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מגיע לי להיות מאושרת- מילדות מטלטלת להגשמת חלום

עיתון המלך- צביקה וישניהשם הכותב/ת:רשת לינקע"יפורסם: 21.02.20 , 09:33כרמיאלי הלב של כרמיאלי

הסיפור המטלטל של דנה בלאו הוא סיפור של בחירה בחיים, החלטה נחושה להנהיג

את חייה, להבין שהיא לא אשמה ושמגיע לה להיות מאושרת.

לפני שנתיים היא יצאה עם סיפור חייה "עוגת הגבינה של חנה", סיפור מטלטל, מעורר
השראה המוקדש לזכרה של אמה ומלא תובנות חשובות לחיים של כולנו.

מגיל צעיר מאוד הייתה דנה חשופה לרגעים רבים של התמוטטות אמה, חולת סכיזופרניה
ולהזרקות של אביה המכור לסמים, שהובילו בסופו של דבר להתפרקות טוטאלית של

הבית שכה פחדה כילדה שיתמוטט.

כשהיא משחזרת את הרגעים בהם צפתה באמה ברגעי ההתפרקות בשל המחלה היא
מבינה שברגעים אלה היא מחליטה לא להישאב לזה, למרות גילה הצעיר, ילדה בת שש

בסה"כ.

היא הצליחה לראות לא רק את ההתמוטטות אלא גם את אותה אמא שרואה אותה,
שאוהבת אותה, שמבשלת ועוטפת.

"בתוך כל הטירוף הרגשתי מוגנת, היא דאגה להגיד לי כמה אני נהדרת, כמה אני הדבר
הכי טוב שקרה לה בחיים", היום אני מבינה שההשתוקקות לחיות מגיעה ממקום ראשוני.
עוד כשנולדתי ובשנים שהניקה אותי, הרגשת המוגנות והאהבה ללא תנאי, עד גיל 6 היה

רצון גדול של אמא שלי לשמור עליי, היא לא הזניחה, שלחה אותי לגן נקיה ומטופלת
וברגעים שהיא הרגישה התמוטטות, היא קראה לעזרת אחיות שלה והאחות של אבי".

בעיצומם של הרגעים האלה, האמא ניסתה לשים קץ לחייה על ידי בליעת כדורים, האבא
מזעיק אמבולנס ולוקחים את האמא לשטיפת קיבה ואז כבר אין ברירה, מזעיקים את

הרווחה.

האחות של האבא, בזמן שהאמא הופנתה לבריאות הנפש והאבא נלקח לכלא מטפלת
בדנה ונותנת לה להרגיש כמו הבת הרביעית שלה.

בעיצומם של הרגעים הקשים הללו, היא מחליטה לקחת את החיים בידיים לא להיכנע
למציאות הקשה, לחלום ולהגשים חיים מלאי משמעות ואהבה.

היא בוחרת בתמונות של ה"יש" ולא בתמונות הקורבנות.

"כשאת עדה להתמוטטות של אמך, האישה שאת הכי אוהבת בעולם אבל תוך כדי זה את
רואה את האהבה שלה בדברים קטנים כמו באותו יום שהרסה את כל הבית אבל שמרה

בשבילי את בית הבובות, את מבינה כמה בתוך כל ההתמוטטות הזו היא נלחמה כדי
להישאר עבורי- אמא.

האהבה הזו תהיה חקוקה בי לנצח".

לאחר התערבות הרווחה, היא נשלחת לכפר הילדים ונמצאת שם מכיתה ב' ועד כיתה
י"ב.

"כפר הילדים הוא חלקת האלוהים הקטנה שלי, מה שאפשר לי לצמוח, המדריכים שלי,
מכאלה ומוטי עברי, היו שם עבורי.

אומרים שצריך בן אדם אחד שיאמין בך ולי היו הרבה בכפר".

כיום, דנה גרה בבית הלל שבגליל העליון ומגשימה את החלום שחלמה.

