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  עלון שבועי

 בית גמליאל

  
  תשא-כיפרשת 

  ב"תשע  אדרו"ט
10/3/12   

  751 ' מסןגיליו

  

 תשא-כיפרשת 
  17:22   כניסת שבת

  18:22   יציאת שבת

  17:48  ש"מנחה באמצ

  17:58  ש"ערבית באמצ

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 הרב/  דבר תורה

 שהוא מזרע מלוכה, אלא יחוסו, ויהיו כפופים לו
 מחזקים את ההוד והדר שלו ואת וצמיחתו בבית מלוכה

כאשר מלך אינו מזרע מלוכה , לעומת זאת. יכולתו לשלוט
כדי להראות את חוזקו ועוצמתו , ואינו ממשיך השושלת

.  עושרו ובבית גנזיומתרברב ומתפאר ברוב, הכלכלית
כדי , שתה גדול לכל שריו ועבדיו עשה מאחשוורוש, ולכן

תוך כדי שהוא מפגין את כוחו , לחזק את שלטונו על העם
שריו  "-ואת עוצמתו לפני מערכת השליטה שבסביבתו

י כך הוא מחזק "הוא מרשים אותם בעוצמתו וע" ועבדיו
סא על כ "ןבצפיה לשבת אית, את מעמדו כמלך על העם

  ".. מלכותו
____________________________  

  הרב, שבת שלום, חג פורים שמח

' וגו"  מלכותובימים ההם כשבת המלך אחשוורוש על כסא"
' וגו" שתה לכל שריו ועבדיובשנת שלוש למלכו עשה מ"
בהראותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת "

'וגו".. גדולתו  
 

שתה המפואר לכל  בעשותו את המ-ת אחשוורושמהי מטר
 אומר -"המולך מהודו ועד כוש"? לשם מה, שריו ועבדיו

".. מעצמו ולא מזרע מלוכה היהאחשוורוש מלך " המדרש 
שהוא יורשו וממשיכו , מלך בן מלך  -הוכ שהוא מזרע מלמלך

לא זקוק להתהדר בעושרו הרב כדי , של אביו וראוי לתפקידו
וק להתפאר בגינזי המלך כדי שיכבדו אותו ולא זק, לשלוט  

  
,  ולרחל אלפרט להולדת הנכדמזל טוב לפינחס

אח לאביגיל , בן לשמעון ולעדי אלפרט, אבישי
 אהוד וליאת אלפרט -מזל טוב גם לדודים . ולמרים

  .ולימור ואלעד דרורי
_____________________________________  

  
  . לנישואי הבן דורוןלזהבה ואברהם גוטמןמזל טוב 

  
המפגש הקרוב יתקיים  .מתחדשים + 50מפגשי תרבות 

  )24/3(ניסן ' ק פרשת ויקרא א"ה במוצש"אי
  )בחון דרך קשתית העיןא" (אירידולוגיה" בנושא 

  .פרטים יפורסמו בהמשך, שריינו את התאריך
__________________  

  +50ועדת תרבות  
  

+50ועדת תרבות   

  
של ילדים בצבעים ירוק ואדום " יטבתה"שני אופנועי 

מאחורי (נמצאו לפני כשבועיים בשביל הגישה לנחל שורק 
 ).משפחת מרטין

  0545722075אריאל 

  

 

 השבת אבידה

 מזל טוב

  שיעור גמרא
  

  .צ"השבת לא מתקיים השיעור בגמרא אחה
_______  
  הרב

 לכל איש יש שם
 -בסוף המסע אנו עורכים מסדר לכל איש יש שם במחנה אשוויץ. ל"כיתי ואני יוצא לפולין במשלחת צהבעזרת השם ז

 אשמח לצרף -מכרים או בכלל, כל מי שמעוניין למסור לי שמות יקיריהם. בירקנאו ובו אנו מקריאים את שמות הנספים
  . לעולם לא עוד, בברכת.ש פרשת כי תשא" להעביר אלי עד מוציש .את השמות למסדר ההקראה

____________________  
  0578123328 יוני נדלר

 



  

      

 

2 

751 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 בימים ,ברגר' נערה ללינה אצל הגב/ דרושה אישה 
  . עד הבוקר 22.00ראשון עד חמישי בין השעות 

