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 עלון שבועי

 בית גמליאל

 

  שלח ל�פרשת 
 ד"התשע סיוו� ז"ט

14.6.2014  
 

19:27: השבת כניסת  
 

20:30  :השבת יציאת  
 

19:35: ש"באמצ מנחה  
 

19:00 :ש"באמצ ערבית  

   
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הרב/ דבר תורה  

נ הגדול "צ בביהכ"השיעור בגמרא בשבת אחה
  .הרב        18.30בשעה 

__________________________________  
 בבית הכנסת המרכזי

   ע$ מאיר פישרשיעור במסכת גיטי!  7:30

ה  שיעור במסכת מגיל  מנחה  תפילת לפני שעה
  ע$ שמואל מרטי!

__________________________________  
  בשטיבל

י " לגברי$ ונשי$ ע בי! מנחה לערבית שיעור
  שמואל לנקרי

__________________________________  
   אבות ובני$

 לימוד בחברותא של הורי$ וילדי$
  מועדו! ותיקי$ב ,17:00בשעה , שבת

  !!!הרבה פרסי$ והרבה שמחה
  

 שיעורים

תשובה לשאלות אלו מופיעה במדרש ממנו עולה כי 
, אלא, לא היה בהצגת הנתוני$חטא$ של המרגלי$ 

  . בפרשנות השגויה שהעניקו לה$
אני חשבתיה , אמר הקדוש ברו) הוא, דרש רבא "    

 כדי למנוע את חשיפת$   ."וה$ חשבוה לרעה, לטובה
, של המרגלי$ בידי יושבי האר( פרצה מגיפה כדי

מסיבות , המרגלי$. שיעסקו יושביה בקבורת מתיה$
יי$ פירשו את תופעת המגפה הכרוכות באינטרסי$ איש
איש ". אר( אוכלת יושביה"!המוות שבא בעקבותיה כ

מתוק* , לא דרש מ! המרגלי$ להסתיר את העובדות
תפקיד$ מחוייבי$ היו להציג בפני משה וישראל את 

שבמקו$ לתרג$ את המוות , אלא. שראו עיניה$
העדיפו המרגלי$ להוציא את , המסתורי כנס ההשגחה

אר( אוכלת " ולהציג את  הנס הזה כדיבת האר( רעה
  ? מה גר$ לה$ למרגלי$ אלו להכשל" יושביה

כדי לא להכשל בהענקת פרשנות שגויה לאירועי 
 שתהא דעתו –המציאות נדרש המתבונ! לנקיו! הדעת

 שא$ לא כ! יעוותו  ,נקייה ממניעי$ זרי$ ונסתרי$
המניעי$ הללו את דעתו ובהכרח תהא פרשנותו 

כול$ צדיקי$ היו וראשי :"מר הזוהרכפי שאו .שגויה
למה נטלו . אבל ה$ נטלו לעצמ$ עצה רעה, ישראל היו
אלא אמרו אילו יכנסו ישראל לאר( נעבור ? עצה זאת

שהרי אנו , וימנה משה ראשי$ אחרי$, מלהיות ראשי$
ועל , זכינו במדבר להיות ראשי$ אבל באר( לא נזכה
ו שנטלו עצה רעה לעצמ$ מתו ה$ וכל אלו שלקח

  "דבריה$
  .שבת שלו# ובשורות טובות הרב

  

  יג במדבר פרק
 3ְַלח ְלָ)  }ב{:  ַוְיַד6ֵר ְיהָוה ֶאל מ3ֶֹה 1ֵאמֹר }א{

ר> ֶאת ֶאֶר( ְ;ַנַע! ֲא3ֶר ֲאִני נֵֹת! ִלְבֵני ִי8ְָרֵאל  ֲאָנ3ִי$ ְוָית=
3 ֶאָחד ְלַמֵ?ה ֲאבָֹתיו ִ<3ְָלח> ;ֹל ָנ8ִיא ִאי3 ֶאָחד ִאי

  :ָבֶה$
, ומשה נמל) בשכינה ..   .שלח ל) אנשי$: "י'רש

חייה$ שאני ..., אני אמרתי לה$ שהיא טובה, אמר
למע! לא , נות! לה$ מקו$ לטעות בדברי המרגלי$

