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חיפוש

חיפוש באתר

שינוי גודל טקסט

הרשמה לאיגרת מידע ומבצעים

לקבלת עדכונים חמים
מהאתר, חדשות, מבצעים
והצטרפות למועדון צרכנות

כפרניק
הרשמה

תרבות ופנאי
תערוכת צילומים של עפרה
אביגד בספריית כפר ורדים

DADA מרסל ינקו בגלריה
טל בכפר ורדים

שליחה

סקרים
האם המועצה צריכה לפקח

על הצמחיה בחצרות
הפרטיות במטרה למנוע

ולעכב שריפות?:

 כן. מדובר בדיני
נפשות ובאחריות ציבורית.

 לא. זוהי התערבות
מוגזמת בזכויות ובאחריות

הפרט.

CAPTCHA

אתגר זה נועד לוודא
שהינך אנושי כדי למנוע

"ספאם".

שאלת מתמטיקה: *
 = 1 + 5

פתור את הבעיה
המתמטית הפשוטה הזו.
לדוגמה, עבור 1+3, הקש
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05.11.2015אביתר פרוחי

14
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לדירוג הכתבה

בית הכנסת של המניין המשפחתי הפך בשביתה למעין מתנ"ס

תנועת הנוער של המניין המשפחתימסורתי התגייסה לעזרה בימי השביתה.
 

מחפשים מחליף לרב אבי נוביס דויטש.

עופר דוד החליף את אסנת אור בראש הועד.

**

בשבוע שעבר, הכריזו ראשי הרשויות שאם לא יימצא פתרון לבעיית הקיצוץ בהטבות המס, יפתחו העיריות
בשביתה ללא הגבלת זמן, החל מיום ראשון.

שביתה שכזו משמעותה  ילדים רבים ללא סידור, והורים עובדים ואבדי עצות.

כנוער פעיל בכפר, וכחלק מהקהילה, לא יכולנו להתעלם מהמצב.

לאחר התייעצות עם צוות המדריכים, תאום עם ראש המועצה סיון יחיאלי ואנשי המניין המשפחתי, החלטנו להזמין
את ילדי הכפר לפעילות פתוחה לכל ילדי כפר ורדים.

מבנה קהילת המניין המשפחתי (מעל בכיכר 8) הוסב ברגע למעין מתנ"ס וביום ראשון ושני, החל משמונה בבוקר
ועד אחת בצהריים שיחקנו, רקדנו, היכנו עבודות יצירה ופיתות על הטבון עם עשרות ילדים שהגיעו ונהנו בפעילות.

אם לומר את האמת, אני מאוד מתרגש וגאה להיות חלק מצוות מדריכים שכזה!

יכולנו לישון עד מאוחר ביום החופש שהגיע אלינו בהפתעה, אך בחרנו לקום ולעשות מעשה, לתת את חלקנו
במאבק של כפר ורדים ויישובי קו העימות.

בפעילות הזו ישנה אמירה: אנחנו אמנם בני נוער, אבל אנחנו יכולים להיות פעילים חברתית ולתת את חלקנו, על
מנת לסייע ולהשפיע על הקהילה והסביבה בה אנחנו חיים. אני גאה לחיות במקום שיש בו נוער משמעותי, ואני

בטוח שנמשיך להיות חלק פעיל בכפר ובמתרחש בו.

בשם צוות מדריכי נועם אני מודה לנילי ולקהילת המניין המשפחתי שנתנו לנו גב ותמיכה בארגון וביצוע פעילות
זו.

אביתר פרוחי.

