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גיליון מס' 1133

יום שישי ,כ"ד באדר א' תשע"ט 1 ,במרץ 1019

שכונת האלונים מזמינה לקבלת שבת והפנינג משפחות

במסגרת חגיגות ה 08-לכפר,
ביום שישי ה ,10:88-13:38 ,1.3.11-ברחוב דרך האלונים.
קבלת שבת קהילתית ,עמדות יצירה ,הכנת פיתות בטאבון ,פינת קפה ועוגה ,מכונות סוכר ופופקורן,
מסלול רכיבה לאופנים ,ועוד הפתעות יחכו לכם בשכונה.
מוזמנים להגיע עם בימבות ואופניים (לא ממונעים) ולהכיר את תושבי השכונה.
במקרה של גשם האירוע יידחה בשבוע .עקבו אחר הפרסומים.

יום האישה  -יום חמישי  93.3.7בית העם בית יצחק
 03:91יריד עסקים מקומיים של נשות העמק (לפרטים והרשמה :חנה מטרני שפיגל )150-9599350
 01:91מופע "חזרה בתשוקה" עם שלי פסטרנק כץ
מופע משעשע ומעורר על אהבה ,זוגיות ומה שביניהם ,נוגע במקומות הכמוסים בעדינות המתבקשת,
מעצים ,מרגש ומשחרר ומעורר תשוקה לחיים עצמם.
שלי פסטרנק סקסולוגית ויועצת זוגית  ,מנחה קבוצות  ,מגישה אייטמים בטלוויזיה וברדיו  ,השתתפה
בכתיבת הפרק "מה זה השטויות האלה סקס" עם עדי אשכנזי ועוד...
מחיר | ₪ 91 :כרטיסים באתר המועצה www.hefer.org.il
במסגרת חגיגות שנת ה 51-לכפר נשמח להחיות את תזמורת בית יצחק ,שהייתה פופולארית מאד
בכפר בשנות ה ,01-בניצוחו של פריץ אלתר (אבא של אורני מורן ודורית אלתר) .
הכוונה לארגן קונצרט "תוצרת בית" במסגרת הקונצרטים של הקיץ ,בהשתתפות נגנים תושבי הכפר
בהדרכת יפים ,מבי"ס למוסיקה "כפר מנגן" שפעיל אצלנו.
תושבי הכפר ,מכל הגילאים ,המנגנים בכל כלי נגינה (ואינם ברמת מתחילים)
מוזמנים להירשם בוועד אצל ליאת( .טל) 13-5909991 ,13-5000153 .
תודה ,ועדת מסיבות ה.08

תאריכי איסוף הגזם הקרובים :ימי שלישי .735. ,5035.
אנו מבקשים פעם נוספת לא להוציא גזם לפני הזמן.
מזכירים שאיסוף הגזם מתבצע פעם בשבועיים בימי שלישי.
אנא הקפידו להוציא גזם נקי מפסולת ,מי שמוציא דשא ועלים  -לא להשאיר
בשקיות וקרטונים.
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משלוח מנות קהילתי
החלפת משלוחי מנות בין תושבים

לרגל חגיגות ה 08-לכפר

המעוניינים לקחת חלק ירשמו אצל חנה מטרני שפיגל .150-9599350
יש למסור את הפרטים הבאים (בוואטסאפ או טלפונית):
שם פרטי+משפחה ,מס' טלפון וכתובת.
ניתן להירשם עד ה.05.9.03
ב 00.9.03-תיערך הגרלה בין הנרשמים ,שלאחריה יעודכנו הנרשמים בפרטי המשפחה שזכתה לקבל את
משלוח המנות שלהם.
בין התאריכים  01-01.9.03תתקיים החלפת משלוחי המנות בתיאום בין המשפחות.

