
  

  ד"בס

  

    

    

  

  

 

  עלון שבועי

 בית גמליאל

  
  פרשת ויקרא

  ב"ניסן תשע' א
24/3/12   

  752 ' מסןגיליו

  

 פרשת ויקרא
  17:32  כניסת שבת 

  18:32  יציאת שבת 

  17:58  ש"מנחה באמצ

  18:18  ש"ערבית באמצ

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 הרב/  דבר תורה

כאן בא הכתוב למעט , אלא," ויקרא אל משה"נאמר 
 כפי שהוא מדבר רק עם משה ואינו מדבר גם עם אהרון

ה קצף "הקב. שהיה קודם החטא וזאת מפני חטא העגל
על אהרון על חלקו בחטא והיה על אהרון להביא עגל בן 
בקר לחטאת בשמיני למילואים כדי לכפר על עוון העגל 

אף , שניתיחד הדיבור רק עם משה, ובכל זאת נענש אהרון
כ רואים "וא, על פי שחטא רק במחשבה כי רצה לעכבם

שהמירו את כבודם בתבנית , טא העגלעד כמה חמור ח
, שאם אהרון, ואף הם דברי הכיבושים לישראל. שור

למדו מכך ישראל , כ חמור"עונשו כ, שחטא רק במחשבה
  .עד כמה חמור ונורא חטא העגל

____________________________  
  הרב, שבת שלום ובשורות טובות

"מאוהל מועד לאמור' וידבר הויקרא אל משה "  
 

. צא ואמור להם דברי כיבושין"י את דברי המדרש "הביא רש
הלא זה שבח , הש לתמוה אדרבי." בשבילכם הוא מדבר עימי

 כפי שאומרים -ה מדבר עם משה"שבזכותם הקב, לישראל
" לך רד מגדולתך"ה למשה " העגל אמר הקבאחכמינו שבחט

כי רק בזכות העם שלא חטא זכה משה מנהיגם לדבר עם 
יש להבין את דברי המדרש , כ"וא. ה פנים אל פנים"הקב

אלו דברי " אמר להם דברי כיבושין" ש-י"שהובאו ברש
ה עם "כבוד הוא לישראל שמדבר הקב, ההיפך! ?ושיןכיב

והלוא כבר  " אליו' וידבר ה: "י"אומר רש? משה רק בזכותם
                                                                       

  פרשת שבוע שיעור
בתדירות של אחת , בימי ראשון ,קי שלוי צ"השיעור יינתן ע

' ב, ה ביום ראשון"המפגש הבא יתקיים בעז .לשבועיים
  . אצל משפחת נדלר, 20:30בשעה )  במרץ25(, ניסן

  

  

  .ותמזל טוב לנעמה לפידות בהגיעך לגיל מצו
_________________________________________  

  
. בן לאורי ורננה. מזל טוב למיכל ומשה פרץ להולדת הנכד

  שתזכו לרוב נחת מכל הצאצאים
_________________________________________  

  
  .9 מזל טוב לגלעד בוכניק המתוק ליום הולדת

  . תמשיך להיות מקסים כמו שאתה
  .אוהבים כל המשפחה

_________________________________________  
  

  מזל טוב לרון ועינת נאווי להולדת הבן
  מזל טוב לאחים ליהי ואייל

  מזל טוב לסבא דב ולסבתא ציפי זליג
  לחופה ולמעשים טובים, שתזכו לגדלו למצוות

_________________________________________  

  מקווה
  

  .ש"מוצ, חמישי, רביעי: בימים 0548094202-ילנה א
  .שני שלישי, בימים ראשון 0544534015 -דבורה

  .בימי שישי לסירוגין                                   
  

 מזל טוב

  סדנת הכנה לליל הסדר
 תערך סדנת ,)25/3(בניסן '  ג-אור ל, הקרוב ביום ראשון

רים לילדים בגיל הסדנא מיועדת להו .הכנה לליל הסדר
  .הסדנא תערך בבית הכנסת השטיבל החדש .ס יסודי"ביה

   . בדיוק21:30 בדיוק עד השעה 20:00ותחל בשעה 
  יש לאשר השתתפות מראש . י גרשון וינר"הסדנא תועבר ע

, יש להביא הגדה .על מנת שגרשון יוכל להתארגן בהתאם
  .וכלי כתיבה, דפים

 gw248@hotmail.com:ל"דוא[ 
  ]SMS  0523686647או  

 תזכורת + 50ועדת תרבות 
ה "תתקיים אי) 24/3(ניסן '  א,פרשת ויקרא,ש"במוצ

אבחון בקשתית -"אירידולוגיה"מרים פאשה  הרצאתה של
היא שיטת אבחון עתיקה המאפשרת  יהאירידולוג. העין

