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  עלון שבועי

 בית גמליאל

  
  אמורפרשת 

ב "תשע אייר ג"י
5/5/12       

  757 ' מסןגיליו

  

 אמור
  19:01   כניסת שבת

  20:04   יציאת שבת

  19:27  ש"מנחה באמצ

  19:37  ש"בית באמצער

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 הרב/  דבר תורה

י כל מיני ארועים שקורים "מתעורר ליראת שמיים ע
ובחינה שניה היא שהאדם , סביבו וגורמים לו להתעוררות

רא עד שהוא מגיע מצד עצמו יושב ומתבונן בגדלות הבו
' ועל זה אומרת הגמ, בכוחות עצמו ליראת אלוהים

" גדול הנהנה מיגיע כפו יותר מיראת שמיים"בברכות 
הינו בכוחות עצמו , שהגיע לזה מיגיע כפו, גדול אותו אדם

י שעוררו אותו אירועים מיוחדים וגרמו לו להגיע "ולא ע
 קדושים"ליראת שמיים ובכך יבוא כפל הלשון בספוק 

היו "י התעוררות עצמית אז "היינו ע" יהיו לאלוהיכם
 אז נוספת להם התקדשות עצמית כי דרגה זו ,"קדש

  .בברכות' גבוהה יותר כנאמר בגמ
_____________________  

  הרב, שבת שלום ובשורות טובות

' היהם ולא יחללו וכוקדושים יהיו לאלו: "'א פסוק ו"ק כפר
"והיו קדש  

 
קדושים "תחילה נאמר ,זה לכאורה יש כפל לשון בפסוק 

בברכות ' אומרת הגמ? "ויהיו קדש"ובסוף שוב נאמר " יהיו
יגיע כפיך " גדול הנהנה מיגיעו כתיב ,אמר רבי חייא בר אמי"

אשריך בעולם הזה וטוב לך , "כי תאכל אשריך וטוב לך
וקשה להבין , עולם הבא ולגבי ירא שמיים וטוב לך לא כתיבב

, ס לכל דבר והיא כל האדםדהלוא יראת שמיים היא הבסי
במאמרי ? ואיך אפשר לומר שנהנה מיגיע כפו הוא יותר גדול

  שהאדם-האחת. בחינות' ל בעניין יראת שמים ישנן ב"חז

  שיעור תורה
ובבית , השבת לא יתקיימו שיעורי התורה על הדשא

  .צ"הכנסת אחה
_____________  

  הרב, להתראות

  שיעור לנשים
  השבת לא יתקיים השיעור לנשים

__________________  
  רבקה, שבת שלום

  מקווה
  

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

  .בימי שישי לסירוגין
  

  
  

 מוזמן ליצור שאיבדי  מ,נמצא מסוק צעצוע בחצר שלנו
  :קשר עם

 
  0545677101 משה כהן

_______________________________________  
  

 . בצבע אפור בגן מושינמצא דיסק און קי
  .ניתן לקבלו אצל עמיאל גרינברג

  
_______________________________________ 

  
 .נראה כמו עשוי מכסף, נמצא גביע קידוש קטן

  .יוחזר לבעליו על פי סימנים

 
 ארז וינשטוק

 השבת אבידה
 

 להורים ל טובמז, הסלחפציה עמר שהתארל טוב מז
.סימונה ודוד עמר  

.ה להרבה שמחות ונחת"שתזכו בע  
 

 מזל טוב

  

 על אירגון ה לדליה אביגדורי וליעל נדלרתודה רב
אירגון מסע  על לאהוד אלפרט ולמוטי טויטו. הטקס

 .האופניים ביום העצמאות

 

  טוב להודות
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 אב חד  הינואבא שלי ):17גיל (ות נערמבוקשים בגדי 

