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 עלון שבועי

 בית גמליאל

 

  ויקהלפרשת 
ד"התשע'  אדר אב"כ  

22.2.2014 
 

17:03 :השבת כניסת  
 

18:10 : השבת יציאת  
 

17:21 :ש"באמצ מנחה  
 

17:46 :ש"באמצ ערבית  

   
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הרב/ דבר תורה  

השיעור בשבת בגמרא מסכת בבא בתרא בשעה  
  .הרב            16.15

__________________________________  
  בשטיבל 

 יועבר לגברי  ונשי  שיעורבי� מנחה לערבית 
  .יניב יוספיי "ע

__________________________________  

  י מאיר פישר"שיעור במסכת גיטי� ע$  7:30  
  י שמואל מרטי�"שיעור במסכת תענית ע$ 16:00  

__________________________________  
  ת ובני אבו

 לימוד בחברותא של הורי  וילדי 
  בבית הכנסת הגדול ,18:30בשעה , ש"מוצ

  !!!הרבה פרסי  והרבה שמחה
__________________________________  

ות המושב בימי  שני –שיעורי תורה לילדי 
  . בבית הכנסת הגדול16.00ורביעי בשעה  

__________________________________  
 שיעור לנשי 

 מצפה 16.40השיעור יתקיי  השבת בשעה 
 .רבקה       לראותכ�

  

 שיעורים

 ְיִביֶאָה ֵאת ְקח2 ֵמִא3ְֶכ  3ְר2ָמה ַליהָוה /ֹל ְנִדיב ִל+*"
  "3ְר2ַמת ְיהָוה ָזָהב ָוֶכֶס7 2ְנח6ֶֹת

ש שלבו נדבו " ע$ " נדיב לבו": י שמות לה ה"רש
קרוי נדיב לב כבר פירשתי נדבת המשכ� ומלאכתו 

  ".במקו  צוואת 
 מקו  הציווי למשכ� ומלאכתו הוא כידוע בתחילת 

 :ל"י את דרשת חז"ש  מביא רש, פרשת תרומה
 אחת ; שלש תרומות אמורות כא�:אמרו רבותינו"

ואחת ... תרומת בקע לגלגלת שנעשו מה  האדני 
תרומת המזבח בקע לגלגלת לקופות לקנות מה� 

ואחת תרומת המשכ� נדבת כל אחד , קרבנות צבור
  ".ואחד

. יש כא� אפוא שתי תרומות קצובות בקע לגולגולת
קבועה מידי , והשניה, לאדני , חד פעמית, האחת

ותרומה שלישית ,  לקניית קרבנות צבור,שנה בשנה
  . תרומת המשכ� נדבת כל אחד ואחדהיא
שלא מדובר בתרומות , מסביר" אורח חיי "ה

מצד אחד , בשני היבטי  של התרומה, אלא, שונות
 בלא עצ  נתינת התרומה יכולה להיעשות ג 

כדי שהתרומה תגיע למעלתה , אול , נדיבות לב
   אשר $ נשיאות הלב מהעליונה היא צריכה להיעשות

  . ידבנו לבו
א  נתבונ� נבחי� בדיוק מעניי� מאד , א: בכ: אי� די
  מול המש: 'ַלהְקח2 ֵמִא3ְֶכ  3ְר2ָמה ,  בפסוק הפותח

  .' ללא אות היחס ל$' הְיִביֶאָה ֵאת 3ְר2ַמת הפסוק 
כשאד  נות� תרומה הוא יכול לתת בנדיבות לב 

 איננו נות� את שלו שהוא, אמיתית רק א  הוא יזכור
והוא איננו יכול לייחס לעצמו שו  ער: כלכלי ושו  
ג "פ(תחושת ויתור על כספו כדברי התנא במסכת אבות 

  :,)ח"מ
שאתה , ת� לו משלו, איש ברתותא אומר רבי אלעזר"

כי ממ: הכל "            , וכ� דוד הוא אומר. ושל: שלו
יש בידו של מה ש כלעל האד  לדעת ש". :ָנַתנו ל ומיד:

, ת� לו, מר התנאוועל כ� א, יתבר:' האד  הוא מאת ה
  .מפני שאתה ושל: שלו, משלו ,לקדוש ברו: הוא

הרכוש אינו , אול , מעשה הנתינה הוא אכ� של:
שעלי: לעשות , הוא רק מופקד אצל: כפיקדו�, רכוש:

בתחילת הפסוק , לכ�. בו את השימוש הנכו� והראוי
 מידת הנתינה של האד  זוהי$ "' תרומה לה"נאמר 

 התרומה תהיה –" ' תרומת ה"ובהמש: הפסוק 
בנדיבות הלב הראויה רק א  הנות� יזכור שהיא 

,  ת� לו משלו"ה " שהיא רכושו של הקב$ 'תרומת ה
  "שאתה ושל: שלו

  .שבת שלו  ובשורות טובות הרב

  
שתזכו אתה ואשת: . לרגל נישואיו  ליחיאל הנדלר

 .לחיי  ארוכי  מאושרי  ובריאי 
________________________________ 

   .לרגל נישואי הב�  לזהבה ואברה  גוטמ"
שיזכו הילדי  לבנות בית כשר ונאמ� ואת  תרוו 

 ב נחתמה  רו
________________________________  

ב� לבת רוניה . להולדת הנכד לציפי ומשה גוטמ"
  .וישי

ט בקלות "שיזכו הוריו לגדלו לתורה לחופה ומע
  ובשמחה ואת  תרוו מה  רוב נחת

 מזל טוב

סטיב ישב . (על מות אביו  רס'לסטיב רוג תנחומי 
  ).ב"שבעה בארה

  . אבלי ציו� וירושלי המקו  ינח  אות: בתו: שאר
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 .לפני זמ� טבילה, נא לתא  במש: היו 

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

 8094202-054           .ש"מוצ', ה',  ד$אילנה

  . אילנה ודבורה לסירוגי�$ ערבי שבתות
 

 מקווה

  
ביו  שלישי , ה"ח  יתקיי  בע$המפגש הקבוע של בית

, )/02/201425(, ד "תשע' כה', ח באדר א"י ,הקרוב
  .י במועדו� ותיק ,הצהריי $לפני11:00בשעה 

במקו  (   11:00שימו נא לב אנו חוזרי  להיפגש בשעה 
  ).10:00ב 

תתארח אצלנו החברה אסתר ישראלי אשר תשוחח 
  .עמנו

  : לפרטי  נוספי  נית� להתקשר
9437841&08'  מרי  גרינוולד טל  

9431310&08' לב    טל&או למרי  בר  
 

 בית חם

 
  ב" פעולת חב20:45
  פקד מדריכי  מ16:30

  מפקד16:45
היה . גיבוש סניפיביו  שלישי האחרו� קיימנו ערב $

  ! (:ממש כי7 ושמח
 נכי� מתנה לותיקי 17:30ביו  שלישי הקרוב בשעה $

כל החניכי  מוזמני  לבוא . 'ח אדר ב"המושב לכבוד ר
  !ולהשתת7

נקיי  שבת , שבת מברכי , ה בעוד שבועיי "בע$
  .טי  בהמש:פר. מיוחדת וחגיגית בסני7

 .שבת שלו  ומבור)

 מעי" וצוות ההדרכה

 בני עקיבא

 .טיפולי  הוליסטיי  לנשי  בלבד
 .מטפלת ברפואה סינית

, אבני  חמות, עיסוי שוודי, צמחי מרפא,תזונה, דיקור
 .טווינא ועיסוי לנשי  הרות, שיאצו

 מערכת ,נשי  הרות, גיל המעבר, מתמחה בגניקולוגיה
  .בי ראשמגרנות וכא, העיכול

 .קליניקה פרטית במושב גאליה
 .נית� להזמי� טיפולי  עד הבית

  .5244632&052: נירית כה"

כל בנות הממלכה מוזמנות לקחת חלק בקריאת מגילת 
 .אסתר

ד "י, ש"מוצ(ה ערב פורי  "קריאת נשי  תיער: אי 
 נשי  המעוניינות לקרוא פרק בטעמי). אדר

