
שעות פתיחה: 
יום א' 15:00-18:45

יום ב' 09:00-12:45, 15:00-18:45
יום ג' 15:00-18:45

יום ד' סגור
יום ה' 10:00-12:00, 15:00-18:45

יום ו' סגור
*השעות נתונות לשינויים

ספריית המתנ"ס היא חלק 
מרשת "כותר ראשון", 

בעלת מאגר גדול מאוד של 
ספרים ופריטים שונים כגון: 

משחקים וסרטים.
הספריה נגישה, פרטים 
נוספים באתר המתנ"ס.

להשכרה
אולם מופעים

ניתן לשכור במתנ"ס אולם מופעים מרהיב לטובת כנסים, מופעים, 
הצגות ופעילויות חברה. האולם מדורג עם 380 מקומות ישיבה. 

מתאים לכל מאורע.

חדרים
ניתן להזכיר חדרים להרצאות, סדנאות.

ספריית המתנ"ס

03-9688100/1 מנהל המתנ"ס  נועם דרסינובר 

03-9688100 מנהלת לשכה ורכזת נגישות  רביטל בן עמי 

03-9688101 מזכירות ומנהלנית  אילה ברזילי 

03-9688104 מנהלת שלוחות קייטנות ורכזת חוגים  אילנית רונן כהן 

03-9688105 רכזת תרבות  נגה אבס 

03-9688103/053-7771059 רכזת ומתכללת קהילה  נעמי בן משה 

רכזת מעגלי תעסוקה  052-8422515 סיגל גולדפינגר 

03-9688107 ספריה  אורלי גולן 

03-9699108 אבות הבית  רמי גחם / עובדיה שערי 

050-3352286 רכז קהילה ונוער להט"ב  אלי ביטון 

054-7172701/03-9688106 רכזות עמיתים  אנה קרפ/ אלה קרפ משש 

03-9688114 רכזת מייק"ר  מלי סלע 

050-9060414 רכזת תוכנית רעים  שי ארגמן 

052-8340809 רכז תוכנית של"מ  מאיר גרשטיין 

שילוב וקידום של קהילת הלהט"ב
)לסביות, הומואים, טרנסג'נדרים וביסקסואלים(

במסגרת התכנית מספר מוקדי פעילות:
תכנית "שווים" – תכנית לנוער גאה בטווח הגילאים 14-18

הוועדה הגאה של ראשון לציון – תכנית בינוי קהילה למבוגרים בני +21
פורום משפחות גאות – להורים בני אותו המין

מטרת התכניות היא מתן מענה לצרכים הייחודיים של חברי וחברות 
הקהילה הגאה תושבי העיר.

לפרטים: אלי ביטון, רכז קהילה ונוער להט"ב.
Eliko_b@hotmail.com ,050-3352286

תנועת של"מ - שרות לאומי למבוגר
תנועת של"מ הינה תנועה עממית להתנדבות בקהילה שהוקמה 

ביוזמת משרד החינוך והחברה למתנ"סים.
מטרת התנועה לממש את ההון האנושי בחברה הישראלית,

ולהפוך את ערך התנדבות לאורח חיים. גמלאים המעוניינים להתנדב 
בכל תחום, ניתן לפנות למאיר גרשטיין רכז של"מ 052-8340809

.meir-gr@bezeqint.net

קהילה
קהילת שיכוני המזרח, אנו מזמינים אתכם להמשיך ולחוות אתנו את 

תחושת הממ"ש = מעורבות, משמעותיות ושייכות. 
נשמח שתקחו חלק פעיל בהבאת יוזמות ובשותפות לדרך לטובת 

קהילה חזקה ומגובשת. 
אנו מאמינים בחיבור אנושי דרך אינטראקציה בין אנשים - מחכים לכם.

לפרטים: נעמי בן משה, רכזת ומתכללת קהילה
 kehila.m.r.l@gmail.com ,03-9688103/053-7771059

תוכנית פל"א
למידה וחיזוק חברתי לעולים חדשים בשיתוף בה"ס זלמן ארן.