  .תשלום הולם למתאימה  
   0506728298לאה 
  0773476108או 

______________________________________  
 ,מטפל ברפואה סינית  Dip.Ac.CH  רעי אריאל

  ח אוניברסיטאי בסין"עבר התמחות בבי
  תזונה ועוד, עיסוי-שיאצו, צמחי מרפא, דיקור

, מיגרנות וכאבים ,עיכול, שינה, בעיות אורטופדיות
  וון תחומים נוספיםמחלות כרוניות ומג, לחצים

  ).בית משפחת אריאל(
  

  0502826261רועי 
_______________________________________  

 לוח מודעות
  

  
  .ב מחפש דירה להשכרה במושצעירזוג דתי 

  
  0526176913אייל נבט 

__________________________________________  
  

 ,אפשר עם ריהוט , במצב טוב ) חדרים3(דרושה יחידת דיור 
  .אשמח להצעות .רצוי מהחודש הקרוב

  
  0524840521פנינה שטאובר

__________________________________________ 
 

. חדרים5, בית יפה ומרווח: להשכרה  

 

0544837102יתן א  

  

 השכרה/ן למכירה"הדל

  
  :"הוד והדר לבושה"*

  !קרות לכבוד חג הפסח בואו להתחדשנשים י
  .מוזמנות ליריד מעצבים לאישה הדתית

 מקס ואנה ' רח( בבר אילן מרכז הכנסים וואהל 20-23/3
 ירושלים בנייני 27-29/3 )מול קמפוס צפוני בבר אילן ווב 

  10:00-23:00 -' ה', ימים ד14:00-23:00 -'יום ג. האומה
עקיבא (בנוסף במקום יהיו הרצאות וסדנאות שונות 

סדנאות , זוגיות והתמודדות מסביב לעולם-וענהאל
  .₪ 15מחיר כניסה  ..)עריכת שולחן חג ועוד

  
   -הגיע הזמן לפריחת הדובדבן*

נפרדים . תכשיטים ותיקים, מכירת בגדי מעצבים
פני מהחורף במכירת סוף סוף העונה ומקבלים את 

 הנחות ענקיות על קולקצית .האביב בקולקציה חדשה
, מיכל אמה, מיטל כץ, לילך תמרי: החורף של המעצבות

תכשיטים של המעצבת  ...ועוד. וי.אנקי בי וי, סיאלו
-19:00-חמישי מ, רביעי, 14-15-16/3. שלומית אופיר

  20:00-22:00 -ק"מוצש, :11:00-14:00 -שישי, 23:00
  . שפחת שטאוברבית מ, 53התמר ' רח

  .0503371173לפרטים 
  .טל שטאובר, אשמח לראותכן

  
 מכירת בגדי מעצבים ישראלים במחירים שווים לכל *

תכשיטים מעוצבים וליווי צמוד ). ח'החל ממאה ש.(כיס
  .של הסטייליסטית לימור צדוק

, ביום שלישי, המכירה תתקיים בבית משפחת גולדברגר
  20:00בשעה  ,20.3ו אדר 'כ
  

 מכירות
  לתלמידים מלגות

  

  יבנה חבל האזורית המועצה מטעם לתלמידים מלגות

 על חינוך במוסדות הלומדים ,בלבד האזור לבני ומיועדות
 לתואר הלומדים סטודנטים למלגות הזכאים .יכונייםת

  !!!דבלב מלאה תכנית ,ראשון

  - :הבאים האישורים את לצרף יש

  .לומדים בו מהמוסד והיקפם לימודים אישור.א

  תשלום וקבלות הלימוד שכר גובה על אישור.ב

  .הזהות בתעודת הכתובת דף צילום.ג

  .הבקשה תידון לא אלה אישורים ללא
  !!!13/3 לתאריך עד,בקשהה טפסי את למזכירות להעביר יש

  .יאוחר מתאריך זהולא 

  

  יבנה חבל האזורית הדתית המועצה – לתלמידים מלגות

  חינוך תבמוסדו הלומדים האזור לבני לסייע מעוניינת

  קדם תורניות מכינות ,אולפנות ,תיכוניות ישיבות) תורניים
  .מקבילים תורניים ובמוסדות צבאיות

  :הבאים האישורים את לצרף יש
  .לומדים בו מהמוסד והיקפם לימודים אישור.א

  תשלום וקבלות הלימוד שכר גובה על אישור.ב
  .הזהות בתעודת הכתובת דף צילום.ג

 להעביר יש .הבקשה דוןתי לא אלה אישורים ללא
 מיום יאוחרולא  לתאריך עד בקשה הטפסי את למזכירות

13/3.  
 