   ) ז, ר טז"במ" (יירשוה
מהחשובי$ , בפרשת שלח נשלחי$ שני$ עשר איש

כול$ רואי$ בדיוק את . לתור את האר(,  שבטשבכל
;=$1ָ "עשרה אנשי$  שה$ , אות$ דברי$ ובכל זאת

חוזרי$ ע$ חוות ": ֲאָנ3ִי$ ָרא3ֵי ְבֵני ִי8ְָרֵאל ֵהCָה
בעוד שני אנשי$ כלב " אר( אוכלת יושביה"דעת של 

, מי צודק". טובה האר( מאד מאד"ויהושוע טועני$ 
ת! עובדות מוליכה למסקנות שראיית או, ואי) ייתכ!

  ?שונות כל כ)
לפני צאת$ לשליחות  קבלו המרגלי$ ממשה רבינו  

באופ! ברור ומפורט את משימת שליחות$ ואת 
השאלות עליה! ייתבקשו להשיב ע$ שוב$ 

  ..מהשליחות
כי המרגלי$ דבקו במשימת$ ,  ע$ חזרת$ מתברר

שהציג לה$ משה , והשיבו בפירוט רב על השאלות
שעל ? שיש לנו לשאול מדוע נענשו, ת$ ומכא!טר$ צא

הא$ היה לה$ , נבחרו ובציוויו יצאו למשימת$' פי ה
הא$ היה עליה$ לעוות את ? להתכחש למשימת$

א$ היו נוהגי$ כ) ? המציאות שנתגלתה לעיניה$
  ?הא$ לא היו מועלי$ בתפקיד$

.  בדיוק17.30על הדשא בשעה י אבות שיעור פרק
  .הרב         כול$ מוזמני$

____________________________________  
  עור לנשי$יש

  .18.40השבת מתקיי$ השיעור בשעה 
  .מצפה לראותכ� רבקה

 שיעורים
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, יהודית לוי ואפרי$, ט למשפחת ביסטריצר"מז

   .לנישואי הב! אפי
  . לרוות נחת בבריאות טובה מכל המשפחה  שתזכו

___________________________________  
מזל טוב לטל ומאיר ניצ! על הולדת הבת אריאל שתזכו 

  .לגדלה לתורה חופה ומעשי$ טובי$
___________________________________  

ולכל המשפחה , מנובלהואוסי  לקר! מזל טוב
  . ונוע$  ליהילי אחות,  להולדת הבת,המורחבת

____________________________________  
בת , מזל טוב להולדת הנכדה, פישר) קוקי(למאיר ורחל 

 .מימו! לאודליה ושלומי
  $שמחה ובריאות מכל צאצאיכ, שתרוו נחת

  
 .לפני זמ! טבילה, נא לתא$ במש) היו$

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

 8094202-054           .ש"מוצ', ה',  ד אילנה

  . אילנה ודבורה לסירוגי!  ערבי שבתות

 מקווה

  
  ב" פעולת חב22:00

   לימוד ומפקד מדריכי18:30$
  מפקד18:45

התחלנו להתרי$ לפרוייקטי$ המיוחדי$ של בני *
פרוייקט , )ילדי$ ע$ מוגבלויות( שבטי יובל  עקיבא
מנהיגות (גרעיני יונת! , )העדה האתיופית(השחר 

תודה . ח מאד לשיתו* פעולהנשמ). בשכונות מצוקה
  !רבה מראש לכל התורמי$

תודה רבה לכל המשפחות שאירחו את השבטי$ *
  !תודה רבה לכל מעבירי התכני$. השוני$ בליל שבועות

ברו) . השבת נכנס אלינו מדרי) חדש לשבט ניצני$*
  !(:הבא ובהצלחה

  ,שבת שלו#
  מעי� וצוות ההדרכה

 בני עקיבא

יבנה מזמי! את תושבי בית גמליאל מועדו! מילת 
הפעילות כוללת הרצאות וטיולי$ . להצטר* לפעילות

ד אלי ב! "ע$ מורה הדר) עו)ל "ויתכ! א* בחו( באר( 
 שני$ ולפני כחודש 30גור שייסד את המועדו! לפני 

  . ס ריי) ביבנה"חודשה הפעילות במתנ
נית� לבקש פעילות המועדפת עלינו כמו טיולי# 

קי# או הרצאות בתחומי# שמענייני# לקברות צדי
של )שהתקיימה אמש (להרצאה .אותנו כאנשי# דתיי#