תערוכת חוצות בנושא זה תיערך במסגרת חגיגות ה .51-אתם מוזמנים לקחת חלק.
לפניכם מספר הערות/הארות:
על העבודות לייצג את משמעות הכפר שלנו כבית ליוצר.
עבודות יכולות להיות מכל סוג של מלאכה או אמנות :סריגה/מקרמה ,חימר/קרמיקה ,פימו ,אפייה ,ציור,
מוצג תלת מימדי מחומרים שונים ,צילום ,עיצוב תכשיט ,שיר או מקמה וכו'.
התמונות בתערוכה יהיו צילומים של העבודות המקוריות שלכם ,ולכן כל מי שרוצה להציג בתערוכה מוזמן
ליצור קשר עם :נעמה בן שמחון במיילnaamabsstudio@gmail.com :
או יעל ברקאי בטלפון150-5910013 :
נעמה תצלם את העבודות וניצור את התמונות בגודל המתאים לתצוגה בתערוכה.
היום האחרון לקבלת העבודות הוא .5.9.03
אנא ,הזדרזו והגישו את העבודות ,כדי שנספיק לצלם ולהעמיד את התערוכה לפי לוח הזמנים שנקבע.
בתודה וברכה ,יעל ברקאי ונעמה בן שמחון.

בית הכנסת
בליל פורים כולנו בבית העם
ביום רביעי  01.19.03בשעה 05:91
באים לבית העם ,נשים וגברים ,הורים עם ילדים מחופשים ,לקריאת המגילה בפורים
מיד לאחר הקריאה נערוך בין המשתתפים תחרות תחפושות יפות ומקוריות והגרלת פורים.
כרטיסים ממוספרים יחולקו בכניסה.
יוגרלו  -אופניים ,כדורים מקצועיים ,משחקים וכל מיני דברים טובים...
גם למבוגרים יוגרלו פרסים מעניינים ופורימיים ...
אריזת שי תחולק לכל ילד! תהיה אווירה מחשמלת וחוויה סוחפת! אל תחמיצו!
ועד בית הכנסת
זמני התפילות
תענית אסתר  , 01.19.03 ,שחרית  10:01מנחה 01:05
שחרית בפורים :יום ה' בשעה  ,10:01קריאת המגילה בבוקר 11:01
כל בוקר תפילת שחרית בשעה 10:01
קבלת שבת
תפילת קבלת שבת בימי שישי 01:05
2

משולחן ועדת נוער
ועדת הנוער מורכבת משמונה חברים ,קבוצה הטרוגנית מבחינה מגדרית ,גילאים ,ילדים בשכבות גיל
משכבה צעירה ועד שכבה בוגרת.
נפגשים אחת לשבוע לישיבה ,מגדירים משימות ועוסקים בנושאים שוטפים של הנוער כגון תפעול שוטף,
מעטפת תפעולית ומייעצת לרכז/ת ,גוף תומך לרכז אל מול הקהילה ,פניות הורים ובעיות שצריך סיוע
בפתירתן.
כל אנשי הוועדה תורמים מזמנם וממרצם לנושא הנוער כי כולנו חושבים שהנוער הוא ההווה והעתיד של
הכפר.
ביישוב בו לנוער אין פעילות ,חוגים ,ספורט ,תנועת נוער ,הנוער זולג לפעילות שוליים שמשפיעה לרעה על
הנוער ,המשפחות ,הקהילה והיישוב.
אנחנו מקדישים שעות רבות מזמננו לייצר פלטפורמה פעילה ,עשירה ומגוונת שתתאים למירב הנוער בכפר.
לכל אחד מחברי הוועדה תפקיד שעליו הוא אמון ואותו הוא צריך למלא .אני חייב להגיד שנפלה בחלקי
זכות גדולה לרכז את הוועדה הזו.
לעיתים יש אירועים פחות נעימים ונוחים שדורשים את טיפול הוועדה .במקרים אלו הוועדה עושה
תהליכים ארוכים שמטרתם לתקן ולשפר את מה שנדרש.
לצערנו עלו קשיים בתפקודה של הרכזת .למרות עבודה ומאמץ של ועדת הנוער במשך תקופה ארוכה לתקן
את הדרוש תיקון ולאפשר המשך העסקתה ,נאלצנו לזמנה לשימוע .אסנת בחרה להתפטר והגיעה למעמד
השימוע עם החלטה זו.
אנחנו כוועדה קיבלנו את ההתפטרות ונתנו לאסנת ,מתוך רגישות והתחשבות ,חודשיים להתארגן.
מאמין שנצליח יחד לצלוח את המשבר הזה ולהתקדם קדימה לחיזוק ושיפור הסניף.
בנושא זה ,אנו מצפים מכם ההורים לתת בנו אמון ותמיכה ,לקלוט רכזת חדשה ולהרים את הסניף למעלה.
יו"ר הוועדה איתי אורן ,חברי הוועדה :טלי אבן אלוש ,אירית כרמי ,ארנון דים ,דפנה
פרנק ,שלומית פינר ,ליעד ידין ועינת אורן.

ועדות נוער בית יצחק וגוש חי"ה בשיתוף המועצה
מזמינות את הורי ז' -יב'
לסדנה" :הורות בגיל ההתבגרות"
מטרת הסדנה :העצמת ההורה והרחבת המיומנות שלו לקיום דיאלוג תומך ואיכותי מחד,
ומציב גבולות מאידך.
מתן כלים בסיסיים להתמודדות עם התנהגויות בעלות סיכון בגיל ההתבגרות והרחבת השימוש בכלים
קהילתיים העומדים לרשותנו לצורת העצמת התהליך החינוכי והטמעתו .
הסדנה בהנחיית מילכה פאר -יועצת אירגונית וחינוכית ,מכון פיר"ם.
9מפגשים ,5/9 ,0/9 ,05/9 :ימי ב'  ,01:11-00:11בבית העם -כפר ידידיה
עלות ₪ 51 -ליחיד  51 /לזוג
מספר המקומות מוגבל! להרשמה :אירית כרמי 159-1005033
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קהילה
קלנועית הכסף:
 מדי שבוע ,יפורסם קטע מידע כתוב הנוגע לחיי הכפר בעבר ובהווה ב"השבוע בכפר" .קטעים אלה
יילקחו ממקורות שונים :ארכיון הכפר ,ספרים וחוברות שנכתבו אודות הכפר ,ומראיונות עם
תושבים ותיקים שהם או קרוביהם ,שימשו בתפקידי מפתח במושב בעבר.
 אחת לחודש תעבור קלנועית הכסף ברחבי הכפר (המועד והמיקום המדויק יתפרסמו כשבועיים
לפני המועד) ,תאסוף "טרמפיסטים" מאנשי הכפר ,תסיע אותם ליעדם ברחבי הכפר ,ובמהלך
הנסיעה הנוסע יישאל אודות המידע שהתפרסם במהלך השבועות האחרונים ב"השבוע בכפר".
הנסיעה תצולם ותתועד לסרטון ,שחלקיו יפורסמו במהלך השנה ,ועריכתו הסופית תוצג באירוע
מרכזי במהלך חג השבועות .הנוסעים שידעו לענות נכונה על השאלות ,יזכו בו במקום בפרס.

קטע מידע מס' 8

האחים כהן ,דן ואלי ,שהיו אז ה"פוחזים" של הכפר מספרים....
הם עלו מגרמניה בשנת  .0393קניית הבתים בבית יצחק נעשתה עוד מגרמניה.
לא היו אז כבישים בבית יצחק ולא היה חקלאי אחד...
בסביבות ה"שיכון" היה ישוב בדואי! ישוב בדואי נוסף היה מרחוב דרך השדות לכיוון נתניה( .גם בבית ליד
היה ישוב בדואי)  .הילדים הבדואים היו באים לבקש מים ליד הגדר מדן ואלי.
במקומו של גן האס שכנה ה"מזבלה" .דן ,אלי והחברים היו מתגנבים בחשאי ושורפים אותה! למרות
ההתגנבות החשאיות –כולם כבר ידעו אז ,את מי יש לחפש....
במגדל המים הייתה תחנת "גפירים" –(שוטרים יהודים בשירות הבריטים למען שמירה על
הישובים היהודים) ולמעלה במגדל הייתה עמדת תצפית על טול כרם.
בבית יצחק היה שבט "הצופים" ,שהיה מסופח לצופי רמת גן .המדריכים ה"רמתגנים" היו מגיעים
פעם בשבוע להדריך את ה"בית יצחקים" .מחנות הקיץ והטיולים היו משותפים.
בשנים הראשונות היה רחוב אחד בבית יצחק ,שנקרא "וילהלם שטראסה" ,היום ,רחוב הראשונים.
את בית הקברות של הכפר הקים ועיצב חיים כהן ,אביהם של האחים כהן ,שכיהן אז כראש המועצה.
התושבת הראשונה שנקברה בו הייתה מרים קאופמן ז"ל בשנת .0390
דן ,נולד בשם פריץ ומי שנתנה לו את השם דן ,הייתה המורה בכתה א' שהתקוממה נגד שמות
גלותיים והחליטה לעברת את שמו .היות ולא היה דן בכיתה ,קבעה שהוא יקרא מהיום דן!
אלי ,נקרא בתעודת הלידה בשם אליעזר ,אך הנאצים טענו שהשם אינו "ארי" ולכן נוסף השם אלי.
דור ההורים לא ידע עברית וכשדן או אלי היו באים עם "הערה" מהמורה והאם ,מרים ,דוברת
הגרמנית ביקשה תרגום ,היו הילדים מבלפים ומספרים שהמורה כתבה שהצטיינו בשיעור....
במרוצת השנים אלי היה טייס בחיל האוויר ובאל על  .דן ,היה חבר ועד ולימים כיהן כיו"ר הוועד.
גם כיום ,לאחר שהגיעו "לגבורות" ממשיכים אלי ודן לעסוק בנגריה המשפחתית ,בה הכינו
לעצמם משחקים בילדותם ,יוצרים ומתקנים למשפחה וגם לכפר ,משפצים את המשחקים
ליום העצמאות מידי שנה ,ועוד......
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נוער בית יצחק

"כך טיבם של הבוגרים ,ואין לדון אותם לכף חובה .על כן עלינו הילדים להתייחס אליהם
בסלחנות ובאורך רוח ,כי אנו ,המבינים את סוד החיים ,איננו מיחסים למספרים חשיבות
רבה".
הנסיך הקטן /אנטואן דה סנט אכזיפרי

הציטוט הזה ,שלקוח מספר כל כך מיוחד ,תמיד מזכיר לי כמה כוח יש בעבודה עם נוער.
כמה תקווה וכמה אמביציה מפוזרות בין נערים ונערות בני  ,09 ,09למטה ולמעלה..
על כולנו תמיד לזכור איך להתחבר למקום הזה בתוכנו ,שעם השנים עלול לאבד מצבעו
הבוהק ,ולא לשכוח את הדרך לשם.
כמה חשוב לתת לנוער וילדים מקום אקטיבי ובולט ,כדי שיוכלו להזכיר למי שנשכח ממנו,
את העוצמה בתמימות ,ענווה ,ותקווה..
תוספות ליומן:
 בתאריכים  00.9ו 03.9יערכו פעולות הכנה לעדלאידע .הורים -מוזמנים לבוא ולעבוד
על העגלות!
 ב 9.9.03אערוך מפגש עם הורי החניכים (ד'-יב') בשעה  01:11בבית העם .אציג את
עצמי ,מה מנחה אותי וכמובן שאענה על כל שאלה .אשמח לראותכם!
 ב 5.9-3.9נערוך לילה סניפי משותף לכל השכבות .נאכל יחד ארוחת ערב ,נערוך
ערבים שכבתיים ,נישן כולנו בסניף ולמחרת נצא לטיול קצר.
היומיים צפויים להתחיל ביום שישי בשעה  05:11ולהסתיים ביום שבת ב.09:91
פרטים וחידודים ימסרו לחניכים בפעולה ולכם ההורים בעדכוני ווטסאפ.
לידיעתכם ,בקרוב תיפתח מערכת סליקה תנועתית חדשה ,ועל כל הורי החניכים (שכב"ג
ושכב"צ כאחד) להירשם בשנית עם כל הנתונים העדכניים.
המערכת הרבה יותר נוחה לשימוש ,ברורה ונגישה ,ותקל על כולנו את ההתעסקות
בהרשמות ובבירורים .מקווה למסור פירוט כבר במפגש ההורים.
בברכת המשך שבוע רגוע ,אופיר אריאל רכזת הנוער.
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מועדון  05ונהנים
המפגשים מתקיימים בימי שלישי במועדון פייס.
התכנסות על כוס קפה וכיבוד קל .ההרצאות מתחילות בשעה  71:71בדיוק!
 5.9 הרצאתו של בן ותושב הכפר ירון שלו ,בה יציג את מושגי היסוד של הרפואה הסינית ואת
הפילוסופיה שעומדת בבסיסה .ידבר על יין ויאנג ,טאי צ'י ,דאו ,צ'י ,נקודות הדיקור
וערוצי האנרגיה ,ההבדל בתפיסה בין רפואה שהתפתחה במערב לזו של המזרח .נקבל כמה
כלים פרקטיים לשימוש בנקודות לחיצה ותזונה נבונה.
 00.9 הרצאתה של קורין שביט -אומנית ומטפלת ביצירה והבעה .הנושא" :מסע של חיים".
סיפור אישי על אומץ והליכה עם האמת הפנימית .ההתחלה בילדות במרוקו ,עלייה,
התבגרות ,נישואין ,גירושין ויציאה מהארון.

