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 עלון שבועי

 בית גמליאל

 

  פרשת תצוה
ד"התשע'  אאדר' ח  

8.2.2014 
 

17:00 :השבת כניסת  
 

17:58 : השבת יציאת  
 

17:10 :ש"באמצ מנחה  
 

17:35 :ש"באמצ ערבית  

   
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הרב/ דבר תורה  

  השיעור בשבת במסכת בבא בתרא יתקיי� בשעה  
16.15    

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

  הרב
___________________________________

  שיעור לנשי�
  מצפה לכ  . 16.30השבת מתקיי� השיעור בשעה 

  רבקה סלומו 
___________________________________  

  בשטיבל 
י " יועבר עלגברי� ונשי� שיעורבי  מנחה לערבית 
  ).החת  של עימנואל שוה�(הרב אלי גיל קרוב 

__________________________________  
  אבות ובני�

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

  !!!שמחההרבה פרסי� והרבה 

 שיעורים

ְו5ָ6ה 5ְַד4ֵר ֶאל 3ָל ַחְכֵמי ֵלב ֲאֶ/ר ִמֵ-אִתיו ר*ַח "
  )'ג' כה".(ָחְכָמה ְוָע:* ֶאת 4ְִגֵדי 6ֲהרֹ  ְלַק7/8ְ ְלַכֲהנ7 ִלי

 לקדשו להכניסו בכהונה �" לקדשו לכהנו לי"�י"רש
י הבגדי� שיהא כה  לי ולשו  כהונה שירות הוא "ע

  )"גקייטז היילי"בלע(ה "שנטדיא
ה אל  "את הציווי להכנת בגדי הכהונה מפנה הקב

  " .חכמי לב אשר מלאתיו רוח חכמה"
הכוח המושל ",  שליטה עצמית�לב  ��"מסביר המלבי

הכוח המעלה ציורי� ",  הוא הדמיו �והרוח, "בגוויה
העוסקי� במלאכה חייב , כלומר" ממעמקי הנפש

. להיות בה� השילוב של שכל ודמיו  באופ  מדוד
הבגדי� המיוחדי� לאהר  , י"מאחר ולפי דברי רש

  .ולבניו ה� חלק חשוב במילוי תפקיד� ככוהני�
ייתכ  ולא יהיו מודעי� לכוחות , אות� חכמי לב, 

  ,כפי שכל אד� מ  השורה, הצפוני� בה�

לא תמיד מאמי  ומודע ליכולותיו ובפרט כשמדובר 
על אחת ,בהטלת מטלות כבדות או מסובכות על כתפיו

שחכמי לב אלו אמורי� לעסוק באומנות , כמה וכמה
עבודת הקודש של בגדי הכהונה ועבודות נוספות ב

, במשכ  הדורשות מיומנויות אומנותיות וקיי� חשש
ה למשה דבר ע� "אומר הקב, לכ , שתרפינה ידיה�

�"אשר מילאתיו רוח חכמה"חכמי לב אלו ואמור לה�  
שיהיו ראויי� , אני אכניס בליב� את רוח החכמה כ=

שאי  בכוח� וביכולותיה� , לאיצטלה זו ולא יחששו
מילאתיו רוח "בדיבור זה של , אול�. לעשות זאת

 לעוסקי� יש מלבד העידוד ג� תזכורת"... חכמה
שלא ישגו במחשבות שהכול מכוח� , במלאכה

אשר "יזכרו ויפנימו , אלא, ומכישוריה� ושה� כל יכול
וא� תלווה אות� הידיעה הזו "... מילאתיו רוח חכמה

במהל= עשיית� את מלאכת הקודש אזי יוכל המשכ  
  "לקדשו לכהנו לי"בכל היקפו והדרו להיות בבחינת 

  
  .רבשבת שלו� ובשורות טובות ה

  

