בס"ד

עלון שבועי

בית גמליאל

פרשת ניצבים
כ"ח אלול תשע"ב
15/9/12
גיליון מס' 775

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

18:26
19:24
18:41
19:51

דבר תורה  /הרב
"אתם ניצבים היום כולכם לפני ה' אלוהיכם שבטיכם
זקניכם ושטריכם כל איש ישראל"
מדרש תנחומא" :זה שאמר הכתוב הפוך רשעים ואינם ,ובית
צדיקים יעמוד" יש להבין מה בין דברי המדרש לנאמר
בפסוק? וכן נאמר בפסוק" :כולכם" ונאמר כל איש ישראל
וע"כ נכתב הפירוט של ראשיכם שבטיכם זקנכים ושוטרכם"
הגמ' במס' קדושין מ' "לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו
חייב וחציו זכאי עשה מצווה אחת אשריו שהכריע עצמו לכף
זכות וכו' ,רבי אלעזר בר' שמעון אומר לפי שהעולם נידון לפי
רובו" מבארים המפרשים את דברי הגמ' דתחילה דן הקב"ה
את האדם מפרטיותו לראות אם זכויותיו מרובות על
חובותיו ואז ,כאשר הוא זוכה בדין ,כוללו הקב"ה עם כל

העולם ,כדי שאותו אדם שזכה יזכה גם את העולם ע"י
זכויותיו מאחר והעולם נידון על פי רובו לפי דברי
הגמ'..לכן יש לבאר את הפסוק ע"פ דברי הזוהר "אתם
ניצבים" מדבר על יום הדין ראש השנה וע"כ אתם ניצבים
היום -ראש השנה יום הדין לפני ה' אלוקיכם .תחילה
"ראשיכם ושבטיכם זקניכם ושוטריכם" דהיינו ,ראשי
הקהל ,החשובים ,שייזכו בדין על עצם הנהגתם את העם
ודאגתם בכל השנה לצרכי הרבים וכו' .אח"כ כשהם יזכו
יצרף הקב"ה את זכויותהם כדי להכריע בזכות את כל
העולם כולו ,ולכן נאמר במדרש תנחומא "הפוך רשעים
ואינם ובית צדיקים יעמוד" ע"י הצדיקים ,יוכרע לזכות
ולטוב דינם של כולם כיוון שהעולם נידון ע"פ רובו .
_______________________________
שבת שלום ובשורות טובות ,כתיבה וחתימה טובה
ימלא ה' משאלות לבנו לטובה ,תיכלה שנה וקללותיה
תחיל שנה וברכותיה לנו ולכל בית ישראל.
באהבה רבה ,הרב

דרשת "שובה" מוקדמת ומקוצרת
ביום השני של ראש השנה אני מזמין את כל החברים
והחברות לאחר תפילת מנחה בשעה  ,17:45נשוחח על
הנושא" :כי קרוב אליך הדבר מאוד"
_________________
אשמח לראות את כולכם ,הרב
רפואה שלמה
לאחר ר"ה ,הרב מתאשפז לניתוח מעקפים ושסתום בלב.
נאחל לו מכל חברי המושב ניתוח מוצלח והמון בריאות !
שיעור פרשת שבוע
עם תחילתה של השנה החדשה ,חוזרים ללמוד פ"ש עם
צקי שלו .השיעור יתקיים בעז"ה ביום ראשון ,ז' בתשרי
תשע"ג 23 ,בספטמבר בשעה  20:30אצל משפחת נדלר

מזל טוב
מזל טוב לשרה ופנחס יעקובי לנישואי הבת נטע
הרבה נחת ,אושר ושמחה!
________________________________________

טוב להודות
כיפק הי לאורלי זיו ודבורי נמדר ,תודה על אירגון פעילות
הקיץ לילדי כיתות ג'! לא היה פשוט ,אבל היה שווה!
מקווים לעוד הרבה קייצים של פעילות מהנה.
תודה גם לאתי יוסף הגיזברית החיננית.
בשם ילדי כיתות ג' והוריהם.
________________________________________

