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  עלון שבועי

 בית גמליאל

  
  פרשת וירא

ב "ח חשוון תשע"י
3/11/12       

  779 ' מסןגיליו

  

 וירא
  16:27  כניסת שבת 

  17:27  יציאת שבת 

  16:46  ש"מנחה באמצ

  16:56  ש"ערבית באמצ

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 הרב/  דבר תורה

"עם הדומה לחמור "-"שבו לכם פה עם החמור"  
ח" קדושין ס  

 
, בשלב זה נתגלה הפער הגדול בין אברהם אבינו לנעריו

עם הדומה  "-הם אברהםמכיוון שלא ראו מאומה אמר עלי
וממילא לא היו ראויים לראות את העקידה ולהיות ". לחמור

הנה כאן מתגלה ההבדל בין ישראל לבין . מושפעים ממנה
כי לישראל ניתן הכח הראייה למרחוק וכח , אומות העולם
אין בן נח מצווה על "בסנהדרין '  אומרת הגמ.מסירות הנפש

ועם זאת יש , עלהערך החיים הוא קדוש ונ" קידוש השם
אברהם , אומנם. בכוח ישראל להגיע עד מסירות נפש ממש

 ביקש בתחילה לשתף את נעריו במצווה

  מקווה
  

  .ש"מוצא, חמישי, רביעי: בימים 0548094202אילנה 
  .שני שלישי, בימים ראשון 0544534015רה דבו

  . השבוע אילנה-בימי שישי לסירוגין
  .נא להתקשר ולתאם במשך היום

  

  .חוזרים לפעילות השוטפת של הרצאות סיורים ובילויים
  :כל חברי המושב מוזמנים ל

  הרצאה עם הסופרת שהרה בלאו 
  " ?יש דבר כזה - סופרת דתיה"

שהרה ? האם כשאדם יושב אל המקלדת יש לו אלוהים
, על הגבולות, בלאו במסע אישי בעקבות כתיבה מגזרית

, הייצוג הכפוי  על ? מה מותר לומר ומה רצוי שלא
הדרך הפתלתלה מעולם , החדשה הספרות הדתית

ולה ם בני ברק אכן יכהתקשורת לעולם הספרות והא
  ?כגיבורת ספרלשמש 

  ).3/11(ח חשון "ש י"ה במוצ"ההרצאה תתקיים אי
  .20:00מפגש חברים  בשעה  

  .  בדיוק20:30תחילת ההרצאה בשעה  
  . 25₪מחיר ליחיד   

.  050-7341428נא להירשם מראש אצל שולמית אנגל  
  .אפשר גם במסרון

___________________  
  לםנשמח לראות את כו

  +50ועדת תרבות  

 

 +50ועדת תרבות 
  שיעור נשים

  .16:30השיעור מתקיים השבת בשעה 
_________________  

  רבקה, שבת שלום

ובמעמד המיוחד ולהעלותם למדרגתו הוא- "ויקח את שני 
נעריו איתו" לקרבם אליו למדרגתו, אולם, הם מצד עצמם 

כל שלושת הימים שקדמו , לא הראו שום נכונות והתענינות
השתנו ונשארו כמשמשים הם , הם לא התקרבולעקידה 

לא "וכאשר אברהם אבינו הבחין בכך וראה שהם , בלבד
כפי שהוא רואה הוא למד שהם " רואים את המקום מרחוק

 -"פה",  לעצמכם-"שבו לכם "-אמר להם, "איתו"לא 
".ואני והנער נלכה. רק כמשמשים, במצבכם כפי שאתם  

________________________ 
הרב ,ום ובשורות טובותשבת של  

 

  
 . לריקי ויצחק אשל להולדת הנכדה אבישגל טובמז
  .ולבעלה תומרלאם הצעירה רעות  ל טובמז

   ה לגדלה לתורה לחופה ומעשים טובים"שתזכו בע
  .הרבה שמחות ונחת

________________________________________ 

  שיעור תורה לילדים מזל טוב
שנו את שיעורי התורה בימי ראשון חד, להורים היקרים

  . בבית הכנסת הגדול16:00ורביעי בשעה 
  .אנא הזכירו לילדים להגיע

____________  
 הרב, להתראות

  

