בס"ד

עלון שבועי

בית גמליאל

פרשת ויגש
ט' טבת
22/12/12
גיליון מס' 785

תשע"ב

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

16:18
17:21
16:43
16:53

דבר תורה  /הרב
"כי עינכם רואות ועיני אחי בנימין כי פי המדבר אליכם"
וכי העיניים רואות את הדברים היוצאים ונשמעים מהפה?
היה צריך להכתב בפסוק כי אוזניכם שומעות ואוזני בנימין
וגו'" .יסודות עדות מפיהם ולא מפי כתבם" )חושן משפט( דאינו
דומה המעיד מתוך הכתב למעיד באופן ספונטני ובעל פה.
ועוד המעיד מתוך הכתב בנקל יכול לאמר ולהעיד גם דבר
שלא היה ולא נברא.

שיעור לנשים
לידיעת החברות ,השיעור לנשים מתקיים השבת בשעה
.16:25
______________
שבת שלום ,רבקה
שיעורי תורה לילדי המושב
השבוע חדשנו את שיעורי התורה לאחר חופשת חג
החנוכה .אנא הורים יקרים ,חזקו ואמצו את הילדים
והילדות להגיע בימי ראשון ורביעי בשעה  16:00לבית
הכנסת הגדול ללמוד הלכה ופרשת שבוע.
______________________
מצפה לראות את כולם ,הרב
יום השנה לפטירתו של ר' יצחק הופמן ז"ל
יתקיים ערב לימוד לזכרו בנושא :רמב"ן "פרשן המקרא
שהפך לפרשן המדרש" מפי ד"ר מרים )הופמן( סקלרץ.
ביום רביעי בערב  -אור לי"ד טבת בבית המדרש של
בית הכנסת תפארת משה מרכז הקהילתי ע"ש הרב ברמן
)ברחבת ישיבת הדרום ( ,בסוף רח' הגר"א ברחובות
בשעה  20:15נשים וגברים מוזמנים.
______________
תודה ,חיים הופמן

אולם אותו עד שמעיד בעל פה ,אפשר להכיר בשעה שהוא
מעיד ,אם הוא דובר אמת או שקר בפיו ,ולכן הקפידה התורה
שיעידו עדות דווקא בפני בית הדין ,כדי שהדיינים יכירו את
פניהם -אם העדים דוברי אמת או דוברי שקר -לפי הבעת
פניהם .וזה שאמר יוסף לאחיו ,האמינו לדברי שאני יוסף
והם לא דברי שקר כי עינכם הרואות כי פי המדבר אליכם,
כאשר אתם האחים רואים את האופן שאני מעיד על עצמי –
אתם רואים את פי המדבר -תוכלו לראות נכרים דברי אמת.
_________________________
שבת שלום ובשורות טובת ,הרב

מזל טוב
מזל טוב לעדי ואשר הנדל להולדת הבן ישי.
)גרים ביחידת הדיור ליד אמא של שרה מס(
שתזכו בע"ה לגדלו לתורה לחופה ולמע"ט בקלות
ובשמחה.
_______________________________________
מזל טוב לרבקה ונחמן אינהורן להולדת הנכדה.
שיזכו ההורים בע"ה לגדלה לתורה לחופה ולמע"ט
בקלות ובשמחה.
ולכם רוב שמחות ונחת מכל הילדים.
________________________________________
מז"ט לרחל וגדעון הריסון לנשואי הבן נתנאל.
שתזכו בע"ה להרבה שמחות ונחת מכל הילדים.
מקווה
אילנה  054-8094202בימים :רביעי ,חמישי ,מוצ"ש.
דבורה  054-4534015בימים ראשון ,שני שלישי.
בימי שישי לסירוגין -השבוע אילנה.
נא להתקשר ולתאם במשך היום.
שיעור פ"ש עם צקי שלו
לרגל נסיעה לחו"ל ,השיעור הבא ידחה ליום שני ,כ"ה
בטבת 7,בינואר ,בשעה  20:30אצל מש' נדלר.
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לוח מודעות
רוצים אירוע מיוחד? להשכרה מגוון של מכונות מזון:
מכונת פופקורן ,מכונת נקניקיות ,מכונת סוכר ומכונת
קרפ צרפתי.
לפרטים אברהם 054-6641044
_______________________________________
הצעות אטרקטיביות  -לעיתון "מקור ראשון" -
(1הצעות אטרקטיביות במיוחד למנויים חדשים-הנחות
גבוהות ומתנות)כולל מנויים לתקופות קצרות(
(2אפשרות למנויים למוצרים בודדים,בנפרד
מהעיתון,במחירים אטרקטיביים-מוצ"ש,אותיות
לילדים,נשים,סגולה)מגזין היסטורי(
(3אפשרות להוספת מוצרים למנויים קיימים בהנחות
גבוהות.
שרות אישי אמין ועקבי.
דן תור,
נציג מכירות
 077-7277700שלוחה . 791נייד 054-5490992
Makor.dan@gmail.com
dantor1@walla.com
_______________________________________
סטודנטית בת  22אחראית ,בעלת ניסיון ורצינית מחפשת
עבודה ו/או בייביסיטר במושב או מחוצה לו
בימים א' וה' מהבוקר עד הערב.
אשמח להצעות.
צוריה שליסלברג )פלצ 'ר( 0546866777
_______________________________________
מחפשת עובדת למשק בית
היקף עבודה  4-5שעות ,אחת לשבועיים.
מיכל לוז 0506617194
_______________________________________
מעוניין לשכור משרד במושב
חברה לייצור זרעי פלפל ,המיועדים לייצוא ,מעוניינת
למקם את משרדה במושב.
שטח דרוש :כ  80מ"ר בנוי ומוכן למעבר.
שחר 054-7788465
_______________________________________
מכירת כיפות סרוגות עבודת יד במגוון גדלים ודוגמאות,
יום שישי י"א טבת  ,6/1ליד המכולת בשעה  7:30עד
.13:00
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משולחן הגבאים
בית הכנסת המרכזי
החל מהשבת תפילת שחרית בשבת בשעה  8:30והשיעור
בגמרא ב . 7:30
_______________________________________

