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דבר תורה /הרב
ָצ ֶדק יִ ְהיֶה
יפה ְֵ +ל ָמה ו ֶ
ָצ ֶדק יִ ְהיֶה ֵָ ְ ,א ָ
" ֶא ֶבֵ +ְ #ל ָמה ו ֶ
ָ"..."ְ ,כי תועבת ה' אלהי כל עושה אלה כל עושה
עול"),כה' טו' טז'(
בפסוקי העוסקי בדיני צדק במשקלות ,מדגישה
התורה ,ש"תועבת ה' אלוהי כל עושה אלה" ....א היא
אינה מסתפקת בכ ומוסיפה "כל עושה עוול"...מה
שמדגיש ומבליט את חומרת האיסור של אי הצדק
במשקלות .ננסה להבי #מדוע מוסי 2הפסוק את המילי
"כל עושה עוול"...
במצוות שבי #אד למקו ישנ ציוויי ,שלולי הצטווינו
עליה ,לא היה עולה בדעתנו כלל לקיימ .לעומת זאת,
במצוות שבי #אד לחברו ,חלק ניכר של הציוויי הדעת
והשכל של האד בהיבראו כאד ,מחייבי אותו להתנהג
בהתנהגות ראויה כלפי חברו ,כגו ,#הציווי המופיע
בפרשתנו בעניי #שמירת הצדק במשקלות 3איסור הונאה
ורמאות במשקל ,ג א התורה לא הייתה מצווה בעניי,#
הלא זו מצווה שכלית ,שהדעת נותנת ,שיש להקפיד בה,
כחלק מעול מתוק ,#שבני אד יוכלו לחיות בו בצורה

סבירה .אחת הדוגמאות המעניינות להבנת ההבדל בי#
הציוויי מצויה בפרשת בראשית .קי #הורג את הבל
ונענש על כ  ,למרות ,שלא קבל שו ציווי לא
להרוג,אלא ,שלכאורה לא היה צור בציווי כזה ,שכ,#
מצופה היה מקי ,#ששכלו יחייב אותו שלא יהרוג את
אחיו.אומר לו הקב"ה ":מה עשית קול דמי אחי צועקי
אלי מ #האדמה"—הקול הגיע לאוזני מצד עצמו לא מצד
שציוויתי לא לרצוח,
ואילו ,בחטאו של אד הראשו ,#לולי ציווה אותו הקב"ה
"ומע 5הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו"...לא היה אד
הראשו #מעלה בדעתו לא לאכול  ,הוא חטא כי הוא עבר
על ציווי ה' "המ #הע 5אשר ציויתי לבלתי אכול ממנו
אכלת"?....זה לא ציווי שתלוי בשכלו של האד ,אלא
בציות.
"כל עושה אלה כל עושה עוול"...גניבה ,הערמה וחוסר
יושר בי #אד לחברו,מלבד היות איסורי מצד ציווי
התורה ,הלא ה עוול בפני עצמ מצד פגיעת הנואשת
ביכולת חברה להתנהל כחברה מתוקנת.
שבת שלו ובשורות טובות הרב.

שיעורים
השבת לא יתקיי השיעור במסכת בבא בתרא
הרב.
__________________________________
בבית הכנסת המרכזי
 37:30שיעור במסכת גיטי #ע מאיר פישר
שעה לפני תפילת מנחה 3שיעור במסכת מגילה ע
שמואל מרטי#
__________________________________
בשטיבל
בי #מנחה לערבית שיעור לגברי ונשי ע"י מאיר
פישר.

מזל טוב

ערב ניגוני והתעוררות בי! כסה לעשור
נשי ונערות יקרות,
ביו א' ,ד' תשרי ) ,(28.9יתקיי במושב
ערב נשי בקירוב ,לימוד ושירה.
אנא זכרו תארי* זה.

משולחן המזכירות
פינוי גז במושב יתבצע בתארי  15.9.14וטיאוט
המושב יתבצע בתארי 17.9.14
אי #לערבב פסולת גושית ע גז!!