תוכנית מיק”ר
מרכז ילדים קהילתי ראשל"צ, פועל פעמיים בשבוע בשעות אחה"צ 

ומציע מגוון רחב של פעילויות לילדי כיתות ד-ו, כשבכל סוף חודש, 

מוזמנים הילדים ליהנות מפעילות שיא מהנה וחווייתית. 
מטרת המיק"ר לעודד את הילדים להתנתק מהמסכים. להרחיב 

את המעגל החברתי וליצור גיבוש בין הילדים. לתת לכל ילד/ה את 
ההזדמנות להביע את כישוריו ואת יכולותיו האישיים.

ms.maiker@gmail.com ,03-9688114 לפרטים: מלי סלע רכזת מיק"ר

בנק הזמן
 יוצר קהילה מגובשת של שווין בין שווים נותנים ומקבלים.

תחומי הנתינה והקבלה הם רבים ומגוונים בשל ההון האנושי הרב של 
חברי קהילת בנק הזמן בשיתוף החברה למתנ"סים ועיריית ראשל"צ.

משחקיה
פעילות חינוכית בימים א'-ה' החל מהשעה 16:00.

ללא תשלום. ניתן להשאיל משחקים.

תכנית השתלבות בפנאי
אנו מזמינים אתכם לקחת חלק בפעילות הפנאי של המתנ"ס 

לאנשים בגילאי 18-65 עם 20% נכות ומעלה, המוכרים ע"י המוסד 
לביטוח לאומי, יהנו ממגוון חוגים ופעיליות במחיר מוזל!
התוכנית משותפת לחברה למתנ"סים ולמשרד החינוך. 

שלוחות חוגים בבית ספר ישורון ו /או רמז
מחול, מדעים ורובוטיקה, קפוארה, שחמט, קומיקס לגו הנדסי, המדען 

 הירוק. אילנית רונן כהן, רכזת חוגים ומנהלת שלוחות וקייטנות,
ah@rishonmiz.matnasim.co.il

חבורת זמר הורים וילדים
אמא חלמה להיות זמרת? אבא רצה לשיר ולא יצא? הבן אוהב לשיר? 

באנו להגשים לכם את החלום !
אנו פותחים להקת זמר הורים וילדים-חבורת זמר בין דורית ואתם 

מוזמנים להיות חלק מהגשמת החלום!
מפגש מוסיקאלי מרתק של הורה וילד יחד! שירה בצוותא במפגש 

 שבועי משותף בהנחייה ובניהול מוסיקאלי של שלום סוטו.
מיון ראשוני ובחינות קבלה יתקיימו אצלכם בשכונה בקהילה אתם 

תרשמו ואנחנו נגיע אליכם. לפרטים נוספים במתנ"ס.

חוגגים יומולדת
ניתן לשכור במתנ"ס חדר לימי הולדת, מסיבות, כנסים, אירועי 

תרבות ועוד. חדר ממוזג ומרווח, מייחם, שולחנות וכסאות לפי הצורך.

חוגגים יום הולדת עם סרט פיצה!
כעת תוכלו לארגן לילדכם מסיבת יום הולדת מקורית מהסרטים!

אירוע פרטי בו יוקרן סרט פרטי לילד ולחבריו אשר בסופו יקבל כל 
ילד משולש פיצה.

רעיון מושלם ומקורי לימי הולדת, מסיבות כיתה ועוד.

"עמיתים לבוגרים"
תוכנית של החברה למתנ"סים ומשרד הבריאות הפועלת לשילוב 

אנשים עם התמודדות נפשית בקהילה. מזמינה אתכם, זכאי 
סל שיקום, לקבל ליווי מקצועי של רכז\ת התכנית על מנת 

להשתלב בפעילויות פנאי וקהילה, לתרום ולהירתם וכן, לפעול 
למעורבות בקהילה. לפרטים: אנה קרפ ואלה קרפ ממש רכזות 
  ella.amitim@gmail.com ,054-7172701 ,03-9688106 עמיתים

annakrep0308a@gmail.com

תכנית "מעגלי תעסוקה" 
מיועדת לאנשים בוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, על רצף 
האוטיסטי ושיקום המוכרים ברווחה ומעוניינים להשתלב בתעסוקה 

בקהילה, במתנ"סים ובמקומות עבודה פרטיים.
לפרטים: סיגל גולדפינגר, רכזת מעגלי תעסוקה, 052-8422515 

sigalg.matnasim@gmail.com

תכנית רעים
תכנית "רעים" מפעילה קבוצות חברתיות עבור ילדים, בני נוער 

־ובוגרים החווים בידוד חברתי על רקע של לקויות למידה מורכבות ול
קויות תקשורת. חברי הקבוצה נפגשים במתנ"ס באופן קבוע, בנוסף 