הנווט של מבצע אנטבה ,ל שלמה עובדיה "סא

  .ההרצאה התקיימה ללא כל עלות. דתיי# ג#  הגיעו

כ� .  ללא כל מטרת רווח* ג# הטיול לירושלי# 
ת לחברי המושב "האופציה של מיל, שלעניות דעתי,

יוכלו   מצויינת כדי שמצטרפי המושביכולה להיות
על הצביו� המועד+ שהתושבי# רוצי#   להשפיע

  .להעניק לפעילות
_______________________________________  

   מועדו� מילת– 20.6.2014'  יו# ו* טיול גיבוש 
  "   סובב תצפיות ירושלי#" במסלול 

            
  $ יתקייש גיבוש הננו  שמחי$  להודיע  על  טיול. 1

  .20.6.2014,  ד"ב סיו! תשע"  כ     ביו$ ששי 
    הטיול סובב ירושלי$ בדגש על תצפיות פנורמיות 

  .גבוהות וייחודיות
תצפית . (הר הצופי$ והר הזיתי$. א: מסלול הטיול . 2

  ).מכוו! מזרח
  ).תצפית מכוו! דרו$. (ארמו! הנציב . ב
  ).מערב תצפית מכיוו! דרו$.( מושב אורה/כר$  עי!. ג
   הר השמחה– שמואל הר/ קבר–נבי סמואל . ד

  ) .מערב  תצפית מכוו! צפו! (

  ) .תצפית מכוו! מערב.  (הקסטל . ה

  .  גור  אלי ב! : מדרי). 3

    .אד$ל I 90.  :  מחיר.4

   ).יכול והמחיר ישתנה בהתא$ למספר המשתתפי$(

  :הערות והוראות כלליות
 07:30שעה  בבוקר ויציאה ב07:00כינוס בשעה   .1

' מרחבת החניה שמול מרכז ריי) ברחבדיוק 
  ").מכבי"ח "אחרי קופ( גיבורי החיל

  .אוטובוס/מידיבוס/מיניבוס: רכב הסעה  .2
  . ליו$ אחדומזו!, כובע , מי$: ציוד חובה  .3
 רק ע$  הבטחת מקו$ . טלפונית : הרשמה   .4

  .תשלו$ מראש
ומעוניי! , מי שעדיי! לא נרש$ ולא שיל$  .5

י פניה "יוכל להירש$ ע, תת* בטיוללהש
                                                                                        .5401479 050נייד  או ב9437178 08בטלפו! 

     , בברכת טיול נעי$

 מזל טוב

  
   כלבי# משוטטי#*: הנדו�

כלבי$ המשוחררי$ באופ! , לתשומת לב התושבי$
עצמאי במושב מהווה סכנה ופוגע באיכות החיי$ של 

  ושבי$ במושבהת
הנכ$ מתבקשי$ לדאוג כי הכלב יהיה קשור בכל שעות 

  .היו$ והלילה
_______________________________________  

  :טאטוא במושב
  8.07.14' יו$ ג
  12.08.14' יו$ ג

_______________________________________  
  :הנייד של השומרי# במושב הוא' מס

054 3697760  
  לשימוש במקרה הצור)

 

 משולחן המזכירות

אחות$ של  , על פטירת מרי$, נחומי$ למשפחת פר(ת
 .צבי מנח$ ומשה

מרי$ הייתה בת המחזור הראשו! של בית הספר 
  .במושב

  .יהי זכרה ברו)
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שני חדרי , שלושה חדרי$ . ר" מ70בית להשכרה בגודל 

 .שרותי$ ומקלחת, סלו!,מטבח (4X4(שינה גדולי$ 
חצר . תנור גומחא ומזגני$, כיריי$, הבית מצויד במקרר

 .גדולה מסביב ע$ פרטיות רבה
כניסה בחודש ". בית קט! בערבה"בית חמוד כמו 

 .אוגוסט
צ "בשעות אחה  0546322072נא להתקשר לדבורה 

  .והערב
_______________________________________

     חדרי$ מסודרת וממוזגת4להשכרה דירת 
  60544490273/יצחק 

_______________________________________  
 !מתאי$ ג$ למבוגרי$! להשכרה לטווח ארו)

משופ(  !במפלס אחד וללא מדרגות  , חדרי4# בית
, רחבה ענקית בכניסה לבית, חצר מרווחת, וממוזג

