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 שלום לכולם!

 לנוח ולנפוש. םהחופש הגדול מאחורינו, מקווה שכולכם הספקת
 מה על שולחני?

 תהליכים רבים בהם אני בעיקר תומכת ונמצאת מאחורי הקלעים:
נערך סקר תרבות בו עשרות תושבים הביעו את דעתם ונתנו לנו אפשרות להחליט החלטות על  –בתרבות 

 המשכיות של ארועים קהילתיים ויצירת חדשים.
מיד לאחר החגים תפורסם תוכנית תרבות שנתית ובה נבקש את התנדבותכם מראש, והיא כמובן תיתן 

 ביטוי לרצונות וההעדפות של התושבים.
 

 -בחינוך
לקראת פתיחת שנה בצורה מיטבית מבחינת  -מנהלת הגנים דלתמיכה בור -ועדת חינוך ואני –התגייסנו 

אדווה, וכן גויסה יועצת פדגוגית  -הכנות והערכות הצוותים. ממש השבוע נקלטה גננת חדשה לגן חמד
ותלווה את ורד והצוותים בהיבטים  –חדשה למערכת שתתחיל את עבודה כבר בשבועות הקרובים 

נארגן שוב את שגרות הניהול בגנים, את התמקצעות החינוכיים/מקצועיים. במקביל ורד ואני 
 טיפוח כל הצוותים, חיזוקם והעשרתם. -הגננות/מטפלות המובילות בכל שכבת גיל, ובעיקר השנה

 
 הרימו מרכז העשרה וחוגים לתפארת באלון הגליל וכל הכבוד להן!ליאור וליאור המופלאות  -חוגים

החוג שנבחר עקב  -ם מהתוכנית הממשלתית של "חוג לכל ילד"   הנו גיהשנה אנחנו מקווים כי ילדים ד' ה' ו
. ברגע שיהיה 17:00המלצות חמות מיישובי הסביבה הוא רפואה ומדעים והוא יתקיים ביום א' בשעה 

 לכל השנה!₪  200קישור להרשמה נודיע מיד. העלות היא 
 

 -ועדות באלון הגליל
ברים לועדת ותיקים ביישוב )תודה לכל מי שכבר הביע בימים אלו ועדת מינויים ואני מתחילים לגייס ח

 בימים הקרובים ניצור קשר ונקבע את התחלת הפעילות( -נכונות
 

 -ועדת פרט/רווחה
תוקם וועדה שתוכשר על ידי אנשי -רכי הפרט באלון הגליל כחלק מתוכנית העבודה שלי ומההכרות עם צ

 .מקצוע מטעם המועצה
 תעלה כאמור בימים הקרובים.ובקשת התנדבות  , תחומי אחריות וטיפולהודעה מסודרת

 
 בנוסף:

 שיתופי פעולה עם הרשות לפיתוח וניקוז הקישון
/אלון הגליל סביב הנחל: סיורי ליקוט ובישול  בתוכנית: המשך פרויקטים קהילתיים משותפים לכעביה

משותפים בחורף, סדנאות קליעת סלים לנשים, טיולים מודרכים לפי אוכלוסיות שונות )נוער, נשים, הורים 
 וילדים, ספורטאים(, קבוצות ספורט משותפות ועוד.

 
 שיח"ה בגליל

תורה יתקיים אירוע בתמיכת  שמחתי להכיר ולשמוע על הישיבה החילונית באלון הגליל וכבר בשמחת
 מחלקת תרבות במועצה.

 הידיעון.בהמשך  -כמה מילים על הפעילות ועל שמחת תורה
 

מגוון עניני פרט, בקשות ורעיונות שלכולם יש מקום ואני תמיד שמחה לעזור להם לצאת  -בנוסף על שולחני
 לפועל.

