בס"ד

עלון שבועי

בית גמליאל

פרשת וישלח
י"ד כסלו תשע"ב
10/12/11
גיליון מס' 738

פרשת וישלח
כניסת שבת

16:14

יציאת שבת
מנחה באמצ"ש

17:17
16:37

ערבית באמצ"ש

16:47

דבר תורה  /הרב
"וירץ עשו לקראתו וישקהו"
רש"י מביא את דברי הספרי" :יש שדרשו לומר שלא נשקו
בכל ליבו לומר רבי שמעון בר יוחאי הלכה היא הידוע שעשו
שונא ליעקב אלא שנכמרו רחמיו באותה שעה ונשקו בכל
ליבו ".הדברים תמוהים ,מדוע מביא המדרש ,שעשו שונא
ליעקב כהמשך כביכול לדעה שחולקת ואומרת ,שלא נשקו
בכל ליבו והלוא זה תואם? אדרבה זה הטעם -שלא נשקו בכל
ליבו?! אלא ,יש מי ששונא את האחר ,אולם ,הוא מסתיר
זאת ושנאתו נטורה רק בליבו פנימה ואינו מראה את עצמו
כשונא .ואכן אפן זה ,אפשרי ,רק כאשר שנאתו אינה ידועה
ואינה גלויה רק הוא מסתיר ויכול להעמיד פנים כאילו
אוהבו .אבל ,מי שישוע וגלוי לכולם שהוא שונא את האחר,

לידיעת ההורים ,השבוע החל השיעור לכיתות ו' ומעלה
לבנים ובנות .השיעור מתקיים ביום שני בשעה 18:00
בביתי.

__________________
אשמח לראות את כולם,
הרב.

השבת אבידה
מי מצא מי ראה??? אבד לנו מחבט בייסבול מעץ עם
כתובת באנגלית באזור הדשא הגדול ליד המועדון.
המוצא היקר מתבקש ליצור קשר עם איתמר ואייל טויטו.
0528846345
שיעור לנשים
השבת השיעור יתקיים בשעה 16:30
_______________
שבת שלום ,רבקה.
אני יוצאת לחופש מתאריך  12/12-20/12חבילות ודואר
רשום אפשר לקבל אצל ענת שטאובר ,רח הרימון בית
מספר .99
______________
תודה ,חנה אדלר.

הוא אינו יכול להעמיד פנים כאוהבו ,ולא יעזרו לו שום
חיוך ושום משחק ,כי ידוע שזה לא אמיתי ,אלא ,כעין
מסכה בחג הפורים ולא יעזרו שום רמאויות ולכן ,אומר
המדרש בתחילה "יש שדרשו לומר שלא נשקו בכל ליבו"
ולכן ,עשו ביקש ורצה להעמיד פנים ,שהוא אוהב את
יעקב ולהסתיר את שנאתו ליעקב ולכן עשו מנשק את
יעקב ,אפילו ,שאין זה מתוך ליבו .ועל כל אומר ר"ש בר
יוחאי הלכה היא בידוע שעשו שונא ליעקב ולכן סבור
ר"ש שעשו לא התכוון להראות את עצמו שהוא אוהב את
יעקב כי ידוע לכולם שעשו שונא ליעקב .אלא ,שבאותו
רגע ,שנפגשו האחים פנים אל פנים ,ההתרגשות הגיעה
לשיאה וכל הכוונות ,שהיו קודם לכן כלוא היו .ובאותו
רגע נכמרו רחמיו על יעקב אחיו ונשקו בכל ליבו באופן
אמיתי ומרגש.
____________________________
שבת שלום ובשורות טובות ,הרב
מלווה מלכה
לידיעת החברים והחברות ,במוצאי שבת,פרשת ויגש ה'
טבת,נקיים מסיבת "מלווה מלכה" במועדון .אורח
הכבוד :הרב שמחה קוק ,רבה של רחובות .כולם
מוזמנים
______________
הרב

