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

גיליון מס' 1057

יום שישי ,ג' באלול תשע"ז 25 ,באוגוסט 2017

משולחן הוועד

בשעה טובה נחתם ההסכם עם חברת "בן ביטחון".
חברת "בן ביטחון" החלה בתהליך חיבור התושבים למוקד החברה ,תהליך שיימשך בימים הקרובים.
כפי שפורסם ,ההתקשרות עם החברה החדשה מתבססת על פעילות אבטחה רציפה באמצעות
סיירים/כוננים ברכב סיור –  24שעות ביממה ,פעילות המבטיחה הגעה מהירה של הסייר/הכונן.
תגובה מהירה היא הדרך היעילה לצמצום הגניבות והפריצות.
כדי לעודד את התושבים להתחבר למוקד נקבע תעריף חודשי של ₪ 15 -לבית (כולל מע"מ).
אנו ממליצים לכל התושבים להתחבר לשירותי המוקד.
חברת "תם אבטחה" ממשיכה לתת שירותי מוקד למנוייה באמצעות הסיירים והכוננים השוהים
בכפר בכל שעות היממה ,עד שיסתיים תהליך מעבר מנויים אלה ל"בן ביטחון".
מספר הערות חשובות:
 כללי .1התקשורת ל"בן ביטחון"– על ידי פנייה לגב' מיטל יהודה ,מנהלת שירות לקוחות .054-5511230
 .2ההסכם עם "בן ביטחון" .כולל הסכם התקשרות סטנדרטי של החברה ונספח שינויים שנערך
לבקשתנו  -ראו בהמשך .יש לוודא חתימת נציג "בן ביטחון" גם על הנספח!
 למנויי "תם אבטחה": .1אין לשלם קנס כלשהו ו/או תשלום עודף ל"תם אבטחה"! בהסכם החתום עם הוועד התחייבה
החברה "לאפשר לבעל הנכס להתנתק ו/או להתחבר למוקד אחר בכל עת ללא תשלום קנס כלשהו
על הניתוק או על המעבר למוקד אחר".
 .2לבקשתנו ניתנת עדיפות להעברת מנויי "תם אבטחה" למוקד "בן ביטחון".
 למנויי "בן ביטחון": .1מנויי "בן ביטחון" ישלמו (כמובן) את התעריף החדש.
 לבעלי מערכות מיגון המנויים בחברות אחרות ולאלה שאינם מחוברים כלל: .1נצלו את התעריף החדש והעבירו/חברו את שירותי המוקד ל"בן ביטחון".
 .2חשוב מכך ,בנוסף לתעריף המוזל ,קריאה האות ממערכת האזעקה שלכם תיענה במהירות הגבוהה
ביותר באמצעות סיירים וכוננים השוהים  24שעות בכפר.
 לתושבים שאין בבתיהם מערכות מיגון: .1נצלו את התעריף המוזל ואת מהירות התגובה לקריאות האזעקה.
 .2הצטיידו במערכת מיגון וחברו את המערכת לשירותי המוקד ל"בן ביטחון".
 .3בהסכם בין הוועד ל"בן ביטחון".נקבעו תעריפים למערכות מיגון .אין כמובן חובה להצטייד בהן
אך כדאי לבחון את איכותן ועלויותיהן לפני קבלת החלטה.