  פנות מוזמנות ל  ,המגילה
  ) 6819432&050(לעליזה משה 
 )6082501&052(או לאלישבע שטאל 

 

  
 בבית כנסת מנחת 05:50 בשעה $" הנ?"תפילת ותיקי� 

  .י"ש
  

 משולחן הגבאים

 
תושבי בית גמליאל מקדמי  בברכה את משפחת        .1

שהתחתנו זה עתה ובחרו , אלעד וחנה, שירצקי הצעירה
אנו מאחלי  לה  הרבה  . לקבוע את בית  במושבנו

נטע ועדי מוסקובי? . מזל טוב וקליטה מהירה וקלה
 .יעזרו לה  בהתאקלמות הראשונית

 תושבי   עזור בהתאקלמות  שלמשפחות המעוניינות ל
   .052$3784842:  צרו קשר ע  שרה מס  ,חדשי 

נפגשנו ) 15.02.14(אדר א ' ש פורי  קט� טו""במוצ       .2
שלוש /ע  המשפחות שהגיעו למושב בשנתיי 

הערב בהחלט השיג , וגיבוש, מפגש הכרות ,האחרונות
  .את מטרתו

שבת , ה בשבת פקודי"תהיה בע, שבת קליטה       .3
במהל: השבת .  ) 1.3.14) (פקודי ( 'ח אדר ב"מברכי  ר

וארוחות , ניפגש משפחות ותיקות לצד חדשות בקידוש
  .משותפות

מוזמנות , המעוניינות לארח לארוחה, משפחות ותיקות
 לפנות אל 

  6375513&054אסתי גרינברג 

  .8344681&052או מיכל פר- 

 ועדת קליטה

ת /ה מתנדב/להקמת מער: מתנדבי  מועצתי דרוש
  . ת מתנדבי/לתפקיד רכז

/ ראש גדול ויכולת ניהולית , מתאי  לבעלי יוזמה
  .ארגונית

  .הכשרה ותמיכה, מובטחת הדרכה
 לפרטי  צרו קשר ע  

  אורלי אהרוני
  לשירותי  חברתיי ' מנהלת המח

08-8622104 

Orli.a@hevel-yavne.org.il  

 טיפולי  $ בצימר של רחל אריאל
 .טיביי  לנשות המושבבמחירי  אטרק ,אלטרנטיביי 

  .ומוזיקה, אוירה נעימה ומרגיעה לאור נרות
  מתאי  להפתעת יו  הולדת ונישואי�

  :מטפלת במגוו� טיפולי 
   

רקמות , שיאצו עיסוי הוליסטי שוודי, רפלקסולוגיה
, מרגיע ומשחרר מתחי , אבני  חמות. עמוקות ועוד
כאבי , נרות הופי מתאי  לכאבי סינוסי , כוסות רוח

  .ש כאבי אוזניי  ועודרא
  נית� ג  בבית:

    נייד 0524498254 

   בשעות הערב089430545
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 :להשכרה לטווח ארו: במשק בבית גמליאל

ובנוס7 יחידה בת שלושה , בית ב� חמישה חדרי 
 .חדרי 

, וארונות קיר בכל החדרי , היחידות כוללות מיזוג
וכ� , מטבח מאובזר ע  אפשרות להשארת ריהוט חלקי

 .חצר גדולה
ה גוטמ"לפרטי  נית" לפנות לאברה  וזהב  

6434307/8&054בטלפו"   
_______________________________________  

 .ל עומד למכירה"הבית של זהבה שוויג ז

  .הבית צמוד לג� מאיר בכיוו� רחוב הגפ�
  ..הבית ע  הקשתות

  ".2יד "מחיר ותמונות נית� למצוא ב, פרטי 
  : לשיתקשר א  יודעי  על מישהו שמעוניי�

ד אוסי מנובלה"עו  

0507551096. טל  
_______________________________________

 10$בית אחורי ברחוב הגפ� ( חדרי  4  בית ב�$להשכרה
 ) מול בית כנסת מנחת שי$בית משפחת פרנקל

