
משולחנו   של ראש המועצה  
שדרה ניהולית מובילה

החודש נכנס לתפקידו שוקי אורבך, מנכ”ל המועצה 

על  מופקד  המועצה  מנכ”ל  אשקלון.  חוף  האזורית 

עם  המועצה,  ראש  שיוביל  העבודה  תוכניות  ביצוע 

השירות  שיפור  לצורך  השונות  המחלקות  מנהלי 

מערך  ומינוף  ביישובים  הפיתוח  המשך  לתושבים, 

האפשרויות המצויות במועצה האזורית חוף אשקלון.

בכירים  תפקידים  שורת  שלנו  המנכ”ל  מילא  בעברו 

הארגון  כסמנכ”ל  שימש  היתר  בין  גדולות.  בחברות 

ויצ”ו וסמנכ”ל משאבי אנוש בחברת ‘ארקיע’ ובחברת 

במנהל  שני  תואר  בעל  הוא  מטיריאלס’.  ‘אפלייד 

עסקים ותואר ראשון במדעי ההתנהגות ובעל כישורים 

לבצע את תפקידו החשוב בצורה מקצועית וראויה. זו 

ההזדמנות לאחל לו הצלחה בתפקיד למען כולנו.

מינוי זה הינו נדבך נוסף בשינוי מבנה הנהלת המועצה 

ובעלי תפקידים משמעותיים ברחבי המועצה. 

הובלתי מגמה זו החל ממנהלי בתי ספר היסודיים ‘חופים’ 

ו’ניצני קטיף’ הממלכתי דתי שבהם שיבצנו  הממלכתי 

ונמרצים מה שהוביל לעליה בביקוש  מנהלים מובילים 

הרישום לשנה”ל תשע”א באופן חד ומרשים. אני מאמין 

והם  המובילים  הם  הם  המערכות  בראש  העומדים  כי 

אשר יובילו את ילדינו בכבוד ובהבנה למצוינות.

מניה חופית - זיקים וניצנים
לפני כשבוע הוחלפו באופן סופי הזכיינים המפעילים 

את חוף הרחצה בניצנים. כאן המקום להודות לחברת 

‘הפורום’ על שנות עבודה משותפות. באותה נשימה 

בתפעול  הצלחה  ביץ’’  ‘בננה  לחברת  מאחלים  אנו 

החופים ובעבודתנו המשותפת. 

זכייני חופי הרחצה ישלמו על זכיינות זו לטובת קופת 

חברת  עם  שנחתם  מהחוזה  כפול  סכום  המועצה 

לאחריות  בנוסף  זאת  שנים.  מספר  לפני  ה’פורום’ 

שהוטלה עליהם בתיפעול חוף זיקים שכולנו עדים 

להפיכתו לפנינה קסומה.

אתם, תושבים יקרים, בעלי מניה בחופי הרחצה שלנו, 

ניצנים וזיקים. הנכם רשאים להיכנס לחופים ללא תשלום 

על ידי הצגת מסמך המעיד שהנכם תושבי המועצה. יש 

לזכור כי המניה היא אישית ואינה ניתנת להעברה.

משטרה בשטח
משטרת ישראל פזורה על פני כל הארץ על פי חלוקה 

לחלוקה  בהתאם  מראש.  ומוגדרים  ידועים  לאזורים 

- המקיף  חוף אשקלון  מועצת  הייחודי של  ולמבנה  זו 

את העיר אשקלון וגובל במספר מועצות אזוריות - אנו 

נהנים משירות משטרתי של 3 תחנות, תחנת אשקלון 

קריית  תחנת  ניצנים(,  וחוף  רבתי  ניצן  על  )אחראית 

מלאכי )אחראית על היישובים ברכיה, הודיה, ניר ישראל 

וקיבוץ ניצנים( ותחנת שדרות )אחראית על יתר יישובי 

המועצה(. אי לכך, אחת לחודש אני מקפיד להיפגש עם 

נציגי כל התחנות, גם עם זו של משמר הגבול הנמצאת 

בשטחנו. במסגרת מפגשים אלו אנו נערכים ומעמידים 

באירועים  ומתעדכנים  בוערים  נושאים  היום  סדר  על 

איני  יפה להם.  בנושאים שהשתיקה  גם  כן,  השוטפים, 

בטוח אם מפכ”ל המשטרה מתעדכן תדיר כמוני... 

