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  עלון שבועי

 בית גמליאל

  
  תרומהפרשת 

  ב"תשע אדר' ב
25/2/12   

  749 'ס מןגיליו

  

 תרומהפרשת 
  17:12   כניסת שבת

  18:12   יציאת שבת

  17:36  ש"מנחה באמצ

  17:46  ש"ערבית באמצ

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 הרב/  דבר תורה

כ מגיע "אח, כאשר אדם עושה עצמו למקדש תחילה
י התורה "ההתקדשות של האדם היא ע". ושכנתי בתוכם"

מובא . במשכן העדות שרויין הלוחות בארון, ומצוותיה
, אינו נקרא משכן, ללא ארון,  אוהל מועד-וספתאבת

מטרת המשכן היא , כ"וע. יש לו דין של במה גדולה, אלא
יהי רצון  "-י קיום התורה ומיצוותיה"השראת השכינה ע

" שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך
עם התורה מגיעה ההתקשרות ) כ"ה מ"אבות פ(

ום של גילוי האמת לכל המשכן הוא המק. 'וההדבקות בה
מקדש את ישראל ' וידעו הגויים כי אני ה", באי עולם

זה כוחו ) ח'ז כ'יחזקל ל" (בהיות מקדשי בתוכם לעולם
ועשו  "-תחילה, של עם ישראל וזאת עוצמתו ודרך בניתו

"ושכנתי בתוכם" ואחר כך -"לי מקדש  
____________________________  

  הרב, שבת שלום ובשורות טובות

"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"  
 

נאמר , דברים מתפילת שמונה עשרה' מנו למדו מספחכ
ציווין שכתב ' כנגד יח? כנגד מי, ברכות' הני יח: "בירושלמי

' אזכרות שאמר דוד בהבו לה' כנגד יח" "בפרשת משכן שני
פעמים ' כנגד יח" "חוליות שבשדרה' כנגד יח, בני אלים

כל ) ג'ד ה"ירושלמי ברכות פ" (שאבות כתובין בתורה
כל חיי האדם מכוונים כנגד , הלימודים שהובאו חד הם

התפילה וקרבת . ליבו ורוחו עשויים למקדש, המשכן עצמו
ומשם היא , ששם השכינה שורה, אלוהים הכל כנגד המשכן

 איש "-מתפשטת ומשפיעה לתוך ביתו של כל אדם ואדם
" שו לי מקדשוע) "ז'סוטה י" (ואשה שכנו שכינה בינהם  

  

  

 שיעור לנשים

  השיעור לנשים לא מתקיים השבת
__________________  

  רבקה, שבת שלום

 שוק אביב

מתנות  אם יש לכם חפצים חדשים מכל סוג שהוא
  תכשיטים ,צעצועים, שקבלתם ולא מתאימות לכם 

וחפצים , מצעים חדשים ,כלי נוי, כלי מטבח , קוסמטיקה 
  !!!)לא בגדים משומשים( .משומשים במצב טוב

שוק אביב נערך במושב והכנסותיו קודש  .נשמח לקבל 
מיד  השוק מתקיים .משפחות נזקקותלילדים מ

החפצים  .יק תבוא הודעה על המועד המדו- הפסח לאחר
ואתם מוזמנים גם ₪  5 -10 -15 - 20נמכרים במחירים של 

בימים אלו כשמתחילים לארגן את הבית  .לבוא ולקנות
דאי שתמצאו דברים שאנו נוכל וקרוב לו לקראת הפסח

הרימון ' יזליק רחמדי מי :את הדברים הביאו אל ..למכור
ניתן  .הזית ' או אל חמדה שטריקר ברח .כ" מול ביה101

נודה לכם אם תעבירו  .בכניסה לבית  להשאיר חפצים גם
  .את המידע הלאה לחברים ובני משפחה

______________________  
  מדי מייזליק  ,בברכה

  וחמדה שטריקר

 

  "הטיש הגדול "–משה להב 
  

 ורים פ בנשף,לב-מארח את יורם טהר
כולם . ערב שכולו חגיגת זמר והומור ,הגדול
פתיחת ) 7/3(, ערב פורים !!!וגם אתם, באים

