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 עלון שבועי

 בית גמליאל

 

 ראהפרשת 
 ד"התשע אב ז"כ

32.8.302. 
 

28:75: השבת כניסת  
 

21:72 : השבת יציאת  
 

18:75: ש"באמצ מנחה  
 

11:22 :ש"באמצ ערבית  
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :ליהוה אלוהיך, ועשית פסח, חודש האביב-את, שמור"
--הוציאך יהוה אלוהיך ממצריים, כי בחודש האביב

 ".לילה
במדבר )' והלא ביום יצאו שנא -" ממצרים לילה" - י"רש
אלא לפי שבלילה ' מחרת הפסח יצאו בני ישראל וגומ( לג

ויקרא למשה ( שמות יב)' נתן להם פרעה רשות לצאת שנ
 ...'ולאהרן לילה וגו

ל "ין בין המפרשים נערך על הפסוק הנידיון מענ
 ,ילה לילה בסוף הפסוק מאתגרת את הפרשניםכשהמ,

כפי שנאמר   ,האם יצאו בני ישראל ממצרים ביום
אֹוֵתיֶכם "' בשמות יב בְּ י ֶאת צִּ ֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶזה הֹוֵצאתִּ י בְּ כִּ

ם ָריִּ צְּ או האם יצאו בני ישראל ממצרים ... ?"ֵמֶאֶרץ מִּ
הוציאך :"ל בפרשתנו"כפי שמופיע בפסוק הנ ,בלילה

 "....לילה—יך ממצרייםיהוה אלוה
 .. ננסה להסביר את דברי הפסוק על דרך החסידות

ומלמדין ... ?ולד דומה במעי אמוולמה ה:"ל"אומרים חז
בא , ויר העולםווכיון שבא לא... אותו כל התורה כולה

 (ב, נדה ל" )מלאך וסטרו על פיו ומשכחו כל התורה כולה
אם משכיחין מהעובר את כל תלמודו כשהוא יוצא 

 ,אלא? מדוע אם כך מלמדים אותו, לאוויר העולם
שרוצים  ,הרעיון שעומד ביסודה של דרשה זו הוא

 ,להטעים את העובר בנופת צופים של דברי תורה כדי
חפש ולם יתחיל לחזר אחריה שכשיצא לאוויר העול

אבד לו  ,שהיה בידיו חפץ אהוב ויקר לו ,כאדם .אותה
אליה  ,אותו החפץ והוא לא מרפה בחיפושיו אחר אבדתו

 .הוא מתגעגע והיא יקרה לו כל כך
 

הרב/ דבר תורה  

 השבת אבידה

בשעה  השיעור בשבת בגמרא מסכת בבא בתרא
.הרב                                                             18.00  

__________________________________ 
 בבית הכנסת המרכזי

 עם מאיר פישרמסכת גיטין שיעור ב -0::5
שיעור במסכת מגילה  -מנחה  תפילת  לפני שעה

 עם שמואל מרטין
__________________________________ 

 בשטיבל
 .בנציי "ע לגברים ונשים בין מנחה לערבית שיעור

__________________________________ 
 שיעור לנשים

 מצפה לכן 18.10השיעור יתקיים השבת בשעה 
 רבקה

 שיעורים

ל 'הם היו שקועים כדברי חז ,כשבני ישראל יצאו ממצרים
מעומק הטומאה הזו העלה אותם . שערי טומאה' במט
אחד הטעמים לשמו של חג . שערי טהרה' טה למ"הקב

. מלשון דילוג וקפיצה -"פסח"ה "שהקב ,הפסח הוא
זוהי הקפיצה שהעלה אותם ? והיכן היה הדילוג הזה

במעמד יציאת   - ה מטומאה לטהרה בליל פסח'הקב
 ,אולם. כדי שיהיו ראויים לצאת ממצרים ,מצרים

ם טר הנמוך -הרוחני  חזרו למצבםהם  ,למחרת יציאתם
והחלו לעלות ממצב של טומאה למדרגות של , יציאתם

