בס"ד

עלון שבועי

בית גמליאל

פרשת ויצא
י כסלו
24/11/12
גיליון מס' 781

ויצא

תשע"ב

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

16:15
17:17
16:36
16:46

דבר תורה  /הרב
יש לאל ידי לעשות עמכם רע" )פרק ל"א כ"ט(
ביקש לבן לעקור את הכל ,היינו ,לעקור לגמרי את האמונה
מקרבם של בנותיו באדנותו של הקב"ה ,והוא ,לבן ,רצה
מאוד שבנותיו תהינה עמו בחלקו ובאמנותו .ואכן ,כל הזמן
שהן היו במחציתו -והוא היה במחיצתן ,עוד היתה תוחלת בך
ירבו להשפיע עליהן ושהן " תנהגנה כמותו" ,וזה מה שטען
ואמר לבן "הבנות בנותי" וכל רצונו הוא שהן תשארנה בגדר
בנותיו גם בעתיד ,היינו ,שיתנהגנה באורח חייו ובדרכיו ,
לעומתו וכנגדו אומר לו יעקב "כי אמרתי פן תגזול את
בנותיך מעמי"  -וזאת הסיבה שיעקב ברח מאת לבן כדי שלבן

שיעור לנשים
השיעור יתקיים השבת בשעה  16:20במועדון ותיקים
______________
שבת שלום ,רבקה

מזל טוב
מזל טוב לאורי וסוזי שלו לנישואיו של הבן ארז עם
עינת.
שתזכו בע"ה להרבה שמחות ונחת מכל הילדים.
______________________________________
מזל טוב לאלון וליאורה שלו להולדת הבת צופיה.
מזל טוב לאורי וסוזי שלו להולדת הנכדה.
שתזכו בע"ה לגדלה לתורה לחופה ומעשים טובים
בשמחה ונחת.
______________________________________
לרועי היקר שלנו
מזל טוב לרגל בר המצווה
שתזכה לתורה מצוות ומעשים טובים
מכל המשפחה,
אבא ,אמא ,הדר ,איתי ,נעה ויאיר
שאוהבים אותך
______________________________________
מזל טוב לאתי ולישראל יולס ולצבי ולאה פרנקל
להולדת הנכדה ,בת לאלי ומיכל.
______________________________________

לא ישפיע על בנותיו .ולכן כאשר אדם מביא את ביכוריו
לבית המקדש הוא מבקש לבטא את אדנותו של הקב"ה עליו
כדרך עבד לאדוניו" -כי לי בני ישראל עבדים הם אשר
הוצאתי אותם מארץ מצרים להיות להם לאלוהים" -אותו
אדם אומר באותו מעמד "ארמי אובד אבי" -ביקש לבן לאבד
את אבי ,כדי לעקרני מיחוס האבהות ולייחס את בני יעקב
אחרי לבן ואחרי אמונתו האלילית ולכן כשמביאים את
הביכורים מדגישים ע"י כך את האדונות האמיתית כפי
שאומרת הגמ' במס' שבת "והיה אמונתו עתיק חוסן ישועות"
אמונת -זה סדר זרעים )ל"א עמ' א'(
_________________________
שבת שלום ובשורות טובות ,הרב
שיעור תורה לילדים
הורים יקרים ,בעז"ה כאשר יהיה רגיעה במצב
הביטחוני יחודשו שיעורי התורה של ילדי המושב בימים
א' וד' בבית הכנסת הגדול בשעה .16:00
_______________________
מצפה לבשורות טובות ,הרב
אזכרה
במלאת חמש שנים לפטירתו של יקירנו שאול שטאל,
האזכרה תהיה ביום ד' י"ט כסלו .28/11
 15:45בבית העלמין בבן זכאי.
 17:00תפילת ערבית בשטיבל החדש.
*דברים לזכרו של שאול.
* שיעור מפי הרב עליאי עופרן" :כמעיין המתגבר"-
סיפורו של אלעזר בן ערך.
___________
המשפחה
שיעור פרשת שבוע עם צקי שלו
השיעור הבא יתקיים בעז"ה ביום שני ,י"ב בכסלו26 ,
בנובמבר בשעה  20:30אצל משפחת נדלר .
מקווה
אילנה  0548094202בימים :רביעי ,חמישי ,מוצ"ש.
דבורה  0544534015בימים ראשון ,שני שלישי.
בימי שישי לסירוגין -השבוע דבורה.
נא להתקשר ולתאם במשך היום.
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ביטחון