**

 

 

יש לציין כי סניף נוע"ם בכפר ורדים, הוקם לפני כשנתיים (במקביל ובנוסף לעמותה, וכהמשך לחוג חלו"ם). נוע"ם
הינה תנועת הנוער של התנועה המסורתית וכיום סניף כפר ורדים הינו הגדול בצפון, ובין המובילים בארץ. מנהלת
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הוסף אירוע

הופעת מחול בגעתון
ניצוצות מסע מחול

21/12/2016

פעילות לילדים בגילאים 4
12 בחווידע כרמיאל שעת
סיפור 'המטריה הגדולה של

אבא' 16:3019:00
22/12/2016

קונצרט מוסבר לויולה ובסון
במועדון הזהב עם דואו

כרמל .40 ש"ח
22/12/2016

מפגש הכרות מדיטציה, יוגה
ונשימות של ארט אוף

ליבינג בסטודיו ליוגה של
לירונה, רח חרמון 14.

23/12/2016

ערב זמר בחנוכה במועדון
הזהב עם גדי רווה.20 ש"ח

25/12/2016

קונצרט בוקר עם "אקורד
בכפר"אנסמבל אקורדיונים
של מועדון הזהב. הכניסה

חופשית
28/12/2016

"תתחדשי" מעגל לימוד
ושירה נשי לראש חודש

28/12/2016

הודעות וחדשות בקצרה

kfar vradim ארכיון הכתבות טיולים לוח מודעות מידע וטלפונים חיוניים אלפון תושבים עסקים נבחרים אינדקס עסקים מפת כפרורדים אודות כפר ורדים דף הבית

חדשות נוע"ם על המפה

המים "מעיינות זיו" בכפר
ורדים

מועדי פינוי אשפה, גזם
וגרוטאות

מועדי קבלת קהל במועצת
כפר ורדים
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לוח מודעות
הכנסת מודעה חדשה

נדל"ן למכירה והשכרה
להשכרה בשכונת יפה נוף

מעלות
15/12/16

שונות
פנויה לבייביסיטר לחודשים

הקרובים
13/12/16

תעסוקה
דרוש סייע לתלמיד בכיתה

ח
12/12/16

גלריות תמונות
צילומי ציפורים

ממגרש הספורט

לגלריה

אתרים נוספים
עיריית מעלות

עיריית כרמיאל

עיריית נהריה

אל"ס

דוגרינט

מרכז אומנויות ע"ש ברר

בית בחורש

תאגיד המים מעיינות זיו

אשכול גליל מערבי

הועדה המקומית לתכנון
ובניה

נתיב אקספרס

אוצרות הגליל

מיחזור משכנתא מקצועי

מובילים מומלצים

הלוואות לעסקים בערבות
המדינה

התנועה המסורתית הינה ההתגלמות הישראלית של היהדות
הקונסרבטיבית בארה"ב.

המניין המשפחתי המסורתי בכפר ורדים הוקם לפני שנים כיוזמה
של מספר משפחות מהכפר.

המניין הינו עמותה רשומה ומוכרת לצרכי מס, הפועלת בכפר ורדים
מתוך מגמה לתרום לחיי הקהילה והכפר בתחומים רבים. העמותה

פועלת במבנה בית הכינוס ובית הכנסת מעל חטיבת הביניים.
העמותה מקיימת שגרת תפילות, פעילות הרצאות, בר ובת מצווה

ולהבדיל לוויות לכשצריך.

העמותה מופעלת ע"י מתנדבים ולרוב מעסיקה רב כמנהיג הרוחני
של הקהילה.

הפעלות נוע"ם בשביתה: מכינים פיתות בטאבון.

ילדי כפר ורדים בפעילות יצירה ליד בית הכנסת המסורתימשפחתי.

הינה תנועת הנוער של התנועה המסורתית וכיום סניף כפר ורדים הינו הגדול בצפון, ובין המובילים בארץ. מנהלת
הסניף – נילי אלדר, ביחד עם צוות מדריכי נוער מסורים מובילים פעילות ענפה לכל אורך השנה ובמחנות קיץ.

 

שינויים פרסונליים:

בימים אלו עזב הרב אבי נוביס דויטש את העמותה ועלה לירושלים להנהיג את בית המדרש לרבנים של מכון
שכטר. הרב אבי שירת את הקהילה בארבע השנים האחרונות וקהילת המניין מסורתימשפחתי מודה לו על

תרומתו ופעולתו בכפר ובסביבה.

