בס"ד

עלון שבועי

בית גמליאל

פרשת נח
ב' חשוון תשע"ב
29/10/11
גיליון מס' 732

פרשת נח
כניסת שבת

16:33

יציאת שבת
מנחה באמצ"ש

17:32
16:51

ערבית באמצ"ש

17:01

דבר תורה  /הרב
"ויאמר ה' אל נח בא אתה וכל ביתך אל התיבה כי אותך
ראיתי צדיק לפני הדור הזה"
לכאורה ,המילה "לפני" מיותרת מאחר וכבר נאמר הקב"ה
"כי אותך ראיתי צדיק" א"כ שוב אין צורך לומר "לפני".
על הפסוק ביעיהו "כי מי נח זאת לי" ,מבארים שכן
המפרשים ,שמי המבול נקרים "מי נח" על שמו ,כיוון ,שלא
מצינו שנח מתפלל ומנסה לבטל את גזירת המבול .אפשר,
שנח לא התפלל לבטל את הגזירה ,כיוון ,שדרכו של נח היתה
מחוברת במידת הדין כפי שלומדים זאת חז"ל שכתוב "את
האלוקים התהלך נח"" -אלוקים" מורה על מידת הדין.
ומיכוון ,שמצד הדין ,היה צריך להיות מבול ולכן ,נח לא
התפלל לבטל את
שיעור לנשים
עם תחילתה של שנה חדשה ,אני מחדשת את השיעור לנשים
בשבת .אני מזמינה את כולכן לשיעור -הנוגע בפינות שונות
ומגוונות מפרשת השבוע ומעגל השנה -לאור המדרש,
ההלכה ,ספרות ואמנות ואפילו אקטואליה.
השבת השיעור מתקיים במועדון וותיקים בשעה 16:30
________________________
מצפה לראותכן ,רבקה סלומון

הגזירה.אפשר להבין את הגמ' בסנהדרין )ק"ח עמ' א'(
שיש מרבותינו שדורשין את נח לגנאי ,ואמרו ש"אילו היה
בדורו של אברהם לא היה נחשב לכלום" .לא נאמר שאילו
היה בדורות של צדיקים ,אלא נאמר "אילו היה בדורו של
אברהם" .שמותו של נח ,שהלך לפי מידת הדין -ולכן לא
התפלל לנסות לבטל את הגזירה ,בדורו של אברהם -לא
היה נחשב.להבדיל מנח ,אברהם ,נהג במידת החסד
ובדרך חיים שכזו ,להבדיל מנח ,אברהם מתפלל על גזירת
סדום ונאבק לבטל את הגזירה .יש לזכור שמידת החסד
חביבה ביותר על הקב"ה ולכן ,דרשו רבותינו בגמ'
בסנהדרין את נח לגנאי לעומת דורו של אברהם.
____________________________
שבת שלום ובשורות טובות ,הרב

מזל טוב
מזל טוב לאורלי ועמי ארז לחתונת בנם נעם עם רעות
______________________________________
מזל טוב ליעל ורן אבורמד להולדת הבת שירה.
______________________________________
מזל טוב לעופרי כהן לבת המצווה.
______________________________________
מזל טוב ליובל ישר לבר המצווה.
______________________________________

מופע "שמיים כחולים"
ועדת תרבות  + 50מזמינה 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
) (5/11מפגש חברים בשעה  .20:00תחילת המופע בשעה
 20:30בדיוק! מחיר ליחיד  .₪ 25נא להירשם מראש אצל
שולמית אנגל  .050-7341428אפשר גם במסרון
_________________________________
נשמח לראות את כולם,
ועדת תרבות +50
תנחומים לחנה מנשה על מות אימה.
תנחומים למינה בלאט לוינגר על מות אימה.
"המקום יינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים"