פרויקט בר מצווה
השבת נפגשים בבית משפחת אנגל בשעה .17:00
שבת הבאה ,מפגש אחרון ,בבית משפחת להמן בשעה
17:00

מקווה
אילנה  054-8094202בימים :רביעי ,חמישי ,מוצ"ש.
דבורה  054-4534015בימים ראשון ,שני שלישי.
בימי שישי לסירוגין.
יש לקבוע מראש
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לוח מודעות
חוג ציור ויצירה-
בעזרת ה' לאחר החגים נחדש פעילות.
החוג מיועד לילדים שאוהבים לפסל ,לכייר ולצייר-
באווירה נעימה וכייפית.
אילנה להמן 054-8094202
________________________________________
למכירה שולחן טניס חדש )בן  3חודשים( .₪ 500
רז שמשי 052-6320444
052-6444499
________________________________________
"אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני"
תמונה אמנותית ,מתנה ייחודית לחגים.
יקיריכם נכנסים לבית חדש ,או משפצים בית קיים,
זו ההזדמנות לקיים מנהג עתיק :לזכור ,להזכיר ולהוקיר
את ירושלים .ביצוע בטכניקה של צריבה בזכוכית.
ניתן להתרשם ולרכוש בסטודיו בבית משפחת שבו.
תמונת "אם אשכחך "...יחד עם עשרות יצירות ,מוצגת
באתר שליwww.shevo.com-
ברכת חג שמח ושנת בניין בית מקדשנו,
אהרן שבו
________________________________________
ניתן לקנות רימונים לראש השנה בשקיות ארוזות במחיר
של  10ש"ח ל 3-ק"ג .הרימונים הם אדומים ומתוקים,
מזן "עכו" .המכירה תימשך גם אחרי ראש השנה ,לקראת
סוכות .שנה טובה ,משפחת קרייף.
חיים 052-3342080
קרולין 052-2605864
עדיף להתקשר אחה"צ
________________________________________
אנו מחפשים אחר מורה פרטי/ת לאנגלית ומתמטיקה.
מתאים לסטודנטים  /חיילים משוחררים  /אנשים בעלי
זיקה לחינוך .שכר 40 :ש"ח לשעה ,נדרשת מחויבות
למהלך שנת הלימודים .השיעורים מתקיימים במושב.
לפרטיםTeachers@Basic-learning.co.il :
או בטלפון) 07-2222692 :הדר(
________________________________________
לבית ספר מקיף עירוני א' באשקלון דרושים מתרגלים
לכיתות אומ"ץ למגוון מקצועות 8 .שעות ביום לכל ימות
השבוע )אפשרות לימים בודדים בשבוע( .שכר הולם.
מוטי טויטו 0522392124
________________________________________
למכירה! מזדה לנטיס  323מודל  2001טסט לשנה.
יד -2מצב מצוין.
אילנית 057-965787
________________________________________
למכירה! יונדאי אקסנט מודל -2002כולל טסט.
יד -4מצב מצוין!
אילנית 057-965787
________________________________________
2

משולחן המערכת
בשבוע הבא לא יצא דף מידע עקב חג ראש השנה.
בשבוע של צום יום כיפור יצא הדף כרגיל.
שימו לב -הודעות בשבוע זה יתקבלו עד יום ב'  24/9בשעה
. 19:00בשבוע של חג סוכות לא יצא דף מידע  .נשוב מיד
אחרי החגים .בהזדמנות זאת נאחל לכל ציבור החברים
שנה טובה!