� ניסוי צופרי

במסגרת תרגיל נפת שפלה של פיקוד העור< 
 ביו� רביעי אה מרחביה ניסוי התר"יתקיי� אי

 .09:05בשעה ) 12/02/14(ד "תשע' ב אדר א"י
   

: במהל= הניסוי יופעלו מגוו  אמצעי התראה
מסר אישי , כורזיות, ביפרי�, ]צופרי�[אזעקה 

  .רדיו איזורי ובאינטרנט, ]סלולר[
   

, לב המדינה: תחנות הרדיו שיפרצו בה� השידור
  .פריוויה

  :אתרי האינטרנט בה� תהיה פריצה

 nana, inn, mako, walla  

 

 ביטחון

  
י בשעה "בשבת בבית כנסת מנחת ש" הנץ"תפילת 
06:00  

 משולחן הגבאים
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ביו� שלישי , ה"ח� יתקיי� בע�המפגש הקבוע של בית

  , הקרוב
בשעה , )11/02/2014(, ד "תשע' ה', א באדר א"י

  .במועדו  ותיקי� ,הצהריי�� לפני10:00
תתארח אצלנו העלמה תחיה פישר אשר תשוחח עמנו 

  .על נושא התזונה
  : לפרטי� נוספי� נית  להתקשר

08#9437841' נוולד טל מרי� גרי  
08#9431310' לב    טל#או למרי� בר  

 

 בית חם
  
 למשפחות שנקלטו במושב  ,שבת קליטה       .1

ח "שבת מברכי� ר. שלש השני� האחרונות/בשנתיי�
במהל= השבת ניפגש משפחות  ).1.3.14) (פקודי (  'אדר ב

ותיקות לצד חדשות בקידוש וארוחות 
, המעוניינות לארח לארוחה, משפחות ותיקות.פותמשות

 או 6375513�054מוזמנות לפנות אל אסתי גרינברג 
 E052מיכל פר�8344681.  

מפגש ) 15.01.14(אדר א ' ש פורי� קט  טו""במוצ       .2
 לכל 20:30 של אסתי גרינברג ב  מקדי� בביתה

6375513�054אסתי גרינברג  .אנא אשרו, החדשי�  
וכי� הבאי� למשפחת עמר אלי ואילנית בר       .3

נאחל לה� התאקלמות . שהגיעו אלינו מגבעת שמואל
יפה ובני יוסקוביE עוזרי� לה� . מהירה וקליטה טובה

  .להכיר את המושב ולהקל את הנחיתה וההתאקלמות
 תושבי�  משפחות המעוניינות לעזור בהתאקלמות� של

3784842�052 צרו קשר ע� שרה מס   ,חדשי�.   
ועדת קליטה הוציאה ד< מידע שימושי למשפחות        .4

  .החדשות
הד< מתעדכ  אחת . צרפנו את הד< לכל חברי המושב

  :לתוספות או הערות התקשרו אל. לרבעו 
   052#8344681 מיכל פר& 
  054#3517646או רעות גולדובסקי 

  com.gmail@89reut או במייל
  

 וועדת קליטה

  
 מזל טוב לסבתא חנה אדלר

) הבת של ציפורה ושמואל אדלר(לאירוסי הנכדה יעל 
 .ע� מאיר

 .אדלר' מאחלי� משפ

 מזל טוב

  
  ,לידיעת התושבי�

 נית  לגשת לשל� את תשלומי המיסי ,לכל התושבי�. 1
.  בלבד10.2.14ועד מקומי והארנונה החל מהשבוע ועד 

  !לאחר תארי= זה לא יינתנו הנחות במיסי�
כל המעוניי  , 2014לאחר פרסו� צו המיסי� לשנת . 2

לשל� מראש את המיסי� והארנונה לגשת למזכירות 
 על התשלומי� 2%וכ= יזכה בהנחה בגובה  בהקד�

. שיקי� וה, לפי הכללי� המצויני� בצו המיסי�(. ל"הנ
  ).קבע

 היא ממשיכה באופ    .קבע. לתושבי� שקיימת כבר ה. 3
  .אוטומטי וכ= ג� ההנחה לשנה החדשה

,  קצבת שארי��: תושבי� שמקבלי� הנחות כגו . 4
 נא להסדיר זאת –' קצבת הורה יחיד וכו, קצבת נכות

ל ושאכ  מול המועצה שאכ  את� זכאי� עדיי  לקב
  ל בארנונה"את� ממשיכי� לקבל את הקצבאות הנ

 

 משולחן המזכירות

  
 הנהלת החשבונות באגודה החקלאית

, ש שלומית נובוגרוצקי''לאחר התפטרותה של מנהח
 .ח חדש''נתקבל רו

ח גבי ויס משמש כמנהל החשבונות של האגודה ''רו
 .החקלאית

בכל שבוע בי  בימי ראשו  , שעות קבלת הקהל של גבי
 .18:30 עד 17:00השעות 

 039606197   נת  להשיגו טלפונית במשרדו
 בברכה

 ועד האגודה החקלאית
  

 הועד החקלאי

  
השבוע בשעה טובה החל הועד החדש את  .1

  .הועד החדש מודה לועד היוצא .עבודתו
 .ר הועד"אופיר בוכניק נבחר ליו .2
כל מי שמבקש לפנות בבירורי� או בבקשות  .3

לועד מתבקש לעשות זאת בכתב לתיבה בכניסה 
  העניייל יעודי שיפתח לטובת למזכירות או למי
הועד יעשה מאמצי� . שיפורס� בהמש=
 יות ללא דיחוינלהתייחס לכל הפ

בימי� אלה סיי� חבירנו ליאור פורמ  את  .4
צוות חירו� (י "נציג צח) בהתנדבות(תפקידו 

הועד והתושבי� מבקשי� להודות לו על ). ישובי
יש . תרומתו הרבה להגברת הבטחו  במושב

שיסכי� לקחת על עצמו את צור= במתנדב 
 .התפקיד

. חבירנו דידי כהנא הודיע על פרישתו מהועד .5
 .עפרה נווה  את מקומו תפסה

  .משותפת ומשתפת, ה לעבודה פוריהוהועד מקו .6

 הועד המקומי

  
מי שיש לו הנחה של רדיפות נאצי� צרי= , שימו לב 

לשלוח אישור על כ= למועצה אזורית חבל יבנה בהקד� 
  ,בברכה  .האפשרי

 מועצה אזורית חבל יבנה

  

 משולחן המועצה
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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

  
 :להשכרה לטווח ארו= במשק בבית גמליאל

ובנוס< 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
 לפרטי� נית* לפנות לאברה� וזהבה גוטמ*

054#6434307/8בטלפו*   
_______________________________________  

 .ל עומד למכירה"הבית של זהבה שוויג ז

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

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

  0524230455דני מס 
_______________________________________

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

מזגני� בכל , סלו  גדול, ומרווחהבית כולל מטבח גדול 
 .מרפסת גדולה ונו< מדהי� ,החדרי� ובסלו 

�מועד כניסהEחודש מר . 
�  0508#577017 #  דרור#לפרטי

_______________________________________  
ב  ארבעה חדרי�  במשק להשכרה לטווח ארו= בית

Eפרטיות ,גינה מסודרת רחבת ידיי�,  מסודר ומשופ
אפשרות לריהוט , מיזוג מלא , מרכזימיקו� , מלאה
 .חלקי

  052#4238727, 052#3308356   #אינהור* לפנות לרבקה
_______________________________________  