מזל טוב ללסלי וברני רוזינסקי לנישואי בנם מאיר עם
נופיה.
______________________________________
מזל טוב לפנינה וגרשון וינר לנישואי בנם חיסדאי עם
יונית.
______________________________________
מזל טוב לציפי ומשה גוטמן להולדת הנכדה.
______________________________________
מזל טוב לרחל וגדעון הריסון להולדת הנכדה.
______________________________________
מזל טוב לאתי ומנחם פרץ להולדת הנכד.
______________________________________
מזל טוב לברוריה ולשמואל רוזנפלד להולדת הנכדה.
שתזכו לרוב נחת מכל הצאצאים.
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לוח מודעות
בית הילדים "נווה גלים" באשדוד מחפש מטפל/ת
באומנות,במוזיקה ,בתנועה,או בדרמה ומטפל/ת
באמצעות בעלי חיים.
נא לפנות לליאת כידר או לשלוח קו"ח לפקס 08-
.8525024
לליאת כידר 0544248242
______________________________________
דרושה משפחה מאמצת לגור חתולים )כבן חודש( בריא,
מחוסן ושמח .המשפחה המוסרת אותו מוכנה גם לתת
אוכל לחודש הראשון.
מיכל פישר 0546600114
______________________________________
למסירה  3דליים של שברי רעפים.
משפחת צור 0525691936
או 0544976258
______________________________________
נשארו מקומות פנויים לחוג הכדורגל המעולה של עידן
לכל הגילאים מגן חובה ומעלה .ניתן להירשם אצל
עידן .ממליצה בחום -עליזה יולס.
עידן0547456307
______________________________________
מעוניינים להעניק בית חם לארון בגדים משומש
עליזה יולס 0525968699
______________________________________
מי שקנה דיסקים מגיא צבי מינץ ,בהתוועדות שהייתה
במוצ"ש חול המועד סוכות ,וטרם שילם ,נא לשלם
בהקדם על מנת שאוכל לשלוח לו את הכסף.
אסף רז /הגפן 0545688306 10
______________________________________
למכירה נעלי  Sauconyחדשות מידה  35בצבע תכלת
מתאימות לבנים ולבנות.
שירי )גביש( טויטו 0528846354
______________________________________
בצימר של רחל טיפולים אלטרנטיביים**
עיסוי ברמה גבוהה לפי בחירה -רקמות עמוקות ,עיסוי
שוודי ,הוליסטי בריאותי .שיאצו ,דיקור ,צמחי מרפא
ועוד  .רפלקסולוגיה ,רייקי ,נרות הופי לטיפול
במיגרנות בעיות אורטפדיות ,כאבים ,צלצולים
באוזניים ,ועוד.
מתאים לכל הגילאים גברים ונשים כאחד
לפרטים / 0502826261
0524498254
______________________________________
למסירה תמורת עלות החיסונים– גורי לברדורמעורבים
עם בוקסר יפיפים.
לתאום ביקור נא ליצור קשר עם אני.
אני כהן 0547774605
______________________________________
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אנו מודים לכל מנחמינו ולכל המשפחות שעזרו לנו ותמכו
בשעתנו הקשה .משפחות ברקאי  -שטאובר.
האזכרה לאבינו/סבינו צבי ברקאי ז"ל תתקים אי"ה ביום שני
הקרוב ,ג' מר -חשוון 31.10.2011 ,בשעה  15:45בבית העלמין
ברחובות )חלקה נ'ג ,ג .(3