משולחן הוועד המקומי
השבוע הותקנה בבית הכנסת הגדול הנברשת לאחר
שתוקנה .הנברשת הותקנה בהתנדבות  ,ע״י יצחק גאוטה,
חשמלאי ממזכרת בתיה ,כששמע שמהות העבודה היא
בתוך בית כנסת בחר לזכות במצוה ולא בשכר תמורת
עבודתו...ועל כך תבוא עליו הברכה...
לקראת השנה החדשה אנו רוצים לאחל לכל תושבי בית
גמליאל ,שנה טובה ומתוקה  ,שנה של אחדות ואהבת חינם,
שנה של עשייה פוריה ומועילה לטובת הציבור
____________________
בברכת גמר חתימה טובה
חברי הועד המקומי
"כל שנה מתחילה בסימן שאלה"
ערב לימוד בין כסה לעשור ,על השאלות ,המשאלות ,הכלים
השאולים וגם על התשובות והתקוות הצפונות בתרבות
היהודית ובחברה הישראלית.
בהנחיית נחמה וינגרטן-מינץ ,שירה וליווי מוסיקלי :נעם
יעקובסון .יום רביעי ג' תשרי  19/9בשעה  20:00בקיבוץ עין
צורים .לפרטים והרשמה8608331 :

נדל"ן להשכרה/מכירה
דירת  3חדרים  ,כ  72-מ"ר ,מטבח חדש וסלון.
מזגנים בכל חדר .יש נגישות לעגלות מכל סוג
יעל  0544610943יוכי0545236790 -
____________________________________
מתפנה באוקטובר דירת  3חדרים חדישה וממוזגת הכוללת
כניסה נפרדת  +מרפסת חדר שינה להורים עם שירותים
ומקלחת צמודים מטבח עם  2כיורים
סלון חדר ממ"ד אמבטיה  +חדר כביסה ויציאה נוספת
נא לפנות לדני מס
נייד 0524230455
________________________________________
להשכרה יח' דיור מושקעת בת  3חדרים לכניסה מידית,
מתאים לזוג  1+ילד פרטים:
פרץ ,0502051108
0502051110
________________________________________
יחידת דיור בת  2חדרים מתאימה לזוג ,סטודנט ולקליניקה.
פנחס 0545689973
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משולחן המתנ"ס

משולחן הועד החקלאי

מוזיאון וסיורון:
נצא לסייר ולהכיר תערוכות במוזי און ישראל המתחדש
בשילוב סיורון נוסף במוזיאונים השונים בירושלים
הסיורים יתקיימו בימי שלישי ויצאו מרחבת המועצה
בשעה ) 13:30במידה ויהיו  5אנשים בישוב יתבצע
איסוף(.
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

מים:
בימים אלה קיבלו חברים הודעות על זכאות למחיר מים
במחיר "זכאות" .כל מי שקיבל הודעה כזו מתבקש
להעבירה למזכירות בהקדם האפשרי לצורך טיפול במתן
ההנחה.
הנחת זכאות תינתן גם עבור הנפשות המתגוררות בישוב,
הרשומות בתעודת הזהות ,ואשר צילום הרישום )מתעודת
הזהות( נמסר למזכירות .ההנחה תינתן בסוף השנה עם
חיוב מים של חודש דצמבר .2012
מחיר המים :מחיר המים התייקר ע"י רשות המים ובגלל
החלטת הועד לזכות את הזכאים במחירו.