יחד עם בעלה אייל המהווה עבורה עוגן מדהים להתפתחות ולצמיחה וסמל ליציבות
ושקט, היא מייצרת מודל הורי שונה ממה שהכירה, עבור הבן המקסים אילי בן ה-5.

היא בעלת עסק מצליח בתחום התיירות, "דנה בלאו, הכי צפוני הכי אישי" ימי כיף
בהתאמה אישית לחברות ולארגונים, שומרת קשר עם אביה שגם הוא עשה תיקון בחייו,

נקי כבר עשר שנים מסמים וסבא למופת.
את אמה חשוב לה להנציח באמצעות הרצאה וסרט דוקומנטרי בשם "עוגת הגבינה של

חנה".
חשוב לה שנבין שגם האנשים שנפגעו בנפשם הם האנשים הכי רגישים והכי אוהבים שיש

ואנחנו אלה שמנהלים את הסיפור שלנו, מה נבחר להכניס לתוכו זו החלטה שלנו.

ביום חמישי הקרוב , 20.2.2020 בשעה 20:30 במתנ"ס 'רבין' תספר דנה בסגנונה
הקולח והמיוחד את סיפורה ותשתף את הקהל בשיח ובתובנות, מומלץ בחום!

הרצאת הסיפור היא במסגרת חודש פברואר, בו מתקיימים פעילויות להשתלבות אנשים
עם מוגבלויות.

ההרצאה הנה שיתוף פעולה של תכנית עמיתים –שילוב פגועי נפש בקהילה, רשת
המתנסים בכרמיאל והחברה למתנסים.

עיתון "מלך הגליל", צביקה וישניה 050-3010878
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חיפוש

