-בס"ד

עלון שבועי

בית גמליאל

פרשת ויחי"-חזק"
ט"ז טבת תשע"ב
29/12/12
גיליון מס' 65

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

16:22
17:26
16:48
16:58

דבר תורה  /הרב
"ויחי יעקב בארץ מצרים" )פרק מ"ז פסוק כ"ח(
כתב רש"י" :למה פר' זו סתומה? לפי שכיוון שנפטר יעקב
אבינו נסתמו עינהם ולבם של ישראל מצרת השיעבוד ,
שהתחילו לשעבדם .דברי רש"י אלו קשים וטעונים ביאור,
דהלוא יוסף היה עדין חי ומושל בארץ מצרים גם לאחר
מיתת אביו ,וא"כ האיך יתכן שמיד לאחר מות יעקב אבינו
החל השיעבוד? ועוד ,הלוא נאמר בפר' שמות )פרק א' פסוק
ו'( "וימת יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא" כתב האור"ח
"שכל עוד יוסף חי ,לא משלו המצרים בבני ישראל" ,וכל
אחיו" כל זמן שהיה אחד האחים חי היו המצרים מכבדים

אותם" ,כל הדור ההוא" כל השבעים נפש כולם היו חשובים
בעינהם ובאמצעותם לא היה למצרים פנים להשתעבד בהם.
א"כ ,האיך יתכן שהתחיל השעבוד מיד לאחר מיתת יעקב?
כתוב בשפתי חכמים ,על דברי רש"י" :לא היה להם שעבוד
ממש ,אלא צרת השעבוד -שהיה מבקש מהם שיעבדו עבורו
כפי הנאמר "בפרך" הפה-רך .בעל "השפת אמת" כתב בכוונת
רש"י ,אומנם שעבוד הגוף לא היה ,כפי משמעות הכתובים,
אולם ,עם פטירתו של יעקב החל השעבוד הרוחני .כתוצאה
מאותו חלל רוחני שנתהווה עם הסתלקותו של יעקב אבינו
"נסתמו עינהם" -היינו ,מן הרוחניות ומאז החלו לראות רק
חיצוניות .זהו עיקר הגלות.
_________________________
שבת שלום ובשורות טובות ,הרב

שיעור לנשים
השיעור יתקיים השבת בשעה  16:25במועדון ותיקים
______________
שבת שלום ,רבקה
לימוד קריאת מגילת אסתר לבני נוער
בשבת פרשת "שמות" ,כג" בטבת ,5/1 ,יחל לימוד קריאת
מגילת אסתר לבני נוער מידי שבת בשעה שתיים בבית
המדרש בבית הכנסת הגדול ע"י עזרי דשן.
בואו בשמחה.

מזל טוב
מזל טוב ללירון ומשה ביסטריצר להולדת התאומות.
שתזכו בע"ה לגדלן לתורה לחופה ולמע"ט בקלות
ובשמחה.
________________________________________
מזל טוב ליהודית ולוי ביסטריצר להולדת התאומות.
שמחות ונחת לרוב מכל הילדים.
________________________________________
מז"ט לדבורה ודוד מסינגר להולדת הנכדה.
שיזכו ההורים בע"ה לגדלה לתורה לחופה ולמע"ט
בקלות ובשמחה.
ולכם רוב שמחות ונחת מכל הילדים.
________________________________________
מזל טוב למשה וציפי גוטמן להולדת הנכד ,בן לנתנאל.