יום  70התקדמות מדורגת במשך  ,שלב אחר שלב ,טהרה
כפי שאומר הפסוק בשיר . עד למעמד הר סיני ומתן תורה

קול דודי הנה זה בא מדלג על :"השירים
בתחילת הגאולה עם יציאת עם ישראל "...ההרים

קומי לך "ממצרים הם יצאו בדרך דילוג ורק אחר כך 
כי ...".שהלכו בהדרגה בכוחות עצמם"... רעיתי ולכי לך
—הוציאך יהוה אלוהיך ממצריים, בחודש האביב

שערי ' ה הוציאנו ממצרים כשהיינו במט'הקב"... לילה
שהיינו בבחינת לילה וחשכה ובדילוג וקפיצה –טומאה 

כאותו תינוק שנולד עם  ,אבל.שערי טהרה' העלנו למט
כך , שנשתכחו ממנו ,של דברי תורה קהמתו געגוע לטעמם
שחוו את חווית מדרגת הטהרה הגבוהה  ,ישראל לאחר

חזרו למעמד כששלמחרת יציאתם  ,ביציאה ממצרים הרי
חשו תשוקה ורעב להיות שוב בדרגה הם , הרוחני הירוד 

עכשיו היה עליהם לעשות  ,אולם .הגבוהה ממנה טעמו
  - שם ,זאת בכוחות עצמם ובהדרגה  עד למתן תורה

אותו טעם  ,יטעמו שוב את טעמה המתוק של הטהרה
 .שנצרב בתודעתם עם יציאת מצרים

 .שבת שלום ובשורות טובות הרב
 

ללא , בצער רב אנו מודיעים על פטירתו בשבוע שעבר
בנם של אלעד ואורה , אי ארגמןעת של נכדינו נהור

 .מהשמים תבורכו, תודה לכל מי שהתפלל בעבורו .שרה
 משה ומיכל פרץ

 ,לידיעת התושבים
 המועצה משה ליבר. יום פתוח עם ר

 11:00 – 15:00ות בין השע, יום חמישי 28.08.12ב 
 .תה משה ליבר יפגוש תושבים במזכירוהמועצ. ר

. כל המבקש לפגוש את ר, את המפגש בכדי לייעל
המועצה מתבקש להודיע על כך למזכירות תוך ציון 

 .הנושא שבכוונתו להעלות
 יש לפנות

למזכירות  ).netSg828@bezeqint( מייל/בכתב
 .21.08.12בעניין לא יאוחר מיום ראשון 

 

 משולחן המזכירות
 

http://he.wikisource.org/wiki/%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8_%D7%9C%D7%92
http://he.wikisource.org/wiki/%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8_%D7%9C%D7%92
http://he.wikisource.org/wiki/%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8_%D7%9C%D7%92
http://he.wikisource.org/wiki/%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8_%D7%9C%D7%92
http://he.wikisource.org/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%91
http://www.yeshiva.org.il/responsa/Responsa.aspx?sefer=בבלי-נדה&perek=ל&pasuk=ב
mailto:Sg828@bezeqint.net
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 ב"פעולה חב 22:20

 לימוד ומפקד מדריכים 0::18
 מפקד 18:27

מקווים . ה ואביחי למחנות"השבוע יצאו שבט הרא*
 ):!שנהנתם

 .בשבוע הבא תתקיים שבת צוות ולכן לא יתקיים סניף*
  ,שבת שלום

 מעין וצוות ההדרכה
 

 
 .לפני זמן טבילה, נא לתאם במשך היום

 4534015-054                 'ג', ב', א -דבורה

 8094202-054         .ש"מוצ', ה', ד -אילנה
 .אילנה ודבורה לסירוגין -ערבי שבתות

 

 מקווה
 

 בני עקיבא

 . חברות וחברים יקרים

חודש  לראש חודש אלו ערב, ומאחד ערב מיוחדלנתכנס  

 .  הרחמים

, והפצועים משותף לשלומם של החיילים  נערוך לימוד

בשיחה , המשפחות השכולות ולזכותו של כל עם ישראל

הרב  - א"יס שליטיו ישראל הרב -עם  ושיעור  מרתקים 

 .לשעברהצבאי הראשי 

 0:.20בשעה   27/8/12 ביום שני ערב ראש חודש אלול

 .במועדון!!! בדיוק

         ן בשמחה ובאהבה                                                                        -בואו כולם