לוח מודעות
למכירה מזדה  3החדשה 1.6 ,אקטיב ,אפור גרפיט,
 24,000 2011ק"מ .אוטומט ,תוספות :חיישני רוורס,
שלטי נוחות ,הרמת שמשות  ,כספת למנוע ,קודנית
ומזגן .יפהפיה ,שמורה מאוד ,נדירה ,למביני עניין .
הקודם זוכה.
חיים דורי 0507641141
0774900131
_______________________________________
מעוניינת לעבוד במשק בית  ,ו/או בישול של מטעמים
פרסיים .
רינה 0509350406
_______________________________________
למכירה פתילאור לחנוכיה  -שמן זית זך  -ב  55ש"ח
בלבד .להזמנות אפשר להתקשר או לסמס אלי.
לביא דרורי 0585654477
______________________________________
מעוניינת לעשות בייביסיטר על ילדים עד גיל  5בשעות
יעל גוטמן9327200-
אחר הצהריים.
_______________________________________

נדל"ן להשכרה/מכירה
להשכרה :בית חמישה חדרים יפים מאוד ומושקעים
מרווחים וממוזגים.
משפחת אריאל 0524498254
או 9430545
_______________________________________

ועדת איכות הסביבה
לשימוש הציבור קיימים ליד המכולת  3מכלים לאיסוף
נייר .אחד נשאר תמיד ריק ,אנא נצלו אותו.
קרטונים נא להכניס ל"כלוב" הגדול הנמצא מהצד השני
של המכולת .כל קרטון שאפשר לחסוך מהאשפה
הרגילה ולהוסיף אותו למיחזור תורם תרומה חשובה.
לבקבוקי זכוכית בינתיים אין פתרון ,נא לא להביאם
לאזור המכולת.
אירוח שבת חתן
בשעה טובה בנינו נתנאל אוריה הריסון מתחתן.
אנו זקוקים לחדרים או יח' דיור לארח את אורחינו
בשבת חתן ,פרשת ויגש ט' כסלו .22/12
תודה,
גדעון 0549993154
רחל 0542294722
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הודעת צוות צח"י ,פרט וקהילה:
ימים לא שיגרתיים אלו מביאים אותנו לתגובות שונות-
יש מי שמפיקים מתקופה זו הנאה והיציאה משיגרה
מרגשת אותם ,על אף המתח.
אך יש מי שחוסר השיגרה ,חוסר הוודאות וכן האזעקות
מביאים אותם למתח ,תחושת תשישות ,חרדה ואי שקט.
מאחר שאת המציאות איננו יכולים לשנות,
חשובה ההתמודדות שלנו והכוחות שאנו מפתחים
בתקופה זו .להורים ,מומלץ להעביר תחושה של חוויה
בעלת ערך מוסף ,כמו :חיזוק המשפחתיות ,ההתרגשות
המשותפת מהערבות ההדדית בעם ישראל ,תחושת
החוסן הבטחוני וכמובן הניסים הגלויים )בפרט בחודש
כסלו(.
אם בכל זאת ,יש תחושה של קושי ,התלבטות ,רצון
לשתף ,לשאול שאלות ,ניתן לפנות אלי בטלפון 052-
 2224943או במייל . meravbecker@gmail.com
ראש צוות פרט וקהילה בצח"י :מירב בקר
רכזת מתנדבים :תרצה פרי 050-3080923

התפטרות מהועד הקהילתי
אנו מבקשים להודיע לציבור כי לצערנו התפטרנו מהועד
הקהילתי שכן לדעתנו הועד לא מתפקד בצורה נכונה,
החלטות האסיפה הכללית והועד עצמו אינן מקויימות
והאגודה אינה מתנהלת באופן תקין.
למרות התראות שלנו הנושאים לא תוקנו ולא היתה לנו
כל ברירה אלא להודיע על התפטרותנו מועד האגודה
הקהילתית.
__________
אוהד שני
איציק ברגר
מי ישמור על הבית שלי ?
חשבתי לשתף את החברים באירוע חמור שחוויתי
השבוע .לאחר חצות ,שמעתי קולות רמים "ושונים"
ממגרש הכדורסל.
ניגשתי לברר את פשר העניין...ולתומי נתקלתי בחמישה
עשר בחורים שהגיעו מחוץ למושב לשחק אצלנו!? בשעה
כזו!? לאחר חילופי דברים על בעלות המקום "ניאותו"
הבחורים לעזוב את המושב .
מי מבטיח לנו שמקרה דומה יסתיים כך? איך קורה
שבישובים אחרים מסביבנו חייבים להזדהות לפני
השומר ,או להתקשר למארח שיפתח את השער ואילו
אצלנו קיימת "הכנסת אורחים" לא מבוקרת ?
איך נשמור על הבית שלנו?
שבי דויטש
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הועד המקומי

