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 כי האדם עץ השדה
 מו האדם כ      

 גם העץ צומח            
 כמו העץ האדם נגדע                

 ואני לא יודע                     
 יתי איפה הי                           
 ואיפה אהיה                              

 כמו עץ השדה                                  

 
 )נתן זך(                        

  אביב-מנהלת חברה ונוער, מחוז תל ,חנה שורץ

 

 ולף הולך לו ועמו מתפוגגת תחושת החורף הקר.חודש שבט האהוב, ח

אנחנו אנשי מנהל חברה ונוער מחוז ת"א חשים את תודעת הצמיחה בכל יום ויום, היא חלק מעבודתנו , כי מי שעובד למען אחרים 

לה לא הגיעו ומעניק מעצמו ומזמנו לקידומם של מבוגרים וילדים מעצים ומועצם. איש מבין האנשים המוצלחים שתרמו לאנושות כו

 למעמדם הנשגב ללא מאמץ רב ועבודה קשה.

בצניעות אנחנו חולמים להשפיע על הסביבה שבה חיים בני הנוער והילדים במחוז ת"א, אנחנו מודעים לעולם התחרותי ההישגי של 

כל השותפים החינוכיים רוב בתי הספר, ולכן אנחנו בתוך העולם הזה מנסים ליצור שינוי בבית הספר ומחוצה לו. לא לבדנו כי עם 

 במחוז ובמנהל כולו. כל אחד לפי תפקידו, ולפי דרכו החינוכית.

עולם הערכים של עבודתנו, דומה לעץ שתול על פלגי מים שורשיו עמוקים כימי עולם, הערכים הבסיסיים אינם משתנים הם רק באים 

ודור .הגזע האיתן של עבודתנו החינוכית חזק ויציב כי אנחנו יודעים להציב מטרות ברורות לידי ביטוי באופנים השונים של כל דור 

.הסיבות החשובות להצבת המטרות על ידינו הם: מיקוד, התכוונות, מדידה, התאמה והשראה. כל נושא שבו אנחנו עוסקים אפשר 

נהיגות, נוער בסיכון, "נעלה לירושלים" ליבת הטיולים לבוחנו באספקטים הללו.)מעורבות חברתית, מסע פולין שירות משמעותי, מ

 .תרבות הפנאי ,קייטנות ועוד(

 הענפים שלנו הם היעדים ,העלים הם המשימות הרבות 

 שעוברות תהליכי פוטוסינתיזה בהתאם למזג האוויר בסביבתנו 

 החינוכיים . ובסביבת חניכנו ותלמידנו ,והפירות היפים הם תוצרינו 

  העצים הם רבים ושונים אבל בכל אחד מהם יש את אותם יסודות.

 נו בהתמקצעות, עצמחייבים להשקות  ותפתח אנכדי להמשיך ולה

 ובהתפתחות לימודית ורעיונית, ולהשקות את עמיתנו בכל אשר 

 נדרש להם ולהצמיח את העצים הצעירים בהרבה אהבה אמונה 

 עידוד וקשר מתמיד.

 עלינו מאוד,  סומכת

 .והיו מאושריםלכו בכוחכם זה, 

 
 בשיין. צילום אב"כשבט 
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 התוצאות/  מסורת הדמיית בחירות... ומסורת ניבוי

 רויטל לבגורן, מנהלת ביה"ס. צילומים: עמוס שאול, בליך

 מפקחת רשותית: מירי דוד
 
 
 
 

 

ניהלנו בבי"ס בליך תהליך להדמיית בחירות, תהליך  2102מהלך חודש דצמבר ב

שמהווה דוגמה לעשייה חינוכית בביה"ס ושמעודדת אזרחות פעילה. התלמידים 

הפעילים התפקדו למפלגות שאיתן הם מזדהים, למדו את המצע האידיאולוגי של 

כמו כן,  הזמינו פוליטיקאים וניהלו ממש מסע תעמולה בביה"ס.כל מפלגה, 

ביקרו  התקיים פאנל של תלמידים שייצגו את המפלגות השונות ואת מצעיהן.

אותנו ותרמו לתהליך: גלעד ארדן, שלי יחימוביץ', יאיר לפיד, שאול מופז, ציפי 

אנו מודים  ארי. ליבני, נפתלי בנט, ניצן הורוביץ, דב חנין, אלכס מילר ומיכאל בן

  להם על תרומתם המרתקת והמשמעותית לתהליך.

