
  

  ד"בס

  

    

    

  

  

 

  עלון שבועי

 בית גמליאל

  
  חקתפרשת 

ב "תשע תמוז' י
30/6/12       

  765 ' מסןגיליו

  

 חקת
  19:29   בתכניסת ש

  20:34   יציאת שבת

  19:51  ש"מנחה באמצ

  20:01  ש"ערבית באמצ

 

   

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 הרב/  דבר תורה

ראש השנה ' קטיגור נעשה סניגור וכפי שמובא בגמרא מס
שמזאת הסיבה לא נעשית עבודת יום הכיפורים בבגדי 

עה בגדים לפי שאין קטיגור נעשה סניגור זהב אלא בארב
דמזהב נעשה עגל אלוהי מסכה ולפי הסברים אלו יש 

י אלעזר הכהן "להבין גם את ענין פרה אדומה שנעשית ע
י אהרון הכהן כי פרה אדומה היתה מכפרת על "ולא ע

חטא העגל ולכן זאת הסיבה שעבודה זו הגם שהיא 
תעשה בבגדי חשובה ביותר והיה ראוי מפאת חשיבותה ש

זהב אולם אין קטגור נעשה סנגור וחייבת להעשות דווקא 
 בבגדי לבן 
______________________  

  הרב, שבת שלום ובשורות טובות

 תלמידיו את רבי יוחנן בן שאלו: "ספרי" זאת חקת התורה"
זכאי באיזה כלים פרה נעשית אמר להם בבגדי זהב אמרו לו 

"והלוא לימדתנו רבינו בבגדי לבן והסכים על ידם  
 
תשובתו הראשונה של רבי יוחנן מובנת מפני חשיבותה של 

אבל מדוע הסכים על ידם שהיא נעשית בבגדי , פרה אדומה
י אלעזר הכהן "י הובא מדוע פרה אדומה נעשית ע" ברש?לבן

מאיר דרשן לפי ' י בשם ר"י אהרון הכהן הביא רש"ולא ע
כ לא ניתנה לו עבודה זו לפי שאין"שאהרון עשה העגל ע  

  שיעור לנשים
  
  .18:40השיעור מתקיים השבת בשעה 

__________________  
  רבקה, שבת שלום

  מקווה
  

  .ש"מוצ, חמישי, רביעי: בימים 0548094202אילנה 
  .שני שלישי, בימים ראשון 0544534015דבורה 

   .בימי שישי לסירוגין
  יש לקבוע מראש 

  פרויקט בר מצווה
  . בבית משפחת בוכניק17:00נפגשים השבת בשעה 

 

  "סדר זרעים"סיום 
" סדר זרעים" נערוך סיום 10/7בתמוז ' ביום שלישי כ

אורח הכבוד הרב ישראל מאיר לאו . במועדון הגדול
ובהשתתפות ראש המועצה מר , יפו-א"א רבה של ת"שלי

כל . 20:30בשעה הערב יתקיים  .'אליעזר ביננפלד שיחי
  .ים והנערות מוזמניםרהחברים והחברות הנע

______________________  
 הרב, אות את כולםמצפה לר

  
נלקח בטעות בוסטר גדול בצבע חום שהיה מונח ליד בית 

   . מימון משפחת
  

   0505305808 אריאל בריח

 השבת אבידה

  
 לענת וצביקה שטאובר בהיכנס הבן תומר ל טובמז

ה להרבה שמחות ונחת "שתזכו בע, לנועם עול מצוות
  .מכל הילדים

תומר  בהיכנס הנכד  לסבתא רבקה ברקאיל טובמז
ה להרבה שמחות ונחת "שתזכי בע, לנועם עול מצוות

  .מכל הנכדים בבריאות טובה
_____________________  

אנו מזמינים את כל תושבי  .בננו תומר הגיע למצוות
  .במועדון הגדול לאחר התפילהרבה -המושב לקידושא

 ענת וצביקה שטאובר

______________________________________  
חפציבה  , לסמדר ושפט בן יאיר בהיכנס ביתכםל טובמז

  .לנועם עול מצוות
  .ה להרבה שמחות ונחת מכל הילדים"שתזכו בע

 

 מזל טוב

  
פיקוד העורף בנושא הערכות ניתן למצוא את מצגות 

 .י" בדף צח-לרעידות אדמה וירי טילים באתר המושב 
י "אנו מקימים צוות חילוץ מקומי שיאומן ע, כמו כן