מתקיימות פעילויות מגוונות כמו יציאות לבילויים, טיולים ומסיבות.
לפרטים: שי ארגמן דנוס, רכזת רעים, 050-9060414,

shayarg11@gmail.com

סדנת מיידפולנס
בהדרכת סיגל מושקוביץ 

מפחיתה לחץ וחרדה, שיפור ביכולת הריכוז והקשב, חיזוק 
המערכת החיסונית ושיפור באיכות החיים.

4 מפגשים של שעתיים
בוקר –ימי שלישי 10:00-12:00, ערב - רביעי  18:00-20:00

עלות 350 ש”ח

סדנת מוכנות לכתה א’ פרטים בהמשך

מתנ"ס שיכוני המזרח03-9688111 www.matnasmrl.co.il

"כל מה שילד צריך,
זה מבוגר אחד שיאמין בו"         
הרב שלמה קרליבך

לצרוב  תמונות

לפרטים ולהרשמה: 03-9688111

שדרות יעקב 50, ראשון לציון
מתנ"ס שיכון המזרח

www.matnasmrl.co.il

להרשמה סירקו:

 כל הפעילויות
בהתאם לתו הסגול

כל חוגי המתנ"ס והפעילויות מתקיימים 
בהתאם לתו הסגול ועל פי הנחיות 

משרד הבריאות.

התו
הסגול

התו
הסגול

המתנ"ס נגיש לבעלי מוגבלויות

מתנ"ס שיכוני המזרח ראשון לציון
חוגים ופעילויות

תרבות במתנ"ס
במהלך השנה מתקיימות הצגות, אירועים סביב חגי ישראל, אירועים 

קהילתיים רבים וכן מנויי הצגות.
אנו מזמינים אתכם להצביע ברגלים ולבוא ולקחת חלק בפעילות 

התרבות הענפה שלנו. נא עקבו אחר הפרסומים.
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מחול וריקוד

חדש   היפ הופ  
בהדרכת אלירן אחוון – רקדן, מורה למחול וכוריאוגרף

מגוון ריקודים חדשים, שירים חדשים והרבה כייף.

א'-ג'ראשון ושלישי
ד' ומעלה

17:00-18:00
18:00-19:00

200 ש”ח

רוקדים את החיים
בהדרכת ריטה בינדר ויוליה גמרמן

ריקודים סלוניים בהשראת פרופ’ רפי אלדור, טיפול בריקוד למתמודדים עם 
פרקינסון, בעיות שיווי משקל ומחלות נוירולוגיות.

240 ש”ח פעם 12:00-13:00רב גילאישני
בשבוע

430 ש”ח פעמיים 13:00-14:00רב גילאירביעי
בשבוע

אומנויות לחימה 

קפוארה
רונן יוסף מורה בכיר לקפוארה

אימון לחימה בריקוד תיאטרלי בנגינה בכלי הקשה. המשחק מתנהל בין שני 
אנשים בתוך מעגל תוך אלתור קרב, ריקוד, אקרובטיקה ותאטרון.

גילאי 5-7שלישי 
מתקדמים צעירים

נוער ובוגרים

17:00-18:00
18:00-19:15
19:30-20:45

161 ש”ח
190 ש”ח 
190 ש”ח

לא כולל תלבושות מעברי דרגות וחגורות

קארטה בשילוב קרב מגע
בהדרכת קנצו’ רב אומן אריה ניקר, חגורה שחורה דאן 9

הקניית בטחון עצמי, הגנה עצמית חישול הגוף והרוח

5-8ראשון ורביעי
8-12

17:00-17:45
17:45-18:30

 ש”ח 190

לא כולל תלבושות מעברי דרגות ותחרויות

טאי צי’ צ’יקונג
שלמה רבינוביץ

מסייע בשמירה על הבריאות ואיכות החיים. התרגול מפתח יציבה, גמישות, 
שיווי משקל ושלווה פנימית.

