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רש"י" :ל #ל #להנאת #ולטובת ,#וש! אעש #לגוי
גדול כא 5אי אתה זוכה לבני! ,ועוד שאודיע טבע#
בעול!".
אברה! נקרא בציווי ל #ל #בפרשתנו ,לאחד מעשרה
הניסיונות בה! נתנסה על פי תפיסת חז"ל .הנסיו5
הנוכחי של "ל #ל ..."#נראה כציווי לאברה! לעזוב
בית  ,משפחה ומולדת וללכת אל הלא נודע .המדרש
מעמיק את רעיו 5הציווי ואומר:
"ר' יצחק פתח )תהלי! מ"ה( 'שמעי בת וראי
והטי אזנ #ושכחי עמ #ובית אבי ,'#אמר רבי
יצחק משל לאחד שהיה עובר ממקו! למקו!,
וראה בירה אחת דולקת אמר תאמר שהבירה
זו בלא מנהיג ,הצי ,עליו בעל הבירה ,אמר לו
אני הוא בעל הבירה .כ #לפי שהיה אבינו
אברה! אומר תאמר שהעול! הזה בלא מנהיג,
הצי ,עליו הקב"ה ואמר לו אני הוא בעל
העול!' ,ויתאו המל #יפי #כי הוא אדוני,'#
'ויתאו המל #יפי ,'#ליפותי #בעול!' ,והשתחוי
לו' ,הוי 'ויאמר ה' אל אבר!'".
על פי הפסוק בתהילי! שמביא המדרש,
אברה! נדרש לכאורה ,לשכוח את בית אביו,

הציווי לשכוח הוא מעל לדר #הטבע ,נית 5לעזוב
באופ 5פיזי מולדת ומשפחה א #הא! נית 5על פי
הוראה לשכוח אות!?!
המדרש מספר על אד! שהול #ממקו! למקו!
והנה ,הוא רואה מקו! בוער ,על פי השערתו,
מאחר והמקו! בוער כנראה בעליו נטש אותו,
א #לפתע מופיע בעל הבית הוא נמצא במקו!
ומסתבר ,שהוא לא עזב לרגע את המקו!,
אברה! חי בעול! אלילי בעול! בו בני אד!
משתעבדי! לעצי! ואבני! ומאבדי! את אנושיות!
לפני צלמיה!,מי שברא את העול! הזה ורואה מה
קורה בעולמו ,לפי תפיסתו של אברה! ,כנראה יזנח
אותו וכבר לא יתעניי 5בו .א #לפתע מתגלה לאברה!
בעל הבירה ואומר לו "אני בעל העול!" ובתודעתו של
אברה! מתבהרת הימצאות והנהגת ה' בעול! בכל
משמעותה ,ע! תודעה כזו עמוקה ,המבטלת כל
אמונה וראיה אחרת ,יצליח אברה! ללכת ממקו!
אחד ,ולהגיע למקו! אחר אל מקו! חדש ,מקו! פיזי
ורוחני ,בו יוכל להתנתק כדברי המדרש מהעול!
האלילי חסר התוכ 5ויהיה מסוגל להגיע למצב של
שכחה במוב 5הערכי והרוחני של עולמ! של משפחתו
ומולדתו.
שבת שלום ובשורות טובות ,הרב.

שיעורים
השיעור בגמרא בשבת אחה"צ לא יתקיי! השבת,
הרב
_____________________________________
שיעורי! בביהכנ"ס המרכזי
 7:30שיעור במסכת גיטי 5ע"י מאיר פישר
 16:50שיעור במסכת תענית ע"י שמואל מרטי5
_____________________________________
השיעור בשטיבל בי 5מנחה לערבית ,בשבת ,יועבר
ע"י יניב יוספי.

