בס"ד

עלון שבועי

בית גמליאל

בשלח

פרשת בשלח
ח' שבט
19/1/13
גיליון מס' 790

תשע"ג

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

16:39
17:42
17:06
17:16

דבר תורה  /הרב
"ויהי בשלח פרעה את העם ולא נחם אלוקים דרך
ארץ פלשתים כי קרוב הוא".
נשאלת השאלה ,האם כך יש להזכיר את יציאת
מצרים? האם יש לתלותה בפרעה? הבטחת הקב"ה
היתה "הוצאתי את צבאותיכם" )י"ב ,י"ז( ובתהילים
אנו אומרים "בצאת ישראל ממצרים" )קי"ד א'( ,וכי
פרעה הוא הגיבור הראשי של גאולת ישראל ממצרים
והוא הסיבה האמיתית לגאולה? אלא ,השורש "שלח"
הוא מילת מפתח בכל פרשת גלות וגאולת מצרים.
א -בתפקיד שהוטל על משה זו "השליחות" ועתה לכה
ואשלחך אל פרעה" )ג' ,י"ד( "אהיה שלחני" וכו'.
ב -תוכן "השליחות" גם הוא נמסר בשורש "שלח"-
זוהי הדרישה הנדרשת מפרעה שבע פעמים "שלח את
עמי".
ג -סרובו העיקש של פרעה במשך כל המשא ומתן עם
משה ובכל הבטחותיו של קיימן גם הם בשורש "שלח".

הרצאה עם הרב ישראל רוזן
לידיעת החברים והחברות ,במוצאי שבת פרשת בשלח
מוצאי ט"ו בשבט  ,26/1יתארח במושב הרב ישראל
רוזן שליט"א ראש מכון "צומת" -צוותי מדע ותורה.
הנושא" :טכנולוגיה בהלכה"
ההרצאה מלווה במצגת )מומלץ( בשעה 20:00
)בדיוק!( במועדון .ציבור החברים והחברות מוזמן.
____________________________
הרב ,ביהכ"נ המרכזי,
ועדת תרבות.
שיעור לנשים
השיעור יתקיים השבת בשעה  16:40במועדון ותיקים
______________
להתראות ,רבקה
תנחומים לישראל עזריה במות אחותו,אינה קוקה
לבית טיאר .ישראל יושב שבעה בביתו בימי שישי
וראשון .תפילת שחרית ב.07:00-מן השמים תנוחם.

"לא ידעתי את ה' וגם את ישראל לא אשלח" )ה' ב'(
"ואשלחה את העם ויזבחו לה'" )ח' ,ד'( ,כאשר אשלח
אתכם ואת טפחם) "..י' ,י'( וכן הלאה .ובלשון זו גם
מתבטלות ההבטחות "ולא שלח את העם" "ותחזק
מצרים על העם למהר לשלחם" )י"ב ,ל"ג( וכו'.ועתה,
בגבול שבין תקופת העבדות לתקופת החרות ,בא פסוק
הפתיחה לפרשה "ויהי בשלח פרעה את העם"-זהו
הפסוק שבא להודיענו"דבר מי יקום" כדברי המדרש
בשמות רבה כ' ב'" -ויהי בשלח פרעה" ההד' תה' קמז'
טו':השולח אמרתו ארץ עד מהרה ירוץ דברו" .אוי להם
לרשעים ,שהם רימה ותולעה ובטלים מן העולם
ומבקשים לבטל דברו של הקב"ה .א"ל :אתם אמרתם
"וגם את ישראל לא אשלח" ,ואני אמרתי "שלח את
עמי" -נראה דברי מי עומדים ,דברי מי בטלים?! לסוף
עמד פרעה בעצמו ,והלך ונפל לרגליו של משה ואמר
להם לישראל "קומו צאו" א"ל הקב"ה מה ,פרעה?!
דבריך עמדו או דברי? לכך נאמר "השולח אמרתו ארץ"
אימתי? "ויהי בשלח פרעה"
_____________________
שבת שלום ובשורות טובות
הרב
שיעור גמרא שבת
השיעור במס' בבא בתרא יתקיים השבת בשעה .16:00
______________
להתראות ,הרב
״ שבת שירה״ בבית הכנסת הספרדי
כמנהגנו בשבת שירה נארח חזן  /פייטן.
תפילות השבת התקיימו במועדון הגדול .
תפילת מנחה  :זמן כניסת שבת
תפילת שחרית  :״ הודו״ בשעה 8:00
עונג שבת בשעה  , 20:30במועדון הגדול
כיבוד קל באוירת טו׳ בשבט...
הציבור מוזמן ,גברים ונשים...
מקווה
אילנה  0548094202-בימים :רביעי ,חמישי ,מוצ"ש.
דבורה  0544534015-בימים ראשון ,שני שלישי.
בימי שישי לסירוגין -השבוע אילנה.
נא להתקשר ולתאם במשך היום.
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לוח מודעות

