
עמוד 1 מתוך 8

איש פרטים/הסברתאור עלותעלותפעילות ומתקניםשם הספק
קשר 1

איש טלפון 1
קשר 2

מיילטלפון 2

רשימת אתרים לפעילות ערכית

רשימת אתרים לפעילות ערכית
איש פרטים/הסברתיאורעלותפעילות ומתקניםשם ספק

קשר 
איש טלפון

קשר 2
מיילטלפון 2

תיאטרון 
נקודה 

טובה

 שיטפון 
דרמה מיוחדת ומקורית 
לבחורי ישיבה עד 200 

איש

דרמה מיוחדת ומקורית לבחורי ישיבה - סיפורם  של לקבוצה7000
 יעקב ויוני שלכל אחד מהם יש סוד נסתר,

הם מתחילים זמן אלול באותו חדר אבל לא 
מסתדרים ומוצאים את עצמם בתוך מסע מרתק 

 מצחיק ומפתיע.
חוויה מדהימה מבית היוצר של קבוצת אור חוזר 

שחקנים מקצועיים מוסיקה מקורית תפאורה ותאורה 
 מרהיבים.

בלווי ובפיקוח אנשי חינוך.

@050-4431034playbackorchozerלאה
gmail.com

תיאטרון 
נקודה 

טובה

 שיטפון 
דרמה מיוחדת ומקורית 

לבחורי ישיבה  מ 200  
איש

דרמה מיוחדת ומקורית לבחורי ישיבה - סיפורם  של לקבוצה8000
 יעקב ויוני שלכל אחד מהם יש סוד נסתר,

הם מתחילים זמן אלול באותו חדר אבל לא 
מסתדרים ומוצאים את עצמם בתוך מסע מרתק 

 מצחיק ומפתיע.
חוויה מדהימה מבית היוצר של קבוצת אור חוזר 

שחקנים מקצועיים מוסיקה מקורית תפאורה ותאורה 
 מרהיבים.

בלווי ובפיקוח אנשי חינוך.

@050-4431034playbackorchozerלאה
gmail.com

וידעת היום 
- הרבנים 

נתן רוזן 
ובני 

טראובה

הוא יהיה לך לפה - 
 )דבייט( 

הדרכה + הפעלה 
תחרותית 120 דקות

מיומנות הייצוג הציבורי מטרת הפעילות: הקניית ידע לקבוצה4500
כיצד לבטא עמדה בחדות, ובאופן שמתמודד עם 

הטיעונים הנגדיים, פעילות סדנא משולבת הדרכה + 
חלק הפעלה של מתחרים וחבר שופטים, במתכונת 
דבייט  עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים... ולא 

ענו העם אותו דבר )מלכים א יח כא(

054-2522577beni@epilogic.co.ilבני



עמוד 2 מתוך 8

איש פרטים/הסברתאור עלותעלותפעילות ומתקניםשם הספק
קשר 1

איש טלפון 1
קשר 2

מיילטלפון 2

רשימת אתרים לפעילות ערכית

רשימת אתרים לפעילות ערכית

וידעת היום 
- הרבנים 

נתן רוזן 
ובני 

טראובה

הכוח לשנות עמדות 
-  הדרכה + הפעלה 

תחרותית  120 דקות.

מטרת הפעילות: הקניית עקרונות בסיסיים כיצד לקבוצה4500
גורמים לזולת שינוי עמדה, ומה הם תשובות נכונות 

בנושאי דע מה שתשיב. פעילות סדנא משולבת  
הדרכה + הפעלה של מתחרים וחבר שופטים, יש 

בוטה כמדקרות חרב ולשון חכמים מרפא. )משלי יב 
יח(

054-2522577beni@epilogic.co.ilבני

וידעת היום 
- הרבנים 

נתן רוזן 
ובני 

טראובה

צליל ורגש - שילוב של 
מוזיקה וסיפור יהודי. 90 

דקות

 צליל ורגש - פעילות מוזיקאלית יחודית, לקבוצה4500
מוגש עי אמן מוזקלי מומחה בתורת המוזיקה וכלי 

 הנגינה, 
על מקומה של המוזיקה בעבודה היהודית משירת 

הלווים ועד סעודת השבת, תוך כדי צלילים מספרים, 
וכלי נגינה אותנטיים, המחיר כולל הגברה.

