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פרשת מקץ
ב' טבת
15/12/12
גיליון מס' 784

מקץ

תשע"ב

16:15
17:18
16:39
16:49

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

דבר תורה  /הרב
"ויאמרו איש אל אחיו אבל אשמים אנחנו על אחינו"
)מ"ב כ"א(,ומאידך בפרק מ"ב פסוק כ"ח נאמר "ויאמר אל
אחיו הושב כספי וגם הנה באמתחתי ויצא ליבם ויחרדו איש
אלא חיו לאמר מה זאת עשה אלוקים לנו" ,א"כ מדוע
התמיה הגדולה שלהם "מה זאת עשה אלוקים לנו" אלא,
בתחילה כאשר ראו שדבריהם לא התקבלו אצל יוסף והוא
לא התרצה אליהם הצדיקו עליהם את הדין ואמרו "אבל
אשמים אחנו" והם פירשו את כוונתם בהמשך דבריהם
"אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו על כן באה
אלינו הצרה הזאת" )פסוק כ"א( -מידה כנגד מידה ,כשם
שהם לא שמעו לצרת נפשו של אחיהם יוסף כך גמל להם
הקב"ה שגם יוסף לא

שמע אל דבריהם והם הבינו זאת ואמרו "אבל אשמים
אנחנו" ,אבל לאחר מכן ,כאשר רצו להעליל עליהם עלילות
שווא בדברים שהם לא עשו מעולם ,או אז תמהו תמיהה
גדולה ואמרו מה זאת עשה אלוקים לנו" .
בחג החנוכה בתפילת "על הניסים" אנו אומרים "מסרת
גיבורים ביד חלשים ,ורבים ביד מעטים וכו' ..ולעמך עשית
תשועה גדולה" ..בעז"ה נהיה אנו ראויים לניסים הגדולים
שנעשו לאבותינו בימים ההם ,ונזכה אנו לביאת משיח צדקנו
במהרה בימינו.
_____________________________________
שבת שלום ,חג חנוכה שמח ובשורות טובת ,הרב

משולחן ועדת קליטה
שיעור לנשים
לידיעת החברות ,נחדש את השיעור לנשים בשבת בעז"ה
בשבת הבאה ,פרשת ויגש.
______________
שבת שלום ,רבקה

משולחן המזכירות
שלום לכולם,
ביום רביעי וחמישי אני בחופשת חנוכה ולא מגיעה
למזכירות
תאריכים )(13-14.12.12
______________

חג חנוכה שמח
שרית

מקווה
אילנה  0548094202-בימים :רביעי ,חמישי ,מוצ"ש.
דבורה 0544534015 -בימים ראשון ,שני שלישי.
בימי שישי לסירוגין -השבוע אילנה.
נא להתקשר ולתאם במשך היום.

ברכת ברוכים הבאים לטלי ואליהו אמיתי והילדים.
)קנו ממשפחת שרון את הבית(.
יהי"ר שתהיה לכם קליטה קלה ונעימה במושב.
שאתם תיהנו מהמושב והמושב ייהנה מכם.

מסיזומבה במושב
שירה ושירלי מדריכות הזומבה האנרגטיות מיבנה
מגיעות למושב למסיבת זומבה מטורפת
בואו להשתולל וליהנות בתאריך  29/12ט"ז טבת ,
מוצ'ש,בשעה  19:45במועדון.
מחיר כניסה  20שקלים בלבד !
________________
עינת 0543377528
לילך 0526631228

נדל"ן להשכרה/מכירה
להשכרה יח' דיור מושקעת בת  3חדרים לכניסה מידית.
מתאים לזוג  1 +ילד .יכול להתאים גם כמשרד.
פרץ 0502051108
0502051110
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לוח מודעות
"מתלבשות חורף"
מכירה מיוחדת בניחוח חורפי קסום ,בדיוק עבורך,
מבחר בגדי מעצבים בהנחות מיוחדות.
צעיפים,טייצים ותכשיטים ופרטי יד שניה נדירים
ומיוחדים.
בימים-רביעי,חמישי, 19-20.12-משעה  18.00עד 22.00
יום שישי  21.12מ 10.00-עד 13.00
בבית משפחת שטאובר,התמר 53
המכירה מיועדת לנשים ונערות.
מתנה בכל קניה מעל  200ש'ח.
לפרטים נוספים ולייעוץ אישי ,
טל שטאובר 050-3371173
_______________________________________

זומבה לילדים
זומבה היא פעילות אירובית בשילוב תנועות ריקוד בקצב
הלטיני.
הזומבה משפרת קואורדינציה ,גמישות ,סיבולת
לבריאה ,יכולת תנועתית
והרבה כיף! אין שום צורך בנסיון בריקוד!
השיעור מיועד לבנות בגיל 7-11
השיעור נפתח בתאריך 2/12/12
ימי א' בשעה 16:30
ובימי ג' בשעה 17:00
איפה?
ברחוב חירות ) 3מול פלדלת(
______________________
שירה דורה 0524261961
שירלי כתר 0503366648
*ניתן לקבל פרטים לשיעורים גם לאמהות