  
 : פינוי גזם ביישוב יתבצע בימים

  07/11יום רביעי 
  05/12יום רביעי 

_________  
  שרית

   

 משולחן המזכירות
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 ?רוצים לשדרג את מסיבת יום ההולדת

מכונת " מפל שוקולד"שכיר במחיר אטרקטיבי ניתן לה
  ...לפיתות ועוד הפתעות' וואפל בלגי ציוד סאג

  .ניתן להשכיר רק את הציוד או גם את ההפעלה
   054-3440999מתן אסקל 

  9431574או 
________________________________________  

 ,9:00-12:30בין השעות  2/11 הקרוב יביום שיש
 , שבת בחצרמשפחת אצל תתקיים מכירה

 אקססוריז,ריהוט: ניתן למצא

 ....ועוד,מנורות,מפות,לבית
________________________________________  

כל יום שני ורביעי במידה ולא יהיו  -סרטים בהקרנה
 שינויים יוקרנו סרטים לילדים בחצר משפחת וישטוק
בכל יום שני סרטים מדובבים ובכל יום רביעי סרטים 

ח לסרט כל שני ורביעי " ש10 מובנה בתשלום של בתרגום
 .4-6בין השעות 

חשוון ' הסרט הראשון לסרטים מדובבים יוקרן בתאריך כ
  והוא יהיה הלורקס5/11

 יבשת 4והסרט הראשון בתרגום מובנה יהיה עידן הקרח 
במידה והסרטים יצליחו . 7/11בתנועה בתאריך כב חשוון 

   ניםכיהיו גם דו
   -מקווים שתבואו

 עמית, ארז , דוד 

 לוח מודעות

  פרויקט בת מצווה
  

   :המשך מפגשי פרשת שבוע
לאור הצלחת המפגשים השבועיים ברצוננו להמשיך את 

  .של בנות המצווה" פרשת השבוע”מפגשי 
 בבית, אחת לשבועיים, המפגשים יתקיימו בשבת בערב

  . שעון חורף20:00בשעה , ת הבנותאח
  

 משפחה שמעוניינת להחליף את המועד מתבקשת לתאם 
  .ולהודיע על כך לכולםזאת 

  
  :להלן רשימת המועדים 

   נעמה לפידות–) 10/11(שבת פרשת חיי שרה 
   הדס ניזרי–) 24/11(שבת פרשת ויצא 
   תמר פינקרט–) 8/12(שבת פרשת וישב 
  מר נווה ת–) 22/12(שבת פרשת ויגש 

   עופרי איבגי–) 5/1/13(שבת פרשת שמות 
   אביה צור–) 19/1/13(שבת פרשת בא 

   גל–) 2/2(שבת פרשת יתרו 
   חפצי בן יאיר-)  16/2(שבת פרשת תרומה 

   אדרת וולפיש–) 2/3(שבת פרשת כי תשא 
   נעה לוין–) 16/3(שבת פרשת ויקרא 

   הודיה ברקן–) 13/4(שבת פרשת תזריע מצורע 
   רותם גרינוולד–) 27/4(רשת אמור שבת פ

  
____________________  
  ,תודה על שיתוף הפעולה

  מיכל שני
 

 חוג העשרה תורני בהנחיית מיכל הגננת
  7.11חשון ' ה ביום רביעי כב"מפגש ראשון יתקיים אי

  . במועדון ותיקים16:45בשעה 
מוזמנים לבוא ' ה וכתה אחוב, ילדי גן טרום חובה

  .עלות החוג תקבע לפי מספר הנרשמים .ולהתנסות
  פרטים אצל סמדר בן יאיר

 

  
, החברה שהפעילה את איסוף הנייר והבקבוקים מהבתים

הגיעה למסקנה שהיא לא מרוויחה , אצלנו ובעוד יישובים
רנו הם הפסיקו לצע. מספיק בדרך זו ואף מפסידה כסף

את המיזם ואספו חזרה את המתקנים הביתיים שחילקו 

י אורן "עם חזרתנו למיחזור הרגיל התבשרנו ע .לנו
מהמועצה האזורית שנחתמים עכשיו הסכמים עם חברה 

. בתקווה שהפינוי יהיה יעיל יותר, חדשה למיחזור
הוועדה שלנו שוקדת במקביל על הקמת מרכז מיחזור 