ייטב ומלכה האהובי ,מזל טוב לנישואיכ ,תזכו
בע"ה לבניי #עדי עד באושר ובשמחה
מאחלי  :אבא ,אמא,ירו! ויהונת! האוהבי
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ועדת קבלה
ברוכי הבאי למרה ואליעזר טולידנו שקנו את הבית
של נווה נאחל לה התאקלמות מהירה
וקליטה טובה .שלומית ונמרוד גז עוזרי לה להכיר
את המושב ולהקל את הנחיתה והתאקלמות
_______________________________________
ברוכי הבאי לורד ואפרי בהלול שעברו לבית של
פינטו נאחל לה התאקלמות מהירה
וקליטה טובה .שירה ועוזי בריח עוזרי לה להכיר את
המושב ולהקל את הנחיתה והתאקלמות
_______________________________________
ברוכי הבאי לשולמית וגיא הלוי שעברו לבית של
מאיר ודליה פרנקל נאחל לה התאקלמות מהירה
וקליטה טובה .ליל ויואב קרפלס עוזרי לה להכיר
את המושב ולהקל את הנחיתה והתאקלמות
______________________________________
ברוכי הבאי לרבית ושלמה ב! אבי שעברו לבית של
משה וציפי גוטמ #נאחל לה התאקלמות מהירה
וקליטה טובה .עליזה וינו #משה עוזרי לה להכיר את
המושב ולהקל את הנחיתה והתאקלמות
______________________________________
ברוכי הבאי לאורה ודביר גלאי שעברו לבית של
דבורה שווימר נאחל לה התאקלמות מהירה
וקליטה טובה .ניצה ויניב יוספי עוזרי לה להכיר את
המושב ולהקל את הנחיתה והתאקלמות

קורל ,אוריי ,#טל ,נעמה ,אוראל ,עומר ,אוהד,נדב,
מתנאל ,לביא ,ענבר ,שובל ונתאי,
צרי שכל איש ידע ויבי #שבתו תוכו דולק נר ,ואי #נרו
שלו כנר חברו ,ואי #איש שאי #לו נר.
וצרי שכל איש ידע ויבי ,#שעליו לעמול ולגלות את אור
הנר ברבי ,ולהדליקו לאבוקה גדולה ולהאיר את
העול כולו.
ילדינו היקרי,
מאחלי לכ הצלחה בדרכ החדשה ,מי ית #ותפיצו
אור לעול כולו כפי שאת מפיצי אור בסביבתכ
הקרובה.
באהבה רבה,
הורי מסיימי כיתה יב' תשע"ד
משפחות
זיכרמ) #קורל -שירות לאומי בקיבו 5לביא(
מיארה )אוריי! -מכינה קד צבאית בבאר שבע(
פר) 5טל( -שירות לאומי בזהות יהודית בקרית אונו(
אנגל )נעמה -שירות לאומי בג #חינו מיוחד בירושלי(
יעקבי )אוראל -שירות לאומי בג #חינו מיוחד
בירושלי(

טיול משפחות בסוכות לצפו!
ביו ראשו #ושני בחול במועד  12313/10יוצאי לטיול
משפחות בצפו.#
את המסלול נעדכ #בהמש  .נלו #במדשאת חו 2חוקוק
הצפוני על הכנרת באוהלי גדולי משפחתיי ע
מזרני  ,את הארוחות נעשה במרוכז.
הדרכה ע9י מדרי מבה9ס שדה ,
עלות :לינה )אוהל ומזר 30 (#ש לאד
האוכל יתומחר בהמש .
משפחה שמעוניינת תשלח הודעה אלי בסמס ע מס
המשתתפי  ) ,ללא התחייבות בשלב זה (
אריאל בריח ,נייד050-5305808 :

גרינוולד )עומר-עתודה אקדמאית(
ניזרי )אוהד -מכינה קד צבאית בעצמונה(
מקול )נדב -ישיבה בפדואל(
שולטו )מתנאל -ישיבת הר ברכה(
דרורי )לביא -שנת שירות באופקי(
לוי )ענבר -שנת שירות בנווה עמיאל(
וישינגרד )שובל  -שנת שירות בגרעי #צמרת במעלה
אדומי(
טויטו ) 3נתאי -מכינה קד צבאית בבית יתיר(

מקווה
נא לתא במש היו ,לפני זמ #טבילה.
054-4534015
דבורה 3א' ,ב' ,ג'
054-8094202
אילנה 3ד' ,ה' ,מוצ"ש.
ערבי שבתות 3אילנה ודבורה לסירוגי.#