שמח לקבל אלכן אני , מועטה יכולת כספית  בעלהורי

  .תודה רבה מראש,  צורך בהםאין לכםשקיות בגדים ש

nicol0500@walla.com 

______________________________________  
  . 20₪- בים אספרגוס טרי20: ישר מהגינה

  
  0544833129סו מסלו 

______________________________________  
 פנויה לעשות , עם ניסיון, אחראית18נערה בת 

  .ביבייסטר בכל שעות היום ובערבים
  

  0547721341-דורין כהן
______________________________________  

 ?עובאירמעונין במזכרות לאורחים 

  .הפקת מגנטים עם תמונות 
  

    0544923453 אופיר הקר
______________________________________  

 באוקלנד מגיע האורתודוקסיתבחור מקסים מהקהילה 
 .ל של הצבא" מחבפרויקטלהתנדב בקיץ 

הבחור מגיע כחודשיים לפני תחילת התוכנית במטרה 
להשתלב בחברה הישראלית ולשפר את רמת העברית 

אנו מנסים לעזור לו במציאת חדר למגורים  .שלו
וא מחפש בנוסף ה.  אוגוסט-לחודשי יולי) בתשלום(

שיעורי עזר , לאותחקבעבודה במושב או מחוץ לו 
כל רעיון אחר יתקבל (  בייבי סיטרה אוהדרכ, באנגלית

 .)בברכה

  .ןאמיו , חרוץ,לבבי, מקסיםהבחור 
 תודה ,לפרטים נוספים נשמח אם תצרו עמנו קשר

  !מראש
 שירי ומוטי טויטו

 0522392124מוטי 

 0528846354שירי 

  

הכוונה היא , כאשר המזכירות מפרסמת מודעה על פינוי גזם
חומרים אחרים מפריעים מאוד במיחזור הגזם . לגזם בלבד

  ).קומפוסט(והפיכתו לדשונת 
אנא פנו קרטונים למכל המתאים ליד המכולת ובכל מיני 

גרוטאות אפשר . וכן כל דבר לפי עניינו, ודות איסוף ביבנהנק

 .לתרום לגנים ולמעון
  !במעט השתדלות תעשה הרבה טו

  אילו קרשים כשרים לל"ג בעומר?

 אך זהו יום בעייתי -ג בעומר "בעוד ימים אחדים נחגוג את ל
הקרשים . מאוד מבחינת זיהום האוויר ומבחינת הבריאות

סיבית וחלקי , MDF, מלמין[ עץ הנאספים כוללים תחליפי
 והשרפה שלהם פולטת לא רק -] רהיטים מכוסי פורמאיקה

 !עשן אלא גם חומרים רעילים ומסוכנים לבריאות

 -חלקיקים וגזי חממה , עצים רגילים שנשרפים פולטים עשן
, אבל שרפת תחליפי עץ. אף אחד מאלה לא עושה טוב לסביבה

ת לאוויר חומרים רעילים פולט, וכן עץ צבוע או מצופה בלכה
פורמלדהיד , תרכובות אורגניות נדיפות: הרבה יותר
  . חומרים הידועים כמסרטנים-ודיוקסינים 

מקורם של החומרים הללו בדבקים ובחומרים הכימיים 
. שמשמשים להדבקת השכבות או שבבי העץ יחד למקשה אחת

כאשר הם נשרפים נפלטים החומרים הרעילים הללו 
  . חודרים עמוק לתוך מערכת הנשימהוהם ,לאוויר

השרפה של רוב חומרי ? ומה לגבי פלסטיק; עד כאן לגבי עץ
, )הלוגנים(פולטת לאוויר חומרים רעילים אחרים  הפלסטיק

כשהם נפלטים לאוויר הם יוצרים . המכילים ברום או כלור
  .שוב את הדיוקסינים המסוכנים

חדר מיון מחקרים מראים שישנה עלייה בשכיחות הפונים ל
ג "בסמיכות להחמרה הזמנית באיכות האוויר עקב מדורות ל

   .בעומר

השתדלו שלא יהיו שם , היטב היטב את הקרשים אנא מיינו
  !וכולנו ניהנה מחג שמח, תחליפי עץ וכמובן לא פלסטיק וניילון

 לוח מודעות ועדת איכות הסביבה

  ק אביבשו
  

שני יום  באיסרו חג שבועות ה"יתקיים השנה ב שוק אביב 

 .במועדון הגדול במושב בית גמליאל 28/5
 .21.00 - 9.00השוק יתקיים בין השעות 

, כלי נוי , כלי בית, מתנות:בשוק ימכרו חפצים מכל הסוגים 
 .והכל במחירים סמליים, תכשיטים ועוד, ספרים , משחקים