  ).מזנו! ועוד, ספריות, מיטות, ארונות(ריהוט חלקי 
  1/8/2014: תארי� כניסה
     8096972*054דליה    8096973*054 מאיר :לפרטי#

_______________________________________  
וילה בת חמישה חדרי$ מסודרת , להשכרה לטווח ארו)

מיזוג אוויר ,מיקו$ מרכזי,גינה רחבת ידיי$,ומשופצת 
 .מלא

 פינוי באוגוסט
   צבי לפרטי$

0522685344  
0773431339  
_______________________________________  

כולל מזג! ,  חדרי3$חת בת  מרוו להשכרה דירה
 .ומרפסת גדולה
  .כניסה באוגוסט

 0528906222לפרטי# שמואל 

089431095  
_______________________________________  

 . חדרי$ בהרחבה5בית ! להשכרה
 :לפרטי$

  777*966*0544משה 
_______________________________________  

  להשכרה
  . חדרי$ במשק4דירה בת 
  :לפרטי$

054*4230932/052*5747444   
 שושי
_______________________________________  

לטווח ארו) במשק בבית גמליאל יחידת דיור  להשכרה
  .בת שלושה חדרי$

מטבח , וארונות קיר בכל החדרי$, היחידה כוללת מיזוג
וכ! חצר , מאובזר ע$ אפשרות להשארת ריהוט חלקי

  .גדולה
 ה# וזהבה גוטמ�לפרטי# נית� לפנות לאבר

  6434307/8*054בטלפו� 
_______________________________________  

 !למכירה
 .ר" מ800ר על שטח "מ 280בית בהרחבה בנוי 

 .מרפסות+ ד"ממ+ פינת אוכל+ סלו!+ חדרי שינה 6
  :טלפו!

  054*5680940דוד 
 

  
 .במצב טוב,  דלתות לחדר ילדי2$ארו!  למסירה

  8885243*054עזרי 
_______________________________________  

 למסירה שולח! מחשב במצב טוב
  0507794616שרה 

_______________________________________  

 ,שלו$ לכול$

, אני מחפשת דר) להגיע בבקרי$ מהמושב לאשדוד
ביו$ חמישי רק לחזור מאשדוד . ולחזור בצהריי$

 . ערב צ"למושב בסביבות אחה
א$ יש מישהו שעושה את הדר) הזו ע$ רכב ויסכי$ 

זו , ג$ בהשתתפות בהוצאות, שאסע איתו מדי פע$
 .תהיה עזרה מבורכת

 ,תודה רבה
  0544315059 *תאיר 

_______________________________________  
 ?ה חולה/הילד

  ?נתקעת$ בלי פיתרו! לשמירה על הילדי$
  !!סבתא להשכרה

פנויה להשגחה על הילדי$ במהל) היו$ באופ! זמני או 
   .קבוע בביתי או בביתכ$

  9322527*08 או 4599790*052סנדי עירוני 
_______________________________________  

  .שיעורי$ פרטיי$ באנגלית לכל הרמות
  .בביתי או בביתכ$

  9322527*08 או 4599790*052סנדי עירוני 
 

השכרה/ן למכירה"נדל לוח מודעות  

  
 110מ על " ס150', רת רבצו(למכירה שולח! מחשב 

. במצב מצוי!. הכולל חמישה שקעי$. בצבע שמנת) מ"ס
 .ח" ש200

 2575342*054אס+ צחור 

 

 מכירות

  
 .בדו לי זוג תפילי! בשקית שחורהא

  0509427167*אלי מסלו

 השבת אבידה

נית� לצפות בסרטי# של הדגלנות של יו# העצמאות 

   BEYOUTU בשי חיפו"ע) ג# של שנה שעבר(

  "עצמאות בית גמליאליו# ה"
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  יבנה פעילות העמותה למע! החבר הותיק חבל

  י"מדרשת ח
  14/615/, ד"ז סיו! תשע"יו$ ראשו! י

  )ספר מלכי$( חנה לבל  – כ"תנ    8:45
10:15 11:15  

  "המומיות במצרי$:           "הרצאה
  פנינה ארוסי: מרצה

  !נשמח לראותכ# 
  .צוות העמותה ומרכז היו# בחבל יבנה
_______________________________________  