בתוך כך, השבוע נפרדנו מחבר ושותף לדרך. מפקד 

עזב  נחמני,  שמעון  סנ”צ  שדרות,  משטרת  תחנת 

אותנו לטובת תפקיד כקצין אג”מ במרחב איילון. כמי 

בשעת  והן  שגרה  בימי  הן  נחמני  סנ”צ  לצד  שעבד 
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סיוון תש”ע

תושבים יקרים,

אדר ב’, תשע”א
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תושבי חוף אשקלון, 

צבע אדום מעולם אחר
ישראל-  ניר  בצומת  רמזור  לפעול  החל  השבוע 
הודיה- ברכיה. הרמזור הזה הוא בעל חשיבות רבה 
תאונות  מספר  במקום  התרחשו  שבעבר  לאחר 
דרכים קשות. זה שנים נעשים מאמצים לשכנע את 
והנה  משרד התחבורה לתת אישור להצבת רמזור 
ובראשם  ישראל,  ניר  תושבי  פרי.  נשאו  המאמצים 
בני עיון ופלד ענת, תרמו במאמץ מתמשך להעלאת 
להודות  המקום  וזה  הציבורי  היום  לסדר  הפרויקט 
ומצאת  “יגעת  הפעולה.  שיתוף  ועל  תרומתם  על 

תאמין”.

מרפאה אזורית בית שקמה
)ינואר  השנה  ראשית  מאז  פועלת  שקמה  בבית 
יישובים:  אזורית המשרתת שלושה  2011( מרפאה 
תלמי יפה, גיאה ובית שקמה. הפעלתה של מרפאה 
אזורית מבטיחה שירות רפואי איכותי יותר לתושבים. 
רופא, אחות,   - ניתן לקבל שירותי מרפאה  במקום 
בית מרקחת ומגוון טיפולים נרחב יותר במהלך כל 
את  ולהפעיל  להמשיך  יהיה  שניתן  מנת  על  היום. 
המרפאה גם בשעת חירום הצבנו לאחרונה מיגוניות 
אשר גוייסו בתרומה מיהדות ארה”ב. התודה שלוחה 
למנהיגי היישובים תלמי יפה, גיאה ובית שקמה על 
והעיקר  הפרויקט  הצלחת  למען  הפעולה  שיתוף 

הבריאות...

תעסוקה
וליצור  התעסוקה  נושא  את  לקדם  רצון  מתוך 
מקורות פרנסה באזור, נולד הרעיון ושיתוף פעולה 

בהתנדבות  המשמש  יערן,  ניב  ניצנים,  תושב  עם 
כמתאם תעסוקה באזור. פעילותו של ניב רלוונטית 
למעסיקים  והן  עבודה  המחפשים  לתושבים  הן 
יינתנו  פעולותיהם  יתר  בין  עובדים.  המחפשים 
כגון  בנושאים  לתושבים  ועזרה  תמיכה  סדנאות 
כתיבת קורות חיים, כניסה לעולם התעסוקה, שבירת 
מחסומים אישיים וזאת בשיתוף פעולה עם המחלקה 
לשירותים חברתיים ומרכז החוסן במועצה. מודעות 
הדרושים מפורסמות באתר המועצה, תחת קישור 
למצוא  ניתן  עתה  כבר  עבודה’.  והצעות  ’תעסוקה 
מכירות,  אנשי  הרך,  לגיל  מטפלות  כגון  משרות 
סטודנטים ואמהות למוקד של בזק ועוד. המעוניינים 
או   052-8893099 בטלפון-  לניב  לפנות  מוזמנים 
רבוטה... אז   .l.m.bakfar@gmail.com בדוא”ל- 

קדימה, לעבודה...!