  ,22:00 –התחלת מופע , 21:30 –דלתות 
הישיבה סביב שולחנות עגולים כיבוד מתוק 

 .בר אקטיבי עם אלכוהול כיד המלך,  ועשיר
לא תהיה שמירת ( בתשלום ראש -הרשמה 

  . )כרטיסים
   –מחירי כרטיסים 

  ,למבוגרים במכירה מוקדמת ₪ 65
  ,חיילים וסטודנטים ₪ 50 
ב מקום " ע,לאורחים ובערב המופע ₪ 75 

  .פנוי
 הרשמה לתחרות תחפושות –השנה 
  !!!מראש

 קניית כרטיסים והרשמה לתחרות 
ב "א אדר תשע" עד לתאריך י,תחפושות

)5/3(  
  0507925003 –) אנגל(קרן מנובלה 

  0507341428 –שולמית אנגל 

  
 הציע לארח ולכל האופים,לכל מי שאירח

 הלוואי ונחזיר לכם בשמחות .תודה רבה
 שלמה שרית ורותם גרינוולד

 טוב להודות
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, המון מזל טוב ליום הולדתך! לעמית בוכניק המקסים
  ! מדהים כמו שאתהתמשיך להיות

   המשפחה  אוהבים
_______________________________________  

י "ו   מזל טוב לאירוסי בנכם יהונתן נ"למשפחת פנסקי  הי
בורא עולם בקניין השלם זה  " 'ל אביגיל תחי"עם בח

  ,יהי רצון שהזיווג יעלה יפה יפה " הבניין
  ם       שתזכו לראות הרבה נחת מכל יוצאי חלציכ

  משפחת מרטין

 מזל טוב
  

ית ר לאיחסון ציוד במושב ב" מ25 מחסן :להשכרה
  .ה בסוף מרץ"מתפנה אי, גמליאל 

עלות השיפוץ תקוזז מהשכירות  .ניתן לשפץ ליחידת דיור
  ) . יש חניה צמודה למבנה(

  0774900131 4משק , משפחת דורי 
_______________________________________  

  .פעם בשבוע לחמש שעות. יקיוןדרושה עזרה בנ
  077-5060385  חנה פרלמוטר

______________________________________  
  . חדרים5. גדול ומרווח, בית יפהפה: להשכרה

  0544837102איתן 
_______________________________________  

 לוח מודעות

  עשור למבצע משלוחי מנות בפורים
פורים מתקרב ואנו התחלנו לארגן את הזמנת , להזכירכם

רצינו להזכיר , י שנוכל להיערך בהתאםכד .משלוחי המנות
מהגיליון (שיש להזדרז ולמלא את טופס ההצטרפות למבצע 

בצירוף הכסף , ולהעביר אותו עוד השבוע) מלפני שבועיים
   :הבאים  לחברים

  077-5428657 –חמדה שטריקר 
  9422499 –ענת שטאובר 

  9428906 –דורון לוז 
  9431312 –ציפי גוטמן 

כל  . 70₪ משלוחים ראשונים היא 4-העלות ל !תזכורת
": ביטוח פדיחה"עלות .  7₪משלוח נוסף עולה 

  322לסכום של ( משפחות 40 -כל מי שמגיע ל  !מבצע .50₪
  .במתנה" ביטוח פדיחה"מקבל )  ₪

משפחת אשל אורי ונגה אינה מופיעה ברשימת , לצערנו. ב.נ
יוסיף , כל מי שמעוניין לשלוח להם משלוח מנות  :השמות

  .ותם בטופס שלו בסוף הרשימהא
גם השנה לא תינתן אפשרות להירשם למבצע בשבוע 

                                  !לכן הזדרזו להירשם ,האחרון

  
  )קומפוסטרים(מדשנים 

 המשפחות שהזמינו -המדשנים שהוזמנו הגיעו למושב 
באיחולי הדשנה מוצלחת . יכולות לבוא לקחת ולשלם