 
, שנה מלאה רק בבריאות ונחת, שנה של בהזדמנות זו אני רוצה לאחל לכולכן וכולכם שנה טובה ומאושרת

 סיפוק ועשייה )כן, שגרה לפעמים זה הכי טוב(, שנה מלאה בכל טוב. לכם ולכל בני ביתכם.
 

 kehila.alhg@gmail.com. 2669206-054 -מוזמנים ליצור קשר  
 הדס.

mailto:kehila.alhg@gmail.com


 דוכן מזכיר היישוביהונתן  – שנה תשע"טלכבוד ראש ה
 

 מבנה קהילה : .1
 יזרעאלים.הוגשה הבקשה להחלפת השטחים לוועדה המקומית 

 עובדים על המשך התוכניות להכנה להגשה להיתר.כל הצוותים במקביל 
 

 : תב"ע .2
 אנו פועלים במספר מישורים לגיבוש התב"ע ותוכניות עתידיות

יחידות  16מ"ר ועוד  500יחידות של  14וב מגרשים במרכז היש 30א. תכנית מפורטת ל 
 מ"ר. 330של 

יחידות  30מ"ר ועוד  500יחידות של  8מגרשים שנמצאים במרחב הישוב  38ב. תכנית ל 
 מ"ר.  250/330של 

 למיקומם. מחודש תכנוןנעשה 
מ"ר, אנו בתהליך של בחינה משותפת עם הועד  800יחידות של  23  -ג. הרחבת חקלאים

ופות למיקום השכונה. אדריכל מטעם הישוב ואדריכל מטעם החקלאי למציאת חל
 החקלאים פועלים לבחינת החלופות.

 דיווח מורחב יצא על כך בשבועות הקרובים.
נת יכולת של כל ישובי המועצה להרחבת הישוב מעל בחנ -ד. תב"ע ברמת המועצה 

 יחידות(. 350התמ"א הנוכחית )
 

 :אתר גזם ופסולת מצוקה בישוב  .3
  -הסיבה וועדת תכנון ובניה ועדת איכות סם על ידי הועד, כפי שפור

, אנו מעוניינים לבטל את אתר הגזם והפסולת המהווה היום מפגע תברואתי ובטיחותי
ולאסוף בימים קבועים את הגזם והפסולת מהרחובות )יש מספר ישובים במועצה שעובדים 

 בשיטה זו בהצלחה יתרה(. 
 ה שבמהלכה נבחן את השינויהוחלט על תהליך ניסיוני של חצי שנ

 להצלחת השינוי נדרש הרבה עזרה ומשמעת מהתושבים. 
 

 : שילוט רחובות .4
, שמות לפני כשנתיים הוקם צוות לגיבוש שמות הרחובות החדשים לכלל הרחובות בישוב

 אילו אושרו על ידי הישוב והועד.
ני כשנה משרד רד הפנים, לפשמות אילו הוגשו למועצה לאישור משלאחר אישור הישוב, 

 .הפנים אישר שמות אילו
ט לישוב, תהליך שכלל בדיקת מספר חלופות / הצעות הוקם צוות לעיצוב / בחירת השילו

 .לתושבים ושילוט לדוגמה שהוצב ליד המרפאה ימחיר והסתיים בשאלון אינטרנט
 נציב את השילוט החדש שנבחר ברחובות. הקרובבחודש 

 רוב )לפני הצבת השילוט(.מפה עם השמות החדשים תפורסם בק
 

 בריכה : .5
 אין ספק שהבריכה מהווה מקור משיכה ופעילות לכל הישוב.

היא גם דורשת משאבים אנושיים וכספיים רבים אותם אנחנו משקיעים מדי שנה  ךכמשום 
 )כל שנה יותר(

 וכן דרישות הרשויות עלות ועולות ומכבידות מאוד תפעולית וכספית.
 למרות זאת אנחנו מקפידים על איכות הבריכה , השירות ושעות הפעילות.

 השנה קיבלנו מספר פניות להמשך הפעלת הבריכה לשחיינים ולסוכות.
ביצענו בדיקה האם ניתן כלכלית וכן תפעולית להמשיך את פעילות הבריכה עד לאחר חג 

 ת.הסוכות כולל הפעלה חלקית, לצערנו לא ניתן להמשיך את הפעילו
 לאור הבקשות, שעות הפעילות ומשך התקופה תיבחן לעונה הבאה.

   תודה, לועדת בירכה ולאור שפעלו רבות להצלחת הפעילות והפעלת הבריכה.
 
