בס"ד

עלון שבועי

בית גמליאל

פרשת ויקהל-פקודי
פרשת פרה
כ"ג אדר תשע"ב
17/3/12
גיליון מס' 752

פרשת ויקהל-פקודי
כניסת שבת

17:27

יציאת שבת

18:27

מנחה באמצ"ש

17:53

ערבית באמצ"ש

17:03

דבר תורה  /הרב
"קחו מאתכם תרומה לה' כל נדיב לבו יביאה את תרומת ה'
זהב וכסף ונחושת"
"קחו מאתכם " ,המילה "מאתכם" לכאורה מיותרת  ,ובאה
להביע משמעות מיוחדת  .כח הנתינה מו שפע מאוד מהלב של
הנותן ורצונו העז לתת ומי שבאמת רצה מאוד לתת לבניית
המשכן ולא היה באפשרותו  .אומרים חז "ל ,שהקב"ה היה
רואה בצערו של זה  ,שאינו מסוגל לעבוד במלאכה הגדולה
ואין ביכולתו לתת כסף וזהב  ,היה הקב "ה מזמן לאותו א דם
המצטער כסף וזהב כדי שיוכל להתנדב .כמו כן ,אם היה

אדם ,שהוא מצטער צער רב על כך שהוא אינו יכול
להשתתף במלאכה הגדולה  ,כי לא ידע את מעשה
האומנות ,לאותו אדם  ,נתן הקב "ה בליבו חכמת לב
לעשות את מלאכת המשכן  .וזה שנאמר בפסוק "ויקרא
משה אל בצלאל ואל אה ליאב ואל כל איש חכם לב אשר
נתן ה ' חכמה בליבו " ולמי נתן ה ' חכמה בליבו ובחר בו
משאר בני אדם ? – זה שנאמר בפסוק "כל אשר נשאו לבו
לקרבה אל המלאכה לעשות אותה " שהייתה לו תשוקה
עזה לעשות את המלאכה -זה שנאמר בפסוק "כל נדיב
לב" .וזאת הכוונה "מאתכם" -שנתינת הנדבות והעשייה
במשכן נקבעה לפי עומק פנימיות הלב .
____________________________
שבת שלום ובשורות טובות ,הרב

השבת אבידה
אבדו משקפי ראיה בסביבות בתי הכנסת .
פנחס אריאל 0522459619-
______________________________________
בשוק פורים ,בסניף בני-עקיבא ,אבד לי רמקול
(בוקסה) שהבאתי לצורך פעילות בסניף .
המוצא מוזמן להחזירו.
אליאל מקול 9428359-

טוב להודות
תודה רבה לכל מי שסייע בשמחת נישואי דורון וש ינא,
באירוח ,אפייה ,בישול וריקודים  ,נשמח להחזיר לכם
בשמחות בקרוב.
אברהם וזהבה גוטמן
__________________________ ____________
השתתפנו במסיבת פורים שאורגנה ע "י ו עדת תרבות
ומאוד נהנינו  .הופעתו של משה להב והטיש הגדול
הייתה מלהיבה  ,יורם טהרלב הענק היה מרתק ושנון
והכיבוד היה טעים (לא ספרנו קלוריות !).
נהנינו גם מתחפושות החברים (שבו על הגג  ,ווקאל בית
גמליאל ,ביקור החותנת  ,מתנחלים "מעלי אבק ",
כבאי) ומהאווירה הנעימה  .ברצוננו להודות לכל
העושים במלאכה  ,ובמיוחד לוועדת התרבות על
ההשקעה המרובה ועל התוצאה הנפלאה  .כל הכבוד!
דליה ומאיר פרנקל

השיעור בגמרא בשבת אחה"צ בשעה  16:45בדיוק.
______________
שבת שלום ,הרב.

מזל טוב
מזל טוב לרחל (קוקי) ומאיר פישר להולדת הנכד  .בן
לאודליה ושלומי מימון  .שתזכו לרוב נחת מכל ה צאצאים.
__________________________________________
מזל טוב לרונן ורחינה מנדלוביץ ' להולדת הבן -עידן.
מזל טוב לסבא וסבתא מאיר ורחל להולדת הנכד .
שתזכו לרוב נחת מכל הצאצאים .
__________________________________________
מזל טוב לאורי וצביה מילר להולדת הבן ,
מזל טוב לשמוליק ושושי מילר להולדת הנכד .
מאחלת משפחת נגלר.