שיעור פ"ש עם צקי שלו

משקפי רודי פרוג׳קט ב"איתן אופטיקה״.
לפי הזמנה .ניתן לראות קטלוג.
נחשון 0522995921
_______________________________________
המספרה של קרן .
לכול נשות/נערות המושב החדשות והוותיקות,
כאן תוכלו לקבל שירות  V.I.Pפרטי ואישי לכול סוגי
התספורות העדכניות צבעים,גוונים,תסרוקות
ערב/כלה/בת מצווה  ,איפור ערב/כלה ,עיצוב גבות
אומנותי וכל זאת מבלי לצאת מבית גמליאל.
התאנה  207מול מגרש הכדורסל.
לקביעת תור :קרן 0506455350

השבת אבידה
אבד אופנוע בימבה כחול הנושא שם אהרן
המוצא הישר מתבקש להתקשר.
דני מס 0524230455
_______________________________________
נמצאה כיפה בצבע אפור-לבן עם פס אדום בקצה ליד
מנחת שי.
אברהם 0546641044
_______________________________________

בואו בשמחה.
לימוד קריאת מגילת אסתר לבני נוער
בשבת פרשת "בשלח" ,ט"ו בשבט ,לימוד קריאת מגילת
אסתר לבני נוער ,בשעה שתיים בבית המדרש ,בבית
הכנסת הגדול ע"י עזרי דשן.
בואו בשמחה.

מזל טוב
מזל טוב ליעל ואליצור ויזנר להולדת הבת.
מזל טוב לשרה ושמעון מסינגר להולדת הנכדה.
גדלו אותה בשמחה ,בריאות ואושר
________________________________________
מזל טוב לרחינה ,רונן ,עידן ,וסבא וסבתא רחל ומאיר
מנדלוביץ להולדת הבן אריאל.
שתראו הרבה נחת ואושר
המשפחה

טוב להודות

נמצא מפתח של בית )נראה כרב בריח(
הרב 0547211291
הגות יהודית בעולם פוסט מודרני
במלאת  10שנים לפטירתו של פרופ' אליעזר גולדמן ז"ל,
חבר קיבוץ שדה אליהו והוגה דעות נועז ,יצירתי וצנוע,
שתורתו נותנת מענה מורכב ומאתגר לשאלות של קיום
יהודי בימינו.
נפגש במרכז יעקב הרצוג ,בקיבוץ עין צורים
ביום שלישי ב' אדר תשע"ג  12.2.2013בשעה 17.45
בין הדוברים :הרב ד"ר אריאל פיקאר ,פרופ' דני
סטטמן ,פרופ' אבי שגיא וד"ר גילי זיוון
הרשמה ופרטים נוספים –
08-8608331 office@merkazherzog.org.il
הרשמה לגנים וכיתות א'
תזכורת להורים ,יש לרשום את ילדיכם לגני הילדים
ולכיתה א' .ההרשמה תימשך עד ה 31 -בינואר ,2013
כ' בשבט .ההרשמה באתר האינטרט :רשות זמינה –
רישום למוסדות חינוך.
לפרטים :אודליה גברא 8622122
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השיעור הבא יתקיים בעז"ה ביום שני ,י"ז בשבט28 ,
בינואר בשעה  20:30אצל מש' נדלר.

