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דבר תורה /הרב
5ד!,
4הרֹ ֵלאמֹר .ב ָ
"וַיְ ַד ֵ-ר יְ הוָהֶ ,אל0מ ֶֹ1ה וְ ֶאלֲ 0
ִ7י0יִ ְהיֶה ְבע8ר9ָ -ְ 0רֵ 9ְ 8את אַ 08ס ַַ :חת אַ 8ב ֶה ֶרת ,וְ ָהיָה
4הרֹ ַהֵֹ 7ה ,א8
ה;בא ֶאלֲ 0
ְבע8ר9ָ -ְ 0רְ ,8ל ֶנגַע ָצ ָר ַעת00וְ ָ
ֹהנִ י! .ג וְ ָר5ה ַהֵֹ 7ה ֶאתַ 0ה ֶ<גַע
4חד ִמ ָ-נָיו ַהֲ 7
ֶאלַ 0
ְ-ע8רַ 0ה ָ9ָ -ר"' .....תורת כהני!'" 0וראה הכה את
הנגע" 00שיהיו עיניו בו בשעה שהוא רואה
אותו".בעור הבשר" 00שיהיה רואה כל הבשר עמו
כולו כאחד " ....כדי להבי את דברי ה"תורת
כהני!" נעזר בדבריו של רבי יוסי במס' ערכי טז':
"דאמר רבי יוסי :מימי לא אמרתי דבר וחזרתי
לאחורי" ...אומר רבי יוסי ,כשאתה מוכיח את
חבר> ,אל תביט אל עצמ> ואל האינטרסי! של>,
אלא ,כל ישות> תפנה קדימה א> ורק לטובת חבר>
 0אותו אתה מוכיח .כ> ,מצווה התורה על הכה0
"וְ ָר5ה ַהֵֹ 7ה ֶאתַ 0ה ֶ<גַע " 0....בזמ ,שהכה מתבונ
בנגע ,עליו לראות רק את נגעו של האד! העומד
מולו ולא להכניס שו! שיקולי! זרי!
ואינטרסנטיי! בהכרעתו .כדברי "התורת כהני!":
"שיהיו עיניו בו בשעה שהוא רואה אותו" ...כל
מבטו של הכה צרי> להיות מופנה בעיניו
ובמחשבתו לאד! הנגוע בלבד .כ> ,צרי> לנהוג ג!
כל אד! המוכיח את חברו 0לראות את החבר ולא

את עצמ> .ומוסי? "התורת כהני!"" :שיהיה רואה כל
הבשר עמו כולו כאחד" –בזמ ,שאתה אומר דברי
תוכחה לזולת> עלי> לזכור ,שלאד! העומד מול> יש
תיקו ומרפא לחטאו ,תנסה לראות את כולו את כל
מעלותיו ולא רק את חסרונותיו ,וא! כ> תנהג ,אזי,
תהיה מסוגל להוכיחו בלשו רכה וביד מושטת  ,מתו>
מחשבה ,שאולי הייתה זו מעידה חד פעמית ,או שעת
מצוקה וכו' ...אל תביט בזולת> בצורה שטחית
ומצומצמת ,אלא ,השתדל לראות אותו במלוא היקפו
על מעלותיו ומידותיו "כל הבשר עמו כולו
כאחד"...ראייה רחבה שכזו ,תהווה מקור לדר> חדשה
ומתוקנת לחוטא ,והלוואי ותהיה בכולנו המידה
המופלאה 0להצליח לראות את הנקודה הפנימית,
החיובית ,שיש בכל יהודי,ולהאמי בו ,כתפילתו של רבי
אלימל> מליז'נסק:
"אדרבה ,ת בלבנו ,שנראה כל אחד מעלת חברינו ולא
חסרונ! ,ושנדבר כל אחד את חברו בדר> הישר והרצוי
לפני> ,ואל יעלה בליבנו שו! שנאה מאחד על חברו,
חלילה ,ותחזק אותנו באהבה אלי> ,כאשר גלוי וידוע
לפני> ,שיהא הכול נחת רוח אלי> ...אמ כ יהי
רצו"....
שבת שלו ובשורות טובות הרב.