משולח הועד המקומי
 .1ברצוננו להביא לידיעתכ! כי השער החשמלי לכיוו5
בניה ,יוחל Aבשבועות הקרובי! בשער חדש .כמו כ5
תוצב במקו! מצלמה.
אנו מקווי! שפעולה זו תתרו! לעלייה בתחושת
הבטחו 5של כולנו.
לגבי השער בכניסה למושב ,לצערנו  ,עדיי 5לא התקבלו
תוכניות חתומות ,על מנת לאפשר חיבור השער לחשמל.
 .2מגרש מיני פי%
העבודות במגרש הכדורגל החדש ) מיני פי ( ,לקראת
סיו! ,
אנו מקווי' שכבר בימי' הקרובי' יוכלו כול' להנות
ולשחק במגרש החדש...

משולחן הגבאים
תפילת ותיקי" 5הנ ",בשבת בשעה  06:10בבית
הכנסת מנחת ש"י

1

הועד הקהילתי

פינת ביטחון
 (1תזכורת :בניידת של המתמי"ד הותק 5טלפו 5נייד
ולכ 5במקרה של אירוע או חשד לאירוע נית 5להתקשר
לניידת .בשעות הערב והלילה הניידת מאויישת ע"י
מתנדבי המתמי"ד ולכ 5נית 5לקבל מענה מיידי
0507510571
כמוב 5שיש להתקשר ג!  100ע"מ לעדכ 5את המשטרה.
 (2לאחר החגי! אמור להפתח קורס הכשרה למתנדבי!
כל המעוניי 5להצטר Aנית 5ליצור קשר ע!
שמחה גביש או ליאור פורמ 0546330468

הועד החקלאי
א( תשלומי מי!
הועד החקלאי מודה לפקידה אלה שטיפלה בתשלומי
המי! ע! סיו! עבודתה.
אמציה גלייכר משמש במקומה.
שעות הקבלה הורחבו וה 5מעתה בימי! א' וג' בשעות
 4:00 7:00אחה"צ ,וכ 5ביו! ו' בשעות 9:00 11:00
בבוקר.
מכתבי! נשלחי! לחייבי! בימי! אלה.
לחברי! רבי! יש חובות גבוהי! ולכ 5אנו מבקשי!
לסור למזכירות ולשל! את החובות בהקד!.
ב( מפות מדידה.
נתקבלו מפות מדידה של השטח שבי 5הכביש לנחלות.
מפות אלו מציגות הצעה לגבול חדש של כל נחלה שבצד
הכביש ,וזאת כדי להוציא את עמודי החשמל ,ארונות
החשמל וצנרת המי! הציבורית אל מחו ,לנחלה.
המפות תלויות במזכירות לעיו 5הציבור מיו! 11.10.13
ועד יו! .25.10.13
ציבור בעלי הנחלות מוזמ 5לעיי 5בה! בימי! ובשעות
קבלת הקהל ,בימי! א' וג' בשעות  4:00 7:00אחה"צ,
וכ 5ביו! ו' בשעות  9:00 11:00בבוקר.
למפות הוצמד ד Aהסבר והבהרות לאפשר עיו 5מועיל.
לשאלות ,הערות ולבירורי! נית 5לפנות אלי.
כל הבקשות לשינויי! יידונו ,אול! בסיו! וע! הגשת
התב"ע לשורקות לא תתקבלנה פניות לשינויי! ואלה
המבקשי! יאלצו לעשות זאת בתשלו! ובאופ 5פרטי.
בברכה,
ישראל עזריה
יו"ר הועד.

הזמנה לאסיפה כללית
חברי האגודה הקהילתית מוזמני! לאסיפה כללית
שתתקיי! אי"ה ביו! חמישי ,י"ג חשוו,17.10.13 5
במועדו 5הגדול.
האסיפה תחל בשעה .19:00
א! לא יהיו נוכחי! מספק חברי! המאפשר קיו!
האסיפה ,האסיפה תדחה לשעה .20:00
על סדר היו!
 .1בחירת יו"ר ומזכיר לאסיפה.
 .2אישור מאז 5שנתי.
 .3מצב הגביה מהחברי! ובחינת האפשרויות
להמש.#
 .4תשלו! אגרת הביוב.
 .5מצב הביטחו 5נושא השמירה.
 .6שונות
_______________________________________