"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.
מפגשי קולנוע" -סרוגים"
מפגש עם לייזי שפירא  -יוצר ובמאי הסדרה
אי"ה ביום שני ו' בחשוון ) (22/10בשעה  20:30בניר
גלים.
"סרוגים" היא סדרת דרמה פורצת דרך שכבשה את
לבם של צופים רבים בארץ ובחו"ל.
לייזי )אליעזר( שפירא ,בוגר ביה"ס לקולנוע "מעלה"
בירושלים ,מקיים בשנים האחרונות עשרות מפגשים
עם קבוצות וקהילות בישראל ובחו"ל ונותן הצצה
מרתקת והומוריסטית אל מאחורי הקלעים של
הסדרה ,שהקסימה את הצופים החילוניים ,
הסעירה את החברה הדתית לאומית אותה היא
משקפת ,וללא ספק השאירה את חותמה על התרבות
הישראלית.
בערב יוקרן סרט באורך של כ 25 -דקות על מאחורי
הקלעים של "סרוגים" ובעקבותיו שיחה בה לייזי
מספר על השלבים השונים של יצירת הסדרה ,על
הקשיים וההתלבטויות בכתיבה ,בעיקר הציבור הדתי-
לאומי שרואה את עצמו חשוף על המסך.
דמי כניסה 20 :ש"ח
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מדידות:
)לחקלאים בלבד(
בימים אלה סיימו לסמן את גבולות המשקים )חלקות א'(.
כל מי שחושב /רואה את עצמו נפגע כתוצאה מהמדידה
ו/או רואה דברים שאינם נכונים ו/או הגיוניים .מתבקש
להעבירם בכתב למזכירות לצורך טיפול בממצא עד לא
יאוחר מיום ט"ו חשון תשע"ג ).(31/09
ועד האגודה החקלאית מאחל לכל תושבי המושב שנה
טובה ,שנת שלום ,אחווה ,שנת שפע ,ושנה שתהיה ברוכה
בגשמים.
_______________________
מזכירות האגודה החקלאית

משולחן ועדת קליטה
ברכת ברוכים הבאים למשפחת לקס ,ליאת וחננאל
)גרים אצל משפחת אבורמד(.
יהי"ר שתהיה לכם קליטה קלה ונעימה במושב
שאתם תיהנו מהמושב והמושב ייהנה מכם.

" הוד והדר לבושה"
מכירת מטפחות מעוצבות של המעצבת הדר ואביזרים
ביום חמישי  13.09.12משעה 23:00 – 20:30
המחירים אטרקטיביים והמטפחות מדהימות
ניתן בתאום מראש ביום אחר.
הגפן  73בצד של משפ' לוי יעל יששכר.
יעל 0528500909
________________________________________

ועדת + 50
ועדת תרבות  +50מאחלת לכל תושבי המושב שנה טובה,
שנת בריאות ושלום,שנת תרבות ושמחה.
מקווים לראות את כולם משתתפים בפעילויות.
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ביטחון
במהלך השבוע האחרון היה נסיון פריצה לבית במושב
בשעות הערב .חשוב לציין כי מרבית הפריצות שארעו
לאחרונה  -ארעו בשעות הלילה  -בין  3ל .4-הפורצים נכנסו
לבית דרך חלון .במקרים אלו אזעקה לא הייתה קיימת או
לא הופעלה .בחלק מהמקרים ,לפני הפריצה לבית  -היו
נסיונות פריצה לבתים אחרים שנכשלו עקב אזעקה
שהופעלה.
לכן במידה וקיימת אזעקה בבית חשוב להפעיל אותה .כמו
כן במידה ויש חשד לנסיון לפריצה  -אנא עדכנו אותי.
בדרך כלל למרבית הפריצות הללו יש "סיורים מקדימים"
ולכן גם חשובה עירנות התושבים לרכבים או אנשים
חשודים המסתובבים במושב.
במידה ונתקלים בכאלה  -אנא דווחו לי או למשטרה  -גם
אם ניידת לא תספיק לעצור את הרכב  -עצם העברת מספר
הרכב לידיעת המשטרה – עוזרת במיקוד מודיעיני .
____________________
בברכת שנה טובה ובטוחה,ליאור פורמן