120 ש”ח 19:30-20:30רב גילאירביעי

הגנה עצמית / טרום ג’וג’יטסו 
בהדרכת אלון פיין, חגורה שחורה דאן 3

מעלה ביטחון עצמי ומשמעת מפתח את הקורדינאציה ומפתח כישורים 
חברתיים.

160 ש”ח16:30-17:15גילאי 4-5חמישי

190 ש”ח17:00-17:45גילאי 6-7שלישי

17:15-18:00חמישי

220 ש”ח16:00-17:00גילאי 8-13שלישי

18:00-19:00חמישי

240 ש”ח20:15-21:15נוער ובוגריםשני וחמישי

5,6,7 DANCE בי"ס למחול

בהנהלת ליאת שבת
בייבי דאנס  

209 ש”ח 3-516:30-17:15ראשון ורביעי

פיצי דאנס
209 ש”ח 5-617:15-18:00ראשון ורביעי

מיני דאנס
209 ש”ח 18:00-18:45כיתות א’-ב’ראשון ורביעי

Dance 1
שני

חמישי

16:00-16:45 בלטכיתות ג’-ה’
16:45-17:30 ג’אז

16:00-16:45 היפהופ
257 ש”ח 

Dance 2
שני

חמישי

16:45-17:30 בלטכיתות ה’-ז’
16:00-16:45 ג’אז

16:45-17:30 היפהופ
257 ש”ח 

Dance 3
שני

חמישי

17:30-18:15 בלטכיתות ז’-ט’
18:30-19:15 ג’אז

17:30-18:15 היפהופ
257 ש”ח 

Just Dance
180 ש”ח 17:30-18:30ג’-ז’שני

Power Dance
60 ש”ח18:15-19:15ג’-יב’חמישי

תוספת שיעור 
לרשומות 

Dance crew
שני

חמישי

18:15-19:15 בלטח’-יב’
19:15-20:45 ג’אז
19:15-20:45 ג’אז

420 ש”ח 

Dance style
160 ש”ח 18-5519:00-20:00רביעי

*תשלום חד-פעמי בסך 100 ש”ח עבור הופעות
*יתכנו שינויים בשעות השיעורים.

העשרה 

חדש   כלבנות  
בהדרכת שחר נוימן

העצמה תקשורת ומנהיגות דרך אילוף כלבים והכרת עולם הכלב.

גן חובה – כתה ב'רביעי
כתות ג’ – ו’ 

17:00-17:45
17:45-18:30

180 ש”ח

חדש  המדען הירוק  
בהדרכת אופיר בן שמחון

נכיר נושאים מעולם המדע וניצור דגמים מיוחדים מחומרים משומשים 
בונים, יוצרים, חושבים וממציאים בצורה חווייתית ומרתקת.

190 ש”ח + 20 ש”ח 17:00-17:45כתות א'-ג'שני
עבור חומרים

חדש  קולנוע  
בהדרכת קטי ריבקין - מטאור סטודיו לקולנוע

הקניית כלים ליצירת סרט, נלמד לנהל סט צילומים לשחק ולביים מול 
המצלמה.

כתות ה'-ו'חמישי 
כתות ז'-ח'

17:00-18:00
18:00-19:00

200 ש”ח

חדש  מבוכים ודרקונים  
בהדרכת עידו ברמן

משחק בו תלמדו כיצד להתמודד עם אתגרים, חשיבה יצירתית, ניתוח 
תעלומות ועוד.

כתות ב-גחמישי
כתות ד-ו

17:00-18:00
18:00-19:00

160 ש”ח

חדש  אלקטרוניקה  
בהדרכת אלי חפיזוב

למידת יסודות האלקטרוניקה  ובניית פרוייקטים מגוונים.

175 ש”ח + 265 ש”ח 17:45-18:45א'-ו'חמישי
עבור חומרים חד פעמי

חדש קונדיטורים צעירים  
בהדרכת ניסים קקון

הכנת קינוחים מגוונים בכל שיעור – מזלפים, מרדדים, מקשטים ונהנים.

א'-ג'שני 
ד'-ו'

17:00-17:45
18:00-18:45

180 ש”ח + 35 ש”ח
עבור חומרים

מדעים ורובוטיקה
מפתח מוטוריקה עדינה וכושר ריכוז, זיקה חיובית למדע, מעודד חשיבה 

ממציאנית חזותית ולוגית.

