בס"ד

עלון שבועי

בית גמליאל

פרשת בשלח
שבת שירה
י"א שבט תשע"ב
4/2/11
גיליון מס' 746

פרשת בשלח
כניסת שבת
יציאת שבת
מנחה באמצ"ש
ערבית באמצ"ש

16:53
17:55
17:20
17:30

דבר תורה  /הרב
"וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה ה' במצרים ויראו
העם ויאמינו בה' ובמשה עבדו"
"אז ישיר משה"
בפסוקים אלו נמצאנו למדים איך העם מתעלה מדרגה אחר
מדרגה באמונת ה' .נזכור ,עם ישראל בתחילה הם בגדר
"הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה" אבל ,בכל
מכה ממכות מצרים -בני ישראל מתנתקים לאט לאט
מעבודה זרה ומתקרבים לאמונה בה' עד שמגיעים לדרגה של
"וירא ישראל את היד הגדולה" יש ראיה ויש ראיה .כאן הגיע

ברכות
פרס חינוך "גן אורן" תשע"ב
בשבוע שעבר התבשרנו כי " גן אורן" בניצוחה של הגננת
מיכל עוזרי וכוכבה ארביב זכה בפרס חינוך על עשייה
חינוכית מקורית יצירתית הראויה להוקרה והערכה .אנו
מחזקים את ידיה של הגננת מיכל.
ומאחלים המשך עשייה פורייה ומהנה
בגאווה ובהערכה :הורי וילדי "גן אורן".
בהזדמנות חגיגית זו רצינו להודות לכל השותפים
במלאכה,למר ביני ביננפלד ראש המועצה ,דוד אנגל,אהוד
אלפרט ,מיכל שני .ולכם ההורים היקרים ,הורי גן אורן
שנתתם מזמנכם ללא לאות במסירות והמון אהבה.
__________________________
בתודה רבה וועד "גן אורן"

השבת אבידה
נמצא קורקינט באיזור המגרש.
משפחת צור 9420869
שיעור בנושא "אהבת הארץ"
בית המדרש לנשים אמי"ת בינה יתירה מציג :ערב בנושא
אהבת הארץ .שיחה ע"י הרב זאב קרוב ,ולאחריה שירת
ארץ ישראל יחד עם המוסיקאית :אסתר קמאי .הערב
יערך בעז"ה ביום ג' ,י"ד שבט .7/2,בשעה ,20:00בחדר
המחול שעל יד בית המדרש ,בבית הספר אמי"ת בנות
רחוב לח"י  36רחובות .דמי כניסה 35 :שקלים .בואי
בשמחה!!

עם ישראל לראיה עמוקה כאשר הבינו שזאת היד הגדולה
אשר עשה ה' במצרים ,ללא בסיס באמונת ה' ,לפעמים
טחו עינהם של אנשים מלראות את הניסים המתרחשים
יום יום .שלמות האמונה מגיעה בעם ישראל לאחר
המעמד הגדול של קריעת הים .לפני קריעת הים עם
ישראל לא אמר שירה ,רק כאשר הגיע העם לשלמות
האמונה לאחר קריעת ים סוף אמרו שירה .כפי שנאמר
בתהילים" :ויאמינו בדבריו ישירו תהילתו" )ק"ו י"ב(
אומר המכילתא" :בשכר אמונה שרתה עליהם רוח
הקודש"
____________________________
שבת שלום ובשורות טובות ,הרב
שיעור לנשים
השבת לא יתקיים השיעור לנשים.
__________________
שבת שלום ,רבקה

מזל טוב
מזל טוב לנעה לוין בהגיעה למצוות.
מז"ט גם להורים תמי ויהודה.
שתזכו בע"ה להרבה שמחות ונחת מכל הילדים.

