בס"ד

עלון שבועי

בית גמליאל

פרשת וישלח
י"ז כסלו תשע"ב
2/12/12
גיליון מס' 782

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

16:14
17:16
16:31
16:41

דבר תורה  /הרב
"ויצו אתם לאמר כה תאמרון לאדני לעשו כה אמר עבדך
יעקב עם לבן גרתי ואחר עד עתה" )ל"ב ה'(
רש"י" :עם לבן הרשע גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי ולא
למדתי ממעשיו הרעים" בפסוק בולט פחדו של יעקב מעשו
"כה תאמרון לאדני לעשו" "כה אמר עבדך יעקב" מדוע פוחד
וחושש יעקב מעשו אחיו והלוא כבר הובטח לו ע"י הקב"ה
"ושמרתיך בכל אשר תלך"? ועוד מדוע מספר יעקב לעשיו
אחיו שהוא גר עם לבן הרשע ותרי"ג מצוות שמרתי ולא
למדתי ממעשיו הרעים וכי זה מידע שחשוב לעשיו הרשע?
בהמשך בפסוק י"ב נאמר" :הצילני נא מיד אחי מיד עשו כי
ירא אנוכי אותו" לכאורה ,יש כאן בתפילתו אל הקב"ה
כפילות שאין בו צורך "מיד אחי מיד עשו" ידוע מיהו אחיו
וידוע

מיהו עשיו ?רש"י כתב לישב שאלה זו ,וכך נכתב "מיד אחי
שאינו נוהג עמי כאח אלא עשו הרשע" נוסיף ונאמר על שאלה
זו כי את יעקב הצדיק שעליו נאמר "איש תם יושב אהלים"
הטרידה לא רק הסכנה מעשו הרשע שמבקש זה זמן רב
להורגו אלא ,לא פחות מכך חושש יעקב מהחיבור לעשו והנה,
מבקש יעקב מהקב"ה ראשית הצילני נא מיד אחי ,זאת
בקשתו הראשונה להצלה מאחוות האח ,ורק אחר כך מיד
עשו וכך יש להבין גם את תחילת הפרשה ,כאשר הוא שולח
את המלאכים לעשו חושש יעקב לא מהסכנה הגופנית כי זאת
אכן מובטח לו ע"י הקב"ה "ושמרתיך" ,אלא יעקב חושש
מהפגיעה הרוחנית מעשיו אחיו הרשע ומודיע לו שעל אף
שהיה וחי אצל לבן הרשע ",תרי"ג מצוות שמרתי ולא למדתי
ממעשיו הרעים"
_________________________
שבת שלום ובשורות טובת ,הרב

שיעור לנשים

שיעור גמרא שבת

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

השיעור בגמ' אחר הצהריים בשעה . 15:45
______________
להתראות ,הרב

משולחן המזכירות

השבת אבידה

לידיעת התושבים,
לפי סעיף  5ד' לצו המיסים.
זכאי שלא פרע במלואה את יתרת הארנונה שהוטלה על
הנכס בשנת הכספים,עד ליום
 31/12/2012תהיה ההנחה שנקבעה לו בטלה מאותו יום
ותיווסף ליתרת הארנונה.
זכאי שלא פרע את חובו בשנת הכספים הקודמת אינו
זכאי לקבלת הנחות ב.2013-

נמצא קלמר עם תכולתו בתחנה הראשונה .ניתן לקבלו
על-פי סימנים אצל הראל שימשי
_______________________________________
נמצאו צעצועים בין המועדון למועדון הוותיקים .ניתן
לקבלם אצל משפחת יולס.
0526174961
9420358
_______________________________________
למי שמצא אופניים בצבע כחול/כסף ,נא ליצור קשר עם
שפי גוטמן
9327200

בשעה טובה בנינו נתנאל אוריה הריסון מתחתן.
אנו זקוקים לחדרים או יח' דיור לארח את אורחינו
בשבת חתן ,פרשת ויגש ט' טבת .22/12
__________________
תודה גדעון 0549993154
רחל 0542294722

מקווה
אילנה  0548094202בימים :רביעי ,חמישי ,מוצ"ש.
דבורה  0544534015בימים ראשון ,שני שלישי.
בימי שישי לסירוגין -השבוע אילנה.
נא להתקשר ולתאם במשך היום.