2

נדל"ן למכירה/השכרה

נדל"ן למכירה/השכרה

להשכרה לטווח ארו בית ע נו 2מדהי ,ממוזג חצר
גדולה מטבח חדש סלו #ועוד  6חדרי והול  2 +חדרי
אמבטיה אפשרי לריהוט חלקי חצר גדולה ומרווחת
מיקו נהדר.כניסה מיידית.
לוינגר חנניה
050,5662818
לוינגר מינה
 , 050,3336754רק בערב
_______________________________________
להשכרה יחידת דיור בת שלושה חדרי.
לפרטי נוספי:
ר! 0506455520
_______________________________________
להשכרה יחידת דיור בת  2חדרי ,ממוזגת ויפה.
מתאימה ג למשרד או לקליניקה
לפרטי 052,8968158 :
_______________________________________
להשכרה דירה בת  2חדרי.
לפרטי:
משה ורחל לוי
08,9437183
050,4249817/050,4249818
_______________________________________
להשכרה בית  3חדרי יחיד במשק.
מסודר וממוזג.
כניסה 1/8/2014
לפרטי  :ברו* קרייז 050,5635902
_______________________________________
להשכרה דירת  4חדרי מסודרת וממוזגת
יצחק 0544490273/6
_______________________________________
להשכרה דירה מרווחת בת  3חדרי ,כולל מזג#
ומרפסת גדולה.
כניסה באוגוסט.
לפרטי שמואל 0528906222
089431095
_______________________________________
להשכרה
דירה בת  4חדרי במשק.
לפרטי:
 054,4230932/052,5747444שושי
_______________________________________
להשכרה לטווח ארו במשק בבית גמליאל יחידת דיור
בת שלושה חדרי.
היחידה כוללת מיזוג ,וארונות קיר בכל החדרי ,מטבח
מאובזר ע אפשרות להשארת ריהוט חלקי ,וכ #חצר
גדולה.
לפרטי נית! לפנות לאברה וזהבה גוטמ!
בטלפו! 054,6434307/8

למכירה!
בית בהרחבה בנוי  280מ"ר על שטח  800מ"ר.
 6חדרי שינה +סלו +#פינת אוכל +ממ"ד +מרפסות.
טלפו:#
דוד 054,5680940

