כתובת הוועד vaadmekomi@beit-yitzhak.org.il -

גיליון מס' 0101

יום ו'  82באפריל 8102

יום העצמאות ה96 -
הימים המיוחדים האלה תחילתם מול קיר השמות לנספים בשואה ,המשכם מול קיר הזיכרון
לחללי מערכות ישראל וסיומם בחגיגות יום העצמאות.
מידי שנה אנחנו מתרגשים ודומעים מעדויות על בריחה והצלה ,הישרדות וגבורה ,חברות
והקרבה ,עדויות על אובדן החומר וניצחון הרוח .העדויות האישיות הנמסרות באופן כל כך ישיר,
הן המקבעות את זיכרון השואה ,הן המדגישות לכולנו ובמיוחד לדור הצעיר ,את גורלו של עם
חסר מדינה ,ובאמצעותן מתעצמת משמעותו של יום העצמאות.
שישים ותשע שנות עצמאות ישראל – בכל שנה נתבע המחיר ,בכל שנה נתבעת ההקרבה .נוקיר
את זכר הנופלים להשגתה של עצמאות הארץ הזו וננצור את מחירה הנורא של עצמאות זו.
שישים ותשע שנות עצמאות ישראל ושבעים ושמונה שנה לכפרנו – ביום זה נעריך את התשתית
החברתית שהונחה כאן ע"י מייסדי הכפר וותיקיו ,עליה נוצקה מסורת ורוח קהילתית המשלבת
את אוכלוסיית הכפר על כל רבדיה.
הרוח הייחודית הזו מודגשת במעורבותם הרבה של בני הנוער שלנו בכל האירועים בכפר.
פעילותם של בני הנוער בקהילה ובחברה ,בכפר ומחוצה לו ,בתנועה ,במועדוניות ובשנת שירות
מעוררת גאווה ותקווה.
תודה גדולה מכל תושבי הכפר לכל המתנדבים הרבים ,ותיקים וחדשים ,המעניקים לנו חיי
קהילה וחברה מלאי פעילות ורבי תוכן ,וממשיכים ומעמיקים מסורת ארוכת שנים.
חשוב שנזכור  -על כל אחד ואחת מאיתנו מוטלות גם הזכות וגם החובה להשתתף ,לסייע ,לעזור
ולתמוך .אל לנו להניח כי המתחולל בכפר הינו מובן מאליו וייעשה בכל מקרה.
שישים ותשע שנות עצמאות  -ביום זה נשאב כוחות ממעשי הראשונים ,יהיו הם מקור ההשראה
להמשך עשייה ,בנייה והתנדבות גם בשנים הבאות.
חג עצמאות שמח.
הרצל חסון ,יו"ר הוועד המקומי
טקס יום הזיכרון
הורים לילדים קטנים/צעירים מתבקשים לכבד את הטקס ע"י הושבת הילדים על ידם.
נא להימנע מהתרוצצות הילדים על הדשא של בית העם וקדמת הטקס.
תודה ,ועדת תרבות
המנחים בטקס :הילה מקורי ותמיר מילפלדר

ערב חיילים מספרים
ערב יום הזיכרון יום א' 4..3
בית העם החל מהשעה 51.12
השנה יוקדש הערב כולו לסיפורי לוחמים ממלחמת ששת הימים במלאת  2.שנה למלחמה.
בערב זה נתמקד בסיפורים אישיים מתוך קרבות בהם השתתפו תושבי הכפר.
הערב ילווה בסירטונים ובצילומים מקוריים ובשירה.
הקהל מוזמן מגיל שכב"ג ומעלה בלבד.

תערוכה בבית פוירינג
ביום העצמאות תפתח תערוכה חדשה בגלריה של בית פוירינג.
היא תשאר פתוחה לאורך כל השנה.
ניתן לראותה בערב יום הזיכרון ולאחר מכן בשעות הפתיחה של בית פוירינג.
בתים מספרים סיפורי לילה טוב.

