בס"ד

עלון שבועי

בית גמליאל

פרשת שמות
כ"ג טבת תשע"ג
1/5/13
גיליון מס' 787

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

16:27
17:30
16:53
17:03

דבר תורה  /הרב
פרק א' פסוק ה'" :ויהי כל נפש יצאי ירך יעקב שבעים נפש
ויוסף היה במצרים"
רש"י" :והלוא הוא ובניו היו בכלל שבעים ומה בא ללמדינו,
וכי לא היינו יודעים ,שהוא היה במצרים? אלא ,להודיעך
צדקתו של יוסף ,הוא יוסף הרועה צאן אביו ,הוא יוסף,
שהיה במצרים ונעשה מלך ועומד בצידקו"..
הדברים תמוהים ,איך נרמז בזה ,שכתוב שיוסף היה
במצרים -שיוסף עומד בצדקו? חז"ל מדייקים ,שכאן הפסוק
אומר "יצאי ירך יעקב שבעים נפש" נפש ביחיד ,ואצל עשו
נאמר "ויקח עשו את נשיו ואת בניו ואת בנותיו ואת כל
נפשות ביתו" )בראשית ל"ו ו'( "נפשות ברבים.

יוצאי ירך יעקב נאמר בהם נפש בלשון יחיד ,מכיוון שהם
כולם כאחד עובדים לאל אחד -האמונה בה' מחברת ומקשרת
אותם ומביאה אותם להיות כנפש אחת .אם כך גם הפסוק
הנ"ל הכולל את יוסף בתוך שבעים נפש יוצאי ירך יעקב
מוכיח ,שיוסף אינו נופל מאחיו בצדקתו ואמונתם אמונתו,
כפי שראינו בפרשיות הקודמות בדבריו של יוסף" -ויען יוסף
את פרעה לאמר בלעדי אלוהים יענה שלום פרעה" "אתם
חשבתם לרעה ואלוקים חשבה לטובה" ועוד ועוד – ...לכן
אמר רש"י שאותו יוסף ,שהיה גם במעמד של רועה צאן ,הוא
יוסף שנעשה מלך ואפילו שעלה לגדולה ,לא היה גס ליבו ולא
היה מבעט ,אלא עמד בצידקו ולרגע לא פסק מלהיות חלק
מאותה "נפש אחת" – "יצאי ירך יעקב"
_________________________
שבת שלום ובשורות טובת ,הרב

שיעור לנשים

שיעור גמרא שבת

השיעור יתקיים השבת בשעה  16:30במועדון ותיקים
______________
שבת שלום ,רבקה

השיעור בגמרא יתקיים אחר הצהריים בשעה .15:45
______________
להתראות ,הרב

השבת אבידה
נמצאה סיכת ראש מקושטת ליד התחנה האחרונה )ליד
משפחת הקר( ,ניתן לקבלה ע"י מתן סימנים.
לוטם טויטו 6754205

ביום רביעי ,כ"ז בטבת ,ימלאו שלוש שנים לפטירתו של
שמואל וינברג ז"ל.
העליה לקברו בשעה16.00--

מזל טוב
ברכת מזל טוב לאורית ויוני להולדת הבת -הנכדה
ירדן מרים
מסבתא וסבא שפרה ומנחם גרובר וכל המשפחה
המורחבת
_______________________________________

ביטחון
גם השבוע היו פריצות ונסיונות פריצה במושב.
אנא עדכנו אותי אודות אנשים או רכבים חשודים
המסתובבים במושב וכן אודות פריצות או ניסיונות
פריצה.
יום שני הקרוב 07/1 ,יערך מפגש היכרות והצטרפות
מתמי"ד חבל יבנה במועדון ותיקים בשעה .19:30
חברים וחברות המעוניינים להצטרף למתמי"ד ולסייע
בשמירה על רכושם ועל המושב מוזמנים להגיע.
__________________________
תודה ,ליאור פורמן 054-6330468
________________________________________
מקווה
אילנה  054-8094202בימים :רביעי ,חמישי ,מוצא"ש.
דבורה  054-534015בימים ראשון ,שני שלישי.
בימי שישי לסירוגין -השבוע דבורה.
נא להתקשר ולתאם במשך היום.
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לוח מודעות

