנו מרגישי!
ומדגישי! כי הנתינה,תשומת הלב החמה והארגו
המסור אינ! מובני! מאליה! ומחזקי! אצלנו%
החדשי! יחסית בקהילת בית%גמליאל את תחושת
השייכות והחו! הרב.
תודה וברכה ומלוא ההערכה ומי יית ותמיד נזכה
להחזיר בשמחות ,אמ.
משפחת דור.
_______________________________________
ברצוננו להודות מקרב לב בש! כל המשפחה המורחבת
לכל תושבי המושב ובמיוחד למארגנות שנרתמו ותמכו
בנו בימי אבלנו ,בארוחות במש? כל השבוע ובשבת.
תודה לכל מי שהיו איתנו ,עזרו ,ועודדו בימי האבל וג!
בכל התקופה האחרונה.
ההירתמות מחממת את הלב ומעידה על רוח הקהילה
התומכת שיש במושב .זה לא מוב מאליו ,ובהחלט
הרשי! וריגש את כל המשפחה ,ואת כל מכרינו שהגיעו
לנח!.
תודה מיוחדת לרב ולרבנית סלומו ,ולרופאי! מבי
חברי המושב :הרי מסלו ,יוסי וולפיש ,ופיליפ רוזינסקי,
על הטיפול המסור בישראל ז"ל לאור? כל תקופת
המחלה.
משפחות ברוקנטל ואורנשטיי(

לידיעת התושבי!,
פינוי גז! במושב לקראת פסח יתבצע בתארי? 02.04.14
יו! רביעי.
לאחר תארי? זה לא יתבצע פינוי נוס Bבמהל? חודש
אפריל.
לכ ,אי להשלי? גז! לאחר הפינוי הנ"ל.
_______________________________________
לידיעת התושבי!,
אי להשלי? פסולת )מוצרי! היגייני! ומגבוני! לחי!
במיוחד (..למערכת הביוב.
הדבר גור! לנזקי! רבי! וסתימות
נא התייחסותכ!.
ג! ממשפחות שמעסיקות עובדי! זרי! נא לידע אות!
בעניי.
_______________________________________
לידיעת התושבי!
בתאריכי! הבאי! המזכירות תהיה סגורה:
 24.04.14 – 06.04.14כולל
 13.05.14 – 04.05.14כולל

סדנה במושב שדמה בנושא "שדרוג הבריאות ללא
מאמ&" ' בנימי( מילמ(
ביו! ראשו ה 23/03%בשעה  ,20:15הסדנא תועבר ע"י
בנימי מילמ ,מטפל רב%תחומי ברפואה
טבעית .בסדנה:
• נבח מודל המאפשר הבנה רחבה של האד!
ותיפקודו מזווית חדשה ומסקרנת.
• נזהה את הדברי! שמרעילי! את חיינו ונראה
כיצד נית להפחית את השפעת!
• נקבל כלי! חינמיי! שיאפשרו שידרוג
הבריאות הפיזית והנפשית
• נלמד אי? לרתו! את אנרגיות הפסח לריפוי
הגוB
עלות 35 :ש"ח לאד!.
לארוע
בפייסבוק/facebook.com/events.https://www :
_ref?/1430120660563192
dashboard_filter=calendar
להרשמה052'2599951 :

מקווה
נא לתא! במש? היו! ,לפני זמ טבילה.
054-4534015
דבורה %א' ,ב' ,ג'
054-8094202
אילנה %ד' ,ה' ,מוצ"ש.
ערבי שבתות %אילנה ודבורה לסירוגי.