  ,לידיעתכ$
  נמשכת ההרשמה לטיול ליקנע$ ע$ עדנה אשד 

  . פרטי$ בפרסו$ המורחב19/6/14
מו כ! נמשכת ההרשמה לסיור לירושלי$ בהדרכת כ

  .עופר רגב
  מומל( ביותר. פרטי$ בפרסו$ המורחב , 30/6/14  ב

_______________________________________  
  ...נא לשריי!... נא לשריי!

  ספר מלכי$: הרצאתו של פרופסור יאיר זקובי(  בנושא
   .26/6/14, ד"ח סיו! תשע"ה ביו$ חמישי כ"תתקיי$ בע

  .באול$ החדש של מרכז היו$ בקבוצת יבנה
  19:00 –התכנסות וכיבוד קל 

  .19:30 –הרצאה 
_______________________________________  

  סיור בהדרכתו של עופר רגב
,  מסע מרתק ומרגש בעקבות חייה– כזוהר הרקיע

   –ח "ומותה של הטייסת ולוחמת הפלמ, אהבותיה
  זהרה לביטוב

 ששורשיה נעוצי$ בהתיישבות פרשיה הסטורית
המשכה באהבה טהורה , החלוצית בי! טרשי ההר

ח ואחריתה בתאונה אוירית "הנרקמת באוהלי הפלמ
  .בירושלי$

  30/6/14, ד"תמוז תשע' ה ביו$ שני ב"הסיור יתקיי$ בע
  17:00 8:00: בי! השעות
   I 80  :עלות

 ג$ לאלה שאינ$ משתתפי$ בחוג  הטיול פתוח לכול$ 
  אר(ידיעת ה

  .8548693: ההרשמה במרכז היו$ בטלפו!
 קיו$ הטיול מותנה במספר הנרשמי$

_______________________________________  
  טיול לאזור יקנע$

  בהדרכתה של עדנה אשד
  19/6/14, ד"א סיו! תשע"ה ביו$ חמישי כ"יתקיי$ בע

  17:00 8:00: בי! השעות
  דרגת קושי קלה

   90I     :עלות
   70I  :     תומכת.ק

 :מסלול הטיול
 .מסלול קל וקצר בנחל השופט •

 וילפריד ישראל  בקיבו( –ביקור במוזיאו!  •
ש$ נראה מיצג ואוס* של אמנות , הזורע

 ,מהמזרח

 ישראל  "המציל מברלי!: "כמו כ! נצפה בסרט 
  וילפריד

  .נבקר בג! הפסלי$ המיוחדי$
  8548693 08: הרשמה במרכז יו$ בטלפו!

  .מנת שנוכל לקיי$ את הטיול  על, הזדרזו להירש$
  

 העמותה למען החבר הותיק

 

  :המערכת

  שמרית פרנקל
  צקי יולס
  יהונתן רועי עזריה: מדפיס
  שרית גרוסמן: מפיצה

  

  .19:30הודעות לפרסום יתקבלו עד יום שלישי ב 

  :לכתובת המייל

com.gmail@dafmedabg   

  :לכניסה לאתר המושב
www.beitgamliel.org.il 

 57: סיסמא. גמליאל: שם
  

  08-9437133 :מזכירות המושב
net.bezeqint@828Sg 
  

 :ל של הועד לפניות חברים"הדואכתובת 

 com.gmail@admekomibgva  

  
  ההרשמה בעיצומה
  ערב שכולו נשי#
   גדולות מהחיי#

  בואנה למחוק את החור+ והסתו"
  "    ולהתחיל קי2 של זהב

  )2/7/14(בתמוז ' ה ביו# רביעי ד"אי
  בהיכל התרבות של גבעת וושינגטו�

  :בתוכנית
  .התכנסות  וכיבוד קל 19:00
חתירה ,יצת גבולותפר–  פסקל ברקובי19:302

  .למצוינות והגשמה עצמית
    הפסקה וכיבוד20:30
  ע# נורית הירש" ללכת שבי אחריי�"21:00
  סבתא או אמא ובת 3 100לאשה   3 60: עלות