שבת אירוח לילדי "קו לחיים" בבית גמליאל
"קו לחיים" הינו ארגון וולנטרי המסייע לילדים חולי
סרטן ,שיתוק מוחין ,ניוון שרירים ,דיאליזה ומחלות
כרוניות נוספות.
מטרתנו היא לאתר כל ילד חולה בישראל ולסייע לו
ולמשפחתו לעבור את התקופה הקשה בצורה הקלה
והמהירה ביותר על-ידי מתנדבים ,ימי כיף ,מחנות
קיץ בארץ ובחו"ל ,מסיבות לקראת חגים ,שבתות
אירוח והגשמת משאלות לב.
כחלק מפעילויות העמותה אנו עורכים שבתות אירוח
לילדים במקומות שונים בארץ.
אנו ,סניף מרכז בעמותת קו לחיים מעוניינים לקיים
שבת במושבכם,
השבת תתקיים אי"ה בשבת פרשת "ויחי".
טו'-טז' טבת התשע"ג )(28-29/12
נשמח מאוד באם תוכלו לארח בביתכם ילד  +מדריך
בביתכם למשך השבת )לינה  +א .צהריים(
)סעודת ערב שבת +סעודה שלישית אנו אוכלים כל
הקבוצה ביחד -כל המשפחות המארחות מוזמנות
לסעודה שלישית(
להרשמה ובירור פרטים ניתן להתקשר לנציגתנו:
תמר 0526419432
__________________
בתקווה לשיתוף פעולה,
יובל דוד
מנהל סניף מרכז

עקב המצב הביטחוני המושב ביקש מאיתנו )שיכבות
י-י"א( לפתוח את המקלט שליד גן מאיר בכיכר
בתאריך  .14/11פתחנו את המקלט באותו יום ,ושמנו
את טלוויזית ה LCDבחדר צדדי במקלט ,ובכל זאת
המכשירים נעלמו ביום רביעי/חמישי .יש לציין כי
זאת הפעם השניה בה נגנבים דברים מהמקלט.
מדובר במכשירים בשווי  2000שקלים ,אשר נקנו
בכספנו .מי שיודע דבר על מיקומם ,נא ליצור קשר
עם אוהד ניזרי0508890806 :

 .1בימים לא פשוטים אלו שעוברים על כל אזור
הדרום ככלל ,וגם עלינו ברמה המושבית,
אנו רוצים להביע הערכה עצומה ליו"ר צוות צח"י
חינוך מוטי טיוטו ,לדבורי נמדר ,תמר ווינשטוק,
ולימור דרורי ,שדאגו במיידי לפעילויות לילדים בכל
הגילאיים ,ברמת ארגון מדהימה ומהירה  ,שנותנים
מענה לכל פונה ומשקיעים ממרצם וזמנם לטובת
הכלל.
כמובן שישנם עוד שותפים רבים לכ העשייה וגם להם
אנו מודים .ומאחלים לכולנו  ,ימים שקטים ובטוחים.
 .2בתאריך  8/11התקיים דיון בבית המשפט ברמלה
בנושא העתירה שהוגשה ע"י הועד המקומי,
פרוטוקול הדיון  +פסק הדין מופיעים באתר
המושב.
 .3הודעות אס-אמ-אס נשלחו בימים האחרונים לכל
התושבים לפי הרשימה החדשה המעודכנת .במידה
וישנו מישהו שלא קיבל הודעות ,נא לפנות
למזכירות  ,במייל או בטלפון ,לברור ,שמה הוא לא
מופיע ברשימה או שהמספר שגוי.

"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

בית חם
המפגש הקבוע של בית-חם יתקיים בע"ה ביום שלישי הקרוב ,י"ג' בכסלו ה' תשע"ג
) ,(27/11בשעה  11:00לפני-הצהריים במועדון ותיקים.
לפרטים נוספים ניתן להתקשר:
מרים גרינוולד9437841:
מרים בר-לב 9431310:
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לוח אירועים לשבוע הקרוב
יום ראשון
י"א כסלו 25/11

יום שני
י"ב כסלו 26/11
17:30-19:30
ספריה
20:30
שיעור פרשת
שבוע )מש' נדלר(

יום שלישי
י"ג כסלו 27/11
11:00
בית חם

יום רביעי
י"ד כסלו 28/11

יום חמישי
ט"ו כסלו 29/11
17:30-19:30
ספריה

זמני שבת ויצא
תפילת מנחה
תפילת ותיקין
תפילת נץ
שיעור במסכת גיטין ,מאיר פישר
שיעור במסכת שבת
שחרית
שחרית
שחרית
לאחר התפילה ,שיעור למבוגרים ,מאיר פישר
במקביל שיעור לילדים,
מנחה גדולה
מנחה גדולה
מנחה גדולה
תהילים לילדים
תהילים
שיעור גמרא אחה"צ
שיעור לנשים
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' גרינברג
ביהכ"נ הגדול
מועדון ותיקים
בית משפ' מייזליק
שטיבל

שבת שלום ומבורך!!!

16:25
05:30
05:40
07:00
07:30
08:00
08:00
08:15
12:30
13:00
13:00
13:15
13:15
15:45
16:20
15:50