לוח מודעות
בת  22מנוסה ואחראית ,פנויה לביבייסיטר בשעות
הערב.
אושרית 050,4209799
_______________________________________
טיפולי אלטרנטיביי בצימר של רחלLIC.NAT
באווירה נינוחה ומרגיעה 3מחירי אטרקטיביי לנשות
המושב
*עיסויי לבחירה
*עסוי שוודי ,עיסוי הוליסטי רפואי ,רקמות עמוקות,
שיאצו,עיסוי כל הגו 2כולל רגלי פני וראש.
*מתאי למגוו #כאבי גב ,גב תפוס ,צוואר תפוס ועוד
*נרות הופי :מתאי למגרנות ,כאבי ראש, ,סינוסי
ועוד
*אבני חמות ,כוסות רוח.
*רועי מטפל ברפואה סינית DIPAC.AC.CH
*דיקור* ,תזונה 3מתאי ג לירידה במשקל* ,צמחי
מרפה* ,שיצאו*,בעיות אורטופדיות,
*מגרנות* ,כאבי ראש* ,טיפול ייחודי לכאבי גב ,פריצות
דיסק  ,הפגת לחצי בחרדות ועוד.
הכל תחת קורת גג אחד
פרטי נוספי 050,2826261
_______________________________________
עובדי לאריזת ערבות:
דרושי נערי/ות וצעירי/ות אחראיי ) (+14לאריזת
ערבות.
דרישות :אחריות וזמינות בתאריכי3מג' תשרי ועד
הושענא רבא כולל חוה"מ סוכות )אפשרי ג חלק
מהתקופה(.
**שכר :מעל המינימו לשעה ובונוס )קבוע מראש(
למתאימי.
מת! דרומר ) 054,5709994אפשר לשלוח מסרוני (.
_______________________________________
שחיינית מקצוענית מעבירה שיעורי שחייה פרטיי
בלבד.
מחיר 80 :ש"ח ל 45 3דקות
לפרטי  :שרידה מסלו 058,683,2114
_______________________________________
בעלת תואר ראשו #מארצות הברית מעבירה שיעורי
פרטי באנגלית
מחיר 90 :ש"ח לשעה
לפרטי  :שרידה מסלו 058,683,2114
_______________________________________
איפור מקצועי כלבב
יעל אפשטיי!0509205949:
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משולחן המתנ"ס
מתנ"ס חבל יבנה בשיתו /ע תרבות לישראל
מזמינה את תושביה לחודש של אירועי תרבות מגווני
ומענייני לכל המשפחה הנכ מוזמני להגיע לכל
הפעילויות ללא תשלו  .מחכי לראותכ ! ענת יעקב –
רכזת התרבות וצוות המתנ"ס
_______________________________________
" שול לעול "
תאטרו #ארצי לנוער
אי"ה ביו חמישי ט' באלול )(4/9/14
בשעה  16:30בגבעת וושינגטו!
לגילאי ג! – ד'
יהלי הוא ילד שאוהב להמציא המצאות ,הראש שלו
מלא רעיונות א אי #לו חברי ...כשיהלי מגיע
להתארח בקיבו 5אצל הדוד שלו ,אליהו ,הוא פוגש את
איילת ומתיידד איתה ...יהלי ואיילת מחליטי
להמציא המצאה משוכללת במיוחד שתשכי #שלו בי#
הדודי שלה.
הצגה מוסיקלית ,מלאת הומור ,קס .בהצגה שזורי
שיריו הנפלאי של עוזי חיטמ!" :רציתי שתדע",
"נולדתי לשלו "" ,שירי ילדות"" ,יש לנו תזמורת "
שיר המגזימי " ועוד...
כניסה חופשית
ששה שחקני
_______________________________________
"דמעות של אריה"
תאטרו #מופע
אי"ה ביו רביעי כ"ב באלול ) (17.9.14בשעה 17:00
בקבוצת יבנה
זהו משל על אריה וארנבת – ובו מועלות שאלות
הנוגעות בחיי של כולנו  .ההתיחסות אל המוב#
מאליו וקבלת השונה  .,זהו סיפורו של אריק האריה 3
שאינו טור 2חיות וזולגות לו דמעות …… הוא מנודה
על ידי האריות ואינו מוצא דר להתקרב לחיות
אחרות  .הוא אינו מצליח לשכנע א 2אחד שהוא לא
טור 2חיות … .והוא עצוב …והוא חי לבד ..אי #לו
בעול א 2אחד …..
חמישה שחקני כניסה חופשית
_______________________________________
"מסע קופסא"
תאטרו #מוסיקלי לנוער לכל המשפחה
אי"ה ביו ראשו! כ"ו באלול באב )(21/9/14
בשעה  17:00בבני דרו בחדר אוכל
בחצר אחורית מוזנחת יש המו #קופסאות קרטו,#
שמתעוררות לחיי כשילד אחד מחליט להיכנס
לחצר 25 .קופסאות קרטו #על הבמה שבכל אחת מה#
מסתתר עול של שמחכה שיגלו אותו .הצגה קסומה
ומיוחדת במינה.
שני שחקני – רקדני כניסה חופשית
_______________________________________
לאוהבי הזמר והשירה
חבורת הזמר יוצאת לדר*
אי"ה מיד לאחר החגי תפתח חבורת זמר בניהולו
וניצוחו של זאב אולמ#
מפגש פתיחה ראשו #יתקיי ביו שלישי י"ד באלול
) (9.9.14בשעה  20:30בניר גלי
במפגש נכיר את זאב ,נסכ על זמ! פעילות קבוע ונעלה
רצונות וחלומות ....עלות ההשתתפות בחבורת הזמר –
 3 150לחודש נשמח לבואכ .

משולחן המתנ"ס
"חברי על הגשר"
תאטרו #אורנה פורת
אי"ה ביו שלישי ו' בתשרי )(30.9.14
בשעה  17:00בבית גמליאל באול
לגילאי ג! – ג'
זהו סיפור על שני חברי הכי טובי בעול .במש
היו ה עוזרי זה לזה בעבודה ,ובערב שותי יחד
כוס תה בחצר וצוחקי.יו אחד מתפתח ויכוח מאד
גדול בגלל דבר מאד קט ,#ושני החברי רבי ריב נוראי
שבעקבותיו ה לא רוצי לדבר או אפילו לראות זה את
זה לעול .בדיוק אז מגיע לכפר נגר חביב וחכ ובזכותו
ה לומדי בדר מפתיעה שחברות היא הדבר הכי
חשוב ולא שווה להרוס אותה בעד שו סיבה ,גדולה או
קטנה.
שני שחקני
כניסה חופשית
_______________________________________
ימי תרבות בשיתו /מפעל הפיס
סו /הדר*
ע
תאטרו! אספקלריא
למבוגרי ונוער
אי"ה ביו רביעי ט"ו באלול )(10/9/14

בשעה  20:45באול בבית גמליאל
נתנאל ,עו"ד ירושלמי ,מגיע באישו #ליל לכיכר ציו,#
במרכז ירושלי .הוא מחפש את בתו ,שברחה מהבית
לאחר מריבה ע הוריה .בכיכר נמצא מתניה ,ב#
למשפחה מכובדת וידועה .הוא מבלה את זמנו ע
חבריו" הכיכריסטי"...
ההצגה באה להתמודד ע תופעה התופסת יותר ויותר
תאוצה :בני נוער ממשפחות טובות ,נערי ונערות,
מתמודדי ע מצוקות רגשיות ואחרות .ההצגה
מבקשת לעורר את הדעת ,כדי לאפשר התמודדות.
_______________________________________
לנוער ומבוגרי כניסה חופשית
"אני עולה לירושלי – אני עולה לעיר דוד"
"סליחה בעתיקה"
אי #כמו לעלות לירושלי בתקופת הסליחות ,לסייר
בסימטאותיה הקסומות של העיר העתיקה ולחוות את
אווירת הסליחות הלילית האופפת את הרובע הציורי הזה.
אי"ה ביו שני ה' בתשרי )(29/9/14
יציאה בשעה  18:45ממתנ"ס חבל יבנה
)במידה יש מעל  4אנשי מישוב יצא מש (
סיור סליחות בעיר העתיקה ע
– 19:00
המדריכה נחמה שופר
הסיור יעבור בשער יפו ,מגדל דוד ,הרובע היהודי ,בתי
הכנסת ,הקרדו" ,החורבה"  ,ועוד.
כניסה למופע סליחות " ,סליחה
, 20:30
בעתיקה" לוקחת אתכ אל מסע
מופלא בנבכי הסליחה,
נעסוק במשמעות הסליחה תו* כדי שירה ,סיפור ופיוט.
כותל – סליחות
, 21:45
נא להצטייד בלבוש ח ,שתיה חמה ,והרבה אנרגיות.
עלות הטיול ליחיד 3 70
הרשמה עד ה10/9/14
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מכירות
מזמינה אתכ למכירה מדהימה לקראת החגי .
אורנה ורננה בבגדי נשי ונערות ,נטע'לה בגדי ילדי,
יערה תכשיטי ואוהד כיפות.
יו שלישי  16לספטמבר בי #השעות  17322בבית
משפחת טויטו
התמר 181
מוזמני בשמחה!
שירי
_______________________________________
~~~ב"ה העונה החדשה של מי 5רימוני החלה~~~
למכירה מי 5רימוני  100%טבעי ,ללא שו תוספות
בקבוק זכוכית של  1ליטר במחיר  15ש"ח
חייבי לשמור בקרור ולנער היטב לפני השימוש.
נית #לשמור בקירור עד שבוע ימי ,ובהקפאה עד שנה.
חשוב!! יש לרוק #כוס חד פעמית מכל בקבוק לפני
ההכנסה למקפיא
חיי קריי /נייד0523342080 ,
_______________________________________
למכירה קלנועית זוגית כחדשה במצב מצויי.#
חברת אפיקי  ,שנת יצור  .2012בפועל השתמשו בה רק
שנה.
דג בריז ,ע  4גלגלי ,אלגנטית  +גגו + #כיסוי חור2
חדש )לא השתמשו בו +(.מנגנו #שבת.
הקלנועית נמצאת בקריות ליד חיפה .אשמח לתת
פרטי נוספי בפניה פרטית.
מדי מייזליק 054,7771414
_______________________________________
למכירה
מגוו #צעצועי יצירה מהמפעל חדשי!חדשי! לא
נפתחו...
במחירי עלות  30350ש"ח.
מתנה נהדרת לילדי לחגי .
לתאו
מינה לוינגר
 050,3336754בערב
_______________________________________
החגי בפתח וזה הזמ #להתחדש ביו שלישי ה9.9
תתקיי מכירה של מיטב בגדי מעצבות לנשי וילדות
ע אפי שטיינר בנוס 2יהיו תכשיטי מדהימי של
המעצבת רוית.
נשמח לראותכ #בבית משפחת גולדברגר )רח' הזית (154
בי #השעות 17322
