כתובת הוועד vaadmekomi@beit-yitzhak.org.il -

יום ו'  01בפברואר 7102

גיליון מס' 0101

הודעות משרד הוועד

תושבים המעוניינים לקבל את "השבוע בכפר" דרך הדוא"ל ולעזור בשמירה על כדור הארץ
 מתבקשים ליצור קשר בכתובת vaadmekomi@beit-yitzhak.org.il
התרמת דם
ביום שני ה 2.31 -תתקיים התרמת דם בבית העם בבית יצחק בין השעות12:.:-21:.: :
תרומתך נחוצה להצלת חיים ותעניק לך ביטוח דם משפחתי לשנה (ראה פרטים בכרטיס
תורם) 3ניתן לתרום דם מגיל  21עם אישור הורים3
הורדת הטופס ומידע נוסף באתר מד"א www.mdais.org
חשוב! חובה להציג תעודה מזהה הכוללת תמונה ומספר זיהוי

נוטעים בכפר –ט"ו בשבט 7102
שבת הקרובה  00.7.02בשעה 01:31
שימו לב – שינוים קלים במסלול:
נקודת ההתחלה בצומת הרחובות דרך השדות  -התמרים ,משם נמשיך לכיוון השדות
המערביים של הכפר ,נמשיך בפעילות ברחבת הגנים ומשם דרך גן האס לנקודת הסיום3
לאורך המסלול ימוקמו נקודות נטיעת עצים (כל הקודם "זוכה") ותחנות פעילות ,יצירה
וידע שיופעלו ע"י הנוער :סחיטת מיץ תפוזים ,בישולי שדה ,הכנת ברכות בשימוש
חומרים מהטבע ,מתקני פעילות ועוד 333
סיום המסלול ברחבת גן אורה (מאחורי בית הכנסת) שם יחכו לכם תחנות הפעלה ,בית
קפה לוותיקים והכנת פיתות בהובלת שנת הבר מצווה3
*מטעמי בטיחות – לא תאושר כניסת אופניים חשמליים למסלולי ותחומי הפעילות השונים
חדש השנה!
מתחמי שדאות הכוללים בישולי שדה,
איפור בצבעי הסוואה,
קשירת חבלים ומתקני פעילות
שנבנו במיוחד ע"י הנוער לכבוד האירוע

קפה-פוירינג +01
הרצאה מרתקת על עולמן של הדבורים שיעביר
דני יעקובי במתחם חגיגי בחצר בית פוירינג עם קפה וכיבוד קל

עדלאידע 7102
רשמו ביומנים! יום שבת ה 11:11 11.3.11 -בבוקר
והפעם ,עדלאידע בנושא:
"עשורים  -תקופות בעבר ,בהווה ובעתיד"
הוציאו את האלבומים ,תפעילו את הדמיון ותנו ליצירתיות מעוף333
מוזמנים להקדים ולהירשם לאחת מחמש הקטגוריות הבאות:
 32גני ילדים
 31כיתות א'-ג'
 3.כיתות ד'-ו'
 34כיתות ז'-י"ב
 35חיילים/בוגרים/משפחות
נבקש מכל קבוצה למנות נציג אחראי ולעדכן את מלי בוועד על נושא העגלה הנבחר
*לרשימת העגלות הפנויות יש להתעניין בוועד
המשך יבוא 333צוות העדלאידע