"מפי עוללים ויונקים יסדת עז"
אנו מזמינים את כל ילדי המושב לבוא ולה שתתף באמירת
תהילים .שבת בשעה  13:20מיד לאחר תפילת מנחה בבית
כנסת מנחת ש"י.
צ'ופר לכל משתתף ופרסים למתמידים.
ניתן להקדיש את אמירת התהילים לכל מטרה._______________________
אריאל בריח ומוטי טויטו
פעילות כיתה ו'
פעילות כיתות ו' במתנ"ס ,שהייתה אמורה להתקיים
במוצאי ט"ו בשבט נדחתה ליום חמישי  09/02/12עקב
הנטיעות.
____________
ניפגש ,אורן
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לוח מודעות
דרוש/ה עו"ס לעמותה למען החבר הוותיק חבל יבנה,
 25%משרה .קורות חיים ניתן לשלוח לפקס עד ה.23/2
פקס 8548719
_______________________________________
רכישת דירה בקלות-
איתן בן חור )אח של ליסה כהנא( מתעסק בנדל"ן מזה
מס' שנים ,יעזור לכם ברכישת נכס ,טיפול אחראי ומלא
בכל השלבים השונים והמורכבים שכלולים בקניית נכס
)כולל הכל :מציאת נכס ,מו"מ מול הגורמים השונים,
טיפול בחוזה רכישה ,לקיחת משכנתא מהבנק ,שיפוץ
ומציאת שוכרים )אם צריך(,ועוד.
איתן בן חור 0502105662
______________________________________
עמיחי שירותי איסוף בקבוקים ומיחזור
מכירים את זה? אחרי שבת יש לכם לפחות בקבוק או
שניים של יין שאתם רוצים למחזר אבל אין לכם זמן?!
שימו את הבקבוקים ליד פח האשפה מחוץ לביתכם.
במוצ"ש ויום ראשון אבוא ואקח אותם למחזור.
בואו ונשמור על הסביבה!
ניתן לשים גם בקבוקי שתיה קלה אישיים )בקבוקיפיקדון (
עמיחי ויינברג 9431069
_______________________________________
דרושה נערה /אישה לעבודת גיהוץ גדולה וחד פעמית
שירי )גביש( טויטו 052-8846354

משולחן הגבאים
בית כנסת ספרדי
כמדי שנה בשבת פרשת " בשלח " היא שבת " שירה" ,
אנו נוהגים להזמין חזן  /פייטן  ,השנה נארח את החזן/
פייטן מרדכי סיסרו .בהזדמנות זו אנו רוצים להודות
למשפחת פינחסוב שמארחים את החזן בביתם.
לוח זמנים לשבת :
ערב שבת  -תפילה במועדון ותיקים
תפילת מנחה  -כניסת שבת  ,ולאחריה תפילת ערבית
עונג שבת יתקיים  ,בשעה  , 20:30במועדון ותיקים
יוגש כיבוד קל.
תפילת שחרית  " :הודו " בשעה – 8:00
התפילה תתקיים "במועדון הגדול "
תפילת מנחה  :בשעה  13:00לאחר התפילה יתקיים
שיעור ,ולאחר מכן שירים ופיוטים עם החזן.
הציבור מוזמן לתפילות ולעונג שבת  ,נוער  ,גברים ,
ונשים

העמותה למען החבר הותיק
יום ראשון י"ב שבט5/2 ,
 08:45תנ"ך -חנה לבל
 10:00הרצאה" :למה אין חוקה בישראל ?"
מרצה :אור רוזמן.
יום שלישי י"ד שבט – 7/2 ,מדרשת ח"י
 17:00חוג מוסיקה עם גילה יוסלזון
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משולחן הוועד המקומי
מנהל חשבונות חדש לועד המקומי
החל מחודש ינואר החל לעבוד מנהל חשבונות חדש ,גבי זית,
לועד המקומי .אנו מאחלים לו הצלחה בתפקידו החדש.
בכל חודש יקבל כל תושב כרטיס של הנח"ש המפרט את
התשלומים :עבור ארנונה ועבור ועד מקומי.
נשמח לשמוע תגובות לגבי בהירות המידע או במידה ונפלו
טעויות בשמות או בכל פרט אחר המופיע על הכרטיס.
בימים אלה יחולקו בתיבות הדואר שוברי הארנונה +תשלום
לועד המקומי לשנת  .2012למשלמים בהוראת קבע ושייקים
) 6שייקים(יזכו להנחה לפי צו המיסים של .2%
כך תמנעו מריבית ופיגורים .יש להדגיש כי ריבית החובה על
פיגורים היא 9%שנתי .נא לסור למזכירות להסדרת חובות
ותשלומים לשנה החדשה ,בשעות קבלת קהל.
______________________________

