בס"ד

עלון שבועי

בית גמליאל

פרשת כי תבוא
כ"א אלול תשע
8/9/12
גיליון מס' 774

כי תבוא

"ב

כניסת שבת

18:35

יציאת שבת

19:33

מנחה באמצ"ש

18:51

ערבית באמצ"ש

19:01

דבר תורה  /הרב
"והיה כי תבוא אל הארץ אשר ה ' אלוהיך נתן לך נחלה
וירשתה וישבת בה  ...ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר
תביא מארצך  ..והלכת אל המקום אשר יבח ר ה ' אלהיך
לשכן שמו שם"
נסמכה פרשת ביכורים לפרשת מלחמת עמלק  ,ללמדנו שכנגד
 ,באה
רצון עמלק לעקור את אמונת עם ישראל באלוקיו
מצוות הבאת ביכורים לחזק את האמונה  .אדם מפריש את
הפרי הראשון שהוא עמל ויצר  ,פרי הוא חביב עליו ביותר .
הוא כורך עליו את הגמי ואמר -זה לה ' .על ידי כך מתחזקת
האמונה "לה' הארץ ומלואה " ולא שכוחו ועוצם ידו של
האדם עשה לו את החיל הזה  .הליכת האדם אל המקום אשר
יבחר ה' ,זו הודאה בקדושת המקדש וב השראת השכינה שם .
כך קונה לעצמו "תורה ואמונה " .זה לעומת זה נסמכו
העניינים .עמלק ביקש למנוע את כניסת עם ישראל לא רץ
ישראל .כנגד זה "ראשית פרי האדמה אשר תביא מארצך
אשר אלהיך נותן לך" מחשבת עמלק לא עלתה ולא הועילה .

ה' נותן את הארץ הזאת לרשתה קבל עם ועדה  ,והוא
 .אחר כן " ,וירד
קובע את עת הכניסה לארץ ישראל
העמלקי ...ויכום ויכתום (את בני ישראל ) עד החרמה "
ולא עמד לישראל כוחם וחילם -אך ברצות ה ' "ויחלוש
יהושוע את עמלק ואת עמו לפי חרב " (במדבר י "ד) .נמצא
איפוא ,עמלק מהווה גורם שעל ידיו מתבררים השגחת ה '
ורצונו בעולם  .זאת דווקא ע "פ יהושוע ולא ע "פ משה  ,כי
מלחמה לה ' בעמלק מדור לדור -בכל הדורות ובהמשכה
יזדככו מעמלק אך לא בפעם אחת  .כנגד "ראשית גויים
עמלק" ( במדבר כ "ד) יש להביא "ראשית כל פרי
האדמה" " .מראשית" ולא כל ראשית  ,היינו ,דווקא
פירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל  ,וכן משום שעמלק
היה הראשון שביקש למנוע את כניסתם לארץ  .הבאת
הביכורים הסמוכה לפרשת עמלק היא הודיה לפני הכהן
על הכניסה לארץ כי הקב"ה קיים את הבטחתו חרף
רצונו של עמלק .כך מתחזקת גם האמונה .
_____________________________
שבת שלום ובשורות טובות ,הרב

שיעור גמרא
השיעור בגמרא בשבת אחר הצהריים יתקיים בשעה
.17:45
____________
שבת שלום,הרב.
נוער יקר,
בשבת שעברה חגגנו לבנינו  ,דור פרוכטר בר מצוה .כנהוג,
המתפח הושאר במקומו הקבוע כדי לאפשר לאירית לבוא
בבוקר לארגן את המועדון  .אך בבוקר ראינו שהמפתח
נעלם ואיתו מס' בקבוקי שתיה וכד' .דבר שגרם צער רב
וכן טרטר את אירית הביתה להביא מפתח נוסף .
צר לנו שדבר כזה קרה במושבינו והעיב על שמחת בר
מצוה שלנו.
_____________
משפחת פרוכטר
מקווה
אילנה  0548094202בימים :רביעי ,חמישי ,מוצ"ש.
דבורה  0544534015בימים ראשון ,שני שלישי.
בימי שישי לסירוגין .
יש לקבוע מראש

