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

גיליון מס' 0011

משולחן הוועד

יום שישי ,כ' באלול תשע"ח 10 ,באוגוסט 8101

חנוכת גן המייסדים

בפתחה של השנה החדשה ולקראת שנת ה 08-לכפר יתקיים אירוע חנוכת 'גן המייסדים'
בנוכחות ותיקי הכפר ובני המייסדים.
האירוע יתקיים ביום ג'  4.9.8102בשעה  03:71בגן החדש' ,גן המייסדים',
הסמוך לבית פוירינג.
נשמע סיפורי ראשונים:
צבי הלר – נירה.
רמי בארי – שער חפר.
אבינועם כרמלי – גן חפר.
גדעון נהב – בית יצחק.
פנינה פרידלנדר – תוסיף מבט היסטורי מחויך.
בהשתתפות מקהלת מורן.
נאחל שנה טובה ,נתכבד בשתייה ובכיבוד קל

תושבי הכפר מוזמנים.
גיזום גדרות וצמחיה פולשת -כולל עצים ושיחים גבוהים
תושבים יקרים,
לקראת השנה החדשה והחורף הקרב ,הנכם מתבקשים:
 לגזום בהקדם את הגדרות והצמחייה הפולשת משטחכם למדרכות ולשטחים הציבוריים ולנקות את
השטח אחרי הגיזום .הצמחייה הפולשת הינה מפגע בטיחותי ,חוסמת את שדה הראיה ואת המדרכות
והחניות .העצים והשיחים הגבוהים מפריעים לתאורת הרחובות ולנסיעת האוטובוסים.
לידיעתכם -המועצה האזורית שולחת פקחים אשר מסיירים ביישובנו ומטילים קנסות גבוהים ,
בואו נמנע מכך.
חג שמח ,איריס פרידלנדר  -יו"ר ועדת חזות הכפר

המרוץ ייערך ביום שישי  8.01.8102החל מהשעה  80:88בגן שער-חפר.
המרוץ הינו מרוץ שטח למרחקים  5 ,2ו 08-ק"מ
רישום באתר .4SPORT
ולשתף את דף הפייסבוק של המרוץ.
מוזמנים לסמן
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חג המים  8102שבת 0.9.02
בין השעות 02022-51022

סדנה חווייתית
אומגה כפולה למים
מתנפחים/קיר טיפוס
אטרקציות בתוך המים
מגלשות מים
שזירת צמות
טקס לילדים העולים לכיתה א'
צביעת חולצות " -באטיק" לילדים ולמבוגרים
(למי שמעוניין ,יש להביא איתו חולצת טריקו לבנה)
דוכני מזנון מגוונים בתשלום

יוצרים
ומפוצצים
בועות
סבון
ענקיות

בנוסף למתקנים מחוץ לבריכה ולמתקנים הקנויים הקמנו גם תחנות "תוצרת בית"
סקי באבוב -מתאים לכולם -למשפחות ,לנוער ולילדים .אחד מבני המשפחה יושב באבוב,
יתר בני המשפחה מושכים חבל הקשור לאבוב ומעבירים אותו ממקום אחד למקום אחר.
מלצרים -מתאים למשפחות ,לנוער ולילדים המסוגלים לעמוד בבריכה בחלק הרדוד – .כל
אחד מקבל גלשן שעליו "ערוך שולחן" (צלחת,כוס וכלי אוכל) על ה"מלצר" להגיע עם המגש
מצד אחד לשני כשכל הרכיבים עומדים על המגש.
חיפוש מטבעות -מתאים לילדים קטנים וגדולים -מטבעות יפוזרו בתחתית החלק הרדוד
בבריכה –על המשתתפים למצוא כמה שיותר מטבעות תוך כדי צלילה.
קפיצות בדלגית על גבי "טרמפולינה" שבמים – מתאים לנוער – "טרמפולינה" מאולתרת
צפה במים .על המשתתף לעמוד עליה ולנסות לקפוץ עם דלגית ולא ליפול למים!
מילוי דלי במים -מתאים לילדים קטנים ,לנוער ,למשפחות ולמבוגרים .יש למלא דלי
שנמצא מחוץ לבריכה במים מהבריכה בעזרת כוס שתייה .מי מסיים ראשון?
בכל תחנה יהיה מפעיל -בבקשה הישמעו להוראות המפעיל כדי שכולם יוכלו ליהנות.
אנו זקוקים למתנדבים בתחנות השונות ,אנא הירתמו להצלחת האירוע
התקשרו לליאור גניש –  450-0808084או למיכל צופי  454-8838328תודה.

