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 הקדמה

בקרב החברות מחצית ויותר מ במגזר הפרטימהווים את החלק הארי עסקים משפחתיים , ישראלב

    הציבוריות.

 

עסק השל העיקריים מהווים את היתרונות התחרותים משפחתית ה וגאוועסקית מחויבות, תרבות 

 משפחתי. ה

 

לבחון כל פעם מחדש את את בעלי העסקים מאלצים  שינויים חברתיים, טכנולוגיים וכלכליים

כשלים העסק נ עם זאת, אם בעליאת בעלי עסקים משפחתיים. בייחוד פעולותיהם ומאתגרים 

 העסק. הישרדות שלולפגום ביכול לערער כשלעצמו המשפחה, זה  העסק עם אלה של צרכיב וישב

 

משותפות וגם מטרות אשר לה שים נקבוצה של אמעוצב על ידי ו הוא ייחודימשפחתי עסק  כֹּל

משותפים לכל העסקים  אתגרים אני מוצאת שישנםיחסים. עם זאת, ת ומערכהיסטוריה של 

 :אלו הם העיקריים שבהםו המשפחתיים

 

  וניהול קונפליקטים תקשורתשיפור ה• 

 ניהול השינוי• 

 העסקת בני משפחה• 

 העברת העסק לדור הבא• 

 

להגביר את ולסייע כיצד  מעשיותמתמקד באתגרים אלו תוך מתן עצות לפניכם שכתבתי מדריך ה

ה מהווה אינאך  חוברת זו נכתבה כמדריך כלליכמו כן,  ההצלחה של העסק המשפחתי.סיכויי 

 תחליף לייעוץ מקצועי. 
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וניהול קונפליקטים תקשורתשיפור ה  

  האנשים. כל את שמחברת הבסיסית החוליה היא תקשורת

 

 לפעמים יוצא כך מתכוונים. אנחנו למה מבינים תמיד לא אבל לדבר יודעים שכולנו היא, עובדהה

 עלולה שכזו משובשת תקשורת לגמרי. אחר מסר קולט השני הצד אך אחד משהו יםאומר שאנחנו

 את שמעכירים לקונפליקטים גורמת היא כי למה? משפחתי, בעסק מדובר כאשר בעיה להוות

 באווירה ולחבל ביעילותו לפגוע העסק, של קיומו על לאיים עשויה גם רבים ובמקרים האווירה

 המשפחתית.

 

תקשורת תהיה  ורבת בעסקמעתהיה הנחה שככל שהמשפחה טועים בתיים עסקים משפחבעלי 

 צפוי להיות המקרה ולעתים ההפך הוא הנכון.בהכרח זה לא  חופשית ופתוחה.

 

 אשר אם רק נוגעים בהןשל בעיות משפחתיות שלם מגוון על מכסה עמוס לעיתים פשוט סדר יום 

 ם. מילא נעי כיםסכסוהתפרץ לים עלול

 

דיו, מוקדם עימם למרות העובדה שקונפליקטים משפחתיים רבים ניתנים לפתרון אם מתמודדים 

 ". משנתם דוביםא לעורר היא "לת לא מדוברלעיתים ההבנה הסמויה וההרי ש
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 מה קורה כשמתעלמים מקונפליקט?

 התעלמות מהשני. אחד שונים היותנו מעצם וזאת הזמן כל קיימים אדם בני בין קונפליקטים

 עם אחד פעולה לשיתוף וברצון במוטיבציה לפגוע עלולה להפך, אלא אותו, מעלימה לא מקונפליקט

 השני.

 

  מורכב. יותר קצת העניין משפחתי בעסק

 אין קונפליקט שבעת יוצא כך מהמשפחה. חלק הוא והעסק מהעסק חלק הם במשפחה יחסים

 את מעכיר ולרוב הבית, לתוך פנימה, גם תךא ממשיך הקונפליקט "הביתה", לברוח אפשרות

 לעכב עלול הקונפליקט המשותף. העושר על לאיים וגם במשפחה ביחסים לפגוע ועלול האווירה

 ביחד. לעבוד המוטיבציה את ולהפחית בעסק תהליכים התקדמות

 

 .הסכסוך של בתחילתו עוד נמצאים אנו כאשר זאת לפתור עדיף זמן, לאורך כך להישאר מומלץ לא

 

 

  ,חשבו על סגנון הניהול שלכםכעת 

 למשפחה כאחד? מתייחסים או בני המשפחה בעסק אתם מקשיבים ל האם 

  את לשנות בני משפחה עשויים המשפחתי, עסק ליתר על כן, בגלל קשרים בתוך ומחוץ

 משפחה רוצים? המה בני  יםבאמת יודעם אתהאם  מכאן,ו ,עם הזמן השקפותיהם

  ולדבר איתכם באופן גלוי ופתוח כםשהם יכולים לספר ל יםמרגישהאם הם באמת? 
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 המלצות 

 צירת אווירה לדיון פתוח בקרב בני המשפחהי. 