מגיע לי להיות מאושרת- מילדות מטלטלת להגשמת חלום»דף הבית

הלב של
כרמיאלי

https://www.karmieli.co.il/
https://nahariya-link.co.il/
https://www.akko-link.co.il/
https://www.maalot-link.co.il/
https://misgav-link.co.il/
https://www.golan-link.co.il/
https://www.yarka-link.co.il/
https://www.karmieli.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%90%D7%9C/
https://www.karmieli.co.il/%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99/
https://www.karmieli.co.il/%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%90%D7%9C/
https://www.karmieli.co.il/%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D/
https://www.karmieli.co.il/%D7%9C%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%90%D7%9C/
https://www.karmieli.co.il/%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D/
https://www.karmieli.co.il/%D7%A1%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98-%D7%91%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99/
https://www.karmieli.co.il/%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%90%D7%99/
https://www.karmieli.co.il/%D7%A7%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A1-%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A1-%D7%97%D7%93%D7%A9/
https://www.karmieli.co.il/%D7%9E%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%9D/
https://www.karmieli.co.il/bloggers/
https://www.karmieli.co.il/contact/
javascript: RandomBannerClickLink(1, 812,'https://www.karmieli.co.il/%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%99-%D7%91%D7%9C/')
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A//www.karmieli.co.il/%D7%9E%D7%92%D7%99%D7%A2-%D7%9C%D7%99-%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A9%D7%A8%D7%AA--%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%98%D7%9C%D7%98%D7%9C%D7%AA-%D7%9C%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%9E%D7%AA-%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%9D-/
https://twitter.com/home?status=https%3A//www.karmieli.co.il/%D7%9E%D7%92%D7%99%D7%A2-%D7%9C%D7%99-%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A9%D7%A8%D7%AA--%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%98%D7%9C%D7%98%D7%9C%D7%AA-%D7%9C%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%9E%D7%AA-%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%9D-/
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A//www.karmieli.co.il/%D7%9E%D7%92%D7%99%D7%A2-%D7%9C%D7%99-%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A9%D7%A8%D7%AA--%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%98%D7%9C%D7%98%D7%9C%D7%AA-%D7%9C%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%9E%D7%AA-%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%9D-/
https://plus.google.com/share?url=https%3A//www.karmieli.co.il/%D7%9E%D7%92%D7%99%D7%A2-%D7%9C%D7%99-%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A9%D7%A8%D7%AA--%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%98%D7%9C%D7%98%D7%9C%D7%AA-%D7%9C%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%9E%D7%AA-%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%9D-/
whatsapp://send?text=https%3A//www.karmieli.co.il/%D7%9E%D7%92%D7%99%D7%A2-%D7%9C%D7%99-%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A9%D7%A8%D7%AA--%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%98%D7%9C%D7%98%D7%9C%D7%AA-%D7%9C%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%9E%D7%AA-%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%9D-/