 .הרב

 

 
 :י"מידע לנרשמים לחוגי מדרשת ח

  החוגים יתקיימו באולם החדש והמרווח שבמרכז
 .היום

 אופן הרישום: 
 :העמותה בטלפוןטלפונית למזכירות             

 .או אצל הרכזות בישובים :08-872841 
 תשלומים: 

o חיוב על פי השתתפות במפגשים 
o  בלבד₪  20 –עלות כל מפגש. 

 הנחות: 
o  הנחה לחוג שני 10% –שני חוגים 
o  הנחה לחוג השלישי 20% –שלושה חוגים. 
o  הנחה לחוג הרביעי 70% –ארבעה חוגים 

 אופן החיוב: 
o יקבל חשבון ובו  כל משתתף בחוג, בסוף חודש

 .פירוט החוגים והמפגשים בהם השתתף
 דרכי תשלום: 

 .או כרטיס אשראי, ק'צ, מזומן
_____________________________________ 

 :צ"ואחה חוגים במרכז יום בשעות הבוקר
 :ממשיכים עם החוגים המוכרים והטובים

 כ עם חנה לבל"חוג תנ
 "גלות ושיבת ציון בספרי בית שני, חורבן"

 8:27-1:27: בימי ראשון בין השעות
 5/1/12: פתיחה

 גרשוביץ-ע"יש-ספרות עם יהודית בר
 20/10/12: פתיחה ,  בימי שני אחת לחודש

 עם גילה יוסלזון האזנה למוסיקה 
דרכים וגעגועים , פולקלור ועמים, לאום וגיבורים

 11 -המאה ה: יציזםהרומנט -בסיפורים ובצלילים
 במוסיקה

 28/10/12 -פתיחה, אחת לשבועיים  -בימי שלישי 
 ספרים וסרטים בעקבות האמנות

 ר אפי זיו "עם ד
 1/11/12: פתיחה, אחת לחודש, בימי ראשון

 ידיעת הארץ  עם עופר רגב
 11/12/:: פתיחה, בימי שני אחת לשבועיים

 .החוג ילווה בטיולים כהמשך לנושא ההרצאות
החוגים מתקיימים באגף החדש של מרכז היום כל 

 בקבוצת יבנה
 0::15:00-18 –צ "שעות החוגים אחה

 08-87.8412: ההרשמה במרכז היום בטלפון
_______________________________________ 

 ...נא לשריין ...נא לשריין... א לשרייןנ

 :טיול עם עדנה אשד באחד מהתאריכים הבאים
 צ"הבשעות אח 5/1
 צ"בשעות הבוקר או אחה 8/1  או

 ...פרטים נוספים לאן ועלות נעדכנכם בקרוב
 

 העמותה למען החבר הותיק

 
 7::07במנחת שי בשעה  –ן יתפילת ותיק

 משולחן הגבאים

 
בקשכם לא להשליך פסולת אחרת מלבד פסולת ביתית נ

בפחי האשפה הגדולים והקטנים הנמצאים ליד מועדון 
 .ותיקים

 (.מזון)פחים אלה מיועדים אך ורק לפסולת ביתית 
 

 משולחן המזכירות
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 . חדרים להשכרה יחידת דיור בת שלושה

 : לפרטים נוספים
 0704.77730   רן

_______________________________________ 
 .ממוזגת ויפה, חדרים 2להשכרה יחידת דיור בת 

                   מתאימה גם למשרד או לקליניקה
 073-8148278: לפרטים

_______________________________________ 
 .חדרים 2להשכרה דירה בת 

 :לפרטים
 משה ורחל לוי
08-1.25282 
070-.3.1825/070-.3.1828 
_______________________________________ 

 .חדרים יחיד במשק :להשכרה בית 

 .מסודר וממוזג
 1/8/2012כניסה 

 070-7427103ברוך קרייז : לפרטים 
_______________________________________ 

שני חדרי , שלושה חדרים . ר"מ 50ית להשכרה בגודל ב
 .שרותים ומקלחת, סלון,מטבח (2X4)שינה גדולים 