 . ומסודרנקי, נאה, מחודש
נמשיך לשמור על העולם לדורות הבאים ונקפיד על 

על אף הנוחות , מיחזור של כל פסולת שאפשר למחזר

 .שנלקחה מאתנו

 ועדת איכות הסביבה

  
 4/11/12, ג"ט מרחשוון תשע"יום ראשון י

  חנה לבל, ך"תנ  8:45
 " לוחמה אלקטרונית:  הרצאה  10:00

  אביגדור רוזן:   מרצה
  

 י" מדרשת ח5/11/12, מרחשוון'  שני כיום
 מפגש –-ע גרשוביץ "יש- חוג ספרות עם יהודית בר17:00

 "במופלא ממני  "-ספרה של אמונה אלון : והפעם -שני
  !נשמח לראותכם 

  
  ...בקרוב... בקרוב... בקרוב 
ס " של בי– חוג דיון מהסרטים – - יום ראשון 18/11

כשהקשר המשפחתי הופך : נושא –לקולנוע וטלויזיה 
 קרן קוק: מרצה. לפלונטר

 כדאי –מומלץ מאוד .  במרכז היום17:00מעלה בשעה 
  !להירשם 

  
 עם עדנה – יום רביעי טיול לנתניה פנינת השרון 28/11
  . פרטים מפורטים נעדכן בהמשך-–אשד 

  
 צ"י בשעות אחה"חוג נוסף במסגרת חוגי מדרשת ח

 בהרצאה -אמנות ישראלית    אחת לשבועיים–ימי שני 
  ?אמנות ישראלית מהי, עם אריאלה הירש וברגל

  ?מי מבין מחולליה  ?מה בינה לבין אמנות יהודית
  ?ל"ואמנים החיים בחו, אמנים החיים בארץ

  ?באילו נושאים עסקו לאורך התקופות
ועד " בצלאל"הקורס יעסוק באמנות הישראלית מהקמת 

  .לימינו
, קדישמן, אנה טיכו,ראובן,  גוטמן,נפגוש אמנים כליליאן 

  ' דני קרוון וכו,תורמקין
  נרשמים ' קיום החוג מותנה במס

 

 העמותה למען החבר הותיק
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  קבוצת ריצה וכושר לנשים
  
 ..."אחרי החגים יתחדש הכל"

בקבוצה שתיפתח ניפגש פעמיים בשבוע במושב לאימון 
האימון מיועד לכל רמות הכושר ויבנה באופן  .של שעה

  .כל אחת ואחתהדרגתי ובהתאם ליכולותיה של 
  !כל אחת יכולה ומוזמנת

מגיל צעיר אני רצה . עידן-שמי שמרית גוטמן ?מי אני
במהלך . ומתחרה למרחקים ארוכים ועוסקת בספורט

השנים בחרתי לתרגם את אהבתי להכשרה מקצועית של 
הדרכת אימון גופני וכושר במכון וינגייט והדרכת 

אליי בכל אני מזמינה אתכן לפנות  .פילאטיס וספינינג

    shimgut@gmail.com שאלה במייל
  ניצה יוסף וכן באמצעות 054-7792865: או בטלפון

  !)חברת ילדות והיוזמת של הקבוצה( .054-3377553 
  1/11המפגש הראשון הנו מפגש הכרות וללא תשלום ב 

  .20:30בשעה 

 

  
  טנדו מדרש ושיר-ערב לנשים*

מופע ייחודי המשלב קטעי שירה מהמקורות ועיון מעמיק 
  מרצה -פנינה נויברט  :  שתתפותבה .במדרשים ואגדות חכמים

    זמרת - חגית כפיר ,ל"למחשבת ישראל ולאגדות חז
  .  נגנית גיטרה וזמרת-והילה כפיר

עוד אתמרמר כרחל עוד אתפלל כחנה " -"תפילת האמהות"
התרפקותה של רחל המשוררת על פרשיות בחייהן  ..."בשילה

התפילה פותחת צוהר לעיון מעמיק בסוגית , של רחל אמנו וחנה
  .ל וכתבי הרב קוק"לאור אגדות חז

באולם , 20:30בשעה  ,)5/11(במר חשוון ' ה ביום שני כ"אי
   30₪דמי כניסה  .שומרון בגבעת וושינגטון

