בס"ד

עלון שבועי

בית גמליאל

פרשת תרומה
א' אדר א' התשע"ד
1.2.2014

כניסת השבת16:53 :
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דבר תורה /הרב
ת-כ":ְ ".כֹל ֲא ֶ3ר ֲאנִ י
"וְ ָעִ 56לי ִמ ְק ָ 34וְ ַָ 3כנְ ִ1י ְָ /
א-ת ָ= ֵאת ְַ 1בנִ ית ַה ִ; ְ $:ָ 3וְ ֵאת ְַ 1בנִ ית ָ:ל
ְ
ַמ ְר ֶאה
ֵָ :ליו וְ ֵכ1ַ $עֲ)."56פרק כה' ח' ט'(
רש"י" :ד"ה אשר אני מראה אות= :כא $את
תבנית המשכ .$המקרא הזה מחובר למקרא של
מעלה הימנו "ועשו לי מקדש" – ככל אשר אני
מראה אות=".
אלו הפסוקי המקדימי לציווי המפורט של
בניית המשכ $וכליו .מבנהו של פסוק ט' טעו$
הסבר" .ככל אשר אני מראה אות= ...וכ$
תעשו – "...מדוע מופיעה ו' החיבור? לכאורה,
היא מיותרת!?
אילו הציווי להקמת המשכ $וכליו היה ציווי פשטני
של בניית פרויקט כל שהוא ,אזי ,כל אחד
מהעוסקי בפרויקט א הוא האדריכל או המהנדס
,היה מכניס את רעיונותיו ,מחשבותיו וטעמו שלו.

אול ,הציווי כא $הוא בניית המשכ $וכליו ובעבודה
זו אסור על העוסקי במלאכה לשת Bאת הגיגי
ליב ומחשבותיה,אלא ,ה כפופי א= ורק לציווי
ה'.
כשאד בונה בית והוא רוצה שהבית יהיה לטעמו
ולצרכיו ,הרי ,שהוא מכוו $ומדרי= את האדריכלי
בדיוק לפי דרישותיו ,והאדריכל מלווה ומפקח
בשיתו Bפעולה מלא את הפועלי כדי ,שהתוצאה
תהיה לשביעות רצונו המלאה של בעל הבית.
הקב"ה ממלא ברוח חכמה את בצלאל ואת כל אשר על
המלאכה וה כפופי לציווי ":ככל אשר אני מראה
אות="...אבל ,כדי שיהיה ברור שנאמנות לעשיית
המלאכה באופ $טוטאלי היא רק לציווי ה' מצורפת ו'
החיבור""וכ $תעשו""...כהמש= ישיר לציווי –מתחילת
מלאכת הבניה ועד לסיומה.
שבת שלו ובשורות טובות הרב.

שיעורים
השיעור בשבת בגמרא מסכת בבא בתרא יתקיי
בשעה ,16.00
הרב
___________________________________
שיעורי תורה לילדי"ות המושב ,בימי שני ורביעי
שעה  16.00בבית הכנסת הגדול.
הרב.
___________________________________
בשטיבל
בי $מנחה לערבית שיעור לגברי ונשי.
__________________________________
לימוד בחברותא של הורי וילדי
מוצ"ש ,בשעה  ,18:30בבית הכנסת הגדול
הרבה פרסי והרבה שמחה!!!
__________________________________
השיעור ע צקי שלו יתקיי אי"ה ,ביו שני ,ג' אדר
א' 3 ,בפברואר ,בשעה  20:30אצל משפחת נדלר.
בואו בשמחה.
___________________________________
שיעורי בבית הכנסת המרכזי
 " 7:30שיעור במסכת גיטי $ע"י מאיר פישר
 " 15:30שיעור במסכת תענית ע"י שמואל מרטי$
___________________________________
שיעור לנשי
השבת לא יתקיי השיעור  ,נפגש בשבת הבאה
פרשת תצווה.
שבת שלו רבקה