תנחומים
תנחומים למשפחת פרץ ע ם פטירתה של זהבה פרץ.
השבעה ,בבית הבן בגבעת שמואל  ,עד מוצ"ש.
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גמ"ח תרופות -איסוף תרופות עודפות
יש מי שצריך את הת רופות שאתם לא צריכים לקראת
חג הפסח  ,וכדאי גם "לנקות" את הבית מתרופות
עודפות .את התרופות העודפות (גם חלקי חפיסות ) אני
מעבירה לעמותת "חברים לרפוא ה"  ,האוספים את כל
סוגי התרופות שאינכם צריכים יותר  ,ומעבירים אותן
 .התרופות נבדקות
ללא תמורה לחולים נזקקים
בעמותה על ידי רוקח .רק תרופות ברות תוקף מועברות
לחולים וזאת אן ורק לאחר קבלת מרשם עדכני
מהחולה הנזקק  .פרטי התורמים הרשומים על האריזה
נמחקים .התרופות נשלחות לחולים לביתם  .האיסוף,
הפיקוח ,המיון ,האכסון והמשלוח מתקיימים בתנאים
מבוקרים ,ללא כל הוצאה מצד החולים .
___________________
ו...העיקר הבריאות,
יעל נדלר 0506282376
התאנה 210

נדל"ן למכירה/השכרה
להשכרה יחידת דיור ,שלושה חדרים ,מיוחדת.
0506455520
___________________________________________
אנחנו גרים במושב ומחפשים בית לשכירות מחודש אוגוסט .
בית של  4חדרים ויותר .נשמח לשמוע מכם ,משפחת מטודי.
יעקוב 0504477669
וליה יעל 0504477668
הופעה של הזמרת נתנאלה
מופע חדש ומרגש של הזמרת המופלאה נתנאלה ,אשר שבה
אלינו ואף הוציאה אלבום חדש  .במוצ"ש 17/3,בשעה
,20:30נוכל להנות משיריה וסיפריה  .אולם מופת,לוין
אפשטיין  22רחובות 55 .ש"ח במכירה מוקדמת 70 .ש"ח
בערב הארוע.
ניתן להזמין בטלפון. 0524840521 ,9310700 -

לוח מודעות
הכיני רגלייך לקראת הקיץ  :פדיקור ומניקור רפואי
וקוסמטי ,הסרת שיער בשעווה בכל חלקי הגו ף ,בנייה
והדבקה ציפורניים  ,איפור כלות וערב  ,נרות הופי.
מענה טלפוני מהשעות .20:00 - 8:00 :
יעל 0506499186
______________________________________
דרושה נערה ללינה בבית רחל ברגר משק  67,בין השעות
 22:00עד הבוקר תמורת תשלום .
לאה 0773476108
9439158
_______________________________________
פסח כבר מגיע  ,וכדי להקל עליכם עם עבודות הנקיונות
נשטוף בשבילך את הרכב גם מבפנים וגם מבחוץ !
נגיע אלייך הביתה  ,בשעות הנוחות לך ! בתשלום סמלי.
לתיאום מראש :
רז דשן 0526999690
עדיאל ששון 0546966060
_______________________________________
מעוניינים בתוספת מיוחד ת לאירוע שלכם? משהו
שידברו עליו גם אחרי האירוע? להשכרה מפל שוקולד
בגודל בינוני ,מתאים לפונדו ונראה מעולה ברקע ,
מתאים לכל אירוע ,בר/ת מצווה ,ימי הולדת ועוד .
איתי בקר 0509322578
_______________________________________
בת  19מנוסה ואחראית מעונינת לעשות ביי ביסיטר
בשעות הערב.
אושרית מנדלוביץ' 0504209799
______________________________________
תמונות ממסיבת פורים ה ועלו לאתר המושב.
_______________________________________
כל מי שצילם או הסריט במסיבת פורים את "כנר על
הגג" ,מתבקש להעביר לaharon@shevo.com-
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משולחן המזכירות
חיסוני כלבת.
ביום שישי ,ז' בניסן , 30/03בשעה  12:30ליד המועדון יחודשו
רשיונות להחזקת כלבים וחיסון כלבת שנתי לכלבי היישוב .
בנוסף מוזמנים כלבים חדשים החל מגיל  3חדשים וכלבים
שלא חוסנו בשנה האחרונה נגד כלבת .
להלן מוזמנים :
אלפרט ליאת צ'ייסר
שוגי
אלפרט עדי
אנג'י
אנגל דוד
אנגל שמואל גאוס  ,צ'אק
דורי מיכאל שון
דרשביץ גולן מילקי
גוגל
וייל דנה
ננה
יפרח יוסי
מוקה
לוגר משה
מנשה חנה לואי
צ'יף
נוה דביר
סופי
סלמון גבי
קסלר מרק מוקה
שבו אהרן חמודי
שני נעמה לינדה