שוק אביב
אשמח לקבל חפצי! מכל הסוגי!
במצב טוב ועדיפות לדברי! חדשי!.
מתנות שקבלת! ואי לה! שימוש ,משחקי ילדי! ,בגדי
ילדי! חדשי!,
כלי מיטה חדשי! ,מגבות ,שמיכות,ספרי! אפשר ג!
משומשי! במצב טוב,
דברי קוסמטיקה ,כלי בית ,חפצי נוי
וכל דבר שאי לכ! שימוש בו
ומישהו אחר יוכל להנות ממנו.
המוצרי! נמכרי! במחירי! סמליי! של  5%30שח.
זו התקופה בה אנשי! מתחילי! את ניקיו הפסח
ושמחי! לפנות מבית! דברי! שכבר אי לה! שימוש.
השוק עצמו יתקיי! באיסרו חג של פסח 22.4.14
תודה לכל מי הביא דברי! .במידה ומביאי! כלי!
משומשי! במצב טוב יש לרשו! פתק חלבי/בשרי
תודה על ההענות ,מדי מייזליק
שוק קח'ת( במושב שדמה
שוק קח'ת( הקרוב ' יו! ששי  28.3.14מ' 11עד 15
בואו לתת ולקבל מכל טוב
**העודפי! נמסרי! לנזקקי!**
 +שוק איכרי!/ות ' מכירת תוצרת מקומית משובחת
להקמת דוכ( בשוק נא צרו קשר ע! רותי ' '052
8205013
הפע! בשוק ' בשעה  12:00מצגת+דיו( על "מהות
הכס" ,אותה יעביר ח( אופק:
נגדיר מה זה כס Bונסביר מה זאת מערכת מוניטרית.
נשתמש בהגדרות אלה כדי לנתח את מערכת הכסB
הנוכחית )מערכת הכס Bהבנקאית(.
נדבר על אפשרויות למערכות כס Bאלטרנטיביות.
הכניסה חופשית.
לפרטי! והוראות הגעה ,דברו ע! דובי ' 050'6241562
או אפרת 052'3868771
נשמח ג! לעזרה בסידור השוק ופירוקו
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נדל"ן למכירה/השכרה
להשכרה %בית ב  4חדרי! )בית אחורי ברחוב הגפ %10
בית משפחת פרנקל %מול בית כנסת מנחת שי(.
הבית כולל מטבח גדול ומרווח ,סלו גדול ,מזגני! בכל
החדרי! ובסלו ,מרפסת גדולה ונו Bמדהי!.
מועד כניסה %חודש מר>.
לפרטי!' דרור' 0508'577017
_______________________________________
הבית של זהבה שוויג ז"ל עומד למכירה.
הבית צמוד לג מאיר בכיוו רחוב הגפ.
הבית ע! הקשתות..
פרטי! ,מחיר ותמונות נית למצוא ב"יד ."2
א! יודעי! על מישהו שמעוניי שיתקשר ל:
עו"ד אוסי מנובלה
טל0507551096 .
_______________________________________
להשכרה לטווח ארו? בית במשק ב ארבעה חדרי!
מסודר ומשופ>  ,גינה מסודרת רחבת ידיי!,פרטיות
מלאה ,מיקו! מרכזי ,מיזוג מלא ,אפשרות לריהוט
חלקי.
לפנות לרבקה אינהור(' 052'4238727 ,052'3308356
_______________________________________
למכירה!
בית בהרחבה בנוי  280מ"ר על שטח  800מ"ר.
 6חדרי שינה +סלו +פינת אוכל +ממ"ד +מרפסות.
טלפו:
דוד 054'5680940
_______________________________________
להשכרה לטווח ארו? במשק בבית גמליאל:
בית ב חמישה חדרי! ,ובנוס Bיחידה בת שלושה
חדרי! .היחידות כוללות מיזוג ,וארונות קיר בכל
החדרי! ,מטבח מאובזר ע! אפשרות להשארת ריהוט
חלקי ,וכ חצר גדולה.
לפרטי! נית( לפנות לאברה! וזהבה גוטמ(
בטלפו( 054'6434307/8
_______________________________________
השכרה החל מה 1.8.2014%דירת ארבעה חדרי! במשק
 .86הדירה במצב מצוי וכוללת מיזוג מרכזי  ,ממGד ,
גינה מסודרת ,דוד שמש ועוד .אפשרי ג! לתקופה
ארוכה.
 ,052'2465244בני
_______________________________________
להשכרה לטווח ארו? בית במשק  ,12משפחת ברקאי.
עופר ' 0528302695

רפואה סינית  %לוטוס
מטפלת מוסמכת ברפואה סינית מטע! מכללת רידמ.
מטפלת בנשי! בלבד.
דיקור ,עיסוי שוודי ,עיסוי נשי! הרות ,צמחי מרפא.
נירית כה( 0525'244632
קליניקה פרטית במושב גאליה.