ועדת איכות הסביבה
הקטינו את כמות הפסולת
חשוב להקפיד להשתמש פעם נוספת בכל מה שרק אפשר,
ולנסות לצמצם את הפסולת שכל אחד מאיתנו מייצר.רוב
המוצרים שאנו קונים גורמים לעלייה בכמות פליטת גזי
חממה בצורה כלשהי ,אם זה ביצור שלהם ,בשינוע או
בהשלכה למקום לא מתאים .להלן כמה רעיונות שימושיים:
*השתמשו בקופסה רב פעמית ולא חד פעמית לאחסון המזון
לארוחות מחוץ לבית.
*נצלו את שני הצדדים של כל דף שאתם משתמשים בו.
*הימנעו משימוש בכלים חד פעמיים.
*לא לקחת שקית בכל רכישה שעושים .ניתן לשים את
הדברים בתיק.
*להשתמש בסלי קניות רב-פעמיים כתחליף לשקיות הניילון
שבהן אנו אורזים את הקניות.
*לעשות שימוש חוזר בכל דבר אפשרי.
*למחזר נייר ובקבוקי פלסטיק במתקנים המתאימים.
בקבוקי פיקדון להחזיר לחנות או להשאיר עבור הפרויקט של
עמיחי ויינברג.
אם כל אחד מאיתנו יעשה שינוי קטן באורח חייו ,ביחד נעשה
שינוי גדול בעולם שבו אנו חיים.