מזגני  בכל , סלו� גדול, הבית כולל מטבח גדול ומרווח
 .מרפסת גדולה ונו7 מדהי  ,החדרי  ובסלו�

 . חודש מר?$מועד כניסה
  577017&0508 &  דרור& לפרטי

_______________________________________  
ב� ארבעה חדרי   במשק להשכרה לטווח ארו: בית

פרטיות ,גינה מסודרת רחבת ידיי ,  מסודר ומשופ?
אפשרות לריהוט , מיזוג מלא , מיקו  מרכזי, מלאה
 .חלקי

  4238727&052, 3308356&052   &אינהור" לפנות לרבקה
_______________________________________  

במחיר ,  חדרי 3.5ובו , בית להשכרה לטווח ארו:
  .אטרקטיבי

  0508574122 & נא לפנות לשוש גלידאי
_______________________________________  

 !למכירה
 .ר" מ800ר על שטח "מ 280בית בהרחבה בנוי 

 .מרפסות+ ד"ממ+ פינת אוכל+ סלו�+ חדרי שינה 6
  :טלפו�

  054&5680940דוד 

  
 מורה מנוסה מעביר $שיעורי  פרטיי  בגיטרה 

שיעורי  פרטיי  בגיטרה קלאסית וחשמלית ובמגוו� 
 .ע  כל מה שבאמצע, מאקורדי  ועד תיאוריה. סגנונות

 

  .ה לבית התלמידמחירי  נוחי  ואפשרות הגע
  . שיעור ניסיו� חינ 

  .8066&586&054: דוד גולדובסקי, לפרטי 
_______________________________________  

 רעיו" מתוק לימי הולדת וארועי 
להפתיע את   מעונייני ? ה/חוגגי  יו  הולדת לילד

  ?החברי 
שערות (אשמח לעשות לכ  ארוע שמח ע  סוכר 

אפשר ג  כל אחד (יפס 'יה וצנקניקיות בלחמנ, )סבתא
  ).לחוד

, )פשוט ביותר(אפשר ג  להשכיר מכונה לתפעול עצמאי 
  .בשביל הוזלת עלויות

  ! הנחה לבני המושב25%
  6641044&054  להזמנות אברה  פישר
_______________________________________  

ה את "נערו: אי ,)4$5/3, ניס�' ה$'ד(C,מצורע' בשבת פר *
 .צוה של בנינו איתמרשבת בר המ

נשמח לכל הצעה של חדרי  או בתי  פנויי  לארוח 
  ),ברו: ה(משפחתינו הענפה 

 ,תודה
 אלישבע שטאל

052-6082501  
_______________________________________  

 
 

משני  (!למחפשי הבייביסיטר יוזמה אדירה
דרכה יעברו פניות  קבוצת וואטסאפ נפתחת ).הצדדי 

מוזמ� ליידע אותי  מי שמחפש בייביסיטר .לבייביסיטר
כל מי שרוצה  !ואדאג להעביר את הבקשה דר: הקבוצה

אפשר  ,לעשות בייביסיטר ולקבל עדכוני  בקבוצה
   .לשלוח לי סמס ע  הש  של: ואוסי7 אות:
   ליל) ששו"0548118088

השכרה/ן למכירה"נדל לוח מודעות  

  
  יבנה$פעילות העמותה למע� החבר הותיק חבל

  14/227$23/: בי� התאריכי 
  14/223/, ד"תשע' ג אדר א"יו  ראשו� כ
כ ע  חנה לבל וג  הרצאה לא "לא יתקיי  חוג תנ

  תתקיי 
ר אפי "דכ באמנות ע  " חוג התנ–י "  מדרשת ח17:00
  זיו

דלילה , יעל,  יהודית–" :"נשי  בתנ:  "            והנושא
  ..ועוד

  14/225/, ד"תשע' ה אדר א"יו  שלישי כ
   חוג מוסיקה  ע  גילה יוסלזו�–י " מדרשת ח17:00