תשלומי אגרת הביוב
במהל #שנת  2012ועד אוגוסט  2013המועצה חייבה ע"פ
תשלו! קבוע לכל בית אב.
לאחרונה הופעל חוק העזר העירוני והחברי! קבלו
חיובי! ע"פ צריכת המי!.
חברי! רבי! פנו אלי בתלונה על גובה התשלו! וכ 5על
כ #שעליה! לשל! אגרת ביוב על מי! שהשתמשו בה!
להשקיית הגינה.
הועד הקהילתי בשיתו Aנציגינו למועצה פנה לראש
המועצה והוסכ! להקפיא הפעלת חוק העזר העירוני
החדש ולהמשי #הגביה ע"פ חור העזר היש ,5קרי
תשלו! קבוע לכל בית אב בלי קשר לצריכת המי!.
מצ"ב )עמוד אחרו (5מכתבו של ראש המועצה מופנה
לחברי!.
בברכה,
ישראל עזריה
יו"ר הועד הקהילתי.

ועדת קליטה
א .תזכורת למשכירי!.
אי 5להשכיר דירה ללא אישור וועדת קליטה.
ג! ילדי המושב שבאי! לגור במושב חייבי! לעבור
וועדת קליטה.
ב .נקודה למחשבה.
מאז הקמת וועדת הקליטה לא היה כדבר הזה במושב.
בשני! עברו ,בחודשי הקי ,,הוועדה עבדה שעות נוספות
כדי לראיי 5את כל המועמדי! לבוא לגור במושב.
הקי ,הזה א Aמשפחה חדשה לא באה לגור במושב.
מה קרה? מי חכ! ויסביר את התופעה החריגה הזו?
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משולחן המתנ"ס
לכל תושבי חבל יבנה שלו!
חודש הרצת החוגי! הסתיי!  ,נרשמי! ניסו  ,עברו ,
עזבו או הצטרפו .
החל מחודש אוקטובר לאחר שניסינו כולנו יחד לתת
מענה אופטימלי כולל ניסיו 5להפעיל את החוגי!
לשביעות רצו 5תו #הקשבה סובלנית לכול! .

מצורפת רשימת החוגי' הסופית בישובי'
)עמוד אחרו (
עדיי 5עלולי! להיות שינויי! קלי! בלוחות הזמני!
ועדיי 5חוגי! מסוימי! עלולי! להסגר מחוסר
משתתפי!.
חשוב להבי 5את הסיבות לשינויי! הרבי! הנובעי!
מהצור #לערב כל כ #הרבה גורמי! במועצה כל כ#
קטנה
ברו #הש! שזכינו לכמות כזו יפה של ילדי! אשר חלק!
מבלי! בצהרוני! עד שעה מאוחרת.
די קשה לתא! את זמינות המדריכי! בשל אופי
העבודה בישובי! ולא במקו! מרוכז.
בחלק מהישובי! אי 5מקו! הפעלה מתאי! לחוגי!,
ריבוי דעות רצונות ובקשות של צבור ההורי!.
בקיצור כולנו רוצי! הכל אבל חייבי! לדעת להסתדר
ע! מה שיש תו #מגמת שיפור מתמיד.
נא לשי! לב לשנויי! בטבלה המצורפת
המתנ''ס שומר את הזכות לסגור קבוצות א! לא יהיו
מספיק נרשמי! משלמי!.
אי 5להיכנס לחוג ללא הרשמה על גבי טופס או הרשמה
באתר.
_______________________________________
תיאטרונויה – תיאטרו סיפור
מתאי! לגילאי 2 6
"תיאטרונויה" תיאטרו 5סיפור ע! השחקנית נויה
שטרייפלר
נויה ובזיק סיפורי! מהתיק סיפורי! גדולי! יוצאי!
מתו #תיק קט,5
בשילוב תפאורה בובות תיאטרו 5שירי! מוסיקה
ועוד....
_______________________________________
"ענק הכי גנדר בעול'"/ג'וליה דונלדסו
אי"ה ביו' ראשו ט"ז בחשוו ) (20/10/13בשעה 17.00
בבית גמליאל
עוג היה ענק מקסי! אבל קצת מוזנח,יו! אחד עבר עוג
ליד חנות לבגדי! ענקיי!,ומיד החליט לשפר את
הופעתו .עכשיו בחולצה מהודרת,בעניבה צבעונית
ובנעלי! מבריקות עוג הוא ענק מקסי! וג!...מרשי!
ומהודר .אלא שבדר #הביתה הוא פוגש חיות הזקוקות
נואשות לעזרתו..ולבגדיו! הא! יוותר על כל מה שקנה
לעצמו?
סיפור על נדיבות טוב לב חברות וצניעות .כניסה לילד
מגיל שנתיי! 10 :ש"ח