לוח מודעות
"אביב הגיע פסח בא"
עבודות צבע ,גבס,שיפוצי! כלליי!
והדברת מזיקי!.
לפרטי!:יוסי שינדלר'050'5249862
קייטנת פסח.
ג! השנה נעזור לכ! להתכונ לפסח ונשמור על ילדיכ!.
בשבוע שלפני החג ,בי התאריכי! ו' ניס%יג' ניס)6%
,(13/4שבוע של!+יו! ראשו לפני ליל הסדר ,נקיי!
קייטנה לילדי הגני! וכיתות א' ,בי השעות 8:30%
.13:00עלות 30%שקלי! ליו!.
לפרטי! והרשמה'רוני בוכניק'.0532840405
חג שמח.

מכירות
ישר מהפרדס של לוגר!
מי> תפוזי! טרי )ג! תפוזי ד!(
נסחט במקו! במסחטה מקצועית ,יש ג! קפוא.
להזמנות08'9428013 :
_______________________________________
באזר מעצבות לקראת פסח!
ביו! חמישי ה 27/3תתקיי! מכירה ענקית של בגדי
מעצבות ,תכשיטי! ,בגדי ילדי! ,כיפות עיטורי שיער
וכיסוי ראש.
בי המעצבות ,אורנה ורננה מעצבות בגדי נשי! .אליזבת
מעצבת בגדי ילדי! .נהדרת עיטורי שיער וכיסויי ראש.
אוהד כיפות ויערה מעצבת תכשיטי! המדהימה.
המכירה תתקיי! בי השעות  17%22בביתי ברחוב התמר
181
אשמח מאוד לראותכ(!
שירי טוויטו

השבת אבדה
מצאתי כיפה בצומת בי משפחת פרי למקלט.
מוזמני! ליצור קשר למסירת סימני! וכו'%
תחיה 0546471491
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בני עקיבא

העמותה למען החבר הותיק
פעילות העמותה למע החבר הותיק חבל%יבנה
מדרשת ח"י
יו! ראשו כ"א אדר ב'23/3/14 ,
 8:45חוג תנ"? ע! חנה לבל )מלכי! ב'(
 10:15הרצאה" :דרו! אפריקה" – ע! יור! רוזנפלד
 17:00חוג "התנ"כ באמנות" ע! ד"ר אפי זיו
והפע!" :משה ויציאת מצרי!"
יו! שני כ"ב אדר ב'24/3/14 ,
 17:00חוג ספרות ע! יהודית בר%יש"ע%גרשובי>
על הספר" :האר> המובטחת" – של כריסטיא בארי
יו! שלישי כ"ג אדר ב'25/3/14 ,
 17:00חוג האזנה למוסיקה ע! גילה יוסלזו
יו! רביעי כ"ד אדר ב'26/3/14 ,
בי השעות8:00%15:00 :
סיור בעקבות "נסי? ירושלי!" – ע! עופר רגב
ההרשמה נמשכת עד ליו! ראשו 23/3/14
לידיעתכ! ,קיו! הטיול מותנה במס' המשתתפי!
נשמח לראותכ!!
_______________________________________
דרוש אב בית לקהילה תומכת ל 50%משרה
דרישות התפקיד:
שימוש כתובת ראשונה לפניות קשישים לפתרון צרכיהם
היומיים כגון:
טיפול בתקלות קטנות בבית ,תיאור מצב הקשישים למוסדות
הרפואיים ומתן עזרה בקניית תרופות.
ביקור בית אצל הקשיש לשיחות במטרה להפיג את
הבדידות.
הבנת קשיי הקשיש בנושאים חומריים.
היקף המשרה ,50% :הפעילות גם ביום וגם אחה"צ
מורכב מפעילויות שוטפות לפי פניית מנויים
קורות חיים יש לשלוח במייל:
ofiragold@walla.com
או בפקס08-8548719 :

 21:15פעולת חב"ב
 16:45מפקד מדריכי!
 17:00מפקד
שבט הרא"ה הרימו בפורי! שוק שמח וכי!Bיישר כח ענק לחניכי! התותחי! ולמדריכי! נעמה,
שירה יובל ודביר(:
נפתחה ההרשמה למסע פסח!!ז'%ח' ניס ,7%8/4 ,ימי! שני%שלישי.
נטייל באזור גוש עציו וניש ביער משואות יצחק
הישנה .עלות  195ש"ח לחני?.
ההשרמה עד כ"ד אדר באינטרנט בלבד .לבעיות אפשר
לפנות למדריכי! ולמעי ,או למוקד פניות שרשו!
באתר.
שבת שלו! ומבור,1
מעי( וצוות ההדרכה