אירוח שבת חתן
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לוח מודעות
מעוניינת לעבוד בעבודות בית קלות ,גיהוץ ,בישול או
שמרטפות.ישראלה 0507768959
)המבשלת של המעון לשעבר(
_______________________________________
ערכות פתילאור במחירים זולים!
מגוון מוצרים עם  44נרונים לכל החג בהשגחת הבד"ץ.
פתילאור עם שמן זית ראוי למאכל ולא למאור -מהודר
יותר ב 65שקל בלבד! )לעומת המתחרים ב(75
וגם :פתילאור עם שמן זית למאור ,פתילאור עם שמן
זית מוצק ) 90%שמן זית  10%פאראפין(
אברהם פישר 0546641044
_______________________________________
לימורי,סטייליסטית ויועצת תדמית ,המלבישה
הראשית של חברת חדשות ערוץ ,2מגיעה אליכן עם
החנות המסתובבת ,בה יש מבחר עשיר של בגדי מעצבים
במחירים שפויים.במכירה יהיו בגדי ילדות של המעצבת
אבג-אורלי בן גרשון .המכירה תתקיים ביום ג' ה4.12-
החל מהשעה  15:00בביתה של רות גולדברגר.
אשמח לראותכן
_______________________________________
דרושה מזכירה למרפאה של רופא ילדים ברחובות.
בשעות אחה"צ .15:00-20:00
תשלום טוב.
ד"ק לבנה סיני 0528305161
______________________________________
מעוניינת לעשות בייביסיטר לילדים עד גיל  6בשעות
אחר הצהריים.יעל גוטמן 9327200
_______________________________________
ביום שלישי הקרוב 4,לדצמבר,יערך ערב הסברה להורי
בנות ו' בבי'ס פלך קרית עקרון ,בשעה 19:00
שוק קח תן
בשישי הקרוב  30/11בשעות  11:00עד  - 15:00שוק קח-
תן בשדמה! בואו לתת ולקבל מכל טוב :בגדים ,ספרים,
צעצועים ,כלי בית...
הג'אנק שלך הוא האוצר של מישהו אחר!
**העודפים נמסרים לנזקקים**
בואו והזמינו חברים!
והפעם ,תוספת מיוחדת -בשעה  14:00עד 15:00
נעמה וייס-טוהר תעביר מעגל )ללא תשלום(
מבוא לקורס תודעת-העל ,אודות "המעבר בין העידנים"
ו"רגע השקט"
לפרטים/הוראות הגעה  -אייל0525212146 :
שימו לב  -האירוע יתקיים גם במזג אוויר גשום!
מרכז הרצוג עין צורים
והשבוע -יוכי ברנדס משוחחקת עם הרב ד"ק בני לאו על
ספרה החדשה "הפרדס של עקיבא" סיפור חייו של רבי
עקיבא מנקודת מבט של רחל אהובתו ברומן סוחף
ויצירתי .יום רא שון י"ח כסלו  2/12בשעה  ,20:00בעין
צורים .מחיר  .₪ 35טלפון להרשמה מראש088608331 :
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נדל"ן להשכרה/מכירה
להשכרה ,לכניסה מיידית
דירת  3חדרים  ,כ  72-מ"ר ,מטבח חדש וסלון.
מזגנים בכל חדר .יש נגישות לעגלות מכל סוג.
לפרטים יעל 0544610943