javascript: ShowImageViewer('pp_gal','https://www.karmieli.co.il/media-lib/portal1_page9302_media1.jpg')
https://www.karmieli.co.il/%D7%9E%D7%92%D7%99%D7%A2-%D7%9C%D7%99-%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A9%D7%A8%D7%AA--%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%98%D7%9C%D7%98%D7%9C%D7%AA-%D7%9C%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%9E%D7%AA-%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%9D-/
https://www.karmieli.co.il/
https://www.karmieli.co.il/%D7%9E%D7%92%D7%99%D7%A2-%D7%9C%D7%99-%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A9%D7%A8%D7%AA--%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%98%D7%9C%D7%98%D7%9C%D7%AA-%D7%9C%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%9E%D7%AA-%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%9D-/
https://www.facebook.com/PortalKarmieli/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CGqUiGGNSXsLKK5KLmLAPnN27yAminsbvW-P7t52EC6_jgebEGRABIP_78XNg-YLzg5gQoAHUo_u4A8gBAqkClukUdYOikz6oAwHIA8kEqgSdA0_Q7IyqMxGn_P3-JFka918jZuqzb-mzdktJYW99av4hSht4FUJjb4yLdXjl3k2hI_lw7Gi2kZco3_o4olF4jemE9QUl3iaNSrx63x8ZYpbVEoyLibbdBD613E-ZrvuOetUvCdX41ehBcGosHvXxYFhrlbIaI6Im4Ti9JZWQGlQ7BkitPQHjH03HEL6OPfjo9jU4OoisPWT8_Oq7Th5MX_EF3SsRwt93CaBRvDm2hgycGhfNUZxqPlM6IGrrou91CR9B9YCVVDvqCZ8Y9Snl7UG3zGGg4z226Zx-YucnbSdFSVfKPVtdZEDivGBVrq5xLhjb3jYnNquPa9SS58VWYR8VzZz340xTel61IIMOJXDKke_RlIE4wuH25P5iHXs39dO8CbfYBzZm5XGL9tYaSeaclQG1Sf4Sok9HSEHzUGJIDw2hGt5Jh-0YWIU5c7naYgmWOParZyhTroOIh-4U6WeQLnbMZjuqWHAAUOP0szhmSYfZlhw9qYTsbUWV1zdZoGjST1rPoGxZv7xnfYRn5BG4n8dG4y1C5-rSZojawATWlILU2QKgBgKAB5TchEeoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfy2RuoB6a-G6gH7NUbqAfz0RuoB-zVG6gHwtob2AcB0ggHCIABEAEYHrEJZgTGR7_VvgGACgGYCwHICwHYEw0&ae=1&num=1&cid=CAASEuRo4SEF77hu9wAqqH0cRs_2tg&sig=AOD64_3rJDWLhkoGShduMCECKzIBLRTOeA&client=ca-pub-8119441021992556&nb=17&adurl=https://www.alice.co.il/%3Futm_medium%3Dbanner%26utm_source%3Dgoogle%26utm_campaign%3DAlice_Display_Remarketing_HighIntent_Conversions_Feb20%26gclid%3DEAIaIQobChMIwrbfhMrn5wIVkgUGAB2c7g6ZEAEYASAAEgJ1UPD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CUvuSGGNSXtXoLcjE1wa925b4DqKexu9b8Y7w8aELr-OB5sQZEAEg__vxc2D5gvODmBCgAdSj-7gDyAECqQKW6RR1g6KTPqgDAcgDyQSqBKADT9D7JmukI8hZwuijnnWJ4wbGlPqB5_r9_fFxPJtYMzVqPUbsbb5VSiHlyea-ZrMMO4wmNjMisZV7elDpJiAyTM5HJNw-xQ7uMpGdVU5nfKarhIViAHH1hVPVCnyjVpUMThaaJGq78Kos5pwzwXVktAlMPT_yOs1ZRMx2FmFLPYKGdYJGKsmilM2XHydS3TKPkhPCgd9DzYAy0hZfRdf90JacJMegHJ9XeXqvX-OLkJcM2kuoskFnrEJzU0t2YuOduMtUGQCTrCG5-Fx7filnuQPoSZwIKzUE90ucXUlG1pxMzxOcMZQJOOeI1k6fUF8FVY0Hz2ky7zeREOyayZEIHwhyTqIIt7wSoWClJmzNywWLSi1JGTD3v_MdOPgwVLQHTxVj41wyxWFN6amZd_-JnyMG3xO4qcYyAX3uID3pUDifmtb2SzHWOQqvguX9qE80iUGAmFIAZj6JlKFXot37tp1WV_DmXGqiRgAcVwrc-VfdjckSIi3GMQI9Q6VUojylt0En9w94I9md6dfgVn6p99c4pFfqs7p-PANvPyirNOjABNaUgtTZAqAGAoAHlNyER6gHjs4bqAfVyRuoB5PYG6gHugaoB_LZG6gHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAfC2hvYBwHSCAcIgAEQARgesQlmBMZHv9W-AYAKAZgLAcgLAdgTDQ&ae=1&num=1&cid=CAASEuRoPUcsmsBRIhoIjEPzbWMb1Q&sig=AOD64_2oR6-CyCMdlhxXjUptL-aMsmfVDQ&client=ca-pub-8119441021992556&nb=17&adurl=https://www.alice.co.il/%3Futm_medium%3Dbanner%26utm_source%3Dgoogle%26utm_campaign%3DAlice_Display_Remarketing_HighIntent_Conversions_Feb20%26gclid%3DEAIaIQobChMI1dThhMrn5wIVSOLVCh29rQXvEAEYASAAEgL0S_D_BwE


