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גיליון מס' 9801

חֶ זְ יוֹנוֹת

יום שלישי ,ב' באייר תשע"ח 91 ,באפריל 1890

כְּ ֶשמַ אֲ פִ יר הָ ָאפוֹר
והַ ָשחֹר טֶ ֶרם,
וְּ ג ֶֶשם אַ ְך נ ְִּש ַתל בְּ ַרחֲ מ ֹו ֶשל ַרעַ ם,
מֶ ְּרכְּ בוֹת ָשמַ יִם חוֹצוֹת ְּמ ִהירּות ֶשל אוֹר
ְּעּורינּו
נו ְֹּשאוֹת אוֹתָ נּו עִ ם ְּמשּובוֹת נ ֵ
ָר ִצים בֵ ין הַ ְּסלָעִ ים
יְּ חֵ פִ ים בְּ חוֹף ֶשל ּגַלִ ים וְּ ֶקצֶ ף לָבָ ן,
ּומ ְּס ַתּגֵלים לַּקו ִֹצים
מַ כִ ים בַ זִ יזִ ים ִ
ֶשבְּ עֵ ינָם.
יטים אֵ יך הָ אֶ בֶ ן ְּמ ַשחֶ ֶקת
מַ בִ ִ
מַ עְּ ּגָלִ ים בַ מַ יִם
והַ מַ עְּ ּגָלִ ים חוֹזְּ ִרים אֶ ל הָ אֶ בֶ ן.
הַ ּקּונְּכִ יוֹת נָהֲ מּו ִקינוֹת ֶשֹּלא ָשמַ עְּ נּו
ּומֵ עָ לֵינּו הַ ְּשחָ פִ ים צו ְֹּר ִחים.

נו ְֹּשאוֹת אוֹתָ נּו עִ ם ִמ ְּצהֲ לוֹת יַלְּ ּדּותֵ נּו
ָר ִצים לְּ אוֹת ֹו הַ בַ יִ ת ,בְּ אוֹת ֹו הַ ְּשבִ יל
וְּ הַ ֶשמֶ ש צוֹחֶ ֶקת בִ ְּת ֵכלֶת ְּמלֵָאה.
ב ֹוע ֲִטים בְּ כַּדּור בְּ ִמגְּ ַרש הַ חוֹלוֹת,
קו ְֹּש ִרים בֵ ין אֶ ֶרץ לְּ ָשמַ יִם עֲפִ יפוֹן לָבָ ן
ָרתּום לְּ חּוט
ּובְּ ִק ְּרב ֹו חוֹפְּ נִים עִ ּגּולֵי זָ הָ ב מּובָ לִ ים לְּ סַ ף
הָ אוֹר,
עּורים"!
וְּ ִאמָ א ִמ ְּתחַ ֶננֶת" :קו ֵֹדם ִש ִ
ּומֵ עָ לֵינּו הָ עו ְֹּרבִ ים קו ְֹּר ִאים.

כְּ ֶשמַ אֲ פִ יר הָ ָאפוֹר
והַ ָשחֹר טֶ ֶרם
וְּ ג ֶֶשם אַ ְך נ ְִּש ַתל בְּ ַרחֲ מ ֹו ֶשל ַרעַ ם,
מֶ ְּרכְּ בוֹת ָשמַ יִם חוֹצוֹת ְּמ ִהירּות ֶשל אוֹר
נו ְֹּשאוֹת אוֹתָ נּו בְּ יַד ּגו ָֹרלֵנּו
ִמ ְּת ַּדפְּ ִקים עַ ל ַשע ֲֵרי ָשמַ יִם
ירה
ָת ִרים מַ לְּ ָאכִ ים או ְֹּמ ִרים ִש ָ
ְּמבַ ְּּק ִשים ִמ ְּשעַ ן ִמ ְּצ ִמיחַ ת הַ זְּ מָ ן
הַ בוֹעֵ ר
וְּ אֵ ין כָ תֵ ף
ֹלא נִפְּ ְּתחָ ה ֶּדלֶת עַ ד סֶ ֶדק
צַ ע ֲַקת יֵאּוש אוֹחֶ זֶ ת צַ ע ֲַקת יֵאּוש
ּומֵ עָ לֵינּו מַ לְּ ָאכִ ים או ְֹּמ ִרים ִקנָה