סדנת העשרה "תיכנון פיננסי –סודות לחיים"
הידעתם?
• במהלך הקריירה אזרח ממוצע בישראל משלם  ₪ 5::3:::- .::3:::דמי ניהול
• תכנון מס נכון לקראת הפנסיה יכול להניב לכם רווחים של מאות אלפי שקלים
• הוזלה של  2%בדמי הניהול של קופות הגמל שלכם תניב לכם  ₪ 153:::עד לפרישה לפנסיה
• שני אחוז תשואה לשנה שלא הרווחנו בגלל חוסר ידע נשמעים שוליים ,אבל זה יכול להיות ההבדל
בין להזדקן בכבוד ובין לחיות במחסור
• הבנקים בישראל מרוויחים כ .35 -מיליארד  ₪בשנה מעמלות שונות ,בכך נהנים מהבורות
של הציבור3
• המוצא לחיסכון ארוך טווח ,הטוב והזול ביותר לא מוצע לכם כלל כיוון שאינו ריווחי
לבתי ההשקעות3
בסדנת "תכנון פיננסי -סודות לחיים" תקבלו תשובות לכל מה שרציתם לדעת על ניהול נכון של תיק
הנכסים הפיננסי שלכם ולא העזתם לשאול3
המרצה :יורם גרשוני -עוסק בניהול השקעות בתפקידים בכירים בשוק ההון הישראלי3
אפשרויות :
לסדנה מלאה 1 :מפגשים בני שעתיים כל אחד (+₪20::מע"מ התשלום מתחלק בין המשתתפים )
סדנה מקוצרת -מפגש חד פעמי לשעתיים +₪2:::( 3מע"מ -התשלום מתחלק בין המשתתפים)
ככל שירשמו יותר משתתפים ישלם כל משתתף פחות.
המעוניינים להצטרף לסדנה ירשמו בוועד בציון סדנה מלאה או מצומצמת3
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משולחן ועדת נוער

תרומת הנוער לקהילות פחות מבוססות  -דווח מהשטח
אלה החולפים על פני מתחם הנוער בימי שלישי ,ודאי רגילים לראות את ילדינו מגיעים לפעילות
השבועית בחולצת תנועה וחיוך גדול ,תוך ציפייה לראות מה הכינו להם המדריכים השבוע 3צוותי
השכבה הבוגרת משקיעים זמן ומרץ בהכנת הפעולות שיעשירו את ילדינו בערכים ובחוויות ,תוך כדי
גיבוש חברתי 3כל המתחם מתעורר לחיים עם חניכים ,מדריכים ופעילים  -באמת קשה לפספס3
(בהזדמנות זו  -מי שלא מגיע לתנועה  -קדימה להגיע!)
אך מה שלא רואים מכאן ,הם אותם שמונה מדריכים היוצאים ישר מבית הספר להדרכה בשלוש
מועדוניות המופעלות על ידי משרד הרווחה בנתניה הסמוכה ,כדי להעביר פעילות לילדים מכיתות
א׳-ד׳ 3ילדים שאין להם סביבה תומכת המאפשרת להם להגיע לחוגים או פעילות בתנועת נוער
הסמוכים לבתיהם3
השבוע ,נציגות של ועדת נוער ביקרה במועדוניות ,ואת מה שחווינו אנו מרגישים שחייבים לשתף עם
שאר התושבים בכפר 3חלק יאמרו שמי שלא ראה בעצמו ,לא יבין 3קשה לתאר במילים את הריגוש
מלראות את ילדי המועדונית מחכים למדריכים שלנו ,את תגובת הצוותים במועדוניות לחבר'ה שלנו
(״איזה ערכיים״ ,״ילדים מדהימים״ ,״כל הכבוד להם שמגיעים לכאן״ ,וכו׳) וכמובן לראות את
המדריכים יורדים מההסעה מיד עם סיום הלימודים ברופין ,בביטחון עצמי עם חולצת התנועה ,עם
חיוך ענק ואנרגיות אין-סופיות ,כדי להעניק לילדי המועדונית שעת פעילות ערכית וכייפית3
אנחנו מלאי גאווה והערכה לכל הנוער שלנו ,על ההתגייסות שלו לתרום לקהילה שלנו ולקהילות
נזקקות ,ולעמוד מול אתגרים לא פשוטים 3מאחלים המשך הצלחה בפעילות בתנועה ,בחוגים
ובקבוצות הספורט התחרותיות ובלימודים כמובן 3יישר כוח3
ועדת הנוער