  לפני אפילו את לעשות זו הערכית של העסקלזהות ולתעד את מטרות המשפחה ואת הליבה

 תכנית עסקית.שמכינים 

  לכולם קולמתן זה לזה והקשבה. 

  באופן  שצריך לרוץ בועסקי מיזם זהו דבר פו של בסוכי  את העסק שבני המשפחה מביניםודא ול

 .מטרות אישיותעל רק ולא ות עסקידגש על מטרות צריך לשים זו נקודה ב מקצועי.

 לדבר ישירות אחד עם השני. הודעות: ו מאחרים להעביר לכםאל תבקש 

 על בני משפחה אחרים. התקפות אישיותמאשמה או מהטלת  והימנע 

 מבלי להשמיע את החששות שלכם הסתייגותבו  לכםשיש כלשהו לדבר מו לעולם אל תסכי ,

 לעודד בני משפחה אחרים לעשות את אותו הדבר. ,ובמקביל

 כדי לבנות הסכמה  וזאתאת המטרות והצרכים של בני משפחה שיחה עניינית שתכלול ם יקיל

 לא צו. והסכמה הנקודה היא שזו צריכה להיות משותפת. 

 

 לא קורה ביום אחד. שבתוך עסק משפחתי הוא תהליך  שיפור התקשורת זכרו...

את  הזכות עבור בני משפחה להביע ליצור אתנדרשים ם לעבוד אתכך כדי לגרום ל

 דעותיהם.
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 ניהול השינוי

 

 תכלס' אם זה עובד, אז למה צריך לתקן את זה? 

 

מהיוזמות לשינוי ארגוני בעסקים נכשלות. העולם משתנה  70% כי קרוב למחקרים שנערכו מראים 

כל הזמן והשינויים הופכים לחלק שכיח בחיינו ובכל זאת מרבית הארגונים לא מצליחים ביישום 

 תהליכי שינוי. 

 

 מצד שני,

 

אבל לעיתים  נוחבהכרח לא הוא כשזה מגיע ו , שינויההוא נו בחייהקבוע יחיד הדבר הכי עובדה היא 

מַנע.הוא פשוט  י נִּ לתִּ   בִּ

 

בסביבה העסקית הנוכחית, כולנו מתמודדים עם שיעורי שינוי הולכים וגוברים, במיוחד בתחומים 

 הבאים:

 שינויים כלכליים מקומיים וגלובלים• 

 שינויים בצרכי הלקוח• 

 שינויים בשוק העבודה• 

 תחרות עסקית• 

 שינויים בסגנון חיים• 
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 תהליכי שינוי נכשלים?מדוע 

 

 כמה אמנה בכללן אך שונות, סיבות אמצא השינוי ניסיון לאחר שאנתח עסק שבכל מניחה אני

 מהם:

  

 קיימת היתה שלו מעורבות הניהול, שכבת בקרב פחותה מעורבות או בתהליך מעורבות חוסר א.

  בשינוי. בצורך העובדים את ולשכנע ההתנגדות את להפחית יכולה היתה

  

 אי של נרחבים אזורים בו קיימים מפחיד, הוא שינוי כי שינוי לקבל נוטים אינם האנשים רוב ב.

 לוותר שיצטרכו בדברים כלל בדרך מתמקדים העובדים שינוי, יוזמת משיקים כאשר וודאות.

 אשר השינוי, את לאמץ המקדימים אלו את כמובן ישנם בתהליך. שירוויחו בדברים במקום עליהם

 בהתנגדות. או באדישות מגיבים האנשים רוב אך אותו, מעודדים

  

 העובדים את לשכנע כדי שבידיהם המידע כל את מציגים לא השינוי את המובילים האנשים ג.

