בס"ד

עלון שבועי

בית גמליאל

פרשת יתרו
י"ח שבט תשע"ב
11/2/11
גיליון מס' 747

פרשת יתרו
כניסת שבת
יציאת שבת
מנחה באמצ"ש
ערבית באמצ"ש

17:00
18:01
17:26
17:36

דבר תורה  /הרב
פרק י"ח פס' ח' ,ט' ,י'" :ויספר משה לחותנו את כל אשר
עשה ה' לפרעה ולמצרים על אודת ישראל אשר מצאתם
בדרך ויצילם ה' "
"ויחד יתרו על כל הטובה אשר עשה ה' לישראל אשר
הוציאו מיד מצרים".
אומר רש"י" :וישמח יתרו ,זה פשוטו ומדרש ,נעשה בשרו
חידודין חידודין מיצר על איבוד מצרים" .יתרו שמע את אשר
אירע ,הוא שם את הדגש על הטובות שנעשו לישראל והתעלם
מן הרעות שבאו על המצרים ,וזה שנאמר "ויחד" שנעשה
בשרו חידודין חידודין גם מלשון חדוה .ששמח על הטובות
לישראל וגם חידודין מלשון צער ,ששמע על הסבל למצרים.

טוב להודות
למשפחת אביגדורי המקסימה!
תודה רבה על נידוב הספות לסניף ,באמת ששימחתם
אותנו מאוד!!
סניף בית גמליאל
הכנסת כלה
הכנסת כלה לילדה יתומה שאין ברשותה כלום .בעוד 3
שבועות החתונה ,כל תרומה תתקבל בברכה.נא למסור
לכוכבה מגן אורן.
_________________
תודה ,כוכבה
שיעור לנשים לזכר גוש קטיף
לכבוד שבוע גוש קטיף ,במלאת  6שנים לגירוש,
נשות ונערות המושב מוזמנות לערב מיוחד על עקירה
וצמיחה ,עם ז'קלין עמיר .סיפור הגירוש מגוש קטיף
מנקודת מבט אישית של אישה ואם )ל 11-ילדים(.
השיחה תתמקד בנושא התמודדות ואמונה בשעת
משבר ,ותלווה בשני סרטים קצרים.
נתראה ביום שלישי ,כ"א שבט ,14.2 ,בשעה  20:30אצל
אורלי וישנגרד.
נא להביא  15שח להשתתפות בהוצאות.
__________
לימור דרורי.

משה רבינו ,מכיוון שרצה לקרב את יתרו ,ולמשוך אותו
להתקרבות אל ה' סיפר לו "את כל התלאה שמצאתם
בדרך" ,מזה יכול היה יתרו ללמוד את משמעות ההצלה
של ישראל וגודל הנס ,ומצד שני ,את הרעות אשר אירעו
למצרים ולא הצילו אותם אלוהיהם -ומכאן ,שאין
ממשות לעבודה זרה .ואולי ע"י כך יבוא יתרו לפרוש
ממנה .משה ,ביקש לבדוק את תגובת יתרו חותנו על רעת
המצרים ,וכיוון שבשרו נעשה חידודין חידודין והצטער
על צרתם ,הבין משה רבינו שיתרו עדיין לא הגיע לגירות
האמיתית .ועם זאת ,יש להתבונן שבהמשך הכתוב שוב
לא ניזכר תוארו כ"כהן גדול" ,כיוון שבכל זאת הגיע
להכרת גדלות הקב"ה.
____________________________
שבת שלום ובשורות טובות ,הרב
שיעור לנשים
השיעור לנשים יתקיים השבת בשעה 16:45
__________________
שבת שלום ,רבקה
הפסקות מים
עקב החלפת ברזים ומדי מים ,תהיינה הפסקות מים ברח'
הזית ,ברח' התאנה ורח' ההדר ,בימים א'  12/2וביום ב'
 13/2בין השעות  .9:00-12:00נא הצטיידו במים בהתאם.
_____________________
עימכם הסליחה ,דב זליג