משולחן הגבאים
לוז תפילות בשטיבל:
שחרית 08:00
תקיעת שופר ) 09:45בערך(
מנחה ביום הראשון 17:50
מנחה ביום השני 18:20
בית כנסת ספרדי:
תפילות ראש השנה יתקיימו במועדון הגדול,
להלן לוח זמנים:
ערב ראש השנה  ,תפילת מנחה ולאחריה תפילת ערבית  -זמן
כניסת החג
תפילת שחרית  :בשעה  7:30״ הודו ״
זמני תפילות לראש השנה בבית הכנסת מנחת –ש"י
יום ראשון ,ערב ראש השנה:
מנחה14:00 :
ערבית19:05 :
יום שני ,א' דראש השנה:
שחרית8:00 :
תקיעת שופר )משוער(10:00 :
מנחה17:50 :
ערבית19:05 :
יום ראשון ,ב' דראש השנה
שחרית8:00 :
תקיעת שופר )משוער(10:00 :
מנחה18:10 :
ערבית19:00 :
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בקשה מיוחדת לכל בעלי הכלבים
גם אנחנו האמהות רוצות להתפלל בראש השנה
וכשאנחנו מתפללות הילדים הקטנים משחקים בחוץ.
כלבים משוחררים שמסתובבים בחצר בית הכנסת
מפחידים את הילדים ,הילדים מסרבים לשחק בחוץ והדבר
פוגע קשות ביכולתינו להתפלל.
כל בעלי הכלבים מתבקשים לדאוג לכך )במיוחד בזמני
התפילות( שהכלבים שלהם יהיו קשורים ולא יסתובבו
חופשי.
בבקשה מכם אל תאמרו "זה כלב קטן" או "זה כלב שלא
עושה כלום" כל כלב גם אם הוא "לא עושה כלום" מפחיד
את הילדים הקטנים.