 .המעונינים להתנדב לצוות נא לפנות אלי. פיקוד העורף
                                                                      

 ביטחון
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 להפתיע את   מעוניינים? ה/חוגגים יום הולדת לילד

רק ! מבצע ?ןיש לכם אירוע ואתם רוצים גיוו? םהחברי
  ! שקל לאירוע100מכונת סוכר רק ב !לחודש הקרוב

  !אירוע שקל ל100מכונת פופקורן רק ב
  0546641044  אברהם פישר

________________________________________  
אשמח לשמור להפעיל ולהעסיק ... החופש הגדול בפתח

   .ילדים

  0522901677עופרי כהן 
________________________________________  

בין השעות ) 03/07 -החל מה(בימי שלישי בחופש הגדול 
מוזמנים כל  .וג חיות לילדי הגנים יתקיים ח16:00-17:00

בחוג הילדים יפגשו וילמדו על חיות  .ילדי גן רימון ואורן

 .ילות ועוד'ינצ'צ, ארנבונים, חמוס, כמו נחש, מעניינות
 .ח למפגש" ש5: המחיר . שעה-משך המפגש

 .193התאנה ' רח, החוג יתקיים בביתי
  9438950 ארז וינשטוק                                                    

_______________________________________  
בגמר היורו  בואו בהמוניכם לצפות יחד -2012גמר היורו 

כולם  21:00החל משעה  .בדשא ליד המועדון על מסך ענק
  .גם הגברים מוזמנים. הכניסה חופשית, מוזמנים

_______________________________________ 

פנויה בשעות  .לשמור על ילדים במהלך החופשמעוניינת 

 .הבוקר ואחר הצהריים
 0532840405רוני בוכניק 

________________________________________  
    .בתיכון קבוצת יבנה' רוש מדריך פנימיה לשכבת יאד

 8548346 אוריאל אסולין                      

________________________________________  
  .גורים מעורבים מקסימים: למסירה

 0544233129סו מסלו 

 לוח מודעות

  
  

 מתפנה מאוגוסט.  חדרים3, בית פרטי להשכרה
  0528906222לפרטים שמואל 

________________________________________ 

במרכז  .מיזוג אוויר מרכזי . חדרים 5.בית חדש ומקסים
 0522709385 וןשמע                                                 .המושב

________________________________________  

 חדרי שירותים 2, מטבח, חדרים 2 .יחידת דיור להשכרה

זוג צעיר או , מתאים לסטודנטים .ומקלחת מרווחים

  !דיכול לשמש גם כמשר .מטפל+ למבוגר
 0522685344צבי  ,0524328745לאה 

________________________________________  
ני חדרים פלוס פינת אוכל ומטבח מאובזר להשכרה ש

 0542323643גדעון                                . מחודש יולי הקרוב

________________________________________
 ,מתפנה דירה להשכרה בתחילת ספטמבר
  .חמישה חדרים יפיפיים ממוזגים וגדולים

 089430545/ 0524498254  לאריאמשפחת                    

________________________________________   
 3 אוגוסט מתפנה יחידת דיור יפיפיה בת   בחודש מתפנה
 מטבח חדש, ארון גדול בחדר שינה, עם מזגן חדרים

 משפחת פרץ .1+מתאים לזוג צעיר 
0502051110 / 0502051108  

______________  

 מכירה/ן להשכרה"נדל

  
 -וע הקרוב ה בשב"חם יתקיים בע-מפגש מיוחד של בית

בשעה , )01/07(, ב בתמוז"י, ביום שני  –שימו לב לשינוי 
נארח את מר דוד .  במועדון וותיקים הצהריים- אחר17:00

מיצוי " :הראל מקבוצת יבנה אשר ישוחח עמנו על הנושא
רצוי מאד שבני משפחה נוספים של  ".זכויות ניצולי שואה

סייע על מנת שיוכלו לניצולי שואה יגיעו לשיחה זו 
  .להסתייעו
ג בתמוז "ביום שלישי י, למחרת   !!!לתשומת ליבכם*
צ יתקיים במרכז יום קונצרט " אחה17:00בשעה , )03/07(

 מוסיקת –שמחת הקצב  :בתכנית. חגיגי לסיום העונה
 –ולדימיר פרידמן !   נור  כי–פבל לוין  :עם הנגנים,  עולם

