בס"ד

עלון שבועי

בית גמליאל

תולדות

פרשת תולדות
ג' כסלו תשע"ב
17/11/12
גיליון מס' 780

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

16:18
17:19
16:46
16:56

דבר תורה  /הרב
"ויעקב איש תם יושב אהלים"
הכתוב מספר בשבחו של יעקב .אבל יש לשים לב לדברי
השבח הנאמרים בפסוק .יעקב לא רק יושב אהלים כפי
שדרשו .שלמד תורה בבית המדרש של שם ועבר ,אלא גם
שהיה "איש תם" וכפי שפירשו חכמינו בפסוק מקדימה
התורה איש תם ואח"כ יושב אהלים -כי עיקר יראת ה' כפי
שדרשו חכמינו במשנה באבות "כל שיראת חטאו קודמת
לחוכמתו חכמתו מתקיימת" דהלוא כבר נאמר במס' מגילה
"אם יאמר לך אדם יגעתי ולא מצאתי אל תאמין" אומרת
הגמ' זה לחדודי ]ע"מ לחדש[ אבל לאוקמי גירסא סייעתא
דשמיא" )יש סיוע מן השמיים( ורש"י שם מפרש כי על מנת

שלא יישכח לימודו ויהיה מתקיים לימודו בידו לזאת צריך
סייעתא דשמיא וזה ביאור דברי המשנה באבות "כל שיראתו
קודמת לחכמתו" כי אז מטרת לימודו היא כדי לחזק את
יראתו ,ולכן הוא זוכה שתורתו מתקיימת ואינה נשכחת.
אולם ללא יראת שמיים אזי אותה תורה שלמד עתידה
להישתכח ממנו ואינה מתקיימת .וזה מה שנאמר בפסוק
בשבחו של יעקב ,ראשית "איש תם" = תמים בליבו
ובמעשיו" וא"כ יראתו קודמת לחכמתו-ואח"כ "יושב
אהלים" או אז יש ערך גדול ל"יושב אהלים" כי אז חכמתו
שלמד אצל שם ועבר עתידה להתקיים לעולמי עד.
____________________________
שבת שלום ובשורות טובות ,הרב

משולחן הוועד החקלאי
שיעור לנשים
השיעור יתקיים השבת בשעה  16:25במועדון ותיקים
________________
שבת שלום ,רבקה
תנחומים
תנחומים לשלומי שטריקר ומשפחתו עם מות אביו משה.
שלומי יושב שבעה בביתו ברחוב הזית במושב.
מן השמים תנוחמו.
_______________________________________
תנחומים לאלי ויפה מאירוביץ בפטירת אליעד-רפאל
אליהו .יושבים שבעה בבאר שבע,רחבת הגלבוע 19/39
שכונה ה '.ביום חמישי בשעה  16:00תתקיים האזכרה.
קמים מהשבעה ביום ראשון.
המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים
מקווה
אילנה  0548094202בימים :רביעי ,חמישי ,מוצ"ש.
דבורה  0544534015בימים ראשון ,שני שלישי.
בימי שישי לסירוגין -השבוע אילנה.
נא להתקשר ולתאם במשך היום.