054-2522577beni@epilogic.co.ilבני

וידעת היום 
- הרבנים 

נתן רוזן 
ובני 

טראובה

מרוצי מרצים - מבית נתן 
רוזן 120 דקות

להצליח לרתק קהל מטרת הפעילות: לרכוש כללים לקבוצה4500
בסיסיים כיצד לרתק קהל . פעילות סדנא משולבת 

הדרכה + הפעלה של תחרות ישום ושיפוט 

054-2522577beni@epilogic.co.ilבני

וידעת היום 
- הרבנים 

נתן רוזן 
ובני 

טראובה

 פנל פנימי 
פנל ממשתתפי הקמפ 

בנושאים מאתגרים 
בהנחיה מקצועית. 90 

דקות 

 פנל ישיבתילקבוצה4000
הנחיה מקצועית לפנל מחברי הישיבה, שיוצרת ערב 
מחשמל בנושאים מסעירים ומרובי דעות, כולל יעוץ 
מקדים למנהלי הקיימפ לבחירת הנושאים והשאלות

054-2522577beni@epilogic.co.ilבני

וידעת היום 
- הרבנים 

נתן רוזן 
ובני 

טראובה

ולא עם הארץ חסיד 
-חידון תחרותי בנושאי 

מייסדי החסידות, 
ותקופתם באירופה. נושא 

פרסים  90 דקות

 חידון לישיבות חסידיותלקבוצה4500
שאלות שלוקחות את המשתתפים למסע שורשים 

לימים עתיקים, בלווי שאלות בתמונות.

054-2522577beni@epilogic.co.ilבני



עמוד 3 מתוך 8

איש פרטים/הסברתאור עלותעלותפעילות ומתקניםשם הספק
קשר 1

איש טלפון 1
קשר 2

מיילטלפון 2

רשימת אתרים לפעילות ערכית

רשימת אתרים לפעילות ערכית

וידעת היום 
- הרבנים 

נתן רוזן 
ובני 

טראובה

חידון הפעלה תחרותי 
בנושאי תנך,גדולי ישראל, 

היסטוריה, ארץ ישראל 
 ועוד נושא פרסים 

. 90 דקות

 חידון ידע יהודי לקבוצה4500
תחרות חידות במתכונת שילוב הפעלה של 

המתחרים והקהל, שאלות מרתקות במכלול נושאי 
יהדות.

054-2522577beni@epilogic.co.ilבני

וידעת היום 
- הרבנים 

נתן רוזן 
ובני 

טראובה

 שפיץ ישיביש - 
חידון תחרותי נושא 

פרסים משעשע בנושאי 
ידע מעולם התורה 
 והישיבות. 90 דקות 

 חידון יחודי שזור הומורלקבוצה4500
תחרות חידות במתכונת משלבת הפעלה של 

 המתחרים והקהל, 
שאלות משעשעות המעלות חיוך על פני 

המשתתפים, של זיהוי, תמונות, אתרים, קולות עבר, 
 ועוד, מהווי  עולם הישיבות,

בא להיבחן כמה אתה באמת ישיביש .

054-2522577beni@epilogic.co.ilבני

וידעת היום 
- הרבנים 

נתן רוזן 
ובני 

טראובה

צליל ורגש שילוב של 
מוזיקה וסיפור יהודי + 

 חידון מוזיקאלי.
 120 דקות

 צליל ורגש - פעילות מוזיקאלית יחודית, לקבוצה5000
מוגש עי אמן מוזקלי מומחה בתורת המוזיקה וכלי 

 הנגינה, 
על מקומה של המוזיקה בעבודה היהודית משירת 

הלווים ועד סעודת השבת, תוך כדי צלילים מספרים, 
וכלי נגינה אותנטיים, נתן להאריך לשעתיים רגילות 

 או לשלב שאלות מוזיקליות.
המחיר כולל הגברה.