עיקרי נספח השינויים המצורף להסכם ההתקשרות בין המנוי ל"בן ביטחון":
הנספח כולל את השינויים הבאים:
" .1על אף האמור בסעיף ( 2ב) להסכם ,מוסכם כי עם קליטת אות במוקד החברה מהמערכת ,תעביר
החברה קריאה לסייר ו/או לכונן בכפר שיגיע ברכב הסיור למקום לבדיקת מקור וסיבת הפעלת
המערכת ...מיד לאחר ההודעה לסייר ו/או לכונן ,יתקשר מוקד החברה עם המנוי".
" .2על אף האמור בסעיף (3ב) להסכם מוסכם בזאת מפורשות ,כי החברה תאפשר למנוי להתנתק
ו/או להתחבר למוקד אחר בכל עת ללא תשלום קנס כלשהו על הניתוק או המעבר למוקד אחר".
" .3על אף האמור בסעיף (3ב) להסכם מוסכם כי לא יחול כל שינוי בדמי המנוי השנתיים הנקובים
בהזמנה ,בכל תקופת ההתקשרות בין החברה לוועד המקומי בית יצחק שער חפר .בכל שנת הארכה
נוספת של הסכם זה ישולמו דמי המנוי השנתיים במלואם עבור כל שנה מראש או בדרך של חתימת
הוראת קבע .במידה שהמנוי הודיע על סיום ההסכם טרם סיום השנה ,יושבו לו דמי מנוי שנתיים
באופן יחסי לתקופה שנותרה".
" .4על אף האמור בהסכם ,לרבות סעיף ( 10ב) להסכם ,החברה אינה רשאית לבטל הסכם עם המנוי
אלא במקרים של אי תשלום דמי המנוי במלואם ובמועדם או הפרת ההסכם על ידי המנוי".
 .5סעיף ( 4ה) יתוקן כדלקמן" :לאחר המילים "בהודעה שמסרה לו" יתווספו המילים" :הקבלן
מתחייב שלא ימנע מתושב שנותק עקב סיבה כלשהי מלהתחבר מחדש על פי תנאי ההסכם".
לשאלות והבהרות  :איל גולן 053 -8208232 -
בברכה
הרצל חסון
יו"ר הוועד

מורן בוועד המקומי – 052-6646963

איל גולן
יו"ר ועדת הביטחון

ועדת חזות פני הכפר

שיפור וטיפוח חזות הכפר
במסגרת המאמצים המושקעים לשיפור ולטיפוח איכות הסביבה בכפר ,אנו מבקשים:
 לגזום את הצמחייה הפולשת לשטח הציבורי.
 לנקות את המדרכה ליד ביתכם ומתחת לצמחיה הגובלת עם השטח שלכם.
 את הגזם יש להניח מיום ראשון בבוקר עד יום שני בערב על משטחי הבטון.
(במקומות שאין ,יש להימנע מלהניח על מדרכות ,ליד ברזי מים ובצידי הכביש).
בכל מקרה חל איסור על השלכת פסולת אחרת על ערמות הגזם.
 עציצים ,ניילונים וקלקרים – לפח הכתום
 קרטונים -למרכז המיחזור בלבד.

גרוטאות ביתיות
אנו מציבים מתחם לפינוי הגרוטאות .עקבו אחר הפרסומים בעיתון ובהודעות סמס.
להזיכרכם -פסולת בניין ,פסולת חקלאית ופסולת מעסקים -אין להשליך במתחם הגרוטאות.
מוצרי חשמל וגרוטאות גדולות (ארונות ספות ועוד) יש לפנות למלי במשרד הוועד.
כלבים /סוסים
בעלי הכלבים  -איספו את צואת כלביכם (בצאתכם לטיול עם הכלב הצטיידו בניילון לאיסוף הצואה).
שימרו על הכלבים שלא ישוטטו ללא השגחה.
בעלי הסוסים -אנו מבקשים מכם לנקות אחריהם ולא להשאיר גללים על המדרכות ועל הכבישים.
הדבר מפריע להולכי הרגל .
השלכת פסולת שלא בהתאם לכללים הנ"ל תיגרור קנסות בהתאם לחוק העזר.
בבקשה ,בואו נימנע מכך.
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תרומת ספסלים ועצים
נתרמו ספסלים ועצים על ידי תושבים מכפרנו לזכר יקיריהם ,בגן החדש (גן אורה לשעבר) וברחובות
הכפר.
תרומתם משפרת את איכות החיים לצועדים ,למטיילים ולנחים כמו כן מנציחה את מייסדי הכפר.
תושבים המעוניינים לתרום יפנו למלי במשרד הוועד.
איריס פרידלנדר ,יו"ר ועדת חזות הכפר
גרוטאות ביתיות בלבד
מיום חמישי  24.08.2017בשעה  08:00עד יום ראשון  27.08.2017בשעה  07:00תוצב ,במרכז
המיחזור בבית יצחק ,פינה לפינוי גרוטאות ביתיות בלבד.
להזכירכם :אין להשליך פסולת חקלאית ,פסולת בניין ומוצרי חשמל למיניהם.
את הקרטונים ואת מוצרי הנייר יש להעביר למרכזי המיחזור.
תושבים המעוניינים להעביר מוצרי חשמל וגרוטאות גדולות (ספות ,ארונות ועוד) מתבקשים
לפנות למלי בטלפון .052-2223421
אנו מבקשים לא להשליך גרוטאות מחוץ למתחם המוגדר .המקום מצולם  24שעות ביממה.