, עם הפנינג בחירות ססגוני, במות 2.02שיאו של התהליך היה ביום חמישי, 

פארק, ביקור ראש העיר וראש אגף החינוך, ביקורי פוליטיקאים מכל -בסגנון הייד

ות אנו רואים חשיב הקשת הפוליטית וההצבעה הממוחשבת של התלמידים.

חינוכית מרובה במפגש התלמידים עם מגוון הדעות והמפלגות המתמודדות 

בבחירות. במהלך פרויקט זה התלמידים למדו וחוו ערכים של דמוקרטיה 

אנחנו יכולים להיות גאים שבמהלך כל  ופלורליזם מתוך אקלים של כבוד הדדי.

ו לומר התהליך התלמידים הקפידו לכבד את דעת האחר ואף להילחם על זכות

כמו כן, לאחר היוודע תוצאות   את דעתו באווירה של דיאלוג פתוח ומכובד

הבחירות הארציות, שמחנו להיווכח כי ביה"ס שוב חזה את הצלחתו האדירה של 

 יאיר לפיד ושל מפלגתו "יש עתיד".

 

 

 
 

 

 היה בעיתון
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 וער וצעיריםטל אנגלר, מנהלת תחום הדרכה המח' לנ/ יפו  אביב -מועצת הנוער העירונית בתלסמינר 

אותו הקדישו לגיבוש, ניסוח חזון,   4-1.0מסמינר בן יומיים שהתקיים בתאריכי   יפו חזרו-חברי מועצת הנוער העירונית של ת"א  22

לו במהלך השנה: וועדות, בהן יפע 2-הגדרת מטרות ולתחילת בנייתה של תוכנית עבודה לשנה הקרובה. חברי המועצה התחלקו ל

המועצה מורכבת מבני נוער  ליין, מחקר וקשר עם מוסדות, ועשייה חברתית.-תרבות ואירועים, חינוך, סביבה, דוברות שיווק ואון

לסמינר הגיעו  המרכיבים את הפאזל האנושי בעיר מכל קצוות העיר: צפון, דרום, מהמסגרות הפורמאליות בעיר והבלתי פורמליות...

י"ב, תיכון נציגים ממגוון בתי הספר בעיר: גימנסיה הרצליה, אליאנס, עירוני י"א, עירוני א', צייטלין, עירוני ד', עירוני ז', עירוני ט', עירוני 

ציגים ממגוון תנועות חדש, ביאליק רוגוזין, פרר, עירוני י"ד, אורט יד סינגאלובסקי, ליידי דייויס, תיכון ראשית ומוזות. כמו כן הגיעו נ

אין   , הצופים, הנוער העובד והלומד, איג"י, כנפיים של קרמבו, דילר וצופי ים.)מרכזי נוער שכונתיים( וארגוני הנוער בעיר: המנ"שים

 תהווה ראש חץ ביצירת סדר יום משמעותי לבני הנוער בעיר. ספק כי בעתיד הקרוב מועצת הנוער של העיר ת"א יפו

  

 

 

 מנחת משצ"ים ופשצ"ים ניצה סער מורה לשל"ח וידה"א , פתח תקוה/ מנהיגות לדוגמה בחט"ב בן צבי

 

החגיגה  .אמונים המשצ"ים והפשצ"ים מסורת רבת שנים בחטיבת בן צבי פ"ת לחגוג את ט"ו בשבט בשכבת ז' כאשר על העשייה

עירים את תלמידי הפעילו המדריכים הצ 22.0.02ביום ד'  .כוללת פעילות יצירתית ובצידה לימוד נושאים הקשורים בטבע ובסביבה

תלמידי הכיתה ישבו סביב שולחנות מכוסים במפות לבנות וערוכים  .בשבט" נעים, טעים ומלווה בשירי החג הכיתות בעריכת "סדר ט"ו

ז' כיתות תגרו המדריכים הצעירים את תלמידי לאחר הסדר א .אננס ומיץ פטל החליפו את היין הלבן והיין האדום עם פירות א"י. מיץ

 כהכנה ליום זה, ליצור עץ לכבוד החג המשקף את הנושא השנתי ,תלמידי ז' התבקשו .לחג חידונים הקשורים תרוןתחרות פעם 