054-2522577beni@epilogic.co.ilבני

פקיעין - סיור חווייתי בית זינאתי
מרגש במיוחד בפקיעין 
העתיקה בליווי מדריך 

וגיטרה- כ 3 שעות } 
מומלץ בשקיעה{

נתחיל במערת הרשבי, נסייר בסמטאות הכפר לאדם28
עד המעיין, נמשיך לבית הכנסת העתיק אל סיפור 
הקהילה היהודית שלא גלתה מעולם אפילו שבית 

המקדש חרב, נסייר במוזיאון העתיק ונפגש עם 
שומרת הגחלת היהודית בפקיעין - הגב מרגלית 

זנאתי בת ה 87, במהלך הביקור יוגש תה ובקלוואה 
}אפשרות לבדץ עדח{

בית 050-7713357אוריאל
זינאתי

04-9997197beitzinati@gmail.
com



עמוד 4 מתוך 8

איש פרטים/הסברתאור עלותעלותפעילות ומתקניםשם הספק
קשר 1

איש טלפון 1
קשר 2

מיילטלפון 2

רשימת אתרים לפעילות ערכית

רשימת אתרים לפעילות ערכית

הפארק 
התלמודי 

בקצרין

חבילה -1 פארק קצרין 
סיור מודרך + קייאקים 

ברפטינג נהר הירדן

מינימום 40 משתתפים שייט הקייקים יתבצע רק לאדם44
בשעות שלפני או אחרי שעות הפתיחה לשמירת 

הצניעות.הפעילות בסבבים. ניתן לשלב תפילת 
שחרית בבית הכנסת העתיק בנץ.

053-7243597avd266@gmail.comאבינועם053-7243601אבינועם

הפארק 
התלמודי 

בקצרין

הכפר התלמודי בקצרין 
-סיור - משך הפעילות 3 

שעות

הכפר התלמודי בקצרין - בין סמטאות הכפר העתיק לאדם27
רוחשים חיים. אנו דופקים על דלתות הבתים, מציצים 
מהחלונות ומתבשמים מהריחות. זוהי הזמנה לביקור 

חוויתי בכפר מלווה בטעימות וניחוחות מהתלמוד. 
מדריך, לבוש בגלימה יוביל אתכם בין הסמטאות 

ומעבר לזמן, במהלך הסיור נעצור לתחנות פעילות 
חוויתיות, נתלבש בגלימות ובמטפחות על הראש 

- צוללים היישר לתקופת המשנה והתלמוד, הבגד 
עושה את האדם ? נקיים סיור מודרך באתר, כולל 

ביקור בבית הבד, הבית המשוחזר ובית הכנסת 
העתיק. נטחן חיטה בריחיים ונאפה פת עם נחתום 
הכפר אותה נאכל טבולה בשמן זית וזעתר. נבנה 
גדר וריהוט רחוב מלבני בוץ. נבצור ענבי יין בכרם 

הכפר, נדרוך בגת את הענבים ברגליים יחפות, נשיר 
וננגן. בקבוצות מעל 100 איש נוסיף נגן שינעים את 
הפעילות והאוויר, ניתן לשלב תפילת שחרית בבית 

הכנסת העתיק בנץ.

053-7243597avd266@gmail.comאבינועם053-7243601אבינועם

הפארק 
התלמודי 

בקצרין

חבילה -2 פארק קצרין 
סיור מודרך + אבובים 
בראפטינג נהר הירדן

מינימום 40 משתתפים שייט האבובים יבוצע רק לאדם39
בשעות שלפני או אחרי שעות הפתיחה לשמירת 
הצניעות. הפעילות בסבבים. ניתן לשלב תפילת 

שחרית בבית הכנסת העתיק בנץ .

053-7243597avd266@gmail.comאבינועם053-7243601אבינועם

הפארק 
התלמודי 

בקצרין

חבילה 3 - פארק קצרין 
סיור מודרך+ טיול גיפים 

חוצה נחלים 

גיפים – משך הטיול כשעה. הפעילות בסבבים. ניתן לאדם63
לשלב תפילת שחרית בבית הכנסת העתיק בנץ.

053-7243597avd266@gmail.comאבינועם053-7243601אבינועם



עמוד 5 מתוך 8

איש פרטים/הסברתאור עלותעלותפעילות ומתקניםשם הספק
קשר 1

איש טלפון 1
קשר 2

מיילטלפון 2

רשימת אתרים לפעילות ערכית

רשימת אתרים לפעילות ערכית

הפארק 
התלמודי 

בקצרין

חבילה 4 - פארק קצרין 
סיור מודרך+ קייאקים 
ברפטינג נהר הירדן + 

טיול גיפים חוצה נחלים

שייט הקייקים יבצע רק בשעות שלפני או אחרי שעות לאדם91
הפתיחה לשמירת הצניעות. גיפים – משך הטיול 

כשעה. הפעילות בסבבים.ניתן לשלב תפילת שחרית 
בבית הכנסת העתיק בנץ.