ישר כח גדול ליוזמה הברוכה ,ועל הערב הנפלא
שהתקיים ביום שני  ,ערב לנשים  ,ערב של שמחה ,שירה
וריקודים ,המארגות :מרב בקר ,ליאת שמש ,שלומית גז,
וכמובן לכל מי שטרח והכין לכבוד הערב...
מי יתן וירבו ערבים כאלו במושבנו...
של שמחה ואחדות...
________________________________________
הפנינג ביום הבחירות!
ארגון מדהים ,חוויתי וכייפי לכל המשפחה,
ועל הכל יש להודות למוטי טויטו  ,ולילך קרפלס
על היוזמה הברוכה ,ולמתנ״ס שהיה שותף במתן
הפרסים לזוכים.
להורי תלמידי ביה"ס עמיח"י שלום,
ביה"ס החליט השנה לפעול במתוכנת של וועד הורים בית
ספרי עם נציגות לפי ישובים .נציגינו בוועד ההורים של
ביה"ס השנה הם נעמה קסלר ונמרוד גז.
תודה רבה לשניהם על שהתנדבו לתפקיד ,וגם להורים
שהביעו נכונות להיות בצוות.
ניתן לפנות לנציגינו בוועד בבעיות )או שבחים( בנושאים
הנוגעים למושב וביה" ס.
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רועי ידיד ההופעה!
רועי ידיד בהפקה מוזיקלית  ,עם תזמורת של 7
נגנים...
ההופעה תתקיים בהיכל התרבות שביד בנימין,
במוצ״ש  2/2/13בשעה ,20:45 :
מחיר כרטיס ליחיד  40ש״ח  ,בערב המופע
במכירה מוקדמת  70ש״ח לזוג
כרטיסים ניתן לרכוש אצל אילנה ניזרי 0508890805
שוק קח-תן
בתאריך  – 25/1שעות  11:00עד 15:00
בואו לתת ולקבל מכל טוב ולחגוג את השפע הקיים
סביבנו במעגל של נתינה וקבלה.
אפשר לתת ולקבל ספרים ,בגדים ,צעצועים,
משחקים ,כלי בית ,נעליים ועוד ועוד.
במהלך השוק יתקיים שוק איכריות ואיכרים -
תוצרת מקומית איכותית .
רוצה למכור את התוצרת שלך בשוק הקרוב? דבר/י
עם רויטל 0548107056

סימולציית נהיגה
ביום שלישי ,בשעה שבע וחצי בסניף בני עקיבא
תתקיים סימולציית נהיגה ,סדנה מגניבה וחויתית
שמעביר אבי קנטרוביץ,מרצה ידוע בנושא.
הסדנה מיועדת לכיתות י-י"ב ותכלול הסבר על
התמודדות עם נהיגה במצבים מסוכנים והדמיה
שכוללת בלמים ,גז ,הגה ,ומסך שמדמה את המצבים
הללו .הסדנה בחינם.
לפרטים נוספים :אור הקומונרית 0523664454-

בית חם
המפגש הקבוע של בית-חם יתקיים ,בע"ה ביום
שלישי הקרוב ,י"ח בשבט ה' תשע"ג ),(29/01/2013
בשעה  11:00לפני הצהריים במועדון הותיקים.
נארח אצלנו את הגב' נאוה לפיד ,המספרת סיפורים.
____________________________
לפרטים נוספים ניתן להתקשר:
למרים גרינוולד9437841:
למרים בר-לב9431301 :

נדל"ן להשכרה/מכירה
להשכרה יח' דיור בת  3חדרים ,מושקעת ויפה
מתאימה לזוג  , 1+אפשרות למשרד ,כניסה מידית
פרץ 0502051110
0502051108
_____________________________________
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משולחן המתנ"ס
"התיאטרון שלנו" גאה להציג  " :הדייג ודג הזהב "
אי"ה ביום רביעי י"ט בשבט 30/1/13בשעה 17:00
בגבעת וושינגטון
שבוע גוש קטיף
אי"ה ביום שני י"ז בשבט )(28/1
נקיים סיור בניצן ובישוב החדש וביקור במרכז למורשת
גוש קטיף ,בשעה  15:30יציאה מניר גלים וכניסה לכל
ישוב בחבל שיהיו בו  4נרשמים.
בתוכנית :שיחה ,סרט ,הדרכה במרכז ומפגש עם אנשי
הישוב .עלות 10 :ש"ח
*טיול מוסיקלי עם שלמה מוסמן "ברחובות של דן
אלמגור"
נופי הילדות והנעורים ברחובות של ד"ר דן אלמגור
מחייכים אלינו מתוך פזמוניו הידועים כמו :שיר
הפלאפל ,רומיה ויואל ,ויויו גם .אנו נשמע את
הסיפורים ונבקר באתרים העומדים מאחורי השירים
מלאי העליצות ,החיוכים וההומור.
המסלול :הבית ברחוב ש.ב.צ ,בית המשפט הישן ,בית
הפועלים ,מגרש מכבי ,בית הכנסת ובית העם.
עם שלמה מוסמן שהינו שילוב נדיר של מורה דרך
מוסמך שחקן ,מספר סיפורים ומוסיקאי אי"ה ביום
ראשון ל' בשבט ) (10/2/13בשעה  14:00נצא לטיול
ברחובות העיר "רחובות".
מחיר לאדם  ₪ 65 :מומלץ להביא לבוש חם ושתיה.
ההרשמה במתנ"ס עד 1/12/13