טוב להודות
אנו רוצים להודות לכל המשפחות שפתחו את הלב ואת
ביתם לארח את אורחינו בשבת בר מצווה של בנינו  ,דור.
לכל המשפחות שטרחו ואפו עוג ות נפלאות.
לכל האנשים שעזרו לפני  ,בזמן ואחרי השבת לקנות
דברים ,לסדר את ביה"כ לקידוש ,לפנות וכו' והשקיעו
מזמנם כדי להנעים לנו את השבת  .אשרינו שזכינו לכל כך
הרבה חברים כמוכם ולמשפחות אכפתיות ואוהבות .
נעה ונתן פרוכטר
________________________________________

ביטחון
_______________________________________
_
במהלך השבועיים האחרונים – ארעו פריצות לבית
ולעסק בשעות הלילה .
אנא עדכנו אותי במקרה של פריצה או ניסיון פריצה .
כמו כן ,נא דווחו במידה ונתקלתם באנשים או רכבים
חשודים.
__________________________
תודה,
ליאור פורמן0546330468 ,
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לוח מודעות
כף הרגל זקוקה לטיפול לאחר חופשת הקיץ ? עור סדוק
וקשה ,יבלת מציקה ויובש .אשמח לעזור בתיאום מראש .
שפרה גרובר
________________________________________
הסטודיו של שולמית -השנה החדשה מתקרבת וזה הזמן
להתחדש בתכשיט ולקנות מתנות ליקירכם .
אצלי תוכלו למצוא תכשיטים מהקולקציה החדשה ,
ומתנות ייחודיות לחג הכל מזכוכית ועבודה ידנית .
כ"כ ניתן למצוא תכשיטים בציפוי זהב מפרי ידיה של
ביתי קרן .כן ניתן לרכוש אריזות שי עם יין משובח מ "יקב
משפחת אנגל" משולב עם פקק אומנותי מזכוכית .
שולמית אנגל 0507341428
________________________________________
עיתון מקור ראשון
.1הצעות אטרקטיביות במיוחד למנוי ים חדשים-הנחות
גבוהות ומתנות(כולל מנויים לתקופות קצרות )
 .2אפשרות למנויים למוצרים בודדים ,בנפרד
מהעיתון,במחירים אטרקטיביים -מוצ"ש,אותיות
לילדים,נשים,סגולה(מגזין היסטור י)
 .3אפשרות להוספת מוצרים למנויים קיימים בהנחות
גבוהות.
שרות אישי אמין ועקבי  .בברכה דן תור ,נציג מכירות
 077-7277700שלוחה . 791נייד .0545490992
________________________________________
למסירה כ 300-רעפי חרס משומשות במצב טוב .
שמוליק 0525554756
________________________________________
למכירה -מיצובישי אאוטלנדר דגם קומפורט שנת 2008
 7מקומות בצבע שמפניה  78,000ק"מ.
לפרטים שלמה פינק (הגיס של מאשה גבי ש).
שלמה 0542559292
________________________________________
מחפשת מטפלת חמה ומקסימה עבור תינוק מתוק בן 9
חודשים .כ  3-4פעמים בשבוע למשך  4שעות כל פעם.
בהקדם!
עדינה רביב 0508990004
________________________________________
בשבת בר מצווה של יגיל נשארה אצלנו קערת חרסינה
לבנה .נשמח להשיבה לבעליה המתגעגעים .
עליזה יולס 0525968699
________________________________________
שיעור לנשים בין רה"ש ליוה"כ
ביום ראשון ,ז' תשרי ,23/9 ,בשעה  20:30יתקיים בע"ה
שיעור לנשים בבית וישנגרד ע "י ז'קלין עמיר.
נא להביא  10שח לעזרה בהוצאות.
_______________________
כולן מוזמנות ,לימור דרורי.
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מזל טוב
דור ,בננו היקר!
כל הכבוד על הקריאה המקצועית והנהדרת.
נעמת מאד לכל השומעים אותך!
הרבה מזל טוב לבר המצוה.
מאחלים רק טוב.
אוהבים-אבא ,אמא ,דן ,ארז ,אוריה ואיתן פרוכטר.
_________________________ ________________
ימצ'וק ומתן יקרים שלנו ,
סופסוף הגיע הרגע לו חיכנו כבר שלוש שנים -המון מזל
טוב אהובים ,בריאות ,אושר ושמחה תמיד!
אוהבים מאוד
אנחנו
_______________________________________