שיעורים

מזל טוב

השיעור בשבת בגמרא מסכת בבא בתרא בשעה
הרב.
17.45
__________________________________
בשטיבל בי מנחה לערבית שיעור לגברי! ונשי!
יועבר ע"י שמואל לנקרי
__________________________________
בבית הכנסת המרכזי
 7:30שיעור במסכת גיטי ע"י מאיר פישר
 17:30שיעור במסכת מגילה ע! שמואל מרטי
__________________________________
אבות ובני!
לימוד בחברותא של הורי! וילדי!
שבת ,בשעה  ,17:00במועדו ותיקי!
הרבה פרסי! והרבה שמחה!!!
__________________________________
שיעורי תורה לילדי –ות המושב בימי! שני
ורביעי בשעה  16.00בבית הכנסת הגדול.

מז"ט לצבי וידר על הולדת שני ניני! תאומי!.
שתזכה בע"ה להרבה נחת ושמחות בבריאות טובה.
____________________________________
מז"ט לשמרית ואס? דור להולדת הבת )לפני כמה
שבועות(.
שתזכו לגדלה לתורה לחופה ומע"ט בקלות
ובשמחה.
תושבי המושב אבלי ומשתתפי באבלה של סנדי
עירוני ,על פטירת הבעל יזהר )איזי( ז"ל.
המקו ינח אתכ בתו' שאר אבלי ציו& וירושלי .
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הועד החקלאי

משולחן המזכירות

א .תשלומי חובות מי! 0לחברי! רבי! הצטברו חובות
גבוהי! ,הועד החקלאי ,מתעתד לשלוח באמצעות
עוהCד של האגודה ,מכתבי! לחברי! .מוצע על כ,
לחברי! ,לסור למזכירות ולשל! את חוב! בהקד!.
ב .אמציה מקבל קהל בימי! א ,ג ,ה ,בשעות 16019
ובימי שישי בי .9011
בברכה,
ישראל עזריה
ב +הועד החקלאי

לידיעת התושבי!,
פינוי גז! במושב לקראת פסח יתבצע בתארי> 02.04.14
יו! רביעי.
לאחר תארי> זה לא יתבצע פינוי נוס? במהל> חודש
אפריל.
לכ ,אי להשלי> גז! לאחר הפינוי הנ"ל.
_______________________________________
לידיעת התושבי!
בתאריכי! הבאי! המזכירות )שרית 0הוועד המקומי(
תהיה סגורה:
 24.04.14 – 06.04.14כולל
 13.05.14 – 04.05.14כולל
פרט לכ' המזכירות פועלת כרגיל לוועד החקלאי ולוועד
הקהילתי

הועד המקומי
השומר מחברת גימיק עומד בכניסה למושב.
נערכו שיחות אתו וע! הממוני! עליו והוסכ! שיעצור
כל רכב שנכנס למושב ,כדי לוודא שלא מדובר בגורמי!
עויני!.
החברי! מתבקשי! לשת? פעולה ולעצור ,לבקשת
השומר.
כ> אנחנו מקוי! לשיפור כלשהו בנושא השמירה.
בברכה,
ישראל עזריה
הועד המקומי
בש! חניכי הפנימייה שלנו רציתי להודות לכל תורמי
הבגדי! ושאר הציוד והאביזרי!.
בשלב זה נשמח לקבל רק בגדי קי Dבמצב מצויי )ללא
קרעי! ,כתמי! וכדומה (...מידות  ,12+בני! ובנות.
תודה,
דקלה צור

בני עקיבא
 21:30פעולת חב"ב
 17:30לימוד ומפקד מדריכי!
 17:45מפקד
0שימו לב לשינויי! בלו"ז ,עברנו לשעו קי!D
0בחודש ניס הבא עלינו לטובה נצא למסע פסח שווה
במיוחד ונקיי! יו! שפ"ה מטור?!
פרטי! נוספי! בהמש>.
שבת שלו ומבור',
מעי& וצוות ההדרכה

מקווה
נא לתא! במש> היו! ,לפני זמ טבילה.
054-4534015
דבורה 0א' ,ב' ,ג'
054-8094202
אילנה 0ד' ,ה' ,מוצ"ש.
ערבי שבתות 0אילנה ודבורה לסירוגי.