במיוחד מדהים לראות איך כמות האשפה בבית ! ומעניינת
  .פוחתת למינימום

____________________  
  0523621392 -חסיה 

 קריאת מגילה לנשים
כמיטב המסורת אנו נערכות לקריאת המגילה לנשים על ידי 

קוראות מהעבר וקוראות חדשות מוזמנות מאוד . נשים
 מובטחת חוויה לקוראות החדשות והוותיקות. להצטרף

לפרטים ניתן לפנות  .ייחודיתתית ונשית עוצמ-דתית 
פורים שמח. לאלישבע שטאל או לעליזה משה  

 הוועדה לאיכות הסביבה

  
  :שרית המזכירה תהיה בחופשה בתאריכים

27/2  
1/3  
4/3  

  .עימכם הסליחה
  

 לומדים לקרוא את מגילת אסתר

נערים ללמוד לקרוא את מגילת אסתר '  החלו מס,לאחרונה
ה 'יוכלו החבר, מעבר לידע האישי .בהדרכת עזרי דשן

כנת הקריאה ולהוציא ידי חובה קשישים שלא להתחלק בה
יכולים להגיע לבית הכנסת ולקורא להם את המגילה 

  .כל המעוניין מוזמן להצטרף .בבתיהם
  .הגדול כ " בבי14:00נפגשים מידי שבת בשעה 

 

 משולחן המזכירות

  
  שלום רב, לציבור החברים

  חשבונות ותשלומים עבור מים:הנדון
  

יבות הדואר שלכם תדפיסים בימים אלה  הונחו בת
שנתיים המפרטים את החיובים בגין מים במהלך שנת 

  ).לחקלאים קיים גם פירוט נוסף  (2011
  :ניתן לשלם את חובותיכם  בדרכים הבאות

מסומן " מושב בית גמליאל"הנחת המחאה עם רישום *
בתיבת הדאר של ועד האגודה , )לא מזומן (למוטב בלבד

על התיבה רשום (זכירות החקלאית אשר בכניסה למ
 ).מים

, מסירת התשלום אצל הפקידה אלה בימי קבלת קהל*
 .או אצל המזכיר דוד אנגל

 .762פ יבנה סניף " בבנה91592ן  -העברה בנקאית לח*
או מבקשים /ו, חברים אשר החשבון לא ברור להם

מתבקשים לעשות זאת בימי הקבלה של , הסבר עליו
ן או למייל   מ בטלפו"או לפנות לח, הפקידה

davidangel@bezeqint.net 
לסרבני תשלומים רק הודעות תשלום אישיות ישלחו 

.  אשר לא נענו לדרישות תשלום חובותיהם במהלך השנה
כולל תשלומי  ההוצאות (תצומצם אספקת המים  ,להם

  :ה אלהימי קבלת קהל של הפקיד ).הכרוכות בכך
  08:00-09:00ימי רביעי     ,16:00-17:00ימי ראשון    

_________________________  
  דוד  אנגל, בברכה

  מזכיר האגודה החקלאית

 

  ועד האגודה החקלאית

  
  אבד כובע פליס בצבע ירוק זוהר

 0525968699 אורה יולס

 השבת אבידה
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  תרבות בחוויות שוויץ
  

  -20:30 בשעה 25/2-מוצש
  .והמספרת לילך צור  עם השחקנית-"רגעים"

  .ובקטעי מסכות מופע סיפורים תאטרלי מתובל בהומור
בסימן משנכנס אדר  ...על הדברים שבאמת חשובים בחיים

   .ח במכירה מוקדמת" ש35 .מרבין בשמחה
  052-4840521-פנינה 

  
הפקה בימתית , שטראוס אופרטה מאת יוהאן-"העטלף"

של האופרה  סטודיו עברית בביצוע האופרהבשפה ה
 27/2,יום שני .בליווי פסנתר ורביעיית מיתרים הישראלית

 72כרטיסי הנחה במחיר  .צמןיו  באולם ויקס במכון20:30ב
  .אצל פנינה שטאובר שח ניתן לרכוש

  