 !נשמח לראותכ  
  

 העמותה למען החבר הותיק

  
 !ישר מהפרדס של לוגר

 )ג  תפוזי ד (מי? תפוזי  טרי 
 .יש ג  קפוא, מקצועית נסחט במקו  במסחטה

 9428013&08: להזמנות

  

 מכירות

  הסטודיו של שולמית
  יי� ישמח לבב אנוש

  קברנה ומוסקט, לקראת פורי  יי� מרלו
 ע  פקק אומנותי מזכוכית בעבודה באריזות מתנה

  ידנית
  .אפשר להשיג בסטודיו 
  אשמח לעמוד לרשותכ 

  שולמית אנגל
050&7341428 
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  ד"בס
  בפורי  מנות משלוחי מבצע

 משלוחי מבצע לקראת מתארגני  ואנו השנה ג  במסורת ממשיכי  אנחנו, שעברו השני  11 של ההצלחה בעקבות

  .בפורי  המנות
.  28,000D  $כ בקופה לנו נותרו, המנות משלוחי קניית ולאחר משפחות 208 למבצע נרשמו שעברה בשנה, זכירכ לה
  .צדקה למטרות העברנו הסכו  כל את
  . צדקה ולמטרות, נזקקות למשפחות לפסח מזו� סלי לרכישת, שיצטבר הכס7 את נייעד, השנה ג  ה"אי
  :מתנהל זה וכ:
 היא לה  – משפחות 4 לפחות של שמות רשימת) המצור7 הטופס גבי על (וסרתמ במבצע שמשתתפת משפחה כל

  .D 7 עולה נוס7 משלוח כל.  D 70 היא ראשוני  משלוחי  $4ל העלות. מנות משלוח לתת מעוניינת
 6 ועוד,     D 70 = הראשונות המשפחות 4 עבור נשל  אזי, במושב משפחות $10ל לשלוח מעונייני  אנו: לדוגמא(

  ) D 112=70+42: כ"סה.     42D   =  ח"שx 7ותמשפח
, מנות משלוח, אוטומטי באופ�, מכ  יקבל, מנות משלוח לכ  ששלח מי שכל המבטיח" פדיחה ביטוח "לשל  נית�, כ�
  .אותו שכחת  א  ג 

  )פדיחה ביטוח רק לעשות אפשרות אי�  (ח"ש 50: הביטוח עלות
  .במתנה" פדיחה ביטוח "מקבל) D 322 לסכו של (משפחות 40 $ל שמגיע מי כל!  מבצע

  .אחד מכובד מנות משלוח תקבל במבצע שמשתתפת משפחה כל עצמו בפורי 
 את ניתבו א:, משפחה לאותה מנות משלוחי לשלוח מעוניינות שהיו המשפחות כל של רשימה נצר7 זה למשלוח

  .יותר חשוב ליעד הכס7
  !לב שימו
  , הדפי  בסו7 הפרטי  כולל הנתוני  כל את  ולמלא,לרשו  את שמכ  בראש כל עמוד להקפיד נא
  .הנתוני  בהכנסת לדייק עלינו מקל זה

  . מחוברי   הדפי 2את  להשאיר מתבקשי  הנכ 
  .ידניות רשימות יקלטו לא

  .מטה הרשומי  או אצל אחד, נית� למצוא את הדפי  באתר המושב
  ! להירש  רזוהזד לכ�, האחרו� בשבוע להירש  אפשרות תינת� לא השנה ג   •

 : אצל להירש  נית�

  5428657&077 – שטריקר חמדה         9422499 – שטאובר ענת 
  9431312 – גוטמ" ציפי           9428906 – לוז דורו"

 

   הזמנה לאסיפה כללית קהילתית
  ,האגודה לאסיפה חברי את זמי"הועד מ

  במועדו"20:00בשעה     2.3.14', אדר א' ל ,ראשו" ה ביו ''שתתקיי  אי
   האסיפה תידחה, לקיומה שנקבע במועד מספיק חברי  מניי� יהיה לא א 