באסיפה הכללית של העמותה שהתקיימה בתחילת אוקטובר, נבחר עופר דוד לשמש כיו"ר העמותה. הוא החליף
את אסנת אור שעמדה בראש הועד בארבע השנים האחרונות.

יחד עם דוד משרת ועד מתנדבים בתחומים שונים לטובת קהילת כפר ורדים.

תודות, ברכות ואיחולים
לבינת ואופיר שוקרון

ולסוניה ודוד שמושקוביץ,
מזל טוב להולדת

הבן/האח/הנכד  בית כפר
ורדים

לגלית ואייל ברטה,
לכרמלה ודוד ברטה, למרים

ויוסף ברטה: מזל טוב
להולדת הבן/האח, הנכד

והנין (בהתאמה)  בית כפר
ורדים.

לרינה סטרוד, מזל טוב
להולדת הנכדה  בית כפר

ורדים.

לדבירה ודורון גזית, מזל
טוב להולדת הנכד  סיון

יחיאלי ראש המועצה, חברי
המועצה ועובדיה ובית כפר

ורדים.

ליגאל פייגנבאום, מנהל
ביה"ס תפן, מזל טוב

להולדת הנכד  סיון יחיאלי
ראש המועצה, חברי

המועצה ועובדיה. ובית כפר
ורדים.

לכל ההודעות

הודעות ניחומים
לחנה מרקו, איתך באבלך
על פטירת אחיך ז"ל  בית

כפר ורדים

לעירית, שרון, גלי, אלון
ואורי מליק ובני משפחתם,
משתתפים בצער על פטירת
האם/הסבתא רינה גוטמן

ז"ל  בית כפר ורדים.
הלוויה ב29/11/16

15:30בנווה דוד חיפה שער
אורן. שבעה: בבית משפחת
מליק חרמון 82 עד שבת.

לאביהו ויעל רביב
והמשפחה, אתכם בצערכם
בפטירת החמות שולמית

רביב ז"ל  בית כפר ורדים.
הלוויה ב24/11/16.
15:30 בבית השיטה.
שבעה בבית השיטה.

לרונן מרגלית ובני
המשפחה, איתכם באבלכם

על פטירת האישה/האם
רבקה מרגלית ז"ל  בית

כפר ורדים. הלוויה
ב24/11/16, 15:15,

בכפר ורדים.