 
 



 :חינוך  .6
בחודשים האחרונים פעלנו )מנהלת הגנים, ועדת חינוך, רכז הקהילה והועד( רבות לפתיחת 

 -שנת הלימודים בצורה מיטבית במספר תחומים 
 שמירת המחירים, בתוספת מינימלית בשל עליות בשוק. -
 שמירה על הצוות הקיים והשלמת כ"א איכותי. -
 מחודשת. תהצטיידוביצענו השקעות רבות במבני החינוך וכן  -

 השנה נפתחה עם צוותים מלאים, רוגע במערכת וילדים שמחים
הדס ודחפה קדימה ותודה, לורד מנהלת הגנים, לועדת חינוך שהיתה מעורבת בכל נושא 

 רכזת הקהילה שתמכה בתהליך.
 

 פאב : .7
 שלוקחים משימה ברצינות זה מצליח. םאין ספק שיש אנשים רציניי

הפאב דוגמה לפעילות שהגיע מהציבור ובתמיכה של רכזת הקהילה הקודמת שירי, ועד 
 הישוב ומספר משוגעים לדבר )שי פרומן, רובי קפלן ועוד..( הדבר קרה ובגדול.

ר שהפאב פועל הוא משך אליו פעילות רבה ומגוונת ומהווה חיבור נפלא לכל בזמן הקצ
 הגלאים בקהילה.

 
 האנשים מאחורי הפעילות והשירות : .8

 .ושגשוגודה רבה לכל העובדים המסורים שעובדים כל הזמן להצלחת הישוב תו
 חודשים ופועלת רבות בכל התחומים. 8להדס רכזת הקהילה שנכנסה לתפקידה לפני כ

 לאתי מנהלת המשרד על שירות אדיב סבלנים ואכפתי.
 לגילה על ניהול הדואר ודאגה שכל חבילה תגיע לכולם ובזמן.

 שפועל רבות לאחזקה, ניקיון ותחזוקת הישוב. יהד'גל
 שפועלת ומפעילה את הנוער באיכפתיות ובצורה רצינית ואיכותית דבי"תלנתלי המ

 לורד מנהלת הגנים בהפעלה ושימור גנים איכותיים ומשמעותיים לילדינו.
 .לארז וליאור ועובדי המכולת שדואגים למגוון וטריות המוצרים ולקניה בכיף

 לאורנה מזכירת החקלאים ולועד החקלאים על העבודה המשותפת והעזרה בכל.
 לכל המתנדבים, הוועדות והועדים הפועלים ללא הפסקה לטובת כלל התושבים ורווחתם.

 
 שותפות ועזרה מהציבור : .9

בעיה / לכלוך / תקלה או כל דבר  ההבהזדמנות זאת אני מזמין את הציבור במידה והוא מז
עילות בכדי שאוכל לטפל בדבר במהירות ובי ,אחר ואפילו עצה טובה, לפנות אלי ישירות

 .במידת האפשר
 mazkiralonhagalil@gmail.comהמייל שלי : 

 052-8699410נייד שלי : ה
 לא להסס לפנות , זה רק ישפר את איכות החיים של כולם.

 
 שנה טובה

 יהונתן דוכן, מנהל הישוב
 
 

 



 דבירמשולחנו של 
 

לכמה שיחות נפרדות שבהן שמעתי כמה פעמים איך איל בצר הוא לא ככה ואיך לימור לאחרונה נקלעתי 
 .רגב היא לא ככה

מודה, בשנתיים האחרונות נעשיתי רגיש לגישה האנושית הטבעית והאוניברסלית שממהרת להשמיץ 
מעטים הציבור.  -וחסכנית בפרגונים. התחלתי להבין שבעצם הגישה הזו הנפגעים העיקריים הם אנחנו 

האנשים שמוכנים לשרת ציבור כפוי טובה, ואנו כאלה כמעט בהגדרה אם קולנו נשמע בעיקר כשמשהו 
 .מפריע לנו

חשוב שנעשה מה שביכולתנו כדי שהתפקיד יהיה  -משרות ציבוריות הן תפקיד שאנו כחברה יצרנו 
 .אטרקטיבי וימשוך אליו כמה שיותר מועמדים

 -ם לחשוב באופן ביקורתי על המועמדים, לחשוב באופן ביקורתי על עצמנו כן, אני מציע לנסות לרגע, במקו
 ?לחשוב האם הצעת העבודה שהחברה שלנו מייצרת היא הטובה ביותר שאפשר

אנו רוצים שאנשים יעמדו בתור כדי להתקבל לתפקיד שמהותו לעבוד בשבילנו. שיעמדו בתור כמו שהם 
ד של אלון הגליל בכל בחירות מחדש )בקרוב בחירות. את/ה עומדים בהמוניהם בכל שנה כדי להתנדב לוע