053-7243597avd266@gmail.comאבינועם053-7243601אבינועם

הפארק 
התלמודי 

בקצרין

הסיור כשעתיים בקצרין העתיקה כולל נגן בכלים לאדם49סיור עששיות לילי
אותנטים מלווה בהדרכה.

053-7243597avd266@gmail.comאבינועם053-7243601אבינועם

הפארק 
התלמודי 

בקצרין

 חבילה 5 -

זיץ ליילי מול בית כנסת 
בן 1600 שנה. ) אפשרי 

לתאום כל שעות הלילה 
+ תפילה בנץ (+ רפטינג

053-7243597avd266@gmail.comאבינועם053-7243601אבינועם) מינימום 80 משתתפים(לאדם79

סיור בסימטאות צפת כ רוח צפת
3 שעות

סיור בעקבות חכמי צפת בסמטאותיה של העיר לאדם30
העתיקה. לקבוצות מעל 100 תלמידים ינתן סודה של 

שמחה מופע ניגוני צפת שירי קודש ולסיום הרקדה 
סוחפת עם מיטב נגני צפת עם הגברה מקצועית. 

הדגמת הכנת טליתות בכלי עבודה של פעם בבית 
מלאכה.

052-7710111052-4700907hana@tsfat.org.ilחנה

סיור מוזיקלי בעקבות מיאל
אמורים ותנאים בגליל

.525221018miel1983@gmailמיאלסיור מוזיקלי בעקבות תנאים ואמוראים בגליללאדם45
com

בעקבות גדולי ישראל תרבותא
 בגליל

מתחם קליקרים מפואר 
במירון + ניווט בשטח- כ 

4 שעות

מאהל קליקרים ענק  טכנולוגי ומשוכלל  עם אמן לאדם65
המוחות חזקי רייך שימוקם בכניסה למירון המשחק 

 משלב חידות במגוון רמות בנושא גדולי ישראל. 

 ניווט: 
 פעילות שטח מרגשת וערכית, מנווטים בגליל 

בעקבות התנאים הקדושים. הפעילות מתקיימת 
באיזור הר מירון המשלבת אתגר ולימוד בחוויה אחת

079-5723318Sales@tarbuta.co.ilמשרד054-8480309רחל



עמוד 6 מתוך 8

איש פרטים/הסברתאור עלותעלותפעילות ומתקניםשם הספק
קשר 1

איש טלפון 1
קשר 2

מיילטלפון 2

רשימת אתרים לפעילות ערכית

רשימת אתרים לפעילות ערכית

בעקבות גדולי ישראל תרבותא
 בגליל 

מתחם קליקרים מפואר 
במירון + ניווט עירוני- כ 4 

שעות

מאהל קליקרים ענק  טכנולוגי ומשוכלל  עם אמן לאדם65
המוחות חזקי רייך שימוקם בכניסה למירון המשחק 

 משלב חידות במגוון רמות בנושא גדולי ישראל. 

 ניווט עירוני:
 גדולי ישראל בטבריה  פעילות ניווט עירונית 

החושפת את רזי הקדושה של העיר תוך ניווט שטח 
עירוני מתוחכם ומאתגר.

079-5723318Sales@tarbuta.co.ilמשרד054-8480309רחל

מרכז סיור 
ולימוד 

גליל עכו

ראובן בן ביריה עמוקה 2407למדריך780ביריה עמוקה 2407
פורת

ראובן בן 050-2517247
פורת

04-9918867misrad2.mgm@
gmail.com

מרכז סיור 
ולימוד 

גליל עכו

נלך על שביל 3023 ושביל ישראל מראש המצוק למדריך780יער שוויץ - סיור לילי
לכיוון המושבה כינרת דרך עין פוריה.

ראובן בן 
פורת

ראובן בן 050-2517247
פורת

04-9918867misrad2.mgm@
gmail.com

מרכז סיור 
ולימוד 

גליל עכו

 23מסלול הבניאס 
12 

780

 לאדם מעל גיל 18

 לאדם עד גיל 18

למדריך

שמורת הבניאס - מסלול טיול מחניון המפל שבסמוך 
לו נבקר במפל הבניאס השוצף ונלך על השביל 

התלוי שנמתח מעל הנחל. נמשיך עד לשאר יישוב 
ונעבור בסמוך לטנק הסורי שהתהפך אל תוך הנחל.