משולחן המזכירות
לידיעת התושבים ,כל המחזיק בנכס והאחראי בתשלום
המיסים הינו הבעלים החוקיים ,כל עוד לא הומצא לוועד
המקומי חוזה שירות בתוקף,
אזי הועד המקומי רואה בו כבעלים ובמחזיק בפועל כחייבים
ביחד ולחוד.
_____________________
בברכה,
מזכירות המושב
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לוח מודעות
למעון בבית גמליאל,דרושה ממלאת מקום על בסיס יומי
או שעתי .לפרטים נא ליצור קשר עם אוולין
אוולין 0503003606
______________________________________
כבר חודש אנחנו כאן בבית-גמליאל .למעלה מעשרים
שנה עמוס נוסע מהר-חברון לאלתא באשדוד,
ולאחר שהקן שלנו התרוקן ,החלטנו להתקרב ,ונחתנו
ביחידה אצל משפחת בר-לב.
אנחנו מקווים להתחיל להכיר את התושבים במקום.
בינתיים ,עמוס נוסע מידי יום לאשדוד ,ואני אשמח
להצעות עבודה .הייתי מורה למקצועות העברית
)לשון ,הבעה וספרות( ,אם מישהו זקוק לשעורי עזר
לקראת הבגרות בלשון ,יכול לפנות אלי.
כמו כן אני כותבת ועורכת ,ואם אתם תקועים עם עבודה
סמינריונית למשל ,אולי אוכל לחלץ אותה ואתכם.
ולבסוף ,אשמח לשמור על ילדים בשעות היום.
עמוס ומדלן עגיב 0528903841
______________________________________
בשבת פרשת משפטים-כ"ה שבט נחגוג לרותם שבת בת
מצווה .אנו זקוקים לדירות אירוח.
אם אתם נוסעים לשבת ומוכנים שנלין אצלכם בבית את
אורחינו
נודה לכם מאוד.
שלמה ושרית גרינוולד 9437391
______________________________________
אגוזים\פקאנים אצל משה פרנקל.
9435159
______________________________________
"שלווה במצפה"-צימרים במצפה יריחו.
משפחת כהן 050-8454780 ,052-8803770

העמותה למען החבר הוותיק
יום ראשון י"ט שבט12/2 ,
 08:45תנ"ך -חנה לבל
" 10:00נשים בתיאטרון" מרצה :אסף בלאו
יום שני כ' שבט 13/2/12 ,מדרשת ח"י
 17:00חוג ספרות עם יהודית בר-ישע גרשוביץ
מפגש מס' " 5תש"ח" – יורם קניוק.
*דרוש/ה לעמותה למען החבר הוותיק עו"ס ב25% -
משרה ,קו"ח ניתן לשלוח עד לתאריך 23/2/12
לפקס8548719 :

2

שלום .השנה אני בשירות לאומי ב"בית איזי שפירא" ברעננה.
בית הספר שלנו הוא בית ספר לחינוך מיוחד בו לומדים
תלמידים בגילאי  6-12בעלי נכויות מורכבות.
כחלק מתרגול מוטורי אנו מתרגלים עם התלמידים רכיבה על
אופניים והם נהנים מכך מאוד .רכיבת אופניים היא פעילות
נורמטיבית המותאמת לגיל התלמידים ודרכה הם יכולים
לחזק את היכולות המוטוריות שלהם וגם להשתלב בחברה
וליהנות מפעילות חברתית משפחתית.
לשם כך אנו זקוקים לזוגות אופניים המתאימים לגילאים
שציינו .נשמח אם תוכלו לעזור לתלמידנו בתחום זה .אם יש
לכם אופניים במצב טוב ואינם בשימוש ,אנא צרו עימי קשר
בטל'  0544252735או השאירו הודעות ב .089422141אפשר
גם דרך המייל rshalhevet@gmail.com
_______________________
תודה רבה! שלהבת רוזנברג.

משולחן המתנ"ס
*סדנת סידור פרחים סדנת סידור פרחים עם השוזרת מירה
מרק אי"ה ביום רביעי כ"ב שבט ) (15/2בגבעת וושינגטון
בשעה  ,20:30כל אשה יוצאת עם סידור פרחים מעשה ידיה.
עלות למשתתפת ) ₪ 25ולא כפי שפורסם בטעות במידעון-
עמכם הסליחה( כל הקודמת זוכה!!! מספר מקומות מוגבל!!
הרשמה אצל ענת  0547775950או במתנ" ס
*אי"ה ביום רביעי כ' אדר  14/3יתקיים יום האישה ,בתחילת
הערב יהיו דוכני מכירה ע"י תושבות המועצה והסביבה
בגדים ,תיקים ,מטפחות ,כובעים ,תכשיטים ,מתנות לפסח,
ועוד .מי שמעוניין להציג ולמכור מוזמן להירשם הרשמה
במתנ"ס אצל הדס או ענת טל8622101 :
*מנוי לילדי חבל יבנה .מתנ"ס חבל יבנה יוצא בתוכנית
מנויים .מנוי חינם ל 4-הצגות ילדים שיתקיימו בגבעת
וושינגטון.
)" (28/2ליצן החצר"
ה' אדר תשע"ב
ט' אייר תשע"ב )" (1.5.12האוצר שבהר"
א' סיוון אייר תשע"ב )" (22/5מרק כפתורים"
כ"ט סיוון תשע"ב )" (19/6בת הטוחן ועוץ לי גוץ לי"
מנוי למלווה מבוגר אחד )מעל גיל  + (18ילד = ₪ 160
מלווה  2 +ילדים = ₪ 280
מלווה  3 +ילדים = ₪ 400

בית חם
* המפגש הקבוע של בית-חם יתקיים בע"ה ביום שלישי
הקרוב ,כ"א בשבט ה' תשע"ב ) ,(14/02/2012בשעה 11:00
לפני-הצהריים במועדון וותיקים .תתארח אצלנו ,חברתנו
במושב ,גב' ברוריה רוזנפלד.
*אנו מודים לגננת מיכל והסייעת כוכבה על האירוח הנהדר
בגן הילדים באווירת ט"ו בשבט בשבוע החולף .ילדי הגן
והמבוגרים שמחו מאד להיות שוב יחד ולהנות אלו מאלו.
* כל חברי מועדון וותיקים ובית-חם מברכים בחום את הגננת
מיכל על קבלת פרס החינוך השנה.
_______________________
לפרטים נוספים
מרים גרינוולד 9437841
מרים בר-לב 9431310
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עשור למבצע משלוחי מנות בפורים
בעקבות ההצלחה של תשע השנים שעברו ,אנחנו ממשיכים במסורת גם השנה ואנו מתארגנים לקראת מבצע משלוחי
המנות בפורים .להזכירכם ,בשנה שעברה נרשמו למבצע  203משפחות ולאחר קניית משלוחי המנות ,נותרו לנו בקופה
 .₪26,500את כל הסכום העברנו למטרות צדקה.
אי"ה גם השנה ,נייעד את הכסף שיצטבר ,לרכישת סלי מזון לפסח למשפחות נזקקות ,ולמטרות צדקה.
וכך זה מתנהל :כל משפחה שמשתתפת במבצע מוסרת )על גבי הטופס המצורף( רשימת שמות של לפחות  4משפחות –
להם היא מעוניינת לתת משלוח מנות .העלות ל 4-משלוחים ראשונים היא  .₪ 70כל משלוח נוסף עולה .₪ 7
)לדוגמא :אנו מעוניינים לשלוח ל 10-משפחות במושב ,אזי נשלם עבור  4המשפחות הראשונות =  ,₪ 70ועוד  6משפחות
 x 7ש"ח =  .₪42סה"כ(₪ 112=70+42 :
כן ,ניתן לשלם "ביטוח פאדיחה" המבטיח שכל מי ששלח לכם משלוח מנות ,יקבל מכם ,באופן אוטומטי ,משלוח מנות ,גם
אם שכחתם אותו .עלות הביטוח 50 :ש"ח )אין אפשרות לעשות רק ביטוח פאדיחה(
מבצע! כל מי שמגיע ל 40 -משפחות )לסכום של  (₪ 322מקבל "ביטוח פאדיחה" במתנה .בפורים עצמו כל משפחה
שמשתתפת במבצע תקבל משלוח מנות מכובד אחד .למשלוח זה נצרף רשימה של כל המשפחות שהיו מעוניינות לשלוח
משלוחי מנות לאותה משפחה ,אך ניתבו את הכסף ליעד חשוב יותר.
שימו לב!
השנה הרשימה גדלה ומאלצת אותנו לפרוש אותה על  2דפים ,הנכם מתבקשים להשאיר אותם מחוברים.
לא יקלטו רשימות ידניות .מי שחסר לו דפים יפנה לאחד הרשומים מטה לקבל דפים מקוריים.
נא להקפיד למלא את כל הנתונים כולל הפרטים בסוף הדפים ,זה מקל עלינו לדייק בהכנסת הנתונים.
אם במקרה שכחנו משפחה או מצאתם טעות ,נשמח שתעדכנו אותנו.
גם השנה לא תינתן אפשרות להירשם בשבוע האחרון ,לכן הזדרזו להירשם!
•
ניתן להירשם אצל :ענת שטאובר – 9422499
דורון לוז – 9428906