ועדת חינוך

להורים שלום,
ברחבי הכפר מסומנות  37תחנות הסעה בשלטי דגל שנפרסו ברחבי הכפר ( מצורפת מפה )
התחנות המסומנות במספר צהוב = תחנות הסעה לבית הספר היסודי
התחנות המסומנות במספר ירוק = תחנות הסעה לרופין
בחודשים הקרובים אין מעבר אוטובוסים ברחוב הראשונים עקב העבודות בכביש!
להלן סדר איסוף ופיזור התלמידים בזמן העבודות :
תחנות ההסעה לבית הספר היסודי בזמן העבודות ברחוב הראשונים :
איסוף ( מתחיל בתחנה מס ) 1
19 - 18 – 17 – 16 – 37 – 36 – 34 – 33 – 32 – 29 – 28 – 4 – 6 -7 – 1
פיזור קצר – שער חפר ( מתחיל בתחנה מס ) 10
23 - 21 – 18 – 17 – 16 – 27 – 4 – 5 – 10
פיזור ארוך – בית יצחק ( מתחיל בתחנה  4על רחוב הנרקיס ליד הספסל הנצחה )
19 – 34-36 – 33 – 32 – 29 – 28 – 7 – 6 – 4
תחנות הסעה לרופין בזמן העבודות ברחוב הראשונים
איסוף בוקר :
אוטובוס  – 1שיכון בנים  -תחנה ראשונה  – 35ולאחריה 33 – 30 – 31
אוטובוס  – 2דרך השרון  -תחנה ראשונה 23 – 20 – 25 – 26 – 9 – 8
אוטובוס  – 3דרך השדות  -תחנה ראשונה 17 – 15 – 14 – 13 – 12 – 11 – 10 – 5 – 6 - 7 – 1
פיזור צהריים :
אוטובוס  – 1שיכון בנים  -תחנה ראשונה  22ולאחריה – 33 – 30 – 31 – 35 – 36 – 26 – 24 – 19
אוטובוס  – 2דרך השדות ושיכון בנים
תחנה ראשונה  – 18ולאחריה 9 – 8 – 7 -6 -5 – 10 -11- 12- 13 – 14 -15 – 17
שימו לב !!! בזמן האיסוף מתחנה  7יש לחכות על המדרגות של האגודה .תחנה  6האיסוף מול
השלט הקיים .תחנה  4מועברת זמנית לרחוב הנרקיס ליד ברז המים הכחול בכניסה למשפחת
לפידות.
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פרויקט משמרות זה"ב – בבית הספר היסודי
גם השנה ,מערך המתנדבים שלנו ( פנסיונרים והורים ) במסגרת פרויקט משמרות הזה"ב
יעמוד במפרץ ההורדה ויעזור לילדיכם לצאת מהרכב בבטחה בבוקר
הורים יקרים ,אנו מבקשים מכם:
 . 1ארגנו את תיקי הילדים במושב ליד הנהג.
 . 2הקפידו להוריד את הילדים אך ורק במפרץ הורדת הילדים בצד ימין של הכביש.
 . 3בעת ההורדה ,הקפידו להפחית במינימום את השיחות עם הילדים כך נאפשר להורים
נוספים להוריד ילדיהם בבטחה.
 . 4אל תחנו את רכבכם באזור ההורדה ,המקום אינו מיועד לחניה (בין השעות 8:30 -7:30
ו .)14:30 -11:30
מתנדבים נוספים המעוניינים להצטרף לפרוייקט מוזמנים לפנות לאילן שנבל 050-8654756

שיתוף פעולה מכם ,יעזור לכולנו לשמור על בטיחותם של ילדינו.
שנה טובה וזהירה
ענבל רייס שליט – יו"ר ועדת חינוך

טיפקס

בבריכה! שבת 14.10.17

* יריד חוגים והפנינג סוף הקיץ
יום ג' 27.8.17 ,בבית העם בית יצחק בשעה 17:30
יריד חוגים
•
הפעלות שונות :משחקי קופסא ענקיים ,על גלגלים-מריצות ומזחלות,
•
מסלול
הכדורים ,פעילויות לגיל הרך ,פעילויות ספורט ותנועה לילדים ולנוער.
לכל המשפחה  -הכניסה חופשית!

