בס"ד

עלון שבועי

בית גמליאל

פרשת ויגש
ה' טבת תשע"ב
31/12/11
גיליון מס' 741

פרשת ויגש
כניסת שבת

16:23

יציאת שבת

17:26

מנחה באמצ"ש

16:49

ערבית באמצ"ש

16:59

דבר תורה  /הרב
"אדני שאל את עבדיו היש לכם אב או אח "
היכן מצינו בכתובים שיוסף שאל את השאלות הללו ? ואם
אכן שאל יוסף את אחיו את אותן שאלות  ,שמזכיר יהודה ,
מדוע התורה לא מזכירה אותן אפילו ברמז ? לצורך כ ך ,יש
להבין את כוונת יוסף בהאשמתו החמורה את אחיו "מרגלים
אתם" .אומר האורח חיים  ,בפסוק כ'-הדרך לבדיקת מרגלים
היא ,שחוקרים אותם אודות משפחתם אע "פ ,שאין זה נוגע
ישירות לעניין הריגול -יש להבין מאיזה רקע ו מאיזה חינוך

שיעור לנשים
השיעור לנשים מתקיים השבת בשעה 16:30
__________________
שבת שלום ,רבקה

מגיע אותו אדם החשוד בריגול  .זאת הייתה כוונתו של
יוסף בהטיחו כלפי אחיו שהם מרגלים  ,הכל ,כדי שיוכל
לשאול ול חקור את האחים אודות אביו הזקן מאחר
ולשאול סתם כך את האחים את אותן שאלות זה היה
מעורר אצלם חשד שהוא יוסף  .לכן ,הוא מציג אותם
 .א"כ
כמרגלים כדי  ,שיצטרכו להשיב על השאלות
ה
בהאשמה זו רומזת התורה על השאלות שנשאלו ז
שאומר יהודה ליוסף "אדני שאל את עבדיו"
___________ _________________
שבת שלום ובשורות טובות ,הרב

טוב להודות
תודה רבה לכל מי שעזר אפה ופתח את ביתו
לכבוד שבת שבע ברכות של בתנו רעות עם טמיר
בעז"ה שנוכל להחזיר לכם בשמחות .
יצחק וריקי אשל

השבת אבידה
נמצא ביום חמישי לפני שבוע  22/12בתפילת שחרית
בבית הכנסת הגדול סטופר כחול לאופנים .
המאבד יכול לקבלו ע"פ סימנים אצלי.
עמית בוכניק
9322472
______________________________________
אבדו משקפי ראיה של ילד עם מסגרת כחולה  .אם
מצאתם ,אנא החזירו אותם לאיתמר שטאל.
אלישבע 0526082501

ועדת קליטה
ברכת ברוכים הבאים לשרונה ולאופיר מלול ולילדם
הקטן .גרים בשכירות אצל ישראל ברגר .
יהי"ר שתהיה לכם קליטה קלה ונעימה במושב .
שאתם תיהנו מהמושב והמושב ייהנה מכם .