טוב להודות
בימים אלה ממש נפרד שבט ניצנים )כיתות ה'(
מהמדריכה האהובה והמסורה הילה כהן.
הילה ,השקיעה מזמנה ומכוחותיה לטובת חינוך
אמיתי ,אהבת החניכים ,לימודם וחיבורם לתנועת
הנוער ולראשית בגרותם כקבוצה בקהילה.
הילה עזבה את המושב לפני מספר חודשים ,ועדיין
המשיכה להגיע כל שבת  ,לעזוב את משפחתה הנעימה
והחמה  ,לטובת 'אפרוחיה' כאן במושב.
המובן מאליו אינו מובן מאליו.
ואין ספק כי בפעילותה מהווה הילה מופת ודוגמא לבני
ובנות שבט ניצנים.
נאחל להילה כל טוב ,בכל אשר תפנה
בטוחים אנו כי בני ובנות השבט לא יאכזבו אותה
בעתיד.
בהערכה עצומה

מרכז יעקב הרצוג עין צורים

הסופרת ,המשוררת והחוקרת חמוטל בר יוסף
משווחחת על יצירתה -השירים,הסיפורים ,מנגינת
המילים ,מבטו התמים של האדם ,חולשותיו ,תמונות
קטנות ,טרגדיות גדולות רגעים של אושר,התפייסות
והשראה.
בהנחיית :רותי לזר
יום רביעי ,כ' בטבת 2/1
בשעה  20:00במרכז יעקב הרצוג בעין צורים.
השתתפות  -בהרשמה מראש 8608331
office@merkazherzog.org.il
מחיר 35 :ש”ח.

משולחן ועדת קליטה
מועמדים לפגישה עם וועדת קליטה.
 .1שרי בן דוד נוני בת  28עם שני ילדים בני 3
שנים וכמעט שנה.
 .2אלון וליאורה שלו) .אלון הבן של סוזן ואורי שלו(
 .3נתאי אנגל )הבן של יהודית ושמואל אנגל( וארוסתו
ורד יוסף.
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עשרה בטבת יום הקדיש הכללי

"מתלבשות חורף"

ערב יזכור והתייחדות עם נשמות קדושי השואה
יתקיים אי״ה במוצאי שבת
ט' בטבת  22/12ב״בית העדות״ במושב ניר גלים
בתכנית - 19:00 :הרצאתו של ד״ר גדעון גרייף:
"אלבום אושוויץ  -סיפורו של טרנספורט״
 20:00מעמד יזכור והתייחדות
עצרת זיכרון ,לימוד משניות ,דברים ליום מפי הרב דוד
ברוך לאו  -רב העיר מודיעין
פרקי שירה ונגינה ,חלוקת מלגות
לכותבי עבודות מצטיינות בנושא השואה.
הציבור מוזמן  -הכניסה חופשית נא לדייק
מומלץ להצטייד בלבוש חם.
טלפון8568476 :
www.beit-haedut.org.il