משולחן הגבאים
.1תפילת ה"נץ" במנחת שי בשעה 05:55
.2השיעור בשטיבל בין מנחה לערבית יועבר ע"י בנימין
נחמן יוסקוביץ.
השיעור בשטיבל בין מנחה לערבית יתקיים אי"ה )במידה
ולא יירד גשם( בשילוב סעודה שלישית
כלבים ,אופנים ומה שביניהם -סיפור לשבת לכל
המשפחה
מאת :מירי ולפיש
השבוע בנינו גלעד כמעט נדרס בכביש ע"י אבא שלו.
ומעשה שהיה כך זה היה .ביום ראשון השבוע גלעד ויוסי
נסעו זה לצד זה בדרכם הביתה בשעות הערב.
גלעד דווש במרץ על אופניים על המדרכה
ויוסי נסע לצידו על הכביש במהירות כמעט אפסית.
לפתע החל לרדוף אחרי גלעד כלב.
גלעד שניסה באופן אינסטינקטיבי להמלט על נפשו
)כן .הוא נבהל! מסתבר שאפילו בין ילדי המושב יש כאלו
שעדיין פוחדים מכלביםׁׂׂ( סטה באופן פתאומי עם
אופניו מהמדרכה וירד לכביש ,בלימת החירום של יוסי
היא שמנעה את מה שמפחיד לדמיין...
בלימת חירום של מהירות של  10קמש.
רבות כבר דובר ואפילו נכתב בדפים אלו
על תופעת הכלבים המשוטטים.
אני רק רוצה לשאול אותך בעל הכלב או אותך בעלת
הכלב שאלה אחת.
אם מה שארע היה מסתיים אחרת לא עלינו,
האם היית אומר/ת במצפון נקי "ידינו לא שפכו את הדם
הזה"?
תרבות מבוגרים בחוויות שוויץ
בכורה ברחובות -הסרט"-קשר חופשי " מבית היוצר של
"תורת החיים" סרט ייחודי,ראשון מסוגו העוסק
בלבטים והתמודדויות של הנוער הדתי לאומי על גווניו
השונים .הצצה נדירה לעולם זה בסרט עלילתי שאורכו
 74דקות .בתום ההקרנה תערך שיחה עם הבמאי-עמיאור
ארציאל .במוצש,יז כסלו 1/12/12 ,בשעה  20.30בחוויות
שוויץ .מחיר כרטיס במכירה מוקדמת 30-ש"ח .בערב
הארוע 40-ש"ח .להזמנות-פנינה שטאובר.052-4840521-
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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.
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
משפחות יקרות!
"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.
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.
____________________
בתקווה לשיתוף פעולה
בתודה מראש
יובל דוד מנהל מרחב מרכז
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"עמיחי בקבוקים"
בשבוע שעבר פורסם בדף מידע בטעות שאין פתרון
לבקבוקי הזכוכית ,אך לעמיחי מחזור יש פתרון נפלא
עבורכם!
שימו את בקבוקי היין ,בקבוקי שתיה קלה פחיות)כל
בקבוקי /פחיות פיקדון( ליד פחי האשפה ועמיחי יבוא
ויאסוף אותם מביתכם .
פתרון טוב עבורכם ועבור הסביבה!
נקודה למחשבה...
מושב יקר ואהוב,
ברצוננו לספר לכם על מה שקורה בסניף בתקופה
האחרונה.
הכול התחיל כשהגענו לפני כחודש וחצי לסניף וגילינו
שהוא הפוך ,מבולגן ,מלוכלך ומסריח .חיפשנו את
האחראים )שעדיין לא נמצאו( וניקינו את הסניף .לאחר
שבוע הגענו לסניף שוב ומצאנו את חדר מדריכים הרוס
ומושחת עד היסוד )למרות שגם קודם הוא לא היה הכי
מסודר .(...בגלל שראינו שאי אפשר לשמור על ניקיון
חדר מדריכים התחלנו לנעול אותו אך עדיין חניכים
מצאו דרך להיכנס אליו וללכלך אותו עד שלבסוף מרוב
שהוא היה מלוכלך אנשים הפסיקו להיכנס אליו.
תקופה מסוימת הפסקנו לנעול אותו ויום אחד הגענו
ולתדהמתנו גילינו שהחלון של חדר מדריכים )שהוא
בעצם חדר מוגן( יצא מהציר העליון שלו ,דבר שעיקם
את הציר התחתון ולכן נאלצנו להוריד אותו לגמרי
ולקנות צירים חדשים לחלון .איננו יודעים עדיין מי
האחראי למעשה הזה.
כאשר התחלנו לצבוע את הקירות בחודש ארגון מצאנו
כתובות )גסות יותר ופחות( על הקירות וכתמי צבע על
קירות של שבטים שכבר סיימו לצבוע את קירותיהם.
באותו שבוע מספר ילדים שיחקו בכדור בסניף ואחד
החלונות נשבר מהמשחק הנ"ל .ראוי לציין שמי ששבר
את החלון לקח אחריות על המעשה ושילם על תיקון
החלון.
בנוסף ,מצאנו ששברו את אחת הדלתות של הסניף
ועדיין איננו יודעים מי האחראי למעשה.
בזמן מבצע 'עמוד ענן' קיבלנו הוראה להשאיר את
הסניף פתוח כדי שאם יהיו אזעקות אנשים
שמסתובבים באזור ה'מרכז' יוכלו להיכנס לחדר המוגן
של הסניף .לאחר שהסתיים המבצע ורצינו לחדש את
פעילותנו בסניף ,נדהמנו לגלות שמישהו נכנס לסניף,
פתח את המטף כיבוי אש ורוקן אותו מתוכנו לחלוטין
בתוך אחד החדרים בסניף.
ושוב לאחר כמה ימים כשהגענו לסניף שוב גילינו
שלתדהמתנו הוא הפוך ,מבולגן ,מלוכלך ומלא
בשאריות של פיצה ורוטב פיצה שהיה מרוח גם על
הקירות.
אנחנו חשים שחובת החינוך לא מוטלת רק עלינו ולכן
חשנו צורך עז ליידע אתכם ,ההורים ולהעלות נקודה
למחשבה שאומרת שבאמת :לאן פנינו? !
נשמח לשמוע הערות/הארות/תגובות ועוד.
ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹתודה מראש,
אור הקומונרית וצוות ההדרכה.