ובלילה בלילה ,בשעות הקטנות...
יצאנו לצלם את הבתים שלנו בכפר.
ולכל בית סיפור משלו:
מטאטא שנשכח ,ענפים מצלים על קיר הבית ,נדנדות נעות חרש עם הרוח,
דמויות חרס דוממות ,כשומרי סף.
יש חיים גם בדממת הלילה.

צילמה :נעמה בן שמחון
הפיקה :יעל ברקאי
אפריל .5.12

אחי ישראלי
חוגגים עצמאות במגרש הכדורגל 15/51/
בשעה 02.22
טקס המעבר יחל בדיוק בשעה 02.22
ואחריו מתחם עצמאות לכל הגילאים –
הביתנים שלנו בתוספת משחקי יום הולדת של פעם | פרסים
משחקי שולחן | מתחם קצף | ריקודי עם
מתחם  02ונהנים | פינות ישיבה
מתחם אוכל מורחב הכולל את "בשר מהכפר" בתפריט מגוון ועשיר
ו"הנריס" קפה ,בר צמחוני ומתוקים .דוכני המזון הינם בתשלום
והמסיבה של השנה עם דיג'י גל ברמי
____________________________________________________
האירוע פתוח לתושבי הכפר  ,משפחותיהם ואורחיהם
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ועדת נוער מזמינה את כל תושבי הכפר להרצאתו המיוחדת והמרתקת של מוטי טולדו ,יוצא
השב"כ ובן הכפר:
"מבצע שלמה  -כל מה שבין ציונות למצוינות וחוצפה ישראלית"
ההרצאה עוסקת מצד אחד בסיפורה המופלא של יהדות אתיופיה ,ששמרה במשך אלפי שנים על
הדת והמסורת היהודית תוך כמיהה תמידית לארץ ישראל ולירושלים ,ומצד שני  -מספרת את
סיפורם של לוחמים ישראלים ,שסיכנו את חייהם במשך שנים רבות ,לעתים על אדמת אויב ,כדי
להציל אלפי יהודים אתיופים ולהעלותם לארץ.
עיקר ההרצאה ממוקד במבצע שלמה ,שיצא לפועל בשנת  1991ושבמסגרתו הועלו לישראל כ-
 12,...יהודים תוך  43שעות בלבד!
המרצה ,מוטי טולדו ,השתתף במבצע ומספר את הסיפור מזווית ראייה ייחודית ,אישית ומרגשת
וכן משתף בתובנות שלו ברמה הערכית והפיקודית.
ההרצאה תתקיים ביום חמישי  1.2.5.47בשעה  5..0.בבית התרבות.
מוזמנים חברי השכב"ג ,הוריהם וכל תושבי הכפר.
הכניסה ללא תשלום .מומלץ להירשם מראש בהודעת טקסט לענת בן זאב  .2.-5333351או
אירית כרמי .23-2352199
נשמח לראות את כולכם!
תודה על ערב מרגש ביותר.
בערב יום הזיכרון התכנסנו בבית הקברות ליד הקיר המזכיר לנו תמיד ששואה היא חלק מחייהם
של תושבי כפר רבים .רבים הם שמות קרובי המשפחה של תושבי הכפר המונצחים על הקיר.
מתוך סיפור לא יאומן של תושייה ואומץ של אם ,בדאגה לחיי ביתה ,התוודענו לתולדות משפחה
שזגזגה בין חיים למוות במשך כל שנות המלחמה .אפילו שלא הכרנו אישית את חנה ואת אמה
האמיצה ,הסיפור ואופן הצגתו זעזע את כולם וריגש עד דמעות.
תודה לחיה גולן שממשיכה לרגש אותנו בכל שנה בסיפורי חיים מהתופת.
תודה לכל הצוות :יעלי שגב ,ענת בן זאב ואורה אלדרור שיחד מפיקות לנו ערב מרגש שתמיד
נישאר צרוב בזיכרון לאורך זמן.
תודה לדורית בן חיים על הקישוט המקורי בכניסה ובמקום האירוע.
תודה למקהלות מורן על תרומתן האדירה לערב ועל שילוב שירים מתאימים כל כך לסיפור
שסופר במשך הערב.
תודה לעמוס הירש על צילום הערב.
תמיד מחמם את הלב לראות תושבי עבר ,שאינם מתגוררים כבר שנים בכפר ,חוזרים בכל שנה
במיוחד לטקס יום השואה שלנו מפני "שאין דברים כאלו במקומות אחרים".
תודה רבה לכולם.
ג'ודי -יו"ר ועדת תרבות
לקראת טקס שבועות
הטקס יערך בתאריך  41.2בשעה  12...במגרש בשער חפר -נא לרשום ביומנים!!
כדי שהטקס יתנהל כסידרו להנאת כל התושבים אנו זקוקים ל:
 .1מתנדבים נוספים שיתנו כתף באירגון האירוע.
 .5בעלי רכבים שיעזרו באיסוף הטנאים מהמגרש בשער חפר למקום קרור בכפר
 .4בעלי רכבים שיסיעו את הטנאים לנתניה לאחר החג -למסגרת אליה יתרמו הטנאים.
 .3במתחם האירוע מתוכנן שוק איכרים :תושבי הכפר שמעוניינים למכור תוצרת חקלאית
בלבד -נא ליצור קשר עם איריס( .הרשומה מטה)
 .2הורים לתינוקות שנולדו בין חג השבועות הקודם לחג השבועות השנה מתבקשים לרשום את
שמות התינוקות ,בציון מין התינוק ,ושם הוריו -בוועד.
חג השבועות מאפשר לנו לחגוג כקהילה חקלאית  .אנו מבקשים מכל התושבים אליהם יפנו
המתנדבים -להיענות ברצון.
הצלחת האירוע תלויה בכולנו.
מקוות להענות גדולה,
איריס (טל ) .2.-2239942 .וגו'די
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קאמרי לעת ערב