השיעור במסכת בבא בתרא בשבת אחר הצהריים בשעה
.15:45
______________
להתראות ,הרב

השבת אבידה
אבד עגיל תלוי בודד ,בסגנון וינטאג' עם אבני אופל
תכולים.
במידה ונמצא  -אודה מאוד על החזרתו
שירה ברגר 0528756696
_______________________________________
נמצאו אופניים עם כיסא לתינוק .ניתן לקבלם אצל
משפחת גולדברגר
_______________________________________
תנחומים
תנחומים לעודד אורנשטיין לפטירת אימו ולפנחס אלפרט
לפטירת אחותו.
המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים
מקווה
אילנה 0548094202-בימים :רביעי ,חמישי ,מוצ"ש.
דבורה 0544534015 -בימים ראשון ,שני שלישי.
בימי שישי לסירוגין -השבוע אילנה.
נא להתקשר ולתאם במשך היום.
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לוח מודעות
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 0586006797
yhis11@zahav.net.il /
ֹ______________________________________
למכירה! סלון במצב מצויין
שולחן לפינת אוכל מעץ מלא 130\130
מחיר גמיש
מיכל שני 0508803222
______________________________________
אני משרת בבסיס בתל אביב ,ואשמח להצטרף לנסיעה
לתל אביב בשעות הבוקר )לצאת מהמושב בסביבות
 (6:30-7:30באופן קבוע  /חד פעמי.
איתי פרץ 0523373463
_______________________________________
במשתלת ארבע העונות בכפר הנגיד עציצי רקפות ב11-
ש"ח .הנחות לתושבי בית גמליאל
_______________________________________
מוכנים לעזור לי במחקר לדוקטורט?
אני דוקטורנטית במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
בבר-אילן .אני חוקרת את השילוב של אנשים מבוגרים
) (50+עם סטודנטים צעירים בכיתות הלימוד באקדמיה.
ברצוני לשוחח עם:
 .1אנשים מבוגרים ) (50+שלומדים לתואר
באוניברסיטה/מכללה עם סטודנטים צעירים.
 .2שומעים חופשיים בתוכנית ברוקדייל )בר-אילן(
ובתוכניות דומות באוניברסיטאות אחרות ,שלומדים
קורסים עם סטודנטים מן המניין.
 .3סטודנטים צעירים )עד גיל  (30הלומדים בכיתות בהן
משתתפים מבוגרים כנ" ל.
אם את/ה משתייך/ת לאחת מהקטגוריות הללו,
ומוכן/ה לתרום עד  30דקות מזמנך אצלי )התמר  (56או
אצלך בבית ,אשמח מאד לקבל את שיתוף פעולתך .נא
ליצור קשר )שיחה/טקסט( כדי לקבוע פגישה:
סוזן שלו0544468998-
_______________________________________
מעוניינים "לטעום את טעם החיים" ויחד עם זה גם את
טעם הבריאות?עוגות ועוגיות  raw foodלמכירה
במחירי עלות:עוגת תפוחים אורגנית ,תבנית אינגליש
קייק ₪ 35 :עוגת מוס שוקולד וניל ,תבנית אינגליש
קייק 35 :ש"ח.עוגת בננה פקאן ,תבנית אינגליש קייק:
 35ש"ח.עוגיות וניל צ'יפ ושוקולד צ'יפ 10 ,יחידות30 -
ש"ח 10.מאפינס במלית קרם וניל 35 -ש"ח.
לפרטים נוספים ,תמונות ,והסבר מדוייק על עוגות
ה Raw food,אפשר לשלוח מייל לתחי'ה פישר:
tchiyacookhome@gmail.com
או ליצור קשר בטל'.0546471491 :
_______________________________________
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ביטחון
 .1בשלושת החודשים האחרונים יש עליה חדה של
אירועים פליליים במושב.
לדוגמא בחודש האחרון נגנבו  4רכבים )ניתן לראות את
הרשימה המלאה בדף הבטחון באתר המושב( .לאור זאת
בסיס מתמי"ד חבל יבנה מבקש לגייס מתנדבים חדשים
שיצטרפו לבסיס ויוכלו לסייע בשמירה במושב.
ערב הסברה והצטרפות יערך ,בע"ה,ביום שני,01/7 ,
בשעה .19:30
הציבור מוזמן.
לפרטים רן פריינטה ,מפקד בסיס ההפעלה מתמי"ד חבל
יבנה , 0506276285
 .2אנא עדכנו אותי במידה ואתם רואים אנשים או
רכבים חשודים וכן על פריצות )גם על חשד לפריצות(.
ליאור פורמן 0546330468
 .3בשבוע הקרוב יסתובב מסביב למושב בשעות הערב
צייד שמטפל בתנים והשועלים שמסתובבים באיזור
המושב  -יתכן וישמעו יריות.
________________________________________
שוק תן-קח
ביום שישי הקרוב –  -28/12בין  11:00ל - 15:00-שוק
קחתן במושב שדמה!
בואו לתת ולקבל מכל טוב :בגדים ,ספרים ,צעצועים ,כלי
בית...
הג'אנק שלך הוא האוצר של מישהו אחר!
** שתיה וכיבוד קל**
**העודפים נמסרים לנזקקים**
לפרטים/הוראות הגעה  -דובי 0506241562
שימו לב  -האירוע יתקיים גם במזג אוויר גשום! השוק
חזר להתקיי ם בתוך מבנה הלול המשודרג

משולחן המזכירות
תושבים יקרים ,בתאריך  ,2/1תבוצע חלוקת ערכות מגן
לתושבים ובני משפחתם ,במועדון,
בין השעות 16:00-19:00 :
יש להצטייד בתעודת זהות/רישיון נהיגה
מסיזומבה במושב
שירה ושירלי מדריכות הזומבה האנרגטיות מיבנה
מגיעות למושב למסיבת זומבה מטורפת
בואו להשתולל וליהנות במוצאי שבת זו,
בשעה  19:45במועדון
מחיר כניסה  20שקלים בלבד!
___________________
עינת 0543377528
לילך 0526631228
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משולחן המתנ"ס
ערב שירי זמר עברי עם צליל בירן.
צליל מנחה שירה בציבור בדרך ייחודית המדגישה את
הנגינה החיה ,עם עושר מגוון של סגנונות.
ההגשה מתובלת בהומור שובב וללא רבב.
סוֹפ ִרים – אחת שתיים שלוש
ירי ְ
הפעם נשיר ִשׁ ֵ
ביחד נספור עם שירים כמו :אחד אלוקינו ,שני חברים,
שלוש אהבותיי,
ארבע אחרי הצהרים ,אם רק תבואי בחמש ...אלף
נשיקות ועוד.
אי"ה במוצש"ק ט"ז בטבת 29/12
בשעה  20:30בבני דרום ,דמי כניסה₪ 30 :
תאטרון אספקלריא
מציג "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
הפטיזן ,שבא לעשות צדק עם רוצח אביו.
שנאה ואהבה בסגנונו הנבואי החריף והנוקב של אורי
צבי גרינברג ]אצ"ג[
דמי כניסה 30 :ש"ח