עובדת מצטיינת ארצית - עידית פרחיה 
מהמחלקה לשירותים חברתיים

התאחדות  עם  בשיתוף  אחרונות’  ‘ידיעות  עיתון 
את  שנה  מדי  מקיימים  וההסתדרות  התעשיינים 
תחרות העובד המצטיין ע”ש נח מוזס ז”ל. במסגרת 
העובד  את  בוחר  בארץ  עובדים  ועד  כל  התחרות, 
המצטיין שלו. במועצת חוף אשקלון נבחרה עידית 
במחלקה  צוות  וראש  סוציאלית  עובדת  פרחיה, 
מנימוקי  מצטיינת.  כעובדת  חברתיים  לשירותים 
הבחירה: עידית תרמה רבות לגיבוש ובניית המחלקה 
כוללנית  חוסן  תוכנית  ולבניית  חברתיים  לשירותים 
וגילוי  לעבודתה  גבוהה  מסירות  תוך  למשפחות, 
אחריות, הן בשעת חירום והן בשגרה. עידית מעניקה 
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פוריים  עבודה  קשרי  על  להעיד  יכול  אני  חירום, 

ומקצועיים במיגור תופעות פשיעה ועבריינות. איחולי 

הצלחה שלוחים לסנ”צ שמעון נחמני לתפקידו החדש 

ולמפקד התחנה החדש - רפ”ק יחיאל בוהדנה.

ספורט, זיכרון וערכיות
ב’אסון  שנהרג  השייטת  לוחם  ז”ל,  הילברג  יוחנן 

חזני שבגוש  נצר  תושב  היה  ב-1997,  בלבנון  השייטת’ 

העלמין  בבית  בשנית  לקבורה  הובא  ב-2005  קטיף. 

בניצן. משפחת הילברג היקרה דאגה מאז להנציח את 

זכרו של יוחנן במרוץ הלפיד המתקיים אחת לשנה בל”ג 

בעומר. השנה התקיים המרוץ לאורך חוף הים מאשקלון 

ראשי  ראשי,  גלנט,  יואב  דרום,  פיקוד  אלוף  ניצן.  ועד 

רבים  ותושבים  נוער  בני  חיילים,  צבאיות  קדם  מכינות 

השתתפו במרוץ שהפך למסורת. אנו, כמועצה, החלטנו 

וההשתתפות שלנו  ולהגדיל את היקף הסיוע  להירתם 

במרוץ, כחלק מהפעילות הערכית והספורטיבית הנעשית 

יוחנן  במועצה, ולאמץ את פעילות המשפחה להנצחת 

ולכל  בובליל  למרים  שלוחה  תודתי  הבאות.  בשנים 

העוסקים במלאכה על הארגון המופתי. 

שיקמה-חממה למצוינות
טל,  ניר  הספר שקמה,  בית  שבוגר  התבשרתי  השבוע 

מצטיינת  גמר  לעבודת  אריה”  “גור  ע”ש  פרס  קיבל 

החיזוי  תחום  את  בעבודתו  חקר  ניר  בפיסיקה. 

המטאורולוגי הדינאמי ואף בנה מודל לחיזוי משקעים 

ורוחות במרחב מישור החוף הדרומי. את העבודה הנחה 

והיא  בישראל  האקלימולוגים  מחשובי  זיו,  ברוך  ד”ר 

בפיסיקה  העבודות  רכז  מלמוד,  פרופסור  ע”י  נבחנה 

מאוניברסיטת באר שבע. ניר היקר וצוות ההוראה של 

בית הספר שקמה, הצלחתכם - הצלחתנו. אשרינו!

מרחיבים בהודיה 
בסדר יום עמוס של ראש מועצה יש לעיתים רגעי נחת 

בהם אתה מביט נכוחה ואומר “בשביל זה היה שווה...”  

אחד הפרויקטים האלה הינו קידום ההרחבה של מושב 

הודיה שהתאפשר לאחר שנים רבות של עיכוב. שיווק 

המגרשים עומד בפני סיום ואנו נמצאים ערב פתיחתו 

של מכרז הפיתוח. צעד זה הינו חלק מראיה מערכתית 

הכוללת את הצורך להביא אל רחבי המועצה דור חדש, 

צעיר ואנרגטי ולהחזיר כמה שיותר בנים הביתה. יישר כח 

לזאב מידן מנכ”ל החכ”ל על הובלת הפרוייקט ולמנהיגות 

מושב הודיה על הנחישות, ההתמדה והתבונה.