במחיר ,  חדרי�3.5ובו , בית להשכרה לטווח ארו=
  .אטרקטיבי

  0508574122 # נא לפנות לשוש גלידאי
_______________________________________  

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

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

  .5680940#054דוד 

  
 מורה מנוסה מעביר �שיעורי� פרטיי� בגיטרה 

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

 
  .מחירי� נוחי� ואפשרות הגעה לבית התלמיד

  . שיעור ניסיו  חינ�
�  .054#586#8066: דוד גולדובסקי, לפרטי

_______________________________________  
, דרושה בדחיפות מטפלת לשלושה ימי� בשבוע

להוצאת שני קטנטני� מתוקי� מהמעו  ושמירה עליה� 

  . בביתנו או בבית=�למש= כשעה וחצי 

 �  . רעות0543517646לפרטי
_______________________________________  

פעמיי� / אחת לשבוע , מעוניינת לנקות באופ  קבוע בית
 .בשבוע

 .0546471491 #תחיה פישר
 

השכרה/ן למכירה"נדל לוח מודעות  

  
9�14/213/: פעילות העמותה לשבוע שבי   

  14/29/, 'אדר א' יו� ראשו  ט
  )פרקי אלישע( ע� חנה לבל –כ "   תנ8:45

  דורית גרינברג: מרצה, "  י� המלח "– הרצאה 10:00
לא יתקיי� חוג ספרות , 14/210/', אדר א' י, ביו� שני

 נודיעכ� על תארי= אחר –ע גרשוביE "יש�ע� יהודית בר
  .בהמש=

  14/211/', אדר א' יו� שלישי  י
 ע� גילה –נה למוסיקה  חוג האז–י "  מדרשת ח17:00

  יוסלזו 
 � !נשמח לראותכ

 העמותה למען החבר הותיק

  
 !ישר מהפרדס של לוגר

 )ג� תפוזי ד�(מיE תפוזי� טרי 
 .יש ג� קפוא, מקצועית נסחט במקו� במסחטה

 08#9428013: הזמנותל

 .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
  .אשמגרנות וכאבי ר, העיכול

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

  .052#5244632: נירית כה*

  
נמצאו משקפי ראיה בשביל בי  השטיבל למשפחת 

Eפרקובי. 
 .אפשר לקבל� אצל משפחת רוזינסקי

 0508990002לסלי 

 מכירות
 הקליניקה של עדי

פה ,  שנה12קוסמטיקאית מוסמכת בעלת נסיו  של 
 .במושב קרוב לביתכ� באוירה אינטימית ונעימה

  ,פני� לכל סוגי העור ולכל הגילאי�טיפולי : מתמחה ב
 .במוצרי חברת דרמלוגיה

 .שעוות בכל חלקי הגו< כולל שפ� וגבות
  .נו יורד לק על בסיס גIל שאי�לק גIל

� 050#7566548: לתיאו
 אשמח לראותכ� עדי שינדלר

  

 השבת אבידה
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 �שבת שלו
!!!ומבור.  

 
:המערכת  

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

 

.19:30שלישי ב הודעות לפרסום יתקבלו עד יום   

:לכתובת המייל  

dafmedabg@gmail.com  

 
:לכניסה לאתר המושב  

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

 
08-9437133 :מזכירות המושב  

Sg828@bezeqint.net 

  
  זמנה לאסיפה כללית חקלאיתה

   
  .כללית האגודה לאסיפה חברי את מזמי* החקלאית האגודה ועד

   
  במועדו* ,19:00בשעה  11.2.14', אדר א' יא   ,ה ביו� שלישי''האסיפה תתקיי� אי

 תידחה, שנקבע האסיפה במועד לקיו� מספיק חברי� מניי  יהיה לא א�
  .שתתפי�מ מספר בכל ותתקיי�   20:00 לשעה  האסיפה

   
  :היו� סדר על

  האסיפה ומזכיר ר"יו בחירת-
  האגודה ועד הנהלת ח"דו
  ח האגודה''ח רו''דו
  ח ועדת בקורת''דו