מעט מהאור דוחה הרבה מהחושך.
בית הכנסת המרכזי והרב מזמינים את כל הציבור ,
גברים נשים ונוער ,לערב מאחד מלכד ושמח ,למסיבת
מלווה מלכה ,במוצש"ק בשעה .19:30
בתוכנית  :סעודת מלווה מלכה  ,הרצאה מפי הרב
שמחה הכהן קוק רבה של העיר רחובות ,
ושירים וריקודים אל תוך הלילה .
ליווי מוזיקלי – מאיר שמח תשמח ,נגן עיוור ומאוד
מוכשר.
בואו בשמחה.
ישר כוח לליפי סרדהלי על הקמת החנוכיה לזכר אביו
יצחק ז"ל.
ישר כוח גם לאהרון שבו על התכנון של החנוכיה ולדב
פרקוביץ על החיבור לחשמל .
__________________________
גבאי בית הכנסת השטיבל.
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העמותה למען החבר הותיק
יום ראשון ו' טבת1/1 ,
 08:45תנ"ך -חנה לבל
" 10:00על פניו ?!" – המתח בין פני ה ' לאלוהים
האחרים מרצה :יפית קליימר
 17:00מדרשת ח"י  -חוג מוזיאונים מן הכורסא עם ד "ר
אפי זיו והפעם נבקר ב"מוזיאון ההרמיטז בסנט
פטרבורג"
 20:00קפה ספרות בבית עקד בקבוצת יבנה –
מפגש עם הסופר :אהרון אפלפלד פרטים נוספים
בפרסום המורחב.
*יום שני ז' טבת 2/1 ,מדרשת ח"י  17:00חוג ספרות עם
יהודית בר-יש"ע גרשוביץ – מפגש מס' " ,4אניית מגדלור"
– זיגפריד לנץ
*יום רביעי ט' טבת 8:00-14:30 4/1 ,נסיעה למוזיאון
ישראל בירושלים פרטים בפרסום המורחב .
*הנכם מוזמנים לאירוע המרכזי -של ותיקי החבל לחג
החנוכה ,מופעם של ליה קניג ורוחמה רז  ,שיתקיים בע"ה
ביום רביעי ב' טבת ( )28/12היום השמיני של חנוכה ,
בשעה 9:30 :בבוקר .באולם האירועים של קבוצת יבנה .
*קבוצת יבנה בשיתוף עם העמותה למען החבר ה וותיק
חבל-יבנה מזמינה אתכם בע"ה יום ראשון ו' שבט תשע"ב,
 1/1/12בשעה  20:30בבית עקד שבקבוצת-יבנה נארח את
הסופר אהרון אפלפלד כולל קפה וכיבוד קל ! הכניסה
חופשית!!
*בעז"ה ביום רביעי ט' טבת4/1 ,
בין השעות  8:00-14:30נסייר בגלריות השונות במוזיאון
ישראל בירושלים בתערוכות קבועות ומתחלפות ונצפה
במופע תיאטרלי העוסק ב "סיפורי אהבה" במקורות.
רגיל
עלות₪ 80 :
 ₪ 70קהילה תומכת
כולל קפה ועוגה והסעה .
הרשמה במרכז היום בטלפון 8548693 :
קיום הביקור מותנה במספר המשתתפים – לכן הזדרזו
והירשמו.
* הנכם מוזמנים לנופש במלון הוד המדבר בים המלח בין
התאריכים :י"ב –ט"ז שבט תשע"ב5-9/2/12 ,
 4לילות –  5ימים.
מחירים:
₪ 1580
מבוגר בחדר זוגי
חבר בקהילה תומכת ₪ 1520
₪ 2450
בודד בחדר
המחיר כולל:
 4לילות על בסיס חצי פנסיון .
הסעות הלוך ושוב.
"התשוקה לרקוד"
עם תאטרון בלט פאנוב אשדוד .
ערב חגיגי עם מיטב קטעי הבלט מהרפרטואר הקלאסי
לצד גרסה מיוחדת של "כרמן" המשלבת בלט קלאסי,
מודרני ורקוד פלמנקו.
ביום שני 9/1,בשעה  20:30באולם ויקס ,מכון ויצמן.
כרטיסים במחיר  ₪ 72במקום  ₪ 80ניתן להזמין אצל
פנינה שטאובר .0524840521

ביטחון
סיכום תרגיל פיקוד העורף :
ביום רביעי שעבר התקיים במועצה תרגיל של פיקוד העורף .
בתרגיל הזה השתתף גם צח"י בית גמליאל .קיבלנו שבחים
על היערכותנו ותפקודנו.
ישר כוח לחברי צח"י שההשתתפו בתרגיל :דורון לוז ,ענת
ברקאי ,ריקי אשל ,ישראל עזריה ,מאיר הינדי המזכיר
ולמתנדבים של צוות הקליטה  :גדעון בר לב ,אילנה להמן ,
מדי מייזליק ,ויקי אוחיון וכן לנוער שהגיע להתנדב  :יאיר
פרי  ,חני לוגר וטל נדלר .
צוות צח"י מחפש מתנדבים נוספים מבוגרים ונערים -
לפרטים נא לפנות לענת ברקאי או ריקי אשל .
אחד הלקחים שעלה בתרגיל הוא בעייתיות בהעברת
מסרונים לתושבים ,שכן אין כרגע מאגר מעודכן של כלל
התושבים .אנא עדכנו אצל שרית במזכירות בטלפון
 9437133או במייל  sg828@bezeqint.netלפחות טלפון
נייד אחד לקבלת מסרונים .
_______________ _________
תודה ,ליאור פורמן,
ראש צח"י בית גמליאל