רות ואפי
_______________________________________
לכבוד החגי הקרבי ובאי
יתקיי ערב טאפוור ביו שני 8/9,בשעה  20:00אצלי
בבית
מוזמנות בשמחה
דליה יוס. /רחוב התמר 054,3377551 52

בית חם
את המפגש הקבוע של בית3ח ,נקיי בע"ה בשבוע
הקרוב ביו שלישי י"ד באלול ה' תשע"ד ),(09/09/2014
בשעה  17:00אחר הצהריי ,במועדו #ותיקי.
תודה לחברנו במושב ,האופטיקאי נחשו #וולפסו ,#על
שיחתו המעניינת בשבוע החול.2
אנא שימו לב להודעה המפורטת ,שאותה קיבלת ג
בתיבות הדואר ,על הטיול לאשדוד ביו ראשו #אחר3
הצהרי בשבוע הקרוב ,ע עדנה אשד .הרשמו נא מיד.
ח ב ל מ א ד ל פ ס פ ס א ו ת ו.
לפרטי נוספי נית! להתקשר:
מרי גרינוולד טל' 08,9437841
או למרי בר,לב טל' 08,9431310

בני עקיבא
לימוד מדריכי17:30 :
מפקד17:45 :
שבת שלו ובשורות טובות,
הדר וצוות ההדרכה.
"א אתה לא רוצה שא 2אחד ידע מזה ,אל תעשה את
זה 3 ".פתג סיני

שבת בראשית של איל"#
הקי 5זכיתי להתנדב בקייטנת איל" #ונפעמתי
מהאנשי ומהרצו #הגדול להיטיב .אשמח לעזרתכ
בתמיכת המש הפעילות-
כבכל שנה תתקיי שבת בראשית של ארגו #איל"#
כהמש לקייטנות איל" #הגדולות באר 5לבוגרי
ולצעירי בקדומי ובקרני שומרו .#ובעיקר כשבת
פתיחה וגיוס מתנדבי לחוג החברתי של איל"#
שמתקיי אחת לשבועיי באופ #רצי 2לאור השנה.
בשבת משתתפי כ 60חניכי ו 200מתנדבי ,שזוכי
לבלות יחד בשבת משמעותית ,חוויתית ,וכיפית
במיוחד.
עלויות השבת גבוהות ומבוססות על תרומות של אנשי
טובי 3כל דבר מתקבל בברכה :כס ,2אוכל ,מוצרי
מזו ,#משחקי וכו.
השבת תתקיי בתארי 3כ"ד תשרי.18/10 3
נית #לתרו בצ'ק /אשראי העברה בנקאית /מזומ.#
הקבלה מוכרת לצור זיכוי ממס.
לפרטי נוספי ולתרומות-
משואה  0587993228או
במייל masuaroi@gmail.com
אפשר ג להעביר אליי מזומ!/צ'ק דר* הוריי ,שלהבת
רוזנברג 0544252735 ,089422141
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העמותה למען החבר הותיק
הפתעות באשדוד
טיול בהדרכתה של עדנה אשד
יתקיי בע"ה ביו ראשו #י"ב אלול תשע"ד7/9/14 ,
בי #השעות15:00322:00 :
@ 60
עלות:
@ 45
ק.תומכת:
 נטייל באתריה המרשימי של אשדוד ,נבקר
במצודת אשדוד י עד מערות הקבורה .כמו3כ#
נצפה בפריחת החבצלות.
 נל לאורכה של הטיילת ונצפה במיזרקה.
 נפגוש מוסכניק ,אספ #מכוניות ישנות ,נצפה
באוס 2המיוחד שלו ונשמע סיפורי הקשורי
לאוס.2
כדאי להצטייד בארוחת ערב קלה
הרשמה במרכז יו בטלפו0838548693 :#
 קיו הטיול מותנה במספר הנרשמי וכמוב#
במצב הבטחוני.
 במקרה והמצב הבטחוני לא יאפשר קיו הטיול
לאשדוד 3נקיי טיול חלופי.
____________________________________
מדרשת ח"י חבל3יבנה
בשעות הבוקר
ב"ה ,חוזרי לחוג הותיק והמוצלח מזה שני רבות ,
במסגרת מדרשת ח"י 3חוג תנ"כ  –3ע חנה לבל
השנה נלמד על" :חורב ,#גלות ושיבת ציו #בספרי בית שני"
החוג מתקיי בימי ראשו #בי #השעות8:4539:45 :
במבנה מרכז היו שבקיבו 5יבנה