נקודת התחלה בכניסה לבניאס ליד

ראובן בן 
פורת

ראובן בן 050-2517247
פורת

04-9918867misrad2.mgm@
gmail.com

מרכז סיור 
ולימוד 

גליל עכו

 23מסלול מגרסה 
12 

780

 לאדם מעל גיל 18

 לאדם עד גיל 18

למדריך

המגרסה - מסלול הליכה חוויתי במים. המים רדודים 
ובחלקם מוצלים ומהווים מסלול הליכה חוויתי 

במיוחד לכל גיל. נקודת התחלה וסיום בחניון שמורת 
המגרסה. משך הטיול כשלוש שעות.

ראובן בן 
פורת

ראובן בן 050-2517247
פורת

04-9918867misrad2.mgm@
gmail.com

מרכז סיור 
ולימוד 

גליל עכו

 19מסלול נחל זוויתן 
8 

780

 לאדם מעל גיל 18

 לאדם עד גיל 18

למדריך

נחל זוויתן עליון - מסלול טיול ברמת הגולן. למיטיב 
לכת ואורכו כארבע שעות. המסלול כולל את עין נטף 

המהווה

ראובן בן 
פורת

ראובן בן 050-2517247
פורת

04-9918867misrad2.mgm@
gmail.com



עמוד 7 מתוך 8

איש פרטים/הסברתאור עלותעלותפעילות ומתקניםשם הספק
קשר 1

איש טלפון 1
קשר 2

מיילטלפון 2

רשימת אתרים לפעילות ערכית

רשימת אתרים לפעילות ערכית

מרכז סיור 
ולימוד 

גליל עכו

מסלול נחל יהודיה עליון 
- מעל גיל 18

19 
8 

780

 לאדם מעל גיל 18

 לאדם עד גיל 18

למדריך

נחל יהודיה עליון - מסלול טיול חדש שנפתח ברמת 
הגולן. במהלך המסלול ישנו קטע הליכה בתוך מי 

הנחל. וכמו כן נגיע אל בריכת המפל העליון של 
היהודיה. מסלול מעגלי –התחלה וסיום בחניון יהודיה 

על כביש 87. משך הטיול

ראובן בן 
פורת

ראובן בן 050-2517247
פורת

04-9918867misrad2.mgm@
gmail.com

מרכז סיור 
ולימוד 

גליל עכו

 23מסלול נחל עמוד 
12 

780

 לאדם מעל גיל 18

 לאדם עד גיל 18

למדריך

נחל עמוד - טיול בגליל העליון, בין הרי מירון לצפת. 
טיול למיטיבי לכת הכולל כניסה למים בבריכות 

שכווי שבנחל. משך הטיול כארבע שעות.

ראובן בן 
פורת

ראובן בן 050-2517247
פורת

04-9918867misrad2.mgm@
gmail.com

מרכז סיור 
ולימוד 

גליל עכו

נחל אל על - לאורך המסלול נוכל למצוא שני מפלים למדריך780נחל אל על
בצבעים שונים- האחד המפל השחור קרוי מפני 

שהמסלע שלו הוא בזלתי ולכן נראה שחור. והמפל 
הלבן משום סלע הגיר הלבן הנמצא בסביבתו. הנחל 

שופע מים לכל אורכו ונ

ראובן בן 
פורת

ראובן בן 050-2517247
פורת

04-9918867misrad2.mgm@
gmail.com

מרכז סיור 
ולימוד 

גליל עכו

נחל בצת - מסלול טיול בגליל המערבי המשלב למדריך780נחל בצת
הליכה מוצלת, מעין קטן ונחמד ומערה מיוחדת 

שאפשר ללכת בה עם פנסים. נקודת התחלה- מול 
גורן נקודת סיום – קיבוץ אילון. משך המסלול ארבע 

שעות.