עצמאות במרכזי היום לקשיש
מרכז היום לקשיש במועצה ציין את יום העצמאות 

ה-62 למדינת ישראל, יחד עם מרכזי יום לקשיש מכל 

אזור הדרום. ביום חם ומהביל, התכנסו מאות אזרחים 

ממקימיה.  היו  שחלקם  למדינה,  להצדיע  ותיקים 

‘היו זמנים’ שרנו יחדיו והבנו את גודל התרומה של 

גביעים  הוענקו  בהמשך,  המולדת.  למען  הנוכחים 

למתנדבים במרכזי היום. תמנע שילד, אחת משלנו 

מתנדבת  תעודת  קיבלה  העשרה,  נתיב  תושבת 

ותודתי  הערכתי  היום.  מרכז  עבור  וגביע  מצטיינת 

נתונות לתמנע וכן לשרה פולק, מנהלת מרכז היום 

לקשיש במועצה, על פעילותן המבורכת. יישר כוח! 

אחרי החגים
“שבעה שבועות תספור לך מהחל חרמש בקמה תחל 

לספור שבעה שבועות” )דברים ט”ז,ט’(. עם סיומם של 

ימי חג השבועות, חג מתן תורה, חג הקציר וחג הביכורים 

- חג בעל משמעויות רבות וסמליות המבטאות אחדות, 

התעלות, אמונה, שפע וחיבור לטבע. מי ייתן ויקוים בנו 

את  ישיג  ובציר  בציר  את  דיש  לכם  “והשיג  הפסוק: 

זרע ואכלתם לחמכם לשבע וישבתם לבטח בארצכם” 

)ויקרא כ”ו, ה’(.

שלכם ולרשותכם

יאיר פרג’ון
טל’: 08-6775500

yairf@hof-ashkelon.org.il :דוא”ל
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שלכם ולרשותכם

יאיר פרג’ון
ראש המועצה

טל’: 08-6775500

yairf@hof-ashkelon.org.il :דוא”ל

תרבותי  לימודי  למפגש  שהתאספו  דרום  מחוז 

המתקיים אחת לשנה. את האירוע כיבדו בנוכחותם 

ודוד  מאיר סבג, מפקח המחוז על חינוך הממ”ד 

ידידי  באשקלון,  המורים  הסתדרות  יו”ר  מנצור, 

לחינוך  ישיבה  מייסד  דוד אביחיל,  המועצה. הרב 

סביבתי הרצה על טיפוח עצמאות לילד והתזמורת 

תערוכת  למשתתפים.  הנעימה  האנדלוסית 

צילומים של תושבי חוף אשקלון עיטרה את המקום 

נעימה  הפתעה  שלי’.  ‘הבית  השם  את  ונשאה 

המתינה לשרה חטב, מפקחת גני הילדים הממ”ד, 

על  שהתבשרה  הכינוס,  ומיוזמות  ברכיה  תושבת 

תפקיד חדש שניתן לה כמפקחת הארצית על גני 

והערכה  הצלחה  איחולי  דתי.  הממלכתי  הילדים 

על  פולד  לאביבה  הכנס,  בארגון  העוסקים  לכל 

המקצועיות הבלתי מתפשרת. יישר כוח!

נערכים לפתיחת עונת הרחצה 
התחדשות-  בסימן  הרחצה  עונת  תפתח  השנה 

חופי המועצה יופעלו על-ידי חברת ‘בננה ביץ’ שלה 

חופים רבים לאורכה של הארץ, כמו כן, התקבל 

אישור מיוחד ממשרד הפנים לפתיחה מוקדמת 

של עונת הרחצה. מהלכים אלו התאפשרו הודות 

לפסק דין שניתן לטובתנו, בתביעה שהוגשה ע”י 

חברת ה’פורום’ בניסיון לבטל את המכרז לתפעול 

חוף זיקים וניצנים בו זכתה חברת ‘בננה ביץ’.

החל  ניצנים  חוף  מוקדם,  העונה תפתח  כאמור, 

מתאריך  החל  זיקים  וחוף  ה-29.3.10  מתאריך 

הצלה,  שירותי  קיימים  שלנו  בחופים  ה-15.4.10. 

ומזנונים  חנייה  ניקיון,  מקלחות,  ראשונה,  עזרה 

פעילים. עונת רחצה מהנה ובטוחה לכולנו! תודה 

מיוחדת לעו”ד אלי בן מוחא היועץ המשפטי של 

המועצה על בניית המכרז וייצוג הולם מה שהוביל 

לתוצאות אלו.