למלכה וחננאל ,הרבה מזל טוב לבר המצווה של דור
נכדכם .שתדעו רק שמחות.
מהמשפחה האוהבת.
_________________________________________
_

משולחן הועד הקהילתי

_________________________________________
שנת הלימודים החלה  ,ואנו _
רוצים לאחל לכל ילדי
המעונות ,הגנים ,בתי הספר בכל הגילאיים ,
_________________________________________
שנת לימודים פוריה ובטוחה .
_
כמו כן אנו רוצים להודות לראש המועצה ביני ,
שהיה קשוב לצרכי התלמידים ולהקלה על ההורים ,
_________________________________________
שבשנה הנוכחית המועצה מממנת את ההסעות לבתי
הספר  ,פלך ,ועמיחי ברחובות_  ,וכל זה בנוסף למערך
ההסעות שכבר קיים.
אין ספק שדבר זה מקל על התלמידים וחוסך להורים כסף
רב...
ועל כך אנו מודים...
אנו רוצים להודות לאסתר הקומונרית היוצאת  ,על
ההשקעה בחניכי הסניף  ,על פעילות מבורכת לאורך כל
השנה ...ומאחלים לה הצלחה בהמשך דרכה .
ומקבלים בברכה את אור כהן הקומונרית החדשה ,
ומאחלים לה הצלחה בתפקידה החדש והמאתגר ...
אנו רוצים לציין שההורים של שכבות הגילאיים א׳ -ו׳ ,
ניצלו כמעט במלואו את התקציב שהוקצה לכל שכבה ,סך
של  1,500ש״ח לפעילות קיץ שאורגנה ע״י ההורי ם
ובעקבות זאת הילדים נהנו מ פעילות לאורך כל הקיץ ,
אנו מברכים על כך ,ומקווים שבשנת התקציב הבאה
השתתפות הועד תגדל...
_______________
הוועד הקהילתי
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נדל"ן להשכרה/מכירה

מכירת ארבעת המינים

להשכרה בית ברח' הגפן ,9
 5חדרים ( 110מ"ר) ₪ 4,000 ,לחודש כולל ארנונה ומיסי
ישוב.
משה פרץ 0523586072
________________________________________
להשכרה בית גדול עם נוף פסטורלי ,מרווח  6.5חדרים,
מטבח חדש ,ממוזג ,מרושת ומסורג ספרייה גדולה
בסלון.
מינה לוינגר 0503336754
חנניה לוינגר 0505662818
_________________________________________
להשכרה יחידת דיור מושקעת ומטופחת מרווחת בת 3
חדרים עם מזגן  .לכניסה מידית .
פרץ ,0502051108
0502051110

חג הסוכות בפתח ,והשנה אין זמן ללכת לשוק  ,גם אתם
תוכלו לברך על ארבעת המינים מהודרים במחיר מוזל
מבלי ללכת ולהדחף בשוק .
* אתרוג כשר ,הדסים כשרות בהשגחת הרב וייס  ,לולב
כשר ,קוישלך  65ש"ח.
אתרוג מהודר ,הדסים במידת אורך הגרא"ח נאה
בהשגחת הרב וייס ,לולב מהודר ,קוישלך  75 -ש"ח.
*אתרוג מהדרין מן המהדרין  ,הדסים במידת אורך חזון
איש בהשגחת הרב וייס ,לולב מהודר ,קוישלך 90 -
ש"ח.
ניתן לרכוש נרתיק ניילון לארבעת המינים במחיר של
 10ש"ח .ניתן להזמין אתרוג תימני באותו המחיר.
מבצע בלעדי !!! כל הרוכש  3סטים מסוג מהודר יקבל
נרתיק  1לארבעת המינים חינם  .וכל הרוכש  4סטים
מסוג מהדרין מן המהדרין יקבל  2נרתיקים לארבעת
המינים חינם.
לפרטים נוספים והזמנות
אלון ארן 0528010705

מכירות
מכירת מטפחות וסיכות ייחודיות עבודת יד
בבית משפ' עמר מוצ"ש כ"א אלול 08/09
בין השעות  .20:45-23:00בואי להתרשם ולהתחדש .

משולחן הגבאים

חפציה מטפחות 0547775332
______________________________

סליחות בשטיבל (הישן) החל מיום ראשון ,
כב' אלול 05:30
ערב רה"ש 05:00 -
עשרת ימי תשובה 05:25 -
ערב יום כיפור05:45 :

ניתן לקנות רימוני ם לראש השנה בשקיות ארוזות במחיר
של  10ש"ח ל 3-ק"ג .המכירה החל מיום שישי הקרוב .
.הרימונים הם אדומים ומתוקים  ,מזן עכו.
כמה ימים לפני ראש השנה יעברו ילדים מבית לבית
וימכרו רימונים במחיר הנ "ל .עדיף להגיע אלינו הביתה ,
.בשנה שעברה הם לא הגיעו לכל הבתים
שנה טובה ,משפחת קרייף
______________________________________
רימונים טעימים במיוחד לק ראת ראש השנה.
סוזן מסלו 0544233129
__________________________________

כמו בכל שנה ,יתקיימו סליחות בבית הכנסת מנחת שי
בשני זמנים.
לאחר חצות הלילה בכל לילה,
המניין יתקיים בכל לילה בשעה  ,24:30ולאחר התחלת
שעון חורף 23:30 -
בכל יום בשעה  ,5:40לפני תפילת שחרית.
_____________________
מצפים לראותכם,
בברכת גמר חתימה טובה,
הגבאים

בני עקיבא
פעולת ער"שק ב22:15
לימוד ומפקד מדריכים18:10 :
מפקד18:30:
ה' עימכם!
ההרשמות למסע סוכות בעיצ ומן !...ההרשמה נסגרת ביום רביעי כ "ה אלול  .12/9כולם באים!!!!!!!!!!!!!!!!
במוצאי שבת ,תתקיים בסניף פגישה עם ההורים של חניכי שבט הרא "ה (בנים בלבד) בעז"ה.
זה ממש חשוב ,אז בבקשה נא להשתדל לבוא !
שבת שלום ושבוע טוב לכולם 
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משולחן המתנ"ס
*סיור סליחות עם גיא דורו ן -לסייר ,להנות ,לשיר
ולשמוח מהרגעים היפים המתחבאים בין סמטאות העיר
העתיקה.
אי"ה ,ביום שלישי כ"ד אלול ()11/9
יציאה מהמתנ"ס בשעה 17:00
חזרה משוערת23:00 :
סיור ייחודי ,תיאטרלי ברובע היהודי .
מפגש עם דמויות ומקומות הקשורים ל ימים נוראים.
ותפילה בכותל המערבי .
מחיר כולל הסעה וכיבוד קל  60 -ש"ח
(מעל חמישה אנשים בישוב יהיה איסוף )
הרשמה במתנ"ס 08-8622101
"שנה עברה שנה באה ואני כפיי ארימה "....
אחר הצהרים של שמחה ודבש
אי"ה ביום שני ( )12/9כ"ה אלול תשע"ב
בבית העדות בניר גלים  .לגילאי 4-10
עלות ₪ 30 :לילד
 16:30תאטרון בובות "בוביני""-סוד השמחה"
 17:30סדנת הכנת כלי זכוכית לדבש בצריבת חול
וסדנא לנרות הבדלה מדונג .

בית חם
המפגש הקבוע של בית-חם יתקיים ,בע"ה בשבוע הקרוב
ביום שלישי כ"ד באלול ( ,)11/09בשעה  17:00אחר-
הצהריים .בנות-המצוה של המושב ,ששימחו אותנו עם
החלות שהכינו לשבת  ,תארחנה אותנו  -במסגרת סיום
הפרויקט של שנת בת -המצוה שלהן  -בבית משפחת בן-
יאיר,ברחוב התמר ( 161מול הבית של אורה ואליה כהנא ).
הנכם מתבקשים להגיע לבית משפחת בן -יאיר בשעה
.17:00
עם בואם של הימים הנוראים וחג הסוכות הבאים עלינו
לטובה ,לא נקיים את הפעילות של בית-חם במהלכם.
נחזור בע"ה לפעילות הקבועה של בית -חם באיסרו חג
סוכות ,ביום שלישי כ"ג בתשרי - )09/10( ,ובעקבות שעון
החורף  -בשעה  11:00לפני הצהריים.
אנא שימו לב לשינוי שעת המפגש !!!
אנו מאחלים לכל תושבי בית -גמליאל ,יחד עם כל עם
ישראל ,שנה טובה ומבורכת  .אנו מבקשים בכל לבינו
שהקב"ה יענה לקול תפילותינו ושתמלאנה כל משאלת
לבינו לטובה.
לפרטים נוספים
מרים גרינוולד 9437841
מרים בר-לב 9431310

סליחות  /חודש אלול תשע"ב
הקיצור שולחן ערוך בסימן קכח :כותב. . ." :הרב אדוננו רבי יצחק לוריא זכרונו לברכה כתב . . . " :וכן אני לדודי ודודי לי" ראשי
תיבות אלול ,וכן "איש לרעהו ומתנות לאביונים" ראשי תיבות אלול .הנוטריקון הראשון הידוע והנפוץ ביותר בציבור משקף את
היחס בין האדם והמקום .הנוטריקון השני והפחות ידוע "איש לרעהו ומתנות לאביונים" משקף את היחס בין אדם לחברו.
לכאורה מנהג אמירת הסליחות במניין ,בבית הכנסת ,בחודש אלול אמורה לעזור לשפר את ה"אני לדודי ודודי לי"  -את יחסנו
להקב"ה .מכיון שאנו מתאמצים לקום באשמורת הבוקר לבית הכנסת להתפלל סליחות .ולמי מתפללים אם לא לקב"ה .ומה עם
הנוטריקון השני" :איש לרעהו ומתנות לאביונים" .האיך אנו מכינים את עצמנו למטרה זו בחודש אלול?! תשובה לזה אולי אפשר
למצוא בגוף אמירת הסליחות של חודש אלול .המקור של הסליחות הוא הגמרא במסכת ראש השנה דף יז עמוד ב .על הפסוק "ויעבר
ה' על פניו ויקרא" דורש ר' יוחנן" :אמר רבי יוחנן :אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו ,מלמד שנתעטף (נתכסה) הקדוש ברוך
הוא (בטלית) כשליח צבור ,והראה לו למשה סדר תפילה .אמר לו (הקב"ה למשה) :כל זמן שישראל חוטאין  -יעשו לפני כסדר הזה
ואני מוחל להם  -ה' ה' ק-ל רחום וחנון ארך אפיים  . . .נוצר חסד  . . .וכו' " .יתכן שכוונתו של ר' יוחנן לא היתה רק לאמירת הי"ג
מידות אלא גם לביצוע הי"ג מידות בפועל .וכך מדוייק בלשונו :כל זמן שישראל חוטאין  -יעשו לפני כסדר הזה ואני מוחל להם.
הקב"ה לא אמר שיאמרו את הי"ג מידות אלא יעשו אותם .והכוונה היא לקיום מצות "והלכת בדרכיו"  -במידותיו של הקב"ה :מה
הוא רחום אף אתה רחום ,מה הוא חנון אף אתה חנון ,מה הוא ארך אפים אף אתה ארך אפים .דרישה זו של הליכה במידותיו של
הקב"ה מכוונת כלפי יחסינו עם הזולת .פירוש זה מודגש במאמרו של רבא באותו דף בגמרא ראש השנה יז עמוד א" :אמר רבא כל
המעביר על מידותיו (שמוותר מה שמגיע לו בדין מהזולת) מעבירין לו (סולחים לו) על כל פשעיו ,שנאמר נשא עון ועבר על פשע ,למי
נושא עון  -למי שעובר (שמוותר) על פשע (שעושים כלפיו) .ואלי זה הכוונה של הביטוי יעשו לפני כסדר הזה :קודם יעשו את הי"ג
מידות כלפי הזולת ואחר כך יאמרו אותם .ורק לפי הסדר הזה הם יענו .ואם כן ,באמירה י"ג המידות מונח היסוד לתיקון גם בתחום
בין אדם לחבירו .ומצינו אצל הרמב"ן ורבנו בחיי (במדבר יד ,יח) – שהאומר את המידות והוא עצמו אינו דבק בהם ואינו נוהג על
פיהם ,לא זו בלבד שאין בכוחם להועיל ,אלא יש חשש שיקטרגו על המתפלל ויהיה לו לרועץ.
ה"אלתר" (הסבא) מקלם ,תלמיד הרב ישראל סלנטר היה תולה פתק בבית המדרש בכל ר"ח אלול ,ובפתק היה כתוב שמטרת חודש
אלול הוא להקים מחדש עם של הקב"ה .כוונתו היתה שאנחנו חייבים להכין את עצמינו באלול לקראת סדר "מלכויות" – שהרי אי
אפשר להמליך מלך בראש השנה בלי שיש לו עם .וכדברי הפסוק" :וברוב עם הדרת מלך" .הרב יוסף דוב סולובייצ'יק נימק שהתורה
מגדירה את כלל ישראל בשני שמות עצם  -גוי ,ועם" .עם סגולה" ,ו"גוי קדוש" .גוי הוא לקט ,אוסף של יחידים ,של גופים .עם
משקף מושג של עם (עים) ,אחדות  -הדבק שמחזיק את כולנו ביחד למטרה ולשאיפה אחידה .הקב"ה יצר את ישראל בשבטים.
ראובן הוא לא לוי ,ויהודה הוא לא בנימין .כל שבט ושבט עם האופי ,והשאיפה שלו אבל כולם דבקים יחד .והדבק שמאחד אותנו
הוא הקב"ה " -ואתם הדבקים בד' ." . .האתגר שמציג הסבא מקלם לפני תלמידיו כל ר"ח אלול הוא לחזור להיות עם קדוש,
ובאותו זמן להישאר גוי קדוש .בזמננו יש לנו סוג חדש של חלוקה לשבטים :יש לנו ספרדים ,יש לנו אשכנזים ,יש לנו עדות המזרח,
יש לנו תימנים ,יש לנו חרדים ,יש לנו דתיים ,יש לנו לא דתיים ,יש לנו ציונים דתיים ,יש לנו ציונים לא דתיים ,יש שמתפללים עם
מדים שחורים ,ויש מתפללים עם סנדלים .כל זה אנחנו  -כלל ישראל .וכמו שאין לנו ארץ אחרת אין לנו עם אחר.
חיים הופמן
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העמותה למען החבר הותיק
יום ראשון כ"ב אלול9/9 ,
 8:45תנ"כ-חנה לבל
 10:00הרצאה" :מאטיס – אמן הצבע"
מרצה :אריאלה הירש
**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 ג ילה 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 התקופו ת? 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 ויוקרנ ו
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 השעות 10:00-12:00 :
ציור – עם רחל לניר – בימי שני בין השעות 9:30-11:30 :
קרמיקה – עם חיה הנדלר – בימי חמישי בין השעות 9:00-11:00:
**הזמר וההומור היהודי במפגש חד פעמי בהצגה "יידישפיץ" בהשתתפות :דודו פישר ,קובי אריאלי.
ההצגה תיערך ביום ראשון כ"ב אלול תשע"ב ( )9/9/12בשעה  20:00באודיטוריום נעים לתרבות באשדוד .
מחיר כרטיס לחברי קהילה תומכת  ₪ 90 :כולל הסעה.
לאורחים( ₪ 110 :כולל הסעה )
זמני נסיעות:
בית-גמליאל  18:30מהצרכנייה .בני דרום  18:50מתחנת הסעות ,ניר-גלים  19:05מהדואר
ההרשמה עד לתאריך  2/9/12במרכז היום בטלפון8548693 :
או אצל אריה גרינברג – אב הבית בטל' 050-5422847 :מס' הכרטיסים מוגבל ,כל הקודם זוכה !
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לוח אירועים לשבוע הקרוב
יום ראשון
כ"ב אלול 9/9

יום שני
כ"ג אלול 10/9
18:00-20:00
ספריה

יום שלישי
כ"ד אלול 11/9
17:00
בית חם (בית משפחת בן-
יאיר)

יום רביעי
כ"ה אלול 12/9

יום חמישי
כ"ו אלול 13/9
18:00-20:00
ספריה

זמני שבת כי תבוא
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
פרויקט בר מצוה
שיעור גמרא ,הרב
תהילים לנשים ונערות
מפקד
בין מנחה לערבית ,שיעור בפ"ש בינימין נחמן יוסקוביץ '

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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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
משפ' כהנא
ביהכ"נ הגדול
בית משפ' מייזליק
בני עקיבא
שטיבל

18:45
05:45
07:30
07:30
08:30
08:15
13:30
13:15
13:30
13:30
13:45
17:00
17:45
17:10
18:30

