


:בריטמן הפקות מציגים



במלאת לך שבעים



אנחנו שמחים על ההזדמנות



(אוגוסט-יולי)להגיש לך בחום 



60שנים מאז חגגנו לך  10חלפו 



  נכדים של ,ארוך ,שני וגל ,הסכר נפרץ ההוא ההולדת יום לאחר ימים 3 רק...
.היום ועד מאז אותך פוקד





לעשות לכבודך





לעשות לכבודך

במלאת לך שבעים



דרך חיים



דרך חיים



עיירת הולדתה של סבתא מניה, (2004)מאגנושב 



עיירת הולדתו של סבא דוד, (2004)יבול 'ריצ



עם דוד שמוליק, הבאר במאגנושב



בחייך יופיעו עוד לפחות שני תנורים. התנור



ילדות

ובנו( דוד)אב 







ילדות



עם אריה היפהפיה ומשה





נערות





!הייתם ונותרתם צוות מדהים. עם האחים וההורים



ס לקציני ים בעכו"ביה

...יידישע פיראעטן

אבל לא הרשית  , רצית
,  סבא דוד הבטיח. לעצמך

ס "הגעת לביה. נלחם וקיים
.לקציני ים בעכו



ס לקציני ים בעכו"ביה



ס לקציני ים בעכו"ביה



קורס קצינים





בקראקאס



רב סרן אבא



מפעל חיים



מפעל חיים



...הוא מכיר כל פריט ופריט, ובתוך סדנאות המתכת

גאוות יחידה היא הלחם של התעשיה האבירית



יועץ החצר בשבחו כבר דיבר

ואישר את פרטי התכנית



זו חצי אמנות וחצי עבודת נמלים

,הוא נתן את כולו
,וגם הצוות שלו

לא נתן מנוחה לכלים



של מפעלי פלדה" התנור"



היועץ כבר החל לפקפק

וברגים אחרונים לחזק, תיקונים



"מפל התנור"

הם נתנו לו תמיכה
בארמון המלוכה

אבל הם גם יקחו את ליבו

הייתה ישיבה ממושכת הם  
בדקו כל פריט ופריט



"מפל התנור"



"מפעל ללא חיים"



"מפעל ללא חיים"



חיים עושה



חיים עושה





מתעד



מתעד



מציל חיים



"מציל חיים"



"מציל חיים"

עושה לכבודם של אחרים, כל הזמן, שהרי אתה כל הזמן









חיים יסדר



חיים יסדר

כל היום תרנגול בן גבר

התרגש כאפרוח בן שעה



?מה פתאום



. . . .כיר -כיר-הוא הכיר. . . . בחצר



. . . .פרגיונת נפלאה. . . 



אהבת חיים







1962באוגוסט  21–החתונה 









מי שם נפשו שתהיי מאושרת...

מי ישים יד ויבנה את ביתך...



מי יאהבך עוד מכל אוהבייך...

מי מכל רוח רעה יצילך...







טיולים משותפים

בארץ...



בארץ...



ועוד בארץ...



באירופה...



בתאילנד...



בספרד...



בסין...



בדרום אמריקה...



וסין( למעלה)בטורקיה 



(נכדים)חיים משוגעים 





עם דניאלי...



עם יונתן...



עם גוני...



עם רוני...



עם נגה...



עם כרמי...



דניאל

יונתן גוני

רוני נגה כרמי

?



משפחה







































משפחת מוצא ומורחבת



.וקי'עם משה וצ
נשאתם את–ביחד 

.אמא על כפיים 













לעשות לכבודך

!טוב-מזל


