בס"ד

עלון שבועי

בית גמליאל

פרשת לך-לך
ח' חשוון תשע"ב
5/11/11
גיליון מס' 733

פרשת לך לך
כניסת שבת

16:26

יציאת שבת
מנחה באמצ"ש

17:26
17:13

ערבית באמצ"ש

17:23

דבר תורה  /הרב
"לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר
אראך"
אברהם אינו יודע לאן ולאיזה ארץ הוא הולך .בשלב זה,
מדובר באדם שהיה קשור לארץ בעמים הטמאה והייתה לו
שייכות לעובדי אלילים .ולכן ,הוא חייב לנתק את עצמו מכל
זיקה אל עברו ולהתנער מכל אבק ארץ העמים ,רק אז הוא
יזכה להגיע "אל הארץ אשר אראך" .כיצד ישיג זאת אברהם?
מהו תהליך ההתנערות מן העבר? תחילה ,מן הארץ בה גדל
וספג לתוכו את אוירת החברה האלילית ,ולאחן מכן
ההתנתקות מבית האב ,מהשפעת המשפחה ,אין קפיצות ואין
אפשרות לדלג על מנת להגיע אל הדרגה הגבוהה ,אלא ,שלב
אחר שלב להתעלות בטוחה בדרכי עבודת ה' .התנערות
ראשונה ,חייבת להיות מקליטת חוץ הניקלטת כביכול

באופן שיטחי .ורק לאחר התנתקות זו תהא ההתנתקות
מהמשפחה הקרובה אליו -שזו ההשפעה העמוקה יותר,
וקשה יותר ההתנתקות ממנה רק אז אברהם יגיע אל
עצמו אל שורש נשימתו" ,לך לך" -הכר את עצמך ,כשם
שהוא יהיה רחוק מארצו וממולדתו ומבית אביו כך הוא
יהיה קרוב את הקב"ה ובשעה שיעמדו רגליו על הר.
המוריה רק אז תחול השלימות שלו ,אז תתגלה מהותו
הפנימית ותצא מן הכח אל הפועל" .שתי פעמים כתב "לך
לך" ואין אנו יודעים איזה חביבה אם השניה אם
הראשונה .ממה דכתוב "אל הארץ אשר אראך" הוי,
השניה חביבה מן הראשונה" )מדרש-רבה( כי אז אברהם
אבינו מגיע אל השלימות
____________________________
שבת שלום ובשורות טובות ,הרב

מזל טוב
מזל טוב לרחל )קוקי( ומאיר פישר להולדת הנכדה .בת
לטל וראובן.

שיעור לנשים
השבת מתקיים השיעור בשעה .16:30
_________________
שבת שלום ,רבקה

שתזכו לרוב נחת מכל הצאצאים.

משולחן המזכירות
.1הצגת השישים " מושבניק על הגג" – הדיסק!
הזדמנות אחרונה למעוניינים לרכוש את דיסק ההצגה
בעלות של  30ש"ח .הרשמה ותשלום במזכירות.
.2בשבוע האחרון קיבלו משפחות רבות הודעת קנס על
הוצאת גזם לפני המועד .כיוון שהיינו סמוכים לחג הסוכות
 ,אנו מבינים את הבעיתיות שנוצרה עם הסכך שהצטבר
בעקבות החג ,לכן אנו מודיעים בזאת על ביטול הקנסות
שניתנו בשבוע האחרון .להזכירכם ,מועד פינוי גזם חל ביום
שלישי בכל תחילת חודש,ניתן להוציא גזם בתחילת בשבוע
שבו חל מועד הגזם דהיינו ביום ראשון .כל מי שיוציא גזם
,לפני המועד שמופיע לעייל ,צפוי לקנס של  500ש"ח חבל!!!