בית חם
* המפגש הקבוע של בית-חם יתקיים בע"ה ביום שלישי
הקרוב ,י"ד' בשבט ) ,(07/02בשעה  11:00לפני-הצהריים
במועדון וותיקים .מהמועדון נלך לגן מיכל בו יארחו אותנו
לקראת ט"ו בשבט.
אנו מודים לחברתנו במושב ,גב' סימונה עמר ,ששוחחה עמנו
בשבוע החולף על הברכות שאנו מברכים על הפירות בהם
נתברכה ארץ ישראל ,יחד עם סימנים המאפשרים לנו לזכור
את סדר הברכות.
________________________
לפרטים נוספים
מרים גרינוולד 9437841
מרים בר-לב 9431310
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משולחן המתנ"ס
* מסע ייחודי לפולין בעקבות השואה ,בהדרכת נילי בן ארי
מטירת צבי .מתנ"ס חבל יבנה מארגן קבוצה ליציאה לפולין
בתאריכים י"ח עד כ"ה תמוז )(8-15/7
פרטים יינתנו בהמשך ,אך חשוב לנו לדעת אם יש
המתעניינים .הרשמה אצל ענת – במתנ"ס8622101
*שבת הגדול – שבת פרשת "צו"
משפחות חבל יבנה יוצאות לשבת הגדול ,הפעם לתל אביב.
בימים ז '-ח' ניסן ) (30-31/3למלון הרודס בתל אביב מרשת
מלונות פתאל .המלון החדש מציע לאורחיו לחוות את תל
אביב של פעם במקביל לשירות ומתקנים בסטנדרטים
הגבוהים בעולם .תל אביב בשנות השלושים של המאה
הקודמת נחשבה לעיר תרבותית ותוססת ,ימים בה העיר
היוותה נקודת מפגש מרתקת של התרבות האירופית עם
הלבנט .שבת שכולה מנוחה ,אוירה וחוויה.
₪ 1300
המחיר לזוג
₪ 1625
זוג  +ילד
 2ילדים בחדר נפרד ₪ 1030
 3ילדים בחדר נפרד ₪ 1300
₪ 1840
 3מבוגרים בחדר
₪ 30
תינוק
כיוון שעלינו להזדרז ולתת תשובה בהקדם אבקש להירשם עד
ה 5-בפברואר .פרטים נוספים והרשמה אצל הדס או ענת –
במתנ"ס .8622101
*סדנת סידור פרחים סדנת סידור פרחים עם השוזרת מירה
מרק אי"ה ביום רביעי כ"ב שבט )(15/2
בגבעת וושינגטון בשעה  ,20:30כל אשה יוצאת עם סידור
פרחים מעשה ידיה .עלות למשתתפת ) ₪ 25ולא כפי שפורסם
בטעות בעלון-עמכם הסליחה(
כל הקודמת זוכה!!! מספר מקומות מוגבל!!
הרשמה אצל ענת  0547775950או במתנ"ס
*שבוע גוש קטיף
שבוע בו חל כ"ב שבט נבחר כשבוע גוש קטיף בכל מוסדות
החינוך .ביום זה עלה הישוב האזרחי הראשון נצר חזני על
אדמת גוש קטיף .עבור תושבי גוש קטיף יום זה הוא סמל של
צמיחה ולא של חורבן .בניצן ,אתר הקראווילות הוקם מרכז
למורשת גוש קטיף לקראת מבנה הקבע שיוק ם בניצן החדשה.
התכנים בהם עוסק המרכז הם סביב "ונבנתה עיר על תילה"
המספר את סיפורו של גוש קטיף על רבדיו השונים .אי"ה
ביום שני כ' שבט ) (13/2נקיים ביקור במרכז בשעה 21:00
בתוכנית:
שיחה  +סרט כולל ביקור ב"גלריה הכתומה" משך הביקור כ-
שעתיים.
ישוב שיהיו בו כ 10-משתתפים תצא הסעה .עלות₪ 20 :
* סדר ט"ו בשבט
ביום רביעי ט"ו בשבט ) (8/2בשעה  20:30במועדון בית
גמליאל נקיים אי"ה סדר ליל ט"ו בשבט עם איתי פלאות.
איתי פלאות עורך ומנחה ערבי שירה בציבור וזמר עברי
בליווי גיטרה ומצגת מרהיבה .נסב סביב שולחנות ערוכים
נשיר ונספר סיפורים על פי הגדת ט"ו בשבט .עלות₪ 20 :
על מנת להתארגן לפי מספר אנשים  ,נא להודיע על הגעה
במיסרון לרותם שטאובר . 0526064837
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שירת הים ומעמד האדם
במרכזה של פרשת בשלח עומדת שירת הים .עם ישראל
יוצא ממצרים בניסים גדולים ,שמגיעים לשיאם בנס
קריאת ים סוף .המים הפכו לחומה ,בני ישראל הלכו
ביבשה ,והמצרים טבעו .וכל זה לאחר שנים רבות
של עבדות וסבל במצרים .בעקבות הנס הגלוי ,משה ובני
ישראל מתפרצים בשירה" :אז ישיר משה ובני ישראל ...
אשירה לד' כי גאה גאה סוס ורכבו רמה בים  .". . .על
הביטוי "סוס ורכבו רמה בים" כותב הנצי"ב מוולאזי'ן
בביאורו "העמק דבר"" :זהו תמצית השירה והעניין ,דו
משמעות סוס ורכבו נכלל הכל  -כמובן משירת הנשים".
במילים ספורות אלה ,מעלה בעל "העמק דבר" את
הקושי בפסוק ואת פיענוחו .הקושי הוא :למה ציין משה
מתוך מכלול הניסים שליוו את עם ישראל בצאתו
ממצרים דווקא את "סוס ורכבו רמה בים" .ודווקא
בפסוק הראשון של השירה שהיא אמורה לשמש כפתיחה
וכתמצית לכל השירה כולה .הנצי"ב מסביר שאכן מילים
אלו מהוות תמצית השירה כולה .והראיה לדבר משירתה
הקצרה של מרים והנשים )'כמובן משירת הנשים'(" :ותען
להם מרים שירו לד' כי גאה גאה סוס ורוכבו רמה בים".
מרים בחרה לשיר דווקא את הקטע הזה משום שהוא
עיקר השירה .מה הרעיון שעומד מאחורי הביטוי "סוס
ורוכבו רמה בים"? למה הוא מהווה תמצית השירה?
מסביר הנציב" :כמו שהסוס המוכן למלחמה נשמע
לרכבו ,כך איש חיל הוא סוס לאדוניו להתהלך באש
ובמים .והגדול ממנו הוא כסוס לשר האלף .ושר האלף
הוא כסוס ל  ....עד פרעה" .התרבות המצרית ראתה
את כל בני האדם כחלק ממערכת של סוסים ורוכבים,
אדונים ועבדים .כל אחד הוא עבד של הממונה עליו ,וכן
הלאה ,עד פרעה .כל העם היו עבדי פרעה .היה זה עולם
שאין בו הכרה בערך האדם .תרבות זו השפיעה ,כמובן,
גם על מעמדם של עם ישראל .בסוף חומש בראשית,
כאשר בני יעקב הגיעו למצרים ,התורה מונה את כולם
בשמות .השם הוא הביטוי של הערך והייחודיות של
האדם .גם בתחילת חומש שמות חוזרת התורה ומונה את
שמותם" :ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את
יעקב איש וביתו באו :ראובן שמעון לוי ויהודה :יששכר
זבולן ובנימן :דן ונפתלי גד ואשר" .כאילו בא הכתוב
להדגיש שבבואם למצרים ,היו להם שמות .אבל ברגע
שהתחיל השעבוד ,כבר אין ליהודים שמות .בכל סיפור
השעבוד ,אין התורה מזכירה את שמותם של בני ישראל.
"ויקח איש מבית לוי ויקח את בת לוי"  -לא "עמרם" לקח
את "יוכבד"" .ותתצב אחותו מרחוק"  -לא "מרים" עמדה
מרחוק .גם משה התחיל את החיים ללא שם .ותהר האשה
ותלד בן ...ותקח לו תיבת גמא ...ותפתח ותראהו את
הילד...והנה נער בוכה .רק לאחר שאומץ ,ועבר ממעמד
של עבד למעמד של בן בית של פרעה ,נזכר משה בשם.
במשך כל שנות השעבוד לקחו המצרים מישראל את
שמותם ואת כבודם .ובשעה שבני ישראל יצאו ממצרים,
תפיסת עולם זו של המצרים ,טבעה בים .על כך שרו
היהודים '' -סוס ורכבו רמה בים''  -אותה תורה של ביטול
ערך האדם נעלמה והתבטלה .כך הפכה יציאת מצריים
מקור לגאולת האדם.
* מבוסס על שיעור של הרב פירון
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לוח אירועים לשבוע הקרוב
יום ראשון
י"ב שבט 5/2
16:00
שיעור תורה לילדים
)ביהכ"נ הגדול(