_______________________________________  
  "פרח השכונות"

  בשיתו+ החברה למתנסי#
   והסעהלכרטיס 3 50

, זמורת חיה על הבמהת, זמרי# ורקדני#,  שחקני25#
  !תלבושות מדהימות בהפקה מטריפה שחייבי# לראות

בלב עיירה , במקו$ האחרו! שבו יכול לצמוח פרח
הטיפוסי$ , האגדות, דרומית נידחת בי! שלל הסיפורי$

המצחיקי$ והשטויות הקטנות מתחיל סיפור 
הסינדרלה שהפ) לקומדיה המוסיקלית חסרת הגבולות 

 חייה$ הלא קלי$ של אנשי$ פסקול". פרח השכונות"
קטני$ וצבעוניי$ החיי$ בצילו של נס גדול שעומד 

  ...לקרות בכל רגע
ניר : בימוי | קובי אוז: שירי$ וניהול מוסיקלי, מחזה

  ארז
, גיא זואר2, אוולי� הגואל, ר'עמי אנידג: בהשתתפות

, שלומי קוריאט, רכי'לירז צ, שי פלד, מאיר סוויסה
מ�  'מעיי� תורג, מירב שירו#, ריאורי זגו, אמיר קריא+

  .ועוד
 20:00 בשעה 13/7/14ו בתמוז "ה ביו$ ראשו! ט"אי

  בהיכל התרבות בבאר שבע
  .פרטי$ על הסעה בהמש)

   אצל עד! בתשלו1/7/14$הרשמה עד ה
  

ס"משולחן המתנ  
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 4201 ד " תשעי דרוםבריכת בנ
  !למשפחות בית גמליאל שלום

  .   אנו שמחים להזמינכם להצטרף למנויי הבריכה

  . בריכה גדולה חצי אולימפית ובריכת פעוטות-במקום

  .דשא והצללה, מתחם לישיבה, קיוסק,מלתחות ושירותים חדשים

  :תהליך רישום למנוי בריכה 

  ) לם ספורטבאו(הנכם מוזמנים לרכוש מנוי במשרד הבריכה 

רצוי להביא תמונה משפחתית לזיהוי )  תשלומים3ניתן עד (ק 'צ/יש לבוא עם תשלום מזומן

  בכניסה

  . כניסות לאורחים חינם12+  ₪ 1500:  למשפחהעלות המנוי 

  . ניתן להתקשר ולתאם זמן שנח לכם לרכישת מנוי

  לוח הזמנים

  14/613/ יום שישי -ה"פתיחת הבריכה בע

  )הבריכה נסגרת בחגים.(לוז מפורט ישלח בהמשך, של העונהז כללי "להלן לו

  ספטמבר  אוגוסט  יולי  יוני  זמנים

  מנויים  שיעורי שחייה/מנויים  מנויים  מנויים  8:00-10:00

  ---- ---- -  מנויים וחיצוניים  מנויים/קייטנות   ---- ---- -  10:00-14:00

  ---- ---- -  ונייםמנויים וחיצ  מנויים/ שיעורי שחייה  ---- ---- -  14:00-16:00

  מנויים  מנויים  מנויים  מנויים  16:00-20:00

  ---- ---- -  **אירועים/ מנויים   **אירועים/ מנויים   ---- ---- -  20:00-22:00

  ..) 'ימי הולדת וכו, בת מצווה/בר( ניתן לבצע אירועים קטנים בבריכה :שימו לב**

  .ה תיסגר אחר הצהרייםמדובר על שני אירועים בשבוע במידה ויתקיים אירוע הבריכ

   :מחירים

   ₪ 40כניסה לבודד                               *   

   35₪                  כניסה לאורח של מנוי *   

   ₪ 300           כניסות12כרטיסיה של   * 

  :הילימודי שחי

   .וג נוסף באוגוסטה השנה יפתח ח"בע.ה בחודשי יולי" יתקיימו בעב-יה לילדים העולים ל איקורסי שח

  . ' דק40- זמן שיעור15:00-17:00שיעורי השחייה הם בין השעות 

  . 750₪לילד ללא מנוי  ₪  400לילדי מנויים  : עלות קורס

  .050-7779594דורון ליברמן : פרטים נוספים 

  . קיץ מהנהלכולםאני מאחל 

                              

   דורון-בברכה

 מנהל הבריכה