טוב להודות
תודה לכל מנחמי על מות אימי ולכל החברות שתמכו
ועזרו .יהי רצון שאשיב בשמחות.
חנה מנשה

שיעור לילדים
חידשנו את שיעורי התורה .בימי ראשון ורביעי בבית הכנסת
הגדול בשעה  16:00לכיתות ב'-ה' .מצפה לראות את כולם-
בנים ובנות.
__________
הרב

ועדת +50
מזמינה את כל חברי המושב לערב חגיגי ומיוחד
למופע "שמים פתוחים" עם הצמד שאול ויוליה בן הר
הערב כולל פעילות מוסיקלית של הצמד ,עם הסברים
וקטעי קישור ,אשר שרים ומנגנים במגוון כלי הנגינה,
בליווי נגנית פסנתר  .המופע מגוון בסגנונות מוסיקליים
עולמיים ומכיל משירי זמרת הארץ .
המופע יתקיים אי"ה במוצש"ק ח' חשוון )(5/11
מפגש חברים בשעה  .20:00תחילת המופע בשעה 20:30
בדיוק .מחיר ליחיד  .₪ 25נא להירשם מראש אצל
שולמית אנגל  .050-7341428אפשר גם במסרון
______________________
נשמח לראות את כולכם
ועדת תרבות +50
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לוח מודעות

גמ"ח תרופות -איסוף תרופות עודפות

למכירה" :פתילאור" מהודר ,המקורי למכירה מוקדמת
וזולה במיוחד 65 ,ש"ח ליחידה ,הכי זול שיש ,פתרון
מהודר ונוח לחנוכיה.
לקנות לפני שיגמר ,המכירה עד גמר המלאי .משלוח
חינם עד הבית .אם אפשר להתקשר משעה 19:00
לביא דרורי 9422447
_______________________________________
מחפשת בייביסיטר מנוסה ליום חמישי אחה"צ באופן
קבוע לכ 3 -שעות.
תמר 0523114880
_______________________________________
למסירה עגלת שכיבה של אינגלזינה מדגם ישן ,במצב
טוב מאוד .שרתה אותנו נאמנה ונשמח להעבירה למי
שידאג לה.
מירב בקר 9322578 ,0522224943
_______________________________________
זוג צעיר שמתחתן בקרוב ,זקוק לריהוט -פינת אוכל,
שולחן סלון ומוצרי חשמל )לא מכונת כביסה( וישמח
לקבל או לרכוש במחיר סביר.
פרטים  -מירב בקר 0522224943
_______________________________________
פרקי אבות לילדי כיתה ב' .נפגש השבת ובכל שבת
ללימוד פרקי אבות אצלנו בבית בשעה  .16:00רח'
הרימון  ,100גם ההורים מוזמנים.
אריאל בריח
_______________________________________
דרושה נערה/בחורה לשמירה על ילדה ותינוק בימי רביעי
בשעות .15:30-17:30
רעות שלו 054-5722024
_______________________________________
חוזרים ללמוד בכיף אומנות וציור .לכל המעוניינים
להמשיך ולהצטרף נא ליצור עימי קשר.
קבוצות מגיל .4
חנה מנשה 0508872293
0777960969
________________________________________
מסיזומבה מטורפת באיזור השפלה! ב 10/11במרכז
גרמנוב ,יבנה רחוב גיבורי החייל  .1קבלת פנים 19:30
מתחילים לזוז ב .20:00 -מכירה מוקדמת ₪ 40 :מחיר
במקום  .₪ 50לנשים בלבד!!! אין צורך בניסיון קודם!
לורי0507805384 -
_______________________________________

נדל"ן למכירה/השכרה
להשכרה דירת שני חדרים.
גדעון 0542323643

2

יש מי שצריך את התרופות שאתם לא צריכים.
הצטרפתי למתנדבי עמותת "חברים לרפואה"  ,האוספים
את כל סוגי התרופות ,שאינכם צריכים יותר ,ומעבירים
אותן ללא תמורה לחולים נזקקים .
התרופות נבדקות בעמותה על ידי רוקח .רק תרופות ברות
תוקף מועברות לחולים וזאת אן ורק לאחר קבלת מרשם
עדכני מהחולה הנזקק.
פרטי התורמים הרשומים על האריזה נמחקים .התרופות
נשלחות לחולים לביתם .האיסוף ,הפיקוח ,המיון ,האכסון
והמשלוח מתקיימים בתנאים מבוקרים ,ללא כל הוצאה
מצד החולים.
______________________
ו...העיקר הבריאות,
יעל נדלר050-6282376 ,
התאנה 210
"כשהחזנות פגשה את החסידות"
שילוב מרגש ומלהיב של שירים חסידיים ,חזנות ,מוסיקת
נשמה ,שירים מתוך "בוסתן ספרדי" ,ניגוני מירון
ומוסיקת ריקודי חסידים.
זמרים :אילן ליבוביץ' ,ישראל רנד ,גיל קפטן ,שלומי
גולדברג.
אמנים אורחים :מוסה ברלין-קלרינט
מירל רזניק -כינור.
יום שני כ"ד חשון 21/11 ,בשעה  ,20:30אולם ויקס ,מכון
ויצמן למדע ,רחובות.
________________________________
לפרטים וכרטיסים -פנינה שטאובר
0524840521
) ₪ 72במקום (₪ 80