מועדון  01ונהנים
 2431321 בשעה  20:::במועדון לחבר במעברות הרצאה של רועי כהנוביץ :ביקור
וירטואלי באיראן שלא הכרתם3
 1231321 סרט ,פרטים בהמשך3
 1031321 במועדון פייס בשעה  21:25הרצאה של משה ליכומנוב 0: :שנות יהדות סין3
סיפור אישי מרתק של המרצה אשר נולד וגדל בסין ,בליווי מצגת וקטעי סרטים3
הרשמה להסעה אצל ליאת במשרד הוועד טל 90-6811160 .עד יום שני בצהריים.
מועדון קפה אירופה בעמק חפר – מפגשים לניצולי שואה ובני הדור השני
לכבוד ט"ו בשבט
יום של טבע ומוסיקה בשיתוף בית ספר שפרירים ,גבעת חיים איחוד ובית טרזין
יום ראשון  2131321שעה0::: :
קבלת פנים וכיבוד קל3שירה של תלמידי בית ספר שפרירים ,סיפור מבית טרזין על ט"ו
בשבט בגטו ,שירה בציבור עם פאבל ,מפגש והכרות אישית עם התלמידים
יציאה לנטיעות משותפות
נסיעה לאולם עין החורש למופע של זמרי האופרה הישראלית והאופרה הבינלאומית,
זוכי פרסי המאסטרקלאס הבינלאומי ע"ש ז'מבוקי יוסף – תורם האירוע
• יחולק שי לכל משתתף
• סיום משוער לאירוע21:.: :
מיועד לחברי קפה אירופה עמק חפר (ניתן לצרף בן  /בת זוג)
להרשמה :יונה  /רלי :0-00020.4

3

כדורסל

חוג בנות
ביום שישי האחרון התקיים משחק ידידות בין בית יצחק לכפר יונה3
הבנות משתי הקבוצות מתאמנות לקראת כניסתן לליגה בשנה הבאה 3ההתרגשות לקראת המשחק
הייתה רבה ,לאחר "גישושים" בתחילת המשחק הבנות שלנו השתחררו והתחילו לקלוע בעידוד או
ב"דחיפת" הקהל הרב שנכח באולם ,וככל שהמשחק התקדם צמח ההפרש 3עם סיום המשחק לוח
התוצאות הראה 3.1-21
כל הכבוד לכל הבנות :אופיר דים ,גילי מאיר ,מאיה כהן ,גל שבח ,דנה אורן ,עדי גולדמן ,ליהיא
גבאי ,גילי פארן ,אורן בן עת ,נוגה סנקר ,אמה נתן ,ענבר מתיתיהו ,ומיקה רייס שהוכיחו שהן
מתקדמות יפה וצומחת לנו קבוצה נהדרת לליגה בשנה הבאה

קבוצה

היריב

קט סל א
קט סל א
נערים ב

עירוני נתניה
פרדסיה
חוף חפר

קבוצה
נערים ב
ילדות
ילדים ב
קט סל ב

תוצאות המשחקים האחרונים
ניצחון  /הפסד
תוצאה
בית  /חוץ
.0-.0
41-.1
51-5:

בית
חוץ
חוץ

ניצחון
ניצחון
ניצחון

המשחקים הקרובים – בואו לעודד!
שעה
תאריך
יום
היריב
גבעת חיים
צורן/קדימה
כפר יונה
עירוני נתניה

21/1
25/1
0/1
24/1

א
ד
ה
ג

1::.:
20:.:
21:::
20:.:

בית/חוץ
בית
חוץ
חוץ
בית

טל פרי מועדון כדורסל בית יצחק ,אביחיל ,עולש-בארותיים :51-1144.5.