מזל טוב
לערן צור היקר שלנו.
המון מזל והרבה טוב בהגיעך למצוות!
מאחלים רוב בריאות ואושר ושכל משאלות לבך
יתגשמו לטובה!! המשך לעשות את מה שאתה אוהב
ולאהוב את מה שאתה עושה ולהיות כה נפלא
ומיוחד!!! אוהבים וגאים בך מאוד,
כל המשפחה.
חברי המושב מוזמנים לחגוג עמנו בשבת זו ,פרשת
"וישלח" .העליה לתורה תתקיים אי"ה בביהכ"נ הגדול
)תחילת התפילה ב (8:00-ולאחר התפילה קידושא
רבא.
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לוח מודעות

משולחן המזכירות

קורסי עיצוב גרפי הכולל את יסודות הגרפיקה
והעיצוב ,שליטה בפוטושופ  -תוכנה לעיבוד תמונה
כל תלמיד מקבל דיסק און קי מתנה ועליו שומרים את
הקבצים של השיעור ואת העבודות.
הקורסים נעשים בקבוצות קטנות של  5תלמידים
ומיועדים גם לתלמידים מכיתה ז'.
לפרטים :ורד הוכבוים 050-6789696
verun@013.net.il
______________________________________
מעונינת בשבועון "אותיות לילדים" ,של עיתון מקור
ראשון
תודה ,שרה וינברג
______________________________________
למסירה במחיר סמלי מדפסת צבעונית למחשב ,חיבור
מקבילי.
חסיה גדיאל
______________________________________
"ויקחו אליך שמן זית כתית למאור" פתילאור-
מהדרינר ב 60-ש"ח בלבד! ניתן לשלוח SMS
אברהם פישר
0546641044
______________________________________
מחפשים עוזרת בית .נודה לכל מי שיעזרו לנו על ידי כך
שיפנו אלינו את העוזרת שלהם )מן הסתם העוזרת
שלכם לא קוראת את דף המידע( אפילו מיסרון עם שם
וטלפון יספיק...
אלעד ולימור דרורי
0523677197 ,9422447
______________________________________
למכירה נעלי  Sauconyחדשות מידה  35בצבע תכלת
מתאימות לבנים ולבנות.
שירי )גביש( טויטו
______________________________________
חוג זומבה לנערות ולנשים בכל הגילים -אם בא לך
לרקוד ,לקפץ וגם לשרוף "ים" קלוריות!!! בואי בכל
יום שני בשעה  21:15למועדון הגדול .ממש ממש
מומלץ! בואי והצטרפי אל הרוקדות הנהנות ולאורלי
המדריכה האנרגטית .לפרטים -מתנ"ס חבל יבנה.
______________________________________
לקראת חנוכה ,בנוסף לתכשיטים ,ניתן לרכוש מחזיק
נר להדלקת חנוכיית שמן ונרות .המחזיק עשוי ממוט
ארוך שבקצהו פרח העשויים מזכוכית מורנו.
מתאים מאוד כמתנת חג ייחודית.
ניתן להשיג "בסטודיו של שולמית" רח' התמר 65
טלפון 0507341428

*מתאריך  29/12ועד ה 1/1כולל ,שרית נמצאת בחופשה.
*טאטוא הכבישים במושב יערך בתאריך 08/12יום חמישי ולא
כפי שפורסם ב6/12 -
*תחרות א"י יפה.בתחרות שנערכה לאחרונה זכה מושבינו ב5-
כוכבי יופי לשנת  .2011תעודת הזכייה הוענקה ע"י שר הפנים
אלי ישי בטקס מכובד שנערך במרכז ווהל ברמת גן.
יישר כח לכל העוסקים במלאכה ,ועדת גינון.
__________________
בברכה
מזכירות המושב