ועליו  2בין העצים היה עץ השלום של כיתה ז' .יצרו עצים מחומרים ממוחזריםהם  .מנחם בגין ודוד בן גוריון" –מנהיגות פורצת דרך "

על ענפי עץ  .זאת בהשראת הסכם השלום עם מצרים עליו חתם מנחם בגין "בלתי נמנע הכרזה: "המלחמה היא נמנעת השלום הוא

הפעילות יצרה אווירה נעימה לקראת החג,  .התלמידים בכיתה זית צרפו התלמידים מילים נרדפות לשלום ואחווה בין עמים ובין

 .בחורש הישראלי ותרמה לגיבוש החברתי העשירה את התלמידים בנושא פרחים ועצים

 

 

 

 

 

 

 

 איך זה להיות עץ/דתיה בן דור
 

 פעם אחת שאלתי עץ
 עץ, איך זה להיות עץ?

 אה, אתה ודאי מתלוצץ, אמר העץ
 לא, אמרתי, ברצינות גמורה

 זה טוב או רע?
 רע? מדוע?

 לא אכפת לך שאתה תקוע?
 כל השבוע?
 אינני תקוע

 אני הרי נטוע...
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מנהלת היחידה לקידום נוער באזור שמיר, טלי  /למלשבי"ם ולהורים -סדרת מפגשי הכנה לצה"ל  
 באדיבות חדוה בכר, מפקחת ממונה קידום נוער

 

אמנון קידר מנהל מועדון "בית חם" . ההורים הביחידה לקידום נוער באזור מתקיימת פעילות הכנה לצה"ל שלראשונה שולבו ב

בערב הנערים . בישוב עם נציגי צה"ל)מועמדים לשירות בטחון( ם ואחראי על כל נושא צה"ל יזם מפגש של כל בני הנוער המלשבי"

הם רוצים לשרת וחולקו  ןשמעו סקירה על השלבים לקראת הגיוס ועל יום החיול עצמו, נפגשנו עם מד"ן שהכווין אותם למסגרות בה

בני נוער  ון נוער רבים הגיעו והשתתפו באופן פעיל והיה מרגש לראות את מגובני . פליירים והסברים על היחידות המיוחדות של צה"ל

בשבוע השני של  .בישוב יושבים יחד במדור הנוער החדש החל מנערים מהיחידה לקידום נוער, מתנועת הצופים ונערי המדצי"ם

פברואר יערך ערב להורי המלשבי"ם, עם מפקד לשכת הגיוס, סא"ל ניר נאמן, כדי לשתף אותם מקרוב בשינויים שצה"ל הכניס 

רות הצבאי ובהתמודדות עם ה"ילדים" שמתגייסים. בהמשך יערכו סדנאות בתהליך הגיוס. בין היתר ידונו על הפגת חששות מהשי

  שיאפשרו מפגש אינטימי יותר של ההורים עם אנשי משרד הביטחון וכמובן שיח פתוח לשאלות ההורים.

 

 

ביקור מטה ומחוז בקידום נוער -ועוד בקידום נוער  
שושנה גורמן, מכנסת רשותית באדיבות. בני ברק  

 
 

נערך ביקור ביחידה לקידום נוער בבני ברק    01.0.02ב

בהשתתפות מר חיים להב וצוותו מהמטה, הגב' חנה 

שוורץ מנהלת חברה ונוער במחוז, חדווה בכר מפקחת 

ממונה קידום נוער ושושנה גורמן ממחוז תל אביב.  

יחידה לקידום נוער במסגרת הסיור ביקרו האורחים ב

המטפל בבנות חרדיות,  ובמרכז עדיבפרדס כץ 

בהנהלתה של ציפורה גוטמן. בביקור למדנו על 

התמודדות היחידה עם אוכלוסיות מגוונות בבני ברק על 

מסורת ארוכת שנים בעבודה חינוכית טיפולית 

שמתחדשת משנה לשנה ונשארת מעודכנת, ועל עבודת 

 של הוא פרי מרכז עדיברשות. השותפויות שנעשית 

 

שותפות שקם לפני כשלוש שנים, הוא פרי שותפות בין נחם לבין קידום נוער,  יוזמתה של ציפורה בשיתוף עם יחיקם 