מכירה מיוחדת בניחוח חורפי קסום בדיוק עבורך,
מבחר בגדי מעצבים בהנחות מיוחדות.
צעיפים ,טייצים ,גרביונים ותכשיטים.
.
בימים-רביעי,חמישי 19-20.12-במשעה  18.00עד 22.00
יום שישי  21.12מ 10.00עד 13.00
בבית משפחת שטאובר,התמר 53
המכירה מיועדת לנשים ונערות..
שי לכל קונה בסך  200שח ויותר.
לפרטים נוספים ולייעוץ אישי.
______________________
טל שטאובר 0503371173

מסיזומבה במושב!!!
חוויות שוויץ
"שירה ואוירה" בחוויות שוויץ.
מוצאי שבת,יא חשוון 29.12,בשעה . 20.30
צמד הווי ובידור –מוטי ויורם בערב הצדעה ללהקות
הצבאיות.
בחלקו השני של הערב-הזמר והיוצר איתן מסורי
בלהיטיו הגדולים" ,אלוהים נתן לך במתנה",
"שלום לך ליידי שלי",כל ההתחלות קשות" ועוד...ובעוד
שירי ארץ ישראל היפים והטובים.
כרטיס במחיר  45שח במכירה מוקדמת-
פנינה שטאובר.052-4840521-

שירה ושירלי מדריכות הזומבה האנרגטיות מיבנה
מגיעות למושב למסיבת זומבה מטורפת!!!
בואו להשתולל וליהנות
בתאריך  29.12ט"ז טבת
בשעה  19:45במועדון
מחיר כניסה  20שקלים בלבד!
עינת054-3377528 :
לילך052-6631228 :
אל תפספסו!!!

הסרט "קשר חופשי"
בע"ה בעקבות הביקוש להקרנה נוספת של הסרט "קשר
חופשי" ביד בנימין ,אולם המתנ"ס – יום חמישי – י"ד
טבת –  27/12פתיחת שערים / 21:00 :
התחלת הסרט 21:30
לאחר ההקרנה יתקיים מפגש ודיון עם יוצר הסרט
מחיר  25 :ש"ח מכירת כרטיסים תתקיים בע"ה חצי
שעה לפני תחילת הסרט

בני עקיבא
ה' עמכם ,יישר כח עצום לכולם על ההופעות ובכלל על
כל החודש!!! הייתם מעולים)!!! :
ברכות לכל הזוכים ולמי שזכה במזכ"ל....
אז סוף סוף ,אחרי הפגרה הארוכה ,חוזרים לשגרה
וחוזרים לסניף ....אז השבת:
פעולת חב"ב20:30:
לימוד ומפקד מדריכים15:30:
מפקד חניכים15:45:
שבת שלום לכולם)!! :