המערכת:
שמרית פרנקל
צקי יולס
מדפיס :יהונתן רועי עזריה
מפיצה :שרית גרוסמן

הודעות לפרסום יתקבלו עד יום שלישי ב .19:30
לכתובת המייל:
dafmedabg@gmail.com
לכניסה לאתר המושב:
www.beitgamliel.org.il
שם :גמליאל .סיסמא57 :
מזכירות המושב08-9437133 :
Sg828@bezeqint.net

שבת שלו!
ומבור!!!1

4

משולחן ועדת תרבות
מסיבת פורי! התקיימה ברוב ע! והדר ,בהצלחה רבה,בהשתתפות ציבור נרחב ומגוו מהמושב ומעט
אורחי! ובתמיכת הועד המקומי.
דרור קר בתוכניתו "מצד שני" היה במיטבו .ושלומי ברק הנחה את האירוע במקצועיות רבה והרקיד
את המשתתפי! עד לשעות הקטנות של הלילה.
הכיבוד שסופק ע"י הש Bאפי בסטריצר ,היה טעי! ומשובח.
התחפושות של המשתתפי! היו מקוריות ומגוונות.
מי שלא בא הפסיד !
ברצונינו לציי לטובה את רוחב לב החברי! בתרומת פרסי! להגרלות שהיו במהל? האירוע :
אריאל רחל %מסז'/רפלקסולוגיה לזוג
אשל יצחק %מוצר לחקלאות
בסטריצר אפי %מאפה
בשארי %פלפלי!
אלפרט אהוד 2 %בקבוקי! ליקר ביתי
גרובר שפרה %פדיקור
גרינוולד יעקב%יינות
אבורמד יעל %טיפול פני!
גילור יהודית%שיעור פילאטיס
וולפסו נחשו 2%מסגרות מתנה בקניית עדשות
וקני קר%טיפול לפני!
טויטו מוטי%אימו אישי לגבר
משפ' גולדברגר %ארגז פחיות קולה
יעקובי שרה %טיפול יופי
משפ' לוגר%בקבוקי מי> וסלסלת תפוזי!
מייזליק מדי%טיפול אלטרנטיבי
מנשה חנה %ויטרז' אומנותי
נווה דביר %מראה/קולב
עמר דוד%סלסלת ירקות עלי! גוש קטיB

פר> יצחק%מראה גדולה דקורטיבית
פר> מיכל %שיעור בשימושי מחשב למבוגרי!
קרפלס ליל? %אימו אישי נשי
קרפלס יואב %שעת תיקו מחשב
שבו אהרו%תמונה מעשה האומ
שינדלר יוסי %הדברה
שינדלר עדי %טיפול פני!
וינר חיותה%דבש
גל איילת%טיפול רפלקסולוגיה
תבליני דפנה )דוד אנגל( %מבחר תבליני!
דרשבי> מיכל %שיעור אנגלית
סנטידשא )דבורה שוימר( H 200 %הנחה בקניית
דשא
אנגל יעקב %מכנסי עבודה ג'ינס
אנגל דוד 2 %בקבוקי יי
אנגל שולמית %תכשיטי זכוכית מהסטודיו של
שולמית
אנגל אריאל %מטע לטלפו

תודה מיוחדת להצלחת האירוע:
ענת ושמוליק פרקובי> – ארגו המזו ועזרה לש Bאפי בסטריצר
דב פרקובי> %סיוע באמצעי! האור קוליי!
רות! שטאובר – עיצוב הפרסו!
הש Bאפי בסטריצר %קייטרינג ע! אוכל טעי! ובשפע
ובמיוחד לחברות ועדת התרבות שבלעדיה! לא היה נית לקיי! את האירוע:
ענת שטאובר
פנינה שטאובר
שירי טויטו גביש
דבורה שוימר
דבורה וינשטוק
אורית שולטו
מלכה כה
קר מנובלה אנגל
שנמשי? להיפגש באירועי! ובשמחות
שולמית אנגל
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