הכניסה לתושבי בית יצחק ולמשפחותיהם בלבד
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נוער בית יצחק
ילדים מסוימים -הם כמו מריצות ,יש צורך לדחוף אותם.
ילדים אחרים -הם כמו סירות ,יש צורך לחתור איתם.
ילדים אחרים מסוימים -הם כמו עפיפונים ,אם לא תקשור להם חוט הם עלולים לעוף ,אבל חשוב להבין
מתי לשחרר את החוט  -כדי שיעופו הכי גבוה שאפשר.
אחרים כמו חתולים -ומרוצים יותר כשמלטפים אותם.
ילדים מסוימים -הם קרונות -צריך לדאוג שמישהו ימשוך אותם  -אך אז הם מכילים בתוכם כל כך
הרבה.
אחרים הם כמו בלון ,מלאים רוח ועלולים להתפוצץ ,אלא אם נטפל בהם בזהירות –
ואז הם ישמחו :כל ילד וכל ילדה.
חודש ספטמבר מוקדש לבניית הצוות :פעילים ,מדריכים בסניף ,מדריכי מועדונית ,בעלי תפקידים כגון
לוגיסטיקה ,פני הסניף ,בטיחות ,קיימות ,צוות מוביל המורכב מרכזי תחומים ,גרעינר חדש ,עוזר/ת רכזת.
נוער מוביל נוער.
שעות רבות מושקעות בחשיבה על השיבוצים ,כך שכל ילד בסניף ,מסוים או אחר  -יוכל לקבל את המענה
המיטבי המתאים לו .מובן שאין לנו  088%הצלחה ,אך אנחנו עושים את המיטב .להתאים קטר לקרון,
וקפטן לנבחרת .צוות שיוביל ,ילמד ,יצחק ,ייהנה ,יחנך ובעיקר יראה כל ילד וכל ילדה.
במשך כל השנה  -ילדיכם מגיעים לפעולות בימי שלישי ולמפעלים כמו טיולים ופעילויות שיא .לכל פעילות
כזו נערכת הכנה ממושכת :ימי הדרכה מרוכזים ,השתלמויות ,פגישות צוותים ,הגשת מערכי פעולה
לבדיקה ולאישור ופגישות שבועיות .הצוות תורם מזמנו אינספור שעות לטובת הסניף והחניכים.
ולמה חשוב לי לכתוב לכם את זה? כדי לקבל מכם רוח גב .כדי שתהיו מעורבים .מה שאתם משדרים
ומדברים בבית  -זה מה שמגיע לסניף :תסבירו לילדים על חשיבות תנועת הנוער ,על המדריכים ,על שעות
ההשקעה הרבות ,על ערך הקבוצה,על היכולת להתבלט  -בלי להפריע ,על רגשות .דברו עם המדריכים
ואיתי ,על כל נושא ששווה שיחה.
מדריך זה לא רק ימי שלישי .מדריך זה לכל השנה .מישהו בוגר  -אך לא מבוגר  -שיכול לתת אוזן קשבת
לילדים ,לסייע בתהליכים  -ולהיות משמעותי עבור ילדכם.
ילדים מסוימים ,אחרים ומיוחדים במיוחד  -הם הצוות.
ובמעמד זה אני רוצה להגיד תודה לצוות היוצא:
אוריין בן חורין  -עוזרת הרכזת המסיימת את תפקידה  -בהצלחה בהמשך הדרך!
רונאל אנופה  -הגרעינרית (שנת שירות)  -שממשיכה לשירות בצה״ל.
הי״בניקים הממשיכים לשנות שירות/מכינות/צבא :עידו סולימן ,חן שחם ,עומר שפירא ,נגה אלטר ,יריב
עוזיאל ,אריאל ברונפמן ,אופיר כרמי ,מיכל בארי ,לאור גרשטיין.
השנה הקרובה מלאה בפעילויות ,מצרפת תאריכים חשובים (לתלות על המקרר/להכניס ליומנים)
שתהיה שנת פעילות ענפה ומשמעותית!
אסנת כץ גל  -רכזת הנוער
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תאריכים חשובים לשנת הפעילות:
 8...00חשיפות שיבוצים לצוות
 0-0...00השתלמות פתיחת שנה שכבה בוגרת
 ....00חלוקת "שנות טובות" מסורתית! נפגש בסניף בשעה ( 08:88ד'-י״ב)
 20-28...00טיול שכבה בוגרת
 8.08.00יום הדרכה באזורים  -צוותים מובילים שכבה בוגרת
 5.08.00הכנה לטיול פתיחת שנה  -שכבה בוגרת
 8.01.02טקס פתיחת שנה
 9.01.02פעולה ראשונה!
 81.01.02טיול חד יומי לכרמל (ד'-ו' טיול רגלי ,ז'-ח' טיול אופניים)
 3-2.00.00טיול פתיחת שנה
 28-0..00.00שבוע סניף  -שכבה בוגרת
 0.02.00פסטייק
 .-8.02.00טיול חנוכה  -שכבה בוגרת
 20.02.00ערב פתיחת שנת ח׳
 2.-20.02.00השתלמות חורף  -צוותי הדרכה -שכבה בוגרת
 08-05.2.0.השתלמות אמצע  -שכבה בוגרת
 5.3.0.א״ש לילה ו׳-ז׳
 2.7.09ד'-ה' לינה בסניף
 9.7.09טיול סניפי
 38-2..3.0.או  :8-5.8.0.הכנה לטיול פסח  -שכבה בוגרת
 08-04.4.09טיול פסח (אופציה לדחייה בגלל מזג אויר עד ה)02.4
 00-00.5טיול שכבת ח׳ ,טיול שכבת ט׳-י׳
 05-08.8.0.אירוח שכבה בוגרת  -לפני מחנה קיץ
 00.8.0.יום פעילות אחרון
 08-0.0.0.קורס מד״צים
 0.-00.0.0.אירוח בין יישובי לפני מחנה קיץ
 25-20.0.0.קייצת
 3-0.0.0.מחנה שכבה בוגרת
 3-4.2.09מחנה קיץ (אופציה לדחייה עד ה)9.2.09
 08-05.0.0.כיף צוות (יש אפשרות להקדים ביום)
”השחף המגביה עוף הוא זה המרחיק ראות"
(ג'ונתן ליווינגסטון השחף ,ריצ׳ארד באך)
 Noarby08@gmail.comאסנת כץ גל 886-5828658
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חברים יקרים
בימים הקרובים תחולק בתיבות הדואר תוכנית ההרצאות והמפגשים
לעונה הבאה 8109-8101
תחילת העונה תיפתח ביום ג  8101101מיד לאחר החגים