 מוכן/ה להגיש מועמדות? אם לא, למה? אם לא, מה תבקש לשפר/לשנות בתפקיד/ביישוב כדי שתבוא/י?(
 

עושה ועשה הרבה למען כולנו. למדתי להעריך את כמות האנרגיה המושקעת רק  -אני מלא הערכה לאיל 
מסלולם, וכמה מהר הם מתדרדרים אם מסירים לרגע את המבט. האם כדי שהדברים הטובים ימשיכו ב

 .אפשר לשפר ולחדש? יש לי רשימה ארוכה, וזה בסדר
כל הכבוד שהיא מתמודדת ומביאה אנרגיות חדשות. האם תצליח ליישם הרבה  -אני מלא הערכה ללימור 

 .ריוויאלי, וזה בסדרמהכוונות שלה במגבלות המציאות וגם לוודא שהקיים לא הולך אחורה? לא ט
 .מי עדיף? כל אחד יבחר עפ"י התרשמותו

 
התפקיד שלהם נועד למעננו, ואם לא נוקיר אותו באופן אקטיבי ומורגש הרבה לפני שאנו עוסקים בביקורת, 

אנחנו אלה שבעתיד הרחוק נשלם את המחיר בכך שהתפקידים הללו יהפכו להיות משאת נפשם רק של 
 .ולא בשבילנו אלה שיבואו בשביל עצמם

 
 ,שלכם

 
 דביר

 
 
 

 
 

 תודה לאלון לויטה על הצילום המצוין!



 
 

 לקראת הסטריט בול השלישי של אלון הגליל!
 

 �🏀�הנה זה קורה הסטריט בול הישובי יוצא לדרך 
קטגוריות גיל שונות יהיו על המגרשים כאשר זאת תהיה החניכה הרשמית למגרש הקטן והנהדר שנבנה  4

 �🂪�האחרונה.בשנה 
 ��☝ו -ילדי כיתות ד
 ��✌ט-ילדי כיתות ז

 �🁌�יב-ילדי כיתות ט
 ��רים ישתתפו באותה קטגוריית גיל עבוגרים/גימלאים/נ

איך זה עובד? כל אחד בוחר לעצמו עוד שני שחקני כדורסל איכותיים שירוצו איתו לאורך כל הפסטיבל 
 קלה?( ונרשם דרך )אור, יש לך רעיון איך נעשה את ההרשמה

  ��במגרש המשופץ והעממי שבאלון הגליל 22.9הטורניר יתקיים ביום שבת 
 סלים שונים.  3כל הגילאים ישחקו במקביל על 

 �🍒🅇🥈🥉�שתייה, אוכל, מוסיקה, חולצות וכמובן פרסים לזוכים יחכו לנו על הדשא המוצל 
 הגמר.אחרי משחקי  20:00ותיגמר בערך בשעה  16:00החגיגה תתחיל בשעה 

 �🁦�שחקנים )חילוף אחד( שמתוכם שחקן אחד יכול להיות מחוץ לישוב 4לכל קבוצה מותר לרשום 
 �� 1.9שקלים על הכרטיס עד יום שבת  10ההרשמה פחותה לכולם בתשלום של 

 �� 3-מהרו למצוא חברים שישחקו איתכם ולחלום בגדול על נצחון סטריט בול אלון הגליל ה
 
 

 ועדת ספורט
 
 
                                                         

 
    



 ד'-פעילות שישי כייף לילדי א'
 

 אחרי סיום מצוין לשנת הפעילות הקודמת בפארק אקסטרים בעכו,
 , מיד אחרי החגים.12/10-נפתחת שנת הפעילות החדשה ב

 ומלאה בכל טוב.ילדים נרשמו לפעילות השנה והיא עשירה  60-לשמחתינו הרבה למעלה מ
גם מדריכים חדשים וזו גם ההזדמנות לומר תודה לנתלי שליוותה אותנו בשנה שעברה ולכל ההורים  גויסו

 המתנדבים!
 

 ועדת חינוך
                 

  
 

 
 

 

 



 

 

 ומה קורה בנוער?