בני עקיבא
לימוד מדריכי!17:00 :
מפקד17:30 :
בשבת האחרונה היה שבת פתיחת חודש ארגו 5והיה
מטור!!!A
בשבוע שעבר כל השבטי! שפשפו קירות .להתעדכ 5ע!
המדריכי! מתי צובעי!! (:
שימו  :<3חני #שלא הביא את  100ש"ח פיקדו 5ועוד 20
ש"ח מיסי סני Aלא יוכל לקחת חלק בחודש ארגו!5
פניות בעניי 5לדניאל שטריקר.
ברוכי! הבאי! למדריכי! החדשי! משבט נאמ5
השפיצי!:
הכנה :טליה ניזרי ,תאיר וקני ,5ניר כהנא ואיתמר
טוויטו.
• נבטי! :תמר גילור.
• ניצני! :אורי וויל.
• מעלות :הדר שמש ואמיתי לוי.
• מעפילי! :שירה דש.5
וכמוב 5ברוכי! הבאי! לשבט הכנה שמצטרפי!
לסני!!A
אוהבי!
צוות הדרכה איתנאמ:)5

בית חם
המפגש הקבוע של בית ח! יתקיי! בע"ה ביו! שלישי
הקרוב,
י"א מרחשו 5ה' תשע"ד ) ,(15/10/2013בשעה 17:00
אחר הצהריי! ,במועדו 5וותיקי!.
אנו מודי! לחברנו במושב ,עמנואל שוה! ,שסיפר לנו
בשבוע החול Aעל פרק מתולדות משפחתו.
לפרטי! נוספי! נית 5להתקשר:
מרי' גרינוולד טל' 089437841
או למרי' ברלב טל' 089431310

מקווה
נא לתא! במש #היו! ,לפני זמ 5טבילה.
דבורה א' ,ב' ,ג'
אילנה ד' ,ה' ,מוצ"ש.
ערבי שבתות אילנה ודבורה לסירוגי.5
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נדל"ן למכירה/השכרה
להשכרה לטווח ארו #במשק בבית גמליאל:
בית ב 5חמישה חדרי! ,ובנוס Aיחידה בת שלושה
חדרי!.
היחידות כוללות מיזוג ,וארונות קיר בכל החדרי!,
מטבח מאובזר ע! אפשרות להשארת ריהוט חלקי ,וכ5
חצר גדולה.
לפרטי' נית לפנות לאברה' וזהבה גוטמ
בטלפו 0546434307/8
________________________________________
להשכרה בית  3חדרי! ע! חצר נפרדת .
מיידי.
לפרטי' :נעמה אליה 0502524019
_______________________________________
להשכרה בית בהרחבה  +5חדרי!
מיקו! מצוי) 5בית פנימי ובמרכז(
כניסה מידית
ישראל – 0545980865
_______________________________________
להשכרה דירת  5חדרי! מדהימה ביופייה ,מרווחת
ונעימה .כולל ג'קוזי מפואר בחדר השינה.
כל הקוד! זוכה
לפרטי' נוספי' שרה 0532808821