משולחן המזכירות
לידיעת התושבי,
 .1לכל התושבי ,נית $לגשת לשל את תשלומי
המיסי ועד מקומי והארנונה החל מהשבוע ועד
 10.2.14בלבד .לאחר תארי= זה לא יינתנו הנחות
במיסי!
 .2לאחר פרסו צו המיסי לשנת  ,2014כל
המעוניי $לשל מראש את המיסי והארנונה
לגשת למזכירות בהקד וכ= יזכה בהנחה בגובה
 2%על התשלומי הנ"ל) .לפי הכללי המצויני
בצו המיסי ,שיקי וה .קבע(.
 .3לתושבי שקיימת כבר ה .קבע .היא ממשיכה
באופ $אוטומטי וכ= ג ההנחה לשנה החדשה.
 .4תושבי שמקבלי הנחות כגו " :$קצבת
שארי ,קצבת נכות ,קצבת הורה יחיד וכו' – נא
להסדיר זאת מול המועצה שאכ $את זכאי
עדיי $לקבל ושאכ $את ממשיכי לקבל את
הקצבאות הנ"ל בארנונה

1

בית חם

בני עקיבא

המפגש הקבוע של בית"ח יתקיי בע"ה ,ביו שלישי
הקרוב,
ד' באדר א' ,ה' תשע"ד  ,(04/02/2014) ,בשעה
10:00לפני"הצהריי,
במועדו $ותיקי.
הגננת ,הסייעת וילדי ג" $אור "$יארחו אותנו לרגל
כניסת חודש אדר.
ההורי הסבי והסבתות של ילדי ג" $אור "$מוזמני
להצטר.B
לפרטי נוספי נית $להתקשר:
מרי גרינוולד טל' 08$9437841
או למרי בר$לב טל' 08$9431310

 20:45פעולת חב"ב
 15:45לימוד ומפקד מדריכי
 16:00מפקד
נשמח להצטרפות של הורי ובוגרי לתפילת מנחה.
כרבע שעה אחרי שעת המפקד.
שבת שלו ומבור.,
מעי' וצוות ההדרכה

מזל טוב
מז"ט למשפחת פנסקי ,לאה בנימי $ויעל ,לנשואי הבת
יעל.
שתזכו להרבה נחת ושמחות.

שוק קחת $הראשו $לשנת  2014יתקיי ביו שישי
 31.1.14מ" 11עד 15
בואו לתת ולקבל מכל טוב ,לשתות כוס תה ,להפגש ע
חברי ותיקי וחדשי...והכל באווירה נעימה
קהילתית וחמה !!
**שוק איכרי/ות " תוצרת מקומית משובחת**
להקמת דוכ $בשוק נא צרו קשר ע:
רותי 052$8205013
והפע במהל= השוק  -סדנה לתיקו' אופניי ע חולי
האופניי  :אורי יורמ' ואייל ברק' .
בואו ע האופניי שלכ וא צרי= הביאו את חלקי
החילו Bואביזרי )יש לנו ג פה ,לא לדאוג( .אורי ואייל
ילמדו אתכ לתק ,$להחלי Bוג לדבר ע חברו הטוב
של האד )אחרי הכלב כמוב(...$
לפרטי והוראות הגעה ,דברו ע דובי 050$6241562 $
או אפרת 052$3868771
נשמח ג לעזרה בסידור השוק ופירוקו
שקדיות פורחות
נית $לראות עצי שקדיה פורחי בגבעות מצפו $למושב.
בגבעה הצפונית אפשר ג למצוא פריחה של אירוס
אר Eישראלי.
___________________________________
סקר ציפורי ארצי
בי $ה 16.1ל" 8.2יער= באר Eסקר ציפורי .הסקר
מתבצע ע"י אנשי שמבצעי תצפית באיזור הבית
שלה.
הסקר נער= זו השנה התשיעית ע"י המרכז לטיפוח
ציפורי הבר בחצר ובגינה.
פרטי נוספי וקישור לאתר המרכז נית $למצוא בדB
של הועדה לאיכות הסביבה באתר המושב.