  קבלת חברי� חדשי� לאגודה
  בחירת ועדת קלפי

  שונות
  ,בברכה

  וועד האגודה החקלאית

 הועד החקלאי

  
  הזמנה לאסיפה כללית קהילתית

  .האגודה לאסיפה חברי את מזמי* הוועד
בשעה     16.2.14', ז אדר א''ט   ה ביו� ראשו*''האסיפה תתקיי� אי

, לקיומה, שנקבע במועד מספיק חברי� מניי  יהיה לא א� במועדו* 19:00
  .מספר משתתפי� בכל ותתקיי�  20:00 לשעה  האסיפה תידחה

  :היו� סדר על
  האסיפה ומזכיר ר"יו בחירת-

  האגודה ועד ר"יו ח"דו
  ח האגודה הקהילתית''ח רו'דו
  ח ועדת בקורת''דו

 קהילתי ומקומי, מזוג וועדי�
  .גביה והחזר כספי�

  שונות
  ,בברכה

  ישראל עזריה
  ר האגודה הקהילתית"יו

קהילתיהועד ה  
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  01/14, ד" התשעשבט |  ד� מידע שימושי–בית גמליאל      ד"בס

 57:סיסמה גמליאל:משתמש: קוד כניסה www.beitgamliel.org.ilאתר הבית 
  

 ימים ושעות טלפון  נותן השרות מושבהשרותי 

 9431341-08 הרב סלומו* בית הרב
7548467#050 

 

  
 לתמכו

 9421363-08 אליהו
7969090-050  
7017647-074 

  14:00#06:30:  ה#א
        19:30#16:00   

  14:00#06:30:      ו

  
 מזכירות

  ועד מקומי#שרית
קהילתי #אמציה

  וחקלאי
  

9437133-08 
 9422464-08: פקס

  10:00#08:30: ה,א
  19:30#16:30: ד,ב
 13:30#08:30:     ג

 9437580-08 אדלר' גב דואר
5448162-050 

  13:30#12:30: ה,ד,ג,ב,א
 20:00#18:00:  ה,ג,ב,א

  דבורה  מקווה
  אילנה

4534013#054  
8094202#054  

  )בתאו� מראש(ג            ,ב,א
  לסירוגי*' ש    ו"מוצ,ה,ד

  
  

  )כללית(מרפאה

  בלומי*' דר
  

  אחות אבלי*

9431414#08  
  
5402149#054  
  
  
  

 11:30 13:30#: רופא#א 
 08:00 # 13:30  :אחות

  13:00 16:00#:רופא#ג 
 16:30 # 18:30: אחות

 11:30 # 14:00: רופא#ה 
  09:30 # 13:30 :אחות

�    3377500#054  דב זליג  גינו* ומי

    7776782#054  דב פרקובי&  אחזקה

    9438114#08  בתיה/יעל  ג* רימו*

    9438108#08  כוכבה/מירי  ג* אור*

  9420520#08  ניצה יוס1  מעו* התמר
3775533#054  

  

  9436987#08  מנח� גרובר  ספריה
227561#052  

  19:30-17:30:   ה,ב
  )20:00#18:00בקי&   (

hevel.www-  מועצה אזורית חבל יבנה
il.org.yavne  

8622100#08  
  8524343#08: פקס

  h_y@013net.net:ל"דוא
  

  
  ס חבל יבנה"מתנ

  
  

  מנהל הוד גדנק*
  רכזת תרבות ענת 

  רכז נוער אור* קלימי

 8622101#08: טל
  8535383#08: פקס

7844424#050  
7775950#054  
5773680#050  

  

  h_y@013net.net: ל"דוא
  
  

  
�  בית ח

  מרי� גרינוולד
  

  מרי� ברלב

5980796#054  
3784194#08  

3431310#077  
2323649#054  

  

  9327866#08  יעל נדלר  ח תרופות  "גמ
6282376#050  

  