  
  26/2אדר ' גיום ראשון 

   חנה לבל-ך"תנ  08:45
  הירשאריאלה : מרצה)    פסל צרפתי (–" רודן"  10:00

  
ר " עם ד–" מוזיאונים מן הכורסא" חוג –י " מדרשת ח17:00

  "המוזיאונים של דלפי ואולימפיה:  "5' מפגש מס .י זיואפ

 

 העמותה למען החבר הותיק

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

הצהריים - לפני11:00בשעה , )28/02(באדר ' ה, הקרוב
עידית מושקאט ' תתארח אצלנו גב, במועדון וותיקים

  ).גיסתה של מרים גרינוולד(
  

ששוחחה עמנו , פנינה וינר' גב, אנו מודים לחברתנו במושב
. על פעילותה החשובה עם מבוגרים ברחובות, בשבוע החולף

 שוחחנו יחד על הדרכים להתמודדות חיובית עם ,כמו כן
  .  יעילה ומשמחת, ולמיצויה בצורה טובההזיקנה 

________________________      
   לפרטים נוספים                                  

  9437841 מרים גרינוולד 
  9431310 לב -מרים בר 

 

 בית חם

  
  מבית מדרשת עפרה "אבידות " ובנותתערב לאימהו*

, ל מסע החייםתך פנימה אוחף אופע דרמטי ומרגש הסומ
אל דרכים ונפילֹות אל רגעים מפתיעים , תות וכמיהואביד

ונפתולי הנפש המתלבטת ויֹותר מכל אל מציאֹות וכֹוחֹות 
מעשה 'מבוסס על הסיפור  ...עצומים המתגלים והֹולכים

המיצג משלב . מאת רבי נחמן מברסלב' באבדת בת מלך
אביחי , סרטונים המתארים את סיפור הדרך של מרים פרץ

המופע מזמין אותך להיכנס  .דיין–מוריה נוב ונעה ירון , ישל
אנחנו ... להביט אל תוכך ולצאת עם עבודה רבה, פנימה

  .מזמינים אתכם להצטרף למסע
, 21:00בשעה ) 25/2(אדר ' ב" תרומה"ק פרשת "ה מוצש"אי

  .הערב מיועד לנשים ובנות התיכון בבית גמליאל
   ₪ 25  –עלות לנשים 
   10₪  –עלות לבת    

   ₪ 30   -אמא ובת      
  ערב הוקרה למתנדבים*

' ה ביום שלישי ה" יתקיים איח"מתמיד ומל, י"בצוותי צח
הרצאה מרגש /מופע  . עם יובל דור20:30 בשעה 28/2אדר 

 ומתחבר לסיפורים שתרגמ ,ושר  הקהל צוח. ויוצא דופן
אם גם לך חשובה הקהילה  !ה/ת יקר/תושב .הנוגעים ללב

או אם ברצונך  , להצטרף לצוותי החירום היישובייםוברצונך
  לסייע למועצה בחירום באיוש קו מידע לציבור 

  הזמנה זו היא -ובתפקידים נוספים בתחומי החינוך והרווחה 
 .  הרשמה  למתנדבים חדשיםך תיערעבערב האירו .גם עבורך

   ) .050-3080923(ניתן לפנות גם לתרצה פרי 
הצגה על   - "ליצן החצר",  מינוייםהצגה ראשונה בתוכנית*

, גיל צרנוביץ, ישראל גוריון:  שחקנים. קסם התיאטרון
בשעה , 28/2אדר ' ה ביום שלישי ה"אי, קרן פלס: מוסיקה

ההצגה זכתה בפרס הבמה .  באולם בגבעת וושינגטון17:00
הצגה על קסם  להצגה הטובה ביותר ובפרס הבימוי

י המלך "מהארמון עקונץ ליצן החצר מגורש  .התיאטרון
מלמד את  הקוסם. צעיר ומוכשר, שמחפש במקומו ליצן חדש

קונץ שבכדי להיות אמן מרתק יש צורך בהרבה יותר ממלית 
 החושפת צבעונית ומצחיקה, מרגשת הצגה. קסמים פשוטה