חמדה שטריקר – 077-5428657
ציפי גוטמן – 9431312
פרשת יתרו

המסורת המשפטית של המזרח הקדמון בזמן האבות היתה מסורת חילונית ולא דתית .מקורות המשפט היו מצד אחד
הנוהג )הקונסואטודו( ,ומצד שיני רצונו של המלך .אין המשפט נובע מרצונם של האלים .ולכן כשאנו באים לדמות
ולהשוות את חוקי התורה אל חוקי העמים השכנים אין לשכוח את ההבדל האופי שביניהם :החוקים של העמים אחרים
אינם ניתנים בשם האלים ,אלא בשם המלכים ,ואילו חוקי התורה הם הוראות דתיות ומוסריות בעניני משפט ,הנמסרות
בשם אלקי ישראל .לכל פרשה ופרשה ,גם בעניינים משפטיים כמו בעניינים דתיים מובהקים מוקדמת הנוסכה הקבוע" :
וידבר ד' אל משה לאמר  ". .או כיוצא בה .בתורה באים כידוע ,ענייני דת ופולחן וענייני משפט אלה בצד אלה בלי הבחנה,
מה שאין כך בחוקי העמים השכנים.
יסוד זה בא בביטוי בפתיחה לעשרת הדברות ובמכילתא על אתר :שמות פרק כ ,א" :וידבר אלהים את כל הדברים האלה
לאמר :זו הפתיחה לעשרת הדברות .בדרך כלל המילה 'לאמר ' מתפרשת  -לאמר לאחרים .ד' מדבר אל משה ומשה מעביר
את דברי ד' לבני ישראל .אבל כאן פירוש זה לא מתאים ,מכיון שכל בני ישראל שמעו את הדברות ישירות מפי הגבורה.
יתכן שמשום כך המכילתא דורשת " :לאמר"  -מלמד שהיו אומרים על הן הן ועל לאו לאו ,דברי רבי ישמעאל; רבי
עקיבא אומר ,על הן הן ועל לאו הן" .המכילתא מסבירה את המילה 'לאמר ' שד' דרש מעם ישראל הסכמה מילולית.
הנוסח המדויק של ההסכמה היא מחלוקת בין רבי ישמעאל ורבי עקיבא .מה יסוד המחלוקת? הרב יוסף דוב סולובייצי'ק
הסביר את המחלוקת כך :משל למה הדבר דומה :לאבא שאומר לבנו 'אל תתחבר עם פלוני מפני שהוא בן אדם רע' .הבן
יכול להגיב :לא אבא ,אני לא אתחבר איתו ,או כן אבא אני לא אתחבר איתו .מה ההבדל? כאשר הבן אומר :לא אבא ,אני
לא אתחבר איתו ,הבן מסכים עם ההערכה של אבא על פלוני שהוא איש רע ולכן הוא לא יתחבר איתו .אבל כאשר הבן
אומר :כן אבא ,אני לא אתחבר אתו ,הבן כאילו אומר אני לא בהכרח מסכים עם ההערכה שלך על פלוני ,אבל מכיון שאינך
רוצה שאתחבר איתו אני אשמע בקולך.
מה צריך להיות היחס שלנו לקבלת עול מצוות? ההלכה קובעת שהמצווה ועושה עדיף ממי שמקיים את התורה בלי להיות
מצווה .אם כן ,הציווי המכניס את קיום התורה למסגרת קבועה ומחייבת היא בודאי מעלה גדולה בשבילנו .אך כיצד עלינו
להתייחס לציוויים אלו של התורה? האם צריכים אנו לקבל אותם כחוקים שאין להרהר אחריהם ,או שאדרבה ,עדיף
לנסות להבין ולהזדהות איתם? לפי דברי הרב סולובייצי'ק ,בשאלה זו נחלקו התנאים ר' ישמעאל ור' עקיבא.
מבנה עשרת הדברות גם מעיד על גישת רבי עקיבא .עשרת הדברות מחולקים למצוות בין אדם למקום ובין אדם לחברו.
בין חוקים למשפטים – וכמו שאנחנו מצייתים לחוקים שהוא דבר ד' ככה צריכים לציית למשפטים – אפילו שאנחנו
מסכימים להגיון של המשפטים .הבסיס של שניהם הוא דבר ד'.
חיים הופמן
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הועד המקומי בית גמליאל ישות 501605711
פרוטוקול ישיבת הועד המקומי בית גמליאל שהתקיימה ביום ________
חברי הועד הנוכחים :אילנה ניזרי  -יו"ר הועד ,שי צבי ברגר סגן יו"ר הועד ,הרצל מימון ,אלי רוזנברג ,ליאור פורמן.
חברי הועד הנעדרים________ :
על הסדר היום :הטלת ארנונה כללית ומיסים של הועד המקומי )מיסי ועד( לשנת הכספים .2012
הועד המקומי יגבה עבור המועצה האזורית חבל יבנה את מיסי הארנונה לשנת הכספים .2012
הועד המקומי יגבה מהמועצה האזורית חבל יבנה  10%כדמי גביה ועמלת ניהול.
בתוקף סמכותי לפי צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(,תשי"ח ) 1958-להלן " :צו המועצות האזוריות "(,פקודת