"ראש השנה קרב ובא – לב מי לא ירא".
בית כנסת מרכזי-
סליחות לערב ראש השנה) .כ  80דקות(.
במוצאי שבת בשעה .22:00
ביום ראשון בהשכמה בשעה .4:30
סליחות לצום גדליה ולעשרת ימי תשובה.
כל ערב בשעה 22:00
ובמניינים בבוקר בשעה  5:15לפני המניין של 5:45
בשעה  6:30לפני המניין של .7:00
א' של ראש השנה  -יום שני
 - 7:15שיעור בענייני ראש השנה.
 - 8:00התחלת תפילת שחרית .
 - 10:20תקיעת שופר )זמן משוער(.
 - 13:05זמן מנחה גדולה )חצי שעה אחר חצות היום(
 - 16:30אמירת תהילים ביחידות ובציבור
 - 18:00תפילת מנחה ולאחריה אמירת תשליך
 - 18:44שקיעת החמה
 - 19:00ערבית ליום ב' של ראש השנה.
ב' של ראש השנה  -יום שלישי.
 - 7:15שיעור בענייני ראש השנה.
 - 8:00התחלת תפילת שחרית.
 - 10:20תקיעת שופר )זמן משוער(.
 - 13:05זמן מנחה גדולה )חצי שעה אחר חצות היום(
 - 16:30אמירת תהילים ביחידות ובציבור
 - 18:15תפילת מנחה
 - 18:30דרשת שבת תשובה )מוקדמת( לכל תושבי
המושב.
 - 19:19צאת החג
צום גדליה  -יום רביעי
 - 04:56התחלת הצום
 - 18:10תפילת מנחה עם קריאת "ויחל".
 - 18:41שקיעת החמה
 - 19:06סיום הצום.
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העמותה למען החבר הותיק
בשבוע הבא ,ערב ראש השנה ,לא תתקיים פעילות )כמובן(.
פעילות העמותה ליום ראשון ,ז' תשרי תשע"ג23/9/12 ,
 8:45תנ"כ-חנה לבל
 10:00הרצאה :מפגש הנשיאים" :טרומן ווייצמן ושאלת הציונות"
נשמח לראותכם ! .
להזכירכם ,נמשכת ההרשמה לחוגי אחה"צ במרכז היום הזדרזו 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 :
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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"ימים נוראים" ! תשע"ג
בסוף ' סידור הגר"א' מופיעים שני מאמרים של שני תלמידי הגר"א :הנציב – בעל 'העמק שאלה' ,ובעל ספר 'כתר ראש' -
המצטטים את הגר"א כדהלן " :עיקר דרכי התשובה מדאורייתא ,חרטה ועזיבת החטא בלב שלם ,וקבלה על להבא .וחז"ל
החמירו גם בצום ובכי ומספד ושאר דברים .ובזמננו מקיימים צום בכי ומספד ,והעיקר עזיבת החטא אינם מקיימים".
אם הגר"א היה חי בדורנו ,הוא ודאי היה משמיט את הקטע "ובזמננו מקיימים בכי ומספד" ,מכיוון שבכי ומספד אינו
חלק ניכר של חוויות ימים אלה לרובנו.
הביטוי "ימים נוראים" אינו משקף חויית רוב המתפללים לקראת ראש השנה ויום כיפור .האוירה של בית הכנסת בימים
הנוראים היא של שמחת החג :בגדים נאים ,תפילה נאה ושמחה ,ואולי אף התעלות הנפש עקב חווית התפילה והניגונים,
וברכת לשנה טובה לכל אחד ואחד.
אני מתאר לעצמי שהמצב אצל פליטי ושרידי אירופה וארצות האיסלם היה שונה .הם חוו רדיפות ואנטי-שמיות נוראית,
הם הפנימו באופן מוחשי את המשמעויות האכזריות של יום הדין .כך אני חוויתי בהיותי ילד בבית הכנסת בארצות הברית
שחלק ניכר מהמתפללים היו פליטי אירופה – הרוח ששררה בבית הכנסת היתה של בכי ועצבות.
בשני התלמודים מוצאים אנו שתי גישות מנוגדות לימים הנוראים .בבבלי ראש השנה לב :נאמר” :אמרו מלאכי השרת
לפני הקב''ה רבש''ע מפני מה אין ישראל אומרים שירה לפניך )הלל( בר''ה וביום הכפורים .אמר להם אפשר מלך יושב על
כסא דין וספרי חיים וספר י מתים פתוחין לפניו וישראל אומרים שירה! .
ומאידך ,בתלמוד הירושלמי – ראש השנה פרק א ,ג אמרו" :א"ר סימון כתיב )דברים ד ח( ' ומי גוי גדול אשר לו חקים
ומשפטים צדיקים '  . .בנוהג שבעולם אדם יודע שיש לו דין לובש שחורים ומתעטף שחורים ומגדל זקנו שאינו יודע היאך
דינו יוצא אבל ישראל אינן כן אלא לובשים לבנים ומתעטפין לבנים ומגלחין זקנם ואוכלין ושותין ושמחים  -יודעין