הזמנה לאסיפה כללית של האגודה החקלאית
אסיפה כללית לחברות וחברי האגודה החקלאית
תתקיים אי"ה ביום חמישי ט"ו כסלו תשע"ג
) (29.11.12בשעה  19:00במועדון החברים.
סדר יום האסיפה:
** אישור מאזן 2011
** תביעת משפחת בריח אריאל ועליסה נגד יו"ר
הוועד והמזכיר -דיווח ואישור הוצאות.
** אישור עדכון ותיקון מדידות במשקים.
** החלטה ) 979רישום זכויות במשקים( -דיווח
ואישור הצטרפות לפיילוט ארצי.
** שונות-דיווח פס"ד עתירה מנהלתית של הועד
המקומי נגד ועד האגודה החקלאית.
באם לא יהיו נוכחים רוב חברי האגודה בשעה הנקובה,
תידחה האסיפה לשעה  20:00ותתקיים בכל מספר
משתתפים.
_____________
הועד החקלאי
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לוח מודעות
משפחה דלת אמצעים תשמח לקבל/לקנות במחיר מוזל
מכונת כביסה ותנור בישול משומשים.
משה פרץ 052-3586072
________________________________________
לתוכנית תה"ל דרוש/ה מלווה תלמידים לשיעורי רכיבה.
)מבי"ס עמיח"י למשק חי של הקיבוץ(
העבודה בימי ד' מ  14:00 -8:00רצוי רכב )לא חובה(
תחילת העבודה מיידית.
אורלי 8622103/4
________________________________________
בפרסום ההודעה על מכירת פתילאור בשבוע שעבר ,נפלה
טעות במספר הטלפון שפורסם .סליחה לאלו ששלחו
מיסרון למספר לא נכון.
להלן ההודעה הנכונה:
מחפשים פתרון נח לחנוכה? להדר עם שמן זית? פתילאור
חוזר ,ועכשיו במחיר מוזל  55 -ש"ח!
אפשר לשלוח SMS
לביא דרורי 058-5654477
________________________________________
דרוש חדר /משרד שישמש כקליניקה לטיפולי
פסיכותרפיה לשכירות על בסיס שעות.
דקלה צור 08-9420869
054-4976258
________________________________________
למסירה ,שולחן כתיבה גדול X80 160מעץ דובדבן
מלא .בנוסף ,למסירה מיטת יחיד מזרן סילי.
צקי שלו 054-4442653
________________________________________
מחפשת לרכוש/להשאיל עגלול מעץ
שירי 052-8846354
________________________________________
צילום סטילס והפקת מגנטים לארועים
אופיר הקר 0544923453
________________________________________
למסירה שתי מיטות נוער נפתחות.
עידית 050-8628866
________________________________________
מסע אורי
מסע של  4ימים שיצא בעז"ה בחנוכה ,לנוער יוצא העדה
האתיופית שמטרתו לחזק את הזהות היהודית בקרב
הנוער וכן לחזק את החיבור לשורשים והמסורת
המפוארת של הקהילה האתיופית .המסע יעסוק בחמשת
המעגלים; אני ,המשפחה שלי ,העדה שלי ,העם שלי
והארץ שלי .אחיינית שלי עושה שירות לאומי בקריית
משה ומארגנת את המסע .בשביל שמסע זה יצא לפועל
הם זקוקים לתרומות .כל תרומה תתקבל בברכה.
ניתן להעביר אליי את התרומות ואעביר אותן בשמחה.
יישר כוח לשותפים למצווה ,עפרה נוה.
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זומבה לילדים
זומבה היא פעילות אירובית בשילוב תנועות ריקוד בקצב
הלטיני .הזומבה משפרת קואורדינציה ,גמישות ,סבולת
לב ריאה ,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
ברחוב חירות ) 3מול פלדלת( יבנה
_____________________
שירה דורה 052-4261961
שירלי כתר 050-3366648
חוויות שוויץ
"סיפור מדליק עם דליק ווליניץ" עשרה סיפורים ,שני
סטנדאפיסטים,דליק אחד והרבה מוסיקה.
בהשתתפות-עדי לב,עידו זכריה.
הסיפורים במופע שאותם מכתיבים הקלפים,נבחרים על
ידי הקהל .יוצרים בכל פעם התרחשות אחרת,בהתאם
לתחושות,בהתאם לרגע,בהתאם למשאלות הקהל.
מוצאי שבת,י' בכסלו  24.11בשעה 20.30
בחוויות שוויץ,סירני  52רחובות.
כרטיסים במחיר  45שח ניתן להזמין אצל
פנינה שטאובר 052-4840521