!! בוד קל יוגש כי ! אקורדיון –אמיל אייבנדר !  קלרניט
הסעה תסודר בהתאם !!!  הציבור מוזמן . 25₪המחיר 

א "נא להירשם לא יאוחר מיום ראשון הקרוב י. לנרשמים
על מנת , 08-8548693אצל אופירה בטלפון  )01/07(בתמוז 

תודה לחברנו מר נחשון וולפסון  .שנוכל לארגן את ההסעות
  .על השיחה המעניינת שנתן לנו בשבוע החולף

______  __________________    
   לפרטים נוספים                                  

  9437841 מרים גרינוולד 
  9431310 לב -מרים בר 

 בית חם

 מקווה

האם לא הגיע הזמן . לאור בעיית טבילת הכלים במקווה
שבמושב דתי עם אוכלוסייה לא מעטה יהיה סוף כל סוף 

  ?למה אנחנו צריכים להגיע ליבנה? מקווה כלים
זה צריך להיות חלק משרותי הדת שאנו צריכים  לדעתי

ש מקווה לטבילת נשים צריך לקבל וכמו שי
בתקווה שיעשה משהו בנדון בזמן  .לטבילת כלים קווהמ

  .הקרוב ולא בעתיד הרחוק
_________________  
  חמדה שטריקר

 

  מרפאה
לא . 1-12/7ר פולק יוצא למילואים מ"ד, לציבור שלום

יש לברר עם האחות לגבי  .ידוע אם יהיה רופא מחליף
ה ולא יהיה רופא ניתן לפנות למרפאות במיד, רופא מחליף

  .הסמוכות בתיאום עם משרד המרפאה
  9326400 -הדקל, 9235200 -נאות אשכול

________________  
 אבלין, בברכה

הסדנא כוללת  נפתחת סדנת נשים בנושא אורח חיים בריא
השלכות , שיחה קבוצתית בנושא תזונה ועודף משקל

כל זאת בשילוב פעילות  .בריאותיות ושינויים באורח חיים
  מפגשים10תכלול , הסדנא תחל בחודש יולי .גופנית במים

במושב , 18:00-20:00ותתקיים בימי חמישי בין השעות 

    9319230 / 0523256053: לפרטים נוספים .גאליה

 info@alhamayim.co.il מיילאו ב
 052-4328745: ות ניתן להתקשר לפרנקל לאהלהמלצ
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 )גוזפה גריבלדי" (תהא ידך נכונה לעזרה ולא לשונך"

 תתגמדנה המילים ותקצר היריעה
  מילות הערכה,יקריםידידים ומכרים  ,להביע לכם חברים

 ,על תשומת הלב האישית והחמה
 ,על ביקורי החולים ,על הארוחות המושקעות והטעימות

להודות על כל אותם , הטלפונים הדורשים לשלומינו
תודה על  ,הלב-תודה על הנדיבות וטוב ,העידודים

אין גבול לתודות שאנו  .העזרה וההיתעניינות,ההשקעה 

 ...חבים לכולכם
שניזכה להחזיר  ,ולאפרת אסקל תודה ענקית על האירגון

 , בריאות טובה ,רק בשמחות
 יואל ונויה שני,אופיר,מיכל,אוהד

 

  אמבולנס המשאלות
  

אמבולנס "יקט מדהים שנקרא אני מנסה לסייע לפרו
זהו מודל שהביאו מהולנד ולפיו ציידו  ."תוהמשאל

כדי לסייע לחולים סופניים  אמבולנס בכל הציוד הנדרש
הוא מיזם של " אמבולנס המשאלות" .להגשים משאלות

בקשות של אנשים  ששם לו למטרה למלא, מגן דוד אדום
סופניות שיכולת המתמודדים עם מחלות קשות או 

ללא ,  תשלוםהשירות ניתן ללא .דהאב הניידות שלהם

 .אמפטי ומחבק ,אוהד, וביחס חם, גזע ולאום, הבדל דת
         http://www.mda-ambulance-

wish.org.il/AmbulanceWish/Homepage.aspx 
  .יש-נדבים להפעילו מת ,  יש-אמבולנס , לא תאמינו