ם להגיע למכירה ונשמח אם תיידעו חברים ובני הנכם מוזמני
 יתרם ישירות לילדים ממשפחות ףשייאסהכסף . משפחה

  .נשמח עדין לקבל דברים למכירה בשוק .מצוקה
____________________________  

 קחמדה שטריקר ומדי מייזלי ,בברכה

 

  עצם-תרומת מח
  

ציאת קריאה דחופה לכלל הציבור להגיע לבדיקת דם למ
 .)ימזעק(יה של חנית אלבז חי עצם להצלת-מח תרומת 

 . מרחובות34-בת , אם לשלושה ילדים קטנים, חנית

 .אשר לקתה בסרטן הדם

 .עצם-זקוקה בדחיפות רבה להשתלת מח

 
מציון מבצע יום התרמה מיוחד -עקב מצבה ארגון עזר

 באייר'  יב4/5ה ביום שישי "אשר יתקיים ב ,עבורה
 15כוכבא - בבית פנחס רחוב בר9:30-13:00בין השעות 

 .שעריים רחובות' שכ
 "נתיבות משה"ס "הרצל מול בי' פינת רח

 .18-55מתבקשים להגיע אנשים בריאים בגילאי 
ז באתר של . לבדוק לפי תניתן, אשר לא נמצאים במאגר(

 .מדובר בבדיקת דם פשוטה) וןמצי-עזר

 

 .חנה חנית בת בתיה בדרה: לתפילות לרפואתה
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  ,חברי מושבנו האהוב
את טקס יום הזיכרון לחללי ) נוער המושב(לפני שבוע הרמנו 

 ואנחנו , השקענו בטקס המון.האיבה פעולות ל ולנפגעי "צה
  .מקוים שהתוצאות היו בהתאם ושהטקס היה מכובד

היינו רוצים להסביר את הפרשיה של הרמת טקס יום 
 בשל הפניה של רבים, טקס יום השואה" ביטול"הזיכרון ו

  : וחוסר ההבנההבלבול, מחברי המושב
  

ראוי לציין שטקס יום השואה הוא טקס חשוב , ראשית
  . ויש לערוך אותו בכל שנה בדיוק כמו יום הזיכרון, מאוד

נמצאים בשבועות אלו ) נוער המושב(שאנחנו , יש לזכור
  .. מתכונות ועוד,  בגרויות-בעומס עצום בלימודים

  
ו שהשנה למרות הרצון החלטנ, לאחר ניסיון של שנים

דבר זה , להרים את שני הטקסים בצורה הולמת וראויה
החלטנו .ם הזמן שיש לכולנו לחזרות מצומצאינו אפשרי כי

שיש לבחור את אחד משני הטקסים שצמודים כל כך זה 
  .על מנת שנוכל להרים טקס אחד מכובד וראוי, לזה

 ,טה שלנווהודענו להם על ההחל, פנינו לאחראים במושב
כאשר אנחנו בוחרים לערוך את הטקס של יום הזיכרון 

ובבקשה שקבוצה אחרת של אנשים ייקחו , )הסבר בהמשך(
וכמו שראינו (על עצמם את הפרויקט של טקס יום השואה 

 - לא רק הנוער יודע להרים פרויקטים-לא פעם אחת
  .)'תהלוכות וכו, הצגות, םריקודים למיניה

ורמים מעלינו ואנחנו לא עסקנו מכאן הבעיה הועברה לג
  .בכך אלא בהכנות לטקס יום הזיכרון

  
אנחנו מצטערים ואף מתביישים על כך שלא נערך טקס 

אבל אי אפשר לשים אצבע מאשימה על , במושב כמצופה
  . כאשר לא מבררים את הסיפור שמאחורי איתנו,הנוער

 להרים הרצאה 90-תודתנו ליוני נדלר שהצליח בדקה ה
ושא השואה ולהמעיט את הבושה של חוסר ציון מכובדת בנ