נדל"ן להשכרה/מכירה
להשכרה בית  3חדרים ממוזגת ומסודרת

צילום אירועים מקצועי ואיכותי מזווית אישית,
המותאם באופן ייחודי לכל אירוע.
כולל פגישה מקדימה לתיאום ותכנון.
מתאים גם לאירועים קטנים ואינטימיים ,צילומי
משפחות וצילומי יחידים.
יעל שינדלר 052-6006797
yhis11@zahav.net.il /
_______________________________________
מעוניינים לקנות מכולה .
משפחת דורי 9322336
) או  077-4900131עד סוף החודש(
_______________________________________
למועדון הילדים בפרדס כץ דרושות תחפושות לפורים.
פתחו את הארגזים ,טפסו אל הבויידעם ,אולי מונחות
שם תחפושות שכבר לא מתאימות לילדיכם ,אבל אחרים
ישמחו בהן .אשמח לקבל אותן ולהעבירן בתודה מכל
הלב לילדים במועדון.
תודה על שיתוף הפעולה.
דקלה צור 054-6464827
_______________________________________
זוג כרטיסים להצגה "לא על הלחם לבדו" במרכז נא
לגעת ביפו .הצגה ששחקניה חרשים ועיוורים בהפקה
בימתית מליאה .תאריך  8.1.13יום שלישי .מחיר 85
ש"ח לכרטיס) .במקום  150ש"ח לכרטיס  .נרכש בקניה
קבוצתית ונשארו זוג כרטיסים עודפים(
ישראל וזהבית דוד 052-3575058
_______________________________________
דרושה מנקה לפעם בשבועיים 5 ,שעות.
מירב בקר 052-2224943
_______________________________________
הדרכה להתעמלות עצמאית בביתך/במיטתך
גב' אליזבט שוב ,מורה להתעמלות בריאותית ומתקנת,
מעונינת לתת – בהתנדבות  -לתושבי המושב )גברים
ונשים מכל הגילאים( ,סדרה של  4פגישות של הדרכה של
התעמלות שאותה ניתן אחר כך לבצע בבית ובמיטה
באופן עצמאי.
הפגישות תתקיימנה בימי חמישי בשעה  17:00במשך – 4
 5שבועות במועדון.
יש להצטייד במזרון וברצועת מתיחה )לא בצבע שחור(.
על המעוניינים/ות להרשם במהלך השבוע הקרוב עד ה –
10/01
אצל מרים גרינוולד טלפון9437841 :
מרים בר-לב טלפון9439423 :
_______________________________________

ספריה
החלה ההרשמה לשנת  .2013ההרשמה עד לתאריך 30/1
מחיר ₪ 70 -למשפחה לכל השנה.
בהזדמנות זאת מתבקשים כל שואלי הספרים שלא
החזירו את ספריהם בזמן ,נא לעשות זאת בהקדם.
________________________
2

ברוך 050-5635902
________________________________________

הפנניג יום הבחירות!!!
בואו בהמוניכם להפנינג ספורטיבי לכל המשפחה
שיתקיים ביום הבחירות 22/1
בין השעות  10:00-13:00במרכז המושב
בין הפעילויות :מתנפחים לאורך כל היום,
מירוץ  5ק"מ לכל המשפחה ,זומבה לנשים ונערות ,
 street ballלנוער )כדורסל שלשות(,
אליפות המושב בטניס שולחן ,קריוקי ,דוכני אוכל,
מכירת אקססוריז ועוד

כל התחרויות נושאות פרסים
המעוניין להפעיל דוכן מוזמן לקבל פרטים ולהרשם
אצל שירי טויטו 052-8846354

שריינו את התאריך והיום
ועקבו אחרי הפרסומים בהמשך.
נפגש בהפנינג!!!!
_____________________
לפרטים נוספים:
לילך קרפלס 052-6631228
מוטי טויטו 052-2392124

רישום לגני הילדים וכתה א' באמצעות אינטרנט
הרישום לשנה"ל תשע"ד יחל ביום ראשון ב' בשבט )(13/1
וימשך עד יום חמישי כ' בשבט ). (31/1
במועד זה האתר יהיה פתוח
בכתובתcityedu.co.ilwww/ :
רשות זמינה – רישום למוסדות חינוך.
_________________
מידע ופרטים נוספים:
אודליה 8622122

