בס"ד

עלון שבועי

בית גמליאל

פרשת האזינו
י"ג תשרי תשע"ג
29/9/12
גיליון מס' 776

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

17:07
18:05
17:53
18:03

מזל טוב
יום לימוד לנשים
במדרשת אורות עציון
בימי שלישי בין  ,08:30-13:15החל מ -א' בחשוון16/10 ,
בתכנית השיעורים:
*"אגדות חז"ל לאור הפרשה" הרב אביחי קצין
*"רמב"ן על התורה" הרב אריה שטרן
*"בין קודש לחול-שיחה בשניים" הרב עוזי ביננפלד
והרב הדס הופמן
*"נשות החייל של שלמה המלך" הרב ברוך הרניק
*"מדינת ישראל כהתגשמות חזון הגאולה" מו"ר הרב
חיים דרוקמן
לפרטים נוספים נא התקשרי 08-8622122 :או 08-
 .8511949הרשמה במיילyomlimud@gmail.com :
או בפקס8520120 :

מזל טוב לנתנאל הריסון לאירוסיו עם טליה
לרעי דשן לאירוסין עם תחיה,
מאחלים לכם המון אושר,בריאות ,שמחה והצלחה בדרככם
החדשה.אוהבים מאוד,החברים.
__________________________________________
מזל טוב לדבורה ושלמה יפרח להולדת הנכד ,בן למאור
__________________________________________
מזל טוב לאושרה ושבי דויטש לנישואיי הבת מעין עם עתיר.
__________________________________________
מזל טוב לזהבה ומוטי פניני להולדה הנכדה ,נעה ,בת לרעות.
__________________________________________

שוק קח-תן

הקפות שניות

ביום שישי הקרוב –  - 28/9שוק קח-תן במושב שדמה!
 11:00-15:00בואו לתת ולקבל מכל טוב....
בנוסף יתקיים שוק איכרים  -מכירה של תוצרת
מקומית )יש הרבה מקום לעוד דוכנים! דברו איתנו אם
תרצו להצטרף(
________________
אפרת 0524345663

ציבור החברים מוזמן להקפות שניות ברוב עם ,ברחבת
מגרש הכדורסל .מפגן של אחדות והתעלות רוחנית.
בואו לשמוח,בשמחת התורה ,במוצאי שמחת תורה ,יום שני
 8/10בשעה .20:00
הנגן הוא מתניה ,להקה שלמה של איש אחד ..מדהים!
בואו בהמונכם!

ועדת איכות הסביבה
הוועדה חוזרת ומבקשת מהציבור לשמור על הניקיון
באזור מכלי המיחזור ליד המכולת .לא להשאיר שקיות
עם נייר ובקבוקים על יד המכלים ,אלא להכניס הכל
לתוך המכלים .קרטונים  -לתוך המכל הגדול בצד ימין
של המכולת .נא לא להשאיר בקבוקי זכוכית וכל פסולת
אחרת .הניקיון והאסתטיקה הם לטובת כולם .חג שמח
ושנה טובה!

מקווה
אילנה  0548094202-בימים :רביעי ,חמישי ,מוצ"ש.
דבורה  0544534015-בימים ראשון ,שני שלישי.
בימי שישי לסירוגין.
יש לקבוע מראש
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לוח מודעות
ספּר )מעצב שיער( לילדים וגברים ביבנה :נחמד
ומשקיע ,במחיר מבצע  25ש"ח.
מבצע תש"ח  3יבנה.
מיכאל איטח 0508363394
______________________________________
מכון קשב-אביב פותח סדנא להעצמת ילדים בכיף
לקראת כיתה א.
הסדנא מספקת לילד בסיס איתן בצורה חוויתית
ומקצועית ועוזרת לו להגיע לכיתה א' מוכן ובשל.
במהלך שנת הלימודים הראשונה נמשיך ללוות את
הילד ע"י העשרה ופיתוח כישורי חיים ,הצלחה ובטחון
עצמי.
הסדנא תועבר ע"י הגננת מיכל בשיתוף עם קלינאית
תקשורת ,מרפאה בעיסוק ופסיכולוגית.
תחילת הסדנא ב 16/10בשעה .16:00
לפרטים08-9467880 :
אורלי וישנגרד 0509467880
________________________________ ______
מחפשים עוזרת בית.
אלעד ולימור דרורי 9422447
0544488433
______________________________________