  מנוי הצגות ילדים בחבל יבנה*
  )חובה להרשם( !!! חינם–לילדי צהרונים בתוכנית מלאה 

  ,דים הצגות יל5יוצא בתוכנית מנויים של  ס חבל יבנה"מתנ
  ,17:00בשעה ,  בימי רביעי ,4-10לגילאי 

  .באולם המופעים בגבעת וושינגטון
  28/11ד בכסלו  "י  -  מוסיקה של אגדה

   26/12ג בטבת   "י  - מחסן השטוזים של דתיה
  30/01ט בשבט  "י  -       דירה להשכיר

  06/03ד באדר  "כ  -       הדייג ודג הזהב
  01/05א באייר "כ   -       מקהלה עליזה

   ₪ 30 -)18מעל גיל (למלווה ,   50₪ -לילד :  חיר לכרטיס בודדמ
   200₪  = )18מעל גיל (ר אחד מלווה מבוג+ לילד :  מנוי

   350₪  = )18מעל גיל (  מלווה מבוגר אחד + ילדים  2          
   500₪ = ) 18מעל גיל ( מלווה מבוגר אחד +  ילדים  3          

  !מקום מסומן!  הרשמה בזמן
  :אירועי חודש חשוון

  בחשוון' ו  תאריך
22.10.12   

  בחשוון' ח
24.10.12  

  בחשוון' כ
5.11.12  

  "סרוגים"  האירוע
  

עם הבמאי 
  לייזי שפירא

  "פעואטרון"
יצאתי לטייל "

בשביל 
  "המתפתל

  משירי 
  מיריק שניר

  " טנדו"
מדרש ושיר 

  לנשים
תפילת "

  "האמהות

  בית העדות  מקום
  ניר גלים

  בית העדות
  ליםניר ג

  אולם שומרון
  וושינגטון. ג

  20:30  17:00  20:30  שעה

   ₪ 30.-   ₪ 20.-   ₪ 20.-  מחיר

  ערב נקודה טובה-ע נווה הרצוג"ישיבת בנ
 

ע נווה הרצוג שליד ניר גלים פועלת על "הנהלת ישיבת בנ
מנת ולהחזיר את כלל ילדי המשפחות המתגורות 

לשם כך היא . ה לחיק הישיבהביישובי המועצה חזר
,  משקיעה משאבים רבים בהיבטים הפדגוגיים

 במהלך חודשי הקיץ האחרונים .התורניים והחברתיים
 שיפוץ מאסיבי של חדרי ,ערכה הישיבה לדוגמה

כאשר לכל אורך , הפנימייה והקימה מכון כושר משוכלל
טורנירי , השנה היא גם מקיימת ערבי גיבוש משותפים

  .ילויות חוויתיות מאתגרות וייחודיות ועודפע, ספורט
ערב ייחודי משותף שהתקיים אחת הדוגמאות לכך הוא 

בישיבה שכלל ' להורי ותלמידי שכבת זבשבוע שעבר 
לפני תחילת . 'נקודה טובה'מופע של תיאטרון פלייבק 

ג חיים "ראש ישיבות בני עקיבא הרההמופע הגיע 
נת הלימודים דרוקמן לברך את ההורים וילדיהם על ש

בדור הנוכחי לא : "בדבריו ציין הרב דרוקמן כי. החדשה
, פשוט לגדל ילדים בדרך וכאן לשמחתי מחנכים לדרך זו

 ". ובוגרי הישיבה ודרכה החינוכית מעידים על כך
מופע פלייבק שהתנהל הערב עצמו כלל כאמור 
כאשר מנחה , ילדים ומורים, בהשתתפות קהל הורים

שים מהקהל כדי לשתף אותם התיאטרון מזמין אנ
כשמייד לאחר מכן הציגו , בסיפור או חוויה האישית

סצנת משחק שנוגעת לעומק ,  באלתורהשחקנים
הסיטואציה והרגשות העמוקים שהביעו ההורים 

  .והתלמידים במהלך המופע
  

 ס"משולחן המתנ

  
ה ביום שלישי "חם יתקיים בע-המפגש הקבוע של בית

הצהריים - לפני11:00בשעה , )06/11 (א מרחשון"כ, הקרוב
 .במועדון ותיקים

 העובדת הסוציאלית –ליהיא , ה"בע, תתארח אצלנו
 .  ממחלקת הרווחה של המועצה הפועלת במושבנו