גיל שוחט וסימפונט רעננה מארחים את דוד ד'אור
בשיתוף עם מפעל הפיס והמועצה האזורית.
יום שני ה  2.01.02בשעה  02:71באולם התרבות – קיבוץ עין החורש
מחיר כרטיס  ₪ 58כולל הסעה וכרטיס כניסה *** .מס' המקומות מוגבל ***
** פרטים נוספים והרשמה (בתשלום בלבד) במשרד הוועד **לאחר התשלום לא ניתן לבטל**

טיול אוקטובר  - 8102יום ראשון 04.01.02

סיור אתנוגרפי בגליל המערבי – תרבות דת ואמנות
עם עדנן כביש – מורה דרך ,סא"ל בצה"ל ,מנהל מכינה של הסוכנות היהודית
דרגת קושי הטיול :בינונית-קלה ,יש להצטייד בכיסא גלריה .ארוחת בוקר  +צהריים עצמאית
מחיר הטיול ₪ 088 :לאדם כולל איסוף מהישובים ,הדרכה וביקור באתרים.
ההרשמה במשרד הוועד בתשלום בלבד.

שלכת בצפון – נופש סתיו 8102

כפר הנופש מרום גולן – בקתות מפוארות וחדרי אירוח מפנקים.
המחזור הראשון מלא .נשארו מקומות במחזור השני  04-00.00.8102 -ראשון עד רביעי.
מחיר למשתתף בחדר זוגי  , ₪ 0,.58מחיר למשתתף שלישי בחדר ,₪ 0,055
חדר יחיד רק על בסיס מקום פנוי .₪ 2,005 :תוכנית עשירה ומגוונת.
*פרטים והרשמה במשרד הוועד *מספר החדרים מוגבל *כל הקודם זוכה 

פותחים שנה חדשה של מועדון סרטים טרום בכורה
החוג יתקיים בימי שלישי (אחת לחודש) בהנחיית מבקרי קולנוע ומרצים מתחומים שונים.
בתוכנית  .מפגשים :התכנסות כיבוד ושתייה ,הרצאה ,הקרנת סרט טרום בכורה.
*מחיר ₪ 808 :ללא הסעה ₪ 508 ,כולל הסעה .כניסה חד פעמית( ₪ 88 :על בסיס מקום פנוי
ולא כולל הסעה) .ניתן לרכוש מנוי עם הסעה  /ללא הסעה.
פרטים והרשמה במשרד הוועד.