המועצות המקומיות)נוסח חדש( )להלן ":הפקודה"( ולפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעד התקציב(
התשנ"ג ) .1992-להלן ":חוק ההסדרים"( והתקנות שהותקנו לפיו )להלן "התקנות"( ולפי כל דין,
מחליט בזה הועד המקומי את ההחלטה בדבר הטלת ארנונה כללית של הועד המקומי לשנת הכספים  2012כדלקמן:
.1פירושים למונחים בהחלטה זו:
"בנין-כל מבנה שבתחום הועד המקומי או חלק ממנו,לרבות שטח הקרקע שעיקר שימושו עם המבנה כחצר או כגינה או לכל
צורך אחר של אותו מבנה,אך לא יותר מהשטח שקבעה לכך המועצה,למעט קרקע שהמבנה שעליה לא היה תפוס מעולם,כולו
או בחלקו.
"בעלים" -אדם ו/או כל ישות משפטית ו/או כל גוף אחר שהינו בעל זכויות הבעלות ו/או החכירה לדורות בנכס.
"מבנה מגורים" – מבנה של קבע ו/או ארעי העשוי מחומר קשה ו/או עץ,אסבסט ,או
כח חומר אחר ובלבד שמהות השימוש בו מגורים,המיועד ו/או המשמש בפועל למגורים.
"מחזיק" –אדם ו/או כל ישות משפטית ו/או כל גוף הזכאי ו/או הרשאי להחזיק בכל אופן שהוא בנכס,לרבות מחזיק
כמשמעותו בסעיף  269לפקודת העיריות )נוסח חדש( .מוטלת בזה ארנונה כללית של הועד המקומי לשנת הכספים  2012על
הנכסים שבתחום הועד המקומי,מחושבים לפי מטר מרובע,בשיעורים ובסכומים המפורטים להלן:
בנין המשמש או המיועד לשמש למגורים סך של  ₪ 9.84למ"ר עבור הועד המקומי.
בנין המשמש או המיועד לשמש למגורים סך של  .₪ 32.78עבור מועצה חבל יבנה.
.3א .השומות והמדידות המשמשות למועצה האזורית חבל יבנה ישמשו גם את הועד המקומי
לצורך קביעת גודל הנכסים שבתחום הישוב .ההנחות הניתנות על ידי המועצה האזורית חבל יבנה ישמשו גם את הועד
המקומי לצורך קביעת ההנחה לה זכאי התושב בישוב .הארנונה המוטלת עפ"י החלטה זו,תשולם לועד ע"י הבעלים ו/או
המחזיקים בנכס.
.
 .5א .מועד תשלום הארנונה המוטלת עפ"י החלטה זו,הוא יום 1/1/2012
ב .על אף האמור בסעיף א' דלעיל  ,רשאי החייב בתשלום הארנונה לשלמה ב 12 -תשלומים חודשיים שווים בכל
היום ה 30-לכל חודש שוטף.
ג .ניתן להגיש בקשה להנחה לא יאוחר מתאריך .31/3/2012
ד .זכאי שלא פרע במלואה את יתרת הארנונה שהוטלה על הנכס בשנת הכספים ,עד ליום  31/12תהיה ההנחה שנקבעה לו
בטלה מאותו יום ותיווסף ליתרת הארנונה .זכאי שלא פרע את חובו בשנת הכספים הקודמת אינו זכאי לקבלת הנחות ב-
 .2012לא יינתנו פטורים רטרואקטיביים ,ההנחות הינם רק לשנת הכספים השוטפת.
לא תחול יותר מהנחה אחת על נכס אחד).הגבוהה מבניהם(.
למשלם בתשלום אחד את מיסי השנה מראש עד ליום  31/1/2012תינתן הנחה של .2%
למשלם בהוראת קבע את התשלומים התקופתיים תינתן הנחה בשיעור של .2%
למשלם בשיקים תינתן הנחה של  2%ועליו להפקיד  6שיקים לתאריכים אלו:
. 10/12/12 , 10.9.12 , 10/7/12 , 10/5/12 , 10/3/12 , 10/1/12
התשלומים ישולמו בתוספת הפרשי הצמדה שיחושבו על פי חוק הרשויות המקומיות
)ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה( התש"ם – .1980
 .9א .מי שחויב בארנונה עפ"י החלטה זו רשאי תוך  90יום מהיום בו קיבל את הודעת
התשלום,להשיג עליה בכתב על יסוד טענה מהטענות המשמשות עילה להשגה בגין
ארנונה המוטלת על ידי המועצה כמפורט בחוק הרשויות המקומיות)ערר על קביעת
ארנוננה כללית( התשל"ו.1976-
הרואה עצמו מקופח מהתשובה להשגה,רשאי תוך  30יום מיום שנמסרה לו התשובה לערער עליה בפני ועדת הערר
ב.
שליד המועצה,הכל כאמור בחוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(,התשל"ו .1976
תוצאות ההצבעה.
בעד ההחלטה ______ :
נגד ההחלטה ______ :
נמנע/ים ____0___ :
ההחלטה התקבלה  /לא התקבלה )מחק את המיותר(.
4