 אז אחרי קיץ עמוס בפעילויות, שנה חדשה נפתחת בנוער אלון הגליל.  
פתחנו את השנה עם פעילות שיבוצים במועדון הנוער וחגגנו את התחלתו של צוות ההדרכה החדש. 
קיבלנו אל צוות ההדרכה את הגרעינר החדש, יוני מרק שמגיע אלינו מגבעת ברנר, כולנו מאחלים לו 

 בהצלחה רבה!
 

 נאחל שנה מוצלחת ומהנה, מאתגרת וחוויתית למדריכים והפעילים החדשים:
בוחצירה, אוריה הרפז, אבישג הראל, לילך גוזלי, תומר ישראלי, רום גזינסקי, ענבר פלג, שירה ליהי א

 אביר כהן, מאיה זלצר, נדב גילה, 
 אמיר אלסר, גוני רובינשטיין, חושן הראל, יובל רובינשטיין, אורי לב.

 
 וכמובן בהצלחה רבה בהובלה והריכוז לממשיכים לשנה נוספת:

 קרין, נעה סיני ועומרי קידר.מאירי הראבן, דנה 
 
נפתח בפעילות חפש ת'מדריך המסורתית, כל ילדי היישוב מכיתה ד' ועד ח'  10:00, יום שישי ב21.9 -ב 

 מוזמנים.
 לפי קבוצות, 2.10 -הפעולות יחלו ב 

 נצא לטיול פתיחת שנה המועצתי שיסתיים בטקס חגיגי בנהלל. 6.10 -וב  
 
 שנה טובה לכולם!   
 ית המדבי"ת.נתל    

 

 
                 

     

 

 

 

 

 



 החינוך בגיל הרך:
והאוויר מלא בחדש, לגן ניצנים קנינו עגלול חדש, בגן פשוש ג'יהאד  הרגע ממשמש ובא, הגנים שופצו ונוקו

התקין סככה מעל ארגז החול כדי לא לאפשר לגשם להרטיב מדי את החול, בגן חמד יותקנו )בימים הקרובים( 
גם בצהרון   שני ארונות חדשים מתחת לחלונות, בגן חצב החלפנו מטבח ושיפצנו את איזור שטיפת הידיים

יפצנו את איזור שטיפת הידיים )חרסינה, דלתות חדשות וכו'( , ג'יהאד בונה מחסן בשטח בין ניצנים כלנית ש
לכלנית לכל הציוד היותר כבד של הגנים וגם המחסן של הגנים נוקה והותקנו בו מדפים, )אני עדיין מסדרת אותו 

גנים קווי טלפון נייחים, כרגע בזק אז סליחה על עוד יום יומיים של בלאגן ליד המחסן( . השנה יותקנו בכל ה
ההורים יקבלו את מספר הטלפון של הגן של ילדם/תם . מאחר והורי גן כלנית   מטפלים בתיקון התשתית.

החליטו על ארוחת בוקר משותפת הוחלט לרכוש מדיח לגן כדי לא לנטרל את הסייעות לאחר הארוחות 
בעו, בחצרות נצבעו מתקנים והכל התחדש לקראת שנת ולהשאיר אותן פנויות לעבודה עם הילדים. הגנים נצ

  .הלימודים הבאה עלינו לטובה
 

נראה  נשמעת מכל עבר. המיה של עשייה  -בימים אלו נעים מאוד לעבור בשבילי הגנים, ובתוך הגנים עצמם
ל , כן לפעמים קצת קשה בפרידה אבשהעבודה שהצוות עשה בחודשי הקיץ במעברים בין הגנים נושאת פרי 

 זמן קצר אחר כך הילדים מתפנים לעשייה, למשחק ולצחוק. 
 

מאחלת לצוות החינוכי שנה של עשייה חינוכית מבורכת, של הצלחה והגשמה, שנה מלאה בחיוכים וצחוק, 
אפשר גם מדי פעם דמעה אבל עדיף שתהיה דמעה של התרגשות, שנה של סבלנות וסובלנות, של הבנה 

אה בצוות ובטוחה שהשנה הבאה עלינו תביא איתה הרבה טוב )וגננת לגן חמד והכלה, שנה ממש ממש טובה. ג
 במהירה(

מאחלת שנה מלאה בהתנסות, חקר וסקרנות לילדים, שכל בוקר שלכם יפתח בחיוך ושמחה בהתרגשות 
  .לקראת עשייה בגן

במערכת שבה נמצא ולכם ההורים מאחלת שנה של רוגע, של בריאות, של סבלנות וסובלנות, שנה של ביטחון 
  .ילדיכם והרבה שלווה

 
לאחר מספר ראיונות שנעשו כדי לאתר גננת לגן חמד בשעה טובה אני יכולה לבשר לכם שהתקבלה לעבודה 

 כגננת אדווה רוזנבליט.