למיכל שקד, איתך באבלך
על פטירת אחותך ז"ל  בית

כפר ורדים

לכל ההודעות

29  חברים אוהבים את זה

…כפרניק 
אהבי את הדף

מודעה

http://kfarnik.co.il/node/add/modaha
http://kfarnik.co.il/modaha-category-all/%D7%A0%D7%93%D7%9C%22%D7%9F%20%D7%9C%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%94%20%D7%95%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%A8%D7%94
http://kfarnik.co.il/modaha-category-all/%D7%A0%D7%93%D7%9C%22%D7%9F%20%D7%9C%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%94%20%D7%95%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%A8%D7%94
http://kfarnik.co.il/modaha-category-all/%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA
http://kfarnik.co.il/modaha-category-all/%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA
http://kfarnik.co.il/modaha-category-all/%D7%AA%D7%A2%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%94
http://kfarnik.co.il/modaha-category-all/%D7%AA%D7%A2%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%94
http://kfarnik.co.il/content/%D7%A6%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%A6%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D
http://kfarnik.co.il/content/%D7%9E%D7%9E%D7%92%D7%A8%D7%A9-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98
http://kfarnik.co.il/gallery-names
http://www.maltar.org.il/
http://www.karmiel.muni.il/
http://www.nahariya.muni.il/
http://cfe.org.il:8080/CFESITE/HE/index_html
http://www.dugrinet.co.il/
http://www.artsmaalot.com/site/
http://www.cochav.org/node/59
http://maayanot-ziv.com/
http://www.wegalil.org/
http://www.ma-galil.org.il/
http://www.nateevexpress.com/
http://www.ozrothagalil.org.il/
http://mashkantaguru.co.il/
http://money.tapuz.co.il/hovalot/
http://www.eflow.co.il/
http://kfarnik.co.il/content/%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%95%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A8-%D7%A9%D7%95%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%95%D7%9C%D7%A1%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%94-%D7%95%D7%93%D7%95%D7%93-%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A5-%D7%9E%D7%96%D7%9C-%D7%98%D7%95%D7%91-%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%9F%D7%94%D7%90%D7%97%D7%94%D7%A0%D7%9B%D7%93-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%9B%D7%A4%D7%A8-%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D
http://kfarnik.co.il/content/%D7%9C%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%95%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9C-%D7%91%D7%A8%D7%98%D7%94-%D7%9C%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%9C%D7%94-%D7%95%D7%93%D7%95%D7%93-%D7%91%D7%A8%D7%98%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3-%D7%91%D7%A8%D7%98%D7%94-%D7%9E%D7%96%D7%9C-%D7%98%D7%95%D7%91-%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%9F%D7%94%D7%90%D7%97-%D7%94%D7%A0%D7%9B%D7%93-%D7%95%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%9F-%D7%91%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%9E%D7%94-%D7%91
http://kfarnik.co.il/content/%D7%9C%D7%A8%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%93-%D7%9E%D7%96%D7%9C-%D7%98%D7%95%D7%91-%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%AA-%D7%94%D7%A0%D7%9B%D7%93%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%9B%D7%A4%D7%A8-%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D
http://kfarnik.co.il/content/%D7%9C%D7%93%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%95%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%92%D7%96%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%96%D7%9C-%D7%98%D7%95%D7%91-%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%AA-%D7%94%D7%A0%D7%9B%D7%93-%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%99%D7%97%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99-%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%94-%D7%95%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%9B%D7%A4%D7%A8-%D7%95
http://kfarnik.co.il/content/%D7%9C%D7%99%D7%92%D7%90%D7%9C-%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%92%D7%A0%D7%91%D7%90%D7%95%D7%9D-%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%9C-%D7%91%D7%99%D7%94%D7%A1-%D7%AA%D7%A4%D7%9F-%D7%9E%D7%96%D7%9C-%D7%98%D7%95%D7%91-%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%AA-%D7%94%D7%A0%D7%9B%D7%93-%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%99%D7%97%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99-%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%94
http://kfarnik.co.il/blessings
http://kfarnik.co.il/content/%D7%9C%D7%97%D7%A0%D7%94-%D7%9E%D7%A8%D7%A7%D7%95-%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%9A-%D7%91%D7%90%D7%91%D7%9C%D7%9A-%D7%A2%D7%9C-%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%90%D7%97%D7%99%D7%9A-%D7%96%D7%9C-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%9B%D7%A4%D7%A8-%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D
http://kfarnik.co.il/content/%D7%9C%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%92%D7%9C%D7%99-%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%95%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99-%D7%9E%D7%9C%D7%99%D7%A7-%D7%95%D7%91%D7%A0%D7%99-%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%AA%D7%9D-%D7%9E%D7%A9%D7%AA%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A6%D7%A2%D7%A8-%D7%A2%D7%9C-%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%9D%D7%94%D7%A1%D7%91%D7%AA%D7%90-%D7%A8%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%92%D7%95%D7%98%D7%9E%D7%9F-%D7%96%D7%9C-%D7%91%D7%99%D7%AA
http://kfarnik.co.il/content/%D7%9C%D7%90%D7%91%D7%99%D7%94%D7%95-%D7%95%D7%99%D7%A2%D7%9C-%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%95%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94-%D7%90%D7%AA%D7%9B%D7%9D-%D7%91%D7%A6%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%9D-%D7%91%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%AA-%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%96%D7%9C-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%9B%D7%A4%D7%A8-%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%99%D7%94-%D7%91-2411
http://kfarnik.co.il/content/%D7%9C%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%9F-%D7%9E%D7%A8%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%95%D7%91%D7%A0%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94-%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%9B%D7%9D-%D7%91%D7%90%D7%91%D7%9C%D7%9B%D7%9D-%D7%A2%D7%9C-%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%94%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%A8%D7%91%D7%A7%D7%94-%D7%9E%D7%A8%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%96%D7%9C-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%9B%D7%A4%D7%A8-%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%99%D7%94-
http://kfarnik.co.il/content/%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%9C-%D7%A9%D7%A7%D7%93-%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%9A-%D7%91%D7%90%D7%91%D7%9C%D7%9A-%D7%A2%D7%9C-%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%90%D7%97%D7%95%D7%AA%D7%9A-%D7%96%D7%9C-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%9B%D7%A4%D7%A8-%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D
http://kfarnik.co.il/condolences
https://www.facebook.com/nathalie.lastreger
https://www.facebook.com/yossi.zohar.98
https://www.facebook.com/ben.mosek
https://www.facebook.com/%D7%9B%D7%A4%D7%A8%D7%A0%D7%99%D7%A7-%D7%90%D7%AA%D7%A8-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%9B%D7%A4%D7%A8-%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C-%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99-172217349538946/
https://www.facebook.com/%D7%9B%D7%A4%D7%A8%D7%A0%D7%99%D7%A7-%D7%90%D7%AA%D7%A8-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%9B%D7%A4%D7%A8-%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C-%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99-172217349538946/
https://www.facebook.com/%D7%9B%D7%A4%D7%A8%D7%A0%D7%99%D7%A7-%D7%90%D7%AA%D7%A8-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%9B%D7%A4%D7%A8-%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C-%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99-172217349538946/
http://kfarnik.co.il/contact
http://www.facebook.com/pages/%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%99%D7%AA-%D7%A0%D7%91%D7%95-%D7%A2%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%91-%D7%92%D7%A8%D7%A4%D7%99/271246289645774?ref=ts&fref=ts
http://kutigu.wix.com/kuti
http://kfarnik.co.il/content/%D7%90%D7%A8%D7%93-%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9D
http://kfarnik.co.il/content/%D7%98%D7%91%D7%A2-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%9D
http://kfarnik.co.il/content/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%99-%D7%91%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%90%D7%9C
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השביתה על הטבות המס: בית הכנסת הקונסרבטיבי בכפר ורדים הפך למתנ"ס