מכתבים למערכת
דברים לזכרו של יגאל עזרא ז"ל במלאת  09ללכתו
יגאל היה בן כיתתי 3למדנו יחד בבית הספר כאן בבית יצחק 3יגאל ,הבן היחיד בין שלוש
אחיות ,נשאר בכפר גם לאחר נישואיו לציפי ,וטיפח את משק עזרא עם אביו 3מעבר לעבודתו
כחקלאי ,היה יגאל אחראי למים שלנו 3תמיד נראה נוסע בטנדר האדום ברחובות הכפר
ובאזור בריכות המים ,ותמיד עבד 3יגאל היה העובד המסור ,שמשעת בוקר מוקדמת כבר
יכולתם לראות אותו ממלא את תפקידו ברצינות ובאהבה 3משפחתו של יגאל ידעה כבר צער
כבד 3לפני כארבע שנים נפטרה אחותו של יגאל ,טלי ,לאחר מאבק במחלתה הקשה 3העצב
והיגון של המשפחה היו קשים מנשוא ,אך אזנו של יגאל תמיד הייתה קשובה לכל אחד
מאיתנו 3ואכן כולנו הכרנו את יגאל ,האחראי על משק המים שלנו3
לפני חודשים אחדים פניתי ליגאל ,וביקשתי ממנו שיפתח בפניי את מגדל המים 3הייתי כל כך
סקרנית לראותו מבפנים 3ניצלתי את ההזדמנות שנכדתי ,שחף ,בחרה ללמוד על המושב כדור
חמישי למייסדי הכפר 3מגדל המים שימש בעבר גם ככיתת לימוד 3יגאל ענה מיד בחיוב 3אני
מאמינה שכבר היה חולה 3לא תמיד חש בטוב ,אבל הוא עשה מאמצים לא להסגיר את
הרגשתו3
מועד הביקור נקבע ,וכשהגענו למגדל המים ,יגאל כבר חיכה לנו" 3את תתאכזבי ,אין בפנים
כלום" אמר לי יגאל 3נכנסנו והתיישבנו 3שתקנו ,והסתכלתי מסביב 3יגאל הסביר לנו על
המגדל בעבר וכיום ,וגם הביע צער שהמקום מוזנח 3אמרתי ליגאל שהמקום היסטורי,
ושאלתי אותו אם יסכים שביחד נהפוך אותו למקום עלייה לרגל ,למרכז מיוחד שיספר את
סיפורו של המגדל ,מתי נבנה? לשם מה נועד? מה ייחודו? ועוד ועוד 3הצעתי ליגאל שאולי
נעשה זאת עם יציאתו לגמלאות 3יגאל הקשיב ,וכעבור שניות אחדות "הרים את הכפפה",
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וענה בחיוך" :בסדר גמור ,מסכים" 3יגאל לא הרבה לדבר,אבל הרגשתי שיש לי שותף אמיתי
לרעיון שצץ תוך כדי ישיבתנו במקום3
יגאל ,כמובן ,לא הספיק 3הוא לא הספיק ליהנות מהחופש של הפנסיה ,החופש שבו יוכל
להקדיש את מירב הזמן הפנוי לאשתו ,ציפי ,לילדיו ענבל ,יעל ויובל ולנכדיו3
אני רוצה לממש את החלום שלנו ,ומקווה שהדבר גם יתאפשר 3מגדל המים עכשיו בשבילי
הוא המקום המתאים להנצחתו של יגאל ,של איש המים שלנו 3של האיש שכולנו מכירים,
וכולנו חסרים אותו מאוד3
אני רוצה להודות לציפי וליובל ,שאפשרו לי להיפרד מיגאל ולהודות לו על הכול ,על פתיחותו
ועל היענותו לביקור המשותף שלנו במגדל המים3
שעות אחדות לאחר לכתי נפטר יגאל3
יהי זכרו ברוך!
חגית רביד.

לכבוד ועד מקומי בית יצחק -שער חפר ,השבוע בכפר וועדת ביטחון
 32מבקשת לקבל אינפורמציה סטטיסטית על מספר הבתים שנפרצו למרות שהייתה מערכת
אזעקה בביתם ,האם זה מנע גנבות נוספות בבתים אלה3
נדמה לי שיתברר שהגנבות נעשות לגמרי באופן אקראי חרף ולמרות אמצעי המיגון
הקיימים 3מרגע שהבית "נבחר" לפריצה שום אמצעי לא יעצור אותם3
 31מבקשת להבין איך הגעתם לסכום של  ₪ 1304למ"ר לשמירה וביטחון3
לפי מה החישוב? ולאיזה מטרה? האם קיימים פרוייקטים עתידיים? האם המחיר ישתנה
כאשר הפרויקטים יסתיימו (אם יש כאלה) 3האם זהו מחיר שוטף?
באיזה סכום חודשי הוועד משתתף בתקציב הביטחון? באיזה יחס הוועד ישתתף באם יש
פרויקטים ,לעומת ההיטל לתושבים 3האם זה סכום מינימום או מקסימום? (האם כל
הכפרים שבעיות הביטחון שלהם דומות לשלנו ,וודאי לא פחותות משלנו ,משלמים סכום
כזה? האם לא מן הראוי היה לקיים ערב שיחה בו יסבר לתושבים ותפורט מדיניות הביטחון
עלותה ושינוייה לעכשיו ולשנים הבאות3
והתייחסותכם לעלות למשפחות השונות בכפר כגון :אלמן בודד או אלמנה ,זוגות צעירים,
גמלאים ,משפחות עם ילדים ,עסקים וכו'333
אודה על התייחסותכם,
בברכה ,ורדה מאיר
תגובת יו"ר ועדת הביטחון
ההיטל נקבע בהתאם לתוכנית הביטחון 3תוכנית הביטחון כוללת מספר מרכיבים:
 32סגירת המושב בהיקף  -על מנת להקשות את הגישה באופן רכוב לתוך הכפר ,לצמצם
את היכולת להוציא רכבים גנובים דרך השדות ולצמצם את הגניבות של תוצרת
חקלאית3
 31הצבת שערים בכניסה לבית יצחק (בדרום) ובכניסה לגוש חי"ה (בצפון) והפעלתם
בערבים ,בלילות ,ובהתאם לצורך ולנסיבות ניתן יהיה להרחיב (או לצמצם) את
השעות של הפעלת השערים3
 3.הקמת מערך מצלמות (שיתרחב עם השנים) לטובת יכולת מעקב בזמן אמת ,מתן
התראות על פעילות חשודה ,יכולת תיעוד ותחקור של אירועים (לטובת הרשעה,
טיפול במי שנדרש)3
 34מתן שירות של סייר ו/או כונן  14/1למרחב הציבורי והפרטי בכפר3
 35מוקד דיווח ורואה (משתמש במערך המצלמות של הכפר) שיהיה מחובר לסייר ולרכז
הביטחון של הכפר3
5