הועד המקומי
אנו רוצים לברך את יפה כהן על הצטרפותה לועד
המקומי ,ומאחלים לה הצלחה בתפקידה החדש.
בהזדמנות זו אנו רוצים להודות להרצל מימון על
תרומתו לציבור במסגרת חברתו בועד המקומי בארבע
שנים האחרונות.
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ועדת תרבות + 50
מזמינה את כל חברי המושב לערב מוזיקלי מיוחד

צלילים שאספתי עם טל קרביץ
מסע מוסיקלי חובק עולם .מפגש בין כלי-נגינה אתניים לבין קלאסיקה ארץ-ישראלית.
זהו סיפור מסעו המוסיקלי של טל קרביץ החל מזיכרונות הילדות בקיבוץ ועד למפגשים עם עמים
ושבטים במחוזות נידחים בעולם .המופע מתבסס על שילוב תרבויות וכולל נגינה בכלים אתניים
שנאספו במסעות .טל קרביץ מקפיד ללמוד אצל מורים מקומיים על פי מסורות נגינה שורשיות.
במופע משולבים שירים בשפות שונות והקו המוביל הוא אחת מאהבותיו הגדולות – שירי ארץ
ישראל הישנים והיפים עליהם גדל והתחנך בקיבוץ.
• כלים עממיים המשולבים במופע :נבל קלטי מאירלנד ,תוף זארב מפרס ,אדונגו מאפריקה,
קאבה-גיידה מבולגריה ,משור מוסיקלי מרוסיה ,חמת חלילים מסקוטלנד ועוד .את הכלים
ניתן לראות ולשמוע באתר בקטגוריה "כלי נגינה מהעולם".

המופע יתקיים אי"ה במוצ"ש כ"ג טבת תשע"ג )(05.01.13
מפגש חברים בשעה 20:00
תחילת המופע בשעה  20:30בדיוק
מחיר ליחיד .₪ 25
נא להירשם מראש אצל שולמית אנגל  050-7341428אפשר גם במסרון
נשמח לראות את כולם

ועדת תרבות +50
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משולחן המתנ"ס
*תאטרון אספקלריאמציג:
"הקבר ביער"
הצגת יחיד של חגי לובר
אי"ה ביום שלישי כ"ו בטבת ) (8/1/13בשעה 20:30
בבית העדות בניר גלים.
איון בן סטפן גוי פולני בתקופת השואה ,רדוף על ידי
רוח קורבנו היהודי שאותו רצח ביער .
הסיפור שסיפר לו היהודי לפני שנרצח לא נותן לאיון
מנוח ,והוא מחפש נחמה והצדקה אצל אלוהיו הנוצרי
הכל יכול.
אל העלילה מצטרפת דמותו של הבן היהודי הפרטיזן,
שבא לעשות צדק עם רוצח אביו.
שנאה ואהבה בסגנונו הנבואי החריף והנוקב של אורי
צבי גרינברג ]אצ"ג[
דמי כניסה₪ 30 :
*הפנינג ט"ו בשבט-
יתקיים אי"ה ביום שלישי ד' בשבט ) (15/1/13בניר גלים
מהשעה 17:00
לגילאי  4-8ולכל המשפחה -הצגת תיאטרון
מוזיקאלית ירוקה.
"המסע אל עמק הסיפורים הירוקים.
שחקן תאטרון ונגנית מעלים על הבמה את סיפורם של
האנשים ובעלי החיים בעולמנו,
החשיבות שבשמירה על הטבע ,האחריות שיש לנו בני
האדם לשמור על כדור הארץ.
הסיפורים נפרשים למולנו כפסיפס מרתק :סיפורו של
חוני המעגל,
סיפורם של בני האדם שאכלו מן השמיים ועוד – כל
אילו הם רק חלק מגיבורי ההצגה.
הסיפורים מעוררי מחשבה,
פעולה ומוסר ההשכל.
 מתחם "הכי ירוק בסביבה".סדנאות יצירה – כל ילד יכן שתי יצירות
"פינה קסומה וירוקה" – עיון בספרים ירוקים והאזנה
למוסיקת טבע נעימה ופינת מנוחה.
כרטיס כניסה לילד) ₪ 30 :ילד רביעי במשפחה חינם(
* חוג האופניים בבית גמליאל מזמין ילדים נוספים
להצטרף החוג מתקיים במושב בית גמליאל בימי שני
בשעה .16:00 :למעוניינים נא להירשם במתנ''ס חבל
יבנה