 העובדים מכך, כתוצאה  התהליך. אורך לכל אחד בקול מדברים לא הם השינוי. בנחיצות

  זאת. להכשיל מנסים אף או לכך שיםואדי בכך צורך יש שבאמת מאמינים לא מהשינוי המושפעים

  

 שהעובדים להיות מאוד יכול מטופלות. ואינן מדוברות אינן מהשינוי העובדים של החששות ד.

 ללחץ וגורם חששות מגביר חלקי מידע העברת או מידע העלמת כל אך השינוי עם פעולה ישתפו

 נפסק. שלא

 

רק מנקודת מבט עסקית אלא גם  שינוי לאבעוסקים עסקינן הרי שאלו עסקים משפחתיים אם ב

ילדיו מפעולותיהם של היה שונה ת דינמיקה משפחתית. לדוגמה, הדרך שבה פועל יזםמהיבט של 

 ישתנו.לניהול והנהגת העסק כוחות המוטיבציה בגלל ש בפרט כשותפים
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רותי תחיתרון יציבה מאפשר ליצור משפחתית עסקית תרבות  משפחתי, שמירה עלעסק עם זאת, ב

האתגרים מהווה את אחד בסביבה ים שינויהתאמות לזה עם הצורך בשכאיזון  המתחרים.פני על 

 בפני עסקים משפחתיים.יקריים הע

 

 

 ברמת המשפחה בעסק המלצות

 מומלץ ולכן ים באופן תמידי המציאות העסקית דורשת שינוי .בלתי נמנעדבר קבל את השינוי כל

  שינוי.  כתירוץ לא לעשות "עושים מאז ומתמידזה מה שאנחנו "לבטל את האימרה 

 באים לידי  לכבד שינויים אלה ולהבטיח שהם ולכן ישמשתנות עם הזמן יחיד בעסק מטרות ה

 .ביטוי

  בדרכים שונות. שינוי עשוי להשפיע על אנשים שוניםהעובדה שלהכיר ולהעריך את 

  עתיד העסק אבל גם העתיד האישי.על , גם העתיד לחשוב על כדיזמן מספיק להקדיש 

 

 

 ברמת העסק המשפחתי המלצות

  לעובדים כזו אשר תשיג את בעלי העסק ומנהליה קיימת חשיבות רבה בהשגת הסכמה בין

מעורבות העובדים. כדי שתהליך השינוי יצליח כדאי וצריך "לדבר בקול אחד" ביחס לשינוי המוצע. 

השינוי למעורבים היא זו שתייצר את האנרגיה והתנופה שיתוף פעולה בין הצוות שמוביל את 

 להצלחה.

    .מנהיגות להובלת שינוי מחייבת את המנהלים ליצור שותפות עם העובדים המושפעים מהשינוי

כך שיוכלו לזהות ולפתור את חששות העובדים  עסקחשוב מאד שהמנהלים יקשיבו ויעודדו שיח ב

 ת והעצות שיש להם ליישום השינוי המוצע.מהשינוי וגם יפיקו תועלת מהתובנו
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  ,חשוב שהעובדים יראו את התמונה אליה שואפת ההנהלה להשיג. כאשר הפעולות הן קטנות

יומיות מבלי אפשרות לשרטט את התמונה כולה יהיה קשה לעובדים לשתף פעולה עם זה. אך כאשר 

 רתם לכך.יל יותר לעובדים להמשרטטים מפה מדויקת וברורה של מה הולך להיות בעסק יהיה ק

  לדבר בקול אחיד בצוות המוביל. לעיתים נתקלים בצוות מקצועי אשר מוביל את השינוי אך

מקרין גם על העובדים בשטח. לכן רצוי לגבש קול מוביל שתיאום וסר ח, מדבר במספר קולות שונים

 שכן זה יגדיל את הסיכוי להצלחת השינויים.בצוות ההיגוי המוביל את השינוי, 

  

 

מחייבים שינויים הם לא דבר קל, לא בחיים האישיים ולא בעסקים ובארגונים. הם 

הדבר הקבוע  ואה . ובכל זאת, שינוימה שהורגלנו אליומאותנו לנהוג אחרת מהמקובל, 

 כדי להשאיר אותנו על המפה. וזאת המציאות  בחיים וברוב המקרים מחוייב
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 העסקת בני משפחה

 

מצם זאת לשני נצולצורך הדיון אנחנו מכירים בעולמנו סגנונות שונים של עסקים משפחתיים 

 עיקריים: סגנונות 

 

 העסקקודמת כאלו אשר המשפחה 

 וכאלו אשר העסק קודם למשפחה.