ביטחון
עפ"י הנחיות פיקוד העורף נפתחו המקלטים הציבוריים
במושב .רשימה מלאה מופיעה באתר המושב  .ניתן להתעדכן
בהנחיות פיקוד העורף באתר המושב בזמן אמת .
משפחות שטרם מלאו דף משפחה מתבקשות להוריד אותו
מדף צח"י באתר המושב ולהעביר אותו למזכירות המושב
לאחר מילוי הפרטים  .אנשים המוכנים להתנדב בחירום  -נא
ליצור קשר עם ריקי אשל מצוות צח "י.
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העמותה למען החבר הותיק

מדרש פריחה
בסימן האביב המתחדש בעקבות נופים חבויים בשמורת
פּורה בהדרכת ד"ר נח חיות .מתי? יום שישי ,כ"ב באדר,
ָ
 ,16/3בשעה .12:00 :איך? טיול במכוניות פרטיות וברגל .
למי? לבודדים ,זוגות ומשפחות  .מה? בית-מדרש בטבע.
וגם ..פעילות מיוחדת לילדים .
*יש להצטייד במים ,כובע ואוכל
*ייתכנו שינויים עפ "י תנאי מזג האוויר והוראות כוחות
הבטחון
הרשמה מראש בלבד!!! השתתפות בהוצאות:
מבוגר  ,₪ 30ילד  ,₪ 15מחיר משפחתי ₪ 80
לפרטים והרשמה8608331. :
office@merkazherzog.org.il
www.merkazherzog.org.il
קייטנת פסח

 08:45תנ"ך -חנה לבל
" 10:00מצדה – מיתוס ומציאות"
מרצה :יוסי מריומה
יום שני כ"ה אדר 19/3/12 ,מדרשת ח"י
 17:00חוג ספרות עם יהודית בר יש "ע גרשוביץ
מפגש מס' " – 6חסד ספרדי" – א.ב .יהושע
יום שלישי כ"ו אדר 20/3/12 ,מדרשת ח"י
 17:00חוג מוסיקה עם גילה יוסלזון
_____________________
בתקווה לשקט ושלווה,
צוות העמותה ומרכז היום

בית חם

בחופשת פסח ,בין הימים :ה' ניסן ל -י''ג ניסן
( ) 5/4 – 28/3תתקיים הקייטנה לילדי גן חובה וטרום
חובה בגן מאיר (בכניסה של המושב).
בכל יום בקייטנה יקבלו הילדים טרופית ולחמנייה רצוי
להביא מים ,כובע וסידור .כל בוקר יתחיל בתפילה
ויסתיים בסיכום של היום .
הזדרזו להירשם מספר המקומות מוגבל !!!
לפרטים והרשמה:
שקד משה 9426379
אביה צור 9420869