שוק אביב
השוק יתקיי! אי"ה ביו! שלישי איסרו חג של פסח
22.4.14
במועדו הגדול משעה  8בבקר
ועד  .20.00או עד גמר המלאי.
מוזמני! להגיע ולהזמי חברי!.
הגיעו דברי! יפי! במחירי! סמליי!!
וההכנסה כולה לתרומה.
מדי מייזליק
בחמישי האחרו קיי! יו"ר שדולת החקלאות בכנסת
חה"כ זבולו כלפא ביקור ברחבי המועצה .הביקור החל
בפגישת עבודה משותפת ע! ראש המועצה משה ליבר
וחברי מליאת מועצה אזורית חבל יבנה ,נציגי! של
חברי וועדי! מיישובי המועצה ואנשי מנהלה בכירי!.
לאחר מכ המשי> כלפה לארוחת צהריי! וסיור
ביישובי המועצה .במהל> ביקורו ציי ח"כ כלפא כי
ישמח להירת! לקידו! המועצה בהיבטי! השוני!
מבחינת תשתיות ,פתרונות בתחו! החקלאות וכמקו!
שיוכל לספק פתרונות תעסוקה לאוכלוסייה באזור
המועצה.
כלפה" :אשמח לפעול לקידו! המועצה ביחד ע! ראש
המועצה משה ליבר וראשי הוועדי! השוני! .את!
נמצאי! בלב לבו של אזור עירוני והדבר מחייב תכנו
וחשיבה אסטרטגית לעשורי! הקרובי! .כל זמ
שתדאגו לשמור ולפתח את תחו! החקלאות יהיה פה
אינטרס לשמור על קיו! סגנו חיי! מושבי".
ראש המועצה האזורית חבל יבנה ,משה ליבר" :אני
מודה לח"כ כלפה על ביקורו ברחבי המועצה .ערכנו ע!
כלפה שג! משמש כיו"ר שדולת החקלאות בכנסת סיור
במספר מוקדי! חקלאיי! שוני! ,ובמהל> הסיור הצגנו
בפניו את התכניות העכשוויות לצד הפרויקטי!
העתידיי! שעליה! אנו עמלי! בחודשי! האחרוני!".
יצחק משיח
דובר המועצה
טלפון  077-559-2723 :נייד052-5115767 :
דוא"לdover@hevel-yavne.org.il :
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סיכו מבצע משלוח מנות פורי תשע"ד
למבצע נרשמו השנה  204משפחות.
משפחות אלו קיבלו משלוח מנות ובו ממתקי! שוני!
ומגווני! .כל משפחה ג! קיבלה מתנה – סיר תרמוס.
בנוס? ,רכשנו  46משלוחי מנות צנועי! יותר למשפחות
שלא נרשמו למבצע,
א> התבקשנו לשלוח לה! .סה"כ שלחנו  250משלוחי
ל 250-משפחות.
ברכות חמות לכל המשפחות שנרשמו למבצע ותרמו
בעי& יפה.
בעזרתכ! כולנו שותפי! לקופת הצדקה המכובדת
שהצלחנו לאסו? .לאחר קניית המשלוחי  ,נותרו לנו -
.. 28,200
כפי שדיווחנו בעבר ,הכס /שהצטבר ממבצע משלוחי
המנות ,נועד לרכישת סלי מזו& לפסח למשפחות
נזקקות.
תודה לכל הנהגי וילדיה החרוצי שעזרו לחלק את
המשלוחי בפורי :
אייל רוני שיר וארז אסקל ,גלעד יובל עמית ער שירה
ואופיר בוכניק ,דניאלה נוע! מאיקי שירה ואיציק
ברגר ,רוני רות! וניצ ב0ח ,Dנעה ונמרוד גז ,ברק טל
ושרית גרינוולד ,ישי אורי הילה ואלעד דרורי ,אלעד
יואב מאיה רוני ומיכל דרשוי ,Dעזרי דש ,אייל זוהר
יועד מוטי ושירי טויטו ,יודי0רז תפארת ויעל יששכר,
יות! יערה ושמוליק מירוני ,אוריה הלל ומוטי נמדר,
אבי פלצ'ר ,ישי ולסלי רוז'ינסקי ,אור אלה איתי וחנו>
שינדלר) .וסליחה מראש א! שכחנו את אחד
המתנדבי!(.
*תודה לאבי פלצ'ר על הסיוע ע! התוכנה.
יישר כח לכולכ ושנזכה לעזור זה לזה רק בשמחות!
בברכה,
ענת ,חמדה ,דורו& וציפי.