נדל"ן להשכרה/מכירה
להשכרה יח' דיור מושקעת בת  3חדרים לכניסה מידית,
מתאים לזוג  1+ילד.
פרץ ,0502051108
0502051110
_______________________________________
למכירה משק , 88משפחת קרייז
ברוך קרייז 0505635902
ערב הושענא רבה בחוויות שוויץ
ערב הושענא רבה תשע"ג ברחבת הדקלים בחוויות
שוויץ רחובות" .נכנסים עם רבי עקיבא לפרדס"-שיחה
בין הרב,דר' בני לאו והסופרת יוכי ברנדס,
בעקבות ספרה החדש.
במוצאי שבת 6/10 ,בשעה – 20:00התכנסות וכיבוד קל.
בתום השיחה יתקיימו מעגלי לימוד מונחים בענייני
דיומא.
הציבור מוזמן,הכניסה חופשית.
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עקב שיעורים אחרים שמתקיימים  ,החלטנו לדחות את
חידוש השיעורים עם צקי לאחר החגים.
התאריך המדוייק יפורסם לאחר סוכות.
_____________________
חתימה טובה ,יעל

טיול חוה"מ סוכות
תושבי בית גמליאל ,מוזמנים לטיול חוה"מ סוכות בארץ
בנימין .הטיול יערך ,בע"ה ביום רביעי י"ז תשרי ).(03/10
אוטובוס ומדריך בחסות "פרוייקט משקפת".
נבקר בקבר שמואל הנביא ,נסייר בעתיקות ונצפה מגג
המבנה על נופה של ירושלים וחבל בנימין.
נעלה למרכז ה מבקרים פסגות ומשם נמשיך לכוכב
השחר.
בכוכב השחר נאכל ארוחת צהרים ונשמע את סיפור
המקום מפי המתיישבים.
ניסע לתצפית בקידה  -נוף פנורמי מרהיב לעבר בקעת
הירדן.
נבקר בהיאחזות אש קודש ,ונשמע את סיפור החקלאות
העברית המתחדשת.
נצעד למעיין הגבורה ונסיים בעלי.
סוכה תעמוד לרשותנו .נא להצטייד בארוחת צהרים.
כיבוד קל יוגש בערב.
תשלום ₪ 85 :למבוגר ₪ 65 ,לילדים ונוער )עד ₪ 400
למשפחה(
יציאה ב  , 8:30 -חזרה משוערת .20:00
גמר חתימה טובה וחג סוכות שמח.
לפרטים והרשמה עד י"ד תשרי -
משה פרץ 0523586072

בני עקיבא
שבת שלום לכולם ,אני מקווה שהחג והצומות עברו
בסדר ,אבל אני עדיין רוצה לאחל שנה טובה וגמר
חתימה טובה לכולם ,ואם כבר הספקתי לפגוע – סליחה
ומחילה.
השבת פעולת חב"ב21:30:
מפקד מדריכים17:00:
מפקד חניכים17:15:
בעז"ה נצא השבוע למסע סוכות ,יישר כוח לכל מי
שנרשם בזמן!!
אז ניפגש ביום שלישי ב 8:00במזכירות עם אוכל ,מים )3
ליטר( ,נעליים נוחות וציוד ליומיים.
שימו לב ,בשבת חול המועד אין סניף!!!
_________________
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משולחן המתנ"ס
פעוטאטרון:
תוכנית שנתית לפעוטות בגילאי  2עד 5
הצגות.ס
המתנ"
משולחן
יתקיימו 6
במסגרת התוכנית
התוכנית תפתח עם המופע:
"יצאתי לטייל בשביל המתפתל" משיריה של מיריק שניר.
אי"ה ביום רביעי ח' בחשוון תשע"ג ) (24/10/12בניר גלים.
בשעה 17:00
כניסה להצגה  ₪ 20לילד  +מלווה )מעל גיל (18
מינוי לכל  6ההצגות –  ₪ 80לילד +מלווה.
ז' בכסלו ) (21/11/12בבני דרום – "אילת מטיילת" עם הגר חופש
ו' בטבת ) (19/12/12בבית גמליאל – "הצב של אורן" עם הגר חופש
י"ב בשבט ) ((23/1/13בכרם ביבנה – "הבית של יעל" עם הגר חופש
ג' באייר ) (13/2/13תבוא הודעה – "מוכר הבלונים" עם הגר חופש
י"ד אייר ) (24/4/13תבוא הודעה – "פרפרים בבטן" של תאטרון מידטק
מנוי הצגות ילדים בחבל יבנה