חצר . תנור גומחא ומזגנים, כיריים, הבית מצויד במקרר
 .גדולה מסביב עם פרטיות רבה

כניסה בחודש ". בית קטן בערבה"בית חמוד כמו 
 .אוגוסט

  07.4233053נא להתקשר לדבורה 
 צ והערב"בשעות אחה

_______________________________________
   חדרים מסודרת וממוזגת 2להשכרה דירת 

 10352...407/יצחק 
_______________________________________ 

 !מתאים גם למבוגרים! להשכרה לטווח ארוך
משופץ  !במפלס אחד וללא מדרגות ,חדרים . בית

, ניסה לביתרחבה ענקית בכ, חצר מרווחת, וממוזג
 (.מזנון ועוד, ספריות, מיטות, ארונות)ריהוט חלקי 

 .2/8/302: תאריך כניסה
    8014153-.07דליה   8014152-.07 מאיר :לפרטים

_______________________________________ 
וילה בת חמישה חדרים מסודרת , להשכרה לטווח ארוך

אוויר מיזוג ,מיקום מרכזי,גינה רחבת ידיים,ומשופצת 
 .מלא

 פינוי באוגוסט
 לפרטים

0552.22221/07334872.. 
_______________________________________ 

כולל מזגן , חדרים :מרווחת בת   להשכרה דירה
 .ומרפסת גדולה

 .כניסה באוגוסט
 0738104333לפרטים שמואל 

081.22017 
_______________________________________ 

 .ים בהרחבהחדר 7בית ! להשכרה
 :לפרטים

 144-555-..07משה 
 

 

השכרה/ן למכירה"נדל   
 להשכרה
 .חדרים במשק 2דירה בת 

 :לפרטים
 שושי ...320123/073-75.5.-.07

_______________________________________ 
לטווח ארוך במשק בבית גמליאל יחידת דיור  להשכרה

 .בת שלושה חדרים
 מטבח, וארונות קיר בכל החדרים, היחידה כוללת מיזוג

וכן חצר , מאובזר עם אפשרות להשארת ריהוט חלקי
 .גדולה

 לפרטים ניתן לפנות לאברהם וזהבה גוטמן
 4.2.205/8-.07בטלפון 

_______________________________________ 
 !למכירה

 .ר"מ 800ר על שטח "מ 280בית בהרחבה בנוי 
 .מרפסות+ ד"ממ+ פינת אוכל+ סלון+ חדרי שינה 4

 :טלפון
 .74801.0-07דוד 

 

השכרה/ן למכירה"נדל  

 
 .אני מעונינת לעשות ביביסיטר בכל ימות השבוע

 7411334-078נעמי שטאל 
_______________________________________ 

 הצהרון של הילה 
 .נותרו מספר מקומות בודדים לשנת הלימודים הקרבה

 073-7523318 לפרטים נוספים לפנות להילה
07.7883328 
_______________________________________ 

הזדמנות אחרונה בהחלט להביא לתרומה 
ומכשירי כתיבה עד יום ראשון , קלמרים,ילקוטים

(22/8. ) 
 .תיניתן להשאיר בכניסה לבי

 דקלה צור
 

 לוח מודעות

 
ה בשבוע הקרוב את "נקיים בע, באופן יוצא מן הכלל* 

במקום )ה ביום רביעי "חם בע-המפגש הקבוע של בית
, (24/08/2012)ד "תשע' אב ה-מנחם' ל( ביום שלישי

 .  במועדון ותיקים, אחר הצהריים 15:00בשעה 
ר יוסי פנחסוב על שיחתו "ים לחברנו במושב דאנו מוד

 . לפני מספר שבועות"  על האנרגיה"המעניינת 
ר פנחסוב ולמשפחתו מזל טוב לקראת "אנו מאחלים לד