150 ש”ח17:00-18:00גן חובהשלישי

ילדי “המעשים הטובים”
מפגשים שבועיים הכוללים משחקים, תיבת קסמים, חוויות, ערכים, שירים 

תחרויות ופרסים.

90 ש”ח17:00-18:00כיתות א'-ד'רביעי

אמנות 

חדש   תאטרון – הבמה שלך  
בניהול ליאור כהן

לימודי משחק תוך עבודה על הביטחון העצמי, יצירתיות, סדנת משחק מול 
מצלמה סדנת איפור וסדנת אומן אורח.

כתות ב'-ג'שני
כתות ד'-ו'

17:00-18:00
16:00-17:00

220 ש”ח

חדש  ציור ואומנות משולבת  
בהדרכת יונת סינטרה

חוג ציור מהנה ויצירתי, תוך הקניית יסודות בעולם הציור ובטכניקות המערבות 
ציור עם שילוב של חומרים שונים.

כתות א'-ג'ראשון
כתות ד'-ו'

17:00-18:00
16:00-17:00

190 ש”ח +
15 ש”ח חומרים

חדש  ציור  
בהדרכת יונת סינטרה

מקנה יסודות רישום ובהמשך עבודה עם צבע. למידה של טכניקות מגוונות 
בציור מכל הסוגים והסגנונות. למתחילים ולבעלי ניסיון.

320 ש”ח9:30-12:00מבוגריםשני

חדש  פיסול בפימו  
בהדרכת מיכל טובנהויז 

יצירה משולבת ומגוונת מעולם הדימיון, פיתוח הדימיון והמוטוריקה העדינה.

170 ש”ח +17:00-18:00כיתות א'-ו'ראשון
30 ש”ח חומרים

חדש  תכשיטנות – פימו משולב  
בהדרכת מיכל טובנהויז 

יצירת תכשיטים תוך פיתוח היצירתיות והדימיון.

170 ש”ח19:15-20:15מבוגריםרביעי
30 ש”ח חומרים

פיסול בחימר
בהדרכת און און

התנסות בשיטות בנייה שונות תוך שילוב של צבעים מסוגים שונים, למידת 
 טכניקות של חריטה והטמעת מרקמים. כולל תהליך של שריפה

בתנור מקצועי.

280 ש”ח9:00-11:30מבוגריםשלישי
כולל צבע ושריפה

220 ש”ח16:30-18:30כיתות ד'-ז'שני
כולל חימר, צבע ושריפה

280 ש”ח19:00-21:30מבוגריםשני
כולל צבע ושריפה

180 ש”ח17:00-18:15כיתות א'-ג'שלישי
כולל חימר, צבע ושריפה

280 ש”ח19:00-21:30מבוגריםשלישי
כולל צבע+שריפה

 220 ש”ח16:30-18:30כיתות ד'-ו'רביעי
כולל חומרים + שריפה

תושבים יקרים,
שיכוני  מתנ״ס  של  והפעילויות  החוגים  חוברת  את  בפניכם  להציג  גאים  אנו 

המזרח לשנת הפעילות 2020/21.

לשנה  והחוגים  הפעילויות  בהכנת  האחרונים  בחודשים  עמל  המתנ״ס  צוות 

הקרובהן המוצגת לפניכם בתוכנית זו.

יוכל  בנינו תוכנית בעלת היצע רחב וחדש של חוגים ופעילויות בהם כל אחד 

למצוא את הפעילות המתאימה לו.

נוער  משפחות,  לילדים,  קהילתיות  תוכניות  להפעיל  ימשיך  המתנס  בנוסף, 

ואזרחים ותיקים.

אנו גם נמשיך לפתח את המענה לאוכלוסיות מיוחדות עם תוכניות משלבות, 

מפתחות ומעצימות אוכלוסיה זו ואנו גאים להיות המתנס שמוביל את הפעילות 

החשובה הזאת בעיר.

אותנו  לשתף  וכן  שלנו  הענפה  בפעילות  חלק  ולקחת  לבוא  מוזמינים  אתם 

במיזמים קהילתיים אותם הייתם רוצים לקדם בשכונה.

צוות המתנס עומד לרשותכם בכל עניין.