משולחן המתנ"ס
*"שרים שלושה שרים גם ארבעה קולות" (אסתר ניצב)
ערב מחווה ללחניו היפים של יאיר רוזנבלום ,
בביצוע חבורת הזמר ובהנחיית יורם רו תם
(מנהל מחלקת המוזיקה של גלי צה "ל ועורך התוכנית
"ארבע אחרי הצהריים")
יתקיים ביום ראשון כ"ד באדר ( ,)18/3בשעה ,20:30
באולם האירועים בקיבוץ יבנה  .כניסה חופשית .
*חלומות וגנבים בחנות הבדים עם תיאטרון "תאיר",
הצגה ססגונית ומשעשעת המשלבת מסיכות ע "פ מדרש
חז"ל .לגילאי .4-10
אי"ה ,ביום שני כ"ה אדר  , 19/3בשעה  17:00בבית
גמליאל ,עלות לילד₪ 20 :
*נמשכת ההרשמה במתנ"ס לפסטיבל הקרח בירושלים .
אי"ה ביום שני י' בניסן  2/4/12נצא לפסטיבל הקרח
בירושלים .פרטים במידעון.

3

יום ראשון יום ראשון כ"ד אדר18/3/12 ,

המפגש הקבוע של בית-חם יתקיים ,בע"ה ,ביום שלישי
הקרוב ,כ"ו באדר ה' תשע"ב ( ,)20/03/2012בשעה 11:00
לפני-הצהריים במועדון וותיקים  .תתארח אצלנו חברתנו
במושב ,גב' קוקי פישר.
תודה לגב' מלכה כהן  ,שהתארחה אצלנו בשבוע החולף .
מלכה סיפרה לנו את הסיפור המפורסם של החלום
והאוצר כפי שהוא מסופר בגרסאות של חצרות חסידים
שונות (ר' נחמן מברסלב ור' שמחה בונים מפשיסחא) ואת
הלקח שניתן ללמוד משינויי הגרסאות .
________________________
לפרטים נוספים
מרים גרינוולד 9437841
מרים בר-לב 9431310
המכירה הגדולה לפסח
בגדי מעצבים ישראליים ,מטפחות ותיקים מעוצבים .ליווי
אישי של הסטייליסטית ,לימורי צדוק .תכשיטים
מעוצבים של המעצבת יערה .מפות שולחן של המעצבת
נעמה .המכירה תתקיים בבית משפחת גולדברגר  ,הזית
 ,154ביום שלישי ,כ'ו אדר  20/3בשעה .20:00
מכירת בגדים
אני שמחה להזמינכן להגיע למכירת האביב של טל  ,בתי.
טל מבטיחה בגדים יפהפיים של סופסו ף עונה ולצידם,
נגיעות של אופנת הקיץ  .כדאי ממש להגיע....
מתי? ימים רביעי -שישי שעות19:00-23:00-
יום שישי-מ .11:00-14:00משפחת שטאובר ,התמר  .53בית
גמליאל.052-4840521 .זה הטלפון שלי ,להבהרות נוספות .
אתם מוזמנים להעביר לחברו ת נחמדות....
_______________
להתראות ,פנינה
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ב"ה

ועדת תרבות + 50
במוצש"ק פרשת ויקרא א' ניסן ( )24/3תתקיים אי"ה הרצאתה של

מרים פאשה

"אירידולוגיה"-

אבחון בקשתית העין

אירידולוגיה
העיניים הן ראי הנשמה"
היא שיטת אבחון עתיקה אשר החלה בזמנים העתיקים עוד במצרים ומרכז אסיה לפני
אלפי שנים .מטפלים עתיקים בדקו את העיניים והלחמית שלמטופליהם על מנת
לקבוע את אופן הטיפול.
שיטה זו מאפשרת לאבחן את מצב בריאותו של האדם לאירידולוגיה
כל המופיע באיריס – צפיפות הרקמה ,צבעים ,סימנים שונים – כולם מעידים על
הגנטיקה של האדם ,חוזקות וחולשות מולדות ,פוטנציאל שבסופו של דבר עלול לגרום
למחלה גופנית.
הסימנים גם משקפים את אורח חייו של האדם – הרגליו ,מצבים כרוניים אשר התפתחו
לאורך זמן ,מצבו הרגשי – כולל טראומות שעבר.
היתרון באירידולוגיה הוא באפשרות לצפות מראש התפתחותן של מחלות וחולשות
שיצוצו בעתיד ,אם האדם לא ישמור על אורח חיים נכון עבורו ולכן היא משמשת גם
ככלי מניעתי חשוב למניעת מחלות ושמירה על בריאות טובה
על כל אלה ועוד נשוחח במפגש הנוכחי.
ההרצאה תתקיים במועדון המושב
בשעה  20:30מפגש חברים וכיבוד קל
בשעה  21:00בדיוק תחילת ההרצאה.
המחיר  ₪ 25למשתתף.
אנא אשרו השתתפותכם לשולמית טלפון  .050-7341428ניתן גם ע"י מסרון.
נשמח לראות את כולם