פרסום תגובה חדשה באתר

מוסדות וגופים בכפר
ספריית כפרורדים

גלריה טל

חטיבת ביניים אמירים

בית ספר "קשת"

קתדרה בכפר

צופים  שבט עופר

אגודת הספורט

משכ"ל

מועדון הזהב לגימלאי כפר
ורדים

מרכז לגיל הרך

מפעלי הקיץ בכפר ורדים

אתר מועצת כפר ורדים

אמני כפר ורדים

המוזיאונצ'יק

דף הטבות מאמאנט

תחרות הסיפור הקצר

המניין המשפחתי מסורתי
בכפר ורדים

בית הכנסת האורתודוקסי

מועצת הנוער כפר ורדים

מרכז קהילתי, מתנ"ס

מיון לפי 2 תגובות

Ofer Ribak · אגרונום ברימי להגנת הצומח והסביבה
כשיש לנו נוער כזה בכפר, אפשר להניח שהעתיד שלנו אף טוב מההווה.

4 · 5 נובמבר 09:36 2015 אהבתי · השיבי · 

The Hebrew University · Marisa Sheffer Hernandez
מפקידה ילדיי בביטחון ובאהבה בידי מדריכים כמו אביתר. אתם התקווה ומקור

הגאווה של הכפר. יישר כוח!

2 · 5 נובמבר 14:33 2015 אהבתי · השיבי · 

Facebook Comments Plugin

הישנות ביותר

הוסיפי תגובה...

צור קשר מפת האתר אתרים מומלצים  כל הזכויות שמורותאודות האתר כפרניק אתר אינטרנט קהילתי של כפרורדים והגליל המערבי
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