ספרייה

ספרים חדשים בספרייה

לנוער
מחלק העיתונים – וינס וואטר
למבוגרים
עיר בלתי נראית – ג'וליה דאל
הבית בקצה הלילה – קתרין באנר
האלמנה – פיונה ברטון
וולבנגר – אליס קלייטון
הילדה – פיונה ברטון
שיר ענוג – לילה סלימאני
פאני וגבריאל – נאוה סמל
קראוון בשניים – מייקל זדוריאן
האמת שלנו – אנני ברוז
 100דרכים לאבד את עצמך בהודו – נבו רוזי
חתולה אורחת – טקשי היראידה
סודותיה של רומינה לוקאס – ארקולה ליסרדי
רכבת הבוקר לפריז – ז'אן פיליפ בלונדל
ללכת בשדות הכחולים – קלייר קיגן
לחשוב ,להתבטל ,לטייל – קרול ,סטיבנסון ,דיקנס ,הזליט
תמות ,אהובי – אריאנה הרוויץ
הספרייה נמצאת במתחם בית הספר בבניין הראשון מצד דרום.
שעות הפתיחה בימים שני וחמישי 19:30-16:30 ,גם באוגוסט!
אפשר לשלוח הזמנות ,בקשות והודעות בדוא"ל לכתובת sifriya@beit-yitzhak.org.il
להתראות בספרייה  רותי
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חג המים
 -2.9.2017יום שבת מ15:00

מתנפחים לבריכה
מגלשה כפולה לבריכה ( 6מ' גובה!)
באנ'גי טרמפולינה ( 3משתתפים במקביל)
ג'ימבורי מתנפח כולל טירה ובריכת כדורים לקטנטנים
מגלשות מים כמיטב המסורת (במגרש הכדורגל)
שוזרות שיער וקעקועי חינה
טקס לילדים העולים לכיתה א
סדנאות יצירה
טורניר שחמט

שימו לב 
השתתפות בתחרויות השחייה מחייבות הרשמה מראש בלבד!
יש לשלוח הודעת סמס לטלפון  0505381690בהודעה יש לרשום
שם המשתתף ,שם משפחה ,שם המקצה וכיתה של המשתתף
לדוגמא( :גבריאל אברהמי 25 ,מטר חופשי – בנות עולה לכיתה ט)
ההרשמה נסגרת ב.30.8.17
תחרויות השחייה
 25מ' חזה -בנים בנות גן-ד'.
 25מ' חתירה -בנים בנות ה'-ו'
 25מ' חזה -בנות ה'-ו'
 25מ' חתירה -בנים בנות ז'-ח'
 50מ' חופשי -בנים ט'-יב
 25מ' חופשי -בנות ט'-יב
 50מ' חופשי -בוגרים
 25מ' חופשי -בוגרות
שליחים משפחות 3X25:מ' חופשי
היתולי:
"עד  -"120קבוצות של  4משתתפים שסך הגיל שלהם הוא עד ( 120יכול להיות משפחות או
חברים וכו') -שחיין אחד יושב באבוב ,היתר צריכים לדחוף אותו עם האבוב לצד השני ( 25מ') .
שליחים מתוך המים לאורך  25מ' -קבוצות של  -3העברת כדור ים גדול משחיין אחד לשני תוך
כדי שחייה.
תחרות ישיבה על נודלים 25 -מ' -התקדמות בישיבה על נודל תוך כדי העברת רגליים ללא נפילה
מהנודל.
המקצים מותנים במינימום  3משתתפים למקצה.
הכניסה לחג המים היא לתושבי בית יצחק-שער חפר ומשפחותיהם בלבד.
להתראות ,הצוות המארגן.
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מועדון  60ונהנים
אחרי חופשת קייץ קצרה ,אנו חוזרים לפעילות מועדון  60ונהנים ,מקווים שנחתם בחודש אוגוסט
ומצפים לכם במועדון שלנו ,כולם מוזמנים.
 ביום שלישי  5.9בשעה  17:00נפגש במועדון פייס לפתיחת העונה עם הרצאתו של סמי סירואה
"יוצא מהבועה" -סיפור אישי על תקשורת אחרת ועל התמודדות כילד שמגיל  4משמש להוריו
החרשים גשר עם עולם השומעים .ההרצאה כוללת התנסות חוויתית ,שירה מרגשת בשפת
הסימנים וסיפורים משעשעים.
 ביום שלישי  12.9בשעה  18:00במועדון לחבר בקיבוץ מעברות בהנחייתה של אסנת גולדפרב
ארזואן "וזוהי רק ההתחלה" הרצאה חגיגית ומוזיקלית לקראת חגי תשרי.
 ביום שלישי  19.9בשעה  17:15ירצה בן הכפר ,יהודה שפר (ויילר) ,הנושא" :פרשת נפילתם של
כ  1500ארץ ישראלים בשבי הגרמני במלחמת העולם השנייה "
התכנסות במועדון בשעה 17:00

