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  עלון שבועי

 גמליאלבית 

  
  פרשת נח

ב "חשוון תשע' ד
20/10/12       

  777 ' מסןגיליו

  

 נח
  16:41  כניסת שבת 

  17:40  יציאת שבת 

  16:58  ש"מנחה באמצ

  17:08  ש"ערבית באמצ

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 הרב/  דבר תורה

וירא " "ותשחת הארץ לפני האלוהים ותמלא הארץ חמס"
"אלוהים את הארץ והנה נשחתה כי השחית כל בשר  

 
לשון המקרא באריכות והיה ניתן לכלול את שני פסוקים אלו 

וירא אלוהים את הארץ והנה נשחתה כי "בפסוק אחד 
 ."השחית כל בשר את דרכו ועל הארץ ותמלא הארץ חמס

ויאמר אלוהים תדשא : "א"פסוק י' פרק אבראשית ' בפר
שיהיה טעם העץ : "י"כתב רש" עץ פרי עושה פרי' הארץ וגו

י "לפיכך אומר רש' והיא לא עשתה כן וגו" כטעם הפרי
וכבר " שנתקלקל אדם על עוונו נפקדה גם היא על עוונה

ה לפקוד על עוון הארץ עד עתה ולא "הקשו מדוע המתין הקב
יש להבין זאת לפי ביאור נפלא ? הנענשה תיכף כאשר חטא

דאגה בלב איש ישיחנה : "ל"ם על מאמר חז'של חידושי הרי
והשאלה מה התועלת בזה שהאדם ) 'יומא עה" (לאחרים

' אמר חידושי הרימ? מגלה את דאגותיו לאחרים  

  מקווה
  .ש"מוצ, חמישי, רביעי: בימים 054-8094202אילנה 
  .שני שלישי, בימים ראשון 054-4534015דבורה 

  . השבוע אילנה-בימי שישי לסירוגין
  נא להתקשר ולתאם במשך היום

  
  חברות וחברים יקרים ואהובים

  ,על כל החום והדאגה
  ,על כל הידיים המושטות לעזרה ותמיכה

  ,ח וחולשה על ליבכם שהיה איתנו ברגעים של מת
  על התפילות המרגשות של כל ילד וילדה חבר וחברה

  ..על ההתענינות הביקורים והטלפונים
  !!!ריגשתם אותנו כל כך, ריגשתם -ועל כל גילויי האהבה

  !!!תודה - רוצים לאמר לכם מילה אחתואנו
  "יםמזמן לנו אחים והלב מזמן לנו חברהגורל "

  נרגשים ואוהבים אתכם
  הרב ורבקה סלומון

________________________________________  

 טוב להודות

על האדם הוא דן רק את האדם ' ה מביא עונשים חו" כשהקב
אם , המצטערים בצערווכל . הנענש ולא את כל הסובבים אותו

ה את עונשו של זה ולכן "לא מגיע להם הצער הזה מבטל הקב
ובזאת יובן " דאגה בלב איש ישיחנה לאחרים"ל "אומרים חז
י "כי ע, ה לא העניש את האדמה מיד כאשר חטאה"מדוע הקב

ם היה מצטער ובשלב זה עדיין לא עונשה של האדמה גם האד
 נפקד גם האדם על חטאו כאשר, אבל אחר כך, יע לו עונשומג

או אז הופעל העונש על האדמה ומזה נענש גם האדם לאחר 
 גם בפסוקים שלפנינו רק לאחר שנאמר וירא הזי ולפ. חטאו

רכו על הארץ כי השחית כל בשר את ד' אלוקים את הארץ וגו
אז אמר  בהמה חיה ועוף גם חטאו י שאפילו"וכפי שכתב רש

שקודם לכן מפני " ץ הארהנני משחיתם את"ה לנח "הקב
.האדם אין הבהמה חיה ועוף צריכים היו להיענש  