הרשמה מראש בתשלום .. וןאת הילדים לעולם התיאטר
 18מגיל מלווה מעל  ₪ 40 –כרטיס להצגה , ס אצל הדס"במתנ
  .או מנוי ₪ 10בלבד 

מזמינים  ס חבל יבנה"ומתנ" בני דרום"מרכז המבקרים *
  להכנת משלוחי מנות אתכם לסדנא מיוחדת

 ,ולא עוד סתם עוגות וחטיפים, הכנת משלוחי מנות ייחודיים
בסדנא נעלה גם רעיונות  . הכל מותאם סביב נושאים–הפעם 

קטנה לחברה או ומתנה , ומגוון עטיפות תלאריזות מעניינו
באדר ' נפגשים ביום רביעי ו הסדנא תועבר על ידי אילה ..כלה

 ₪ 20: עלות.  במרכז המבקרים בבני דרום20:30בשעה ) 29/2(
 "גורמה"טעימות ממגוון מוצרי ה, ס אצל הדס"הרשמה במתנ

 ס"משולחן המתנ

  
 קבלת שבת ותפילת ערבית בסניף-18:20

 ש"פעולת ער-20:45

 מפקד מדריכים-16:15

 מפקד-16:30

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

שירי סעודה שלישית כל +גם השבת תהיה סעודה שלישית*
 !כולם מוזמנים .א"חב+ב"שבת אחרי הפעולות לחב

  !! שישי בבוקר ה ה ש כ מ ה-יום חמישי לפנות בוקר*
השבוע ושבוע הבא יעברו בביתכם -מבצע עושים שמח*

מוצרים יבשים למען חניכים אשר יבקשו ממכם לתרום 

 (:אנא פתחו את ליבכם .מתנות לאביונים
 .ח אדר"ש בסניף לכבוד ר"השבת תתקיים תפילת ער*

  !ב ובוגרים מוזמנים בשמחה"חניכים חב
        ב שמעוניינים לעזור לארגן את מסיבת פורים "ה מחב'חבר*

 .שיפנו אלי
מכירת הכרטיסים כבר  !ה"בחסות שבט הרא-שוק פורים*

 ..אחר העידכוניםמתחילה תעכבו 
והפעם על ההכתרה  !ב"הכתרה תשע !היכונו !היכונו*

  !אחראים צוות הדרכה

 

 בני עקיבא
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  יום ראשון
  26/2 אדר' ג

  שנייום 
  27/2 אדר' ד

  שלישייום 
  28/2 אדר' ה

  ביעים ריו
  29/2 אדר' ו

  שייום חמי
  1/3 אדר' ז

16:00  
שיעור תורה לילדים 

  )נ הגדול"ביהכ(
  

17:30-19:30 

  ספריה
  

11:00  
מועדון (בית חם 
  )וותיקים

20:30  
ערב הוקרה 
מועדון (למתנדבים 

  )הגדול

16:00  
שיעור תורה לילדים 

 )נ הגדול"ביהכ(

17:30-19:30  
  ספריה

  17:16    תפילת מנחה 
  06:10    ותיקיןתפילת 

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

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

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

  13:00  י"מנחת ש  מנחה גדולה
  13:00  נ הגדול"יהכב  מנחה גדולה

  13:30  י"מנחת ש  תהילים לילדים
  15:30  נ הגדול"ביהכ  הרב, שיעור גמרא

  16:00  מייזליק' בית משפ  תהילים לנשים ונערות
  16:30  מועדון ותיקים   הרבנית -שיעור לנשים

  16:30  בני עקיבא  מפקד
    שטיבל  , ש"שיעור בפ, בין מנחה לערבית

 תרומהזמני שבת 

  לוח אירועים לשבוע הקרוב

  !!!שבת שלום ומבורך
  ☺שמחחודש 

  

  
  :המערכת

  עידית בוכניק
  ויטוט-שירי גביש

  אפרת להמן: מדפיסה
  שרית גרוסמן: מפיצה

הודעות לפרסום יתקבלו עד יום 
  .19:00שלישי ב 

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

  57: סיסמא. גמליאל: שם
  9437133 :מזכירות המושב

Sg828@bezeqint.net
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