פותחים שנה חדשה במכללת הוותיקים
עם מיטב המרצים המוכרים ובנושאים חדשים ומרתקים
ימי חמישי בין השעות  00:88-8.:88באולם עין החורש.
המחיר ₪ 0.8 :לכל השנה .פרטים והרשמה במשרד הוועד.
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מרכז קשר והכוון במועצה
פרשתם? מרכז קשר והכוון מזמין אתכם
לסדנת ניהול ותכנון "תקופת החיים החדשה" -מחזור שלישי
יום שלישי  ..08.00בין השעות  8.:88עד  02:38במרכז הקהילתי האזורי (ליד צומת רופין)
הסדנה ,בת  0מפגשים ,תעסוק במתן כלים המתאימים לשינויים ולהסתגלות ומאפיינים את
תקופת החיים החדשה ,הסדנה מתאימה לאנשים שנמצאים  5שנים לאחר פרישתם.
המפגשים יעסקו בסוגיות שונות  :ניהול ותכנון הזמן הפנוי ויצירת משמעות ,התמודדות עם
השינויים האישיים והמשפחתיים בעקבות הפרישה ועוד.
מחיר .₪ 58:מספר המקומות מוגבל.
לפרטים והרשמה :מרכז קשר והכוון 8.-0.00832
תמי סלוצקי -מנהלת מרכז קשר והכוון 858-5350888
קורס סמארטפון
מרכז קשר והכוון מזמין אותך ללמוד ,ליישם ולהצליח!
בקורס נלמד את הנושאים האלה:
התאמת הנייד לצרכים האישיים – בטיחות ,הארכת חיי סוללה ,תצוגה.
•
שימוש מתקדם עם אנשי קשר -חיפוש ,עריכה שליחה (מציאת איש קשר במהלך שיחה)
•
שעון מעורר ,טיימר לתזכורות
•
שימוש מתקדם במצלמה ,צילום בווידאו ועריכה
•
וואטסאפ -שימוש ,יצירת קבוצה ,שיתוף תמונות
•
אפליקציה של זמני נסיעה באוטובוס וברכבת +אפליקציית ווייז -הגדרות מתקדמות
•
אפליקציית יומן מתקדם | גיבוי מסמכים ,מתכונים ותמונות בענן.
•
תאריך פתיחה  | 20.08.2800ימי ראשון | 0.:38- 00:88
 0מפגשים בני שעה וחצי במועדון צעירים ,קיבוץ משמר השרון
מחיר כל קורס | ₪ 288 :יש להביא מכשיר טלפון נייד ומטען
להרשמה יש לפנות למרכז קשר והכוון8.-0.00832 :
סדנת הכנה כלכלית לתקופת החיים החדשה
לעומדים לקראת פרישה או כאלו שכבר פרשו .בסדנה יקבלו המשתתפים ידע וכלים להתנהלות
כלכלית נכונה ,ולמיצוי זכויות מול הגורמים הרלוונטיים (ביטוח לאומי ,חברות ביטוח ופנסיה,
רשויות וכדומה) ,תוך התמודדות עם השינוי והתהליכים הרגשיים בתהליך הפרישה.
תאריך פתיחה | ..08.00 :משך הסדנה 8 :מפגשים בימי שלישי בין השעות  00:38עד 28:38
במרכז קהילתי אזורי  -צומת רופין .מחיר לסדנה₪ 58 :
להרשמה יש לפנות לרכזי השלוחות במרכז קשר והכוון 8.-0.00832
או לתמי סלוצקי מנהלת המרכז858-5350888 :
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בית הספר לשחייה של הקאנטרי – הכינו את ילדכם לחוגי השחייה השנתיים של הקאנטרי!
***קבוצות שיפור שחייה לילדים –
חוג שנתי אשר יאפשר לילדכם לשחות ברמה גבוהה וליהנות מביטחון במים במשך כל השנה!***
לימוד שחייה בקבוצות קטנות (עד  5ילדים) .אפשרות לשיעורים פרטיים  /זוגות

הנחות למנויים!