סדרת קונצרטים חדשה בבית יצחק
עורכות :אירית רוב ואלה טובי

קונצרט מס'  5מוצאי שבת  10:.0 5..5.105.בבית העם
שלושת הזוכים בתחרות רובינשטיין 8102
בקונצרט סיום עונה חגיגי
בשיתוף עמותת ארתור רובינשטיין הבינלאומית למוסיקה

יומיים לאחר סיום התחרות הבינלאומית לפסנתר ע"ש ארתור רובינשטיין ,נזכה לארח את שלושת
הזוכים במקומות הראשונים בקונצרט מיוחד בו יבצעו ממיטב הרפרטואר הפסנתרני
סדרת הקונצרטים 'קאמרי לעת ערב' מתקיימת בתמיכת הקרן לחינוך ולתרבות ע"ש יצחק פוירינג

כרטיסים במחיר  ₪ 3.בערב הקונצרט בכניסה.
כיבוד קל ,קפה ועוגה.
יין באדיבות יקב אלכסנדר

פינת הביטחון

בתקופה האחרונה ישנה עלייה בכמות ההתפרצויות לבתים ,כך גם במושב שלנו .הירידה בכמות
גניבת הרכבים אינה מעידה על ירידה במוטיבציה של הגנבים ואנחנו עדיין חווים ניסיונות גניבת
רכב ,שלושה כאלו בשלושת השבועות האחרונים.
מעורבות התושבים חשובה לצמצום תופעות אלו וזאת ע"י הגברת עירנות ודיווח על כל דבר חשוד
כגון אנשים ורכבים חשודים שמסתובבים במושב .אנא אל תחסכו בטלפונים לרב"ש בכל חשד.
השעות בהם מתבצעת מירב הפעילות העבריינית הם מ 12:.. -ועד  .54:..חשוב גם בשעות אלו
להפעיל מערכות אזעקה.
עם פתיחת עונת הרחצה חשוב להגביר את העירנות גם ברחבות החנייה של הבריכה.
תודה לאיקי הרב"ש ,אמיר בן יהודה ועמית טאובר על אבטחת האירוע בערב יום השואה.
תודה על שיתוף הפעולה ושבוע שקט לכולנו
איל גולן ,יו"ר ועדת ביטחון.
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נוער בית יצחק
"ואולי ,אתה פה חסר לי .
אתה כאן ,אתה שם ,
ובכל זאת אתה פה חסר לי .