משולח& המועצה
בישיבת המליאה האחרונה מתארי>  11\3\14מספר 437
דנה המליאה במספר נושאי! הקשורי! ליישובנו.
בית גמליאל נכו לתארי>  31\12\13מונה לפי מרש!
האוכלוסי  1061תושבי! .
מפתח חלוקת התקציבי! במועצה הוא שיקלול של
 60%לפי מרש! האוכלוסי ו 40%לפי תשלומי
הארנונה.
האחוז המשוקלל של בית גמליאל הוא  24.8%מסל
התקציב במועצה.
תקציב הסל המוניציפאלי כולל גז! הוא  902אל? ש''ח
לשנת . 2014
תקציב הפיתוח הוא  608אל? ש''ח לאחר ניכוי  136אל?
ש''ח עבור הלוואת ביוב .
בתחו החינו'
*אושרו תקני! של רכזי נוער לישוביי! בהיק? של חצי
משרה.
*המועצה מחלקת מידי שנה מלגות חיל  0עבור
התנדבות בהיק? של  120שעות במסגרות השונות בחבל
כל מלגה היא בס''כ  6000ש''ח והיא מיועדת
לסטודנטי! תושבי המועצה .
*הורי שעדיו לא רשמו את ילדיה לגני נא לדאוג
לרישו בדחיפות! הדבר חשוב לקראת ההיערכות של
השנה הבאה.
*לקראת שנה הבאה פנינו לגורמי! שוני! כדי לתת
מענה לצהרוני! ולשב Dבה! גננות.
המועצה תדאג להשיג אישור שהעבודה תוכר לגננות
כהתמחות )סטא'ז(
*היכונו לצעדת חבל יבנה והשנה במסגרת הפעיולות
יתקיימו מירוצי למרחקי שוני פרטי בפירסומי
ובדפי המידע בהמש'.
שבת שלו עמי ארז ומשה פר1

משולחן הגבאים
בנות יקרות,
יו עיו& לכבוד פסח
אנו שמחי! להזמינכ ליו! עיו לכבוד פסח שיתקיי!
ביו! ג'
א' ניס תשע"ד
היו! עיו יתקיי! בבית הכנסת בגבעת וושינגטו ,נשמח
לראותכ.
עלות היו! עיו הינו I 60
 – 08:30009:20הרב אריה שטר  0עקרונות חינוכיי
בהגדה של פסח.
 – 09:30010:20הרב הרניק – פסח ,מצה ומרור והקשר
בניה
0 10:30011:20הרב פרידמ – ארבע כוסות על שו מה
011:30012:40הרב אביחי קצי – מה נשתנה על
הקושיות והשינויי בליל הסדר.
 – 12:40-13:10הרב דרוקמ
מצפי! לראותכ
צוות בית מדרש

בשבת 0תחילת תפילת "הנ "Dבמנחת שי בשעה 06:05
 0 8:30תפילת שחרית בבית הכנסת המרכזי
_______________________________________
שבת חזנות ע רפי ביטו&.
בעוד שש שבתות בפרשת בהר ,י' באייר תשע"ד
),(10.05.2014
שבת אחרי יו! העצמאות ,נארח במושב )זו השנה ה
,(17
חז מקהלה וילדי פלא ,שינעימו לנו את תפילות
השבת בקצת פרקי חזנות והרבה שירה ,ויחד אית!
נערו> סעודה שלישית מורחבת במועדו.
ג! השנה נארח את מקהלת קולות מ השמיי!
בניצוחו של רפי ביטו.
זקוקי! אנו למשפחות שיארחו את החז וחברי
המקהלה.
אנא התקשרו למאיר פישר.
בברכת שבת שלו .
כשר ושמח
הגבאי
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נדל"ן למכירה/השכרה
להשכרה 0בית ב  4חדרי! )בית אחורי ברחוב הגפ 010
בית משפחת פרנקל 0מול בית כנסת מנחת שי(.
הבית כולל מטבח גדול ומרווח ,סלו גדול ,מזגני! בכל
החדרי! ובסלו ,מרפסת גדולה ונו? מדהי!.
מועד כניסה 0חודש מר.D
לפרטי  -דרור0508-577017 -
_______________________________________
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 , Dגינה 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? יחידה 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 1.8.20140דירת ארבעה חדרי! במשק
 .86הדירה במצב מצוי וכוללת מיזוג מרכזי  ,ממCד ,
גינה מסודרת ,דוד שמש ועוד .אפשרי ג! לתקופה
ארוכה.
 ,052-2465244בני
_______________________________________
להשכרה לטווח ארו> בית במשק  ,12משפחת ברקאי.
עופר 0528302695 -
שלו! לכול,
התחילו להיאס? אצלי שמלות לגמ"ח שמלות כלה.
ההשאלות ללא עלות ,וההחזרה לאחר ניקוי יבש בלבד.
למעוניינות מוזמנות ליצור קשר ע!
תאיר0544315059 -
ושיהיה במזל טוב!