נו ְֹּשאוֹת אוֹתָ נּו עִ ם ְּמצּוקוֹת בַ גְּ רּותֵ נּו,
ָאצים בְּ ַקיִ ץ ַאכְּ זָ ִריְּ ,מעַ ט לִ פְּ נֵי עֲרוֹב
ִ
הַ ּיוֹם
הַ ּקוֹמָ ה זְּ קּופָ ה ,הֲ כ ְֻּּמתָ ה ְּשחו ָֹרה,
הָ רּוחַ ְּמלַטֵ ף אֵ ת פָ נָיו ,מַ ְּחלִ יק וְּ אוֹהֵ ב,
ְּמפ ֹוגֵג ֵריחָ ה ֶשל חֻּ פְּ ָשה ַאחֲ ר ֹונָה
ירי ָשלוֹם לְּ חַ בֵ ק בְּ יַד
וַ אֲ נִי נ ְֶּחפַ ז לְּ ג ְַּרּגִ ֵ
חֲ זָ ָקה,
לְּ פַ זֵ ר טָ עֲמָ ה ֶשל פְּ ֵר ָדה ַאחֲ ר ֹונָה
ּומֵ עָ לֵינּו הַ חו ִֹחיוֹת נָסוֹת
ּוכְּ ֶשהָ ָאפוֹר ִה ְּש ִחיר
וְּ הַ בָ ָרק נו ָֹרה
ּומֵ ַרחֲ מ ֹו ֶשל ַרעַ ם ּג ֶֶשם נ ְִּקצַ ר,
נ ְָּשרּו אוֹפַ נִי הַ מֶ ְּרכָבוֹת
בִ זְּ עָ ָקה אֵ ין סוֹפִ ית
ּומֵ עָ לַי ְּצפִ ירוֹת עוֹפֶ ֶרת בַ בְּ רו ִֹשים
הרצל-בית יצחק – ערב יום הזיכרון תשע"ז7102 ,
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יום אחד בשנה לובש הזיכרון קול צפירה ומכה כל אוזן
וכל שאר ימות השנה הוא מהדהד בחדרי הלב
יהודה עמיחי

ביום הזיכרון ה  07למדינה
נתייחד
עם יקירנו ועם חברינו שנפלו
במערכות ישראל
הטקס יתקיים ביום שלישי ,ב' באייר תשע״ח
 ,70.4.71בשעה  07:77ליד קיר הזיכרון
מנחים :אילנה שנבל ואילן ניסים
מקהלת מורן :בניצוחה של נעמי פארן
סולנית :הדס פארן  -אסיה
צוות יום הזיכרון
מימי לביא  ,שושי יצחקי ,אושרת גורן

חדר ההנצחה ייפתח בשעה  03:81בבית פוירינגבתום הטקס הקהל מוזמן לשיח לוחמיםעלייה לקברם של הנופלים מחר ,יום הזיכרון,בשעה  00:11בבית העלמין של הכפר.
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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 ובקדמת הטקס.
תודה ,ועדת תרבות

ערב חיילים מספרים
ערב יום הזיכרון יום ג' 02.1
בבית העם החל מהשעה 70.02
השנה יוקדש הערב ל  21שנה למדינה.
בערב זה נכבד שלושה מתושבי הכפר שלחמו במלחמת הקוממיות
וכן שלושה דורות מבני משפחה אחת! שתרמו כולם לביטחון המדינה.
הערב ילווה בנגינה ובשירה בציבור
הקהל מוזמן! במיוחד הנוער ,מגיל שכב"ג ומעלה

בערב יום הזיכרון ,תיפתח תערוכה בבית פוירינג.
התערוכה תהיה פתוחה לקהל במשך שנה,
וניתן יהיה לראותה בשעות הפתיחה של משרדי הוועד לאורך השבוע.
נושא התערוכה השנה לכבוד  07שנה למדינה:
ילידי  8491ציר החיים האישי המלווה את מפעל הקמת המדינה עד היום.