משולחן המזכירות

מתנ"ס חבל יבנה יוצא בתוכנית מנויים.
מנוי לגילאי  10 – 4ל 5-הצגות ילדים שיתקיימו בגבעת וושינגטון.
בימי רביעי בשעה 17:00
מוסיקה של אגדה
–
י"ד בכסלו 28/11/12
מחסן השטוזים של דתיה
י"ג בטבת 26/12/12
דירה להשכיר
י"ט בשבט 30/1/13
הדייג ודג הזהב
כ"ד באדר 6/3/13
הכבש הששה עשר
כ"א באייר 1/5/13
מחיר לכרטיס בודד לילד –  ₪ 50למלווה )מעל גיל ₪ 30 (18
מנוי לילד  +מלווה מבוגר אחד )מעל גיל ₪ 200 = (18
מלווה  2 +ילדים = ₪ 350
מלווה  3 +ילדים = ₪ 500
הרשמה בזמן מקום מסומן!
מוזיאון וסיורון
נצא לסייר ולהכיר תערוכות במוזיאון ישראל המתחדש בשילוב סיורון נוסף במוזיאונים השונים בירושלים
הסיורים התקיימו בימי שלישי ויצאו מרחבת המועצה בשעה ) 13:30במידה ויהיו  5אנשים בישוב יתבצע איסוף( הרשמה עד
.11/10/12
חזרה משוערת בערך ב21:00 -
מחיר לסיור) ₪ 75 :כניסות ,הדרכה ,הסעה (.
סיור ראשון :יום שלישי י"ד חשוון ) (30/10/2הרשמה עד) (20/10/12
"חסידים לא רק שחור – לבן" במוזיאון ישראל וסיורון במוזיאון בגין.
בהדרכת :שרה ספראי
ביקור בתערוכה חדשה במוזיאון ישראל "חסידים :לא רק שחור לבן" התערוכה מאירת העיניים מציגה לראשונה במוזיאון
ישראל ,את התרבות החסידית מנקודת מבט אתנוגרפית חדשה .החוויה החסידית משתקפת באמצעות חפצים המייצגים את
החיים הרוחניים-חברתיים העשירים של החסידים ,ובמיוחד את הרגלי הלבוש של הקבוצות או "החצרות" השונות
הסיורים יתקיימו בתאריכים :י"ד חשוון  ,30/10י"ג כסלו  ,27/11י"ב טבת  ,25/12י"ח שבט ,29/1/13
סיורים נוספים יהיו בנושא :נשים במוזיאון ,בעקבות המקדש וביקור בשרשרת הדורות ועוד .פרטים יגיעו בהמשך ,עקבו
אחרי הפרסומים החודשיים.
אתר המתנס:
http://www.hy.matnasim.org
מצ"ב לינק של האתר של המתנ"ס בחבל יבנה מומלץ לכולם להיכנס כבר היום.
_______________
גמר חתימה טובה
צוות המתנ"ס
3
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העמותה למען החבר הותיק
מרכז היום יוצא לחופשה מערב יוה"כ ועד לאחר שמחת תורה ,נחזור אי"ה ביום שלישי 9/10/12
בהזדמנות זאת אאחל לכם כתיבה וחתימה טובה וחג סוכות שמח.
להזכירכם ,נמשכת ההרשמה לחוגי אחה"צ במרכז היום היזדרזו להירשם!!
**חוגי מדרשת ח"י לשנת תשע"ג:
גם הפעם מן המיטב שבמיטב ,חוגי מדרשת ח"י ותיקי החבל ,במגוון הצעות תרבותיות-איכותיות.
פתיחת חוג מותנית במס' משתתפים מינימלי של  20איש .חשוב להירשם בזמן על מנת שנוכל לקיים את החוגים.
ההרשמה מתקיימת במזכירות מרכז היום לקשיש בטלפון08-8548693 :
עבור כל חוג שכר הלימוד הוא על סך  ₪ 40למפגש.
החוגים מתקיימים במבנה מרכז היום )בקיבוץ יבנה(.
חוגי אחה"צ:
כל החוגים יתקיימו אחה"צ בין השעות 17:00-18:30 :אחת לשבועיים
)מלבד "השמות הגדולים של האמנות" – שיתקיים אחת לחודש(