השבת אבידה
אבדו לנו אופניים גודל  24עם  21הילוכים בצבע כסף .אם
נמצאו ,נשמח מאוד לקבלם!!
בברכה ,משפחת צור 0525691936
או 0544976258
___________________________________________
אבדו שני זוגות נעליים אדומות לילדות בתקופת החגים
בקרבת השטיבל החדש .המוצא הישר מתבקש ליצור קשר עם
משפחת אריאל.
משפחת אריאל \ 089430545
0524498254
לאריאל בריח )ולכל מי שעזר(:
"הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד"
רצינו להודות מקרב לב על ארגון טיול המשפחות בחול המועד
סוכות .כרגיל הטיול היה מאורגן למופת ,בזכות השקעתך
הרבה .לטיול יצאו משפחות משכבות גיל שונות ,התאחדנו
ונהנינו כמשפחה אחת גדולה .יישר כח גדול.
_______________________________
מחכים כבר לטיול הבא...
המשפחות המרוצות.
למעיין )עפרי כהן( החמודה שלנו-
סוף סוף חגננו לך בת מצווה!!! מאחלים לך את כל הטוב
שבעולם ממשפחתך האוהבת  :אבא טובי )עמרם שינדלר(,
אמא זהבית )חמדה שטריקר( נועה )ורדית לוי( שירה )לילך
קרפלס( תמר )רותם שטאובר( הדר )אוריאן מור( וכמובן סבא
יענקלה )עמנואל שהם( ופיליפ הפיליפיני )אריאל בריח(
______________________________
משפחת ההווה" -מושבניק על הגג"
חידות למבוגרים ונוער בעריכת שלמה יעקב גוטמן:
*בא לי לחוד חידות .מה אעשה?
*מושג של בורסה מהתפילה?
*שחקן כדורגל מפורסם בעבר,שלא יכלו להתלונן נגדו?
*מושג מובהק חקלאי מהתורה המוזכר בעבדות ישראל
במצרים?
*משותף בין סכרת לנרות חנוכה?
*מה משותף ל?777,888,999-
אבקש ממי ששמע ממני בהזדמנויות שונות על חידות אלו לא
להעבירם .נא לא להיעזר באינטרנט ,או ספרות!!!
_________________________________________
משפחת גוטמן מאחלת לכל חברי המושב גפ"ן
)ג= געזונטהייַט=בריאות ,פ=פרנסה ,נ=נחת(
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משולחן הוועד הקהילתי
בחירות לאגודה הקהילתית
הבחירות לאגודה ולוועדת הביקורת יתקיימו אי"ה ,ביום חמישי ו' מר חשוון  3.11.2011במועדון הוותיקים ,בין השעות
 .16:00-21:00לאגודה הקהילתית יבחרו חמישה חברים .המועמדים הם) :לפי סדר א-ב שמות משפחה(
(1בוכניק עידית
 (2ברגר איציק
 (3ברגר ש.צבי
 (4בר –לב מרים
 (5הריסון גדעון
 (6יולס אתי
 (7יוסף מרדכי )מוטי(
 (8כהן חננאל
 (9לוז דורון
 (10עזריה ישראל
 (11שני אוהד
המועמדים לחברי ועדת הביקורת הם:
 (1אנגל שולמית
 (2זליג דב
סיפורי הבאבא
בובה 36
הקיץ של  1976היה מאוד מיוחד כי על אף שבאנו מקודם לישראל לחופשות ידענו שאנחנו חוזרים לאנגליה .אהבתי את אנגליה
והיו לי הרבה שנים טובות שם אבל היה שוני גדול פה ,הייתה לי הרגשה מיוחדת פה ,הרגשה שחזרתי הביתה .הייתי נוסע לתל