שיעור לנשים
ביום א' ט"ו כסלו  11/12בשעה  20:30יתקיים ,אי"ה
בביתנו שיעור נשים בנושא עבודת המידות ,ע"י ז'קלין
עמיר ,לעילוי נשמת חמותי ,אסתר הריסון .השיעור ללא
תשלום.
____________________
רחל הריסון
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ועדת איכות הסביבה
שימוש חוזר בלחם מיותר :הכבשים במשק לוי ישמחו לקבל
שאריות לחם .בשביל המוביל מהכביש לדיר הכבשים יש ארגז
גדול ועליו שלט "לחם" .אפשר לשלוח את הילדים לשים שם
שאריות לחם ,אפשר תוך כדי צעידה מסביב למושב ,אפשר
להציע לגננות לטייל לשם עם שאריות ארוחת העשר.
ליוכי צחור -אשה נפלאה עם לב ענק:
אינספור ברכות חמות ליום הולדתך!!
מעריכים ומודים לך מאוד על עזרתך והשקעתך הרבות!!!
____________________
משפחות צור ומירוני

משולחן ועדת בריאות
ארון החייאה בבית-גמליאל.
ארון חדש עם ציוד החייאה הוצב במוצ"ש האחרון במושב.
ארון ההחייאה נתרם ע"י משפחת ולפיש -רואי לזכרו של פרץ
גיל )גילגוף( ,דוד של מירי שבמותו ציווה חיים לאחרים.
ביום חמישי י"א בחשוון תש"מ ) (01/11/1979הניחו מחבלים
רימון ממולכד ברחוב הנגב ,באזור התחנה המרכזית הישנה
בתל אביב ,בכוונה לגרום לפיגוע המוני .פרץ שעבר במקום,
הבחין במטען ,וכדי למנוע פגיעה המונית ביקש להרחיק את
הרימון מהמקום .הוא הצליח להעביר את הרימון לחדר
מדרגות ריק בבניין משרדים סמוך ,אז התפוצץ הרימון בידיו
והוא נהרג במקום .יהי זכרו ברוך.
ארון ההחייאה נעול וממוקם במבואה הקטנה ליד המרפאה.
הארון מכיל תיק החייאה עם ציוד להחייאה מתקדמת )תיק
 (ALSהכולל בין השאר :בלון חמצן ,אמבו מבוגרים וילדים,
ציוד חבישה ,לרינגוסקופ ותרופות החייאה .תודה למוטי
גולדשטיין על העזרה שלו בהשגת הציוד.
ציוד ההחייאה יחודש באופן שוטף באמצעות "איחוד הצלה"
סניף רחובות.
מפגש להסברת נהלי פתיחת הארון ונהלי השימוש בציוד
ההחייאה )עבור אלו/ה שיודעים/ות להשתמש בציוד החייאה
)לכל הפחות בבלון חמצן ואמבו(( ,יערך אי"ה במועדון
ותיקים ,ביום ראשון  25/12/2011בשעה .21:00
לפרטים ניתן לפנות לדר' יוסי ולפיש יו"ר ועדת בריאות
057-9946733
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משולחן המתנ"ס
תודתנו למשרד התרבות והספורט ,בראשות השרה לימור לבנת ,שיזמו פרויקט מבורך של מופעי תרבות איכותיים לילדים
ברחבי הארץ לכבוד החנוכה.
מתנ"ס חבל יבנה הזמין אליו את תיאטרון אורנה פורת בהצגה" :בגדי המלך החדשים" אי"ה ביום שני כ"ג כסלו )(19/12
בשעה  6:30באולם בגבעת וושינגטון .לילדים בגילאי  5 – 10הכניסה חינם.
הורה מלווה ₪ 20 :בסוף ההצגה הפתעה לכל ילד .מספר המקומות מוגבל הרשמה מראש במתנ"ס ,כניסה ביום האירוע על
בסיס מקום פנוי.
פסטיחג!!
חנוכה באווירה מתוקה ומדליקה בוקר מלא חגיגות! יום :אי"ה ביום רביעי כ"ה כסלו תשע"ב
) (21/12שעה :מ 9:30 -בבוקר .מקום :חדר האוכל בבני דרום .עלות ₪ 25 :לילד
בתוכנית:
 9:30-10:30מופע לילדים מגיל הגן ועד כתה ד'" ,בעקבות המכבים" –מופע מוסיקלי לחג .הפעלות ,סיפורים ,שירים ומשימות
נושאות פרסים 10:45-12:15 .הכנת דונטס עםשוקולד ,סוכריות .סדנת יצירה :מדבקות לחלון.