*השמות הגדולים של האמנות – עם ד"ר אפי זיו – אחת לחודש ,בימי ראשון" .הצעדים הראשונים בציור
הרנסאנס" -ג'וטו ומאזאצ'ו שחולל מהפך בציור הפרספקטיבה .פתיחה4/11/12 :
*ספרות – עם יהודית בר ישע – בימי שני ,נפתח בסיפור :בניין שלם – של הסופרת יעל משאלי .פתיחה22/10/12 :
)לחברי יבנה  -רשימת ספרים ניתן להשיג מאסתר תדהר(
*מוסיקה – עם המוסיקולוגית גילה יוסלזון בימי שלישי,אחת לשבועיים .
פתיחה 12 , 16/10/12 :מפגשים של "חיבורים" בעולם המוסיקה ,חיבור בין טקסט למוסיקה ,בין יהדות לנצרות
בין עולם פגאני לעולם החדש ,בין מוסיקה קלאסית למוסיקה פופולרית ועוד ..בין היוצרים :היידן ,פוצ'יני,
דבוז'אק ,גרשוו'יין רוסיני ועוד) ...התוכנית תלווה במצגות ובסרטי די.וי.די(.
חוגים חדשים נוספים אחה"צ:
*אמנות ישראלית-בהרצאה וברגל עם אריאלה הירש.
אמנות ישראלית מהי? מה בינה לבין אמנות יהודית?מי מבין מחולליה ? אמנים החיים בארץ ,ואמנים החיים
בחו"ל?
באילו נושאים עסקו לאורך התקופות? הקורס יעסוק באמנות הישראלית מהקמת "בצלאל" ועד לימינו.
נפגוש אמנים כליליאן ,גוטמן ,ראובן,אנה טיכו ,קדישמן ,תומרקין,דני קרוון וכו'
*דיון מהסרטים -באמצעות בי"ס לקולנוע וטלביזיה "מעלה"
כל מפגש יעסוק בנושא חברתי או תרבותי שמעסיק את החברה הישראלית והיהודית .סביב הנושא יוסב הדיון
ויוקרנו סרטים העוסקים בו .משולב בהרצאה של אחד היוצרים של הסרטים שיוצגו ,שינתח את הסרט מהפן
הקולנועי ,התרבותי ,והחברתי של הסרט.
אורך כל מפגש כשעה וחצי
חוגי בוקר:
תנ"כ – עם חנה לבל – בימי ראשון בין השעות 8:45-9:45 :
נגרות – עם משה הילדסהיים – בימי ראשון בין השעות10:00-12:00 :
ציור – עם רחל לניר – בימי שני בין השעות9:30-11:30 :
קרמיקה – עם חיה הנדלר – בימי חמישי בין השעות9:00-11:00:
________________________
שנה טובה ומבורכת
מצוות העמותה ומרכז היום
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לוח אירועים לשבוע הקרוב
יום ראשון
י"ד תשרי 30/9
ערב סוכות
17:04
כניסת החג

יום שני
א' תשרי 1/10
א' סוכות
18:02
יציאת החג

יום שלישי
ב' תשרי 2/10
א' חוה"מ סוכות

יום רביעי
ג' תשרי 3/10
ב' חוה"מ סוכות

יום חמישי
ד' תשרי 4/10
ג' חוה"מ סוכות

זמני שבת האזינו
תפילת מנחה
תפילת ותיקין
שיעור במסכת גיטין ,מאיר פישר
שיעור במסכת שבת
שחרית
שחרית
לאחר התפילה ,שיעור למבוגרים
במקביל שיעור לילדים
מנחה גדולה
מנחה גדולה
מנחה גדולה
תהילים לילדים
תהילים
שיעור גמרא ,הרב
תהילים לנשים ונערות
בין מנחה לערבית ,שיעור בפ"ש

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
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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
ביהכ"נ הגדול
בית משפ' מייזליק
שטיבל

שבת שלום וחג
שמח!!

18:51
05:45
07:30
07:30
08:30
08:15
13:30
13:15
13:30
13:30
13:45
18:30
17:10