העמותה למען החבר הותיק
יום ראשון ד' כסלו 18/11
 8:45תנ"ך ,חנה לבל
 10:00הרצאה":קבוצות מיעוט בברזיל"
מרצה:יורם רוזנפלד
 17:00חוג "דיון מהסרטים" –
מבית בי"ס מעלה לקולנוע וטלויזיה חשיפה.
הנושא" :כשהקשר המשפחתי הופך לפלונטר"
מרצה :קרן חקק
)החוג מלווה בהקרנת סרטים בנושא(.
** טיול לנתניה-פנינת השרון בהדרכתה של עדנה אשד
בע"ה ביום רביעי י"ד כסלו תשע"ג28/11/12 ,
בין השעות8:00-15:00 :
טיול מפתיע ביופיו  ...אל עץ השקמה הגדול בארץ ואולי
בעולם ,שבו העיר התחילה.
ביקור במוזיאון נתניה – תערוכה מרגשת ,על הקהילה
הטריפוליטאית  ,תערוכה שנוגעת לכולנו אמהות ובנות
בעיר ,דרך עיני בנות וגם אבות .נטייל לאורך הטיילות
המרשימות והמטופחות – כולל המעלית לים ולסיום
האנדרטה החדשה שנחנכה במעמד בו נוכח גם נשיא
רוסיה – ולדימיר פוטין .דרגת קושי  :קלה
מחיר :רגיל –  , ₪ 80קהילה תומכת₪ 70 :
נא להצטייד בארוחת בוקר וצהרים.
קיום הטיול מותנה במס' המשתתפים
הרשמה במרכז היום אצל נאוה ואופירה בטלפון:
8548693
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הודעת צוות צח״י
בעקבות המצב הבטחוני באיזורנו יש רצון לתת מענה
לילדים שלימודיהם מבוטלים וההורים יצאו לעבודה .
ביום חמישי יצאו הילדים למוזיאון ארצות המקרא
בירושלים  ,הודות ליוזמה ברוכה של דבורי נמדר .
על מנת שנוכל להמשיך ולפעול אנו זקוקים לעזרתכם ,
במתן רעיונות לפעילות ,ליווי פעילויות והתנדבות
בהפעלת הילדים והנוער
ניתן לפנות לרכזים:מוטי טויטו רכז צוות חינוך 052
, 2393124מרים ברלב , 0542423649מירב בקר
0522224943

בית חם
המפגש הקבוע של בית-חם יתקיים בע"ה ביום שלישי
הקרוב ,ט' בכסלו ) ,(20/11בשעה  11:00לפני-הצהריים
במועדון ותיקים .נארח את חברנו במושב ד"ר יוסי
פנחסוב אשר יחשוף אותנו לחידושים במדע וברפואה.
אנו מודים לחברתנו וחברנו סנדי ואיזי עירוני על
ששיתפו אותנו בחוויותיהם הנפרדות והמשותפות,
בתחילת שנות הששים ,שבהן הכירו זה את זו.

משולחן המתנ"ס
פעוטאטרון :תוכנית שנתית המיועדת לפעוטות
בגילאי  2עד  ,5בימי רביעי בשעה .17:00
מחיר להצגה בודדת:
 ₪ 20.לילד  +מלווה )מעל גיל (18מנוי לכל  6ההצגות ₪ 80.- :לילד +מלווה.
לכל ילדי מעונות המועצה של חבל יבנה
מינוי לכל  5ההצגות ב₪ 20-
הרשמה ותשלום במתנ"ס או ביום האירוע.
*אילת מטיילת" עם הגר חופש ביום רביעי ז' בכסלו
) (21/11/12בשעה  17:00בבני דרום.
הצגה ראשונה בתוכנית מינויים
מוסיקה של אגדה )תאטרון אורנה פורת(
דובי הוא שחקן תיאטרון שנקלע בטעות אל אולם
הקונצרטים במקום אל אולם התיאטרון.
חן צימבליסטה וחבורת הנגנים מציעים לשחקן שיתוף
פעולה ,וביחד הם מחליטים
להחליף את שפת המילים )ההצגה( בשפת הצלילים
)המוסיקה(.
הנגנים והשחקן מגישים יחד סיפור מוסיקלי תיאטרלי
מרתק ,צבעוני וסוחף.
אי"ה ביום רביעי י"ד בכסלו )(28/11/12
בשעה  17:00באולם בגבעת וושינגטון
מחיר לכרטיס לילד –  ₪ 50למלווה
)מעל גיל ₪ 30(18
מנוי לילד  +מלווה מבוגר אחד
)מעל גיל ₪ 200 = (18
מלווה  2 +ילדים = ₪ 350
מלווה  3 +ילדים = ₪ 500
הרשמה בזמן מקום מסומן!
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קבלת דואר רשום וחבילת – תזכורת
להלן הזמנים בהם ניתן לבוא לביתי לקבל דואר רשום
וחבילות :ימים א' ,ב' ,ג' ,ה'18:00-20:00 ,12:30-13:30 :
יום ד'12:30-13:30 :
_____________
בתודה
חנה אדלר