לל

למסירה  -קשת משחקים)של שילב( לעגלת תינוק במצב
מעולה .כל הקודם זוכה!
שירי 0528846354
_______________________________________

בית חם
המפגש הקבוע של בית-חם יתקיים בע"ה ביום שלישי
הקרוב ,ה' בטבת ),(18/12
בשעה  11:00לפני הצהריים במועדון הותיקים.
תתארח אצנו חברת המושב ,הגב' נאוה לפיד ,אשר
תספר לנו סיפורים מעניינים.
מפאת מזג האויר החורפי לא ניתן היה לקיים את
מסיבת חנוכה שתכננו לעשות בשבוע החולף יחד עם
ילדי בני המצוה במושב.
אנו מודים לילדי בני המצוה במושב ולמרכזת שלהם,
גב' יעל נדלר ,על כך שנרתמו מיד לתכנית חלופית
וביקרו בבתיהם של חלק מוותיקי המושב ועל ידי כך
שימחו אותם מאד.
יישר כוחכם!!!
____________________________
לפרטים נוספים ניתן להתקשר:
למרים גרינוולד9437841:
למרים בר-לב9431301 :
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משולחן המתנ"ס
חנוכיף -חנוכה באווירה מתוקה ומדליקה.
אחר הצהרים של אור ואש ,אי"ה ביום ראשון ג' בטבת
) (16/12בשעה  16:30אחר הצהרים
באולם בבית גמליאל ,עלות ₪ 20 :לילד
הפעלה לחנוכה' מופע להטוטים ,קסמים אור ואש.
הפתעה לכל ילד!
פעוטאטרון -תוכנית שנתית המיועדת לפעוטות
בגילאי  2עד  ,5בימי רביעי בשעה .17:00
מחיר להצגה בודדת:
 ₪ 20.לילד  +מלווה )מעל גיל (18לכל ילדי מעונות המועצה של חבל יבנה מינוי לכל 5
ההצגות ב .₪ 20-הרשמה ותשלום במתנ"ס או ביום
האירוע.
*"הצב של אורן" עם הגר חופש ,ביום רביעי
ו' בטבת ) (19/12בשעה  17:00בבית גמליאל .
*הצגה השנייה בתוכנית מינויים -מחסן השטוזים של
דתיה )ת .אורנה פורת( ברוכים הבאים למחסן השטוזים
של המשוררת ,הסופרת והמלחינה דתיה בן דור.
כולם מוזמנים לחגיגה של שירים ,סיפורים והמון
שטוזים בחגיגת תיאטרון.
אי"ה ביום רביעי י"ג בטבת ) (26/11בשעה  17:00באולם
בגבעת וושינגטון ילדי צהרונים בתוכנית מלאה שעדין לא
נרשמו .זה הזמן!!!!!! יש להירשם במתנ"ס אצל הדס.
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שבת אירוח לילדי "קו לחיים" בבית גמליאל

זהירות מדרון מסוכן!!

"קו לחיים" הינו ארגון וולנטרי המסייע לילדים חולי
סרטן ,שיתוק מוחין ,ניוון שרירים ,דיאליזה ומחלות
כרוניות נוספות.
כחלק מפעילויות העמותה אנו עורכים שבתות אירוח
לילדים במקומות שונים בארץ.
אנו ,סניף מרכז בעמותת קו לחיים מעוניינים לקיים
שבת במושבכם,
השבת תתקיים אי"ה בשבת פרשת "ויחי".
טו'-טז' טבת התשע"ג )(28-29/12
נשמח מאוד באם תוכלו לארח בביתכם ילד  +מדריך
בביתכם למשך השבת )לינה  +א .צהריים(
)סעודת ערב שבת +סעודה שלישית אנו אוכלים כל
הקבוצה ביחד -כל המשפחות המארחות מוזמנות
לסעודה שלישית(
להרשמה ובירור פרטים ניתן להתקשר לנציגתנו:
עדי אביגדורי050-7672334 -

