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״אנה" היא הרבה יותר ממסעדה, "אנה" היא עסק חברתי. 
בעזרת צוות מקצועי בעל מודעות חברתית גבוהה, יצרנו כאן 
מקום מיוחד המכשיר ומעסיק בני נוער במצבי סיכון ומעניק 

להם הזדמנות לרכוש מקצוע ולשנות את מסלול חייהם.
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