בני עקיבא
לצערנו הרב ,בעקבות המצב הקשה בדרום השבת לא
יתקיימו אירועי שבת אירגון.
הודעה לגבי תאריך חדש לשבת תצא בהמשך.
שנזכה לימים שקטים ורגועים יותר
אור הקומונרית
ארכיון המושב
לאחר חבלי לידה קשים סוף סוף התחלנו בהקמת ארכיון
למושב .הועד החקלאי ייעד לכך את החדר הסמוך לספריה
ועל כך אנו מודים לו.
צוות המוביל של הארכיון הם דב זליג ,דבורה שווימר
אסתר ישראלי ויהודית אנגל.
התחלנו באיסוף חומר על המושב ,ראיונות עם ותיקיי
המושב ,איסוף תמונות ,מסמכים וכ"ד.
אנו פונים אליכם במידה ויש בידיכם חומר על המושב כמו
תמונות,תעודות ,סרטונים ,מסמכים ,עבודות שורשים
עבוודות על המושב ועוד אנא העבירו אלינו.
המייל של הארכיון:
arch.bet.gamliel@gmail.com
כמו כן פתחנו עמוד בפייסבוק-ארכיון בית גמליאל.
בהזדמנות זאת ברצונינו להודות-
לבנות משפחת פולק על תרומת הרהוט.
למוטי יוסף על ההובלה ,לדורון ברגר ונתאי אנגל על
הסבלות .לצביקה שמיר על הכסאות ,לדוד אנגל שמשתדל
לענות על כל הבקשות ולכל מי ששכחנו.
תודה!!

ביטול החוג התורני עם מיכל
מפאת אילוצים ,החוג התורני של מיכל הגננת
לא ייפתח בשלב זה  ,עד להודעה חדשה.
עמכם הסליחה.
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לוח אירועים לשבוע הקרוב
יום ראשון
ד' כסלו 18/11

יום שלישי
ו' כסלו 20/11

יום שני
ה' כסלו 19/11

11:00
בית חם

17:30-19:30
ספריה

יום חמישי
ח' כסלו 22/11

יום רביעי
ז' כסלו 21/11
16:00
שיעור תורה לילדים )ביהכ"נ הגדול(

17:30-19:30
ספריה

זמני שבת תולדות
תפילת מנחה
תפילת מנחה קטנה
תפילת ותיקין
תפילת הנץ
שיעור במסכת גיטין ,מאיר פישר
שיעור במסכת שבת
שחרית
שחרית
שחרית
לאחר התפילה ,שיעור למבוגרים
במקביל שיעור לילדים
מנחה גדולה
מנחה גדולה
מנחה גדולה
תהילים לילדים
תהילים
שיעור גמרא אחה"מ ,הרב
שיעור לנשים
תהילים לנשים ונערות

18:51
מנחת ש"י
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
מועדון ותיקים
בית משפ' מייזליק

בין מנחה לערבית ,שיעור בפ"ש ,גיא 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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שבת שלום ומבורך!!!

שטיבל

05:30
05:40
07:00
07:30
08:00
08:00
08:15
12:30
13:00
13:00
13:30
13:15
15:45
16:25
15:55