חוגים
חוג ציור ויצירה
אנו ממשיכי!
לצייר ולכייר ,לגזור ,להדביק ,ליצור ובעיקר להנות.
מיועד לילדי! שאוהבי! להתבטא באומנות פלסטית,
מג 5חובה ועד בי"ס יסודי
)כמוב 5לפי חלוקה לקבוצות גיל(
החוג יתקיי! כנראה בימי רביעי.
פרטי! ושאלות אצל
אילנה להמ
054-8094202

שקיות אסי1
בישראל נצרכות מדי שנה למעלה משני מיליארד שקיות
ניילו 5בשנה ברוב 5המכריע משתמשי! פחות מ  20דקות.
רק  1%מהשקיות מגיע למחזור.
הפתרו 5הוא החלפת השקיות בשקיות המאפשרות שימוש
רב פעמי.
שקית אסי Aהיא שקית פוליסטר המאפשרת שימוש רב
פעמי אפשר ג! לכבס את השקית.
השקיות נמכרות במארז של  3שקיות במחיר  29ש"ח.
אנו מתארגני! לקניה מרוכזת של השקיות מהחברה
בעלות של  22ש"ח למארז.
כל המעוניי 5נא להרש! אצל שרית במזכירות עד סוA
חודש אוקטובר יש לציי 5כמה מארזי! נדרשי!.
לפרטי! נוספי! על השקיות
: http://www.asif-bag.co.il/
,תודה
ועדת איכות הסביבה

לוח מודעות
למכירה סקודה פאביה החדשה )סטייישTFi1200 (5
אוטומט 50,000 ,ק"מ,כחדשה  .מחיר מחירו.5
לפרטי!:
לאה 0524328745
או 0524328745
דרושות:
 .1א! בית לטיפול בילדי! ובבית
כולל בי 5היתר :הוצאה מהצהרו ,5עזרה בשיעורי בית,
הכנת ארוחות וסידור הבית.
 .2מנקה לפע! בשבוע או שבועיי!.
יוסי חובב 0549477319
_______________________________________
דחוA
דרושה סייעת לצהרו 5של הילה  5ימי! בשבוע ימי! א
ה משעה  13:45ועד .16:45
לפרטי' נוספי' להתקשר לטל'0525712298 :
_______________________________________
שיעורי! פרטיי! בגיטרה מורה מנוסה מעביר
שיעורי! פרטיי! בגיטרה קלאסית וחשמלית ובמגוו5
סגנונות .מאקורדי! ועד תיאוריה ,ע! כל מה שבאמצע.
מחירי! נוחי! ואפשרות הגעה לבית התלמיד.
שיעור ניסיו 5חינ!.
לפרטי' ,דוד גולדובסקי.0545868066 :
_______________________________________
דרוש/ה בחור/ה אחראי/ת להוצאת שני קטנטני!
מהמעו 5במושב ושמירה עליה! בימי ראשו 5בי 5השעות
 .15:45 17:30אפשרי בביתנו או בביתכ! .אופציה ליו!
נוס) Aחמישי( בהמש #השנה.
.לפרטי' 0543517646 :רעות.
_______________________________________
מעוניינת לעבוד במשק בית
אישה חרוצה ונעימה.
יפה ארביב ) 0509421413אחות של כוכבה מג אור (
_______________________________________
חדשששש במושב
עיסוי שמני! מיקצועי ומפנק בשילוב אבני! חמות
עיסוי מקצועי מרגיע ומשחרר שיפיג את המתחי! ויכי5
אותנו להתמודדות מחודשת ע! סדר יו! עמוס
לפרטי' ותאו'  0506450108משה וקני
התאנה ) 207אני מגיע ג' לבית הלקוח(