בית חם
* המפגש הקבוע של בית-חם יתקיים בע"ה ביום שלישי
הקרוב ,ח' בטבת ( ,)03/01בשעה  11:00לפני-הצהריים
במועדון וותיקים .
* פעילות הסבים והסבתות עם נכדים ונכדות שקיימנו
בחנוכה ביום שני בשבוע החולף  ,שכלל סיור בעיר השכנה
יבנה וטיול לאורך נחל שורק ליד קיבוץ פלמחים  ,היה
מוצלח מאד .כל המשתתפים  ,מבוגרים וילדים ,נהנו מאד .
תודה מיוחדת למארגנים .
________________________
לפרטים נוספים
מרים גרינוולד 9437841
מרים בר-לב 9431310

לוח מודעות
*למסירה שולחן עגול לחצר  ,רגליים מתכת פלטה עליונה
מחומר סינטטי (דמוי פלטת עץ )
*למכירה במחיר סמלי מאוורר תקרה קטן (  )"36חדש
באריזה
דורון לוז 9428906 0506770610
___________________ _________________
מחפש שולחן פינגפונג חיצוני למכירה
אלעד דרורי 0523677197 -
______________________________________
עיצוב ציפורניים לילדות ונערות  .פרנצ',הדבקת אבנים
ומדבקות,מריחת לק בצבעים שונים ועוד .
__________________________ רוני בוכניק 9322472
נדל"ן להשכרה :בית יפה ,מרווח  5חדרים
___________________________ אלינור 0543130139
מזל טוב לרוני בוכניק ליום הולדתך ה .13
אוהבים מאוד אמא ,אבא והאחים.
_______________________________________
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לוח אירועים לשבוע הקרוב
יום ראשון
ו' טבת 1/1
16:00
שיעור תורה לילדים
(ביהכ"נ הגדול)

יום שני
ז' טבת 2/1
17:30-19:30
ספריה

יום רביעי
ט' טבת 4/1
16:00
שיעור תורה לילדים
(ביהכ"נ הגדול)

יום שלישי
ח' טבת 3/1
11:00
בית חם (מועדון
וותיקים)

יום חמישי
י' טבת 5/1
17:30-19:30
ספריה

זמני שבת ויגש
תפילת מנחה
תפילת ותיקין
שיעור במסכת גיטין ,מאיר פישר
שיעור במסכת שבת,
שחרית
שחרית
לאחר התפילה ,שיעור למבוגרים  ,שמואל מרטין
במקביל שיעור לילדים  ,רחל הריסון
מנחה גדולה
מנחה גדולה
תהילים לילדים
שיעור גמרא ,הרב
תהילים לנשים ונערות
שיעור לנשים -הרבנית
מפקד
בין מנחה לערבית ,שיעור בפ"ש ,מאיר פישר

ביהכ"נ הגדול
שטיבל
ביהכ"נ הגדול
מנחת ש"י
ביהכ"נ הגדול
ביהכ"נ הגדול
מנחת ש"י
ביהכ"נ הגדול
מנחת ש"י
ביהכ"נ הגדול
בית משפ' מייזליק
מועדון ותיקים
בני עקיבא
שטיבל

בני עקיבא

המערכת:
עידית בוכניק
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

-20:15פעולת ער"ש
-16:00מפקד מדריכים
-16:15מפקד
מנחה,פעולות ערבית והבדלה.
*ברוכים השווים לשבט איתן ולמדריכים החדשים שחזרו
מהסמינריונים!!כיף שנהנתם!!
*השבוע מד"צים לשבט נעלה ואיתן ביום רביעי .נעלה
ב.19:00איתן ב.19:45בבקשה לדייק.
*יום רביעי פגישה של הורי שבט איתן (כיתה ט') בסניף
בשעה.20:30מחכים לראותכם!
*הורי שבט הרא"ה מפגש הורים יתקיים השבוע .פרטים
בתיבות הדואר.
*אנחנו מקווים שהיתה לכם חופשה קצרה אך איכותית
בהצלחה לכולם בחזרה ללימודים ):
השבת אני לא נמצאת לצערי ...
שבת שלום!! אוהבים צוותשע"ב

שבת שלום ומבורך!!!
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16:33
05:45
07:30
07:30
08:30
08:15
13:15
13:00
13:30
15:30
16:00
16:30
16:15