 .נישואי בנם
על "ד חנניה לוינגר על שיחתו המעניינת "תודה לעו*  

 . בשבוע החולף" נושא הראיה המשפטית
 :נוספים ניתן להתקשרלפרטים 

08-1.258.2' גרינוולד טל מרים   
08-1.22220' לב    טל-או למרים בר  

 

 בית חם

 
למכירה תיק טרולי לבית : וןלטיפוסים של הרגע האחר

 (השתמשו בו רק שבועיים)במצב מצוין ( עם לבבות)ספר 
 נעמי שטאל 7711334-078

 מכירות
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 :המערכת

 שמרית פרנקל

 צקי יולס
 יהונתן רועי עזריה: מדפיס
 שרית גרוסמן: מפיצה

 .91:03הודעות לפרסום יתקבלו עד יום שלישי ב 

 :לכתובת המייל

dafmedabg@gmail.com  

 

 80-3397399 :מזכירות המושב
Sg828@bezeqint.net 

 

 :ל של הועד לפניות חברים"הדואכתובת 

comvaadmekomibg@gmail.  

 
 "מסע קופסא"

 תאטרון מוסיקלי לנוער
 לכל המשפחה

 (.22/8/2)באלול באב ' ה ביום ראשון ה"אי
 בבני דרום בחדר אוכל 20:00בשעה 

, בחצר אחורית מוזנחת יש המון קופסאות קרטון
שמתעוררות לחיים כשילד אחד מחליט להיכנס 

קופסאות קרטון על הבמה שבכל אחת מהן  27 .לחצר
הצגה קסומה .מסתתר עולם שלם שמחכה שיגלו אותו 

 .ומיוחדת במינה
 רקדנים –שני שחקנים 

_______________________________________ 
"שולם לעולם"   

תאטרון ארצי לנוער    
(.1/2/.)באלול ' ה ביום חמישי ט"אי  

ןבגבעת וושינגטו 24:20בשעה   
'ד –לגילאי גן   

 שלו הראש ,המצאות להמציא שאוהב ילד הוא יהלי
חברים לו אין אך רעיונות מלא ...  מגיע כשיהלי 

 את פוגש הוא ,אליהו ,שלו הדוד אצל בקיבוץ להתארח
איתה ומתיידד איילת .  מחליטים ואיילת יהלי.. 

 בין שלום שתשכין במיוחד משוכללת המצאה להמציא
שלהם הדודים . 

קסם, מלאת הומור, סיקליתהצגה מו בהצגה שזורים .
, "רציתי שתדע: "שיריו הנפלאים של עוזי חיטמן

" יש לנו תזמורת ", "שירי ילדות", "נולדתי לשלום"
ועוד" שיר המגזימים ... 

 ששה שחקנים
 לנוער ומבוגרים

_______________________________________ 
לב -יהורם טהר   

עופר גבישעם   
(.3/1/2)באלול ' שי זה ביום שלי"אי  

7:00.:30בשעה   
בגבעת וושינגטון   

, יורם טהרלב קורא משיריו ומספר את הסיפורים  
 מאחורי השירים

ועופר גביש שר ומנגן עםהקהל  . 
 לנוער ומבוגרים

: יורם טהרלב כותב על הזמר וסיפוריו  
חשיבותו מרובה לא רק בהיותו חומר העשרה אלא "

".כמסמך היסטורי תרבותי  

 

ס"משולחן המתנ  
 

 ס חבל יבנה בשיתוף עם תרבות לישראל"מתנ
 מזמינה את   תושביה

לשבועיים של אירועי תרבות מגוונים ומעניינים לכל 
 המשפחה

 .הנכם מוזמנים להגיע לכל הפעילויות ללא תשלום
רכזת התרבותוצוות  –ענת יעקב ! מחכים לראותכם

 ס"המתנ
_______________________________________ 

 הפנינג סיום הקיץ
 ויריד חוגים

 באלול ' ה  ביום רביעי א"אי
(35/8/2.) 
 בניר גלים 25:20בשעה 

 י בית הכנסת"ברחבת הדשא ע
 בואו להכיר את המדריכים החדשים 

 לצד המדריכים המוכרים 
 .בואו להתרשם ממגוון החוגים וכמובן גם להירשם

 , ימבורי'ג, מתנפחים
 יצירה ועוד, אגלינג'ג

 :ופע סיום לכל המשפחה עםמ
 איציק הליצן

 .שערות סבתא וקרטיב לכל ילד
 !קיץ בריא וזהיר

 שורי לוי                                      ענת יעקב        
 רכזת ספורט                                  רכזת תרבות