היכונו לפתיחת שנת החוגים החדשה

בקרוב תחל ההרשמה לחוגי הילדים לשנת תשע"ט
והשנה הכנו לכם חוגים חדשים ומדליקים!
חוג היפ-הופ ,חוגי בלט וג'אז ,קפוארה ,זומבה ,חדר כושר לילדים,
דניס הישרדות והרשימה ממשיכה...
חוגי הילדים (למעט בית הספר לשחייה) כלולים במנוי משפחתי משולב שנתי
*חוגי הילדים מתקיימים  01חודשים בשנה
שבוע ניסיון ראשון בחינם לחוגי הילדים! 8-8.9.02
*לאחר מכן – כל שיעור ניסיון יעלה ₪ 81

מחפשים עובדים!

קאנטרי בית יצחק מחפש פקידת קבלה
לעבודה במשמרות (כולל סופי שבוע)
 אחראית ,רצינית ,עם מוטיבציה רבה לתקופה ארוכה בלבד___________________________
קאנטרי בית יצחק מחפש מדריכי שחייה ומצילים!
שכר הוגן ,תנאים נוחים ,סביבת עבודה כיפית!

נשמח לראותכם – קאנטרי בית יצחק
לבירור שעות הפתיחה של הקאנטרי ולפרטים נוספים אודותינו
ניתן לפנות אלינו דרך אתר האינטרנט שלנו; או בטלפון19-2772191 :

מרפאה
אנו רואים חשיבות רבה בקידום הבריאות ולכן אנו פועלים רבות להעצמת הנושא.
בפרוס השנה החדשה אנו מזמינים אתכם להצטרף לסדנאות המוצלחות שאנו מקיימים:
 סדנה לגמילה מעישון – לאור ההצלחה של הסדנאות הקודמות נפתח סדנה נוספת
ב  ..08בשעה  .0.:88הסדנה כוללת  08מפגשים והיא ללא עלות.
 סדנה להרזיה ולשינוי הרגלי אכילה – מחזור נוסף ייפתח ב  .0.08סדנה חווייתית ואינטימית
בהנחיית דיאטנית קלינית מוסמכת והיא כוללת  08מפגשים.
עלות הסדנה  ₪ 302 :ללקוחות מושלם ₪ 82. ,ללקוחות כללית ₪ 505 ,ללקוחות קופות אחרות.
 סדנה בנושא אורח חיים בריא ושיפור איזון רמות הסוכר למטופלים עם סכרת וטרום סכרת.
הסדנא כוללת  8מפגשים והיא ללא עלות .מחזור נוסף ייפתח בחודשיים הקרובים.
לפרטים נוספים ולהרשמה לסדנאות יש לפנות לצוות המרפאה או בטלפון 8.-0022002
נשמח מאד לראותכם בסדנאות .
ביום חמישי  8..לא תהיה אחות במרפאה ולא יילקחו בדיקות מעבדה.
בברכת שנה טובה ומתוקה ,שנת בריאות מצוות המרפאה
7

בית הכנסת

סליחות ראשונות
במוצאי שבת "כי תבוא" ,80.8..00 ,בשעה  20:88בבית הכנסת של הכפר.
מכאן ועד לערב יום הכיפורים נתפלל בכל ערב בשעה  20:88ערבית ונאמר סליחות .
סיור סליחות
ביום חמישי" ,03.8..00 ,בין כסה לעשור" נצא לסיור סליחות.
בתוכנית 00:88 :יציאה מרחבת הבנים ,תפילה בציון רחל אימנו .ניכנס לעיר העתיקה דרך שער
ציון ,נעבור דרך בתי הכנסת בעיר העתיקה ונעמוד על ההבדלים בין הנוסחים ומנהגי הסליחות.
נסיים בתפילה ובאמירת סליחות בכותל .חזרה משוערת .28:88
(לבוש חם) הציבור מוזמן.
רישום לנסיעה ופרטים אצל מיכל  .852-8208208ניתן גם להודיע לי בווטסאפ או במסרון
טל852-0085500 .
שנה טובה ומבורכת ,הרב שיר
הכנת כרטיסי ברכה לשנה החדשה
ממשיכים במסורת....
ביום שני כ"ג באלול תשע״ח 3...2800 ,בשעה 00:38
נפגש באווירה חגיגית ,ברחבת בית הכנסת להכנת אגרות ברכה לחג
*כיבוד לילדים
* פינת קפה להורים

