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דבר תורה /הרב
במסגרת ההיערכות לכניסה לאר) ,הקב"ה מזהיר
את ע ישראל מלהתקרב וללמוד ממעשי העמי:
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פסוק זה מתחיל בלשו& רבי "ועבדת" ...וממשי-
בלשו& יחיד "לחמ..."-אומרת הגמרא במסכת
כתובות ס'ז' :עיני כל אלי -ישברו ואתה נות& לה
את אכל בעתו' )תהלי קמ"ה ,טו( בעת לא
נאמר אלא בעתו ,מלמד שכל אחד ואחד נות&
הקב''ה פרנסתו בעתו ,לכל אד יש צרכי משלו,
מה שלאחד יכול להיות צור -חיוני לשני הוא יהיה
מיותר .אינ דומי צרכי ראוב& לצרכיו של שמעו&,
ואי& דומי עיתותיו של שמעו& לאלו של לוי לכל
אחד יש את ציר הזמ& שלו,

שיעורים
השיעור בגמרא מסכת בבא בתרא לא יתקיי השבת
הרב
___________________________________
שיעורי תורה לילדי ות המושב ,בימי שני ורביעי
שעה  16.00בבית הכנסת הגדול .כול מוזמני
הרב.
___________________________________
בשטיבל
בי& מנחה לערבית שיעור לגברי ונשי ע"י גיא
רביב
___________________________________
שיעורי בבית הכנסת המרכזי
 7:30שיעור במסכת גיטי& ע"י מאיר פישר
 15:30שיעור במסכת תענית ע"י שמואל מרטי&
___________________________________
שיעור לנשי
לידיעת החברות השיעור לנשי לא יתקיי השבת
שבת שלו רבקה
___________________________________
לימוד בחברותא של הורי וילדי
מוצ"ש ,בשעה  ,18:30בבית הכנסת הגדול
הרבה פרסי והרבה שמחה!!!

לכ& ,אומר הפסוק" :ועבדת את ה' אלוקיכ" הפניה
לעבודת ה' היא לכולכ ,אבל "ובר -את לחמ" -
הברכה ,שמבר -הקב"ה מתאימה לכל אחד ואחד
באופ& אישי כפי שראוי לו,וכ& במקו ובזמ& הראויי
לו .ממשי -הפסוק":והסירותי מחלה מקרב "-א
הקב"ה מבר -את לחמ -ומימי , -אזי כל החומרי
הנדרשי להזנת הגו; ולבריאותו יהיו במזו& שהאד
יאכל ,והברכה תשרה לאו דווקא בכמות האוכל אלא
באיכותו ובאופ& השפעתו על כל אחד ואחד ,כשהאוכל
יהיה מבור -ומותא לפי צורכו של כל אחד לא יגיעו
למצב של חולי כדברי סו; הפסוקַ " :ו ֲה ִסר ִֹתי ַמ ֲח ָלה
ִמ ְִ 7ר ֶ"-ָ 5
שבת שלו ובשורות טובות הרב.

מזל טוב
מזל טוב לשרית ודרור ישראלי להולדת התינוקת
אחות למוריה
מזל טוב לסבא רבא בנימי& וייס להולדת הנינה.
מזל טוב לאסתר וירחמיאל ישראלי להולדת
הנכדה.
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בית חם
המפגש הקבוע של בית ח יתקיי בע"ה ,ביו שלישי
הקרוב,
כח' בשבט ,ה' תשע"ד ),(31/01/2014
בשעה  10:00לפני הצהריי,
במועדו& ותיקי.
אנו מודי להל& לוגר ,ששרנו ושמחו ביחד בשבוע
החול;.
לפרטי נוספי נית& להתקשר:
מרי גרינוולד טל' 08%9437841
או למרי בר%לב טל' 08%9431310

משולחן הגבאים
זמני תפילת ערבית.
במנחת ש"י
ב 20:45
כל ערב
בבית משפחת בוכניק
ב 22:00
ביו רביעי
בימי ראשו& ושלישי ב  .21:30המיקו משתנה.
שמואל מרטי& או מאיר פישר ידעו לומר לכ היכ&
מתפללי.