גמליאל  מנהל מחלקת תרבות ונוער ויהודה קרשנר מנהל היחידה לקידום נוער. יהודה קרשנר הנחה את הפגישה והציג 

תפתחות שעשה המרכז מיום היווסדו ועד היום. הבנות לוקחות חלק בתכנית הילה בפני הנוכחים את הדרך המרשימה והה

במסלול לימודי הבגרות. הבנות ניגשו החודש לבגרויות במתמטיקה, אנגלית, גיאוגרפיה ובהמשך להיסטוריה ותנ"ך, וב"ה, 

עברו ללמוד את מקצועות נראה שלאור השקעתן הרבה הן ואנו צפויים לקצור פירות מבורכים. בנות המסלול המקצועי 

המחשב בקמפוס מכללת רמת גן, שם הן עושות חיל בלימודיהן. הן משתתפות בפעילויות רבות בלתי פורמאליות 

המעשירות את עולמן ועוזרות להן להתגבר על הקשיים והפערים.  תוך דגש על הכנה לעולם תעסוקה, נתינה והתנדבות, 

 המרכז זוכה לתמיכת הרשות.
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. פרי שיתוף פעולה של בית הספר עם מח' ים -יריד חוגים בבת
אי, מח' הנוער. מפקחת רשותית: מירי דוד/ רינת גבהנוער  

  

ב- 20 בינואר  בבוקר התקיים יריד חוגים בבית ספר "חשמונאים".  במשך 

תלמידי החטיבה להיצע רחב של חוגים ופעילויות  211שעתיים נהנו ונחשפו 

יגות, קארטה, פעילות לנוער: אומנות לחימה, פיתוח קול, דרמה, מחול, מנה

לום, קפוארה, תקשורת, רייקדאנס, צי  D.J  .ספורט, פעילות לבנות, אומנות

   .  מוסיקה

התלמידים שובצו על פי המיפויים שנערכו בבית הספר בתקווה להגדיל את 

 .. תודה לכל מי שסייעמספר בני הנוער המתמקצעים בתחומי העניין שלהם

לרכזות הנוער ומנהלות המתנ"סים, המגדלורים, לבנות גרעין שנק"ל , לשני

הרכזת החברתית של בית הספר, שנרתמת לכל "שיגעון"  -ולאורלי מויאל 

  .נושל

 

 

 

 

 

 

ודודו מצרי, מורים  קובי רשף / בדרך לשבילי הלב
וידיעת הארץ. לשל"ח  

 מפקחת רשותית: מירי דוד
 

בי"ס תיכון חדש ע"ש יגאל  -תוך שיתוף פעולה הדוק ומיוחד

סדרת מפגשים עם בי"ס גיל בת"א מקיים  אלון ברמת גן

תלמידי תיכון המשצי"ם, שהוא בית ספר לילדים אוטיסטים. 

ם "יועצת שהסבירה למשציקיימו מפגש מקדים עם  חדש

  תלמידי "גיל".וכיצד לשתף פעולה עם  אוטיזםמה זה 

התלמידים  ביפו. יום שדה משותףשני בתי הספר יצאו ל 

 הדריכו את הקבוצותם "המשצי לקבוצות קטנות.התחלקו 

הם עברו מכיכר השעון ביפו, באמצעות פתרון כתבי חידה, 

לכנסיה הפרנציסקנית ולגן  , משם סראיהדרך בניין ה

לנמל ירדו יחד לות זרך סמטאות המהפסגה. אח"כ ד

. התלמידים,וגם הפסקה בשוק הפשפשיםלבסוף נהנו בו

ורים מדווחים על חוויה יוצאת דופן בכל המפגשים המ

בקוצר ובמיוחד בפעילויות השדה. כולם ממתינים כבר 

 -ליום "שבילי הלב" שיתקיים ביער נאות קדומים ברוח

21.2.02 . 