 30הקמת צוות כוננות של היישוב שעובד בשיתוף פעולה עם היישובים השכנים ,מג"ב
והמשטרה 3הצוות מורכב מתושבי הכפר שחלקם הגדול מתנדבים במג"ב3
 31הפריצות לבתים
מתחילת  1:21נפרצו  1בתים:
  5בתים ללא מערכת אזעקה בכלל3 בית אחד ללא מערכת אזעקה בקומה השנייה אשר דרכה בוצעה הפריצה3 בית אחד שלא הופעלה מערכת האזעקה3להבנתנו הפריצות הן לא פריצות אקראיות והבתים (בד"כ) נבחרים בקפידה על סמך
מודיעין מקדים (עוזרות בית" ,אתרי בניה" סמוכים ,לאחר עבודות שיפוץ)3
תמיד ישנם המקרים שהם יוצאים מהכלל333
הרבה מהפריצות ב 1:20 -בוצעו לבתים בהם לא הופעלה מערכת האזעקה 3עניין זה רגיש מול
התושבים ,חברות הביטוח ,והמשטרה ולכן אנו לא מציינים זאת 3גם בעלי הבית לא מנדבים
מידע מדויק בגלל רגישות זו3
מערכת אזעקה מצמצמת משמעותית את זמן השהייה בבית ומערכת אזעקה חיצונית עם
חיבור למוקד מונעת באופן ברור את הפריצות לבתים3
איל גולן ,יו"ר ועדת ביטחון
תגובת יו"ר הוועד
נקדים ונדגיש כי המעבר מאגרת שמירה לבית אב להיטל המבוסס על שטח בית המגורים,
נובע משינויים חקיקתיים ברמה הארצית ועפ"י הנחיות משרד הפנים3
הקריטריונים להנחות נקבעו אף הם עפ"י החוק למעט ההנחה בשיעור  5:%לתושבים מגיל
 1:ומעלה שאושרה ע"י משרד הפנים עפ"י דרישת המועצה3
התעריף התקבל מתחשיב של כלל ההוצאות המוערכות לאבטחה ושמירה מחולק בסך כל
המטרים הרבועים של בתי המגורים והעסקים בכפר3
מטרת גביית ההיטל היא לממן את עלויות האבטחה והשמירה בכפר כולל מרכיבים חדשים
במערך האבטחה המתוכנן כמפורט בתגובתו של יו"ר וועדת הביטחון3
כפי שציינתי בהסבר הקודם בשנת  1:21יחולו שינויים במערך השמירה ואולם אלו יכנסו
בשלבים מהסיבות הבאות:
 32תוקפו של ההסכם עם חברת האבטחה הנוכחית הינו עד סוף יוני  1:21במקביל אנחנו
מכינים את המכרז החדש לבחירת חברת אבטחה3
 31במכרז החדש יוכנסו מרכיבים שלא היו בקודם כולל שירותי מוקד למרחב הציבורי (מעקב
אחר מצלמות שיוצבו במקומות שונים בכפר ,כולל בכניסות הראשיות ובשערים בשטחים
החקלאיים)3
 3.במכרז יינתן דגש לתעריפים נמוכים מאוד לחיבורי תושבים למוקד ותנאים נוחים לרכישה
והתקנה של מערכות מיגון לשם המרצת התושבים להתקנת מערכות אלו וחיבורן למוקד3
מנסיבות אלו ועל מנת להתאים את ההכנסות מההיטל לעלויות האבטחה והשמירה ,הוחלט
לגבות ,במחצית הראשונה של השנה ,רק בשלושה חודשים (פברואר ,אפריל ,יוני) ולקראת
יוני נבחן את הגביה למחצית השנייה של השנה3
לאחר שנבסס את מערך השמירה החדש ונדע את העלויות לאשורן נבקש מהמועצה וממשרד
הפנים לעדכן את ההיטל (אם וככל שיידרש) והתעריף המעודכן יכנס לתוקפו ,עפ"י חוק
העזר ,בשנת 31:20
ההיטל אמור לכסות את כלל העלויות ,כאמור לעיל 3מהתקציב השוטף של הוועד ימומנו
עלויות האבטחה של האירועים השונים בכפר (חגים וכיו"ב) וכן חלק מעלות שכרו של הרב"ש
שאיננה מוכרת (עפ"י חוק העזר) לחישוב היטל השמירה3