משולחן המזכירות
לידיעת התושבי ,זמני טאטוא ופינוי גז בשבוע
הקרוב:
טאטוא 6.2.14 :יו חמישי
גז 4.2.14 :יו שלישי

שיעורים
שיעור לנשי חוזר
בימי רביעי אחת לשבועיי יתקיי שיעור לנשי ע"י
חיותה
בבית משפחת וישנגרד בשעה .8:30
שיעור פתיחה חגיגי ב  12/2כול $מוזמנות.
נושא השיעור :הכנות לפורי
עלות סמלית למשתתפת .F 10

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 :
רוצה להיות בכושר? לרדת במשקל? לחיות חיי
בריאי?
מאמ $כושר אישי ,בוגר מכו $וינגייט ,ניסיו $בהדרכת
קבוצות ובאימו $אישי.
לפרטי נא להתקשר לעידו 0525673670

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
להשכרה לטווח ארו= במשק בבית גמליאל:
בית ב $חמישה חדרי ,ובנוס Bיחידה בת שלושה
חדרי.
היחידות כוללות מיזוג ,וארונות קיר בכל החדרי,
מטבח מאובזר ע אפשרות להשארת ריהוט חלקי ,וכ$
חצר גדולה.
לפרטי נית' לפנות לאברה וזהבה גוטמ'
בטלפו' 054$6434307/8
_______________________________________
להשכרה בית ב 4 $חדרי .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 4 $חדרי )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 Bמדהי.
מועד כניסה" חודש מר.E
לפרטי  $דרור0508$577017 $
_______________________________________
להשכרה לטווח ארו= בית במשק ב $ארבעה חדרי
מסודר ומשופ , Eגינה 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 $
_______________________________________
למכירה!
בית בהרחבה בנוי  280מ"ר על שטח  800מ"ר.
 6חדרי שינה +סלו +$פינת אוכל +ממ"ד +מרפסות.
טלפו:$
דוד .054$5680940

שבת שלו
ומבור!!!,

לוח מודעות
תזכורת :הרשמה לספריה
...ההרשמה לספריה תעשה עד סו Bהחודש הקרוב
...לאחר מכ ,$לא תתאפשר החלפת ספרי בספריה
מהרו להרש!!!
הספריה פתוחה בימי שני וחמישי משעה  17:30ועד
השעה .19:30
עלות ההרשמה לכל המשפחה  70:ש"ח.
_______________________________________
שיעורי פרטיי בגיטרה " מורה מנוסה מעביר
שיעורי פרטיי בגיטרה קלאסית וחשמלית ובמגוו$
סגנונות .מאקורדי ועד תיאוריה ,ע כל מה שבאמצע.
מחירי נוחי ואפשרות הגעה לבית התלמיד.
שיעור ניסיו $חינ.
לפרטי  ,דוד גולדובסקי.054$586$8066 :

העמותה למען החבר הותיק
פעילות העמותה לשבוע שבי26"30/1/14 :$
פעילות העמותה לשבוע שבי2"6/2/14 :$
יו ראשו $ב' אדר א'2/2/14 ,
 8:45תנ"כ – )פרקי אלישע( " חנה לבל
 10:00הרצאה" :קיסריה" " מרצה :דוד אלבלדה
יו שני ג' אדר א'3/2/14 ,
 17:00מדרשת ח"י – חוג ידיעת האר Eע עופר רגב
נושא המפגש :באמצע החיי – פרשת רצח ד"ר
חיי ארלוזורוב
נשמח לראותכ !

משולחן המתנ"ס
יש למתנ"ס  50כרטיסי להצגה :צלילי המוסיקה
בהיכל התרבות באשקלו $אי"ה ביו חמישי כ' באדר א'
 20/2/14בשעה 20:30
מחיר כרטיס  90ש"ח )הסעה רק במידה ויהיה ביקוש ב"
 10ש"ח(
הרשמה בתשלו אצל עד' 8622101
כל הקוד זוכה.

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
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