תודות
אנחנו מודים לצוות המרפאה על הטיפול המסור בעמי  ,לחברת קדישא ולרב שיר על הרגישות ועל
התמיכה ברגעינו הקשים ,לחברי ועד בית יצחק שער חפר ולעובדיו ,לחברים ,למשפחה המורחבת
ובמיוחד לעמוס ברקאי שהיו איתנו לאורך כל הדרך .זכינו וגאים לחיות בקהילה מחבקת
ומתגייסת בשעות קשות.
דבורה ,דנית ,רן ואסף.

עם פטירתה של יקירתנו אדה מאיר ז״ל ,אנו מודים לכל החברים שעמדו לצידנו.
תודה גדולה לצוות המרפאה המיוחד לד״ר מירב סבן ,האחיות גליה ולריסה ולסיגל על העזרה
המסורה.
למשפחה טאובר ,סער וכל חברי החברה קדישא על טיפול מכבד ומכובד.
תודה מכל הלב ,המשפחה

תודה מקרב לב לצוות בית הכנסת על טקס בר המצווה המכובד שחגגנו לבננו /נכדנו אופיר גלבוע.
תודה לרב שיר שהנחה את הטקס בצורה נעימה ומכובדת ,לדני רבס שהוביל את התפילה בחן רב,
לאלי אבני שלימד במקצועיות ,בהתמדה ובסבלנות והכין את אופיר ,ולמיכל שייעצה ועזרה
בהכנות המלוות את הטקסים.
תודה גם לבאי בית הכנסת שבאו והשתתפו בשמחתנו .הייתה לנו חוויה נעימה.
משפחת גלבוע המורחבת ומשפחת שדה
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הודעות

תערוכת ציורים "מסעות במרחב"
תתקיים בבית התרבות בשער חפר בימים שישי  30.80בין השעות 05:88-08:88
ובשבת  80.8.בין השעות  08:88-08:88ו.28:88-08:88
הציבור מוזמן

פרויקט כרובית – ראש השנה 8102
ב  ...נסב אל שולחן החג ונהנה מחברתם של בני משפחה ומאוכל טעים.
בזמן הזה יהיו כאלו שלא יהיה להם מה לאכול .כאן אנחנו יכולים לעזור.
אז מה צריך?
עמק חפר התחייבו ל 2888-מנות ירק (אנטיפסטי ,מוקפץ ,גיבץ').
למתי? האיסוף יהיה ביום רביעי  5..בשעות הערב.
קופסאות איחסון אספק כרגיל.
שבת שלום וחג שמח ,חנה מטרני שפיגל

בר מצווה
במוצ"ש  ,0...00בין השעות  23:88-28:88תיערך מסיבת בר מצווה בחצר בייתנו ברח' האלה .5
לכל שכנינו ,אנו מבקשים להודות מראש על ההבנה ועל ההתחשבות.
מאחלים רק שמחות לכולם.
תודה ,זהר ואלון וגנר

פינת המודעה הקטנה
למכירה לרגל החג סחלבים יפים וזולים .אפשר גם בערב ובשבת.

אהובה קרבס 852-2882000
852-8835500
גל קרבס
858-8205088

להשכרה לטווח ארוך בית פרטי מאובזר ברמה גבוהה 5 ,חדרים ,קומת
קרקע ,גינה מטופחת ,כניסה מיידית.
858-8205088
למכירה פיג'ו  280טרנדי 0888 ,סמ"ק 288. ,יד ראשונה ,שמורה בהזדמנות.
לביאה הרשקוביץ
פרסום "המי" מודעות לעיתונים בכל שעה
858-8203203
852-2200053
יעל
למכירה יונדאי  i30מודל  ,288.יד ראשונה ,שמורה 000,888 ,ק״מ.

אנו משתתפים בצער המשפחה
על מות

אנו משתתפים בצער המשפחה
על מות

אלכס בק ז"ל

אדה מאיר ז"ל

מתושבי הכפר

מתושבי הכפר
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