_______________________________________ 
 "פרח של אגדה"

 ן מופעתאטרו
 (.34/8/2)באב ' ה ביום שלישי ל"אי

 בקבוצת יבנה 25:00בשעה 
 'ג –לגילאי גן 

, בפרס המחזה 21 -ההצגה זכתה בפסטיבל חיפה ה 
 המוסיקה והשחקן

ההצגה מספרת על ממלכת רחוקה אשר בה מחפש 
הוא מחלק לכל ילדי הממלכה זרעים . המלך יורש

ב ומכריז שהילד שיצמיח מהזרע את הצמח המרהי
כוחה העצום של וב....... הוא אשר יזכה במלוכה, ביותר

 . האמת
 חמישה שחקנים

_______________________________________ 
 "חברים על הגשר"

 תאטרון אורנה פורת
 (.38/8/2)באלול ' ה ביום חמישי ב"אי

 בבית גמליאל 22:00בשעה 
 'ג –לגילאי גן 

במשך . םזהו סיפור על שני חברים הכי טובים בעול
ובערב שותים יחד , היום הם עוזרים זה לזה בעבודה

יום אחד מתפתח ויכוח מאד .כוס תה בחצר וצוחקים
ושני החברים רבים ריב נוראי , גדול בגלל דבר מאד קטן

שבעקבותיו הם לא רוצים לדבר או אפילו לראות זה את 
בדיוק אז מגיע לכפר נגר חביב וחכם ובזכותו . זה לעולם

בדרך מפתיעה שחברות היא הדבר הכי  הם לומדים
גדולה או , חשוב ולא שווה להרוס אותה בעד שום סיבה

 .קטנה
 שני שחקנים

 

ס"משולחן המתנ  
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 בבית גמליאל - 4102יץ ק חיסוני כלבת

 

 

 יתקיימו    חיסוני כלבת  ליד המועדון      22:31יום   שישי   בשעה    22.8.24באב   ' בתאריך     כו

 

  166844011100' להסדיר התשלום אצל הדס  במועצה בטלפון מסיש תחילה 

   ללא  הסדרת התשלום מראש לא יינתן חיסון  (ניתן לשלם גם בכרטיס אשראי )
 .קב עומס הנכם נדרשים כבר מעכשיו להתחיל להסדיר התשלום ולא  להמתין לרגע האחרון ע

 

בעלי כלבים מעוקרים שלא הציגו עד היום אישור עיקור מתבקשים באופן חד פעמי לשלוח למועצה בפקס מספר   

 .ללא אישור עיקור חתום  בידי רופא וטרינר לא יינתן תעריף מוזל.    188524343

 

פטירה , במידה וחלו שינויים במעמד הכלב כגון מסירה. כוללת בעלי כלבים שלא חיסנו  נגד כלבת מעל שנה   הרשימה

 .יש לדווח על כך למועצה על מנת שניתן יהיה לעדכן את הרישומים במרכז הארצי.. וכו

 .סף נחשב לעבירה על החוקאי חיסון הכלב מדי שנה נגד כלבת וחידוש הרשיון לאחזקתו מסכן את הכלב ובני המשפחה ובנו

 1514441331במידה וכלבכם איננו ברשימה ולבירורים נוספים ניתן להתקשר לוטרינר המועצה בפלאפון מספר .