ו תודה רבה למרים גרינוולד שבשבוע החולף סיפרה לנ
טיול שהיתה בו לפני ה אותנו בחוויותיה בושיתפ

 .  כיה'בפראג שבצ, )רי'ג(ם יעקב יחד ע, כשבועיים

  חםבית

  
 :הודעה חוזרת-תשלום מס לוועד הקהילתי

בם לוועד  מתבקשים לפנות למזכירות לשלם את חו כל החברים
 המשלמים מס פרט לאלה (הדבר נוגע לכל החברים .הקהילתי

,  נשלחו מכתבים לחייבים,בזמנו .)וועד קהילתי בהוראת קבע
, החברים נמנעו מלשלם, ובגלל הודעות של גורמים אחרים
  .ובינתיים הצטברו חובות נוספים

 14בתוך , ומי שלא ישלם את חובו, מכתבים נוספים לא יישלחו
הטפול בענינו יועבר  15 /11קרי עד , סום הודעה זום מפריו

  .בלא כל התראה נוספת, לגורמים משפטיים
_________________  

  ישראל עזריה בברכה
  ר הוועד הקהילתי"יו

 משולחן הועד הקהילתי
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  יום ראשון
  4/11ט חשוון "י

  

  שנייום 
  5/11חשוון ' כ

  שלישייום 
  6/11א חשוון "כ

  ביעיריום 
  7/11ב חשוון "כ

  יום חמישי
  8/11ג חשוון "כ

  
16:00  

שיעור תורה לילדים 
  )הגדולנ "הכבי(

17:30-19:30  
  ספריה

11:00  
  בית חם

  )מועדון וותיקים(

16:00  
שיעור תורה לילדים 

 )נ הגדול"ביהכ(

17:30-19:30  
  ספריה

 18:51  תפילת מנחה 
 05:25  תפילת ותיקין

 07:00 נ הגדול"ביהכ מאיר פישר,  גיטיןמסכתשיעור ב
 07:30 שטיבל שיעור במסכת שבת

  08:00  שטיבל  שחרית
 08:00 נ הגדול "ביהכ שחרית
 08:15 י"מנחת ש שחרית

  נ הגדול"ביהכ שמואל שטאובר, שיעור למבוגרים, לאחר התפילה
  נ הגדול"ביהכ  ריקי שטאובר, במקביל שיעור לילדים

 12:30 שטיבל מנחה גדולה
 13:00 י"מנחת ש מנחה גדולה
 13:00 נ הגדול"ביהכ מנחה גדולה

 13:30 י"מנחת ש תהילים לילדים
  13:15  גרינברג' משפ  תהילים

  15:45    צ"שיעור גמרא אחה
  16:30  מועדון ותיקים  שיעור  לנשים

 17:10 מייזליק' בית משפ תהילים לנשים ונערות
  שטיבל עוזי שמש, ש"שיעור בפ, בין מנחה לערבית

 י שבת ויראזמנ

  לוח אירועים לשבוע הקרוב

  !!!שבת שלום ומבורך       

  
  :המערכת

  עידית בוכניק
  ויטוט-שירי גביש

  אפרת להמן: מדפיסה
  שרית גרוסמן: מפיצה

עד יום הודעות לפרסום יתקבלו 
  .19:00שלישי ב 

dafmedabg@gmail.com 
www.beitgamliel.org.il  

  57: סיסמא. גמליאל: שם
  9437133 :מזכירות המושב

Sg828@bezeqint.net

  
 20:30:ב"פעולת חב

 15:30:לימוד ומפקד מדריכים
 16:00:מפקד חניכים

  
  !ימכם' ה
דש ארגון בעיצומו ואנחנו רוצים להגיד יישר כח וח

ם על כל החניכים ולכל המדריכים התותחימטורף ל
 !!!טורפת ועל ההשקעה העצומההעבודה המ

 
כל מי שלא שילם עדיין למיסי סניף מוזמן להעביר 

 !!בהקדם כסף למדריכים
  !!בהצלחה רבה לכולם

 
 אור הקומונרית

 בני עקביא