בני עקיבא
פעולת חב"ב21:00 :
לימוד ומפקד מדריכים15:45:
מפקד חניכים16:00:
ישר כח לכל השבטים שניקו את האזור שלהם בסניף!!
ההרשמה לל"ה ולנטיעות עד יום רביעי ,כולם להירשם

4

בית חם
המפגש הקבוע של בית-חם יתקיים בע"ה ביום שלישי
הקרוב ,כ"ו בטבת ) ,(08/01בשעה  11:00לפני הצהריים
במועדון הותיקים.
חברנו במושב ,ד"ר יוסי פנחסוב ,יתארח אצלנו ויספר
לנו על המחקרים שנעשים לשימוש של ארס נחשים
לצרכים רפואיים.
אנו מודים לחברתנו במושב ,גב' מאשה גביש,
שהתארחה אצלנו בשבוע החולף וסיפרה על עבודתה
המעניינת ,רבת השנים ,באולפנים ללימוד השפה
העברית בעיקר לעולים חדשים ,עם דוגמאות רבות של
תלמידים ותלמידות מכל רחבי העולם שלמדו אצלה.
____________________________
לפרטים נוספים ניתן להתקשר:
למרים גרינוולד טל'9437841:
או למרים בר-לב 9431301

העמותה למען החבר הותיק
יום ראשון כ"ד טבת תשע"ג6/1/13 ,
 8:45תנ"ך ,חנה לבל
 10:00הרצאה" :בין צדיקים למציקים" – מרצה:
ד"ר שמוליק פאוסט
 17:00מדרשת ח"י – חוג "השמות הגדולים של
האמנות" – עם ד"ר אפי זיו
והפעם :רפאל ,צייר המדונות וסגנון
הגראציה – -מפגש שלישי
יום שני כ"ה טבת7/1 ,
 17:00מדרשת ח"י חוג ספרות עם יהודית בר-יש"ע-
גרשוביץ
נדון בסיפור :בין חברים של הסופר עמוס עוז – מפגש
רביעי
טיול חורפי להרי ירושלים-
טיול של נוף ומורשת בהרי ירושלים,
בהדרכתה של עדנה אשד
יתקיים בעז"ה ביום רביעי ה' בשבט16/1 ,
בין השעות8:00-16:00 :
נבקר ביד השמונה ,ניפגש עם בן המקום ונשמע את
סיפורו המיוחד של הישוב ואנשיו .נטייל בהדרכתו בגן
התנ"כי .נטייל בשביל הפסלים של הר אדר ונבקר
באנדרטת הראל
 .נקנח בארוחת צהרים טעימה מאוד במלון מעלה
החמישה.
עלות) :כולל ארוחת צהרים(
רגיל₪ 90 -
קהילה תומכת ₪ 80-
הרשמה במרכז היום בטלפון 8548693 :או אצל הרכזות
בישובים או אצל אריה גרינברג – אב הבית
הזדרזו להירשם !
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לוח אירועים לשבוע הקרוב
יום ראשון
כ"ד טבת 6/1
16:00שיעור תורה
לילדים עם הרב
בביה"כ הגדול

יום שני
כ" ה טבת 7/1
17:30-19:30
ספריה

יום שלישי
כ"ו טבת 8/1
11:00
בית חם

יום רביעי
כ"זטבת 9/1
 16:00שיעור תורה
לילדים עם הרב
בביה"כ הגדול

יום חמישי
כ"ח טבת 10/1
17:30-19:30
ספריה

זמני שבת פרשת שמות
תפילת מנחה
תפילת נץ
שיעור בעיניני גיטין ,מאיר פישר
שיעור במסכת שבת
שחרית
שחרית
שחרית
לאחר התפילה ,שיעור למבוגרים ,יונתן להמן
במקביל שיעור לילדים ,מירב בקר
מנחה גדולה
מנחה גדולה
מנחה גדולה
תהילים לילדים
תהילים
שיעור גמרא אחה"צ ,הרב סלומון
שיעור לנשים
תהילים לנשים ונערות
בין מנחה לערבית ,שיעור בפ"ש ,שמואל לנקרי

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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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' אשל
ביהכ"נ הגדול
מועדון ותיקים
בית משפ' מייזליק
שטיבל

שבת שלום ומבורך!!!

16:25
06:15
07:30
07:30
08:00
08:30
08:15
12:30
13:00
13:00
13:15
13:15
15:45
16:30
16:00