 
אין מספיק שיווק לפרויקט ולכן יש לא מעט ימים בשנה 

עומד בחניה ללא שימוש והמתנדבים נותרים  שהאמבולנס
 .חסרי מעש

מה שצריך לעשות זה לפרסם את המידע בין כמה שיותר 

 :שיסייעו בדברים הבאים אנשים כדי
, טלויזיה, רדיו,  עיתונות-לפרסם את הפרויקט .1

  .ב"וכיו, ל"בדוא העברה, נטאינטר
, להגיע לבעלי התפקידים המתאימים בארגוני סיוע. 2 

שיש להם אינטרקציה עם אוכלוסיה  ,ובבתי חולים
 .הזקוקה לשירות מסוג זה

לחשוב על רעיונות נוספים לפרסום הפרויקט ולהביא .3

 .שימוש בציוד ובמתנדבים למקסימום
  ,עמוזמנים להפיץ את המיד

  ..םושנהיה בריאי  שלא נזדקק 
 וינשטוק                                                          תמר 

  
  חנה לבל, ך"תנ  8:45

 "סיפורי פיתוי תלמודיים: "הרצאה   10:00
  שמוליק פאוסט: מרצה

  3/7ג תמוז  "     יום שלישי י
  .חם-בהודעות ביתפרטים .    קונצרט חגיגי -  17:00 

  

 העמותה למען החבר הותיק

  מיכל הגננת יוצאת לפנסיה,ת חינוך שנו34לאחר 
 ,מיכל יקרה

  עשייה  ,בתום תקופה ארוכה של אהבה
ברצוננו . ונתינה אין סופית ,מסירות ,הקשבה, למידה

  ...לברך אותך עם סיומו של פרק נוסף בחייך
תמיד היית מספר , אין ספק שקשה היא הפרידה, מיכל
ת אכפתי, אחראית , כישרונית, מוכשרת, חכמה.אחת

  !ובקיצור גננת מדהימה
 אין מילים בפינו ,אין ביכולתנו  לתאר את הערכה הרבה

כולך . את אדם שלא פוגשים בכול יום ,להביע את ההוקרה
  .מלאה בנתינה ובאהבה עד תום

ופנייך תמיד תהיינה , מי ייתן וידייך יתמלאו תמיד בברכה
  ..ורגליך יישאו אותך להגשמה, מאורות משמחה

_____________________  
   אוהבים ומעריכים המון
  הורי וילדי בית גמליאל

  

 

 טוב להודות
 

 
  :לציבור החברים צרכני המים

לפני כשבועיים קיבלו החייבים עבור צריכת מים דרישת .א
, חברים אשר לא ישלמו את החובות. לתשלום חובותיהם

בתוספת עלויות פירוק , הםתצומצם אספקת המים לבתי
  .הודעות נוספות לא ישלחו. והרכבה של המערכת

  .שעות קבלת קהל לצורך תשלומים מופיע בהמשך
  :י"ניתן לשלם את התשלומים גם ע

מסומן (י המזכירות "קים בתיבת הדאר שע'הכנסת צ. 1
  )מים

  .מסירה אישית למזכיר. 2
 .112115ן  -העברה בנקאית לח. 3
  ניתן לשלם בהוראת קבעבשלב זה לא . 4
או ביטול תשלומים עבור /צרכני מים מבקשים הנחות ו.ב

צריכת מים שלטענתם הלכו לאיבוד בבתיהם או בחצרות 
 .עקב תקלה או פיצוץ במערכת המים הפרטית

ועד האגודה החקלאית החליט שלא להיענות לבקשות 
אלה כי פחת המים המצטבר והמחיר המינימלי שגובה 

  .המים אינם מאפשרים מתן הנחההאגודה עבור 
  

  :לציבור בעלי המשקים 
נמצאות ) מ"מש(תוכניות הגבולות הסופיים של המשקים 

י "ובימים הקרובים יתבצע סימון פיזי בשטח ע, במזכירות
  .יתדות

המעוניינים לעיין בתוכניות מוזמנים למזכירות בתיאום 
  .עם דוד אנגל המזכיר

  
  )מי ובירורי מיםלטובת תשלו(קבלת קהל במזכירות 

  
. 1/7 יום ראשון  -מנהלת החשבונות  שלומית נובוגרוצקי

  )5/8 -לאחר מכן ב(
  17:00-18:00המזכירה אלה      בימי ראשון  בשעות  

  08:00-09:00  בימי  רביעי  בשעות      
  050-5203085  ' בתיאום בטל  המזכיר דוד

_______________________  
  מזכירות האגודה החקלאית

  

 משולחן הוועד החקלאי
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  נוער וקייטנות–ס חבל יבנה "קיץ במתנ*