ואולי ,אתה פה חסר לי"...
ימי הזיכרון ועימם יום העצמאות הינם ימים לא פשוטים ,אך יחד עם הקושי
מזדמנת לנו הזדמנות חינוכית חשובה.
אנו מתפנים משאר עיסוקי היום-יום בכדי ללמוד ,להתחבר ולהכיר את
השורשים שלנו ,את מהות קיומנו ואת המסרים החשובים אותם אנו לוקחים
עמנו הלאה.
בתקופה זו חניכינו יעברו תכנים בנושא ,דרך עיניהם של מדריכיהם ,שדווקא
הם ,בני הנוער ,עם הקרבה בגיל ,המשתמשים באותה שפה – יכולים להעביר
את המסרים החזקים מכל.
כמו כן ,בני ובנות הצוות לוקחים חלק בבניית המערכים והטקסים ועוברים גם
הם תהליך בנושא הכולל שאילת שאלות וחיבור למורשת ישראל והכפר דרך
אחינו ואחיותינו הנופלים ז"ל.
השנה ,הנוער בחר לעסוק בקשרים שבין נופלים ,השותפות ,החברות והאהבה
שביניהם.

"ונזכור את כולם"...
נוער בית יצחק מזמין את תושבי הכפר לטקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
הטקס יתקיים בבית העלמין ביום הזיכרון ו' באייר ()20.22.02.7
בשעה  ,.2:02הקהל מוזמן.

רשמו ביומנים..

שכבה צעירה

שכבה בוגרת

יום פעילות אחרון בבריכה10.09 -
אירוח בין יישובי מחנ"ק10-15.0. -
מחנה קיץ שכב"צ9-6.05 -

אירוח שכבה בוגרת מחנ"ק59-5..09 -
קורס מדצים – 1-55.0.
מחנה קיץ שכב"ג.-5.05 -
מחנה קיץ שכב"צ9-6.05 -
כיף צוות ( 5.-56.05יומיים מתוכם)
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מועדון  90ונהנים
הזמנה לערב עצמאות
אחרי הטקס ,הנכם מוזמנים לחצר ביה"ס מתחם הגנים (יהיה שילוט והכוונה)
לערב מהנה שכולו באווירת עצמאות
בתכנית
המופע ארצנו הקטנטונת
הזמרת אסתי כץ מגישה מופע ישראלי בשירים וסיפורים המובילים את הקהל אל הזכרונות של
ראשית המדינה ,החלומות והרומנטיקה דרך דור המייסדים ,הנוער ,הלהקות הצבאיות ועוד...
מופע שכולו אהבה לזמר הישראל
ליד הפסנתר תמיר ליבוביץ
אסתי כץ-זמרת ושחקנית ,בוגרת להקת הנחל ,הופיעה עם יורם טהרלב ,השתתפה בסרטים
ישראלים ובינלאומיים מופיעה בארץ וחו"ל.
במקום פינת קפה עוגות וכיבוד שהוכן ע"י מתנדבים ומתנדבות תושבי הכפר.
אנא הצטיידו בלבוש חם -הישיבה בחוץ
ערב מהנה לכולנו
 9.2.12 בשעה  12:12הרצאה של אסנת גולדפרב  -ארזואן "אור לירושלים"
 13.2.12 בשעה  12:12הרצאתה של בת הכפר ,חן שנבל שהינה מנהלת פיתוח והדרכה
בעמותת "לתת" .נושא ההרצאה :הפנים של העוני .