הזקוקים להסעה למועדון מתבקשים להודיע לליאת במשרד הוועד.

מועדון בוקר בצוותא נפתח
ביום שני  9.9בשעה  3:11נפגש בבית הפיס.
נציג את פעילות המועדון.
נכיר את קרן אדלר ,המדריכה לתנועה שמתמחה בפעילות גופנית לגיל השלישי.
 3:95ארוחת בוקר קלה ובריאה בצוותא.
 01:91הרצאה של שלמה חלימה בנושא" :הומור לחיים טובים" .מהו הומור? כלפי מי הוא מופנה,
אילו תיאוריות קיימות ,מהו הומור שחור ,הומור פוליטי ,הומור יהודי? ההרצאה מלווה בבדיחות
רבות.
המועדון יפעל בכל יום שני.
תכנית ההרצאות לחודש מרץ
 00.9טקס התה ביפן -מרצה :גלית רוסמן.
 05.9סרט" הסודות של איידה"
 05.9סיפור אישי -מנחה דבי כהן(ארונשטיין)
המעוניינים להצטרף נא להירשם במשרד הוועד  135000153או אצל איריס פרידלנדר 1515500359
בואו ליהנות ,להגדיל את המעגל החברתי ולהרחיב אופקים.
מחכים לכם בשמחה.

טיול סבים/ות ונכדים בחופשת פסח ביום ראשון .131
מוזיאון הטבע החדש באוניברסיטת תל אביב.
מחיר למשתתף  ₪ 011כולל כניסה ,סיור ,סדנה והסעה מנקודות איסוף מרכזיות.
מתאים לילדים מגיל .5
לפרטים :מחלקת ותיקים .13-5350099 ,13-5319900
נופש אילת – מלון ישרוטל ספורט
מחזור אחד! חמישה ימים ,ארבעה לילות 05-09.19.03 .על בסיס הכל כלול.
מחיר למשתתף בחדר זוגי ,₪ 0,111 :מחיר למשתתף בחדר שלישייה.₪ 0,351 :
חדר יחיד רק על בסיס מקום פנוי .₪ 9,011 :התשלום ב– 9תשלומים שווים.
פרטים נוספים והרשמה במשרד הוועד .
6

מרכז קשר והכוון מזמין אותך להשתתף בסדנת סַ בָתָ א*
השינוי בדמותה ותפקידה של הסַ בָ תָ א המודרנית מעלה שאלות ודילמות שונות.
סדנא בת  0מפגשים בימי ראשון ,החל מ  ,9.1.03-9.9.03בשעות ,01:11-05:11
במרכז הקהילתי האזורי – חדר הדרכה .מחיר הסדנא .₪ 051
הנושאים בהם נעסוק בסדנא:
איזו סַ בָ תָ א אני בוחר/ת להיות? מה סגנון הסַ בָ תָ א שלי? מאפייני התקשורת עם ילדיי ונכדי ,נושאי
סמכות ,שליטה ,גבולות האחריות והמעורבות שלי כסבתא/סבא ,נתינה לצד קבלה ,ביקורת וסדרי
עדיפויות ,מציאת משמעות בפרק חיי הנוכחי ,סַ בָ תָ א כמנוף והזדמנות לשיפור יחסים במערך המשפחתי,
פרידה וסיכום חוויתי -מה למדתי על עצמי ,ואיך ארצה להמשיך את מסע הסבאות?
*" ַסבָ תָ א"  -הינו המונח העברי לסבים וסבתות גם יחד.
המנחה :דפנה שדה-טסה ,עובדת סוציאלית MSW ,ומנחת קבוצות ,פסיכותרפיסטית קוגניטיבית
התנהגותית ,ומומחית בריאות.
להרשמה יש לפנות לנעמי במרכז קשר והכווןneomin@hefer.org.il ,13-5350090 :
מרכז קשר והכוון מזמין אתכם לקורס משולב של מחשבים וסמארטפון
 05מפגשים בשעות אחה"צ  13:11-00:11ימי ראשון
פתיחת הקורס ,90.9.03 :בעלות של  | ₪ 011חדר המחשבים במרכז "חופים" – רופין
הנושאים בהם יעסוק הקורס :שימוש בעכבר ומקלדת ,הכרות עם מערכת ההפעלה ועבודה עם חלונות,
גלישה באינטרנט וחיפוש מידע ,שימוש בסמארטפון ,YouTube ,אפליקציות מובילות,
צרכנות נכונה ברשת ,בריאות מקוונת ,דואר אלקטרוני ,כתיבת מסמכים ב.Facebook ,Google Docs-
הקורס יכלול לימודי תכנים ,תרגולים ופרויקטים שמטרתם יישום ,הטמעה ואינטגרציה של המיומנויות
הנלמדות .הזדמנות טובה ללמוד כמו שצריך את האורינטצייה הדיגיטאלית
להרשמה יש לפנות לנעמי ממרכז קשר והכוון neomin@hefer.org.il ,13-5350090
מספר המקומות מוגבל