ראובן בן 
פורת

ראובן בן 050-2517247
פורת

04-9918867misrad2.mgm@
gmail.com

מרכז סיור 
ולימוד 

גליל עכו

נחל גילבון - מסלול ברמת הגולן למיטיבי לכת ובו למדריך780נחל גילבון
שני מפלי מים גדולים ושוצפים. ניתן להיכנס למים 

בחלק מהבריכות שאינן עמוקות. מסלול מעגלי 
נקודת התחלה וסיום בחניון גילבון על כביש 91. משך 

המסלול שלוש שעות

ראובן בן 
פורת

ראובן בן 050-2517247
פורת

04-9918867misrad2.mgm@
gmail.com

מרכז סיור 
ולימוד 

גליל עכו

 19נחל המשושים 
8 

780

 לאדם מעל גיל 18

 לאדם עד גיל 18

למדריך

נחל המשושים - מסלול טיול בצפון מזרח רמת 
הגולן. המסלול כולל ירידה של כ-1 ק

ראובן בן 
פורת

ראובן בן 050-2517247
פורת

04-9918867misrad2.mgm@
gmail.com



עמוד 8 מתוך 8

איש פרטים/הסברתאור עלותעלותפעילות ומתקניםשם הספק
קשר 1

איש טלפון 1
קשר 2

מיילטלפון 2

רשימת אתרים לפעילות ערכית

רשימת אתרים לפעילות ערכית

מרכז סיור 
ולימוד 

גליל עכו

נחל כזיב- מחניון הזיתים למצפה מונפורט - נחל למדריך780נחל כזיב
כזיב הוא נחל מפותל בו ניתן לטיל כמעט בכל 

ימות השנה, ברובו הוא מוצל ומעניק חוויית גן עדן 
למטיילים בו. במקום ניתן למצוא חיות, צמחים ונופים 

מרהיבים של ירוק גלי

ראובן בן 
פורת

ראובן בן 050-2517247
פורת

04-9918867misrad2.mgm@
gmail.com

מרכז סיור 
ולימוד 

גליל עכו

 23נחל עיון )התנור(
12 

780

 לאדם מעל גיל 18

 לאדם עד גיל 18

למדריך

נחל עיון - ממוקם על גבול לבנון ישראל, במהלך 
המסלול ניתן לראות תופעות טבע מרהיבות 

ומעניינות כמו מפלים גועשים, וצמחיה ייחודית, משך 
המסלול כשעתיים וחצי שלוש.

ראובן בן 
פורת

ראובן בן 050-2517247
פורת

04-9918867misrad2.mgm@
gmail.com

מרכז סיור 
ולימוד 

גליל עכו

 23נחל שניר - חצבאני
12 

780

 לאדם מעל גיל 18

 לאדם עד גיל 18

למדריך

נחל חצבאני -מסלול הליכה במים המגיעים הישר 
משלגי החרמון המובחרים. קיימות כמה אופציות: 

1. מסלול מעגלי וקצר- כחצי שעה, 2. מסלול ארוך 
בשביל ישראל- כשעתיים וחצי שלוש .)בחלקו 

הראשון הליכה במים ובחלקו השני ה

ראובן בן 
פורת

ראובן בן 050-2517247
פורת

04-9918867misrad2.mgm@
gmail.com

מרכז סיור 
ולימוד 

גליל עכו

 23נחל תל דן 
12 

780

 לאדם מעל גיל 18

 לאדם עד גיל 18

למדריך

נחל תל דן - הליכה בשמורה כוללת שכשוך במי 
הנחל, רוב המסלול הוא הליכה בצל, קיימות כמה 

אופציות: 1. מסלול קצר מעיינות דן - שעה. 2. מסלול 
ארוך מעיינות דן - שעה וחצי. 3. מסלול דן העתיקה 

)דרך המעיינות( - ש

ראובן בן 
פורת

ראובן בן 050-2517247
פורת

04-9918867misrad2.mgm@
gmail.com

מרכז סיור 
ולימוד 

גליל עכו

שביל הפסגה - שביל הפסגה ממוקם בשמורת למדריך780שביל הפסגה
הר מירון, בנקודה הגבוהה שיותר בגליל העליון 

)1208 מטר(. לשביל הפסגה כמה אופציות: א. שביל 
הפסגה מעגלי - מתחיל ונגמר בחניון הפסגה - שעה 

וחצי. ב.שביל הפסגה ארוך - מחני

ראובן בן 
פורת

ראובן בן 050-2517247
פורת

04-9918867misrad2.mgm@
gmail.com