שהקב"ה עושה להן ניסים".
שתי הגישות האלה לקראת יום הדין :שמחה מצד אחד ,ובכי ומספד מצד שני ,באים לידי ביטוי בויכוח הלכתי שהתעורר
במאה ה 11-במיינץ ,באשכנז .נשאלה שאלה לגבי ברכת "והשיאנו לשלום בשמחה ובששון  . .מועדי קדשיך ," . .
שאומרים בתפילת מוסף של כל החגים ,האם נכון להגיד אותה בראש השנה וביום כיפורים מכיון שהם מועדים ,או שלא
לאומרו מכיון שהם ימי דין )באותו זמן מופיע בפעם הראשונה בספרות ההלכה והפיוט של אשכנז הכינוי "ימים נוראים"
לראש השנה ויום כיפור(.
חכמי אשכנז פנו בשאלה זו לגאוני ארץ ישראל בירושלים .בתשובה שנתקבלה מירושלים נאמר . . ." :שכן אנו נוהגים
)לאומרו( בשתי המתיבתות )הישיבות( בארץ ישראל ובנהרדעא )בבל(  . .וכן הלכתא )ההלכה( .פוסקי ארץ ישראל פסקו
שחייבים להגיד נוסח זה – ופסק זה התקבל .אולם במאה ה 14 -קמו רבנים ופוסקים באירופה ובטלו מנהג זה והוציאו
מהמחזורים את הברכות המציינות שמחה וששון חג ומועדים וכו'.
מנהג זה )שלא לאמרו( נשאר עד ימינו .התשובות של פוסקי אירופה משקפים מבחינת היסטורת את הלך הרוח הקודר
ששרה בימים אלה בארצות אירופה .ומכל שורה ושורה של תשובתם מבצבצת תפיסת עולם פסימית שנוצרה על ידי
הגזרות והרדיפות בתקופת זו) .אותו הלך רוח שרר בימי השואה ומופנה בליבם של דור ניצולי השואה .מעניין לדעת עם
עלייתם לארץ ,ועם בניית משפחות חדשות השפיאה את הלך רוחם וחוויתם והשקפתם לקראת יום הדין ,ואם ,ואיך זה
השפיע על ילדיהם ונכדיהם שנולדו בארץ(.
יהיה איך שיהיה ,אוירה של שמחה או של עצבות ,מה שברור הוא שימים אלה הם ימי חשבון הנפש – וכמו שהגר"א אמר -
העיקר הוא לא הבכי והעצבות ,אלא החרטה ועזיבת החטא בלב שלם .יש כאלו שיגיעו לידי חרטה על ידי אימת הדין ,ויש
כאלו שדוקא הרוממות והשמחה של הימים יביאו אותם לידי תשובה שלמה .הצד השווה הוא שאסור להשלים עם מצב של
"עסקים כרגיל" ) (BUSINESS AS USUALבימים גורליים אלו.
הבכי עומד במקום מרכזי בהלכות ובמנהגי ראש השנה.
הקולות של השופר משקפים סוגים שונים של בכי – אם זה יללה או גניחה ,או שניהם יחד .קריאת התורה וההפטרה של
ימים אלה מתארות את הבכי של הגר ,של רחל אמנו ,של חנה ,ושל אם סיסרא .לשנים מהנשים היו בנים שעומדים למות –
ישמעאל הבן של הגר בצמא באמצע המדבר ,וסיסרא במערכות המלחמה עם ישראל .הבכי של הגר ואם סיסרא היה בכי
של יאוש ואיבוד תקוה .לא כן חנה העקרה.
חנה בוכה ומתפללת על מצבה הנוכחי בתקוה על העתיד  -שיהיה לה בן ,והיא תקדיש אותו לעבודת ד' .רחל גם בוכה על
העתיד אבל לא על עתידה הפרטי כי אם על הבנים שלה שיחזרו לגבולם .הבכי של חנה ורחל העקרות נתנו פרי – לחנה נולד
שמואל ,ולרחל הובטח גאולת הבנים ,וכמו שקוראים בהפטרה) :ירמיהו ל"א ,י"ד(" :כה אמר ד' קול ברמה נשמע נהי בכי
תמרורים רחל מבכה על בניה מאנה להנחם על בניה כי איננו.
כה אמר ד' מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה כי יש שכר לפעלתך נאם ד' ושבו מארץ אויב .ויש תקוה לאחריתך נאם ד' ושבו
בנים לגבולם" .הגר"א לא פסל כל בכי .הוא פסל בכי של יאוש ,בכי על העבר בלי מבט לעתיד .בכי כזה לא בונה ולא משפר.
רחל "מאנה להנחם"  -היא חווה את ההוה המר ,אבל לא מוותרת על העתיד.
יש לה תקוה – ולכן ד' אומר לה " :ויש תקוה לאחריתך נאם ד' ושבו בנים לגבולם"" .ושבו בנים" תרתי משמע :ישובו
בתשובה וישובו לגבולם.
_________________
חיים הופמן
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משולחן המתנ"ס
לתושבי בית גמליאל שנה טובה מצ"ב לוח החוגים שהצלחנו לגבש בישוב בית גמליאל :
חוג
פיתוח מוטורי
טניס
טניס