טיפולי הוליסטיי לנשי בלבד.
מטפלת ברפואה סינית.
דיקור ,תזונה,צמחי מרפא ,עיסוי שוודי ,אבני חמות,
שיאצו ,טווינא ועיסוי לנשי הרות.
מתמחה בגניקולוגיה ,גיל המעבר ,נשי הרות ,מערכת
העיכול ,מגרנות וכאבי ראש.
קליניקה פרטית במושב גאליה.
נית& להזמי& טיפולי עד הבית.
נירית כה).052%5244632 :

ועדת קליטה
שבת קליטה מתוכננת בע"ה בשבת מברכי ,ערב ר"ח
אדר ב' פרשת פקודי ,1.3.14 ,ולא כפי שפורס קוד
)אילוצי סטודנטי(.
במהל -השבת ניפגש משפחות ותיקות לצד חדשות
בקידוש וארוחות משותפות.
משפחות ותיקות ,המעוניינות לארח משפחות אשר
נקלטו במושב בשלוש השני האחרונות לארוחה,
מוזמנות לפנות אל
אסתי גרינברג 054%6375513
או מיכל פר052%8344681 .
תכנית השבת המלאה תפורס בקבוצות הוואטסאפ
ובדפי המידע הקרובי .
נשמח לכל הצעת סיוע ותמיכה

כל סו ,הוא התחלה חדשה
הגענו למושב לפני  12שנה זוג צעיר בהריו& וכלב.
נולדו לנו כא& ארבעת ילדינו )והכלב בינתיי הל-
לעולמו(...
עברנו חוויות רבות רגעי שמחה ועצב ,צחוק ונחת.
הכרנו אנשי נפלאי וחברי טובי .תמיד ידענו
שיהיה מישהו שיקשיב ,יעזור או ית& כת; כשנזדקק לה.
בימי אלו השלמנו את בניית ביתנו במושב נס הרי
שבהרי יהודה.
אנו יוצאי לדר -חדשה מלאי ציפייה והתרגשות.
בשבת הקרובה )פרשת משפטי( נערו -קידוש פרידה
לאחר תפילת שחרית בבית הכנסת מנחת ש"י.
נשמח לראותכ-
אורלי ,בניה ,נטע ,אס ,,אלה ויערה זיו
רצינו להפרד ולהגיד תודה על  6.5שני נפלאות במושב.
 6.5שני ע משפחה ,חברי ,המו& אנשי טובי
וזכרונות מתוקי!
נתגעגע ונבוא לבקר )מקו להתארח כבר יש ( וכמוב&,
נשמח לארח אתכ בלש.
גיא ,עדינה ,מעי) ,נעה ומת) רביב

בני עקיבא
 20:45פעולת חב"ב
 15:45מפקד מדריכי
 16:00מפקד
בשבוע שעבר יצאנו לנטיעות ובשבת ערכנו סדר ט"ו
בשבט סניפי .היה ממש שמח וכי;!
ההרשמה לביריה פתוחה .שבט הרא"ה יוצא לטיול
בביריה ,בעקבות החלוצי שעלו בנחישות ובמסירות
להר .י"א אדר א' ,11/2 ,עלות .? 89
ההרשמה עד יו רביעי ,כ"ח שבט.29/1 ,
נשמח לנוכחות של הורי ובוגרי בתפילת מנחה.
)כרבע שעה לאחר שעת המפקד(
שבת שלו ומבור*.
מעי) וצוות ההדרכה

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&.
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נדל"ן למכירה/השכרה

לוח מודעות

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
_______________________________________

שיעורי פרטיי בגיטרה מורה מנוסה מעביר
שיעורי פרטיי בגיטרה קלאסית וחשמלית ובמגוו&
סגנונות .מאקורדי ועד תיאוריה ,ע כל מה שבאמצע.