מאנה סינופמן
מאנה  של  חייו  את  קיפח  מעזה  הקטלני  הירי 

העשרה.  נתיב  במושב  עובד  מתאילנד,  סינופמן 

הירי, שאיננו מבחין בין תושבים לבין עובדים זרים, 

בין מבוגרים ובין ילדים נועד לשבש ולהרוס את 

לחשוב,  שטעה  למי  ומוכיח  שלנו  החיים  מרקם 

הוא  יצוקה  עופרת  מבצע  מאז  היחסי  שהשקט 

באחת  שקופחו  החיים  על  מצרים  אנו  זמני. 

בבד,  בד  למשפחה.  תנחומינו  מכאן  ושולחים 

קוראים לממשלה וצה”ל לעשות הכול כדי להוסיף 

ולחזק את תחושת הביטחון אצלנו. זאת הזדמנות 

עבורי לחזק את סמדי שמילוביץ יו”ר צח”י ולכל 

הצוות שנערכו מיד להובלה, את הגב’ רבקה סעד 

יו”ר האגודה של נתיב העשרה שהייתה במקום 

לקבלת החלטות ודאגה להגעתם של צוות משרד 

שלנו  העו”סיות  ואת  אילון  דני  השר  וסגן  החוץ 

שנכנסו מיד לפעולה בצורה מקצועית ואחראית.

פסח
חג הפסח לפנינו, הראשון בחגי ישראל שעליהם 

נצטווה עם ישראל בתורה, לציון יציאת בני ישראל 

ממצרים מעבדות לחירות והפיכתם לעם. מועד 

אופטימיות  של  אווירה  עימו  מביא  זה  היסטורי 

והתחדשות. “יציאת ישראל ממצרים תישאר לעד 

האביב של כל העולם כולו”, אמר הרב קוק. 

עם בוא עלינו חג האביב, אני מאחל לכל אחד 

של  ימים  ופיסית,  נפשית  חירות  מכם  ואחת 

מזמין  אני  ומשפחתי.  אישי  ולבלוב  פריחה 

אתכם ליהנות מנופי חוף אשקלון ולטייל בטבע 

שבו התברכנו. וממני, לכל אחד ואחת מכן - חג 

שמח, פסח כשר וימים של אביב ופריחה.
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לחשוב,  שטעה  למי  ומוכיח  שלנו  החיים  מרקם 
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קוראים לממשלה וצה”ל לעשות הכול כדי להוסיף 

ולחזק את תחושת הביטחון אצלנו. זאת הזדמנות 
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הצוות שנערכו מיד להובלה, את הגב’ רבקה סעד 

יו”ר האגודה של נתיב העשרה שהייתה במקום 

לקבלת החלטות ודאגה להגעתם של צוות משרד 

שלנו  העו”סיות  ואת  אילון  דני  השר  וסגן  החוץ 

שנכנסו מיד לפעולה בצורה מקצועית ואחראית.
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חג הפסח לפנינו, הראשון בחגי ישראל שעליהם 

נצטווה עם ישראל בתורה, לציון יציאת בני ישראל 

ממצרים מעבדות לחירות והפיכתם לעם. מועד 

אופטימיות  של  אווירה  עימו  מביא  זה  היסטורי 

והתחדשות. “יציאת ישראל ממצרים תישאר לעד 

האביב של כל העולם כולו”, אמר הרב קוק. 

עם בוא עלינו חג האביב, אני מאחל לכל אחד 

של  ימים  ופיסית,  נפשית  חירות  מכם  ואחת 

מזמין  אני  ומשפחתי.  אישי  ולבלוב  פריחה 

אתכם ליהנות מנופי חוף אשקלון ולטייל בטבע 

שבו התברכנו. וממני, לכל אחד ואחת מכן - חג 

שמח, פסח כשר וימים של אביב ופריחה.

שלכם תמיד,

טיפול מסור, אישי ומקצועי לתושבי המועצה, בכללם 
ותושבי היישובים הסמוכים לגדר  גוש קטיף  מפוני 

בעוטף עזה, הנמצאים בשגרת חירום. 
מצטיינים,  עובדים   300 מתוך  כי  נתבשרנו  עתה 
עלו לתחרות הארצית 32 עובדים מכל רחבי הארץ, 
ועידית שלנו ביניהם. יישר כוח לעידית פרחיה, דוגמא 

ומופת לכולנו. רגע של נחת. 