אביב כל שבוע והנסיעה לא הייתה יותר מ  30דקות עד רחוב שנקין ,כולל מציאת מקום חנייה בקלות .בעיקר הייתי בא
למועדון הבולאים כדי למצוא גלויות עתיקות ולהיפטר ממלאי הבולים שנשארו לי מאנגליה ולא ענינו אותי יותר .לפעמים
הייתי נותן הרצאה על איסוף גלוית שהיה מאוד פופולרי עד תחילת מלחמת העולם הראשונה .הוא נהיה פופולרי שוב ב1970
לאחר תערוכה מדהימה בלונדון ,אז התחלתי להתעניין בנושא .לפני המועדון הייתי הולך לבקר את ההורים של מירי שגרו
ברחוב הירקון  .בדרך הביתה הייתי אצל אימי שהייתה בבית אבות ברמת גן.
גידלתי גם ירקות אחרים כמו דלעת ,קישואים ובשלב קצת יותר מאוחר ארטישוק .את המלפפונים שיווקתי במיוחד לתנובה .
עוד לא התחילו לגדל בחממות ומכרתי גם לחנויות ברחובות וביבנה .היה לי פעם ניסיון מאוד רע עם תנובה .היה שבוע אחד
שהיה מחסור גדול במלפפונים ובשוק היה מעט מאוד וסוג ב .המלפפונים שלי היו סוג א באיכות הכי גבוהה שיש והחלטתי
לשווק לתנובה ולקבל מחיר גבוה מאוד .כאשר לאחר זמן מה קבלתי את התלוש מהם ראיתי שקבלתי את המחיר הכי נמוך
שיש ,אפילו יותר נמוך מבררה .לא היה אל מי לדבר והבנתי שאחד העובדים רימה אותי ולקח את המלפפונים לעצמו .אחרי
הניסיון הרע הזה מכרתי לתנובה רק כאשר לא היה ברירה .חנות ביבנה או ברחובות היו משלמים לי יותר מאשר תנובה והיו
באים עד לבית ולוקחים את הסחורה .הייתה בעיה אחת במושב שידענו עליו מקודם אבל זה לא הפריע לנו .לא הייתה חנות
לקנות מצרכים בסיסיים והיינו צריכים לנסוע ליבנה או לרחובות לקנות אותם .למעט הצעירים לא הייתה בעיה כי היו לנו כלי
רכב חלק קטן חדשים ולאחרים יד שנייה או שלישית .היה אדם אחד זקן בשם אלטמן שהיה מסתובב במושב עם עגלה וחמור
ומוכר לחם ועיתונים ,הייתה צרכניה לפני שהגענו אבל האדם שניהל אותה עזב לרחובות.
יום אחד בא אלי מבוגר חבר ועד של המושב ושאל אותי אם אני מוכן לנהל את הצרכנייה .התגובה המידית שלי הייתה לא!!
הוא ניסה לשכנע אותי ואמר שאין הרבה עבודה ויש הרבה אנשים במושב ,וצריך לפתוח את החנות שעתים ביום ,בבוקר בזמן
שהרפתנים מביאים את החלב בבוקר למחלבה .הוא גם אמר שיש פרנסה טובה כי אנשים המבוגרים לא יצאו עבור דברי יום
יום אם יש מכולת במושב .המחלבה הייתה אז בערך 30מטר מהמכולת .אמרתי לו שזה מעניין -לא אותי .דיברתי עם מירי על
זה והיא אמרה שחייבים לחשוב על זה כי אז יהיה לנו מקור פרנסה גם מחקלאות שהתחלתי לאהוב וגם מחנות שהיה לי ניסיון
בזה באנגליה אבל בתחום אחר לגמרי .העצות של מירי היו תמיד נבונות וחכמות והוכחה לכך שהתחתנה איתי לפני שהיתה בת
.20
המשך יבוא....
עמנואל שוהם