אייל לוי
יו״ר הנהלת המתנס

שני גברא
יו״ר הדירקטוריון

נועם דרסינובר
מנהל מתנ"ס שיכוני המזרח

בברכה,

ספורט והתעמלות

חדש    התעמלות אומנותית  
בהדרכת גל חן וכולדר

ההתעמלות תורמת לקורדינאציה, שיווי משקל, זריזות, יציבה נכונה ובעיקר 
כייף והנאה.

כתות ג' ומעלהשלישי
גילאי 4 ומעלה

כתות א'-ב' 

16:00-16:45
16:45-17:30
17:30-18:15

160 ש”ח

חדש   ספורט וכייף  
בהדרכת אלינה קליוסוב

התעמלות ותנועה תוך חיזוק חגורת הכתפיים ופיתוח יציבות וקורדינאציה.

גילאי 3-4רביעי
גילאי 5-6

17:00-17:45
150 ש”ח17:45-18:30

יוגה
בהדרכת נופר אילדיס

היוגה מחזק, מגמיש, תורם ליציבה נכונה, שיווי משקל והרגעת הגוף והנפש.

נערות / נשים /שלישי
גברים

19:30-20:45
139 ש”ח

פילאטיס
בהדרכת יפית אדר

משפר את מערכת הנשימה, הקוארדינאציה, תפקוד רצפת האגן.

קבוצה 1 שני + רביעי
קבוצה 2

8:30-9:30
170 ש”ח9:30-10:30

פילאטיס
בהדרכת קארן וויד

פילאטיס דינמי – שילוב של תרגילי פילאטיס, עיצוב, חיטוב מתיחות. חיזוק 
שרירי הגוף.

קבוצה 1 ראשון + רביעי
קבוצה 2

18:30-19:30
19:30-20:30

180 ש”ח

חדש    פילאטיס דינמי  
פילאטיס דינמי – שילוב של תרגילי פילאטיס, עיצוב, חיטוב מתיחות. חיזוק 

שרירי הגוף.

18:45-19:45קבוצה 1ראשון + שלישי
180 ש”ח19:00-20:00

19:45-20:45קבוצה 2ראשון + שלישי
20:00-21:00

180 ש”ח

חדש    פילאטיס  
בהדרכת אילנה הייזלר

 תורם להורדת מתח מונע בריחת סידן ושיפור טווח התנועה ומסייע
בהורדת מתח.

שני + רביעי
אופציה לפעם בשבוע

170 ש”ח9:15-10:15
120 ש”ח

נגינה
אורגנית

בהדרכת אנה נמצוב
למידת תווים, אקורדים, תאוריה ונגינת יצירות.

מתקדמיםראשון
מתקדמים
מתחילים

מתקדמים
בוגרים

15:45-16:30
16:30-17:15
17:15-18:00
18:00-18:45
18:45-19:30

172 ש”ח

גיטרה
בהדרכת אוריאל אטלס

לימוד נגינה על ידי תווים ומקצבים, פיתוח שמיעה מוסיקלית ריכוז וקורדינאציה.

13:45-22:00ילדים ומבוגריםשלישי
שיעור יחידני 45 דק’

330 ש”ח

פסנתר
בהדרכת אליזבט קרמר

למידת תאוריה מוסיקלית, תווים אקורדים ונגינת יצירות קלאסיות ושירים אוניברסלים

14:30-21:00ילדים ומבוגריםשלישי / רביעי
שיעור יחידני 45 דק’

330 ש”ח

20.9יום א’ ראש השנה
27-28.9ימים א’-ב’יום כיפור 

4-8.10ימים א’-ה’סוכות 
29/3-1/4ימים ב’-ה’ פסח 

7.4.21יום ד’ערב יום השואה* 
13.4.21יום ג’ערב יום הזיכרון לחללי צה”ל*

14.4.21יום ד’יום הזיכרון לחללי צה”ל
15.4.21יום ה’יום העצמאות 

16-17.5.21ימים א’-ב’חג שבועות 

תאריכים בהם לא יתקיימו חוגים בשנת 2020-2021:

*הפעילות עד השעה 18:30

 כל הפעילויות
בהתאם לתו הסגול

התו
הסגול

המתנ"ס נגיש לבעלי מוגבלויות

לפרטים ולהרשמה: 03-9688111

שדרות יעקב 50, ראשון לציון
מתנ"ס שיכון המזרח

www.matnasmrl.co.il

להרשמה סירקו:


