בס"ד

עלון שבועי

בית גמליאל

פרשת ויקרא
ו' אדר ב' התשע"ד
8.3.2014

כניסת השבת17:22 :
יציאת השבת 18:20 :
מנחה באמצ"ש17:31 :
ערבית באמצ"ש17:56 :

דבר תורה /הרב
ַק ִריב
,ד ִ4י י ְ
ָ
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ִמ ֶָ 4ק ְר ַָ 1ליהוָה ִמ ַה ְֵ 1ה ָמה ִמ ַה ָָ 1קר ִ
ְַ 6ק ִריבֶ 9את ָק ְר ַ1נְ ֶכ ".
רש"י" ":אד כי יקריב מכ " " כשיקריב )תורת –
כוהני ( בקרבנות נדבה דבר העני" .אד " " למה
נאמר מה אד הראשו לא הקריב מ הגזל שהכל
היה שלו א= את לא תקריבו מ הגזל".
רש"י בפרושו מתייחס לשתי מילי בפסוק .המילה
"אד " והמילה "יקריב" .אול  ,נשי לב ,שרש"י
מפרש קוד את המילה "יקריב" ואחר כ> את
המילה "אד " אע"פ ,שהסדר בפסוק שונה.
הרמב" בהלכות יסודי התורה כותב כי מדרגה
תחתונה של המלאכי היא "אישי " ,שה
סמוכי בדרגת לאנשי  .הכינוי "אד " ,אומר
הרמב"  ,מצביע על מדרגה תחתונה של האד ,
שמשמעותו "אד "" שבא מהאדמה.

רש"י מסביר ,שמדובר בקרב נדבה ,א כ> ,היינו
מצפי  ,שאד המביא קרב נדבה מרצונו הטוב יקרא
"איש" ,שזו דרגה גבוהה יותר הקרובה למלאכי
)כדברי הרמב" ( ולא "אד " .אבל ,התורה רוצה
להוסי= לנו עוד עניי חשוב בהקרבת הקרבנות" החשש
מגזל ,שזהו עניי ,שבגללו הפסוק משתמש במילה
"אד " ולא "איש" .אומר רש"י ,שהמילה "אד " באה
להזכיר לנו את האד  ,הלא הוא אד הראשו ,שהכול
היה שלו ולכ ,לא חטא בגזל ,א= אנו מצווי להקפיד,
שלא להקריב מ הגזל .א כ> ,דבר ראשו מסביר לנו
רש"י באיזה קרב מדובר –קרב נדבה ,וא שאלנו
מדוע אד המנדב נקרא אד ולא איש ,מפנה אותנו
רש"י לאד הראשו ,שממנו נלמד דר> לחיי ""מכ "
כל אחד יביא רק משלו ולא מ הגזל ואז נזכה להיקרא
"איש".
שבת שלו ובשורות טובות הרב.

שיעורים

הועד המקומי

השיעור בשבת בגמרא מסכת בבא בתרא בשעה
הרב.
16.30
__________________________________
בשטיבל
בי מנחה לערבית שיעור לגברי ונשי יועבר
ע"י עו"ד שמואל לנקרי.
__________________________________
" 7:30שיעור במסכת גיטי ע"י מאיר פישר
" 16:20שיעור במסכת תענית ע"י שמואל מרטי
__________________________________
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.
__________________________________
שיעור לנשי
השיעור יתקיי השבת בשעה  16.40מצפה
רבקה
לראותכ

משנכנס אדר מרבי בשמחה ובאחדות"
השבת נקיי אי"ה את תפילות שבת בבוקר בבית
הכנסת הגדול
בהשתתפות כל בתי הכנסת במושב .תחילת התפילה
בשעה 08:30
לאחר התפילה יער> קידושא רבא
"שושנת יעקב צהלה ושמחה בראות  ..יחד"

שיעור לנשי ע חיותה .מתקיי אחת לשבועיי
בימי שלישי בבית משפחת וישנגרד.
מפגש נשי ע אנרגיות חיוביות.
השיעור הבא יתקיי ביו שלישי  11/3בשעה
.8:30בנושא הכנות לפורי .
בואו בשמחה!
אורלי וישנגרד 050#9467880
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משולחן הגבאים

ועדת קליטה
שבת פקודי ,צוינה במושב כ"שבת קליטה".
משפחות ותיקות ארחו את המשפחות החדשות שנקלטו
במושב בשנתיי האחרונות לסעודת ערב שבת,
והחדשי ארחו את המארחי לקידוש משות= בבוקר
במועדו לאחר התפילה.
יציאה לטיול שבת שהסתיי בסעודת שבת משותפת
לכל המשפחות החדשות.
יישר כוח לוועד המקומי שעזר בתקצוב ,לדב,
לוותיקי שפתחו את בית וליב  ,ולחבר'ה ,בניצוחה
של צביה ,שהראו נכונות ,רצו טוב ,שיתו= פעולה,
ועבודת צוות והרימו שבת לתפארת.
מכא את יכולי רק להמשי> .הצלחה שלכ זו
הצלחה של המושב.

בברכה
וועדת קליטה

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 שהביא דברי  .במידה ומביאי כלי
משומשי במצב טוב יש לרשו פתק חלבי/בשרי
תודה על ההענות ,מדי מייזליק

בני עקיבא
פעולת חב"ב
 16:45לימוד ומפקד מדריכי
 17:00מפקד
* שבת ונהפוכו בסני=!
בערב שבת נעשה ארוחה חגיגית של כל הנוער ,ט'"י"ב
ואחריה פעולת חב"ב ע אריאל סאפר.
השבת יובילו את הסני= אחה"צ שבט אביחי השפיצי !
* סיבסודי למסע פסח" מי שזקוק לסיבסוד למסע
פסח ,זה הזמ לדאוג לעניי .נית לפנות למדריכי או
אליי ואנחנו נעביר טופס סיבסוד למילוי שיועבר למחוז.
נית להגיש את הטפסי עד כ"א אדר ב' .23/3 ,מקווי
שנוכל לעזור לכל מי שצרי>.

א .השבת ארבעת בתי הכנסת יתאחדו לתפילת
שחרית משותפת בבית הכנסת המרכזי.
ה9די
לקיי מה שנאמר ֵ :ל ְ> ְ4נEס ֶאת ָ4ל ַהִ ְD
תפילת שחרית ב .08:30
לאחר התפילה קידוש עשיר .תרומת הוועד המקומי
והוועד החקלאי.
יישר כוח גדול למעורר הרעיו אופיר בוכניק ,יו"ר
הוועד המקומי .מתרגשי מהמעמד.
ב .יו חמישי יא' אדר שני – תענית אסתר.
 " 4:23עלות השחר ותחילת הצו .
" בהגיעכ לתפילת מנחה נא הביאו עמכ כס= ל
"זכר למחצית השקל".
 " 17:15מנחה ע קריאת "ויחל".
 " 17:47שקיעת החמה
 – 18:05תפילת ערבית
 " 18:11סו= הצו .
ג .בשתי השבתות הבאות ,פרשת צו ופרשת שמיני,
נקדי את תפילת שחרית בשבת בבית הכנסת המרכזי ל
08:15
ואת השיעור בגמרא ל .07:15
כי סו= זמ קריאת שמע ב .08:45
בשבת פרשת תזריע ,ע המעבר לשעו קי,F
נחזור להתפלל ב .08:30
מבצע משלוחי מנות בפורי
הזדמנות אחרונה להצטר +למבצע – ביו ראשו -ז'
באדר 9.3.14
כדי שנוכל להיער .בהתא ,רצינו להזכיר שיש להזדרז
ולמלא את טופס ההצטרפות למבצע )מהגיליו -מלפני
שבועיי( ולהעביר אותו בצירו +הכס +לר"מ.
תזכורת! העלות ל" 4משלוחי ראשוני היא  .C 70כל
משלוח נוס= עולה  .C 7עלות "ביטוח פדיחה".C 50 :
מבצע! כל מי שמגיע ל"  40משפחות )לסכו של (C 322
מקבל "ביטוח פדיחה" במתנה.
שימו לב!
מי שחסר לו דפי יפנה לאחד הרשומי מטה לקבל
דפי מקוריי ,או יוריד מאתר המושב.
לא יקלטו רשימות ידניות.
נא להקפיד למלא את כל הנתוני כולל הפרטי בסו+
הדפי ,זה מקל עלינו לדייק בהכנסת הנתוני.
ג השנה לא תינת -אפשרות להירש בימי
האחרוני ,לכ -הזדרזו להירש!
נית -להירש אצל :ענת שטאובר – 9422499
חמדה שטריקר – 077#5428657
ציפי גוטמ9431312 – -
דורו -לוז – 9428906
כל בנות הממלכה מוזמנות לקחת חלק בקריאת מגילת
אסתר.
קריאת נשי תיער> אי"ה ערב פורי )מוצ"ש ,י"ד
אדר( .נשי המעוניינות לקרוא פרק בטעמי
המגילה ,מוזמנות לפנות
לעליזה משה )(050#6819432
או לאלישבע שטאל )(052#6082501
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נדל"ן למכירה/השכרה

מכירות

השכרה החל מה" 1.8.2014דירת ארבעה חדרי במשק
 .86הדירה במצב מצוי וכוללת מיזוג מרכזי  ,ממGד ,
גינה מסודרת ,דוד שמש ועוד .אפשרי ג לתקופה
ארוכה.
 ,052#2465244בני
_______________________________________

למשלוחי מנות ,מתנת אירוח או סת למצב הרוח:
ליקרי איכותיי בשלל טעמי
פסיפלורה ,אתרוג ,ושוקולד ע קפה ווניל
אלפרט אהוד וליאת
08-9427996
050-6241126
_______________________________________
הסטודיו של שולמית
יי ישמח לבב אנוש
לקראת פורי יי מרלו ,קברנה ומוסקט
באריזות מתנה ע פקק אומנותי מזכוכית בעבודה
ידנית .מתאי למשלוח מנות.
אפשר להשיג בסטודיו .
אשמח לעמוד לרשותכ
קר -אנגל מנובלה 050-7925003
שולמית אנגל 050#7341428
_______________________________________
קישוטי בצק סוכר עטופי בנייר צלופא להוספה
למשלוחי המנות ,נית להוסי= הקדשה כתובה.
להזמנה מראש בלבד נית ליצור קשר ע יעל יששכר
052#8500909

להשכרה לטווח ארו> בית במשק ב ארבעה חדרי
מסודר ומשופ , Fגינה מסודרת רחבת ידיי ,פרטיות
מלאה ,מיקו מרכזי ,מיזוג מלא ,אפשרות לריהוט
חלקי.
לפנות לרבקה אינהור052#4238727 ,052#3308356 #-
_______________________________________
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 .
0508574122
_______________________________________
למכירה!
בית בהרחבה בנוי  280מ"ר על שטח  800מ"ר.
 6חדרי שינה +סלו +פינת אוכל +ממ"ד +מרפסות.
טלפו:
דוד 054#5680940
_______________________________________
בית להשכרה לטווח ארו> ,ובו  3.5חדרי  ,במחיר
אטרקטיבי.
שוש גלידאי" 0508574122
_______________________________________
להשכרה לטווח ארו> במשק:
בית ב חמישה חדרי  ,ובנוס= יחידה בת שלושה
חדרי .
היחידות כוללות מיזוג ,וארונות קיר בכל החדרי ,
מטבח מאובזר ,וכ חצר גדולה.
אברה וזהבה גוטמ-
טל054#6434307/8 .
בצימר של רחל אריאל " טיפולי
אלטרנטיביי  ,במחירי אטרקטיביי לנשות המושב.
אוירה נעימה ומרגיעה לאור נרות ,ומוזיקה.
מתאי להפתעת יו הולדת ונישואי
מטפלת במגוו טיפולי :
רפלקסולוגיה ,שיאצו עיסוי הוליסטי שוודי ,רקמות
עמוקות ועוד .אבני חמות ,מרגיע ומשחרר מתחי ,
כוסות רוח ,נרות הופי מתאי לכאבי סינוסי  ,כאבי
ראש כאבי אוזניי ועוד.
נית ג בבית>
 0524498254נייד
 089430545בשעות הערב

לוח מודעות
גמ"ח כלי אוכל
ברשותי נמצא גמ"ח כלי אוכל בשריי מפיירקס שקו=
לכמאה סועדי :
צלחות גדולות ,צלחות קטנות ,קעריות למרק ,כוסות,
קערות לסלט וכלי הגשה.
כמו כ יש בגמ"ח סכיני  ,מזלגות ,כפות וכפיות.
אורה כהנא052#8249579 :
_______________________________________
"אביב הגיע פסח בא"
עבודות צבע ,גבס,שיפוצי כלליי
והדברת מזיקי .
לפרטי:יוסי שינדלר050#5249862#
_______________________________________
דרושות תחפושות לבני נוער נזקקי בפנימייה בה אני
עובדת .א יש ברשותכ תחפושות שאינ בשימוש
)החל ממידה  ,(10אנא העבירו אלי בדחיפות!!!
אפשר ג להעביר אחרי החג ,לשנה הבאה...
דקלה צור ,התאנה .205
בתודה,
_______________________________________
בשבת פר' מצורע)I,ד'"ה' ניס ,(4"5/3 ,נערו> אי"ה את
שבת בר המצוה של בנינו איתמר.
נשמח לכל הצעה של חדרי או בתי פנויי לארוח
משפחתינו הענפה )ברו> ה(,
אלישבע שטאל 052-6082501
תודה,
_______________________________________
החל מיו ראשו בדיקות ד יתבצעו ביו ראשו
במקו ביו שלישי באופ קבוע עד להודעה חדשה.
בברכה
אוולי -פר2
אחות המרפאה
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בית חם
המפגש הקבוע של בית"ח יתקיי בע"ה ביו שלישי,
ט' באדר ב',
ה' תשע"ד )  ( 11.03.2014בשעה  11:00לפני הצהריי ,
במועדו וותיקי .
נארח אצלנו את חברתנו במושב גב' יהודית אנגל
שתספר לנו על ימי הפורי בשני הראשונות של
המושב מתו> סיפורי חיי ומתו> מה שנאגר בארכיו
המושב.
תודה לחברתנו במושב ,גב' הל לוגר שהנעימה לנו את
המיפגש בשבוע החול= בנעימות שמחות של חודש אדר
ושל פורי .
לפרטי נוספי נית להתקשר:
מרי גרינוולד טל' 08#9437841
או למרי בר#לב טל' 08#9431310

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.

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!!!.

העמותה למען החבר הותיק
מדרשת ח"י
יו ראשו ז' אדר ב' 9/3/14 ,
 8:45חוג תנ"> ע חנה לבל )מלכי ב'(
 17:00חוג ספרות ע יהודית בר"יש"ע –
הספר" :הב האובד" של היינס"אורלי> טרייכל
יו שלישי ח' אדר ב'11/3/14 ,
"מרוסיה באהבה"
שיעור קונצרט בליווי הפסנתרית " מרינה ירצקי
בשעה  17:00באול החדש של מרכז היו
במסגרת חוג האזנה למוסיקה
בהדרכתה של המוסיקולוגית גילה יוסלזו
ינוגנו מיטב היצירות של המלחיני הרוסיי .
פתוח ג למי שאינ משתתפי קבועי בחוג
עלותC 40 :
בוקר במרכז היו :
יו ראשו ז' אדר ב'9/3/14 ,
 10:15"11:15הרצאה" :צמחי מרפא מהטבע" – מרצה:
קר מודחי
 10:30"11:30חוג עבודות ע Fע משה הילדסהיי
ימי שני באופ קבוע
 9:30"11:30חוג ציור ע רחל לניר
ימי שלישי וחמישי באופ קבוע:
 9:15"10:00פרשת שבוע
ימי רביעי וחמישי באופ קבוע:
 9:15"11:30חוג קרמיקה ע חיה
נית להצטר= לכל החוגי לפרטי נוספי 08"8548693 :
_______________________________________
סיור לקבר רחל והסביבה
יתקיי בע"ה ביו שני כ"ב אדר ב' תשע"ד24/3/14 ,
בי השעות8:30"15:00 :
נבקר בקבר רחל ונסייר קצת בסביבה.
הטיול מלווה במדריכה
עלות"  C 50לאד )לאחר סיבסוד העמותה(
להרשמה ופרטי נוספי נא לפנות לחגית וייס
) 050"5322883להתקשר בבקשה אחה"צ או לשלוח
מסרו(
הרשמה עד ליו חמישי 20/3/14
יוזמי ומארגני הטיול – מועדו ותיקי ניר גלי – יישר
כח !
=============================
נסי .ירושלי – סיור בהדרכתו של עופר רגב
שימו לב! הסיור יתקיי בע"ה ביו רביעי כ"ד אדר
ב' תשע"ד 26/3/14
בי השעות8:00"17:00 :
ולא ביו שני ב"  31/3/14כפי שפורס קוד  ,בכדי
לאפשר למי שמעוניי
לצאת לפעילות המתנ"ס באותו יו .
הסיור פתוח לכול " ג לאלה שאינ משתתפי בחוג
ידיעת הארF
ההרשמה במרכז היו בטלפו.8548693 :
)פרטי נוספי לגבי תשלו זמני איסו= תקבלו בהמש>(
קיו הטיול מותנה במספר הנרשמי
פורי שמח !
נשמח לראותכ !

4

משנכנס אדר מרבין בשמחה
ועדת תרבות

ב "ה

מזמינה את חברי המושב

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

-

דרור קרן בתוכנית סטנדאפ המצליחה "מצד שני"
שלומי ברק במסיבה ישראלית עד השעות הקטנות
ארוחה כיד המלך עם השף אפי בסטריצר
בר אקטיבי
תחרות תחפושות
הגרלות

מחיר הכרטיסים:
לחברי המושב
חיילים וסטודנטים
אורחים

של הלילה

₪ 60
₪ 50
₪ 75

מכירת כרטיסים תהיה רק במכירה מוקדמת עד יום ראשון . 9.3.14

לאחר מכן

תיפתח ההרשמה גם לאורחים מחוץ למושב עד יום שלישי .18.3.14

לא תהיה מכירת כרטיסים בערב המסיבה.
מכירת כרטיסים אצל:
שירי טויטו
ענת שטאובר

052-8846354
054-5807121
נשמח לראות את כולם

ועדת תרבות

5