  מוטי טויטו  ח שולחנות וכסאות"גמ
  עמי ארז

2392124#052  
8221074#050  

  

    9435159#08  משה פרנקל  ח עגלולי� "גמ

    9333148#08  אורה כהנא  ח כלי�"גמ

    3664454#052  מעיי* הריסו*  קומונרית

    5882248#054  דניאל ומימי שטריקר  נועררכזי 
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  ד"בס

  שעות תפילת שחרית בימי חול
  

 שעות התפילה בית הכנסת
  07:00,  05:45:ו#א בית הכנסת המרכזי

   08:00ג� ב : ו
 06:05 י"מנחת ש

 06:00 השטיבל
  05:45 הספרדי

  
�  שיעורי

 מקו� *)משוער(זמ    נושא השיעור מעביר השיעור
 בית הכנסת המרכזי  ה בי* מנחה לערבית#א שניותמ הרב סלומו*

  סבב בתי�   20:30ג , א  מסכת שבת  מרטי*' ר/מאיר פישר
שיעורי תורה לילדי  הרב סלומו*

 וילדות המושב
 בית הכנסת המרכזי  16:00ד , ב

  בית משפחת עמר  20:00' ב  אורח חיי�  יוס1 אלנקווה' ר
  בית משפחת נדלר  20:30ימי שני לסירוגי*   פרשת שבוע  צקי שלו

  בית משפחת בוכניק  21:00'  ד  בבא מציעא  מאיר פישר
  בית הכנסת המרכזי  7:30שבת   מסכת גיטי*  מאיר פישר

  בית הכנסת המרכזי  15:30שבת   מסכת תענית  מרטי* ' ר
 בית הכנסת המרכזי  15:30שבת  בבא בתרא הרב סלומו*

�  הרב על הדשאבית   צ בקי&"שבת אחה  פרקי אבות  הרב סלומו* ואחרי
  מועדו* ותיקי�  16:20שבת   שיעור לנשי�  הרבנית רבקה סלומו*

  בשטיבל היש*  שבת בי* מנחה לערבית  שיעור לנשי� וגברי�  מתחל1
�  בית הכנסת המרכזי   19:30ש "מוצ  לימוד משות1  אבות ובני

  

  .וחור� קי" בי! משתנה – הד� הוצאת ליו� נכוני� השיעורי� זמני כל •
   .השיעור זז לפי זמני כניסת השבת, �בשבתות בצהרי

  
  בייביסיטר

 טלפו  בייביסיטר
 077-3430030 אופיר שני

8418060#052 

  
   עסקי� קטני� חנויות ומתנות

 הערות טלפו  אופי השרות נות  השרות
  סטודיו אומנות בזכוכית שולמית אנגל

 תכשיטי� ומתנות
-089438133 

7341428#050 

 בתאו� מראש

 בתאו� מראש 2575342-054  חנות מתנות לבית ולגינה#בותיא ישראל בו אס1 צחור

  3353072#050  נגריית נווה דביר נווה
עיסוי . פדיקור ואיפור,  טיפולי פני�#קוסמטיקאית  שרה יעקבי

  ,שבדי
� .הסרת שיער במכשיר אינפרא אדו

9437650-08 
8968158-052  

 

   6499186-050  ואיפורפדיקור , שעוות, גבות, ציפורניי�  יעל אבורמד
   7566548-050   גבות ושעוות#קוסמטיקאית  עדי שינדלר
   6455350-050   תספורות גבות ואיפור#ספרית  קר* ווקני*
   3934670-052  תסרוקות לאירועי�  עפרה נווה

   5868066#054  שיעורי נגינה בגיטרה קלאסית וחשמלית  דוד גולדובסקי
   7370987#050  באופ* אישי יקי�ניהול השקעות ות  אבישלו� וינברג

  
 dafmedabg@gmail.com :מייל דף המושב

  sg828@bezeqint.net :מייל המזכירות
  