לאבחן את מצב בריאותו של האדם ומשקפים את אורח 
שעה ב.ההרצאה תתקיים במועדון המושב . חייו של האדם

  בדיוק  21:00בשעה ,  מפגש חברים וכיבוד קל20:30
א אשרו אנ .למשתתף ₪ 25המחיר  .חילת ההרצאהת

י "ן גם ענית.  050-7341428השתתפותכם לשולמית טלפון 
  .מסרון

____________________  
  נשמח לראות את כולם

  +50ועדת תרבות  
 

  

נשמח לקבלו בחזרה .אבד טלפון נייד מסוג נוקיה בצבע כחול
0526444499  

 

 השבת אבידה
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 לבית מכירת כלי קרמיקה ודברים יפים: לקראת פסח

דקלה הופיעה " (הסטודיו של דקלה"של 
מקור " המעצבות המבטיחות ב10ברשימת  לאחרונה

בבית רעות , בניסן' ב 25/3תתקיים ביום ראשון") ראשון
  .           מוזמנים בשמחה.195התאנה ' רח, ואריאל שלו

_______________________________________  
  

  .מ קצר' מ9למכירה אקדח ברטה 
  0505335382י אור

______________________________________  
  

  .למסירה, מחפש ריהוט גן ושולחן מחשב
          0524750856אלי                                                            

__ _____________________________________  
 על 1+1! מבצע מטורף לחברי המושב בקליניקת אריאל

, שיאצו!! טיפולים משלימים ועל כל סוגי העיסוי
מתאים גם ... דיקור סיני ועוד, עיסוי, רפלקסולוגיה

 ! בואו להנות יחד -לזוגות
  המבצע לזמן מוגבל*

  0502826262רעי 
  0524498254רחל 

_______________________________________  
  יין לפסח אצל משפחת יעקב ומרים גרינוולד

9437941 

מתאים לסטודנט או זוג . חדרים 2יחידת דיור ,להשכרה
0545689973-פנחס.צעיר  

 

 לוח מודעות

 
  ,לידיעת חברי המושב

כלפי  ובמיוחד, לאור ההתנהלות הבעייתית של הועד המקומי
  .החלטנו לפרוש מחברותינו בועד המקומי, הוועדים האחרים

                                                    _____________________  
  רוזנברג וליאור פורמן אלי

 הוועד המקומי

  קס יום הזיכרוןט
  

משפחות אשר מעוניינות   ,לקראת יום הזיכרון
שיקיריהם יוזכרו בטקס במושב שיפנו אלי בהקדם 

  .נפטרהבצירוף כמה מילים על 
______________________________  

  0523664454 בתודה אסתר הקומונרית
 

  
  

 ,לידיעת התושבים
ה יתקיים איסוף של פסולת "יום ראשון אי ,25/03בתאריך 

גרוטאות (שמדובר בפסולת גושית , חשוב לציין. גושית במושב
  .גזם לא יפונה .ולא גזם) וכדומה

  ,22/03ניתן להוציא הפסולת החל מיום חמישי 
לא לרוקן את כל (נא להוציא פסולת בכמות סבירה 

  ....).המחסנים

  ח"גמ
  

  .האביב בפתח ומביא עמו אירועים ואורחים רבים
ח הציוד משרת את כל חברי המושב ונותן מענה לציוד "גמ

על מנת שנוכל לשרת את הציבור . לאירועים רב משתתפים
נו לרענן מספר נהלים להשאלת בצורה הראויה ביותר ברצוניי

  :ציוד
 כל חבר המעוניין להשאיל ציוד מתבקש לתאם את ההשאלה *

  .מראש
לקיחת המפתח למקלט ליד גן מאיר והחזרתו תעשה בו *

  .ביום
   . שעות בלבד24-השאלת הציוד הינה ל*
  .על השואל להחזיר ציוד נקי ובמצב תקין*

, ח"מעל מנת שנוכל להגדיל ולחדש את מלאי הציוד בג
החברים מתבקשים להעביר לאחר החזרת הציוד את 