 

 שכזה יש יתרונות וחסרונות ואין מצב אחד עדיף על משנהו.  סגנוןלכל 

 

קביעת הסגנון הנבחר תלויה במשפחה ובתרבות המשפחתית שלה. במצב בו העסק קודם למשפחה 

סיכוי סביר כי נמצא את בני המשפחה אשר מתאימים באופן מקצועי לעסק בעוד שבעסקים 

 .אחים שפחות מתאימים לעבודה בעסקמשפחתיים בהם המשפחה קודמת לעסק נוכל למצוא גם 

 

"עבודה לכל כמעסיק של בני המשפחה וככזה שמספק להם להיחשב  יש נטייה לעסק המשפחתי

דרישות העסק מ . יחס כזה מתעלםשלהם מחויבותלללא קשר ליכולות ווזאת לפעמים החיים" 

 .בני המשפחההצרכים של מ להתעלם גם ועשוי

  

צוות של  מתאימהמקצועית העסק המשפחתי לשמור על איכות  חייבבסביבה עסקית משתנה 

אנשים, בין אם בני משפחה ובין אם העסיק לא יכול להרשות לעצמו להעסק בכל הרמות. העובדים 

 .ורמים לעסק המשפחתילא תשלאו, 
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על חשבון עובדים אחרים יכול להשפיע באופן שלילי ולגרום לחוסר קידום יתר של בני משפחה 

 ץ. על גיוס עובדים מבחו עשוי להקשותאף ו משפחההעובדים שמחוץ לל שמוטיבציה 

 

שכן )או בעברית: להעדיף שלא להעסיק נשים מהמשפחה( מגדר לא להפלות על שלהזכיר חשוב כאן 

 משפחה.מתוך הפוטנציאליים אנושיים משאבים  עלול להחמיץהמשפחתי העסק 

 

 המלצות

 עסק המשפחתיכניסתם לעבודה בירכשו ניסיון מקצועי מחוץ לעסק לפני המשפחה שבני ף עדי. 

תרמו יותר לעסק המשפחתי. ימקצועי מחוץ לעסק ה נםניסיו אתוכשים שרבני משפחה נמצא כי 

  לעסק. שונות פרספקטיבותיון מקצועי רחב וניס, להביא רעיונות חדשיםיכולים הם  למה? כי

 בין היתר גם הגדרת  יםשכולל שמתאימים לכשרונםבתפקידים יועסקו בני משפחה ראוי וכדאי ש

 .תפקיד ברורה, סמכויות ואחריות

  בני משפחה ובין אם אלו הם , בין אם לכלל העובדים  ים/ שנתי יםחצי שנתי יםמשובומתן ניהול

 לאו.

  חשש הבגלל רק בגלל שהם משפחה ורק תפקידים בכירים למשפחה הבני את לכלול לא מומלץ

ותר לתפקיד, ים מתאי ,בני משפחהשאינו מ ,אחד מהעובדיםשליטה על ידי המשפחה. אם  מאובדן

 .כדאי לייעד אותו לכך

 בנתיים, עד שיהיה לא מומלץ להכניסו  ,עסקבתי לבן המשפחה קובמידה ואין תפקיד תעס"

 .תפקיד הולםיוכנס לאלא כשיתפנה משהו....", 

 כהזדמנות ו עסקית, כהזדמנות לפרנסה הזדמנותכ יש להתייחס לעבודה בעסק המשפחתי

 .חסד מעצם היותך בן משפחהבלא ו, לצמוח ולהתפתח
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 זה ישתלם להם"המשפחתי תוך רמזים עבים ש עסקל אין ללחוץ על בני המשפחה להצטרף" ,

 בטווח הארוך. קשייםיכול לגרום להלחץ כשלעצמו 

 להוכיח את  , כדייותר מאחרים , לעיתים אףקשה בני משפחה צריכים להיות מוכנים לעבודה

 עצמם.