נית #להצטר ,2מומל 5מאוד!!!
פתיחת החוג – 7/9/14
הרשמה במרכז היו בטלפו!08,8548693 :
או במיילofiragold@walla.com :
_______________________________________
חברי יקרי,
בשעה טובה חוזרי לשיגרה,
במסגרת חוגי מדרשת ח"י נתחיל ע חוג תנ"כ ע חנה
לבל ביו ראשו #הקרוב ,י"ב אלול תשע"ד 7/9/14 ,בשעה
 8:45במבנה החדש של מרכז היו בקבוצת יבנה.
השנה נלמד בנושא:
" חורב ,#גלות ושיבת ציו #בספרי בית שני"
לאחר מכ #בשעה  10:15תתקיי הרצאתו של איל #ברק
בנושא" :לביי את חיינו"
כמו3כ #באותו יו יתקיי טיול אחה"צ לאשדוד
בהדרכתה של עדנה אשד .פרטי מלאי בפרסו
המצור .2הזדרזו להירש!
נשמח לראותכ !
הודעות לפרסום יתקבלו
עד יום שלישי ב .19:30
לכתובת המייל:
dafmedabg@gmail.com
לכניסה לאתר המושב:
www.beitgamliel.org.il
שם :גמליאל .סיסמא57 :
מזכירות המושב08-9437133 :
Sg828@bezeqint.net

העמותה למען החבר הותיק
מידע לנרשמי לחוגי מדרשת ח"י:
 החוגי יתקיימו באול החדש והמרווח שבמרכז
היו.
 אופ! הרישו :
טלפונית למזכירות העמותה בטלפו:#
 0838548693או אצל הרכזות בישובי.
 תשלומי :
 oחיוב על פי השתתפות במפגשי
 oעלות כל מפגש –  @ 40בלבד.
 הנחות:
 oשני חוגי –  10%הנחה לחוג שני
 oשלושה חוגי –  20%הנחה לחוג השלישי.
 oארבעה חוגי –  50%הנחה לחוג הרביעי
 אופ! החיוב:
 oבסו 2חודש ,כל משתת 2בחוג יקבל חשבו #ובו
פירוט החוגי והמפגשי בה השתת.2
 דרכי תשלו :
מזומ ,#צ'ק ,או כרטיס אשראי.
_____________________________________
חוגי במרכז יו בשעות הבוקר ואחה"צ:
ממשיכי ע החוגי המוכרי והטובי:
חוג תנ"כ ע חנה לבל
"חורב ,#גלות ושיבת ציו #בספרי בית שני"
בימי ראשו #בי #השעות8:4539:45 :
פתיחה7/9/14 :
ספרות ע יהודית בר,יש"ע,גרשובי4
בימי שני אחת לחודש ,פתיחה 20/10/14 :
האזנה למוסיקה ע גילה יוסלזו!
לאו וגיבורי ,פולקלור ועמי ,דרכי וגעגועי
בסיפורי ובצלילי 3הרומנטיציז :המאה ה19 3
במוסיקה
בימי שלישי  3אחת לשבועיי  ,פתיחה28/10/14 3
ספרי וסרטי בעקבות האמנות
ע ד"ר אפי זיו
בימי ראשו ,#אחת לחודש ,פתיחה9/11/14 :
ידיעת האר 4ע עופר רגב
בימי שני אחת לשבועיי ,פתיחה3/11/14 :
החוג ילווה בטיולי כהמש לנושא ההרצאות.
כל החוגי מתקיימי באג 2החדש של מרכז היו
בקבוצת יבנה
שעות החוגי אחה"צ – 17:00318:30
ההרשמה במרכז היו בטלפו!08,8548693 :
_______________________________________
חוגי במרכז יו בשעות הבוקר:
נגרות – ע משה הילדסהיי – בימי ראשו #בי#
השעות10:00312:00 :
ציור  3ע רחל לניר – בימי שני בי #השעות9:30311:30 :
חריזה 3ע בתיה ח 3 #בימי שלישי בי #השעות10:003 :
 12:00פתיחה21/10/14 :
קרמיקה – ע חיה הנדלר – בימי חמישי בי#
השעות9:00311:00:
כל החוגי מתקיימי במבנה מרכז היו שבקיבו5
יבנה
אפשר להצטר2
לפרטי והרשמה בטלפו!,08,8548693 :
ofiragold@walla.com
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