להשכרה בית ב&  4חדרי .סלו& ופינת אוכל מרווחי.
יחידת הורי .גינה גדולה ומטופחת .פרגולה .מיזוג
אוויר בכל הבית .תארי -כניסה גמיש.
לפרטי-
בניה 054%9993988
_______________________________________
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:
דני מס 0524230455
_______________________________________
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; מדהי.
מועד כניסה חודש מר).
לפרטי %דרור0508%577017 %
_______________________________________
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 %
_______________________________________
בית להשכרה לטווח ארו ,-ובו  3.5חדרי ,במחיר
אטרקטיבי.
נא לפנות לשוש גלידאי0508574122 %

מחירי נוחי ואפשרות הגעה לבית התלמיד.
שיעור ניסיו& חינ.
לפרטי ,דוד גולדובסקי.054%586%8066 :
_______________________________________
מטפלת/מבשלת מנוסה מחפשת עבודה במושב למספר
שעות ביו.
נית& לקבל המלצות חמות ממשפחת זיו.
שרה050%2009974 %
_______________________________________
פנויה לבייביסיטר בשעות הערב והלילה,
מידי פע ג פנויה בבקרי ובשעות אחה"צ.
מוזמני ליצור קשר,
תחיה.0546471491 %

הותיק
העמותה למען החבר
פעילות העמותה לשבוע שבי&26 30/1/14 :
יו ראשו& כ"ה שבט26/1/14 ,
 8:45תנ"כ – )פרקי אלישע( חנה לבל
 10:00הרצאה" :דרו אפריקה" – יור רוזנפלד
 17:00מדרשת ח"י – חוג "התנ"כ באמנות" ע ד"ר
אפי זיו.
נושא המפגש :עקידת יצחק וסיפורו של אברה
יו שני כ"ו שבט27/1/14 ,
 17:00מדרשת ח"י – חוג ידיעת האר) ע עופר רגב
נושא המפגש :חייל ומשורר  :רצח מפקד לח"י
– אברה שטר&
יו שלישי כ"ז שבט28/1/14 ,
 17:00מדרשת ח"י – חוג האזנה למוסיקה ע גילה
יוסלזו&
_______________________________________
*  26/1/14יו ראשו& בשעה  20:00במכו& ויקס
ברחובות
הצגה ביידיש – מירלה אפרת  .נותרו מס' כרטיסי.
עלות ,? 100 :ק.תומכת? 80 :
*  29/1/14יו רביעי – טיול לדרו מזרח לכיש ע
עדנה אשד,
בי& השעות .16:00 – 8:00 :עלות ,? 80 :ק .תומכת
. ? 60
נותרו עוד מס' מקומות .נודיעכ טלפונית לגבי שעת
איסו;.
נשמח לראותכ !
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משולחן המתנ"ס
על שכני תאני" ע תאטרו& "אישוני" לגילאי 4 8
יתקיי אי"ה ביו שני כ"ו בשבט ) (27/1/14בשעה
 17:00בניר גלי
כרטיס כניסה לילד ? 20 :ול 3אחי  50ש"ח
_____________________________________
לתושבי חבל יבנה
ענ; הריצה נהפ -לאחד מתחומי הספורט הפופולריי
והמומלצי לקיו אורח חיי בריא .
ברצוני לבדוק את רצו& הציבור להקמת קבוצות ריצה
מסודרות ביישובי המועצה.
יש לנו הזדמנות להקי קבוצה ע מזל שלו אחת
הטובות והמובילות בתחו הריצה .
)כרגע פועלות  2קבוצות בקבוצת יבנה שמאוד
ממליצות(.
יכולי להצטר; נשי גברי מגילאי  20ומעלה.......עד
. + 60
א ברצונכ לשמוע נארג& הרצאה במוצ"ש 1/2/14
ב' אדר א' .
ההרצאה תתקיי א תהיה הרשמה מספקת .
לרישו אישור הגעה נא להעביר מייל לשורי
surilevi22@gmail.com
נית& להיכנס לכתבה שנכתבה על מזל שלו מדריכת
קבוצות ריצה .
http://www.shvoong.co.il/he-IL/238/17529/

שבת שלו
ומבור*!!!
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

4