ספריה

ספרים חדשים בספרייה

לקטנטנים
דרקונית הלילה – נעמי הווארת
אני רוצה להיות כבאי – אנדו טווין
אני רוצה להיות אסטרונאוט – אנדו טווין

אספן המילים – פיטר ה' רינולדס
הבית הגבוה והבית הנמוך – נורית זרחי
עוגה עד השמים – נעמי בן-גור
איפה הלמה – פול מורן

לילדים
שוף-כישוף תעלול ,בלבול ושודדי הים – טרייסי קורדרוי
ספר המשלים הגדול – אפרים סידון ויוסי אבולפיה
קרן שמש זוהרת – אמילי בליס
חכמות – שלמה אבס
סמי כלב הים – סיד הוף
לנוער
רובוטים ורחפנים – קומיקס – מרגרד סקוט
ה –  – 011קאס מורגן

שומרת הערים האבודות – שאנון מסנג'ר

הספרייה נמצאת במתחם בית הספר מדרום לשער.
שעות הפתיחה :בימים שני וחמישי בין השעות .03:91-00:91
ניתן לשלוח הזמנות ,בקשות ,הודעות וכו' לsifriya@beit-yitzhak.org.il :
רותי
להתראות בספרייה 
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פינת הילדים ☺

בדיחות וחידות:
מתי חתול לא מביא מזל רע?
תשובה :כשאתה עכבר מחשב☺
סבא :אולי נלך לבית קפה?
עומרי :אני לא אוהב קפה אולי נלך לבית מיץ או לבית שוקו?
חידה שבועית:
מה עולה יורד למטה אבל אף פעם לא עולה למעלה?
הפתרון של החידה השבועית הקודמת הוא שהאיש הלך למספרה הראשונה בגלל שיש רק 0
ספרים בעיר והספר הראשון היה צריך להסתפר אצל הספר השני ואז התספורת שלו נראתה רע
והספר השני היה צריך להסתפר אצל הספר הראשון ואז התספורת שלו נראתה טוב ,תודה ללירי
פרי ואיתי טריסטר שהצליחו לענות נכון על החידה☺
טלפון לתשובה.1503100105 :
בילי ברנשטין
 הצעות לבדיחות ולחידות וחומרים נוספים מילדי הכפר יתקבלו בברכה!

הודעות

מכירת חצר מיוחדת עם חברים מיוחדים
אלו"ט "הדסים" מזמינים אתכם לחוויה משותפת.במכירה ניתן לרכוש ממגוון עבודות היד של
החברים -שטיחים במגוון צבעים וגדלים ,חמסות ,עציצים,
קערות וכדים עשויים מחימר בעבודת יד.
המכירה תתקיים בדרך השדות  00ביום ה'  09.9בין השעות 00:11-01:11
ביום ו' 05.9 ,בין השעות  00:11-13:11וביום שבת  00.9בין השעות 01:11-13:11
לפרטים נוספים חן 1519159195

חיסון כלבת יבוצע בבית יצחק
בתאריך  .535.3.7בין השעות  57:.5-57:55ע"י בית העם3

פינת המודעה הקטנה
למכירה רנו אסטייט דיזל ,אוטומטי טורבו .
דרוש/ה צעיר/ה אחרי צבא לעבודה אחראית במשתלה בבית יצחק .העבודה
למשך  00ימים בלבד בחודש מרץ.
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יאיר
בתיה

151-5005115
150-9099111