12:30מופע "אורואש" עם האומן מאיר אטדגי.
"נפש בריאה בגוף בריא" – גם בחנוכה!
אליפות טניס שולחן בחנוכה
ביום שישי ,כ"ז כסלו ,23/12/11 ,תקיים אליפות טניס שולחן .משחקי הגמר יתקיימו באותו יום לפי סדר הגילאים.
קטגוריות התחרות:
ג'-ו'
ז'-י"ב
בוגרים/בוגרות
דמי השתתפות 10 :ש"ח ביום התחרות .ניתן להירשם במתנ"ס.
לפרטים :שורי ,במתנ"ס חבל יבנה.
חנוכה מדליק במחלקת הנוער
א .טיול ניווט לנחל השופט – כיתות ז-יב
בחנוכה הקרוב נצא כולנו לטיול ניווט באחד מהמקומות היפים בארץ – נחל השופט .בעונה זו הנחל זורם במלוא כוחו והטבע
מהמם ביופיו!
בתוכנית :ניווט משימתי מקצועי בנחל ,שכשוך ובילוי בבריכות הנחל ,הרבה צ'ופרים ופרסים.
הטיול ייערך ב ,26/12/11-ל' כסלו ,יום שני .עלות 75 :ש"ח .פרסום מפורט יופץ בהמשך.
ב .כיתות ו' -יש לכם סיבה לחגיגה
במוצ"ש חנוכה נקיים מסיבת חנוכה חגיגית ומדליקה לכיתות ו' בלבד .המסיבה תתקיים במתנ"ס )הסעות הלוך וחזור מכל
היישובים( .בתוכנית :מסיבת קריוקי ,הדלקת נרות חגיגית ,חידונים ,פרסים ,וכמובן סופגניות וכיבוד עשיר.
עלות המסיבה 25 :ש"ח .פרסום מפורט יופץ בהמשך.
ניפגש ,אורן 050-5773680
 h_y_oren@013net.netובפייסבוק.
הרצאה ביום רביעי  14/12בשעה  20:15בבית העדות בניר גלים .נושא ":שומרים על כושר" תוכנית אימונים נכונה -מה תכלול
בתוכה .מומלץ!!
"טנדו מדרש ושיר"
בית המדרש לנשים אמי"ת ,בינה יתירה ,מתכבד להזמין" :טנדו מדרש ושיר" גם אני רוצה להיות יווני.
מופע ייחודי המשלב עיון מעמיק במדרשי חז"ל עם קטעי שירה
עם הרבנית פנינה נויבירט והזמרת חגית כפיר .נגינה ושירה :הילה כפיר
"מספר ימים קודם למסיבת חג החנוכה בגן הבהיר לי בני" :בהצגה אני מגלם יווני .כולם רצו להיות חשמונאים ,ריחמתי על
הגננת – ולכן התנדבתי" .האם אנו באמת שמחים בניצחון החשמונאים? האם גם בעידננו היינו מוכנים לוותר על מנעמי תרבות
המערב? מופע זה ילמד אותנו על גודל נס העבר ,אך לא פחות מכך ,על הרלוונטיות של נס זה לחיינו בהווה.
הערב יערך אי"ה ,ביום שלישי ,י"ז בכסלו תשע"ב  13.12.2011,בשעה  .20:30בחדר המחול שליד בית המדרש  ,בבית הספר
אמי"ת בנות ,רחוב לח"י  36רחובות.עלות 35:שקלים.
בואי בשמחה!!
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העמותה למען החבר הותיק
יום ראשון ט"ו כסלו11/12 ,
 08:45תנ"ך -חנה לבל
" - 10:00פטרה -הסלע האדום בירדן"
)המשך נושא (...מרצה :יוסי מריומה
יום שני ט"ז כסלו – 12/12 ,מדרשת ח"י
 17:00חוג ספרות עם יהודית בר-יש"ע
מפגש " :3ביקור הגברת הזקנה" – פרידריך דירנמאט
יום שלישי י"ז כסלו - 13/12/11 ,מדרשת ח"י
 17:00חוג מוסיקה עם גילה יוסלזון  -מפגש 4
*הנכם מוזמנים לאירוע המרכזי -של ותיקי החבל לחג החנוכה ,מופעם של ליה קניג ורוחמה רז ,שיתקיים בע"ה ביום
רביעי ב' טבת ) (28/12נר שביעי של חנוכה ,בשעה 9:30 :בבוקר.
באולם האירועים של קבוצת יבנה.
*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 בטלפון8548693 :
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.