  .יום זה
  

ברצוננו להוסיף גם את הסיפור מאחורי הבחירה שלנו ביום 
כאשר נודע . ערכנו את טקס יום השואה, לפני שנה: הזיכרון

לנו שרוב חברי המושב מתכננים לנסוע לטקס בניר גלים 
החלטנו לשנות את מועד הטקס מערב יום , בבית העדות

, עמלנו על הטקס שעות רבות. ליום השואה עצמוהשואה 
 הכל על מנת שנוכל להפיק טקס ,בין בחינה כזו או אחרת

 את -את חברי המושב והכי חשוב, מכובד שיכבד אותנו
  .מקימי המושב שאנחנו כל כך מעריכים, ניצולי השואה

לאחר החזרות האחרונות הגיעה השעה , בערב הטקס
  -היתה מצומצמת ומבישה כמות האנשים שהגיעה -היעודה

גם אותנו לאחר כל ההשקעה והמאמצים וגם את האנשים 
  .שהטקס היה לזכר משפחותיהם וקרוביהם

  
ומקוים , נו מצטערים על עוגמת הנפש שנגרמה לרביםא

ששנה הבאה נוכל לעבוד בשיתוף עם המבוגרים של המושב 
שחוץ מהיותם טקסים , ושנוכל להרים שני טקסים מכובדים

כל אחד מהטקסים הללו ,  וחשובים במדינת ישראלרשמיים
 של םנוגע במושבנו אישית וכולל בתוכו רבים מיקיריה

  . החברים במושב
__________________  

  ,שבת שלום
  . נוער בית גמליאל

  

  בעקבות טקס יום העצמאות
ב לנו התרגשנו מהתגובות שקיבלנו בעקבות הטקס וחשו

כל הזמן ובאופן ,  שכל התכנים נמצאים כאן במושב,להדגיש
  . אנחנו רק הפננו אליהם את עדשת המצלמה,  שוטף

יש עוד רבים וטובים  שעוסקים בעשיה ותרומה לקהילה 
, י"צח, מתנדבי  המתמיד, גבאים: כגון, במסגרות שונות

עקב כך שהטקס התבסס על הקרנת . עורכות דף המידע ועוד
אנו , הבדיקות האחרונות נעשו רק לאחר החשיכה , סרטים 

מתנצלות על כך שהמגרש הוחשך עד לזמן קצר לפני תחילת 
  .הטקס

 .רצינו להודות מקרב לב לכל מי שתרם להצלחת הטקס
התוכנית היתה פרי עבודה של הרבה מאוד אנשים שתרמו 

  .מרצם וניסיונם, מזמנם
  

ה והנכונות לעזור ר הועד המקומי על התמיכ" יו-אילנה ניזרי
  .בכל

והכל בסבלנות , על עריכת הסרטונים בטוב טעם -דר דשן
  .ונועם

ת ו על ההתגייסות לעזרה במיוחד בשע-אריאל בריח
  .האחרונות שלפני הטקס

חשיבה משותפת להצלחת ,  על ארגון המגרש-דב פרקוביץ
  .האירוע ועל היענות לכל בקשה

חים במשך " על הסרטת שיעורי התורה והגמ-דביר הריסון
  .השבועות האחרונים

איסוף תמונות , הסרטה ,  על עיצוב הפוסטר-רותם שטאובר
  .ועוד

 על השעות שהושקעו בהמרות למיניהם ועל -יונתן להמן
  .צילום האירוע

הרבות  להתמודדות " שעות המשבר" התגייסות בעל-נדב ארן
  .ים טכנולוגייםעם קשי

  .האולטימטיבי בענייני הסאונד" המיקסר "-ועזר עמרי
  

  :על צילום סרטונים ואיסוף תמונות
  ע עולמי"ה מבנ' על הסרטת החבר–כלנית דים 
   איסוף תמונות-יעל שינדלר