  שוק אביב
 

כלי , קוסמטיקה, תכשיטים ,צעצועים, מתנות שקבלתם ולא מתאימות לכם , אם יש לכם חפצים חדשים מכל סוג שהוא
שוק אביב נערך . נשמח לקבל  -!!)!לא בגדים משומשים( מצעים חדשים וחפצים משומשים במצב טוב ,כלי נוי, מטבח 

  . תבוא הודעההמדויק על המועד -השוק מתקיים מיד לאחר הפסח  .במושב והכנסותיו קודש לילדים ממשפחות נזקקות
_____________________  

   ומדי מייזליק חמדה שטריקר
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 11/3, ז אדר"יום ראשון י

  
   חנה לבל-ך"תנ  08:45
10:00  

  
 " מיתוס ומציאות-מצדה: "הרצאה

  יוסי מריומה:  מרצה      
  , י" מדרשת ח13/3, ט אדר"יום שלישי י

  .חוג מוסיקה עם גילה יוסלזון  17:00
  

  ! נשמח לראותכם
  

 העמותה למען החבר הותיק

  
  
  -יום האישה*

יתקיים יום האשה , 14/3/12אדר ' ביום רביעי כ ה"אי
  .באולם בגבעת וושינגטון

  : בתוכנית
  ערב קלה   ארוחת,דוכני מכירה   18:30
  "מכלים נויה יוצאת   "20:00

    מופע בידור חדש            
  "     הכל פתוח:   " שירה:  21:15

   עם ורדה גולדברג,  משירי נעמי שמר            
  עופר כץ    :     מלווה בפסנתר          

ביום  ₪ 100 .תברשמה מוקדמ ₪ 80: עלות לאשה
  .ס אצל הדס או ענת"הרשמה במתנ .האירוע

תושבות מהמועצה י "הערב יהיו דוכני מכירה ע בתחילת
, תכשיטים, כובעים, מטפחות, תיקים ,בגדים -והסביבה

  .ועוד, מתנות לפסח
המעוניינות לפתוח דוכנים נא להירשם אצל הדס או  נשים

  .ענת
  
   "שבהר האוצר"*

, אי שם, בממלכה רחוקה, הצגה שונה על ממלכה משונה
 צמח שם הר יום אחד. יש מלך שמרן וגם בזבזן

האם יקרה ? האם לממלכה יש סיכוי. מןשהלך וגדל כל הז
שבממלכה יש גם גברת הרואה את , מזל איזה? פה שינוי

  .הדברים קצת אחרת
  תאטרון הקיבוץ-)1/5(אייר ' ט 

   160₪= ילד + מלווה   :  עלות מנוי
   280₪=  ילדים 2+מלווה     
   400₪+  ילדים 3+ מלווה     

   20₪ = 18מלווה מעל גיל  ₪ 50 –ילד : הצגה בודדת 
 .ס"הרשמה אצל הדס במתנ

  

 ס"משולחן המתנ

  
 -וז שבתל
  ש"פעולת ער-21:00

  ד מדריכיםמפק-16:30
  מפקד-16:45

  .ערבית והבדלה.שירים+סעודה שלישית.פעולות.מנחה
  

כל הכבוד לכל החניכים שהשקיעו ואספו מצרכים למבצע *
הנות בחג יבזכותכם עוד משפחה תוכל ל "עושים שמחה"

  !אשריכם !הזה
  
היה מקסים ושאפו לכל החניכים שבאו  !ה ה כ ת ר ה *

  . למרות מזג האוויר הסוער
  
  !היכונו !שבת הבאהב " ונהפוכושבת"*
  
 וחצי 9-יום חמישי הזה ב-ה"שוק פורים בחסות שבט הרא*

  !בואו בהמוניכם .בסניף
  
 ביום רביעי אחרי קריאת תתקייםב "מסיבת פורים לחב*

   .ח" ש10-עלות. בסניף21:15מגילה בשעה 
  ..תחפושת תהלום את האירוע

  
י בשבת שאחר-שימו לב) בנות(ה"הרא+שבטים מעפילים*

שבת ילדי בנו באים להתארח אצל )לא זו שצמודה לחג(פורים
תחלקו יהילדים  .ח של מועצה אזורית גן רווה-כיתות ז