בית חם
המפגש הקבוע של בית-חם יתקיים בע"ה ביום שלישי הקרוב ,י"ז בכסלו ,(13/12) ,בשעה  11:00לפני הצהריים במועדון
הותיקים.
תתארח אצלנו חברתנו במושב גב' אורלי זיו ,שתשוחח עמנו על הנושא" :התפלת מים בשנת ."2050
אנו מודים למדי מייזליק על שיחתה החשובה עמנו בשבוע החולף.
בע"ה ,ביום החמישי של חנוכה ,יום ראשון כ"ט בכסלו ) (25/12לפני הצהריים ,מתוכננת פעילות משותפת של סבים
וסבתות עם נכדים ונכדות )וגם נינים ונינות(.
הפעילות מתמקדת על "הפתעות אצל שכנתנו ,בעיר יבנה".
אנא שריינו את היום .פרטים נוספים ימסרו בשבוע הבא.
אנא שימו לב להודעה של העמותה למען החבר הוותיק על המופע היפה שיהיה לנו ביום האחרון של חנוכה .רצוי מאד
להירשם בהקדם על מנת שנוכל לארגן את ההסעות.
________________________
לפרטים נוספים
מרים גרינוולד 9437841
מרים בר-לב 9431310
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הורי ילדי ביה"ס עמיח"י היקרים,
ביום שני ה 28/11 -קיימנו פגישה במועדון ,בנושא האלימות הגוברת בהסעות לביה"ס .בפגישה עלו מס' נקודות ורעיונות
להתמודדות עם הבעיה ,ונוכחו בה ,מלבד נציגות מכובדת של ההורים ,גם רחל )המנהלת( ואדריאן ,מטעם ביה"ס .בפגישה
הוחלט על המשך גיבוש תכנית בפורום מצומצם ובו נציגי הורים מכל שכבת גיל.
ההורים שהתנדבו לצורך העניין הם:
עידית בוכניק -כיתות א',
תמר וינשטוק -כיתות ב',
מיכל שני ויעל שינדלר-כיתות ג',
ציפי הקר -כיתות ד',
אלישבע שטאל -כיתות ה',
אפרת אסקל -כיתות ו',
תכנית "הסעה בטוחה" יוצאת לדרך!
הצוות המצומצם קיים פגישת המשך )נקבעו פגישות נוספות ,בין השאר עם נציגי המועצה( ,וגיבש את עיקרי התכנית
להפסקת אלימות בהסעות.
התכנית תתמקד בשלוש המישורים:
 .1הפרדת האוטובוסים לפי שכבות גיל א-ג ,ד-ו.
 .2יצירת מקומות ישיבה קבועים בהסעות .על סידור זה אחראים נציגי ההורים מכל שכבה
 .3הגברת המעורבות והנוכחות שלנו ,ההורים ,בנושא ההסעות ,וזה על ידי "הורה מלווה".
תפקיד ההורה המלווה הוגדר כך:
 .1על ההורה המלווה לעלות על ההסעה בתחנה הראשונה.
 .2בכל תחנה ההורה המלווה ירד מהאוטובוס ,יפקח על עליה מסודרת להסעה ועל ישיבה במקומות הישיבה הקבועים.
 .3בתחנה האחרונה ,לאחר שכל הילדים ישובים לוודא שכולם חגורים ,להזכיר את כללי ההתנהגות בהסעה ,בוקר טוב,
ולרדת מהאוטובוס.
בימים הקרובים יצרו איתכם קשר נציגי ההורים משכבת הגיל של ילדיכם ,וישאל אתכם על יום עקרוני בשבוע שהוא נוח
לכם לשמש הורה מלווה.
אנו בטוחים שכולנו רוצים בבטחון ובשלמות ילדינו ,ומאמינים שהתגייסות ההורים תשקף זאת.
נאחל לכולנו הצלחה בתכנית "הסעה בטוחה"!
חוויות מהסרטים תשע"ב
הנכם מוזמנים לסרטה המשובח של אפרת שלום דנון
"החולמות" הסרט זכה בפרס הסרט התיעודי המצטיין
בפסטיבל סרטי נשים  2011ברחובות .בתום הסרט יתקיים
דיון עם הבמאית .מוצא"ש ,כ"א כסלו 17/12 ,בשעה 20:00
באולם האירועים חוויות שוויץ ,סירני  52רחובות.
מחיר כרטיס במכירה מוקדמת ₪ 35 :בערב האירוע .₪ 40
*כולל כיבוד קל.
___________________________
להזמנות,9310700 :
) 0524840521פנינה(
סיפורי הבאבא
סיפורי הבאבא יצאו לחופשה מפאת אי יכולתו של
המפרסם להדפיס)עמנואל נפל על היד ושבר את הכתף(.
הסיפורים יחזרו בזמן הקרוב ,חכו להם...
רפואה שלמה ומהירה.
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בני עקיבא
פעולת ער"ש20:15-
מפקד מדריכים15:45-
מפקד16:00-
*כל הכבוד לשבט איתן המקסימים שהעבירו פעילות
בשבוע שעבר לילדי קו לחיים!
*השבוע נכנסו כמה מחברי שבט נעלה להדרכה נאחל
בהצלחה(:
*שבוע הבא פעילות סניפית מטוווווווורפת!!!מי שלא בא-
ם)מרובע(!פרטים בהמשך..
*בקרוב מסיבות חנוכה לחב"א ולחב"ב.
*השבת אני לא נמצאת אז תגעגעו ותסתדרו בלעדיי.
_____________________________
שבת שלום ,אוהבים ,צוותשע"ב
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לוח אירועים לשבוע הקרוב
יום ראשון
ט"ו כסלו 11/12
16:00
שיעור תורה לילדים
)ביהכ"נ הגדול(
20:30
שיעור לנשים )מש'
הריסון(