יום

מקום

שעה

גיל

מחיר

שני

מגרש

16:30

גילאי 4-5

 140ש"ח לחודש

שני

מגרש

17:15

מתחילים

 140ש"ח לחודש

שני

מגרש

118:00

מיתקדמים

 140ש"ח לחודש

מגרש

16:15
15:15

ג-ד

 150ש"ח לחודש

שלישי
כדור סל
חמישי
שלישי
כדור סל

17:00
מגרש

חמישי
שני
סל ילדים

 ₪ 170פעם בחודש
ה-ו

16:00
אולם בקבוצת יבנה

17:30

משחק ביום שלישי
 ₪ 2200לשנה  +ביטוח
ז-ח

וחמישי
ראשון
סל נערים

ובדיקות  100ש"ח
 ₪ 2200לשנה  +ביטוח
אולם בקבוצת יבנה

14:15

ט-י

שלישי
סל בנות ה-ו

ובדיקות  100ש"ח
 130ש"ח אחת לחודש משחק
אולם בקבוצת יבנה

14:00

ה-ו

אופניים

שני

חניה מגרש
הספורט

16:30

א-ו

 160ש"ח לחודש

בלט מודרני

רביעי

מועדון

16:00

מתקדמות
א ומעלה

 110ש"ח לחודש

רביעי

מועדון

16:45

מתחילות גן

 110ש"ח לחודש

גאז

חמישי

בימי שלישי

לבקשת מספר ילדים שנמצאים בחוג אחר העברתי את ימי חוג הכדור סל.
החוגים שיפתחו בהמשך יום הלימודים בבית הספר עמיחי:
יום שני :רובוטיקה  ,ג'ודו  ,קרמיקה
יום חמישי :לגו צ'אלנג ,קרמיקה ,אורגנית ,כדור סל בנות ה-ו.
מחיר מבוסס על  4מפגשים לחודש
* פתיחת החוג בישוב מותנית באישור בטיחות המיתקנים
אנו מבקשים לא להכניס ילדים לחוג ללא הרשמה מסודרת במתנ''ס
חוגים נוספים לא נפתחו מפאת חוסר נרשמים.
אם ברצונכם חוגים נוספים ויש לכם רשימת מעוניינים אשמח לארגן
_____________________________
שנה טובה
שורי – רכזת חוגים
מתנ''ס חבל יבנה
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לוח אירועים לשבוע הקרוב
יום ראשון
כ"ט אלול 9/9

יום שלישי
ב' תשרי 17/9
ב' ראש השנה

יום שני
א' תשרי 16/9
א' ראש השנה

18:23
כניסת החג

יום רביעי
ג' תשרי 18/9
צום גדליה

יום חמישי
ד' תשרי 19/9
18:00-20:00
ספריה

זמני שבת ניצבים
תפילת מנחה
תפילת ותיקין
שיעור בענייני גיטין ,מאיר פישר
שיעור במסכת שבת
שחרית
שחרית
לאחר התפילה ,שיעור למבוגרים ,אלי רוזנברג
במקביל שיעור לילדים ,ריקי שטאובר
מנחה גדולה
מנחה גדולה
מנחה גדולה
תהילים לילדים
תהילים
פרויקט בר מצווה
שיעור גמרא ,הרב
תהילים לנשים ונערות
בין מנחה לערבית ,שיעור בפ"ש גיא בנציון רביב

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 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' אנגל
ביהכ"נ הגדול
בית משפ' מייזליק
שטיבל

שבת שלום ומבורך,
שנה טובה וחג שמח.

18:51
05:45
07:30
07:30
08:30
08:15
13:30
13:00
13:30
13:30
13:45
17:00
18:30
17:10