  . פרטים אצל המדרכים .לזוגות ויתארחו בבתי החניכים
  
אנחנו  !אל תפספסו יהיה מטורף !!!מסע פסח קרב ובא*

מי שיש לו רעיון  .ם חולצות של הסניף לכל מי שיוצאאיימוצ
  :)גלופה מושקעת ומצחיקה שידבר איתנול
  

________________________  
  !!שבת שלום ופורים שמח

  .ב"צוותשע-אוהבים

 

 בני עקיבא

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

הצהריים - לפני11:00בשעה   13/3  ,ט באדר"י, הקרוב
מלכה ' גב, תתארח אצלנו חברתנו במושב .במועדון וותיקים

  .כהן
שהתארחה אצלנו בשבוע , עידית מושקאט' אנו מודים לגב

מן עם נגינה ושירה ובכך על שהנעימה לנו את הז, שעבר
לקראת אווירת חג , שימחה אותנו כבר בתחילת חודש אדר

    .הפורים
על , סייעת כוכילגננת מיכל ול, אורןאנו מודים לילדי גן 

ששיתפו אותנו בשמחתם עם הריקודים והתחפושות לקראת 

 .חג הפורים בשבוע החולף
________________________      

   לפרטים נוספים                                  
  9437841 מרים גרינוולד 

  9431310 לב -מרים בר 
 

 בית חם

  "נתנאלה פורשת כנף"
במופע מרגש המשלב את , הזמרת הנפלאה שבה אלינו

יה היה לי חבר ה" ",שיר היונה" -הקלאסיקות האהובות
שירים מאלבומה  ועוד" לא דיברנו עוד על אהבה" ,"חלי א

  ... הסיפורים מאחורי השיריםוכמובן ,"נדודים"החדש 
  . באולם מופת רחובות21:00 בשעה 17/3,במוצאי שבת

  :ח אצל" ש55-כרטיסים במכירה מוקדמת
  .0524840521-  פנינה שטאובר
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  יום ראשון
  11/3 אדרז "י

  שנייום 
  12/3  אדרח"י

  שלישייום 
  13/3  אדרט"י

  ביעי ריום
  14/3  אדר'כ

  שייום חמי
  15/3  אדרא"כ

16:00  
שיעור תורה לילדים 

  )נ הגדול"ביהכ(
  

17:30-19:30 
  ספריה

  

11:00  
מועדון (בית חם 
  )וותיקים

  

16:00  
שיעור תורה לילדים 

 )נ הגדול"ביהכ(

17:30-19:30  
  ספריה

  17:32    תפילת מנחה 
  06:10    תפילת ותיקין

  07:30  נ הגדול"ביהכ   פישרמאיר, שיעור במסכת גיטין
  07:30  שטיבל  , שיעור במסכת שבת

  08:30  נ הגדול "ביהכ  שחרית
  08:00  נ הספרדי"ביהכ  שחרית
  08:15  י"מנחת ש  שחרית

    נ הגדול"ביהכ  עמי ארז, שיעור למבוגרים, לאחר התפילה
    נ הגדול"ביהכ  במקביל שיעור לילדים

  13:00  ס הספרדי"יהכנב  מנחה ולאחר מכן שיעור
  13:00  י"מנחת ש  מנחה גדולה
  13:00  נ הגדול"ביהכ  מנחה גדולה

  13:30  י"מנחת ש  תהילים לילדים
  16:00  מייזליק' בית משפ  תהילים לנשים ונערות

  16:45  בני עקיבא  מפקד
    שטיבל  בן ציון נווה , ש"שיעור בפ, בין מנחה לערבית

 כי תשאזמני שבת 

  לוח אירועים לשבוע הקרוב

  !!!פורים שמחשבת שלום ו

  
  :המערכת

  עידית בוכניק
  יטוטו-שירי גביש

  אפרת להמן: מדפיסה
  שרית גרוסמן: מפיצה

עות לפרסום יתקבלו עד יום הוד
  .19:00שלישי ב 

dafmedabg@gmail.com 
www.beitgamliel.org.il  

  57: סיסמא. גמליאל: שם
  9437133 :מזכירות המושב

Sg828@bezeqint.net