יום שני
ט"ז כסלו 12/12
17:30-19:30
ספריה
18:00
שיעור תורה לילדי
כיתות ו' ומעלה )בית
הרב(

יום שלישי
י"ז כסלו 13/12
11:00
בית חם )מועדון
וותיקים(

יום רביעי
י"ח כסלו 14/12
16:00
שיעור תורה לילדים
)ביהכ"נ הגדול(

יום חמישי
י"ט כסלו 15/12
17:30-19:30
ספריה

זמני שבת וישלח
תפילת מנחה
תפילת ותיקין
שיעור במסכת קידושין ,מאיר פישר
שיעור במסכת שבת
שחרית
שחרית
לאחר התפילה ,שיעור למבוגרים ,יוני נדלר
במקביל שיעור לילדים ,עזרי דשן
מנחה גדולה
מנחה גדולה
תהילים לילדים
שיעור גמרא ,הרב
תהילים לנשים ונערות
שיעור לנשים -הרבנית )מומלץ(
מפקד
בין מנחה לערבית ,שיעור בפ"ש ,בנימין נחמן יוסקוביץ

המערכת:
שרה מסינגר
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
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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

16:24
05:45
07:00
07:30
08:00
08:15

13:15
13:00
13:30
15:30
16:00
16:30
16:00

שבת שלום ומבורך!!!