ההרצאות מתחילות בשעה  ,17:15נא לדייק.
בימים הקרובים תחולק התכנית השנתית בתיבות הדואר.
שנת הפעילות במחלקת ותיקים של המרכז הקהילתי האזורי מתחילה
ההרשמה למכללה ,למועדון טרום בכורה ולהצגות עם הסעה נעשית בוועד.
הרשמה להצגות בהיכל התרבות בנתניה תיעשה במרכז הקהילתי.
חשוב לציין בעת ההרשמה למכללה ולמועדון הסרטים אם מעוניינים בהסעה.
תשלום  -אפשר ומומלץ לשלם בכרטיס אשראי.
חשוב שכל מי שיש לו כתובת דוא"ל יציין אותה כדי שיוכלו לעדכן את התושב ישירות אודות תכנים
חדשים ושינויים.
רצוי להירשם למופעים ,לנופשונים ולטיולים מוקדם ככל האפשר כיוון שמספר המקומות מוגבל.
כל הקודם זוכה.

מועדון טרום בכורה – רואים לפני כולם
החוג יתקיים בימי שלישי (אחת לחודש) באולם בעין החורש
בהנחייתם של רחל אסטרקין ומרצים אורחים
 9מפגשים בימי שלישי בתאריכים:
12.6.18 15.5.18 10.4.18 6.3.18 13.2.18 16.1.18 19.12.17 7.11.17 24.10.17
שימו לב! יתכנו שינויים בתאריכי הסרטים -הודעה למינויים בלבד
בתוכנית:
 9:10 -9:00התכנסות  +כיבוד ושתייה חמה-קרה
 9:45 -9:10הרצאה
 12:00 - 9:45הקרנת סרט בטרום בכורה
 ₪ 490כולל הסעה
*מחיר ₪ 450 :ללא הסעה
*כניסה חד פעמית( ₪ 55 :על בסיס מקום פנוי ולא כולל הסעה)
• ניתן לשלם ב 4 -תשלומים לפקודת "מרכז קהילתי אזורי" החל מתאריך  10.9.17ובכל  10לחודש.
• המחיר עבור  9מפגשים • .הרשמה במשרד הוועד • יש לציין עם הסעה או ללא הסעה.
• אין החזר כספי על אי הגעה לסרט – באחריות בעל המנוי למצוא מחליף.
• מותנה במינימום נרשמים.
עדיפות במקומות לממשיכים את החוג .כל הקודם זוכה!
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טיול ספטמבר  2017יום רביעי 6.9.17
ביקור בעיירה היהודית שתושביה הגיעו ממזרח אירופה לכפר חסידים ,המוזיאון היהודי  -יענקל'ס
שטעטל הוא מרכז מבקרים ייחודי מלא קסם ואווירה המספק חוויה יהודית ייחודית .מייסד המוזיאון
 גדי יעקב ,נהג לרכוש פריטים רבים במזרח אירופה שהיו שייכים ליהודי העיירות והשטעטליםובהם :משחקי ילדים ,כלי עבודה ,כלי מטבח ,עגלות ,באר מים ומשאבות מעץ ,כרכרות סוסים ואף
עגלת כיבוי אש עתיקה.
נבקר במקום ונשמע על התרבות היהודית ,נקשיב למוזיקה המלווה בשירה ובנגינה ובתצלומים נדירים
מהעיירות השונות באירופה.
דרגת קושי הטיול :קלה.
המחיר  ₪ 100לאדם (המחיר כולל איסוף מהישובים ,ביקור במוזיאון ,כיבוד קל בהגעה וארוחת
צהריים קלה).
מכללת הגימלאים מתחילה את השנה
ביום חמישי  7.9.17בשעה  09:00בבוקר באולם עין החורש
מוקי צור והזמרת רונית אופיר במופע פתיחה
"בוא אלי פרפר נחמד" -שיריהם של פניה ברגשטיין ויצחק כצנלסון
פירוט כל ההרצאות והרשמה במשרד הוועד.
מחלקת ותיקים ממשיכה בהצלחה ופותחת בסדרת הרצאות חדשה מבית
"בשביל המוח"
מה עבר במוחם?
ד"ר יוסי חלמיש – רופא ומרצה העוסק בחקר המוח.
ד"ר יצחק נוי – היסטוריון ,סופר ,עיתונאי ומגיש תוכניות רדיו.
המפגשים יתקיימו בימי ג' בין השעות  12:00 -10:30באולם בעין החורש.
לא תתאפשר כניסה חד פעמית .הקורס ייפתח אם יהיו מספיק נרשמים.
מועדון קפה אירופה לניצולי השואה ולבני זוג בלבד
פותחים את שנת הפעילות  2018-17בהזמנה להצגה
"פילומנה" תיאטרון הבימה ,אולם רובינא ,תל אביב
יום ראשון  10.9.2017בשעה 11:30
פתיחת שערים .20:15
מחיר כרטיס ברכישה מוקדמת  ₪ 50ביום האירוע .₪ 80
ההרשמה ישירות בטלפון  09-7880054או באתר.www.hefer.org.il :
** למבקשים הסעה– יש להירשם במחלקת ותיקים.