  ס"הנחיות להורי הנרשמים לקייטנות המתנ
  ) :י הקייטנות נוסעות יחדיותש(מחנה ספורט+ ס"קייטנת בי: הסעות . א

  .   הגעה לישיבת נווה הרצוג8:05, )'ב-ו' להסעה זו עולים רק מסיימי א(ת גמליאל  בי7:45,  יציאה מבן זכאי7:30 -'אוטובוס א
ו והגעה לישיבת נווה "ג, נסיעה לקבוצת יבנה, )ומחנה ספורט בלבד' ד', מסיימי ג( יציאה מבית גמליאל 7:40 -'אוטובוס ב

  הרצוג
הגעה לנווה הרצוג ,  בני דרום 7:55, )וממתינים בתחנהמחנה ספורט יורדים (הגעה לנווה הרצוג ,  ניר גלים 7:45 -'אוטובוס ג

 .ונסיעה לקבוצת יבנה למחנה הספורט
  .13:00יציאה לכיוון היישובים באותם מסלולים בשעה : פיזור

  .יתקבל עדכון בהמשך.  היציאה ישירות מהיישובים-בימי יציאות
  .ס" בני דרום ונסיעה למתנ8:50,  בית גמליאל8:30": נשים קטנות"
ביום     הראשון של הקייטנה , כמו כן .אנא עקבו אחר המסרונים–ס להורים לטובת עדכונים .מ.מעת לעת יצאו הודעות ס. ב

  .יש לקחתה מתיקי הילדים. תחולק תוכנית מפורטת של הפעילות
  נא לקחת  .מדי יום ובפרט לפני ימי יציאה מהקייטנה יחולקו לחניכים פתקיות מידע לגבי היום הבא. ג
  .   מהחניכים את הפתקיות 

  :מספרי טלפון של צוותי הקייטנה . ד
 ל"דוא נייד שם

 h_y_oren@013net.net 0505773680 אורן קלימי
 renanaba@gmail.com  0546671969 רננה ברמן
 3ortima@gmail.com  0502382381 עמית רונן
 yoezer94@walla.com  0546672658 יועזר עמר
 orikorik1996@gmail.com  0543166783 אורי קליין

 ef_2@walla.com 0543488177 אפרת להמן
 orian554@walla.com  0549260809 אוריאן מור

 talush37@gmail.com  0528717371 טל פרץ
 hilallush@gmail.com  0525005883 הילה כהן
 havale8@gmail.com  0509600260 חוה בניה

  0504792823 נופר וישנגרד
   מיכל גואטה

 Sapir_18_n@walla.com  ספיר ניני

  0506858623 םאסי של
  0503200293 שורי לוי

  . או יותר בימים ארוכים13:00נא לצייד את הילד עם כריך מספק עד ). למעט טרופית(השנה בקייטנה לא תתקיים הזנה . ה
  !.גם אלו שגרים קרוב-לא תותר יציאה עצמאית של ילדים לכיוון הבתים. ו
  . נא להקפיד על שליחת הילד לימי היציאות לבוש    בפריטים אלו. בימים הראשונים יחולקו כובע וחולצת הקייטנה. ז
  .מהקייטנה בכוונתי להקפיד מאוד על כל סימני אלימות ובעיות משמעת בקייטנה עד כדי הרחקת ילדים . ח

  אשמח לקבל תגובות מההורים במייל ולשלוח תמונות מהווי הקייטנה
  ועדות החינוך ביישובים או אצלי/נא להתעדכן אצל הרכזים. ויות רבותבקיץ מתוכננות לנוער פעיל -קיץ לנוער חבל יבנה*

   ובריאבטוח, נעים, קיץ שמח
  אורן

  : בתוכנית . באולם בגבעת וושינגטון יתקיים יום האישה )4/7(ד תמוז " ביום רביעי י,ה"אי -יום האשה *
    ארוחת ערב קלה,    דוכני מכירה18:00
  ...נתפוס את הבטן, נצחק, נשמח.הסוחפת ומצחיקה ,  בידור חדש עם נויה המוכרתמופע-" נויה יוצאת מכלים   "19:45

  ! מי שלא באה מפסידה
   מגישה תוכנית סוחפת ומרתקתורדה גולדברגר.  מופע בסיפור ובזמר משיריה של נעמי שמר -"הכל פתוח:  "21:00