מתקדמים עם הנוער
נוער  לקידום  ייחודי  בי”ס  הקמנו  כרמיה  בקיבוץ 
המעניק תגבור לימודי ליבה ומקנה מיומנויות למידה 
יומית לבני נוער.  ויכולות בסיסיות בהתנהלות היום 
שאינו  תלמיד  לכל  בי”ס  מהווה  היחידה  למעשה 
נמצא במסגרת חינוכית כלשהי. מיד עם פתיחתו של 
מקום ייחודי זה, התקבלו 30 חניכים שהצוות החינוכי 
בהתמדה,  בהתנהלותם,  ניכר  שיפור  חל  כי  מעיד 
המחלקה  שלהם.  ההקשבה  וביכולת  במשמעת 
לשירותים חברתיים מלווה את הנוער היקר במקום 

ואנו מלאי אופטימיות לגבי אופן השתלבותם.
הזמני  המקום  הקצאת  על  כרמיה  לקיבוץ  תודתנו 

ולרכזת קידום נוער נירית. 

‘עוטפים את גלעד שליט’
כבר  ומסייעת  פעילה  העשרה  מנתיב  זמיר  צמרת 
תקופה ארוכה למשפחתו של גלעד שליט. לאחרונה, 
יזמה צמרת גיבוש של צוות אזורי ממספר ישובים 
הציבורית  המודעת  העלאת  שמטרתו,  במועצה 
לעניינו של גלעד, השבוי של כולנו. פלה לוין ונירית 
וייס מניר ישראל, עירית ובני שעני מגברעם, עדנה 
גלפר  רעיה  מזיקים,  דרורי  רויטל  מרדכי,  מיד  דגן 
המועצה  מטעם  מיכאלי  וכרמלה  העשרה  מנתיב 
שבוע  מדי  לפעולה.  שלנו  היישובים  את  רותמות 
באזור  מרכזי  לצומת  הישובים  אחד  אנשי  מגיעים 
הכותרת  תחת  צהובים  סרטים  מחלקים  ויחדיו 
כה  עד  גלעד’.  את  עוטפות  עזה  עוטף  ‘אמהות 
גברעם,  מרדכי,  יד  נתיב העשרה,  היישובים  נרתמו 
וזיקים והצוות ממשיך בתורנות המבורכת. לאחרונה 

ב“צעדת   - זה  בנושא  רחבות  פעולות  שתי  בוצעו 
 3,000 ל-  צהוב  סרט  ההיכר,  סימן  חולק  החולות” 
הצועדים וכן הפגנת “5 דקות 5 שנים בלעדי גלעד 
שליט”. השתתפו כ-200 מתושבי המועצה ועובדיה 
צומת  את  חוסמים  הצהובים שלנו  כשהאוטובוסים 
המבורך  למפעל  להצטרף  המעוניין  כל  סילבר. 
ליצור קשר עם כרמלה מיכאלי בטל’-  הזה, מוזמן 

6775565 או צמרת זמיר- 052-5971678. 

כפר סילבר בכנסת ישראל
בשבט,  טו’  ב-  שנחגג  הכנסת  של  הולדתה  ביום 
מכל  תלמידים   6 קפדני,  מיון  תהליך  אחרי  נבחרו, 
את  ולשאול  הכנסת  מליאת  לפני  להופיע  הארץ 
השרים שאילתות בנושאים שונים, כל אחד בתחומו. 
בין הנבחרים, תלמיד כפר סילבר, ארתור קוקשטיל 
לבנת,  לימור  התרבות,  לשרת  שהפנה  י”ב  מכיתה 
זכה  ואף  עולים  בספורטאים  שעסקה  שאילתא 
כוח  יישר  הופעתו המרשימה.  על  רבות  למחמאות 
הבחירה  הליך  על  סילבר  כפר  ולצוות  לארתור 

והתוצאה המרשימה.

דלת פתוחה לראש המועצה
עם  אמצעי  בלתי  קשר  של  מדיניות  שמקדם  כמי 
שבוע,  מדי  מכם  עשרות  עם  ונפגש  התושבים 
הפתוחה’  ה-’דלת  מדיניות  את  לקדם  החלטתי 
ולהיערך לקבלת קהל ביום ובשעה קבועים. אי לכך, 
מדי יום ג’ החל מתאריך ה- 3.5, בין השעות -13:00
יש  17:00, אני מזמין אתכם לפגישה. את הפגישה 
ביטון  רחל  גב’  לתאם מראש עם מנהלת הלשכה, 

בטל’- 6775500. אנא ראו זאת כהזמנה אישית.