יהורם גאון
חתן פרס ישראל בזמר העברי ותזמורתו.
 12.09.17שעה  21:00בריכת קדם
פתיחת שערים  20:15מחיר כרטיס ברכישה מוקדמת  ₪ 50ביום האירוע .₪ 80
ההרשמה ישירות בטלפון  09-7880054או באתרwww.hefer.org.il :
** למבקשים הסעה בלבד – יש להירשם במחלקת ותיקים

** תרבות יום רביעי **
היכל התרבות נתניה –  6הצגות – שעה 19:00
מינוי כולל איסוף מהיישוב! בלי דאגות ....לא מתניעים את האוטו ולא מחפשים חנייה.
ניתן לקבל טופס הרשמה במשרד הוועד
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קאנטרי בית יצחק
בית הספר לשחייה של הקאנטרי  -הכינו את ילדכם לחוגי השחייה השנתיים של הקאנטרי!
לימוד שחייה בקבוצות קטנות (עד  5ילדים),
אפשרות לשיעורים פרטיים  /זוגות
קבוצות שיפור שחייה לילדים
----------------קבוצות אימון שחייה למבוגרים
שחייה טיפולית  /אלכסנדר במים  /הידרותרפיה
הנחה למנויים!
היכונו לפתיחת שנת החוגים החדשה!
בקרוב תחל ההרשמה לחוגי הילדים לשנת תשע"ח והשנה הכנו לכם חוגים חדשים ומדליקים!
חוג היפ-הופ ,חוגי בלט וג'אז ,קפוארה ,זומבה ,חדר כושר לילדים ,דניס הישרדות והרשימה ארוכה...
חוגי הילדים (למעט בית הספר לשחייה) כלולים במנוי משפחתי משולב
*חוגי הילדים מתקיימים  10חודשים בשנה
שבוע ניסיון ראשון בחינם לחוגי הילדים!  8 – 3בספטמבר..
לפרטים נוספים( 09-8338090 :שלוחה  – 5דוראל)
נשמח לראותכם!
את שעות הפתיחה שלנו ניתן למצוא באתר האינטרנט ,או בטלפון09-8338090 :

פינת המודעה הקטנה
גוגי

למסירה מיטה לתינוק ללא מזרון ,ללא תשלום.
יש תא קולי ניתן להשאיר הודעה
למכירה .1 :בולי עץ (אזדרכת) לאח
 .2כלוב גדול לציפורים

רונית מיטרני

אזכרה
במלאת שנה למותה של יקירתנו

כרמית לנדוי ז"ל
נקיים אזכרה ביום שני,28.8.17 ,
בשעה  18:30בבית העלמין בכפר
אחרי האזכרה ניפגש בבית המשפחה
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09-8336681
052-8431417