 

 

 חיבור מופלא
 ומיוחד



 

 3102שבט תשע"ג, ינואר -טבת

 מרכז ההדרכה

רכזת  איריס מייזליס/ חידון התנ"ך לנוער
 החידון

 צילום: גדי אדלר

סימן "איש אשר רוח בו" )במדבר כז'( החידון ב

דורה. שם  מתנ"סב עיר נתניההחידון נערך השנה ב

הנהלת כל הגורמים החל מזכינו לאירוח לבבי, של 

 שת העיררא ני ועדומינהל החינוך העירהמתנ"ס, 

. הפקת החידון התאפשרה )כאן בתמונה משמאל(

בזכות שיתוף הפעולה ההדוק והמקצועי של אנשי 

מכל התחומים חברה ונוער שלנו במחוז, 

מאוד שנרתמו לכל משימה. אני מודה והתפקידים, 

ולאנשי , לבטי ויינשטוק לחגית חכם, לגדי אדלר

על ההירתמות, היצירתיות  שלנו אמרכלותה

המכנסת ינקלשטיין, פתודה לורד  והשותפות.

 . ומעל הכל לחנה שורץ, התומכתהרשותית

דת לשופטים הנכבדים תודה מיוח המאפשרת.ו

שתרמו מזמנם ומומחיותם, ובמיוחד לד"ר משה 

ושפט בשני רובוביץ' שלנו שכיבד את החידון 

לנוער ממ"ד  כלת התנ"ך והזוכים הם:החידונים. 

לנוער  חתן התנ"ך בי"ס נעם פ"ת. ,ליאורה ברוורמן

הנדסאים הרצליה וסגניתו  ,אגם גלעד ממלכתיים

שחף -הכבוד לשאול שאלה בחידון הארצישיש לה 

 ישר כח ובהצלחה בחידון הארצי! בליך ר"ג. ,גוטליב

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 
 1גליון מס' 

 9002 ינואר  
 שבט -טבת  

 3102ואר שבט תשע"ג, ינ-טבת שס"טת    
 מרכז ההדרכה

 

 /איריס בנטוב כהן, מנהלת מרכז ההדרכהקורס הכוון מחוזי
 

מרכז בבדרכה המחוזי, בשיתוף עם המחלקה לנוער וצעירים של 

למדריכי נוער  פיםהכוון משות יקורסשני עירית ת"א יפו מקיימים 

סמנו תמונות וגם פר יםבעבר כבר כתבנו על הקורס ולמובילי מדצי"ם.

מיום המנהיגות שנערך במרכז השיט התל אביבי. החודש, בתאריך 

שני הקורסים ל"יום חינוך" אצלנו במרכז ההדרכה. התכנסו  01.0.02

להכיר להם את מערכת החינוך הפורמלית, על כל  המטרה היתה

על החינוך  גווניה, לעסוק בשאלת הזכות לחנך ולהעלות שאלות

בהנחיית טל  ה יום מרתק. המשתתפים עברו סדנאותבישראל. הי

ות עם העיתונאי אור , השתתפו בהרצאות/שיחאנגלר ויעל מטלון

 רייתאישי(, עם מנהלת אגף החינוך של קברק לוזון )חינוך  קשתי ועם

מנהלת ושאלו שאלות בפאנל בהשתתפות  אונו ד"ר אסתר רגב

, הגב' שולה מנור, מנהלת אגף החינוך באור יהודה, הגב' תמי תיכוןה

חכימי, ומנהלת חברה ונוער גב' חנה שורץ. מיתר לציין שהמשובים 

 לכל המשתתפיםרבה היו מעולים. היה פשוט יום טוב ומעניין. תודה 

, מנהלת תחום הדרכה טל אנגלרבדרך  ולשותפתי )כולם בהתנדבות(

  .במח' לנוער וצעירים

 

 

 

 082 ב' בשבט  31.3.31תאריך ב

מנהיגויות החמ"ד מוער בני נ

 לכנס "הקהל" השנתי.התכנסו 

 :מימין בתמונה

מרכז ההדרכה בבנות החמ"ד 

 ,ןשייב

 .כנסלהנחיה במתכוננות 

נצרף סרט  חודש הבאירחון הב

שצולם ביום המנהיגות המיוחד 

 הזה.

 

 צילום: אב"כ

 

לנושא גורמן, רפרנטית  נהשיתוף בין משרדי/ שוש
 פולין במחוזמשלחות 

נערך זו השנה  21.0.02 -ביום השואה הבינלאומי

גב' במחוז לבין  חברה ונוערה שיתוף פעולה בין יהשני

ולי צזכויות ניל הרשותמשרד האוצר, ענת נורמן מ

 ובו נערך כנס במוזיאון ארץ ישראל רתובמסג השואה.