לכל המעוניינת טיפול הסרת שיער בלייזר בשיטת
SHRבאמצעות מכשור חדיש ע! יכולת חשיפה
לשמש על ידי נטלי ,קוסמטיקאית מדופלמת .לקבלת
טיפול להתנסות של הסרת שיער מאזור קט 5חינ!
ומבצע מיוחד לתושבות בית גמליאל נית 5לפנות ליעל
יששכר  0528500909לקבלת השובר.
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העמותה למען החבר הותיק

העמותה למען החבר הותיק

העמותה למע החבר הותיק וקהילה תומכת חבל יבנה
מזמיני! את החברי! להצגה חדשה ביידיש
דזדיגא ושומכר

יו! ראשו 5ט' מרחשוו 5תשע"ד13/10/13 ,
 8:45 10:00חוג תנ"כ – ע! חנה לבל
 10:00 11:30הרצאה " :נשות בראשית במקרא במדרש
ובשירה העברית"
ע! יהודית בר יש"ע גרשובי,

מחזה חדש מאת ב .מיכאל ואפרי! סידו5
בכיכוב! של יעקב בודו ודובל'ה גליקמ 5ועוד שחקני!
...

חוגי מרכז יו! בשעות הבוקר:
נגרות – ע! משה הילדסהיי! –
בימי ראשו 5בי 5השעות10:00 12:00 :
ציור – ע! רחל לניר –
בימי שני בי 5השעות9:30 11:30 :
קרמיקה – ע! חיה הנדלר –
בימי חמישי בי 5השעות9:00 11:00:
אפשר להצטרA
לפרטי' והרשמה בטלפו :
088548693 ofiragold@walla.com
_______________________________________
הנכ! מוזמני! להרצאה מקדימה של רוני ארז על:
בריינספא Brain-Spa
להזכירכ! :בריינספא פיתוח שיטה ייחודית למניעת
נסיגה קוגנטיבית העלולה להגיע ע! הגיל.
ב"עה ביו! רביעי ,כ"ו מרחשו 5תשע"ד30.10.13 ,
בשעה  19:30במועדו 5הגדול של מושב בית גמליאל
הכניסה חופשית!

דזיגא 5אי 5שומאכער קנאק 5שוי 5ווידער.

ההצגה תתקיי! בע"ה ביו! חמישי י"ג מרחשו 5תשע"ד,
17/10/13
בשעה 20:00 :באודיטוריו! "נעי!" לתרבות באשדוד.
מחיר לכרטיס רגיל) I 95 :כולל הסעה(
לחברי קהילה תומכת) I 75 :כולל הסעה(
ההרשמה עד לתארי 13/10/13 #במרכז היו!:
בטלפו 8548693 :5או אצל אב הבית – אריה גרינברג
בטלפו.050 5422847 :5
זמני ומקו! ההסעה:
18:45
בית גמליאל – ע"י הצרכניה
19:10
בני דרו! – תחנת הסעה
19:20
ניר גלי! – ע"י הדואר
כל הקוד! זוכה !
_______________________________________
מדרשת ח"י
מוסיקה ע! המוסיקולוגית גילה יוסלזו5
בימי שלישי אחת לשבועיי! מפגש ב
15/10/13
התנ"כ באמנות ע! ד"ר אפי זיו
בימי ראשו ,5אחת לחודש ,פתיחה27/10/13 :
ספרות ע! יהודית בר יש"ע גרשובי,
בימי שני אחת לחודש ,המפגש הבא 28/10/13 :
ידיעת האר %ע! עופר רגב בימי שני אחת לשבועיי!,
פתיחה 4/11/13 :החוג ילווה בטיולי' כהמש לנושא
ההרצאות.
בריינספא  BRAIN-SPAהרצאה מקדימה לפני
החוג תתקיי! ביו! רביעי –  30/10/13בשעה 19:30
במועדו 5הגדול של מושב בית גמליאל.
מקהלת ח"י בניצוחה של אוראל 
נמשכת ההרשמה – לכל הגילאי! הבוגרי!,
לפרטי! והרשמה:
בעמותה למע החבר הותיק חבליבנה
ofiragold@walla.com ,088548693

