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בראשית
כניסת שבת
יציאת שבת
מנחה באמצ"ש
ערבית באמצ"ש

16:49
17:48
17:06
17:16

דבר תורה  /הרב
"עץ פרי עושה פרי"
רש"י" :שיהיה טעם העץ כטעם הפרי ,והיא לא עשתה כן
אלא ותוצא הארץ ...ועץ עושה פרי ולא העץ פרי" היתכן? וכי
מה גרם לשינוי .ועוד" ,וירא אלוהים כי טוב" ומהו הטוב
בשינוי רצונו של מקום? בתחילה עשה במחשבה לקרוא את
העולם במידת הדין .זהו האידיאל של העולם הנברא .הנהגת
מידת הדין  ,היינו ,דרגת התנהגות כה גבוהה שלפיה זכאי
הנברא לפי מעשיו ואין לו צורך בכלל לנטיית החסד .ואכן,
בדרגת עול ם של דין ,אין הבדל בין קליפה לפרי וכוח ביצירה
טעמו בשווה בכל ,וטעם העץ כטעם הפרי .אולם ,עובדת
---------------------------------------------------------------החל מהשבת הקרובה,פרשת בראשית,מתחדש השיעור
בגמרא.נפגשים אחר הצהריים בשעה .16:00להתראות,הרב.

מזל טוב

שיתופה של מידת הרחמים ,מיעטה את הבריאה .שוב אין
האדם מסוגל לעמוד בעוצמה של הדין .ודרגת הדין משמשת
עתה לנקודה אחרונה שאליה האדם צריך להגיע ,בהמעטת
הבריאה אין העץ דומה לפרי .השינוי איפוא ,מתכנית
הבריאה עצמה ,ומשיתופה של מידה אחרת .ואף על פי כן
שינוי זה הוא "טוב" -,כי בוא גנוז הטוב של מידת הרחמים.
היינו כשאר אדם חוטא הוא תולה את מעשה החטא ביצר
הרע שהסית אותו ואז הוא יכול לידון במידת הרחמים.
שבת שלום,הרב.

טוב להודות

לשירי ומוטי היקרים .המון מזל טוב להולדת הבת .מי
יתן ותרוו ממנה ומשאר ילדכם שמחה,בריאות ואושר.

גלעד שלנו בן חדשיים וזו ההזדמנות להודות לכל
המשפחות שטרחו ,אפו ,בישלו ופינקו אותנו מלידתו ועד
היום ...תודה ענקית על הברכות והאיחולים ,החום
והאהבה שהרעפתם עלינו.
מי יתן שנזכה וירבו השמחות אצל כולנו!!!

מזל טוב ללילך ויואב להולדת האחיינית.

ממשפחת צור.
________________________________________

מזל טוב למאשה ושמחה גביש להולדת הנכדה.

ביטחון
במוצ"ש שבת תשובה נגנבו כבשים מהדיר של משפחת
לוי.
לאחר החגים יפתח ,בע"ה ,קורס הכשרה למתנדבים
חדשים למתמי"ד .כל המעוניין להצטרף למתנדבי
המתמי"ד בשמירה על ביתנו ורכושנו מוזמן ליצור קשר
עם מפקד הבסיס  -רן פריינטה0506276285 ,
או איתי  -ליאור פורמן.0546330468 ,
______________
מקווה
אילנה 0548094202 -בימים :רביעי ,חמישי ,מוצ"ש.
דבורה 0544534015 -בימים ראשון ,שני שלישי.
בימי שישי לסירוגין -השבוע דבורה.
נא להתקשר ולתאם במשך היום.