העמותה למען החבר הותיק
יום ראשון ט"ז שבט 27/1
 8:45תנ"ך ,חנה לבל
 10:00המשך נושא" :קצת בפנים קצת בחוץ"-
דמויות שעל קו התפר במקרא ובספרות
חז"ל
מרצה :יואל קרצ'מר-רזיאל
*טיול חורפי להרי ירושלים
טיול של נוף ומורשת בהדרכתה של עדנה אשד ,יתקיים
בעז"ה ביום רביעי י"ט בשבט 30/1 ,בין השעות8:00- :
.16:00
נבקר ביד השמונה ,ניפגש עם בן המקום ונשמע את סיפורו
המיוחד של הישוב ואנשיו .נטייל בהדרכתו בגן התנ"כי.
נטייל בשביל הפסלים של הר אדר ונבקר באנדרטת הראל.
נקנח בארוחת צהרים טעימה מאוד במלון מעלה
החמישה.
עלות) :כולל ארוחת צהרים(
רגיל ₪ 90 -
קהילה תומכת₪ 80 -
הרשמה במרכז היום בטלפונים050-5764044 ,8548693 :
או אצל הרכזות בישובים או אצל אריה גרינברג – אב
הבית בטלפון.050-5422847 :
ההרשמה עד לתאריך27/1 :
הזדרזו להירשם !
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סיכום הפנינג יום הבחירות
מתנפחים ,ג'ימבורי ,זומבה ,קרב מגע ,טניס שולחן,
כדורסל ,מחניים נשים/נערות ,מירוץ עממי 1800
מטר ,מירוץ תחרותי ,דוכני מכירות ואווירת קירוב
לבבות .למעלה מ 100-משפחות בחרו להעביר את
היום המוצלח ביחד.
במירוץ השדה זכו:
כיתות ד-ו בנים
מקום - 1דוד משה
מקום  -2אייל טויטו
כיתה ג בנות
מקום  -1אריאל אלפרט ועיינה משה
כיתות ז-ט
מקום  -1יוחאי נדלר
מקום -2איתמר טויטו
מקום -3עמית בוכניק
כיתות ז-ט בנות
מקום -1נועה לווין
כיתות י-יב
מקום -1אותי בקר
מקום -2דביר הריסון
מקום -3יעקב יולס
מעל גיל 18
מקום -1אסף יולס
מקום -2אהוד אלפרט
מקום -3ינון משה
מעל גיל  18נשים
מקום -1לילך קרפלס
אלופי כדורסל שלישיות :ספי קרייף ,אריאל קרייף
ויגיל יולס.
תודות :דביר הריסון ואוריאן מור על ניהול הרישום
לאורך כל היום.
לעומר פורמן,לביא דרורי ואוהד ניזרי על ארגון
תחרות הכדורסל.
לוועד המושב ולאילנה ניזרי על מימון ההפנינג.
למתנ"ס חבל יבנה על תרומת הפרסים והמדליות .
לילך קרפלס ומוטי טויטו.
פורים קרב ובא ,ומסיבת פורים מחכה...
יש תקציב ויש רצון מצד החברים,
דרושים מתנדבים לארגון מסיבת פורים.
כל המעוניין להרים את הכפפה
שיפנה לאילנה ניזרי
מפגשי הגינה הקהילתית
מתקיימים בכל יום ראשון מ 16:00-עד . 18:00
בואו לזרוע ,לשתול ,לנשנש ,לפטפט ,לחפור וללמוד על
גינון אקולוגי-אורגני והביאו אתכם חברים נוספים!
להוראות הגעה ושאלות דברו עם איתן 0526851871