חדש בצרכניה פיצה
פיצה משפחתית לארג'  ,I 32.90שתי משפחתיות 60.00
 ,Iפיצה אישית גדולה * I 17.00כל תוספת I 3
מבצע! קוני! פיצה משפחתית ומקבלי!  6טרופיות מתנה!
נית 5ג! להזמי 5בצק דק.
שרות משלוחי! לפיצה .נית 5להזמי 5טלפונית.
חדש וייחודי נית 5להזמי 5פיצה ללא גלוט5
כל הפיצות מהדרי) 5רק מוצרי בד"(,
פינת הישיבה ,ספסלי! ושולחנות זמיני! לסועדי!.
מבצע לרגל פתיחת שנת הלימודי!  10לחמניות ב 15ש"ח
 10% +נוספי! למזמיני! יו! קוד!.
שעות הפתיחה המעודכנות:
א' ה'  6:30עד  14:00ו 20:00 16:30
יו! ו' עד 14:00
בתודה אליהו 089421363
המערכת:
שמרית פרנקל
צקי יולס
מדפיס :יהונתן רועי עזריה
מפיצה :שרית גרוסמן

הודעות לפרסום יתקבלו עד יום
שלישי ב .19:30
לכתובת המייל:
dafmedabg@gmail.com
לכניסה לאתר המושב:
www.beitgamliel.org.il
שם :גמליאל .סיסמא57 :
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תוכנית חוגים מתנ''ס חבל יבנה
יום

בני דרום

בית גמליאל

ניר גלים

קבוצת יבנה

ראשון

התעמלות לגיל הרך
 – 16:45גילאי 3-4
 17:30גילאי 5-6

קפוארה
17:00

התעמלות קרקע
 16:30מתחילות גן
א'
 17:15מתקדמות
ב'
 18:00טרום
נבחרת
 18:45נבחרת

כדור סל
 16:00כיתה ב
 16:45כיתה ג-ד
 17:30נערים ט
 19:00נערים י

בלט /גאז
 17:45טרום חובה
חובה
 18:30א-ג
טניס
התעמלות בונה עצם
פילאטיס
20:15

אופניים
16:00

שני

שלישי

רביעי

חמישי

התעמלות קרקע
 16:30גן חובה
 17:15כיתהא
 18:00טרם נבחרת
 18:45נבחרת
אופניים
17:00
ציור מבוגרים
כדור רגל
18:15
ז ומעלה
קרב מגע
 17:00בנים ד-ו
 18:00בנות ה-ז
פילאטיס 20:15

כדור רגל
 17:30חובה-א
 18:15ב-ה

זומבה
 19:30ילדות ד'-
ו'
 20:15נשים
בלט /גאז
-16:00א-ג
 16:45טרום חובה
חובה
יוגה
 20:30יוגה

התעמלות קרקע
16:00מתחילים
16:45מתקדמים
 18:00זומבה
כדורסל י'א–י'ב
19:00

מחול /גאז
 16:00כיתה א-ג
 16:45טרום חובה
חובה

התעמלות קרקע
 16:30גן חובה
 17:15כיתהא
 18:00טרום
נבחרת
 18:45נבחרת

התעמלות קרקע
 16:00ב-ד
 16:45גן חובה א

זומבה
 19:15נערות
 20:00נשים

לגו הנדסי
מחול מודרני
כדור סל
 17:30נערים ט'
 19:00נערים י'

גודו
 15:45ג' ומעלה
 16:30גן חובה
 17:15א-ב

כדור סל
 15:15ה'-ו'
 16:00כיתה ב'
 16:45כיתה ג-ד
 17:30כיתה ז-ח
ציור

טיסנים
17:30

ביה'ס עמיחי

כדור סל
 16:00ה'-ו'
' 17:30ז'-ח'
גודו

מבוכים
ודרקונים
לגו הנדסי
חלילית
קרמיקה
אורגנית
כדור סל בנות ד-
ו
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