של ודרך האנשים הטובים  הילדות, ך נופי הארץדר ,מופע שנע בין זיכרונותיה של נעמי מבית אבא .המלווה במצגת מרהיבה
   עופר כץ:  עיבודים וליווי. שלנו הארץ

  .ס אצל הדס" הרשמה במתנ.ביום האירוע ₪ 90 , בהרשמה מוקדמת ₪ 70: עלות לאשה
  

נשים  .ועוד תכשיטים, כובעים, מטפחות, תיקים, בגדים י תושבות מהמועצה והסביבה"בתחילת הערב יהיו דוכני מכירה ע
  08-8622101ענת  דוכנים נא להירשם אצל הדס או  המעוניינות לפתוח

  

  ס"משולחן המתנ
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  שוןיום רא
  1/7  תמוזא"י

  

  שנייום 
  2/7   תמוזב"י

  שלישייום 
  3/7 תמוזג "י

  ביעייום ר
  4/7   תמוזד "י

  שייום חמי
  5/7 תמוז ו"ט

  
16:00  

שיעור תורה לילדים 
  )נ הגדול"ביהכ(

17:00  
מועדון (בית חם 
  )וותיקים

18:00-20:00 

  ספריה
  

  16:00  
שיעור תורה לילדים 

 )נ הגדול"ביהכ(

18:00-20:00  
  יהספר

 19:39  תפילת מנחה 
 05:20  תפילת ותיקין

 07:30 נ הגדול"ביהכ מאיר פישר, שיעור בעיניני גיטין
 07:30 שטיבל שיעור במסכת שבת

 08:30 נ הגדול "ביהכ שחרית
 08:15 י"מנחת ש שחרית

  נ הגדול"ביהכ שמואל שטאובר, שיעור למבוגרים, לאחר התפילה
  נ הגדול"ביהכ י שטאוברריק, במקביל שיעור לילדים

 13:30 שטיבל מנחה גדולה
 13:15 י"מנחת ש מנחה גדולה
 13:30 נ הגדול"ביהכ מנחה גדולה

 13:30 י"מנחת ש תהילים לילדים
 17:00 נ הגדול"ביהכ הרב, שיעור גמרא

 17:00  בוכניק'משפ פרוייקט בר מצווה
 18:18 מייזליק' בית משפ תהילים לנשים ונערות

 17:30 על דשא הרב פרקי אבותחוג 
 18:40 מועדון ותיקים  הרבנית -שיעור לנשים

 18:45 בני עקיבא מפקד
  שטיבל מרדכי טוויטוש "שיעור בפ, בין מנחה לערבית

 חקתזמני שבת 

  לוח אירועים לשבוע הקרוב

  !!!שבת שלום ומבורך
  !!נעימה ובטוחהחופשה 

  
  :המערכת

  עידית בוכניק
  טוויטו-שירי גביש

  אפרת להמן: מדפיסה
  שרית גרוסמן: מפיצה

הודעות לפרסום יתקבלו עד יום 
  .19:00שלישי ב 

dafmedabg@gmail.com 
www.beitgamliel.org.il  

  57: סיסמא. גמליאל: שם
  9437133 :מזכירות המושב

Sg828@bezeqint.net

  

 -ז שבת"לו

 ש"פעולת ער 22:45

 מפקד מדריכים 18:30

 מפקד 18:45

 סעודה שלישית ערבית והבדלה ,פעולות ,מנחה

במשך החודש הקרוב !השבת אנחנו מתחילים את חודש תנועה  *
 .הגעה עם כחולבן והתנהגות ,קיים תחרות בין השבטים על נוכחותתת

 בשבתנועה ויזכה בפרס  יוכרז כמנצח שבט שיצבור את מירב הנקודות
 !!דשווה במיוח

ח " ש20+ במזכירות 8:00יום ראשון הקרוב יציאה לסופרלנד בשעה *
ה שיש להם 'חבר!!מי שלא יביא כסף להסעה לא יעלה !על ההסעה

ף ורוצים לצאת יכולים לבוא באותו יום איתנו בהסעה חברות בתוק

 .ח ולהיכנס" ש45לשלם 
 פרטים אצל המדריכים!  יום בישול מטוורףביום שלישי הקרוב*
ב עם מדריכה מקצועית שבאה " מסיזומבה לבנות חב,יום רביעי הקרוב*

  !ףבואו בכי . שקלים לבת10עלות  !במיוחד אלינו
______________________________  

 ב"אוהבים צוותשע !שבת שלום               

 

 בני עקיבא