ישר כח גדול למוטי ושירי טיוטו  ,שארגנו את ההקפות
השניות שהתקיימו בצאת שמחת תורה.
________________________________________
רוצים אנו להודות לגבאי בית הכנסת הספרדי  ,שלמה
יפרח ומאיר ניזרי,
שהחל מר"ח אלול ועד לסיום שמחת תורה  ,דאגו לציבור
המתפללים  ,אם בכוס תה חם בימי הסליחות,
או בסידור וארגון המועדון הגדול בראש השנה וביום
הכיפרורים ,לרווחת כל המתפללים,
הדברים לא נעשים מאליהם ,יש מי שדואג שהדברים
יבוצעו על הצד הטוב ביותר ועל כך מגיע להם תודה
רבה!!! ומי יתן בחגי תשרי בשנת תשע"ד  ,נתפלל בבית
כנסת חדש וקבוע ולא ננדוד ממקום למקום....
בברכה,
ציבור המתפללים
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ועדת תרבות +50

לוח מודעות
מספר הטלפון החדש שלנו הוא
086754205
מוטי ושירי טויטו
________________________________________
למכירה ,במחיר סימלי,מזנון מעץ בצבע ונגה באורך 3
מטר.
דנה 0545940168
________________________________________
דרושה עובדת לעזרה במשק בית פעם בשבוע.
דנה 0545940168
________________________________________
למכירה שולחן לפינת אוכל 6+כיסאות-צבע חום ,מצב
מצוין.
אילנית 0576965787
________________________________________
חוג ציור ויצירה -בעזרת ה' ,ביום ד' הקרוב ) (17/10בשעה
 16:00ניפגש שוב ,במרץ ובכוחות מחודשים .אשמח
לראותכם.
נצייר ,ניצור ,נצבע ,נדביק ונכייר..
אילנה להמן 0548094202
_________________________________________
חוגים וחוגגים אצל חנה מנשה .מתחילים וממשיכים
להנות בשיעורי אומנות ,ציור וויטראז'.
קבוצות מטרום חובה ,יסודי ,ומבוגרים .אפשרות
לסדנאות חד פעמיות לימי הולדת ,מפגשי נשים ,משפחות
וכ"ו.
0508872293
0777960969
________________________________________

נדל"ן להשכרה/מכירה
מעונינים לקנות בית מהבניה החדשה ,לפחות  6חדרים
עדיפות לבית מושקע או חצי דונם אדמה שניתן לבנות
עליו בית.
פינחס 0547224490
________________________________________
להשכרה בית גדול עם נוף פסטורלי ,מרווח  6.5חדרים,
מטבח חדש ,ממוזג ,מרושת ומסורג ,ספרייה גדולה
בסלון.
מינה לוינגר0503336754
חנניה לוינגר 0505662818
________________________________________
בית להשכרה ,מיידית 5 .חדרים יפים מאוד וממוזגים,
פלוס מחסן.
טל 0524498254
089430545
2

לאור הדרישה של החברים להצטרף ל"מסע המושבות"
בעקבות הרב קוק מצ"ב פרטים לתאריך נוסף .
לחוויה יחודית ומרתקת
ומפגש מרתק בין גווניה השונים של החברה הישראלית
בחג החנוכה בימים ראשון ושני ג'-ד' טבת תשע"ג )16-
(17/12/2012
מסע בן יומיים לזכרון יעקב  ,מרחביה ,כפר תבור ,פוריה,
כנרת ,ראש פינה ויסוד המעלה
בשנת תרע"ד ) (1913כיהן הרב הראי"ה קוק זצ"ל כרבן
של יפו והמושבות בא"י .על רקע המתח החריף בין הישוב
הישן לבין היישוב החדש ההולך ונבנה בארץ ,ולמרות
האידיאולוגיה האנטי דתית וההתנהגות החילונית של
החלוצים יצא הרב קוק למסע אל המושבות ,שאליו
הצטרפו רבנים נוספים וביניהם הרב יוסף חיים זוננפלד
זצ"ל ,רבו של הציבור החרדי בירושלים והמתנגד החריף
לאופי החיים של הישוב החדש.
המסע נועד למפגש בין המחנות ולקירוב הלבבות  .האם
הצליחו בכך הרבנים והרב קוק? האם אפשרית זהות
יהודית ללא שמירת מצוות? האם אפשרי הקשר בין
דתיים ולא דתיים?
ובאחת  :האם הצליח המסע ?!
במשך יומיים אנו נוסעים באוטובוס צמוד בליווי
הרצאות והדרכה ברמה אקדמאית ,נפגשים אישית עם
אנשים מן המחנות השונים ,ודנים בשאלות העולות לסדר
היום.
המסע משלב פגישות עם דמויות ייחודיות מאנשי
המושבות ,הכרת הארץ ,היסטוריה ואקטואליה  -דיון
בבעיות ובאידיאולוגיות דאז ובהשלכותיהן להיום.
המחיר  760ש"ח כולל מע"מ ,אוטובוס צמוד ,כניסות
לאתרים ארוחת ערב בשרית ,לינה בבית ההארחה אחוזת
אהלו ,ארוחת בוקר וארוחת צהרים
אם יהיו מספיק נרשמים מהמושב ,יצא האוטובוס למסע
מהיישוב.
פרטים – נחמה , 0547679248
או אצל שולמית אנגל .0507341428