 

 

          

 והתעריףלהלן המוזמנים 

 

 

 תעריף שם הכלב שם משפחה תעריף שם הכלב שם משפחה

 08.51 וי'ג קסלר 08.51 שפי פרץ

 08.51 י'פינצ 'ביץיוסקו 08.51 'פיקוביץ בן

 08.51 בוריס מסינגר 08.51 חואן נחשון

 08.51 נוני לוינגר 08.51 ז'ג 'יוסקוביץ

 08.51 מיץ נמדר 08.51 קייטי גורודצר

 08.51 יקו'צ סאפר 08.51 קוקי הנדלר

 343.51 פנלופ דלהטוור 08.51 טוסקה שלו

 08.51 אריסטו 'מוסקוביץ 08.51 טוני שוהם

 08.51 סטף דרשביץ 08.51 קספר דרומר

 08.51 סטיב אלפרט 343.51 שלג לוריא

 08.51 אלכס אריסון 343.51 שלג אנקורי

 08.51 טנצר אנגל 08.51 קייסי ישר

 08.51 ליידי גרינולד 08.51 שחורית גרינולד

 08.51 'בוץ כהנא 343.51 ווקר זליג

 08.51 דייזי אנגל 343.51 טריקסי עירוני

 08.51 פלאפי רס'רוג 343.51 מילקי אסולין

 343.51 סקאיה עמר 343.51 קאיה ביסטריצר

 343.51 מגי דרשביץ 343.51 נינה שבו

 08.51 בקהאם יפרח 08.51 שון פורמן

 343.51 פרינץ מייזלס 343.51 שלג בן

 343.51 סימבה עוז 08.51 ואי'ג נוה

 343.51 בץ שלו 08.51 דנה שטריקר

 08.51 רשז לוי 08.51 שרק ברקן

 08.51 פופו לוי 08.51 וילי שער

 343.51 קמט לוי 08.51 לאקי מסלו

 08.51 שון אבורמד 53.51 ליידי מסלו

 08.51 מו זיו 08.51 ויקי מילר
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 08.51 זואי יוסף 343.51 לסי'צ נדלר

 08.51 נלה יוסף 08.51 ארז קורט

 08.51 סימבה אסולין 08.51 פנדה בתנון

 08.51 סי'ג שעשוע 08.51 לייזה אסקל

 343.51 מגי כהן 08.51 שוקו אורנשטיין

 343.51 לינדה נוה 343.51 דנה וייל

 343.51 שוגי אלפרט 08.51 במבה לוגר

 343.51 מיקה קסלר 08.51 לואי מנשה

 343.51 גאוס אנגל 343.51 שון דורי

 343.51 אק'צ ממן 343.51 ק'צ אבורמד

 343.51 דורו וולפיש 08.51 דינו פרץ

 343.51 וי'ג שרקי 343.51 מסי ברקאי

 08.51 פלפלת כהן 53.51 קווין שמיר

 343.51 'פונץ אנגל 08.51 מוקה לוגר

 343.51 ננה יפרח 343.51 פוקה ויינשטוק

 08.51 סנו שטאובר 08.51 דינו פרץ

 08.51 בלק בקר 343.51 כתם ר'פלצ

 343.51 לייקה וידר 343.51 ריי נדלר

 343.51 חנה שרקי 343.51 ה'נינג שטאובר

 343.51 חומי גוטמן 343.51 לאקי בוקרא

 343.51 בוקי פרנקל 343.51 לואי דרומר

 08.51 יולי הקר 343.51 חומי מנשאוף

 53.51 גוץ פורמן 343.51 פיצה שבו

 53.51 מיקה שטאובר 343.51 'קלאץ טויטו

 53.51 וונדי שטאל 53.51 קיצי מקול

 53.51 ומפי'צ פניני 53.51 לולה צור

 08.51 ייסר'צ אלפרט 343.51 גוליבר פישר

 53.51 מילקי דרשביץ 343.51 ין'ג פישר

 53.51 פיבי צחור 08.51 פרפרה שוימר

 53.51 דובה דשן 343.51 י'אנג אנגל

 53.51 טופי גביש 53.51 ני'ג ביסטריצר

 343.51 עובד זליג 343.51 סימבה שבת

 343.51 רוקס מטודי 53.51 כתם מסלו

 08.51 חץ מייזלס 343.51 ספרטא מסלו

 08.51 קרבש מייזלס 53.51 לופי גרינולד

 343.51 מירבל מייזלס   

      

      

      

      

 