אדווה גרה בגניגר והיא מגיעה אלינו עם ניסיון רב שנים במערכות חינוך קיבוציות, היא הובילה גן במשך הרבה 
 קיבוץ יזרעאל והיא חדורת מוטיבציה להוביל את גן חמד.שנים ב

חתך, הוריד, תלה, ריתך ובנה  זו הזדמנות מצויינת להודות לגי'האד על כל העבודה הקשה שעשה בגנים, שצבע,
  בזמן קצר כדי לעזור לפתוח שנה. המון המון תודה

 ות קטנות ומעצבנותתודה גם לאתי שדואגת שהכל יהיה בזמן ועוזרת לי בכל מיני בירוקרטי
 תודה לועדת חינוך על העשייה המבורכת שלהם

 תודה להדס על התמיכה ועל העשייה המשותפת
  גם ברגעים שאני רוצה להרים ידיים  ואחרון חביב תודה ליהונתן שנמצא שם

 
  .שנת לימודים מוצלחת לכל ילדי אלון הגליל, הצלחה לילדים העולים לכיתה א' בהתרגשות רבה

 הלת הגנים.ורד מנ
 
 
 
 

 
 
 
 



 תרבות אלון הגליל:

 

 

 

 

 בית לתרבות ישראלית.  –שיח"ה בגליל 

 –מכוונת לציבור המתעניינים באזור עמק יזרעאל וגם   -)שוחרי יהדות חילונית הומניסטית( בגליל פעילות שיח"ה
אל ציבור המחנכים באמצעות הרשתות החברתיות. אנו מבקשים להכיר ולהאיר את ההגות והרוח שהובילה 

יח החינוכי לעיצוב ההשקפות החילוניות הומניסטיות בתרבותנו וכך להעשיר גם את עולמנו וגם את הש
הישראלי. לכן אנחנו מקדמים בית לתרבות ישראלית שבו נהנים ללמוד וגם בונים מאגר מצולם של חומרים 

 המיועד לאנשי חינוך בבתי ספר, במכינות קד"צ ובתנועות הנוער. 

מעגל קוראים בסיפור יונה תוך כדי הפעלת ילדים על אופניים  –נקיים "מבצע יונה"  – יום הכיפוריםבמהלך 
 סביב הסיפור. יחד נברר שאלות מהותיות ליום כיפור.  –ברחבי היישוב 

 .  054-7105562ין   יאיל ברנדשט -המעוניינים בפרטים 

"ימי רימון וגפן".  –רוח תנכי"ת ליל שמחת תורה נקיים ערב שירה ישראלית ב 21:00שעה  – בספטמבר 30ב 
ערב מעניין נעים וטעים במועדון אלון הגליל, בשיתוף קהילת היישוב ובתמיכת מחלקת התרבות במועצה 

 האזורית. נשמח מאוד למתנדבים להפקת הערב, בשירה נגינה ועיצוב. 
 .  054-3156150שלום -לפרטים אורן יהי

אבן היסוד להשקפות ההשכלה  -''מורה נבוכים'' )רמב''ם( בימים אלה פתוחה ההרשמה למעגל קוראים ב 
במוצאי שבתות. כל מי שמתעניין בכך מוזמן לפנות לרועי לידסקי   -הישראלית. קריאה חופשית -והחילוניות 

050-7645447  . 

 עליהם נודיע.  –בימי חמישי בערב נמשיך עם סדרות מפגשים ייעודיות במגוון נושאים  -מיד לאחר סוכות 
 –הצוות המוביל של פעילות ש.י.ח.ה בגליל פתוח לכל מי שמעוניין להתנדב ולסייע בעיצוב וקידום הפעילות 

 למען כולם. 

 

  שנה טובה!
 .להתראות בפעילויות

 



 מהמועצה:ם עדכוני

 

 

 

 

 



 

 

 

 ולסיום:

 

 