ביטחון
עקב המצב הביטחוני ,תתקיים הרצאה בנושא:
"התמודדות עם חרדות של ילדים ובני נוער ודרכי מניעתן".
ההרצאה תתקיים בע"ה ביום ראשון ,ט"ז בחשוון ,13/11
בשעה  20:30במועדון ותיקים ותועבר ע"י מירב בקר
ועליזה יולס.
_____________________________
צוות צח"י )צוות חירום ישובי( רווחה

השבת אבידה
אבדו אופניים בשבוע שעבר באזור המכולת.
האופניים בצבע כחול-כסף מסוג מוסטנג ,גודל .24
נא ליצור קשר עם הראל נדלר
הראל 0544878305
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בית חם

הוועדה לאיכות הסביבה
אנו מבקשים להקפיד על הניקיון באזורי המיחזור
הציבוריים .נא להכניס את הפריטים לתוך
הכלובים ולא להשאירם בחוץ ,וכמובן  -לא לשים
קרטונים או שקיות עם נייר ליד כלוב הבקבוקים ולא
שקיות בקבוקים ליד כלוב הקרטונים ...אף אחד לא
יאסוף זאת כך! נא להסביר גם לילדים .נוסף,
את הקרטונים יש למעוך כדי לצמצם את גודלם .תודה
לכל הממחזרים!

המפגש הרגיל של בית-חם יתקיים בע"ה ביום שלישי ,י"א
בחשוון ) ,(08/11במועדון הוותיקים בשעה  11:00לפני-
הצהריים .נארח את חברנו במושב ,מר יוסי פנחסוב ,אשר
ישוחח עמנו על הנושא :ביודיזל – חידושים אחרונים.
________________________
לפרטים נוספים
מרים גרינוולד 9437841
מרים בר-לב 9431310

תפילת הילדים הגדולה
ביום שלישי ,אור ליא' מר חשוון (8/11) ,בשעה ,17:15תתקיים אי"ה תפילת הילדים הגדולה :לירידת גשמים ורפואת חולים.
התפילה מיועדת לילדי הגן ולילדי כיתות א-ה ,יחד עם הוריהם .בואו בהמונכם!!
תשובות לשאלות של שבוע שעבר )בעריכת ש.י.ג(
 .1בתפילה בבית האבל נאמר "אפתח בכינור חידתי"
 .2מושג בורסה מהפילה -בתפילת שמונה עשרה אנו מתפללים  3פעמים ביום "וקונה הכל"= קונים בלבד.
 .3שחקן כדורגל בעבר שלא יכלו להתלונן כנגדו -נאמר בתפילת "אנא בכוח" "חסין קדוש" קדוש היה שחקן מכבי יפו בעבר.
 .4מושג מובהק חקלאי מהתורה "בעבדות ישראל" -כזגוזמים עץ או שיח אזי אנו מענים אותו והתוצאה היא הפוכה -הוא
פורץ "כאשר יענו אותו כן ירבה וכל יפרוץ"
 .5משותף לסכרת וחנוכה" -לראותם בלבד"
 -7,7,7-8,8,8-9,9,9 .6מה משותף? היה קיים ברנדי  7,7,7אם לוגמים אותו בכמויות אזי משתכרים והולכים בשמיניות ,ואז
מתקשרים למשטרה  -9,9,9-והיא עוצרת אותו.
__________________
שלמה יעקב גוטמן