עורו ישנים מתרדמתכם והקיצו משנתכם.
משום מה יש בי תחושה שהכל יודעים ומשום מה
מתעלמים?!
איני כותב על מנת לקבל יישר כח ח"ו ,כותב אני לשם
להעיר את כולנו ,כי בסופו של דבר נצטרך לתת את הדין
כולנו ויפה שעה קודם .מה קורה פה? אינכם רואים את
בני הנוער דור ההמשך שלנו ? איך שהם מתנהגים בבית
הכנסת ,נכנסים בלבוש לא הולם ,ואפילו עם מסטיק
בפה,דיבורים צחוקים ,רגל על רגל וטלפון להעביר את
הזמן ולהפיג את השיעמום .תפילה זה לא בדיוק בראש
מעינם )ח"ו לא כולם(( וההתרשמות שלי שבאים לעשות
טובה למישהו.
והכל מתחיל איפה שהוא ,אולי במועדון שהפך בנתיים
לאורווה שאליו שולחים אנו את ילדנו ע"מ שיהיה לנו
מעט שקט )זה רק זמני(
מישהו ביקר במועדון? ריצוף הכניסה הפך למהמורות
ואיך הקירות ניראים ,כתובות נאצה ,שפה
בוטה .ונדליזם לשמו ואלימות חוגגת .כל אחד רוצה
להיראות מציו' ובזה אשמים כולנו.
איפה הילדים והמדריכים הנפלאים ,איפה ? למה כולם
מחכים ,לשלב הבא סמים  ,דקירות
וכו' חלילה למה? באם לא נתעורר לא ירחק הזמן
ונימצא מככבים בכותרות חלילה.
לצערנו מעסיקים את התושבים דברים יחסית שוליים
ושוכחים את העיקר ,רובנו צופים בקרב התרנגולים בין
שני אחים והדלק שמניעם זה האגו ויראו איך
הדברים מתגלגלים .משרדי משפטים ,טלויזיה
ועיתונים וכולנו מממנים את גן הילדים .איפה השכל
הישר איפה הנאורים .חשבתי שכולם פה משכילים )או
אולי כ (.......שיכולים לשיא עצות לאחרים ואת
דבשתם שלהם אינם רואים .ומתי איפה נעשה לבתינו,
באמת זה כל כך משנה איפה וכמה ואיך מתפללים?
בואו נפריד בין הניצים ..נאמר להם על הכל תודה
.והעיקר שיפנו את הבמה "הדרך לגהינום רצופה כוונות
טובות".
וב"ה בזכות מצוות הנרות )חנוכה( כולנו נראה נפלאות
ושתפילותנו ומעשנו יתקבלו לרצון לפני בוראנו.

"קו לחיים" הנו ארגון וולונטרי המסייע לילדים נכים
החולים במחלות קשות.
מטרתנו היא לאתר כל ילד חולה בישראל ולסייע לו
ולמשפחתו לעבור את התקופה הקשה בצורה
הקלה והנעימה ביותר.
במסגרת פעילותינו אנו מקיימים ימי כיף לילדים
חולים ,משבצים חונכים אישיים בבתי הילדים,
מגשימים משאלות לב ,מארגנים מחנות קיץ ,חורף
ושבתות אירוח ביישובים שונים ברחבי הארץ.
הילדים ברובם סובלים משיתוק מוחין וניוון שרירים
ומחלות כרוניות נוספות ,ומוגבלים ברמות מוטוריות
שונות ונעזרים בעזרים רפואיים.
כל ילד וילדה מלווה על ידי מתנדבים אשר דואגים
לילדים הן בפן הנפשי והן בפן ההומנוטרי .
מעבר לטיפול המסור בילד המתנדבים דואגים
לשמחתם הבלתי פוסקת של הילדים ולהעלאת חיוך
תמידי על פניהם.
בנוסף להנאתם של הילדים ההורים מוצאים את
מנוחתם מהטיפול המסיבי בילדים המתוקים ,דבר
אשר מהווה עבורם אתנחתא ואגירת כוחות להמשך
עבודתם הנערצת.
ברוב המקרים מצב משפחות הילדים ברמה הסוציו
אקונומית לא גבוה ומצבם הכלכלי במצב נחות.
על מנת שנוכל לקיים את השבת אנו זקוקים
לתרומות כספיות .
אנו נודה אם תוכלו לעזור בכל סכום שבאפשרותכם
להצלחת השבת.
)גם נשמח לעזרה לשבת בכל תחום שהוא(.
לפרטים ניתן לפנות בכל עת לנציגתנו עדי אביגדורי:
050-7672334
מי ייתן ותהיו תמיד בצד הנותן
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בברכת חג שמח,
פרץ יצחק

העמותה למען החבר הותיק
בשבוע הבא לא יתקיים חוג תנ"כ וכן הרצאה במסגרת
חנוכה שמח
המכללה .
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לוח אירועים לשבוע הקרוב
יום ראשון
ג' טבת 16/12

יום שני
ד' טבת 17/12
17:30-19:30
ספריה

יום שלישי
ה' טבת 18/12
11:00
בית חם

יום רביעי
ו' טבת 19/12

יום חמישי
ז' טבת 20/12
17:30-19:30
ספריה

זמני שבת פרשת מקץ
תפילת מנחה
תפילת ותיקין
תפילת נץ
שיעור בנושא חנוכה ,מאיר פישר
שיעור במסכת שבת
שחרית
שחרית
שחרית
לאחר התפילה ,שיעור למבוגרים ,ישראל יולס
במקביל שיעור לילדים ,רחל הריסון
מנחה גדולה
מנחה גדולה
מנחה גדולה
תהילים לילדים
תהילים
שיעור גמרא אחה"צ ,הרב סלומון
תהילים לנשים ונערות
בין מנחה לערבית ,שיעור בפ"ש ,עוזי עוזיאל שמש

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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מנחת ש"י
ביהכ"נ הגדול
שטיבל
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 ומבורך!!!

16:25
05:30
05:55
07:00
07:30
08:00
08:00
08:15
12:30
13:00
13:00
13:15
13:15
15:45
15:50