יום עיון לניצולי שואה ובני משפחותיהם
בביטוח הלאומי  -סניף נתניה ,הרצל  ,36קומה ראשונה.
בתאריך  6.2.12יום שני שעה .9:.. :חובה להירשם!
.9-6695313 .9-669539. ,.9-6695221 ,.9-6695222

בן-גוריון  ,אפילוג
יום א'  2.2.12בשעה  16:..באולם עין החורש
 19:..-16:..הרצאה :פרופ' מיכאל בר זוהר
הפסקה 19:1.-19:..
סרט 5.:4.-19:1.
פרופ' מיכאל בר-זהר ,הביוגרף הרשמי של דוד בן-גוריון ושמעון פרס ,ח"כ לשעבר ,ומחברם של
ספרים רבים על תולדות עם ישראל ועל שירותי הביטחון.
הסרט "בן-גוריון  ,אפילוג" ובו ראיון שנערך עם דוד בן גוריון ב 1936-כשמלאו לו  ,65הוא מסמך
תיעודי מרגש שערכיו מצויים בעיקר בחומרים שנחשפים זה עתה .כשהוא מובס ומריר ,משמיע
המנהיג דברי תוכחה ,שמעלים לדיון מוכר אך חשוב את הפניות השגויות שנטלו ממשיכיו -
ועיצבו בהתאם את המדינה.
האירוע בתשלום לקהל הותיקים בעמק חפר – ( ₪ 3.כולל הסעה מהיישובים)
לשורדי השואה והניצולים ללא תשלום ,בני/ות זוג ובני/ות הדור השני בתשלום
סיום משוער לאירוע5.:4. :
הרשמה מראש בלבד במשרד הוועד
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בית הכנסת

ב"ה

בעל הנס

בשעת כתיבת שורות אלו אני עדיין תחת הרושם הכבד של יום השואה .השנה שמעתי שלושה
אנשי עדות המספרים חוויות ממה שעבר עליהם בשנות השואה האיומה .לאחרונה אני מרגיש
צורך לשמוע יותר עדויות ,שלא להחמיץ את ההזדמנות ,כי מי יודע אם היא תחזור .אני חש שעוד
מעט אנו ,בני הדור השני ,נצטרך להעביר את המסר לדור הבא .ותחת רושם קשה וכבד זה אני
מהרהר לעצמי וחושב כיצד הושפלנו כל כך ,איך זה ייתכן? הרי כל זה קרה לאנשים שחיים
איתנו ,האם זה אפשרי? ולפתע אני חווה מחדש במלוא העוצמה את הנס העצום שקורה לנו כאן
במדינת ישראל ,איזה מרחק עברנו בזמן כל כך קצר .עוד לא שבעים שנה חלפו וכבר אנו במקום
כל כך רחוק עד שקשה לנו להאמין כיצד חיינו בגלות .חכמנו אמרו" :אפילו בעל הנס לא מכיר
בניסו" ,האדם מתרגל כל כך למציאות בה הוא חי עד שהיא נראית לו טבעית.
אנו חיים במדינה מפוארת ,חופשיים וגאים ,זכינו! אבל כאשר אנו שומעים את העדויות
המצמררות ,רק אז אנו מבינים היטב את גודל השעה.
שנזכה לראות את עצמאותנו מתפתחת ואת המדינה הולכת מחיל אל חיל ,כמו שהנביא ישעיהו
אומר "אז ייבקע כשחר אורך" ,והשחר מתחיל באור קטן שמתגבר והולך.
חג עצמאות שמח ,הרב שיר