747

לוח אירועים לשבוע הקרוב
יום ראשון
י"ט שבט 12/2
16:00
שיעור תורה לילדים
)ביהכ"נ הגדול(

יום שני
כ' שבט 13/2
17:30-19:30
ספריה

יום רביעי
כ"ב שבט 15/2
16:00
שיעור תורה לילדים
)ביהכ"נ הגדול(

יום שלישי
כ"א שבט 14/2
11:00
בית חם )מועדון
וותיקים(
20:30
שיעור לנשים )מש'
ווישינגרד(

יום חמישי
כ"ג שבט 16/2
17:30-19:30
ספריה

זמני שבת יתרו
תפילת מנחה
תפילת ותיקין
שיעור במסכת גיטין ,מאיר פישר
שיעור במסכת שבת,
שחרית
שחרית
לאחר התפילה ,שיעור למבוגרים ,מנחם גרובר
במקביל שיעור לילדים,
מנחה גדולה
מנחה גדולה
תהילים לילדים
שיעור גמרא ,הרב
תהילים לנשים ונערות
שיעור לנשים -הרבנית
מפקד
בין מנחה לערבית ,שיעור בפ"ש ,בינימין נחמן יוסקוביץ

ביהכ"נ הגדול
שטיבל
ביהכ"נ הגדול
מנחת ש"י
ביהכ"נ הגדול
ביהכ"נ הגדול
מנחת ש"י
ביהכ"נ הגדול
מנחת ש"י
ביהכ"נ הגדול
בית משפ' מייזליק
מועדון ותיקים
בני עקיבא
שטיבל

בני עקיבא

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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לוז שבת
-20:30פעולת ער" ש
-16:15מפקד מדריכים
-16:30מפקד
מנחה פעולות ערבית והבדלה
השבת בודקת אצלנו קומונרית לשנה הבאה מילכה בלוךמפסגות .תהיו נחמדים ותראו לה כמה אנחנו שווים!!
נטיעוווווות היה מטורף!!!! שכוייח לחניכים שיצאו!אלף שיר לצפון מגולן עד חרמוווווון!!!!! אין דברים כאלה!היה טואוב וקר!
ביום שני הקרוב יש ביקור במרכז גוש קטיף .מובטחת הסעהאם יהיו  10אנשים .המעוניינים יפנו אלי.

שבת שלום ומבורך!!!

16:57
06:10
07:30
07:30
08:30
08:15
13:00
13:00
13:30
15:30
16:15
16:30
16:30