לוח מודעות
"אביב הגיע פסח בא"
עבודות צבע ,גבס,שיפוצי! כלליי!
והדברת מזיקי!.
לפרטי :יוסי שינדלר050-5249862-
_______________________________________
אשמח לעשות שמרטפות לגלאי  2ומעלה.
רות אלפרט
08-9427996
_______________________________________
קייטנת הבני!!
בואו לקייטנת פסח שתתקי! בתאריכי!  6/4010/4ו' 0י'
בניס ,לגילאי!  4ומעלה ,בתכנית 0יו! כדורגל ,יו! חD
וקשת ,יו! בניית טיסני! ,יו! מי! ,יו! אופניי! +חפש
את המטמו!
ועוד פרסי! והפתעות!
הקייטנה תתקי! בשעות .8:30014:00
מת& אסקל054-3440999-
_______________________________________
תגבורי! לכיתות י0יב במקצועות רבי מלל )היסטוריה,
אזרחות ,ספרות(
ליל' ששו& 0548118088 -
_______________________________________
חופש פסח בא ואת הבית צרי> לנקות! הילדי! מחפשי!
מה לעשות? הקייטנה השנה לבני! בני  :507קייטנת
ספורט ע! הרבה משחקי! ופעילויות שיעבירו לילדי!
את החופש בכי? ובשמחה וע! הרבה הפתעות.
תאריכי הקייטנה :ראשו עד שישי  6011לאפריל וביו!
ראשו ה 13באפריל החל מהשעה  8:30עד .13:00
עלות 25 :ש"ח ליו!
לפרטי! והרשמה:
ער& צור 0525691936 -
אמיתי גל 0545699610
_______________________________________
שולח פינת 0אוכל למסירה
אלישבע 052-6081501

מכירות
ישר מהפרדס של לוגר!
מי Dתפוזי! טרי )ג! תפוזי ד!(
נסחט במקו! במסחטה מקצועית ,יש ג! קפוא.
להזמנות08-9428013 :
_______________________________________
משכ התכלת!!!!
לכבוד פסח חג החירות
טליתות ,ציציות ,פתילות ,גופיות ציצית ,צמר,גופיות
צמר ועוד ...לכל הגילאי!!
ההזמנות מגיעות עד הבית במחירי! זולי! מאוד
ובאיכות המקסימלית..
לפרטי! נוע! ארז 0508295868
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העמותה למען החבר הותיק
פעילות העמותה למע החבר הותיק חבל0יבנה
מדרשת ח"י
החל מיו! ראשו כ"ח אדר ב' ,30/3/14 ,ועד לאחר חג
הפסח
לא יתקיי! חוג תנ"כ ע! חנה לבל.
 10:00הרצאה  :אקטואליה – ע! יור! גולני
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 :

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

הודעות לפרסום יתקבלו עד יום שלישי ב .19:30

משולחן המתנ"ס
הצגה  +פיצה
הצב דורו& והשריו&
ע
תאטרו& גיל-עד
צב קט וחמוד ושמו דורו מחליט שנמאס לו להיות כל
היו! ע! שריו.
הוא יוצא מהשריו ומחליט לטייל בעול! בדר> הוא
עובר הרפתקאות שונות שבסופ הוא מבי שלכל דבר
יש חשיבות ומשמעות..
מתאי לגילאי 3-8
בסו /ההצגה כל ילד מכי& פיצה
אי"ה ביו ראשו&כ"ח באדר ב' ) (30/3/14בשעה
 17:00בב& זכאי
כרטיס  . 20לילד
_______________________________________
הפנינג פסח
אביב הגיע ,פסח בא!
ביו! שני ז' בניס )(7/4/14
יתקיי! אי"ה הפנינג פסח בניר גלי!
לגילאי 409
בתוכנית:
התכנסות ורישו
9:00
תחנות הפעלה:
9:15
* אפיית מצות– כל ילד אופה מצה .
* סרט  :יציאת מצרי לילדי
* "תופי קולות ואביב"
הפעלה תיאטרלית מרתקת בנושאי ! שוני!
ע! זיקה חזקה לטבע  .חוויה של קולות ,
מקצבי!  ,שירה ע! כלי נגינה מכל העול! .
סיו משוער
12:30
עלות לילד. 20 :

שבת שלו
ומבור'!!!

לכתובת המייל:
dafmedabg@gmail.com
לכניסה לאתר המושב:
www.beitgamliel.org.il
שם :גמליאל .סיסמא57 :
מזכירות המושב08-9437133 :
Sg828@bezeqint.net
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