782

בני עקיבא
"וביום השבת"..
 - 8:15תפילת שחרית.
 - 10:30קידוש ,הצגת קירות ותערוכות ,פעולה ע"י
שליחים וארוחות שבטיות.
 -15:30לימוד ומפקד מדריכים
 -15:45מפקד
מנחה.
פעולה סניפית ע"י השליחים.
 - 17:15ערבית והבדלה.
ה' עמכם ,השבת אנו מציינים סוף סוף את שבת ארגון.
שבת שבה נציג לכל חברי המושב את התהליך שעברנו
בתקופה האחרונה ,תהליך של לימוד ,בירור ,וחקירה
בנושא "נאמנים לדרך".
לצערנו בגלל מבצע 'עמוד ענן' נאלצנו לדחות את שבת
הארגון ואף לפצלה לשני חלקים .החלק הראשון ייערך
בשבת הקרובה ,שבת פרשת וישלח ,ונקיים את שבת
ארגון כפי שהייתה אמורה להתקיים בשבת פרשת
תולדות .את החלק השני נקיים בעזרת ה' במוצאי שבת
הבאה ,פרשת וישב ,בתוכנית יהיו :צעדה ,מפקד אש
והעלאת השבטים והצגות .פרטים נוספים בהמשך..
תודה רבה לכולם על ההבנה.
מיד לאחר תפילת שחרית נקיים בסניף קידוש והצגת
הקירות עליהם החניכים עמלו כה רבות ולכן נבקש מכל
החניכים להביא דברים לקידוש על פי החלוקה הבאה:
שבטים נבטים ניצנים :חטיפים.
ניצנים מעלות :עוגות ועוגיות.
מעפילים הרא"ה :בקבוקי שתייה.
בהזדמנות זו אני רוצה להגיד:
למדריכים היקרים,
יישר כוח עצום על החודש המטורף הזה,
בלעדיכם ,כלום לא היה קורה כאן.
יישר כח על ההבנה שלפעמים צריך להתפשר ועל
הניסיון לצמצם את הנפגעים כמה שיותר.
לבוגרים השפיצים שבשעות לא שעות באו לסניף וביצעו
בשמחה וברצון כל מטלה שהוטלה עליהם ,תודה רבה.
להורים היקרים ,שקיבלו בסלחנות ובהבנה את העובדה
שהילדים שלהם נעדרו מהבית שעות רבות כל כך
ושתמכו ,פרגנו ,שתמיד הציעו את עזרתם ושלא נחו
וניסו לעזור לנו למצוא תאריך חלופי לשבת ,תודה רבה.
ואחרונים חביבים ,חניכים יקרים ואהובים,
בהצלחה רבה בכל מעשיכם בשבת הזו .אני יודעת שלא
רצינו ששבת ארגון שלנו תתחלק לשתיים אבל כולכם
הבנתם וקיבלתם את זה בסלחנות ובצורה בוגרת
ביותר .חשוב לי להגיד שלמדתי להכיר אתכם יותר
בחודש הזה וראיתי אתכם פועלים ומוציאים מעצמכם
כל כך הרבה .יישר כח גדול!!!
___________________
המון בהצלחה לכולם,
אור הקומונרית

4

בית חם
המפגש הקבוע של בית-חם יתקיים בע"ה ביום שלישי
הקרוב ,כ' בכסלו ) ,(04/12בשעה  11:00לפני-הצהריים
במועדון ותיקים .חברתנו במושב ,רחל לוי ,תתארח
אצלנו ותשוחח עמנו.
אנו מודים לחברנו במושב ,מר מנחם פרץ ,שהתארח
אצלנו בשבוע החולף ועל השיחה המעניינת על תקופת
שרותו הצבאי ותרומתה לביטחון מדינתנו ,מבלי
שאפילו היה מודע אליה.
____________________________
לפרטים נוספים ניתן להתקשר:
למרים גרינוולד9437841:
למרים בר-לב 9431301:

העמותה למען החבר הותיק
יום ראשון י"ח כסלו2/12 ,
 8:45תנ"ך ,חנה לבל
 10:00ממכבים ועד חשמונאים ועד לישראל היום
מרצה :יוסי מריומה.
 17:00מדרשת ח"י  -חוג "השמות הגדולים של
האמנות" עם ד"ר אפי זיו
יום שני י"ט כסלו תשע"ג 3/12/12 ,מדרשת ח"י  -חוג
ספרות עם יהודית בר-יש"ע גרשוביץ
מפגש מס' " - 3הפרדס של עקיבא"  -של 17:00
הסופרת יוכי ברנדס.

משולחן המתנ"ס
מסיבה מדליקה לילדי כיתות ו'
כמדי שנה ,יחידת הנוער ,מטפחת את שכבת ו' במועצה
ומזמינה את כל ילדי השכבה
למסיבת חנוכה מדליקה במיוחד!
המסיבה תתקיים באולם האירועים בבני דרום )חדר
האוכל( במוצ"ש פרשת מקץ ,ב' טבת15/12/12 ,
בתוכנית:
 -19:00יציאה מהיישובים לפי רישום )בני דרום -הגעה
עצמאית(
 -19:45הדלקת נרות ומסיבה מדליקה עם עציון בשארי
– קריוקי ,הפעלות לחנוכה  ,פרסים ,הפתעות וכמובן
כיבוד )הרבה כיבוד (...וסופגניות!
 -21:45פיזור ליישובים.
עלות  25 :שקלים .המחיר כולל הסעה הלוך וחזור.
ניתן להירשם אצל רכזי הנוער ביישובים ,או במתנ"ס
אצל אורן 08-8622125
ואם זה לא היה ברור -המסיבה מיועדת לילדי כיתות ו'
בלבד!
ֹ
ניפגש ,אורן
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לוח אירועים לשבוע הקרוב
יום ראשון
י"ח כסלו 2/12
16:00
שיעור תורה לילדים
בבית הכנסת

יום שני
י"ט כסלו 3/12
17:30-19:30
ספריה

יום שלישי
כ' כסלו 4/12
11:00
בית חם

יום רביעי
כ"א כסלו 5/12
16:00
שיעור תורה לילדים
בבית הכנסת

יום חמישי
כ"ב כסלו 6/12
17:30-19:30
ספריה

זמני שבת
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 ,הרב סלומון
שיעור לנשים-הרבנית
תהילים לנשים ונערות
בין מנחה לערבית ,שיעור בפ"ש ,בינימין נחמן יוסקוביץ
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!!!

16:24
05:30
05:55
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