23.2.2020 כרמיאל | פורטל כרמיאלי | מגיע לי להיות מאושרת- מילדות מטלטלת להגשמת חלום

https://www.karmieli.co.il/מגיע-לי-להיות-מאושרת--מילדות-מטלטלת-להגשמת-חלום-/ 2/2

אולי יעניין אותך גם

ראשי

לפייסבוק שלנו>
<LINK אודות רשת הפורטלים

המוצרים שלנו

כרטיסי ביקור דיגיטליים>
<LinkX אפליקציית

צרו קשר ותמיכה

<info@karmieli.co.il
חייגו אלינו: 0775455056>

כל הזכויות שמורות לרשת לינק ©

הרצאות ו
בעולם הע

שמלת נשף לכל אחת- המיזם הכרמיאלי

> קרא/י עוד

מגיע לי להיות מאושרת- מילדות מטלטלת

> קרא/י עוד

במסגרת פברואר יוצא מן הכלל שמובילה

> קרא/י עוד

https://www.karmieli.co.il/%d7%9e%d7%92%d7%99%d7%a2-%d7%9c%d7%99-%d7%9c%d7%94%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%90%d7%95%d7%a9%d7%a8%d7%aa--%d7%9e%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%98%d7%9c%d7%98%d7%9c%d7%aa-%d7%9c%d7%94%d7%92%d7%a9%d7%9e%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%95%d7%9d-/?page=homepage
javascript: ShowImageViewer('footer_clip','https://www.youtube.com/watch?v=t8v29DF_20k')
https://www.facebook.com/PortalKarmieli/
https://www.karmieli.co.il/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%A0%D7%95-%D7%A8%D7%A9%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%A7/
https://www.karmieli.co.il/#/
http://media-link.co.il/
https://www.karmieli.co.il/%D7%90%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%99%D7%AA-LINKX/
https://www.karmieli.co.il/#/
https://www.karmieli.co.il/
https://www.karmieli.co.il/tel:%200775455056/
https://www.karmieli.co.il/#/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CXFPxGGNSXt79Lo3J1wb4w6KYDe-WmP9apYeRiNoKmebY3vAYEAEg__vxc2D5gvODmBCgAcPL5v8CyAEJqQKW6RR1g6KTPqgDAcgDwwSqBKADT9BTEjFL-RujTWIB8UwbcLYUmr2fIlRJsMU9eniuhwGRVumWHcb30pJ_GUymgGjsyk3fK58CzALffHlL5Hvv9ArUHeCWuNtrkO-XmyVps3R2FmdFqbA_fcgoXq7cc6iMQ6fwAQkyRBbe3isfjKuEH-Th_72Utgdx59YyQOep8IeoQl_mgxCgqyyXtW1m2R1oneU43FxpBhyP_CvNt4GYFdjstRivf4rbjRwSRWE-sW5dnPdNC4GAlFcHJ82kGqzROWR9jeTaArCkUuFINOzsirgRSB4I5sD4Fp6GEyExTWGluHdXiHgayug0U963ZQbPVXKIUBfMTYnkR6NgFVvJebA_6KmDGMhTwqajD5VuhyWvls4LFJAQVHKvhKsUnUeF29pqa-YWnByiDNIkflP3FQuZJucGO6LhLWt9nCxgbXbSjea7m_3BBXTtKaGUaisPJ3ysrWxJIfL-KFtIFMHS7sk-eUdxoNliJWg52Jsk7bmkdffxrZYID1ljB8k1trXreEPop3Vsm4BlrkoHdeS_qzsz0Uy3iV34wAD8G__vxJ7ABJGk2qvEAqAGLoAHpbSZgAGoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfy2RuoB6a-G6gH7NUbqAfz0RuoB-zVG6gHwtob2AcA0ggHCIABEAEYHrEJ_CrPwcnKb26ACgGYCwHICwHYEwKIFAI&ae=1&num=1&cid=CAASEuRoyIV0zqgDiJ3UT9GFJfvuUQ&sig=AOD64_2pkqQY3TKPI4O-2OlJWTUIjesPdg&client=ca-pub-8119441021992556&nb=9&adurl=https://www.liatlazar.co.il/%3Fgclid%3DEAIaIQobChMI3unihMrn5wIVjeTVCh34oQjTEAEYASAAEgIA7fD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CXFPxGGNSXt79Lo3J1wb4w6KYDe-WmP9apYeRiNoKmebY3vAYEAEg__vxc2D5gvODmBCgAcPL5v8CyAEJqQKW6RR1g6KTPqgDAcgDwwSqBKADT9BTEjFL-RujTWIB8UwbcLYUmr2fIlRJsMU9eniuhwGRVumWHcb30pJ_GUymgGjsyk3fK58CzALffHlL5Hvv9ArUHeCWuNtrkO-XmyVps3R2FmdFqbA_fcgoXq7cc6iMQ6fwAQkyRBbe3isfjKuEH-Th_72Utgdx59YyQOep8IeoQl_mgxCgqyyXtW1m2R1oneU43FxpBhyP_CvNt4GYFdjstRivf4rbjRwSRWE-sW5dnPdNC4GAlFcHJ82kGqzROWR9jeTaArCkUuFINOzsirgRSB4I5sD4Fp6GEyExTWGluHdXiHgayug0U963ZQbPVXKIUBfMTYnkR6NgFVvJebA_6KmDGMhTwqajD