 
_________________________ 

הרב, שבת שלום ובשורות טובות  

  
 " אופני בימבה"בשבת חול המועד סוכות נעלמו לנו 

   .דומים באיזור בית הכנסתא
  .נודה  מאוד למי שמצא אותם

  054-7211291/ 9431341רבקה סלומון 
_______________________________________ 

 בצבע סגול ליד גן רימון הלכו לאיבוד BMX אופניים
  . בחזרה םנשמח לקבל

 054-6603361יוסי נגלר 

_______________________________________ 

  ,י קורקינט" בבית הכנסת מנחת שנשכח
  .נשמח לקבלו בחזרה

 054-6603361 יוסי נגלר 

_______________________________________  
 יםגדול-יםבינוני, יםו אפניים ורודאבד

  .אילה נוה ,תודה מראש !אשמח מאוד לקבלם בחזרה
_______________________________________  

י למגרש "כ מנחת ש"נמצא שעון ילדים בכביש בין ביה
ניתן לקבלו על פי סימנים אצל משפחת   .הכדורסל

 6754205 טויטו
_______________________________________  

 אצל הניתן לקבל .בצבע אדום, וק'ג- בימבההנמצא
 משפחת בוכניק

  

 השבת אבידה

  שיעור לנשים
צ מתחדש "השיעור לנשים בשבת אחה, יעת החברותליד
  "לך לך"ה בשבת הבאה פרשת "בעז

_______________  
 רבקה, שבת שלום
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בקרוב ה "בע מתחתנת ) אמצעיםדלת(חברה טובה 

 .נות במחיר מוזל ציוד לדירהלק\ותשמח לקבל
  . תזכו למצוות! תודה רבה

  054-9256787הכלה ,זמיר
  054-4252735 שלהבת רוזנברג  

________________________________________  
כולל . 2007ק הונדה " סמ125אופנוע שטח , למכירה

  .נמוך במצב טוב' קילומטרז. קסדה ומגינים
  054-4442653צקי 

________________________________________  
  

 .פר- ב מחפשת או"משפחה יהודית דתית ממונסי ארה
דוברת  , ילדים דרושה בחורה אחראית4למשפחה עם 

 לעבודת בייבי סיטר ועבודות בית טובהאנגלית ברמה 
  . נא לשלוח אי מייל באנגלית.קלות

 )מכרה של משפחת טויטו(לפרטים אסתי 

esticoates@gmail.com  
________________________________________  

 ? יום ההולדתמסיבתרוצים לשדרג את 
מכונת " מפל שוקולד"ניתן להשכיר במחיר אטרקטיבי 

  ...לפיתות ועוד הפתעות' וואפל בלגי ציוד סאג
  .ניתן להשכיר רק את הציוד או גם את ההפעלה

   054-3440999ן אסקל מת
  9431574או 

_________________________________________  
  . חוזרים לנעליים אחרי הקיץ? כף הרגל זקוקה לרענון

  .ציפורן חורדנית ויבלת מציקה, העור קשה וסדוק
  .מראשאשמח לעזור בתיאום 

  9436987שפרה 
________________________________________ 

אשמח לעבוד בטיפול  ! לעבודהי מתפנהבעוד חודש אנ
  'בישול וכד, גיהוץ, עבודות בית כמו כביסה, בתינוקות

  .במידת הצורך ניתן לקבל המלצות
  .אודה על פנייתכם

  050-7768959. ישראלה
________________________________________ 

  ?נמאס לך מהסיכות? המטפחת מחליקה
   חובשות של יהןחי את שמשדרג הפטנט את להכיר בואי

  !!!המטפחות
  .להתרשמות והזמנה ניתן לפנות לעפרה נוה

052-3934670   
 9427337  

________________________________________  
  עדיין יש רימונים למכירה אצל משפחת מסלו 

4233129-054   
 ________________________________________  

 לוח מודעות

  
  , חדרים6.5מרווח ,להשכרה בית גדול עם נוף פסטורלי 

 , מרושת ומסורג, ממוזג, מטבח חדש
  .בסלוןספרייה גדולה    

 

 05-03336754נה לוינגר מי  

  050-5662818חנניה לוינגר                
________________________________________ 

  . חדרים מושקעת ומטופחת לכניסה מיידית3דת דיור חי

 
050-2051110/08  
________________________________________  

 .מטבח חדש וסלון, ר" מ72-כ ,  חדרים 3דירת 

 .מכל סוג יש נגישות לעגלות .  בכל חדרמזגנים
  

    054-4610943 יעל 
 054-5236790  יוכי 

 מכירה/ן להשכרה"נדל

 ספריה

 :שעות פתיחת הספריה השתנו
הספריה תהיה פתוחה בימים שני וחמישי בין השעות 

17:30-19:30 

  
  

מי שמעוניין למחזר את אתרוגיו שנותרו מהחג מוזמן למסור 
  עד יום ראשון לחסיה גדיאל

052-3621392 

 ועדת איכות הסביבה

  
  : י"כ מנחת ש"משולחן ביה

 יתקיים בבית הכנסת - פרשת נח -בשבת הקרובה . 1
הציבור . לאחר התפילה קידוש של חתני תורה ובראשית

  .מוזמן בשמחה

 .13:00זמן תפילת מנחה גדולה בשבת הינו בשעה . 2

  
בשעה טובה אנו מתחילים בתהליך  !לחברים שלום רב

  ".מנחת שי"בנית בית כנסת חדש ל
בשטח הסמוך , בית הכנסת החדש יהיה ממבנה יביל

  . למבנה הקיים ויהיה גדול יותר מהמבנה הנוכחי
ו אנ, אך בנוסף, סכום נכבד יוקצה לטובתנו מועד המושב

  .זקוקים לתרומות נוספות
כל משפחה שמעוניינת להיות חברה בבית הכנסת החדש 

יכולה להשתתף בבנית בית הכנסת , שעתיד להבנות
  ). תשלומים20אפשר עד ( ₪ 5,000בסכום חד פעמי של 

נא , משפחה שמעוניינת להשתתף במצווה חשובה זו

:  עם שם המשפחה לטלפונים הבאיםSMSלשלוח 
 ואנו נדאג לבוא ולאסוף את -  0525773813, 0523366084

  .בתודה רבה ובהצלחה לכולנו .הכסף מכם
  

______________  
  .הגבאים

 משולחן הגבאים
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  21/10, מרחשוון' יום ראשון ה

 
  חנה לבל, ך"תנ  8:45

  "  אתעלומת כתר ארם צוב:  "  10:00
  דודו דיין:     מרצה

  
 י" מדרשת ח22/10/12, מרחשוון ' יום שני ו

 -גרשוביץ  -ע"יש-  חוג ספרות עם יהודית בר17:00
  של הסופרת יעל משאלי" בניין שלם" הפתיחה

 

 העמותה למען החבר הותיק

  
 ,שלום חברות וחברים

אני שמחה להזמינכם להצטרף למסע מרתק ביצירותיו של 
  .י עגנון"ש

נחשבת ,אליהו-בלהה בן ,מי שתנחה אותנו בשבילי המסע
בת שלושה מפגשים תתקיים ,הסידרה .למובילה בתחומה

  .בימי חמישי אחת לשבועיים
   .20:30 בשעה 18/10מתחילים ביום חמישי ה

והתקיימה שם  חי בית אבי סידרה זו פרי שיתוף פעולה עם
  .לפני כחודש

  .מתבוננת ומעמיקה ...בואו לקרוא קריאה אחרת ...אז
מפגשים מתאימים גם לבני המ ..העבירו לחברים כמובן

  .וצעירים שוחרי ספרות נוער
  

______________  
  ,סוף שבוע נעים

  פנינה שטאובר

 

  תן-שוק קח
ביום  26/10 – תן במשק וולפסון במושב שדמה-שוק קח

  זיהאחרון בכל חודש לועשישי 

  11:00-15:00 בין השעות
  בשוק . שימוש חוזר בחפצים במקום השלכתם לזבל

תן כולנו מוזמנים לאוורר את הבית מכל החפצים -קח
כלי , ספרים, צעצועים,  בגדים-שכבר איננו זקוקים להם 

ולהתחדש באוצרות שאנשים אחרים כבר  – בית ועוד
לא חייבים לתת בשביל לקבל או . אינם זקוקים להם
פתוח לכולם והשאריות המתחם  – לקבל בשביל לתת
 .נתרמות לנזקקים

_______________________  
  0524345663אפרת : לפרטים

  

 -"ובליבה חומה יד בן צבי תכנית בשיתוף ! אנשים יקרים

 .תכנית סיורים בירושלים
 .אשר בקיבוץ עין צורים מרכז יעקב הרצוג תכנית מטעם

בכירי (תכנית מעניינת עם מרצים מוכשרים ומעניינים 
 ).המדריכים של יד בן צבי

 .נותרו מקומות אחרונים. התוכנית מתקיימת בימי שני
ניתן , להירשם ולשמוע פרטים, למעוניינים לקבל תוכניה

  08-8608331: להתקשר ל
  פישר) קוקי(רחל ! אני ממליצה

 

 פותח סדנא להעצמת ילדים בכיף אביב- מכון קשב
 .'לקראת כיתה א

פקת לילד בסיס איתן בצורה חוויתית הסדנא מס
  .מוכן ובשל' ומקצועית ועוזרת לו להגיע לכיתה א

במהלך שנת הלימודים הראשונה נמשיך ללוות את הילד 
  .הצלחה ובטחון עצמי, י העשרה ופיתוח כישורי חיים"ע

 בשיתוף עם קלינאית  י הגננת מיכל"הסדנא תועבר ע
  .מרפאה בעיסוק ופסיכולוגית, תקשורת

  .16:30 בשעה  16/10ילת הסדנא בתח
    050-9467880 אורלי וישנגרד 08-9467880לפרטים 

הוראה , כמו כן אנחנו עורכים אבחונים פסיכודידקטים
  .טיפולים רגשיים ועוד, מתקנת

 

  
 .חוזרים לפעילות השוטפת של הרצאות סיורים ובילויים

  
הרצאה עם הסופרת שהרה  :כל חברי המושב מוזמנים ל

  " ?יש דבר כזה - סופרת דתיה" בלאו 
רה שה? ש לו אלוהיםהאם כשאדם יושב אל המקלדת י
, על הגבולות, מגזריתבלאו במסע אישי בעקבות כתיבה 

הספרות , הייצוג הכפוי  על ? מה מותר לומר ומה רצוי שלא
הדרך הפתלתלה מעולם התקשורת לעולם , החדשההדתית 

  ?כגיבורת ספרות והאם בני ברק אכן יכולה לשמש הספר
ג  "ח חשון תשע"ש י"ה במוצ"ההרצאה תתקיים אי

)3.11.12.(  
  

  20:00מפגש חברים  בשעה  
    בדיוק20:30תחילת ההרצאה בשעה  

  . 25₪מחיר ליחיד   
  

.  050-7341428נא להירשם מראש אצל שולמית אנגל  
  .אפשר גם במסרון

_________________  
  נשמח לראות את כולם

  +50ועדת תרבות  
   

 

  +50ועדת 

  ח ציוד"גמ
 

בזכות אותם אלו המקפידים לתרום תרומה לאחר 

 . כסאות ושני שולחנות חדשים40השאלת ציוד רכשנו 
י מחבריח מענה לרבים "במהלך חג הסוכות נתן הגמ

כמות הציוד על מנת שנוכל למשיך להגדיל את . המושב
 . אנא הקפידו לתרום את המינימום הנדרש,והמגוון בו

 :מינימום תרומה
 כסא-שקל

 שולחן-שקלים  10
 שקלים פלטת שבת 10
  שקלים מיחם 15

   אצל  !)גם חובות ישנים( חובותניתן להסדיר 
 מוטי טויטו או עמי ארז



  

      
 

4 

777 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

ה ביום שלישי "חם יתקיים בע-המפגש הקבוע של בית
הצהריים - לפני11:00בשעה , )23/10(מרחשון   ' ז, הקרוב

  .במועדון ותיקים

 
אנו מודים למר יהודה לוין על שיחתו המעניינת עמנו בשבוע 

 והשלכותיהם על התפתחות והתפשטות האיסלם, החולף
אנו מקווים שיוכל להמשיך את השיחה עמנו . לאזורנו

  .בקרוב
_________________________  
  :לפרטים נוספים 

   9437841מרים גרינוולד 
   9431310לב   -מרים בר

 

 בית חם

  
קפה "ל מזמינה את תושבי החבל" ניצן"ספרית *

  "ספרות
  "נערה במרפסת ממול" נאוה מקמל עתיר עם

  .הצטרפו אל מאחורי הקלעים של סאגה משפחתית
  במפגש עם הסופרת שזורים שירים בביצועה של 

  הזמרת ורדה גולדברגר
   כץובליווי נגינה של המוסיקאי עופר

  16/10/12תשרי ' ה ביום שלישי ל"המפגש יתקיים אי
  בניצן)  ימייה( בבית יוליאנה 20:00בשעה 

   25₪:כניסה כיבוד קל
  

  :פעוטאטרון*
  5 עד 2תוכנית שנתית לפעוטות בגילאי  

  .  הצגות6במסגרת התוכנית יתקיימו 
  :התוכנית תפתח עם המופע

 משיריה של מיריק" יצאתי לטייל בשביל המתפתל"
  .שניר

בניר ) 24/10/12(ג "בחשוון תשע' ה ביום רביעי ח"אי
  .גלים

מעל (מלווה + לילד  ₪ 20 כניסה להצגה 17:00בשעה 
  .מלווה+לילד  ₪ 80 – ההצגות 6מינוי לכל  )18גיל 

  
  "סרוגים" מפגשי קולנוע*

   יוצר ובמאי הסדרה-מפגש עם לייזי שפירא 
 בניר 20:30בשעה ) 22/10(בחשוון ' ה ביום שני ו"אי

  .גלים
היא סדרת דרמה פורצת דרך שכבשה את " סרוגים"

  .ל"לבם של צופים רבים בארץ ובחו
" מעלה"ס לקולנוע "בוגר ביה, שפירא) אליעזר(לייזי 

מקיים בשנים האחרונות עשרות מפגשים עם , בירושלים
ל ונותן הצצה מרתקת "קבוצות וקהילות בישראל ובחו

 ם של הסדרהסטית אל מאחורי הקלעיוהומורי
הסעירה את , שהקסימה את הצופים החילוניים 

וללא ספק , החברה הדתית לאומית אותה היא משקפת
  .השאירה את חותמה על התרבות הישראלית

 דקות על מאחורי 25 -בערב יוקרן סרט באורך של כ
ובעקבותיו שיחה בה לייזי מספר " סרוגים"הקלעים של 

 על הקשיים ,על השלבים השונים של יצירת הסדרה
לאומי -בעיקר הציבור הדתי, וההתלבטויות בכתיבה

.                                                                שרואה את עצמו חשוף על המסך
  ח" ש20: דמי כניסה

  
 :ס''חוגי מתנ

  .ד הופסק-מחוסר משתתפים חוג כדור סל לכיתות ג
בוע ביום שלישי ו עבר לפעם בש-חוג כדור סל לכיתות ה

מצפים לנרשמים נוספים בנים . במגרש 16:15בשעה 
  .בכיתות ד יכולים להצטרף

מתארגנים לחוג התעמלות קרקע במושב בית גמליאל 
במידה ונצליח לארגן שתי קבוצות . בהדרכת רננה

   .החוגים יפתחו  ביום שני בתחילת חודש נובמבר 
   גן חובה א16:30בשעה : זמני החוג 

רננה  תשמח לעבוד עם .  כיתות ב ומעלה17:15בשעה 
  .ס בהקדם 'נא להירשם במתנ. בנות גדולות

להתארגנות נצטרך לקנות ציוד ולכן נבקש להירשם על (
  )ס ''גבי טופס הרשמה במתנ

 

 ס"משולחן המתנ

  חוויות שוויץתרבות מבוגרים 
  
 20.30 בשעה 18/10,יום חמישי*
  .אליהו-עם בלהה בן" ון ביצירותיו של עגנוןשבר ותיק"

  . שח למפגש40 בשיתןף בית אביחי
  . רחובות52סירני ,בחוויות שוויץ
   .052-4840521 פנינה שטאובר כרטיסים אצל

  20.30 בשעה 27/10,מוצאי שבת*
  .מילה ושיר עם רונית אופיר,תמונה–שירה ואוירה 

  .יר וזמרש,מופע המשלב את ניחוחות ארצינו היפה בסיפור
  .מלווה במצגת מרהיבה

  .כולל כיבוד קל, שח במכירה מוקדמת45,חוויות שוויץ
  .פנינה שטאובר-כרטיסים

  20.30 בשעה 4/11-יום ראשון*
של תאטרון  "משפט פולארד"-תתקיים הצגה חגיגית של 

  .הקאמרי
  .רמי ברוך-בביצוע השחקן הנפלא

  .בות רחו22לוין אפשטין ' רח,ההצגה תתקיים באולם מופת
  . שח לנוער וחיילים 30, שח למבוגרים55כרטיסים במחיר 

  .0524840521-פנינה שטאובר

 

  !פלדנקרייז חוזרים"שיעורי 
 בקבוצות" פלדנקרייז"חוזרים ללימודי שיעורי 

  כתפיים אגן ועוד, צוואר, למניעת כאבי גב בבית גמליאל
 . לגמישות ולתנועה נוחה יותר-לשיפור הפעולות היומיומיות 

עם  במועדון  20:00בשעה ' מתקיימים ביום אהשיעורים 
ידע  בעל תעודה בינלאומית, וסמך ובכיר מורה מ-נסטור לוין 

   .הגישה אישית, וניסיון עשיר
  :ניתן להתעניין אצל תלמידנו מבית גמליאל שכבר התנסו

 .אריאל עמית, רחל פישר, רחל לוי
  , 9437183רחל לוי 

  , 0546600113רחל פישר 
   0545907755טור לוין נס

 שיעור פרשת שבוע עם צקי שלו

   
 .ש עם צקי שלו"חוזרים ללמוד פ ואנו, הגיע" אחרי החגים"

, ג"תשע בחשוון' ה ,ם ראשוןה ביו"השיעור יתקיים בעז
   אצל משפחת נדלר20:30בשעה  באוקטובר 21
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  ום ראשוןי
  21/10 ה חשוון

  

  שנייום 
  22/10 חשוון 'ו

  שלישייום 
  23/10 חשוון' ז

  ביעייום ר
  24/10 חשוון 'ח

  יום חמישי
  25/10חשוון ' ט

  
  17:30-19:30  

  ספריה
   17:30-19:30  

  ספריה

 16:51  תפילת מנחה 
 05:45  תפילת ותיקין

 07:00 נ הגדול"ביהכ מאיר פישר,  גיטיןמסכתשיעור ב
 07:30 שטיבל שיעור במסכת שבת

 08:00 נ הגדול "ביהכ שחרית
 08:15 י"מנחת ש שחרית

  נ הגדול"ביהכ יונתן להמן, שיעור למבוגרים, לאחר התפילה
  נ הגדול"ביהכ  עמי ארז, במקביל שיעור לילדים

 13:00 שטיבל מנחה גדולה
 13:00 י"מנחת ש מנחה גדולה
 13:00 נ הגדול"ביהכ מנחה גדולה

 13:30 י"מנחת ש תהילים לילדים
  13:15  גרינברג' משפ  תהילים

 17:10 מייזליק' בית משפ תהילים לנשים ונערות
  שטיבל גיא, ש"שיעור בפ, בין מנחה לערבית

 זמני שבת נח

  לוח אירועים לשבוע הקרוב

  
  :המערכת

  עידית בוכניק
  ויטוט-שירי גביש

  פרת להמןא: 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

 
 20:40:ב"פעולת חב

 16:00:לימוד ומפקד מדריכים

  16:30:מפקד חניכים
 !!!ארגוןהשבת שבת פתיחת חודש  .עמכם' ה

במהלך החודש הקרוב נברר מהי  ."נאמנים לדרך:"נושא החודש הוא
 .נאמנות ומהי הדרך שאליה אנו נאמנים

וע יש סוגים רבים של נאמנות ולכן כל שבט קיבל נושא ספציפי יותר כיד
 )...פרטים בהמשך.(ה"שבו הוא יתמקד במהלך החודש הקרוב בעז

זרעים שנכנסים השבת לבני /זה המקום להגיד ברוכים הבאים לשבט הכנה

 (-: .עקיבא ובהצלחה לכל המדריכים החדשים
תקופה משמעותית וחשובה אנחנו רוצים להגיד תודה רבה ויישר כח על 

למדריכים שעוזבים אותנו השבת ולאחל לכם בהצלחה בהמשך הדרך 
  .ולהזכיר שאתם עדיין מוזמנים לבוא לעזור ולתרום בסניף

  
_______________________  
  שבת שלום לכולם

  052366445 אור הקומונרית

 בני עקיבא