בני עקיבא
לוז שבת-
 20:15פעולת ער"ש
 16:00מפקד מדריכים
 16:15מפקד
מנחה ,פעולות ,ערבית והבדלה!
שבת פתיחת חודש אירגון היה מ-ט-ו-ר-ף !-כל הכבוד לכל החניכים שבאו לתפילה בערב שבת ונשארו למרות האזעקותלמפקד אש!
במוצ"ש הקרוב סיוד הסניף בשעה  20:00בדיוק! חב"ב ובוגרים מוזמנים בשמחה):ערב מדריכים לקראת חודש אירגון יהיה ביום חמישי הזה בשעה  17:30בקיבוץ יבנה.שבט הרא"ה )השפיצים( התחיל השבוע מדצי"ם עם רועי אוהב ציון-שיהיה בהצלחה!!!נשארו חמצווארים שהופכים גם לכובע ממסע סוכות ,כל הקודם זוכה!!_______________________________
מקווים לשבוע שקט ובשורות משמחות!!
אוהבים צוותשע"ב):
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העמותה למען החבר הותיק
יום ראשון ט' במרחשוון 6/11
תנ"ך-חנה לבל
08:45
הרצאה" :המוזאונים של קהיר" מרצה :אריאלה הירש
10:00
מדרשת ח"י – חוג מוזיאונים מן הכורסא עם ד"ר אפי זיו
17:00
באמסטרדם"

מפגש פתיחה" :הרייקמוזיאום

*תיאטרון היידישפיל מציג" :די ווייבערשע קניפלעך" )קופת הסתרים של נשות העיירה( מחזמר קומי .ההצגה תתקיים בעז"ה
ביום ראשון א' כסלו  ,27/11בשעה  20:00בהיכל התרבות בנס ציונה .עלות ₪ 20 :כולל הסעה .מס' הכרטיסים מוגבל – הזדרזו
להירשם .כל הקודם זוכה! ההרשמה עד לתאריך .16/11
*טיול למוצא ועיינות תלם -בעז"ה ביום שני כ"ד מרחשוון  21/11בין השעות  .8:00-14:30עלות 80 :ש"ח רגיל 70 ,ש"ח קהילה
תומכת .נבקר במרכז המבקרים החדש בבהי"כ העתיק ונמשיך לאנדרטת " 11בספטמבר" המצויה בעמק ארזים ונקנח בסיפור
התיישבות מיוחד ,מעיינות ובוסתן בעיינות תלם .דרגת קושי -קלה.
*בעקבות קבלת הפנים של ארגון חברי ההגנה סניף חולון ,בניר-גלים ,אנו מוזמנים לביקור גומלין בחולון ביום שני י"ז מרחשוון,
 ,14/11בין השעות.8:30-14:00 :
בתוכנית -:הנחת זר לרגלי יד הזיכרון לנופלים ,סיור ברכב בעיר ,עליה למרומי תל-גיבורים – סיפור הקרב ,ביקור בגן
הקקטוסים ,טקס באולם וכיבוד קל .עלות  ₪40רגיל ₪ 30 ,לחברי קהילה תומכת.
ההרשמה עד לתאריך  ,10/11במרכז היום בטלפון 8548693 :או אצל הרכזות בישובים ואצל אריה גרינברג-אב הבית קהילה
תומכת.
*קבוצת יבנה מזמינה אותכם ל"קפה ספרות" בע"ה יום ראשון ט' מרחשוון  6/11בשעה  20:30בבית עקד שבקבוצת יבנה
להרצאתה של ליאורה דניאלי שתספר על סין ותערוכת תמונות "אני ילד סיני" כולל קפה וכיבוד קל ,הכניסה חופשית!