5VuhyWvls4LFJAQVHKvhKsUnUeF29pqa-YWnByiDNIkflP3FQuZJucGO6LhLWt9nCxgbXbSjea7m_3BBXTtKaGUaisPJ3ysrWxJIfL-KFtIFMHS7sk-eUdxoNliJWg52Jsk7bmkdffxrZYID1ljB8k1trXreEPop3Vsm4BlrkoHdeS_qzsz0Uy3iV34wAD8G__vxJ7ABJGk2qvEAqAGLoAHpbSZgAGoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfy2RuoB6a-G6gH7NUbqAfz0RuoB-zVG6gHwtob2AcA0ggHCIABEAEYHrEJ_CrPwcnKb26ACgGYCwHICwHYEwKIFAI&ae=1&num=1&cid=CAASEuRoyIV0zqgDiJ3UT9GFJfvuUQ&sig=AOD64_2pkqQY3TKPI4O-2OlJWTUIjesPdg&client=ca-pub-8119441021992556&nb=19&adurl=https://www.liatlazar.co.il/%3Fgclid%3DEAIaIQobChMI3unihMrn5wIVjeTVCh34oQjTEAEYASAAEgIA7fD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CXFPxGGNSXt79Lo3J1wb4w6KYDe-WmP9apYeRiNoKmebY3vAYEAEg__vxc2D5gvODmBCgAcPL5v8CyAEJqQKW6RR1g6KTPqgDAcgDwwSqBKADT9BTEjFL-RujTWIB8UwbcLYUmr2fIlRJsMU9eniuhwGRVumWHcb30pJ_GUymgGjsyk3fK58CzALffHlL5Hvv9ArUHeCWuNtrkO-XmyVps3R2FmdFqbA_fcgoXq7cc6iMQ6fwAQkyRBbe3isfjKuEH-Th_72Utgdx59YyQOep8IeoQl_mgxCgqyyXtW1m2R1oneU43FxpBhyP_CvNt4GYFdjstRivf4rbjRwSRWE-sW5dnPdNC4GAlFcHJ82kGqzROWR9jeTaArCkUuFINOzsirgRSB4I5sD4Fp6GEyExTWGluHdXiHgayug0U963ZQbPVXKIUBfMTYnkR6NgFVvJebA_6KmDGMhTwqajD5VuhyWvls4LFJAQVHKvhKsUnUeF29pqa-YWnByiDNIkflP3FQuZJucGO6LhLWt9nCxgbXbSjea7m_3BBXTtKaGUaisPJ3ysrWxJIfL-KFtIFMHS7sk-eUdxoNliJWg52Jsk7bmkdffxrZYID1ljB8k1trXreEPop3Vsm4BlrkoHdeS_qzsz0Uy3iV34wAD8G__vxJ7ABJGk2qvEAqAGLoAHpbSZgAGoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfy2RuoB6a-G6gH7NUbqAfz0RuoB-zVG6gHwtob2AcA0ggHCIABEAEYHrEJ_CrPwcnKb26ACgGYCwHICwHYEwKIFAI&ae=1&num=1&cid=CAASEuRoyIV0zqgDiJ3UT9GFJfvuUQ&sig=AOD64_2pkqQY3TKPI4O-2OlJWTUIjesPdg&client=ca-pub-8119441021992556&nb=0&adurl=https://www.liatlazar.co.il/%3Fgclid%3DEAIaIQobChMI3unihMrn5wIVjeTVCh34oQjTEAEYASAAEgIA7fD_BwE
https://www.karmieli.co.il/%D7%A9%D7%9E%D7%9C%D7%AA-%D7%A0%D7%A9%D7%A3-%D7%9C%D7%9B%D7%9C-%D7%90%D7%97%D7%AA--%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%96%D7%9D-%D7%94%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99-%D7%99%D7%A6%D7%90-%D7%9C%D7%93%D7%A8%D7%9A/
https://www.karmieli.co.il/%D7%9E%D7%92%D7%99%D7%A2-%D7%9C%D7%99-%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A9%D7%A8%D7%AA--%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%98%D7%9C%D7%98%D7%9C%D7%AA-%D7%9C%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%9E%D7%AA-%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%9D-/
https://www.karmieli.co.il/%D7%91%D7%9E%D7%A1%D7%92%D7%A8%D7%AA-%D7%A4%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%90%D7%A8-%D7%99%D7%95%D7%A6%D7%90-%D7%9E%D7%9F-%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%9C-%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%A8%D7%A9%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%AA%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9D-%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%90%D7%9C-%D7%91%D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A3-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A7-%D7%95%D7%94%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%90%D7%A0%D7%9C-%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%9C-%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%9D/