  איסוף תמונות-אסתר הקומונרית
   הסרטה וצילום-רחל הריסון

  
  :עזרה טכנית וכללית
  פי המידע על איסוף מודעות מד-נועם ויוסי אביגדורי

  ) אבא של יעל(דוד דרורי 
, משה כהנא, איתי וולפסון, תומר שטאובר, אחיעד אביגדורי

ישראל , נחשון להמן, טל נדלר, הראל נדלר, יוחאי נדלר
  .לביא דרורי, ניתאי טויטו, עומר גרינוולד, גרינוולד

  
  :תיאומים וטלפונים

  .מרים גרינוולד, לב-מרים בר, תרצה פרי
  

  :ריקודים
  .שובל וישינגרד ושבט מעלות,  שטאובררענב

  .ב"נטע דויטש ואמהות שנתון תשע
  .כוכבה וילדי גן אורן, מיכל

  
למשפחות נדלר ואביגדורי שויתרו על האמהות , ולבסוף

  .שלהם בשבועות האחרונים
וכמובן תודה רבה ליעל נדלר ודליה : הערת המערכת

  !יישר כוחכן!! אביגדורי על הרמת הטקס המדהים
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   לזכר הנופלים בני ישובי חבל יבנה11-י ה"צעדת ח

ס מזמינים אתכם "יבנה והמתנמועצה אזורית חבל 
לצעדה המסורתית בשבילי החקלאות היפים  להצטרף

  )10/5(ח באייר "ה ביום חמישי י"אי .שבחבל
  מ " ק4: מסלול משפחתי
  .יש להביא אופניים וקסדות(מ " ק8: מסלול אופניים

  16:15נקודת הזינוק לצעדה בשעה *    
 על ,נהרחוב התא,      מאזור התעשייה חבל יבנה באשדוד 

  . שר-יד מפעל אור
 16:00שעה באוטובוסים יאספו את הנרשמים בלבד 

ניתן להגיע ברכבים פרטיים עד השעה  .מהתחנות בישובים
  . לנקודת הזינוק16:45
 יצא אוטובוס מבני דרום לכיוון הרכבים 18:45בשעה 

  .הפרטיים
  . לילדים" חברקוקים" סדנת  :סיום הצעדה בבני דרום

  .בועות הסבון היחיד מסוגו בארץ אומן –ר באבל "ד
  בית קפה,מסלול מכשולים והתנסות באופניים

  !טררם מופע ייחודי ומעניין של.........ו
  .יחולק לצועדים ולרוכבים כובע ומים

  .במקום יימכרו דברי מאכל
  8622101ס חבל יבנה "מתנ:  ולהרשמהלפרטים

  ! כולם מגיעים–השתתפות ללא תשלום 
  
 בשיתוף המחלקה ס חבל יבנה"חודש המורשת מתנ *

  רוקד בין שני עולמות - גולן אזולאי . לתרבות תורנית
  בפתיחות רבה בהומור וברגש תוך שילוב

  .ושירים מאלבומו הראשון" סטנד אפ יהודי"קטעי  
  21:00 בשעה 21/5 ט אייר" ביום שני כ,ה"אי

  :כרטיסים במכירה מוקדמת. בגבעת וושינגטון
   50₪ -עביום המופ,  40₪ 

  !כל הקודם זוכה, המקומות מסומנים
  .מרגש עד דמעות ומופע שמח

  

 ס"משולחן המתנ
  

 6/5, ד אייר"יום ראשון י
  

  חנה לבל, ך"תנ  8:45
  " סוגיות ברפואה והלכה"  10:00

  אמירה רענן:  רצהמ
  

  :נא שיירנו לכם את התאריכים הבאים
  .   הצגה ביידיש בהיכל התרבות בנס ציונה3/6

א בהדרכתה של אריאלה "הצ במוזיאון ת" סיור אח14/6
  .הירש

  פרסום מפורט ישלח אליכם בהמשך

 העמותה למען החבר הותיק

  
ה בשבוע הקרוב ביום "חם יתקיים בע-המפגש הקבוע של בית

הצהריים - אחר17:00בשעה , )08/05(ז באייר "שלישי ט
 ,תושב יחסית חדש, חברנו במושב .במועדון וותיקים

  ח אצלנו וישוחח יתאר, מר עופר מלול, רופט בהכשרתוטונו
  ".זיכרון ופעילות המוח: "על הנושא