  .מספר משתתפי  בכל ותתקיי    21:00  לשעה 
  :היו  סדר על

  האסיפה ומזכיר ר"יו בחירת-
  האגודה ועד ר"יו ח"דו
  ח האגודה הקהילתית''ח רו'דו

  בחירות לוועד הנהלת האגודה
  .גביה והחזר כספי 

  שונות
  ,בברכה

  ישראל עזריה
  ר האגודה הקהילתית"יו
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שבת שלו  
!!!ומבור)  

 

:המערכת  

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

 

.19:30הודעות לפרסום יתקבלו עד יום שלישי ב   

:לכתובת המייל  

dafmedabg@gmail.com  

 
:לכניסה לאתר המושב  

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

 
08-9437133 :מזכירות המושב  

Sg828@bezeqint.net 

  
. בימי  אלה החל שיפו? מקלט ליד משפחת דרומר) 1

) 'תאורה וכו, צבע, ריצו7(שיפו? הפנימי של המקלט 
באחריות המושב לחבר . ר7מבוצע במימו� פיקוד העו
 .והביוב החשמל, את המקלט לרשת המי 

תופעת הכלבי  המשוחררי  התפשטה לאחרונה ) 2
החל מהשבוע הבא תחל . ותושבי  רבי  מתלונני 

. פעולה אינטנסיבית של לוכד הכלבי  למיגור התופעה
התושבי  מתבקשי  להקפיד כי הכלבי  ישארו 

כדי למנוע אי  ילה במש: כל שעות היו  והל$קשורי  
  .נעימויות

התחלנו בביצוע הפעולות הדרושות  בימי  אלה) 3
למרות שבמסגרת . תיקו� מקי7 של כל המדרכות לצור:

ההכנות תתבצע בדיקה היקפית של המדרכות כל מי 
שליד ביתו קיי  ליקוי במדרכה מתבקש לעדכ� את 

 . בכתב$המזכירות 
  

 הועד המקומי

ה את "נערו: אי, )4$5/3, ניס�' ה$ 'ד(, מצורע' בשבת פר
 .שבת בר המצוה של בנינו איתמר

נשמח לכל הצעה של חדרי  או בתי  פנויי  לארוח 
  ) .'ברו: ה(משפחתינו הענפה 

  ,תודה
  אלישבע שטאל
052$6082501  

  

 "משנכנס אדר מרבי  בשמחה ובאחדות"
ה את תפילות שבת "בשבת פרשת ויקרא נקיי  אי

בבוקר בבית הכנסת הגדול בהשתתפות כל בתי הכנסת 
 .לאחר התפילה יער: קידושא רבה. במושב
אחדות צרי: . לא מספיק רק לדבר על אחדות. זיכרו
 .לעשות

 "יחד.. שושנת יעקב צהלה ושמחה בראות "
 הועד המקומי
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  משנכנס אדר מרבין בשמחהמשנכנס אדר מרבין בשמחהמשנכנס אדר מרבין בשמחהמשנכנס אדר מרבין בשמחהה         ה         ה         ה         """"בבבב

  ועדת תרבות 
  

  מזמינה את חברי המושב
  

  למסיבת פורים
  

   ) 15.3.14( ד "תשע' ג אדר ב"ק י"במוצש
  
  :בתוכנית 

 "מצד שני"דרור קרן בתוכנית סטנדאפ המצליחה  -

 שלומי ברק במסיבה ישראלית -

 ארוחה כיד המלך עם השף אפי בסטריצר -

 בר אקטיבי -

 תתחרות תחפושו -

  הגרלות -
  

  :מחיר הכרטיסים
   60₪    לחברי המושב

   50₪    חיילים וסטודנטים
   75₪      אורחים
    

לאחר מכן תיפתח ההרשמה גם  . 9.3.14 במכירה מוקדמת עד יום ראשון רקמכירת כרטיסים תהיה 

  .18.3.13לאורחים מחוץ למושב  עד יום שלישי  

  

  .לא תהיה מכירת כרטיסים בערב המסיבה
  
  

  :סים אצלמכירת כרטי
  052-8846354  שירי טויטו

  054-5807121  ענת שטאובר
  
  

  

      נשמח לראות את כולם

  ועדת תרבות  
 