סיפורי הבאבא
בובה 37
אחרי די הרבה שכנועים הסכמתי לקבל על עצמי את ניהול החנות ושרדתי שם  6שנים!! שני החברים שלי שהיו מהנדסים אמרו
לי שאין לי סיכוי להשתלב באלקטרוניקה אחרי שעזבתי אותה  8שנים מ .1968הם אמרו שהכול השתנה מאז ואף חברה לא
תסתכל עלי .זאת הייתה הייתה הסיבה האמתית שהסכמתי לנהל את המכולת .התחלתי לעבוד בחנות ב 1976ועזבתי ב.1982
הצלחתי לקבל עבודה בתחום שלי של אלקטרוניקה ועבדתי בזה  20שנה עד שיצאתי לפנסיה ב.2003
מי שניהל את החנות לפני ניהל את החנות כמו מכולת ,זאת אומרת שבעל החנות היה נותן לקונה את מה שהוא רוצה ואין
לקונה גישה למוצרים .השיטה הזאת מונעת גנבות .אני החלטתי לנהל את זה כמו מינימרקט איפה שהלקוח בוחר את המוצרים
ומשלם לפני שהוא יוצא מן החנות .מכיון וזה מושב דתי הייתי בטוח שלא יהיו פה גנבים .איזה תמים הייתי ,לא ידעתי מה
מחכה לי.
לפני שפתחנו את החנות היינו צריכים לשפץ אותו ולעשות הרבה שנויים .בעל החנות הקודם למשל מכר דגים חיים לקראת שבת,
והדבר הראשון שעשיתי היה לחסל את הברכה של הדגים .כאשר חלק מהמבוגרים התלוננו אמרתי להם ,זה או אני או הדגים!
לא היה להם הרבה ברירה ובמשך הזמן קבלו עליהם את הגזירה .בלאו הכי הם לא היו לקוחות שקנו הרבה וידעתי שעקר
ההכנסה תהיה מהמשפחות הצעירות שהתחילו להיכנס למושב .הצעירים באו עם ילדים וקיימו ב"ה את המצווה של פרו ורבו
וכל ילד חדש היה עוד לקוח.
אחי מיכאל וגיסתי ויטה הגיעו באותו זמן מלונדון ובאו לבקר אותנו במושב .הייתי בתחילת הצביעה והשיפוצים והם התנדבו
לצבוע את הקירות ואת התקרה .שניהם היו בשנות ה 40שלהם אך לא היו מפונקים כמו הרבה מהיהדות האנגלית כי שניהם היו
ניצולי שואה כמוני .הם עשו עבודה טובה והרגישו שעשו משהו למען המדינה .שניהם היום לא בריאים והאח הוא מעל  ,82אבל
אני בטוח שהם זוכרים בגאווה את יום הצביעה שלהם בבית גמליאל.
העבודה הייתה עוד רבה לפני אבל ההתלהבות הייתה גם גדולה אך ולא ידעתי מה מחכה לי .מירי גם עזרה לי והיה תענוג לעבוד
עמה כי היא הייתה יותר מסודרת ממני ,אבל לא היה לה הרבה זמן כי היא עבדה חצי יום ביבנה וגם צריכה להיות עם הילדים
כאשר חזרו מבית הספר .הייתי צריך להזמין מדפים ולדאוג לסחורה מתאימה בחנות מסוג מינימרקט.
כאשר פתחתי את החנות רוב הזוגות היו מעל גיל  50עם ילדים בוגרים שחלק גדול מהם עזבו את הבית .הרבה מהם היו ניצולי
שואה עם הרגלי קניה מאוד שונים מהדור הצעיר יותר וחלק מהרוב הזה רצה לעזוב את המושב ולעבור לרחובות .היו אפילו
לקראת סוף שנות  60כאלה שברחו מן המשקים שלהם בלילה כי היו חייבים למושב הרבה כסף ולא יכלו לשלם .רק ב 1972
התחילו כמה משפחות צעירות לקנות משקים כי הם היו זולים .כל משפחה חדשה הייתה צריכה לשלם קצת יותר מהקודמת לה.
אנחנו קנינו את המשק שלנו ב  1975במחיר  150,000לירות שהיה כבר יחסית גבוה ,במיוחד שעל הבית היה צו הריסה.
_____________
המשך יבוא....
עמנואל שוהם
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לוח אירועים לשבוע הקרוב
יום ראשון
ט' חשוון 6/11
16:00
שיעור תורה לילדים

יום שני
י' חשוון 7/11
17:30-19:30
ספריה

ש

יום שלישי
י"א חשוון 8/11
11:00
בית חם )מועדון
וותיקים(

יום רביעי
י"ב חשוון 9/11

יום חמישי
י"ג חשוון 10/11
17:30-19:30
ספריה

זמני שבת כי תבוא

תפילת מנחה
תפילת ותיקין
שיעור במסכת קידושין,
שיעור במסכת שבת,
שחרית
שחרית
לאחר התפילה ,שיעור למבוגרים,
במקביל שיעור לילדים,
מנחה גדולה
מנחה גדולה
תהילים לילדים
שיעור גמרא ,הרב
תהילים לנשים ונערות
מפקד
מנחה
בין מנחה לערבית ,שיעור בפ"ש,

המערכת:
שרה מסינגר
עידית בוכניק
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 :
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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
בני עקיבא
מנחת ש"י
שטיבל

16:31
05:50
07:30
08:00
08:30
08:15
13:15
13:30
13:30
18:30
17:30
18:30
19:55

שבת שלום ומבורך!!!