  
אנו מודים למר משה פרנקל ששוחח עמנו בשבוע שעבר על 

, "משאת משה " בשם , תולדות חייו ועל הספר שכתב על כך
  .שיצא לאור לאחרונה

  
מיכל לוז שבשבוע החולף השכילה אותנו בנושאים ' תודה לגב

  .בריאותיים חשובים
_____________  ___________    
   לפרטים נוספים                                  

  9437841 מרים גרינוולד 
  9431310 לב -מרים בר 

 

 בית חם

  ח ציוד"גמ
 

ח רבים "במהלך החודשים האחרונים השתמשו בציוד הגמ
  ההכנסות מתרומות עבור השימוש היו .מן התושבים

כעת סכום זה וסכומים נוספים שנצברו עומדים . ₪ 1000 כ

רעיונות לרכישת  . להגדלת ולהרחבת מלאי הציודלרשותנו
חברים טרם העבירו כל ' מס. ציוד נוסף יתקבלו בברכה

 ללא עזרתכם לא נוכל להמשיך לתת,תרומה עבור השימוש 
  .את השרות המקסימלי

______________ 

 מוטי ועמי

 

  
  

  ,יפיפייה,  חדרים3בחודש יולי מתפנה יחידת דיור בת 
 .מזגן וארון בחדר שינה,כוללת מטבח

 .1+ לזוג צעיר  מתאימה 
  

   0502051110פרץ יצחק 
 0502051108טובה 

 מכירה/ן להשכרה"נדל

  
   פעולת ערב שבת22:15
   מפקד מדריכים18:15

  קד מפ18:30
  ערבית והבדלה, סעודה שלישית, פעולות, מנחה

  
מר ומשפחת טויטו על הפעילות השבוע עם תודה לאית*

  !! זכינו,ב"הנוער מאוקלנד ארה
 המדורות השנה באחריות המדריכים עד -ג בעומר"ל*

  .משעה זו האחריות היא על ההורים, 00:30השעה 
  !!בואו בכיף, 00:30ב מתחילה ב"מדורת חב

ע "קרובים תחל ההתרמה השנתית למפעלי בנבשבועות ה*
התרמה של ) גרעיני יונתן ועוד, פרויקט השחר, שבטי יובל(

פנקס מזכה את החניך בכרטיסי כניסה לסופרלנד 
.  45₪בתחילת החופש וכל פנקס נוסף נותן זיכוי של 

  ☺נשמח לשיתוף פעולה 
. ה אנו מוציאים הסעה לריקודגלים" בעז-יום ירושלים*

  . שירשם-מי שרוצה
ה שעכשיו בעיצומם של מתכונות 'בהצלחה לכל החבר*

 .ובגרויות

 בני עקיבא
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  אשוןיום ר
  29/4 איירד"י

  פסח שני

  שנייום 
  30/4 אייר  ו"ט

  שלישייום 
  1/5 אייר  ז"ט

  ביעייום ר
  2/5  אייר ז"י

  שייום חמי
  3/5 אייר  ח"י

  
   לעומרכט

16:00  
שיעור תורה לילדים 

  )נ הגדול"ביהכ(

   לעומרל
18:90-20:30 

  ספריה
  

   לעומרלא
11:00  

  )מועדון וותיקים(בית חם 
  

   לעומרלב
16:00  

ור תורה לילדים שיע
 )נ הגדול"ביהכ(

   לעומרלג
18:30-20:30  

  ספריה

  19:11    תפילת מנחה 
  05:20    תפילת ותיקין

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

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

    נ הגדול"ביהכ  אלי רוזנברג, שיעור למבוגרים, לאחר התפילה
    נ הגדול"ביהכ  ריקי שטאובר, 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
  16:30  מייזליק' בית משפ  תהילים לנשים ונערות

  18:30  בני עקיבא  מפקד
    שטיבל  מנחם מאיר פישר, ש"שיעור בפ, ין מנחה לערביתב

 אמורזמני שבת 

  רובלוח אירועים לשבוע הק

  !!!שבת שלום ומבורך
  

  :המערכת
  עידית בוכניק

  ויטוט-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