ועדת תרבות +50
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לוח אירועים לשבוע הקרוב
יום ראשון
כ"ד אדר 18/3
16:00
שיעור תורה לילדים
(ביהכ"נ הגדול)

יום שני
כ"ה אדר 19/3
17:30-19:30
ספריה

יום שלישי
כ"ו אדר 20/3
11:00
בית חם (מועדון
וותיקים)

יום רביעי
כ"ז אדר 21/3
16:00
שיעור תורה לילדים
(ביהכ"נ הגדול)

יום חמישי
כ"ח אדר 22/3
17:30-19:30
ספריה

זמני שבת ויקהל-פיקודי
תפילת מנחה
תפילת ותיקין
שיעור במסכת גיטין ,שמואל מרטין
שיעור במסכת שבת,
שחרית
שחרית
לאחר התפילה ,שיעור למבוגרים  ,עזרי דשן
במקביל שיעור לילדים  ,אופיר בוכניק
מנחה גדולה
מנחה גדולה
תהילים לילדים
שיעור גמרא ,הרב
תהילים לנשים ונערות
מפקד
בין מנחה לערבית ,שיעור בפ"ש

ביהכ"נ הגדול
שטיבל
ביהכ"נ הגדול
מנחת ש"י
ביהכ"נ הגדול
ביהכ"נ הגדול
מנחת ש"י
ביהכ"נ הגדול
מנחת ש"י
ביהכ"נ הגדול
בית משפ' מייזליק
בני עקיבא
שטיבל

17:27
06:10
07:30
07:30
08:30
08:15
13:00
13:00
13:30
16:45
16:00
17:00

בני עקיבא
המערכת:
עידית בוכניק
שירי גביש-טוויטו
מדפיסה :אפרת להמן
מפיצה :שרית גרוסמן
הודעות לפרסום יתקבלו עד יום
שלישי ב .19:00
dafmedabg@gmail.com
www.beitgamliel.org.il
שם :גמליאל .סיסמא57 :
מזכירות המושב9437133 :
Sg828@bezeqint.net

שבת שלום
ומבורך!!!
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לוז שבת-
-22:00פעולת ער"ש
-16:45מפקד מדריכים
-17:00מפקד
מנחה .פעולות .סעודה שלישית+שירים- .ערבית והבדלה.
שבטים מעפילים-הרא"ה(בנות) מצורף פה לו"ז שלכם לקראת השבת עם ילדי
המועצה אזורית גן רווה .
-16:30התאספות בסניף וחלוקה לבתים
-17:28כניסת שבת
-17:45תפילה בבית הכנסת המרכזי
ארוחת שבת
-20:45פעילות בסניף
בוקר שבת-
-8:30תפילת שחרית בבית הכנסת המרכזי
ארוחת שבת בבתים
-15:30טיול במושב
-17:00מפקד בסניף
מנחה ,פעולות ,סעודה שלישית  ,ערבית והבדלה.
-19:00שיחת סיכום עם ההורים והמשפחות המארחות
*כל החבר'ה שלא שילמו לי עדיין על המסיבת פורים מתבקשים לעשות זאת
בהקדם!
*מסע פסח קרב ובא!!!אל תפספסו! הרשמה עד יום רביעי הקרוב ! יהיה
מטווורף!! אנחנו מוצאים חולצות של הסניף לכל מי שיוצא  ,מי שרוצה חולצה
שיביא 17ש"ח למדריכים שלו  .מי שלא ישלם לא יהיה לו וחבל .
__________________________
שבת שלום אוהבים-צוותשע"ב.