 ירשת.ש כבוד שהרווחת, לא מהמניותמתוך  סמכות אמיתית באהש צריך לזכור 
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 הבא דורהעברת העסק ל

 

 הבת, או שלכם, הבן זה אם אפילו אתה. לא שהם לידיים עסק להעביר מפחיד די שזה להניח ניתן

 מכירים אתם שנים, עשרות בו עובדים לפחות או העסק את שהקימו כמי עדיין, שלהם. הזוג בני או

 הבא. הדור כמו לא ובטח בטח ולפנים, לפני העסק את

 

 אך והאחרון, הסופי החלק כלל ובדרך בתהליך הקל החלק לעיתים היא הבעלות או הניהול העברת

 העסק הרי כי דומיננטי גורם היא המשפחה המשפחה. ושל העסק של הכנה זה לתהליך קודמים

 או םמובני תמיד לא שני, מצד עליהם. לשמור עניין העסק כבעלי לנו ויש אותה משרת עבורה, נועד

 בעסק. שלנו הבחירות או שלנו העסקיות ההחלטות מוסכמים

 

 לדור המשפחתי העסק של רציף מעבר הבטחת הוא משפחתי בעסק החשובים האתגרים אחד

 דורי. הבין במעבר ההורשה תכנון הוא המוצעים הפתרונות אחד כאשר ההמשך

 

 ולמי ,איך מתי, של קשות החלטות עם להתמודד צריכים העסק בעלי בו אתגרים טעון תהליך זהו

 ולמשפחה. לעסק הצלחה ומקסימום נזקים מינימום עם העסק של המושכות את להעביר

 

 יםדורלא שרבים עסקים  ,לצעריכאשר, עסק משפחתי וקריטי בחשוב שלב מהווה  ידֹורבינהמעבר ה

 .זהמעבר 

 

 כאשר ויתור על שליטהגם ב הדרגתיבאופן ו ,יורשהשל  ויהויבזכרוך לדור הבא עברת העסק תכנון ה

 יזמים נרתעים מלהכיר בכךמה רביםכי  ,ההדברים הקשים ביותר להשג אחדמהווה את האחרון 

 .לנהל את העסק שלהם יםמסוגלשבעצם ישנם עוד אנשים אשר 
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 כגון: ,שאלותעם פירושו גם להתמודד המעבר הבינדורי תכנון 

  מוסמך יותר? יהיה מתאים ול העסק או שזר והימתאימים לנדור ההמשך האם 

  ראוי לשמש כיורש ומוביל העסקאשר מדור ההמשך מיהו הנציג ? 

  לתוך העסק?בני דור ההמשך מעוניינים להיכנס האם 

  את העסק? מכור נמשפחה אם יהיה זה טוב להאם 

  אחרי הפרישהמה אעשה עם עצמי? 

 

 

 ?מה קורה כשאין תכנון בין דורי

 של היציבות הבטחת עבור כפתרון ההמשך לדור ההורשה את מתכננים רבים משפחתיים עסקים

 אירוע כאל לכך מתייחסים אלא זאת מתכננים לא אשר אחרים ישנם זאת עם המשפחתי. העסק

  לילדיהם. המושכות ימסרו זה שביום העסק, של בחייו יום יומי,

 

 .מרצון החברה את עוזבים או הפרישה עם משלימים העסק בעלי מושלם, בעולם

 

 אך אחרים, חהמשפ לבני המושכות את למסור מוכנים שהם לומר עשויים שהם מוצאים אנו בפועל

 שנים כמה תהליך שתכנון לכך הסיבה זאת קשה. מעבר להיות יכול שליטה על ויתור דבר של בסופו

 הכרחי. הוא מראש
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 המלצות

 כמה מוקדם? אפילו כשהדור הבא  מוקדם.כמה שיותר צריך להתחיל מעבר הבינדורי תכנון ה

 עושה צעדים ראשונים בכניסתו לעסק.

 דיון עם . בנושא רגשנותמהימנע ולנסות ל ראש פתוח אפשרויות הירושה עםשקול את כל ל

 .יכול לאזן את העניין אחרים

 כדי למנוע אכזבות מיותרות כוונות מלכתחילהלרצף והתוכניות להמשפחה מודעים שבני ודא ו. 

  בראש בלבד יתשנבנתוכנית לא ו תהיה כתובההמעבר הבינדורי תוכנית עדיף כי. 