-לובסקיאאורט סינג מבתי הספרבני נוער  221השתתפו 

 גבעתיים-קלעי ,בני ברק-רמז ,רמת גן-בליך ,תל אביב

בת ים מלווים במנהלי המשלחות לפולין –ואורט מלטון 

רבות בני הנוער הפיקו  .לתשע"ג והרכזים  החברתיים

התהליך שהם עוברים על ידי ההכנה וניכר היה מהמפגש 

 .טרם יציאתם תבצעת במוסדות החינוךהמ
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 3102שבט תשע"ג, ינואר -טבת
 מרכז ההדרכה

 

/ אליעד ויסמן, נוער חוף השרון רוץ חמישיותעל מ מועצה אזורית חוף השרון, שהצטרפה אלינו למחוז, מדווחת
 מנהל תחום נוער וצעירים. 

 מכנסת רשותית: חגית פרחיה חכם
 

. צוות המירוץ להערכות התכנס  00:11ה ביום חמישי בשע .מירוץ החמישיות זו השנה השנייה התקיים 24-21/0בתאריכים 

הגיעו  21:11בשעה  .כולם חולקו למשימות והיו מחוייבים לתת את המקסימום לטובת ביצוע  מוצלח ,בני נוער 22מנה צוות  ה

והייתה מבדרת, ובעיקר מחברת  ומדרבנת  20:11 ב הלחשה נהקראת משימת העידוד הראשול ונערכוהמתחרים, נרשמו , 

 ,המשימה הייתה מדהימה .22:21התארכה והסתיימה בשעה שיצאנו למשימת הלילה,  20:21בשעה   למשימה המרכזית.

טקס חלוקת חולצות וערכות שהוכנה על ידי צוות המירוץ ובסיומה ארוחת לילה ללאחר מכן הלכנו  . אודהצוותים התרגשו מ

השכמנו את  11:11למחרת בשעה . לכו לישון באולם הספורט בשפייםלאחר תדריך כל הצוותים ההמירוץ לפי דירוג והגרלה. 

 מעטפה שמובילה למשימה הבאה.כל משימה  ל ,הצוותים יצאו למשימה הראשונה 1:11בשעה  .הצוותים, והתארגנו ליציאה

התפזרו למשימות , המשימה בקפה תפוז הייתה מדהימה , וכל הצוותים עבדו במהירות ויעילות, משם "טירוף"הצוותים היו ב

 כל המשימות בבני ציון היו מוצלחות, בעיקר המפגש עם כיתות ו, שקיבל תהודה גבוהה בבית  הבאות לפי סדר סיום ודירוג.

החלו להגיע צוותים למשימת  הטיפוס  והתחרו בניהם מי מסיים  10:11בשעה  ספר וגם בקרב הצוותים שבחרו את המשימה.ה

הצוותים  רצו לאופניים שחיכו להם ליד מסילת   פתיחת תיבה. צורךמהר יותר ומוריד את כל המפתחות מקיר הטיפוס  ל

 .ביקום היו מרתקותקיבוץ יקום. המשימות הרכבת , לאחר תדריך בטיחותי שניתן ע"י קב"ט המועצה, הם רכבו דרך השטח ל

משם  רכבו הצוותים לכיוון קיבוץ געש,  שם המתינו להם משימות מוטרפות של אכילת חריף,  באווירה דרום אמריקאית. שםמ

  .המשפחות והחבריםהמתינו שם ארסוף קדם. ב ת הסיוםלמשימברגל   המשיכו

 בסיום המשימה שיקללנו את הניקוד של כל התחנות והוכרזו הזוכים,

 י זכו :–בקטגוריית ט 

 .ממושבי השלושה  במקום השלישיצוות 

  .צוות ממושבי חוב"ב  זכה במקום השני

 .אשוןכה במקום הרז –צוות מקיבוץ שפיים 

  י"ב -בקטגוריית י"א 

 .צוות  בנות מקיבוץ געש זכה במקום השלישי

 .כה במקום השניזצוות מעורב מאודים ויקום 

 צוות של בנות שהיה מעורב 

 מכל המושבים ש זכה במקום 

 הראשון.

 הצוותים נהנו מאוד, וגם אנחנו.

 

 

 

 

 

 

 

 חוף השרוןלחברים מ
 ברוכים הבאים 

 אביב-למחוז תל
בברכת שיתופי פעולה 

 מוצלחים
 צוות חברה ונוער