4

מדי שבוע אנו עדים לפרסומים שונים של ענת יעקב ,רכזת
התרבות של המתנ״ס ,ענת עושה עבודה נפלאה ומביאה
לכל היישובים  ,הצגות לילדים  ,וערבים שונים ומגוונים
למבוגרים...
לצערי ,הפעילויות למבוגרים במושבנו ,לא זוכים לההענות
וההשתתפות בהם דלה!
וזה חבל...
בפרט כשהעלות היא סימלית  ,והעלות של הערב היא
בחסות המתנ״ס...
כפי שתראו בהמשך אמור להתקיים מופע מדהים ,אצלנו
במושב...
אני קוראת לכולם לשריין את התאריך ,ולהצביע ברגליים
ולהגיע למופע...
"כיפה סרוטה בחיי הקהילה"
החיים ביחד ולחוד -סטירה יהודית מטורפת המשאירה
מקום למחשבה...
מופע קומי חדש של הצמד אייל וישי ,אשר לוקח את
הצופה לגילוי מצחיק ואבסורדי של המציאות היומיומית
שלו .המופע עוסק בנושאים כמו הורים וילדים ,משיח,
העמותות הדתיות ,חינוך ואינטגרציה ,שירות לאומי ,סוגי
דתיים ועוד ועוד .אודות השחקנים :ישי מאיר ואייל
ניידורף מבוגרי "מעלה" .ממקימי תאטרון "תאיר"
וממוביליו השתתפו בהצגות רבות.
אי"ה במוצש"ק פרשת "משפטים" כ"ט בשבט )(9/2/13
בשעה  20:30בבית גמליאל ,דמי כניסה₪ 30 :
משנכנס אדר מרבין בשמחה!
בואו להרבות בשמחה באחר צהריים לכל המשפחה!!
בתכנית :עבודות יצירה על ידי מפעילה מוכשרת ומנוסה,
הפעילות מיועדת לכל הגילאים.
אחריה הפעלה על ידי "בלוניזם" -מופע בלונים מרהיב לכל
המשפחה .מדהים! לא לפספס! הנאה מובטחת לכל
המשפחה .רישמו לפניכם:
יום ב' ,א' אדר ) ,(11/02במועדון הגדול,
החל משעה  .16:00מופע ה"בלוניזם" יחל ב.17:30 -
הפעילות בעלות של  15ש"ח לילד,מלווה 10-ש'ח או 50
ש"ח למשפחה.בואו בשמחה וברננה!!
למי שמעוניין להפעיל דוכן מזון במהלך הארוע ,אנא פנו
אלינו לתיאום.
נילי דויטש ותמר וינשטוק.

בני עקיבא
ה' עימכם
השבת פעולת חב'ב עם יוסי וולפיש 20:30-
לימוד מדריכים 15:50-
מפקד מדריכים 15:55-
מפקד חניכים 16:00-
ביום חמישי נצא לנטיעות ויהיה ממש כיף)!!! :
בעזרת ה' ,נקיים ביום ראשון סעודת אמנים לכל הבנות
של הסניף לכבוד טו-בשבט ,בואו בהמוניכן!!

789

לוח אירועים לשבוע הקרוב
יום ראשון
ט"ז שבט 27/1
טיול של העמותה
למען החבר הותיק
16:00
שיעור תורה לילדים
בבית כנסת הגדול

יום שלישי
י"ח שבט 29/1

יום שני
י"ז שבט 28/1
17:30-19:30
ספריה

11:00
בית חם

סיור בניצן

סימולציית נהיגה בסניף
לחניכי בנ"ע..

יום רביעי
י"ט שבט 30/1
16:00
שיעור תורה לילדים
בבית הכנסת הגדול

יום חמישי
כ' שבט 31/1
17:30-19:30
ספריה

20:30
שיעור פ"ש )מש'
נדלר (

זמני שבת פרשת בשלח
תפילת מנחה
תפילת מנחה
תפילת נץ
שיעור במסכת גיטין ,מאיר פישר
שיעור במסכת שבת
שחרית
שחרית )הודו(
שחרית
שחרית
מנחה גדולה
תהילים לנשים
מנחה גדולה
מנחה גדולה
מנחה גדולה
שיעור הלכה עם יטב פנחסוב
תהילים לילדים
תהילים
שיעור גמרא אחה"צ ,הרב סלומון
שיעור לנשים-הרבנית
תהילים לנשים ונערות
ערבית
בין מנחה לערבית ,שיעור בפ"ש ,בן ציון נווה
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
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ביהכ"נ ספרדי
מנחת ש"י
ביהכ"נ הגדול
שטיבל
שטיבל
ביהכ"נ הספרדי
ביהכ"נ הגדול
מנחת ש"י
שטיבל
משפ' שבת
מנחת ש"י
ביהכ"נ הגדול
ביהכ"נ הספרדי
ביהכ"ה הספרדי
מנחת ש"י
משפ' אשל
ביהכ"נ הגדול
מועדון ותיקים
בית משפ' מייזליק

16:56
16:46
06:15
07:30
07:30
08:00
08:00
08:30
08:15
12:30
12:30
13:00
13:00
13:00
13:30-14:15
13:15
13:15
16:00
16:30
17:00

ביהכנ"ס הספרדי

17:39

שטיבל

שבת שלום ומבורך!!!