  פיתוח מנהלים לשקול במידת הצורך הוא האתגר העיקרי ועדיף יורשים פוטנציאליים מציאת

 .של המועמד הפוטנציאלי כדי לקדם ולשפר את איכויות הניהול

 תשואות גבוהות יותר עבורהביא עשוי ל קצועילעיתים ניהול מ –בחוץ השוק אל תתעלם מ 

 משפחה.הבני יותר מאשר  ,המשפחה לטווח ארוך

 אפשרות . מכאן שאחת הותסבלנמועמד הפוטנציאלי, נדרשת כאן את המן כדי להכשיר נדרש ז

 לא מסכים איתם.  , כבעל העסק,אם אתה לתת להם להביע את הרעיונות שלהם אפילוהיא 

 אמור לעזור כשלעצמו  הכנסה לאחר פרישה. ֶזהכמקור עסק ב נסה, ככל שתוכל, לא להיות תלוי

 .ות יותר מקצועיות מבלי לערב עניין אישי בתוכןלתת עצ
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 כלים לניהול עסק משפחתי

ת להציג בפניכם כלים שמסייעים לעסקים לתיאור האתגרים וההמלצות בגינן, אני מעוניינף בנוס

קם מוכרים וידועים, חלקם פחות, אך כדאי ליישמם תוך אשר בחלכלים משפחתיים בניהול העסק. 

 הבטחה כי ישומן יניב תוצאות טובות.

 

 משפחתית אמנה בניית

 בין )או והשני הראשון הדור בין משותף הליך באמצעות מגובשה מסמך היא משפחתית אמנה

 חלוקת העסק, את ינהל מי :כמו עיקריות סוגיות בדבר להסכמות להגיע ונועד השונים( הדורות

  .שונים נושאים ועוד דיבידנדים חלוקת מקובל, משכורת גובה בעסק, להשתלב אפשר איך מניות,

 

 למסמך להגיע אפשר בסופם אשר מפגשים מספר וכולל קצר אינו ,כלל בדרך ,האמנה בניית תהליך

 למי וגם בעסק ופעיל שעובד למי גם לכולם, ברורים הכללים שבו המשפחה בני על מוסכם הבנות

 אלו. הסכמות לולא לעלות עלולים אשר האפשריים החיכוכים את להקטין יכול שלעצמו זה .שלא

 

 

 משפחתיות שיבותי

 מסירה אשר אופציה להיות יכולה לרבעון אחת או לחודש אחת בתדירות משפחתיות, ישיבות קיום

 בעסק קורה מה לדעת רוצים כן אבל פעיל באופן בעסק שותפים אינם אשר אלה מעיניי ערפל של ענן

 בצורה ומנוהלות ותמובנ להיות מחויבות אלא חברתי מפגש רק אינן אלו ישיבות מועדות. פניו ולאן

 חדשים בדברים המשפחה בני את לשתף מטרה מתוך עסקי דיווח יהיה הדיווח ומכובדת. קבועה

 בהתלבטויות. גם אך בעסק
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 דירקטוריון ישיבת

 כך לא אך ,וכדומה ציבוריות חברות הגדוליים, לעסקים רק מיועד שדירקטוריון לחשוב נטיה יש

 ופנימיים, חיצוניים מדירקטורים בנוי אשר דירקטוריון להקים יכול בינוני-קטן עסק גם הדבר.

  משפחה.ה בנימ  גם ינהםב

 

 לשתף היא המלצתי אבל ציבוריות מחברות החוק שמחייב כפי חיצוניים אנשים לצרף הכרח אין

  .המשפחה של מזו שונה ראיה זווית מביאים בהכרח הם שכן אלו אנשים

 

  השוטפת. עסקיתה להתנהלות תרומה אלו ראיה בזוויות יש
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 לסיכום,

 

 המשפחתי. העסק לניהול וברורים טובים כלים לך נתן זה מדריךש מקווה אני

 

 השירותים מגוון את ולראות כאן בלחיצה לאתר להיכנס אותך מזמינה אני סיום לפני רגע

 ה.קדימ שלך העסק את לקחת לך לעזור שיכולים

 

 שוטפים עדכונים ולקבל linkedin  ה ולדף acebookF ה לדף להצטרף ךאות נהמזמי אני כן כמו

 ובעולם. בארץ משפחתיים, עסקים אודות

 

 זה. בנושא שאלה לכל קשר עימי ליצור מוזמנים הינכם בנוסף,

 

 רבה, בהערכה

 

 יוסף חדוה
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