יום שני
י"ג שבט 6/2
17:30-19:30
ספריה

יום רביעי
ט"ו שבט 8/2
16:00
שיעור תורה לילדים
)ביהכ"נ הגדול(
20:30
סדר טו בשבט
)במועדון(

יום שלישי
י"ד שבט 7/2
11:00
בית חם
)מועדוןותיקים(

יום חמישי
ט"ז שבט 9/2
17:30-19:30
ספריה

זמני שבת בשלח
תפילת מנחה
תפילת ותיקין
שיעור במסכת גיטין ,מאיר פישר
שיעור במסכת שבת,
שחרית
שחרית
לאחר התפילה ,שיעור למבוגרים ,שמואל לנקרי
במקביל שיעור לילדים
מנחה גדולה
מנחה גדולה
תהילים לילדים
שיעור גמרא ,הרב
תהילים לנשים ונערות
שיעור לנשים -הרבנית
מפקד
בין מנחה לערבית ,שיעור בפ"ש ,עזריה עוזי שמש

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
מועדון ותיקים
בני עקיבא
שטיבל

בני עקיבא

המערכת:
עידית בוכניק ושירי
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

לו"ז שבת
-20:30פעולת ער" ש
-16:15מפקד מדריכים
-16:30מפקד
מנחה,פעולות ערבית והבדלה
*שבט איתן-הל"ה נדחה למועד אחר באביב-עוד לא ידוע.
כולם מקבלים זיכוי במערכת של בנ"ע .שכוייח למי שנירשם!
*ביום ראשון זה קורה טיול לחרמון חב"ב!!יציאה בשעה 4:00
בבוקר ליד המזכירות חזרה משוערת בשעה ..18:00
התרגשות!!
*מד"צים השבוע יהיו ביום רביעי לשבט איתן ונעלה.
*נטיעות!!!כל הכבוד לכל מי שנרשם ב"ה אנחנו יוצאים
אוטובוס שלם .פרטים לגבי שעת יציאה יהיו בהמשך.
*שבת נוער -בשבת משפטים באלון מורה.עלות. 150-שווה
ממש!!)השבת מאורגנת ע"י המועצה(כווולם יוצאים!!הרשמה
עד סוף שבוע הזה אצלי(:
שבת שלום! אוהבים ,צוותשע"ב

שבת שלום ומבורך!!!
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16:57
06:10
07:30
07:30
08:30
08:15
13:00
13:00
13:30
16:00
16:00
16:30
16:30