תחרות הסיפור הקצר השביעית  -שבוע הספר העברי תשע"ז – 105.
תחרות הסיפור הקצר פתוחה לכל תושבי עמק חפר ותתקיים בשתי קטגוריות :קטגורית נוער
וקטגורית מבוגרים.
המעוניינים להשתתף בתחרות ישלחו סיפור אחד בלבד בשלושה עותקים לכתובת " -תחרות
הסיפור הקצר" ,הוועד המקומי בית יצחק שער-חפר .יש להכניס את שלושת העותקים למעטפה
אחת.
שם הכותב ,קטגורית הסיפור (נוער או מבוגרים) כתובת ומספר הטלפון שלו ייכתבו על גבי
המעטפה או על פתק נלווה בתוכה (ולא על גבי דפי הסיפור) .אין לשלוח סיפורים בדואר
האלקטרוני! הסיפורים ייקראו בעילום שם על ידי חבר שופטים.
להלן כללי התחרות:
 .1הסיפורים ייכתבו בשפה העברית בלבד ויכללו עד  5,2..מילים.
 .5על הסיפור להיות פרי יצירה מקורית של המשתתף ושלו בלבד.
 .4כל משתתף רשאי להגיש לתחרות סיפור קצר אחד בלבד ,פרי עטו.
 .3המועד האחרון להגשת סיפורים לתחרות – 51.2.5.12
לשלושת כותבי הסיפורים הנבחרים בכל קטגוריה יוענקו פרסים (שוברים לספרים) בערב מיוחד,
בהשתתפות הסופרת והמשוררת איריס אליה כהן ,ליווי מוסיקלי  -גבריאל הדר ,שיתקיים ביום
ד' כ' סיון תשע"ז  ,13.3.5.12 -ב 5.:.. -בבית העם בית יצחק.
המועצה האזורית עמק חפר ,הספרייה האזורית ,המרכז הקהילתי ,זית ובית יצחק.

ערב השקה לסופרים מעמק חפר
לכבוד שבוע הספר העברי לשנת תשע"ז  ,5.12 -נקיים אירוע מיוחד בו נארח סופרים ומשוררים
מעמק חפר ונציין את יצירותיהם.
האירוע יתקיים ביום רביעי – ד' תמוז ,56/3/5.12 ,בשעה  5.:..בבית העם בבית יצחק.
אנו פונים בבקשה לקבל את פרטיהם של הכותבים שספריהם יצאו לאור בשנתיים האחרונות.
(פרוזה ,עיון ,שירה ומחקר .למבוגרים ,לנוער ולילדים).
נא לפנות לתחיה ברקו  thiyab@hefer.org.ilלרינה ברקאי  rinazayit@gmail.comאו לעדי
נחשון  adizayit@gmail.comבמרכז הקהילתי.
המועצה האזורית עמק חפר ,הספריה האזורית ,המרכז הקהילתי ,זית ובית יצחק.
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בשעה טובה נפתחה עונת הרחצה!
בואו ליהנות מהבריכה הגדולה באזור!
 מסלולי שחייה רחבים
 מדשאות נעימות ונקיות
 מחירים אטרקטיביים לתושבי בית יצחק
נשמח לראותכם – קאנטרי בית יצחק
את שעות הפתיחה של הבריכה ניתן למצוא באתר האינטרנט שלנו ,או בטלפון .9-6466.9.

קורס מצילים יפתח בקרוב בקאנטרי בית יצחק
נמשך הרישום מספר המקומות מוגבל!
הקורס בהדרכתו של חונך המצילים בני כנען
ובפיקוח משרד העבודה והרווחה

*** למסיימים תוענק תעודת מציל מוסמך ועבודה מובטחת ***
בדבר פרטים נוספים נא לפנות לבני כנען  / 850-0085082קאנטרי בית יצחק 83-0000838
***הנחות יינתנו לאלו שימצאו מתאימים למשרת מציל בקאנטרי.
דוא"ל:

 עובדי ניקיון
 מצילים לבריכה
 פקידת משרד

bennycnaan@walla.com

אתרhttp://www.matzilim.co.il :

קאנטרי בית יצחק מחפש להגדיל את הצוות :

נשמח לשמוע מכם – לפרטים נוספים.9-6446.9. :
קו"ח ניתן לשלוח ל Kantri@012.net.il
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הודעות

אין פינוי גזם בחג העצמאות
בשבוע הקרוב חג העצמאות חל ביום ג' ,לכן לא יתקיים פינוי גזם .אנו מבקשים מהתושבים ליידע
את הגננים שאין להוציא גזם! הפינוי הבא יתקיים ביום שלישי 9.2
אנא ,עזרו לשמור על כפר נקי לקראת החג
 ביום שני הקרוב ,יום הזיכרון ,הספרייה תהיה סגורה.