  :התרומה המומלצת
  מנימום תרומה

   שח1-סאכ
   שח10-שולחן

   שח50נורות + גרילנדה
   שח75-מקפיא

   שח10-פלטת שבת
   שח10-מיחם שבת

  
 -אם השאלתם ציוד ועוד לא התפנתם להסדיר את תרומתכם

  !אנא עשו זאת בהקדם
חסרה רשת (ח " השייך לגמאם נמצא בביתכם ציוד כלשהו 

  .אנא החזירוהו למקלט) צל ומספר כסאות
________________________  
  ,בברכה

  0522392114 מוטי טויטו
  073-7288789 בית

  
  0508221074 עמי ארז

  9328761בית 
  

  שוק אביב
 

  .תודה לכל המשפחות שכבר הביאו חפצים לשוק
גם השנה אנו מוכרים  .ן מחכים לדברים נוספיםיאנו עדי

בקרוב יעברו  .כרטיסי הגרלה והפעם פרסים יקרי ערך
 ןהמעונייבני נוער בין הבתים וימכרו כרטיס לכל 

  .להשתתף בהגרלה
כל ההכנסות מהמכירות בשוק וכל כספי ,להזכירכם

יתרמו באופן ישיר לילדים מחלימים  כרטיסי ההגרלה
 ,יש בידכם מידע על הזקוקיםאם  .ממשפחות מצוקה

  .נשמח להתעדכן
______________________  
  ,בברכה

  חמדה שטריקר ומדי מייזליק 
 

 המזכירותמשולחן 
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  נשף פורים" / קום והתעלף בארץ"
וקהילת בית גמליאל , ליהודים היתה אורה ושמחה"

.  שף פוריםבערב פורים נערך במועדון נ ".צהלה ושמחה
 הויינטהנשף נפתח בנגיעות פורימיות של מרדכי היהודי 

והמשיך בתחרות תחפושות מדהימה ונושאת , השדכנית
  .עם כיבוד ושתייה כיד המלך, פרסים

 שהראתה רוח + 50ת ועדת התרבואנו מודים לחברי 
ולחברי הועד הקהילתי שתמכו ומימנו נשף , צעירה ביותר

עם שירה עברית מלהיבה , נשף פורים קצת אחר. זה
  .בהובלת משה להב ונגנים, ומקפיצה עד השעות הקטנות

 בחרוזים מחויכים של סיפורים באתנחתותנהנינו וצחקנו 
על ההיסטוריה השירית של מדינת ישראל מאת 

  .הפזמונאי יורם טהר לב
מרגש היה לראות את השילוב המיוחד של מבוגרים 

ם עבריים ושירי שכולם שמחו יחדיו עם שירי, וצעירים
. י יורם טהר לב"אשר נתחברו ע, הלהקות הצבאיות

והמועדון היה מלא עד אפס , ההיענות היתה אדירה
  .מקום בחוגגים

__________________________________  
  . בשמחות גם בשנים הבאותשלהיפגמקווים           

   מלכה כהן

 

  
  25/3/12, ב"ניסן תשע' ום ראשון ב  י25-29/3/12

  " ם"חיי הרמב:  " הרצאה10:00
  ר שי וואלטר"הרב ד:  מרצה           

  י" מדרשת ח– 27/3/12, ב"ניסן תשע' יום שלישי ד
  .  חוג מוסיקה עם גילה יוסלזון17:00

  ך לא יתקיים עד לאחר חג הפסח'תנחוג   
 .שמח וכשר לכולם                          חג 

 העמותה למען החבר הותיק

  
ה ביום שלישי "חם יתקיים בע-המפגש הקבוע של בית

הצהריים - לפני11:00בשעה , )27/03(' ניסן,ד, הקרוב
   .במועדון וותיקים

________________________     
   לפרטים נוספים                                  

  9437841 מרים גרינוולד 
  9431310 לב -מרים בר 

 

 בית חם

  ב"סיכום מבצע משלוח מנות פורים תשע
   . משפחות204למבצע נרשמו השנה 

משפחות אלו קיבלו משלוח מנות ובו ממתקים שונים 
  .  כיסוי לפלטה–כל משפחה גם קיבלה מתנה . ומגוונים

 משלוחי מנות צנועים יותר למשפחות 46רכשנו , בנוסף
כ "סה. אך התבקשנו לשלוח להם, שלא נרשמו למבצע

ות לכל ברכות חמ . משפחות250- משלוחים ל250שלחנו 
בעזרתכם . המשפחות שנרשמו למבצע ותרמו בעין יפה

. כולנו שותפים לקופת הצדקה המכובדת שהצלחנו לאסוף
 -  נותרו לנו לאחר קניית המשלוחים כ,מכל הסכום שנאסף

27,000  ₪.  
הכסף שהצטבר ממבצע משלוחי , כפי שדיווחנו בעבר

  .נועד לרכישת סלי מזון לפסח למשפחות נזקקות, המנות
 הלוגיסטי של בארגוןהזמן להודות לכל המתנדבים זה 

תודה לכל הנהגים וילדיהם החרוצים שעזרו  :מבצע זה
  : לחלק את המשלוחים בפורים

גלעד יובל עמית ערן שירה ,  אייל רוני שיר וארז אסקל
ישי  , יאיר ואלי גדיאל, ישראל ברוקנטל, ואופיר בוכניק

יא עופר ותמר ארז ג, דביר הריסון,  צור ולימור דרורי
יונתן ומשה , אייל יועד לוטם ומוטי ושירי טויטו, וינשטוק

אודליה דוד עיינה רות שקד , כרמל ניצן ודורון לוי, לוגר
אוריה הלל ודבורי , הראל יוחאי ויוני נדלר, וינון משה

, ירון נוגה שקד ומרק קסלר,  נעם ערן ואסף צור,  נמדר
  לג ועמרם שינדלר  אביב עמית פ, אור איתי וחנוך שינדלר

  )וסליחה מראש אם שכחנו את אחד המתנדבים (
  !  יישר כוח לכולכם ושנזכה לעזור זה לזה רק בשמחות

__________________________                                              
  . דורון וציפי, חמדה,  ענת ,בברכה

 

  
  צוות חילוץ מקומי לרעידות אדמה

  
.  האיטיבאזור רעדה האדמה 17:00 בשעה 12/1/2010-ב

רוב המבנים .  בסולם ריכטר7.0הרעש היה בעוצמה של 
   .פרנס נהרסו-בבירה פורטו או

משלחות חילוץ .  הרוגים250000-הערכות מדברות על כ
 לעזרה ותוך מידנחלצו , כולל גם מישראל, רבות מהעולם

ראלית המשלחת היש. כיומיים החלו בפעילות החילוץ
י משלחות "כ חולצו ע"סה.  אנשים4הצליחה להציל 
 השעות שאחרי הרעידה 48-ב.  איש250כהחילוץ הזרות 

 100000-י שכנים ועוברי אורח כ" עםמבנייניחולצו 
: בסטטיסטיקההמסקנה היא ברורה ונתמכת גם . אנשים

מרבית האנשים המחולצים בחיים לאחר רעידת אדמה 
 השעות הראשונות 48-בה בי הסביבה הקרו"מחולצים ע

, כחלק מהערכות הארצית לרעידות אדמה .שאחרי הרעש
פיקוד העורף מארגן ומאמן צוותי חילוץ מקומיים 

אנשים המוכנים להתנדב  . המועצה השוניםיביישוב
  ) 0548067875נייד( נא לפנות לריקי אשל –לצוות 

נייד  (לפרטים נוספים ניתן לפנות לליאור פורמן
0546330468(  

  

 ביטחון

  מניעת יתושים ומפגעי מחלות
  

כמדי שנה בתחילת האביב מתחילה פעילות רבה של 
בכל בית וחצר קיימים מוקדים פוטנציאלים . יתושים

כאשר מצטברים בהם מים העומדים , לדגירת יתושים
גם כלים קטנים עם מים יכולים להיחשב . במקומם

  .ליתושים כבית גידול
  :לפיכך הינכם מתבקשים

לרוקן וליבש כלי . ק בקפדנות את חצר ביתכםלבדו. 1
  . המכיל מים

  .לבדוק שאין הצטברות מים בגגות שטטוחים ומרתפים. 2
ושכל פתחי המערכת אטומים , לוודא שאין דליפות של ביוב

  .היטב
  .למנוע יצירת שלוליות ממזגנים וברזים דולפים.4
  . להשתמש בדגים טורפי זחלי יתושים-בבריכות נוי.5
 לרוקן את המים או -יכות שחיה שאינן בשימושבבר. 6

  ..להדביר בחומר מאור
בכל מקרה של מפגע שלא ניתן לסלקו או לטפל בו באופן 

 .לכל שאלה נא לפנות לרשות המקומית.עצמאי
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  'טוב להודות לה

  
  :לכל משפחת בית גמליאל לתולדותם

אני מרגישה צורך עז וכנה להודות לכל בית ומשפחה על 
 ,שילובא לא אישי אלא ופרס חינוך ה .קבלת פרס חינוך

יצירה ושיתוף פעולה מלא של שנים עם כל , של עשייה
  .ההורים לדורותיהם

  
א צינור המקשר בין הו, הגן הוא בית חינוך כמשפחה

  .הגן והילד, הבית
  

  :ולכל מי שעסק במלאכה תודה
  ית הרב ובני ביתו על ההמלצה החמה לקבלת הפרסלב

  לוועד המושב
  לוועד הגן

  לחברי מועדון הקשיש על הקשר החם עם הגן
להורים המקסימים על האמון האהבה וההערכה שנותנים 

  שנים
  ביני ביניפלד'  מר-לראש המועצה

  נקןהוד גד' מר-לקת חינוך למנהל מח
  לאודליה המזכירה

   הביתב א–וליהודה 
כוח ה כי אהבה זה ,עשיתי מתוך אהבה, לא למעני עשיתי

  ..שלנו הוא,  שלי ושלכם.המניע והיוצר
  .....תבורכו

        
  _______________________  

  אוהבים ג שמח חחודש טוב  
  מיכל וילדי גן אורן, הכוכב    

 

  

האם אתם רוצים להשפיע איך תראה  ,הורים יקרים*
  ?פעילות הנוער במושב

רכז -עם אורן קלימיביום שלישי תתקיים פגישה , אם כן
 .במועדון בני עקיבא 19:30בשעה  ,הנור של המועצה

   0507302287 - שרית גרינוולד:הערות/לפרטים נוספים
  
  ה"יתקיים אי,) 1/4/12(בניסן '  ביום ראשון ט*

  .4-10 לגילאי  בניר גלים,נינג פסחהפ
  התכנסות ורישום - 9:00 :בתוכנית

  " כוסו של אליהו:  "ההצגה   -  9:15
  "עד-גיל "ן      תיאטרו       

     : תחנות הפעלה- 10:00
  . כל ילד אופה מצות–אפיית מצות *             
  סיפור יציאת מצרים: סרט*            
  .סדנת הכנת מוביל ריחני סבונים*             
 ח"ש-30: עלות לילד . כל התחנותעוברכל ילד 

  
 .1-יוצא לפסטיבל הקרח הבינלאומי ה,ס חבל יבנה "מתנ*
בה פוסלו בקרח אתריה " עיר קרח"ירושלים הוקמה ב

של ירושלים ויוצגו בקומפלקס ענק  המפורסמים
  . מעלות-10בטמפרטורה של 

יש להצטייד .  70₪עלות . 2/4ניסן ' ה ביום שני י" אי
מעילים ינתנו . ארוחת צהרים ושתיה, בבגדים חמים

 .במקום

  סיפורים ומתכונים-זיכרונות מפעם 
  

מיוחד בו אנו הנכם מוזמנים לטעום מחוויות מפגש 
. סיפור ומתכון,  למפגש חברים–מתכנסים בקבוצה קטנה 

בנימין וייס , רחל דרשביץ, השותפים למפגש הינם חנה אדלר
 .ועמנואל שוהם

  .נשמח כי יהיה המשך לכך בקבוצות נוספות במושב
חנה לקחה אותנו . ראשונה ארחה אותנו בביתה חנה אדלר

  .מניהאל מחוזות ילדותה ומטעמי משפחתה ברו
שמענו על קורות משפחתה בתקופות המלחמה ועלייתם 

 גאוותה –ראינו את עץ המשפחה הענף . 1950ארצה בשנת 
  . של חנה ואת ספר המתכונים מבית אמה

ל ניתן לה "בין עבודותיה של אמה ז, חנה מספרת כי בארץ
 אך למי היה כסף באותם ימים לצורך קנייה –קיוסק 
  ?קליינטים היחידים של הקיוסק מי היו ה-אם כך ? בקיוסק

. בסיום יום הלימודים היו חנה ואחיה הולכים ברגל לאמם
היו היחידים ששתו ... לאחר הליכה שכזאת הגיעו צמאים ו

  .את הגזוז
ל הייתה אחראית "כשהגיעה חנה למושב עם בעלה מאיר ז

 ימים 8באופן קבוע אחרי . על טיפול בעגלות הקטנות ברפת
 כך טיפלו –ות וחנה בישלה עבורן פשתן היו העגלות משלשל

העגלות לא אהבו לשתות זאת וחנה מספרת . באותם ימים
עד ... כי הייתה עובדת קשה כדי לשכנען לסיים את האכילה

  .היום זכור כאב הגב שנלווה לכך
אותנו חנה לא הייתה צריכה לשכנע לאכול את הממליגה 

צהוב אם הייתם רואים את המאפה ה... שהכינה עבורנו
וסלט החצילים ... משופע בגבינות וחמאה שחיכה לנו

  ...הרומני לצידו
קמח ומים הולך לפי : חנה מסבירה? איך מכינים ממליגה

  !היד
  :אופן ההכנה+החומרים הדרושים

  . ליטר מים עם מלח2 מחממים -מים ומלח*
לפני שהמים רותחים שופכים פנימה את קמח -קמח תירס*

  התירס
 עד שהעיסה,  דקות15 הפסקה מערבבים במרץ ללא

  מסמיכה
                                                     .גבינה לבנה*
  :              כשהעיסה מבושלת מרכיבים את המאפה*
בתחתית התבנית מפזרים חמאה וגבינה -גבינה צהובה*

  צהובה
  שופכים שכבת ממליגה ועליה מורחים גבינה לבנה-חמאה*

                                                        תבנית     
שוב שופכים שכבת                                                                       . מפזרים חמאה וגבינה צהובה* 

  .ממליגה ומפזרים למעלה חמאה וגבינה צהובה
לא אופים בתנור עד שהגבינה למעלה משחימה מעט וריח נפ

  .מתפשט בבית
על (שורפים חציל על הגז : מומלץ לאכול עם חציל רומני

קוצצים ומוסיפים בצל קטן , מקלפים. מכל צדדיו) פלטת פח
. את המלח מוסיפים רק בעת ההגשה. קצוץ דק ומעט שמן

  !כי אחרת הבצל מתרכך? למה
התרגשנו מהסיפורים ולמדנו להכיר , אנחנו התענגנו מהטעם

  . על זהדברים חדשים זה
  ...המשך יבוא! תודה רבה לחנה

 ס"משולחן המתנ
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  שוןיום רא
  25/3 ניסן' ב

  שנייום 
  26/3 ניסן' ג

  שלישייום 
  27/3 ניסן' ד

  ביעייום ר
  28/3 ניסן' ה

  שייום חמי
  29/3 ניסן' ו

16:00  
שיעור תורה לילדים 

  )נ הגדול"ביהכ(
  

17:30-19:30 
  ספריה

  

11:00  
מועדון (בית חם 
  )וותיקים

  

16:00  
שיעור תורה לילדים 

 )נ הגדול"ביהכ(

17:30-19:30  
  ספריה

  17:27    תפילת מנחה 
  05:20    תפילת ותיקין

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

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

    נ הגדול"ביהכ  אופיר בוכניק, שיעור למבוגרים, לאחר התפילה
    נ הגדול"ביהכ  ולסישראל י, במקביל שיעור לילדים

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

  13:30  י"מנחת ש  תהילים לילדים
  15:30  נ הגדול"ביהכ  הרב, שיעור גמרא

  16:00  מייזליק' בית משפ  תהילים לנשים ונערות
  17:00  בני עקיבא  מפקד

    טיבלש   גיא בנציון רביב, ש"שיעור בפ, בין מנחה לערבית

 זמני שבת ויקרא

  לוח אירועים לשבוע הקרוב

  !!!שבת שלום ומבורך

  
  :המערכת

  עידית בוכניק
  ויטוט-שירי גביש

  אפרת להמן: מדפיסה
  שרית גרוסמן: המפיצ

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

  
  ש"פעולת ער-21:00

  מפקד מדריכים-16:45
  מפקד-17:00

  .ערבית והבדלה.שירים+סעודה שלישית.פעולות.מנחה
  
היה מוצלח  ,ה מגן רווה'תודה לכל המשפחות שאירחו שבת שעברה חבר*

  ! במיוחד
מו לי עדיין על המסיבת פורים מתבקשים לעשות זאת ה שלא שיל'כל החבר*

  ! בהקדם
אנחנו מוצאים חולצות של הסניף  !כל הכבוד לכל הנרשמים!!!!מסע פסח*

מי שלא  .ח למדריכים שלו"ש17מי שרוצה חולצה שיביא  ,לכל מי שיוצא
  . ישלם לא יהיה לו וחבל

למכתש רמון ס "יפים של המתנ'יוצא טיול ג) 14-ה(ניסן '  ראשון טםביו*
  ! שווה .ח" ש85-עלות

  !!! יום ניקיון סניפי בקרוב! היכונו !היכונו*
ב שמעוניינים לעזור בהרמת טקס ביום הזיכרון שיפנו אלי "ה מחב'חבר*

  . בהקדם

 

 בני עקיבא