3

העמותה למען החבר הותיק
יום ראשון י' בטבת23/12 ,
 8:45תנ"ך ,חנה לבל
 10:00הרצאה" :יעקב איש תם יושב אוהלים" -
באמנות .מרצה :אריאלה הירש.
בקרוב ...בקרוב....
-30/12/12יום ראשון – חוג דיון מהסרטים – פתיחה
מבית בי"ס מעלה לקולנוע וטלויזיה
יתקיים בע"ה ביום ראשון י"ז טבת תשע"ג30/12/12 ,
בשעה  17:00במבנה מרכז היום
נושא :כשהקשר המשפחתי הופך לפלונטר
מרצה :קרן חקק
בליווי סרטונים מגוונים בנושא
נשמח לראותכם !
טיול עם עדנה אשד – פרטים בקרוב.
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שבת אירוח לילדי "קו לחיים" בבית גמליאל
"קו לחיים" הינו ארגון וולנטרי המסייע לילדים חולי
סרטן ,שיתוק מוחין ,ניוון שרירים ,דיאליזה ומחלות
כרוניות נוספות.
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:
עדי אביגדורי050-7672334 -
"קו לחיים" הנו ארגון וולונטרי המסייע לילדים נכים
החולים במחלות קשות.
מטרתנו היא לאתר כל ילד חולה בישראל ולסייע לו
ולמשפחתו לעבור את התקופה הקשה בצורה
הקלה והנעימה ביותר.
במסגרת פעילותינו אנו מקיימים ימי כיף לילדים
חולים ,משבצים חונכים אישיים בבתי הילדים,
מגשימים משאלות לב ,מארגנים מחנות קיץ ,חורף
ושבתות אירוח ביישובים שונים ברחבי הארץ.
הילדים ברובם סובלים משיתוק מוחין וניוון שרירים
ומחלות כרוניות נוספות ,ומוגבלים ברמות מוטוריות
שונות ונעזרים בעזרים רפואיים.
כל ילד וילדה מלווה על ידי מתנדבים אשר דואגים
לילדים הן בפן הנפשי והן בפן ההומנוטרי .
מעבר לטיפול המסור בילד המתנדבים דואגים
לשמחתם הבלתי פוסקת של הילדים ולהעלאת חיוך
תמידי על פניהם.
בנוסף להנאתם של הילדים ההורים מוצאים את
מנוחתם מהטיפול המסיבי בילדים המתוקים ,דבר
אשר מהווה עבורם אתנחתא ואגירת כוחות להמשך
עבודתם הנערצת.
ברוב המקרים מצב משפחות הילדים ברמה הסוציו
אקונומית לא גבוה ומצבם הכלכלי במצב נחות.
על מנת שנוכל לקיים את השבת אנו זקוקים
לתרומות כספיות .
אנו נודה אם תוכלו לעזור בכל סכום שבאפשרותכם
להצלחת השבת.
)גם נשמח לעזרה לשבת בכל תחום שהוא(.
לפרטים ניתן לפנות בכל עת לנציגתנו עדי אביגדורי:
050-7672334
מי ייתן ותהיו תמיד בצד הנותן
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משולחן המתנ"ס
הצגה השנייה בתוכנית מינויים
מחסן השטוזים של דתיה )תיאטרון אורנה פורת(
ברוכים הבאים למחסן השטוזים של המשוררת,
הסופרת והמלחינה דתיה בן דור.
כולם מוזמנים לחגיגה של שירים ,סיפורים והמון
שטוזים בחגיגת תיאטרון.
אי"ה ביום רביעי י"ג בטבת )(26/12
בשעה  17:00באולם בגבעת וושינגטון
ילדי צהרונים בתוכנית מלאה שעדין לא נרשמו .זה
הזמן!!!!!! יש להירשם במתנ"ס אצל הדס.
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.
הפעם נשיר
סוֹפ ִרים – אחת שתיים שלוש
ירי ְ
ִ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 29/12/12
בשעה  20:30בבני דרום
דמי כניסה₪ 30 :
תאטרון אספקלריא-
מציג "הקבר ביער"
הצגת יחיד של חגי לובר אי"ה ביום שלישי כ"ו בטבת
) (8/1בשעה  20:30בבית העדות בניר גלים
איון בן סטפן גוי פולני בתקופת השואה  ,רדוף על ידי
רוח קורבנו היהודי שאותו רצח ביער .
שנאה ואהבה בסגנונו הנבואי החריף והנוקב של אורי
צבי גרינברג ]אצ"ג[
דמי כניסה 30 :ש"ח

בית חם
המפגש הקבוע של בית-חם יתקיים בע"ה ביום שלישי
הקרוב ,י"ב בטבת ) ,(25/12בשעה  11:00לפני הצהריים
במועדון הוותיקים .חברתנו במושב ,גב' ברוריה
רוזנפלד ,תתארח אצלנו ותפעיל אותנו.
בשבוע החולף שוחחנו על הסיור המעניין",בעקבות מסע
המושבות" של הרב קוק זצ"ל ,שהתקיים לפני 99
שנים .מספר ניכר של חברים וחברות מהמושב השתתף
בסיור בשבועות האחרונים ואנו סיפרנו על החוויות
מהסיור הנוכחי.
____________________________
לפרטים נוספים ניתן להתקשר:
למרים גרינוולד9437841:
למרים בר-לב9431301:
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לוח אירועים לשבוע הקרוב
יום ראשון
י' טבת 23/12
16:00
שיעור תורה לילדים
)ביהכ"נ הגדול(

יום שני
י"א טבת 24/12
17:30-19:30
ספריה

יום שלישי
י"ב טבת 25/12
11:00
בית חם

יום רביעי
י"ג טבת 26/12
16:00
שיעור תורה לילדים
)ביהכ"נ הגדול(

יום חמישי
י"ד טבת 27/12
17:30-19:30
ספריה
21:00
הקרנת הסרט "ספר
חופשי" )יד בינימין(

זמני שבת פרשת ויגש
תפילת מנחה
תפילת ותיקין
תפילת נץ
שיעור בעיניני גיטין ,שמואל מרטין
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"צ ,הרב סלומון
שיעור לנשים
תהילים לנשים ונערות
בין מנחה לערבית ,שיעור בפ"ש ,גיא
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
07:30
07:30
08:00
08:30
08:15
12:30
13:00
13:00
13:15
13:15
15:45
16:25
15:55