ברכות

ליום העצמאות אנו מברכים את כל
בני הכפר המשרתים
בשרות הביטחון
ובמסגרות שנת השרות
בחג שמח!
צוות חיילים

צוות חיילים מברך את
יואב אבן אלוש
זיו ספדה
עם גיוסם לצה"ל,
בהצלחה!

פינת המודעה הקטנה

לביאה הרשקוביץ

מודעות לכל העיתונים ניתן לפרסם במחיר מערכת העיתון בכל
שעות היממה.
בית להשכרה הבית  24מטר עם גינה גדולה ומרפסת .מקום שקט איציק
ופסטורלי.
להשכרה דירת  5חדרים 25 .מ"ר .מצב חדש לתקופה ארוכה.
החל מה  .12/3ללא בע"ח.
בית בשער חפר  3.2חדרים עם חצר פנימית ושער חשמלי .
אפשרות כניסה מיידית.
אלונה ורן
למכירה טיוטה פריוס שנת  ,5.1.יד ראשונה ,במצב מעולה
כ 62,... -ק"מ.
בית לאחר שיפוץ בן שניים וחצי חדרים להשכרה לטווח ארוך
החל מהאחד ביולי.
עומרי גיזום עצים :מומחה לגיזום וניקוי דקלים ,גיזום עצים
מסובכים ,העתקת עצים ,מדריך לטיפוס ועבודה בגובה ,מומחה
מטעם משרד החקלאות .ביטוח מלא.

אנו משתתפים בצער המשפחה
על מות

אלישבע הרשקוביץ ז"ל
מתושבי הכפר

במלאות  4.יום לפטירתו של אבינו וסבינו היקר

זאב שצר ז"ל

נעלה לקיברו ביום חמישי ה52.3.12 -
בשעה 12:4.
בבית העלמין בבית יצחק
הקהל מוזמן
01

.9-631143.
.23-3524524
.23-3665231
.24-5344941
.25-5344941
.25-6449114
.25-6454.2.
.23-3363211
.25-4124661
.2.-23613..

אחי ישראלי
חוגגים עצמאות במגרש הכדורגל
 1./.1/בשעה 02.22
טקס המעבר יחל בדיוק בשעה 02.22
ואחריו מיתחם עצמאות לכל הגילאים –
מיתחם המסיבה השווה ביותר
באזור!!!!

מיתחם אוכל מורחב הכולל את "בשר
מהכפר" בתפריט מגוון ועשיר

נתחיל בריקודי עם לצלילי מוזיקה
ישראלית

ו"הנריס" קפה ,בר צמחוני ומתוקים
דוכני המזון הינם בתשלום

ונמשיך למסיבה של השנה

המבורגר  ,₪0/צ'יפס  ,₪12נקניקיה בלחמנייה
 ,₪12לימונדה5מינרלים  ,₪12קרפ צרפתי מתוק
 ,₪12קרפ גבינות  ,₪1/פופקורן ,₪12
קפוצ'ינו  ,₪12אספרסו ₪8
נא הכינו כסף קטן בהתאם

מוזיקה לתוך הלילה
עם  djגל ברמי

ביתנים לילדים ופרסים

מתחם  02ונהנים

שולחנות משחק לנוער

בשעה  01.22המופע ארצנו הקטנטונת

(הוקי ,כדורגל,כדורסל )

אסתי כץ מגישה אהבה ישראלית
בסיפורים ובשירים דרך דור המייסדים ,הנוער
הישראלי ,יהדות התפוצות ,חיילים ולהקות צבאיות

מתחם קצף על הדשא  -לא ימכרו
מיכלים ,ניתן להביא מיכלי קצף והשימוש בהם
יותר רק במתחם הקצף המגודר.

המופע יתקיים במתחם בית הספר
בדשא הצפוני (כיתות א) בשעה .01:22
יוגשו קפה וכיבוד שהוכן על ידי
מתנדבים מהכפר

משחקי יומולדת של פעם
פינות ישיבה ופוטונים

_________________________________________________
האירוע פתוח לתושבי הכפר ,משפחותיהם ואורחיהם
00