6

להלן התעריפים (/₪מ"ר לשנה) שקבעו היישובים האחרים ,כל אחד על פי שיקוליו (מהנמוך
לגבוה):
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

שושנת העמקים
בית חרות
חופית
כפר ויתקין
חיבת ציון
חרב לאת
משמר השרון
עין החורש
אביחיל
כפר הרואה
הדר עם
בית ינאי
אלישיב
גבעת חיים איחוד

3.91
4.00
4.00
4.00
4.68
5.14
5.94
5.94
6.15
6.60
6.67
6.69
7.00
7.00

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

7.00
מעברות
7.02
יד חנה
7.25
מכמורת
7.34
בורגתא
7.35
בת חפר
7.38
המעפיל
כפר מונאש 7.44
7.62
חניאל
כפר ידידיה 7.80
7.82
בית הלוי
בית יצחק 7.82
7.82
בת חן
גאולי תימן 7.82
גבעת חיים מאוחד
7.82

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

גבעת שפירא 7.82
7.82
העוגן
7.82
כפר חוגלה
7.82
כפר חיים
7.92
צוקי ים
8.06
אמץ
8.29
ביתן אהרון
חבצלת השרון 8.29
8.39
עולש
8.42
גן יאשיה
8.43
אחיטוב
8.52
בארותיים
8.52
בחן

אכן יש בכוונת הוועד בשיתוף וועדת הביטחון לכנס את התושבים לערב שיחה והסברים
ובכלל זה הצגת המערך החדש ומרכיביו 3כינוס זה יתקיים מיד לאחר שיהיו בידינו הנתונים
להצגה3
בברכה ,הרצל חסון ,יו"ר הוועד

דרושים מתנדבים/ות לפרק זמן קצר

פרויקט מיחשוב ארכיון בית יצחק /שער חפר/נירה/בני בנימין /גן חפר – תופס תאוצה.
אנו זקוקים למתנדבים/ות
32שיכינו את החומר לסריקה3
31שיקטלגו את החומר במחשב
העבודה קלה  ,פשוטה ונחמדה – ומתבצעת בבית המתנדב/ת3
המעוניינים יכולים לפנות אלינו:
מוני  ,:51-14511.1אבלין  ,:5:-1511011סיגל :54-550015:1

פינת המודעה הקטנה
למכירה פורד פוקוס  ,1::0יד שנייה פרטית 5 ,דלתות במצב
מצויין3
עקב כניסת מוצרים נוספים פפיש עיתונים ,מחפש מחלקים\
מקפלים \מקפיצים ,לשעות בוקר \ ערב מוקדמות

אנו משתתפים בצער המשפחה
על מות

אברהם וולפס ז"ל
מתושבי הכפר
7

אסף קליין

:54-1500015

יאיר לפידות

:5:-0110::0