בית חם
המפגש הבא של בית-חם יתקיים בע"ה ביום שלישי ,ד' בחשוון ,ה' ) ,(01/11במועדון הוותיקים בשעה  11:00לפני-הצהריים.
____________________________________________
לפרטים נוספים:
מרים גרינוולד  ,9437841מרים בר-לב 9431310
3
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העמותה למען החבר הותיק

יום ראשון ב' חשוון30/10
 0:45תנ"ך -חנה לבל
" 10:00אחרי החגים" – סיפורי א"י בחודש תשרי
מרצה :חזי פוזננסקי.

*ביום שלישי ד' מרחשוון –1/11 ,מדרשת ח"י 17:00 ,חוג מוסיקה עם גילה יוסלזון – פתיחת החוג .המוסיקה :של י.ס.באך.
*חוויה של זהב במוזיאון ישראל בירושלים -בעז"ה ביום רביעי כ"ח תשרי  26/10בין העות  .8:00-14:00נסייר בגלריות
השונות במוזיאון ,בתערוכות קבועות ומתחלפות ונצפה במופע תיאטרלי העוסק ב"סיפורי אהבה" במקורות .מחיר 80 :ש"ח
רגיל 70 ,ש"ח קהילה תומכת כולל קפה ,עוגה והסעה .הרשמה במרכז יום – 8548693
*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 .נטייל בין בתיה הוותיקים והמשוחזרים של מוצא -מושבה יחידה ומיוחדת .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 ,14/11 ,בין השעות.8:30-14:00 :
בתוכנית -:הנחת זר לרגלי יד הזכרון 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.
*תיאטרון היידישפיל מציג" :די ווייבערשע קניפלעך" )קופת הסתרים של נשות העיירה( בהשתתפות השחקנים :אנאבלה,
דורי אנגל ,סמדר בן דוד ,ועוד ...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
פרטים והרשמה במרכז היום בטלפון 8548693 :אריה – אב הבית ק.תומכת –  0505422847ואצל הרכזות בישובים.
הסעה 19:20 :בצרכנייה.
* נופשון בריאות משפחתי במלון ניר עציון ,ימים ראשון-שלישי .ט'-י"א במרחשוון .6-8/11/2011 ,עלות ₪ 885 :לאדם בחדר
זוגי בתנאי חצי פנסיון ,כולל פעמיים קפה ועוגה .פרטים נוספים :
המרכז הארצי להתעמלות בונה עצם 050-2099224 072-2369955 -אתר www.bone-ezem.co.il
מספר המקומות מוגבל  -כל הקודם זוכה.

בני עקיבא
 20:15פעולת חב"ב
 16:15מפקד
חניכים יקרים!!ה' עמכם!! שבת פתיחת חודש אירגון ! אנו שמחים ומתרגשים לפתוח את החודש שיעסוק בנושא "קדש
חייך" .החודש אנו מתכוונים להתעסק במשמעות המושג קידוש ה' בחיים .קידוש ה' אינו משהו חד פעמי אלא משו יומיומי
שבא לידי ביטוי במעשינו יום ,יום דקה ,דקה .מטרת אמונתנו היא להשפיע על מהות חיינו ,ללמדינו להשקיע בפרטים
הקטנים ולהתמודד עם קשיים .אנחנו מקווים שיהיה לנו חודש מלא בחוויות חיוביות ושמחה!
לו"ז שבת-
-16:45תפילת ערבית בסניף בוגרים וחב"ב מוזמנים!
-20:15פעולת ער"ש
-16:00מפקד מדריכים
 16:15מפקד
מנחה ,פעולות ערבית ,הבדלה ו...מפקד אש!!כווווווווולם באים!!
מה היה לנו ..מסע סוכות שהיה א-ד-י-ר! כל הכבוד לכל החניכים שהלכו בגבורה את כל המסלולים למרות החום
הכבד...צעדו בנחישות בדרך אבותינו והוציאו את גרונם את משרוקיותיהם והראו לכולם שבית גמליאל כאן ויאללה בלאגן!!!
נשארו מספר של חמצווארים שווים! בצבע ירוק זית עם כיתוב של הסניף,מי שמעוניין לקנות שיפנה אלי .עלות  17ש"ח
שמחתורה ביפו!!!אין דברים כאלה!!!זה לא הכמות אלא האיכות!כל הכבוד ל-ענבר ,שובל ,רז ,הדר ,אפרת ,סאפר ,לאה ,טל,
רחל ,בקר ,ישראל ,פרי ואור (:שרקדו שרו ושימחו את תושבי יפו בימים מורכבים אלו.
_____________________
שבת שלום(:צוותשע"ב
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לוח אירועים לשבוע הקרוב
יום ראשון
ב' חשוון 30/10

יום שני
ג' חשוון 31/10
17:00-19:00
ספריה

יום שלישי
ד' חשוון 1/11
11:00
בית חם )מועדון
וותיקים(

יום חמישי
ו' חשוון 3/11

יום רביעי
ה' חשוןן 2/11

17:00-19:00
ספריה

זמני שבת נח
תפילת מנחה
תפילת ותיקין
שיעור במסכת קידושין ,שמואל מרטין
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 :
Sg828@bezeqint.net
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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

16:43
05:50
07:00
08:00
08:00
08:15
13:15
13:00
13:30
15:40
17:30
16:00
19:55

שבת שלום ומבורך!!!