+

העמותה למען החבר הותיק
יום ראשון כ"ח תשרי14/10 ,
 8:45תנ"ך ,חנה לבל
 10:00הרצאה :אלי כהן -המרגל שלא חזר התופת
מרצה :יוסי מריומה
יום שלישי ל' תשרי – ר"ח מרחשון – 16/10/12 ,מדרשת
ח"י
 – 17:00חוג מוסיקה עם גילה יוסלזון – פתיחה.

776

בית חם
בשעה טובה נחזור לפעילות של בית-חם בשבוע הקרוב .במהלך שעון החורף ניפגש תמיד בימי שלישי בשעה  11:00לפני
הצהריים .המפגש של בית-חם בשבוע הקרוב יתקיים בע"ה ביום שלישי ל' בתשרי) ,ראש חודש מרחשון( ) ,(16/10בשעה
 11:00לפני-הצהריים .נארח אצלנו את החבר יהודה לוין המתגורר במושבנו.
אנו מודים לבנות-המצוה של המושב ולמשפחת בן-יאיר ,שארחו אותנו לפני ראש השנה -במסגרת סיום הפרויקט של שנת
בת -המצוה שלהן .היה זה סיום מענג ומוצלח לפעילות של בית-חם לשנת תשע"ב.
________________________
מרים גרינוולד 9437841
מרים בר-לב 9431310

לוח אירועים לשבוע הקרוב
יום ראשון
כ"ח תשרי 14/10

יום שני
כ"ט תשרי 15/10

יום רביעי
א' חשוון 17/10

יום שלישי
ל' תשרי 16/10

18:00-20:00
ספריה

יום חמישי
ב' חשוון 18/10
18:00-20:00
ספריה

זמני שבת בראשית
תפילת מנחה
תפילת ותיקין
שיעור במסכת גיטין ,מאיר פישר
שיעור במסכת שבת
שחרית
שחרית
לאחר התפילה ,שיעור למבוגרים ,יונתן להמן
במקביל שיעור לילדים ,עמי ארז
מנחה גדולה
מנחה גדולה
מנחה גדולה
תהילים לילדים
תהילים
תהילים לנשים ונערות
בין מנחה לערבית ,שיעור בפ"ש ,מאיר

המערכת:
עידית בוכניק
שירי גביש-טויטו
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

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

בני עקיבא
השבת פעולת חבב21:30:
מפקד ולימוד מדריכים16:10:
מפקד חניכים16:30:
ה' עימכם!
*שבוע שעבר יצאנו למסע סוכות והיה סופר כיף!!
יישר כח לכל מי שבא...
*בקרוב מתחיל חודש אירגון ומתחלפים המדריכים אז נא
להתעדכן בפרטים...
שבת שלום!!
אור הקומונרית

שבת שלום ומבורך!!!
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18:51
05:45
07:00
07:30
08:00
08:15
13:00
13:00
13:00
13:30
13:45
17:10