העמותה למען החבר הותיק
יום ראשון י"ז טבת30/12 ,
 8:45תנ"ך ,חנה לבל
" 10:00מדינת היהודים ומדינה יהודית"
פולמוס הרצל-אחד העם -אז והיום
מרצה :מיכאל לנגלבן
 17:00חוג דיון מהסרטים – פתיחה )מדרשת ח"י(
בי"ס מעלה – לקולנוע וטלויזיה.
יום שלישי י"ט טבת תשע"ג – 1/1/13 ,מדרשת ח"י
 17:00חוג מוסיקה – עם גילה יוסלזון
מפגש מס'  – 6ג'ורג' גרשוו'יין
טיול להרי ירושלים -בהדרכתה של עדנה אשד
יתקיים בעז"ה ביום רביעי ה' בשבט תשע"ג16/1/13 ,
בין השעות8:00-15:00 :
נצפה בפריחה מרהיבה וגם בשלכת ועוד כמה הפתעות
נוספות שעליהן נרחיב בהמשך.
לגבי המחיר – טרם נקבע הסכום
מאחר והזמן קצר ,ואין לנו את מלוא הפרטים לגבי
הטיול אנו נאלצים לפרסם את הטיול על מנת לתת זמן
להרשמה.
הרשמה במרכז היום בטלפון 8548693 :או אצל הרכזות
בישובים או אצל אריה גרינברג – אב הבית .
הזדרזו להירשם !

3

ועדת תרבות + 50
מזמינה את כל חברי המושב ערב 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
מפגש חברים בשעה 20:00
תחילת המופע בשעה  20:30בדיוק
מחיר ליחיד .₪ 25
נא להירשם מראש אצל שולמית אנגל .050-7341428
אפשר גם במסרון
__________________
נשמח לראות את כולם
ועדת תרבות +50

בית חם
המפגש הקבוע של בית-חם יתקיים בע"ה ביום שלישי
הקרוב ,י"ט בטבת ) ,(01/01בשעה  11:00לפני הצהריים
במועדון הותיקים.
חברנו במושב ,עו"ד חנניה לוינגר ,יתארח אצלנו ויחכים
אותנו מניסיונו.
אנו מודים לחברתנו במושב ,גב' ברוריה רוזנפלד,
שהתארחה אצלנו בשבוע החולף ,סיפרה על עבודתה
המעניינת בטלביזיה הקהילתית ברחובות והקרינה לנו
את הסרט שעשתה יחד עם אחרים על "במת הנוער
שברחובות" שהוקמה לפני יותר מארבעים שנה על ידי
הבימאית איה לביא .לגב' איה לביא ניתן ,ע"י עירית
רחובות ,תואר הכבוד "יקירת רחובות" על פועלה רב
השנים בקרב הנוער והמבוגרים בעיר בתחום הבמה
והתיאטרון.
____________________________
לפרטים נוספים ניתן להתקשר:
למרים גרינוולד9437841:
למרים בר-לב9431301 :
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לוח אירועים לשבוע הקרוב
יום ראשון
י"ז טבת 30/12
16:00
שיעור תורה לילדים

יום שני
י"ח טבת 31/12
17:30-19:30
ספריה

יום שלישי
י"ט טבת 1/1
11:00
בית חם

יום רביעי
כ' טבת 2/1
16:00
שיעור תורה לילדים

יום חמישי
כ"א טבת 3/1
17:30-19:30
ספריה

זמני שבת פרשת ויחי
תפילת מנחה
תפילת ותיקין
תפילת נץ
שיעור במסכת גיטין ,מאיר פישר
שיעור במסכת שבת
שחרית
שחרית
שחרית
לאחר התפילה ,שיעור למבוגרים ,יוסי פנחסוב
במקביל שיעור לילדים ,גדעון הריסון
מנחה גדולה
מנחה גדולה
מנחה גדולה
תהילים לילדים
תהילים
שיעור גמרא אחה"צ ,הרב סלומון
שיעור לנשים-הרבנית
תהילים לנשים ונערות
בין מנחה לערבית ,שיעור בפ"ש ,מאיר פישר

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

786
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