כולנו נולדנו בשנת הקמת המדינה ,ה'תש"ח  .0411יחד איתה קמנו ללכת בגיל שנה ,התבגרנו עם
הרבה צחוק ודמע ,התגייסנו לצבא ההגנה לישראל ולחמנו את מלחמותיה כדי לשמור על
גבולותיה ועל בטחון תושביה .נישאנו בארץ והבאנו ילדים שהפכו להורים לנכדינו.
בציר הזמן עולים ימי העליה לארץ של מי מאיתנו שנולדו בשלבי העליה מאירופה ,0411-14
ימי השלג שכיסה את כל הארץ בינואר  ,0421שנת העשור למדינה שבה חגגו לנו" ,ילדי העשור",
ברוב עם ,וילידי ה' באייר ה'תש"ח ,יום הכרזת המדינה ,הוזמנו לבית הנשיא.
מלחמת ששת הימים שבה נטלנו חלק כחיילים צעירים ,ומלחמת יום כיפור שבה כבר היינו
חיילים ותיקים ,במילואים.
בהמשך הקמנו משפחות והיינו חלק מההתעצמות הדמוגרפית של המדינה שפרחה ושיגשגה
בשנים אלו.
וכיום אנחנו הוותיקים במדינה ,קולטים עליה ,מגדלים דורות חדשים ומנסים לשמור על הצביון
המיוחד של הדור אשר ידע את ערכי ההקמה ,הביסוס והשמירה על הקיים במדינה שלנו.
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יום העצמאות ה07 -
שבעים שנות עצמאות ישראל ,עוד מעט ימלאו שמונים לכפרנו.
בין תש"ח לתשע"ח ,עם נרדף ,רצוף תלאות ,ניעור מהלם השואה ,קם לתחייה ,משליך אבק
אלפיים שנות גלותו ,מתקבץ מארבע כנפות תבל ,חוזר לארצו והופך ריבון לגורלו.
טקס הזיכרון לנספים בשואה שהתקיים בשבוע שעבר היה מרשים ומלא הוד.
התכנים ,במרכזם העדות מעוררת ההשראה ,ההנחיה ,הנגינה ושירת המקהלה וסולניה היו
מרגשים עד מאוד.
ההפקה ,העריכה ,העיצוב ,הקצב והתיאום ,ההגברה והתאורה כל אלה היו איכותיים,
מדויקים ובמקצועיות גבוהה לעילא.
תודה רבה למשתתפים והוקרה גדולה לכל הנוטלים חלק במלאכת העשייה.
לפנינו אירועי יום הזיכרון לנופלים– הטקס בגן ליד קיר הזיכרון ,ערב חיילים מספרים בבית
העם ולמחרת ,ביום הזיכרון ,האזכרה בבית העלמין  -בהם נוקיר וננצור את זכרם של
הנופלים למען השגתה של עצמאותנו בת ה.21-
מיד לאחר מכן ,בערבו של היום ,נתכנס כולנו במתחם שליד הקאנטרי ,לחגוג את יום
העצמאות "שרוליק חוגג  "21שהופק ע"י צוות מתנדבים בהשתתפות תושבי הכפר ,על פי
מיטב המסורת של כפרנו.
ביום עצמאות זה נתכבד כולנו ממעשי ידינו בכפר ,נעריך ונכיר תודה לכל המתנדבים הרבים,
ותיקים וחדשים ,המעניקים לנו חיי קהילה וחברה מלאי פעילות ורבי תוכן .ההתנדבות היא
נשמת אפה של הקהילה שלנו ,היא התשתית שעליה נבנתה המסורת בת כשמונים שנה של חיי
קהילה רבים ומגוונים.
ראוי וחשוב שכולנו נפנים זאת וניטול חלק בעשייה לטובתנו ולטובת בנינו ,נכדינו ונינינו.
לכבודם של הראשונים ולכבוד יום העצמאות ה 21-הענקנו למתחם הגן החדש/ישן הסמוך
לבית פוירינג את השם "גן המייסדים" .ובשלט (הניצב בחזיתו המזרחית של הגן) כתבנו:

"ואתם ,הבאים בשעריו של הגן ,ההולכים בשביליו ,ספרו את סיפוריהם של ארבעת
היישובים .זכרו והזכירו את מייסדיהם ,אלה שהגביהו עוף ,הרחיקו ראות ,מלאכתם צלחה
והתגשם חלומם בכפר אחד גדול ומאוחד".
ביום עצמאות זה נשאב כוחות ממעשיהם של הראשונים ,יהיו הם מקור ההשראה להמשך
עשייה ,בנייה וקידמה לנו ולדורות הבאים.
חג עצמאות שמח לכל תושבי הכפר.
הרצל חסון ,יו"ר הוועד המקומי
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שרוליק חוגג
07
יום העצמאות ה  07למדינת ישראל
יום רביעי  81.2.4781בשעה  47:77בדיוק!
האירוע יתקיים במגרש החנייה של הקאנטרי ושל בריכת השחייה.
חנייה מסודרת תהיה בצד הצפוני של בריכת השחייה בשטח שיוכשר במיוחד.
הכניסה לחנייה תתאפשר מרח' הכלנית (מכיכר בית הספר מזרחה עד הסוף וימינה לכיוון הבריכה)
לא תתאפשר כניסה מרח' המגדל!
שלטי הכוונה יהיו במקום וסדרנים יעזרו בסידורי הנסיעה והחנייה.
בבקשה להישמע להוראות הסדרנים .מצורפת מפת הגעה בגב העמוד.
מומלץ להגיע בנעליים נוחות להליכה ולהצטייד בלבוש חם.
תושבים אשר מתקשים בהליכה יוכלו לקבל אישור מעבר במשרד הוועד.
לתושבים הוותיקים יוקצו השורות הראשונות
לילדים מומלץ להביא מחצלות וכסאות ים נמוכים
המופע יתחיל בדיוק בזמן .כדאי להגיע עד 54:91
המופע הופק על ידי התושבים וילדי הכפר ובהשתתפותם

בסיום המופע:
זיקוקים ,רכבת הכפר לקטנים ,ביתנים לילדים במגרש הטניס,
מסיבת ריקודים לכול הגילאים עם ה DJ -והמתופפת נתי ניב,
דוכני אוכל בתשלום
תוכנית מיוחדת ל +08 -בסיום המופע נתכנס באולם המרכזי של הקאנטרי למופע מוסיקלי
"זו אותה האהבה"
מסע מוסיקלי העובר דרך תחנות בחייו של הזמר אריק איינשטיין בשיתוף הקהל.
נשיר את שיריו ובין לבין נשמע סיפורים קטנים ואנקדוטות מחייו .
את המופע מלווה בגיטרה גבריאל הדר שחקן זמר יוצר ומספר סיפורים.
יוגש כיבוד קל :עוגות וקפה.

חג שמח
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נוער בית יצחק
חמש שנים מבדילות בין שנת  0411לשנת  ,0411בין מרד הגטאות לקרבות השחרור בארץ-ישראל.
שכלנו בקרבות השחרור והתקומה את מיטב רעינו ,בנים ובנות ,שנפלו בכל מערכות ארץ-ישראל.
עמינו ידע אימה ,פרעות והשמדה המונית ולכן אנו גאים כל-כך בחירותינו.
עצמאות של עם ומדינה מתבטאת בכנסת ,בממשלה בצבא ובמשטרה.
עצמאות של ילד או ילדה מתבטאת בחופש יצירה ,בחשיבה ,בהרגשת מרחב בטוח ובחדוות עשייה.
עצמאות היא החופש להיות קרובים אל עצמנו ולממש את מרב יכולותינו.
ילד חופשי חש פנוי ופתוח להתנסויות תוך גיוס כוחותיו ללמידה ולהתמודדות.
ילד ,כמו מבוגר ,צומח תוך ניסוי וגם טעייה .כך הוא מגבש את זהותו ובונה את ביטחונו העצמי.
בתקופה זו של השנה  -אנו רואים את הנוער במיטבו  -מתנדב ועוזר במפעלים הרבים בכפר  -מסידור
והדלקת נרות ומשואות בטקס יום השואה ,דרך הכנת טקס יום הזיכרון בבית העלמין ועד הופעות,
בניה ,פירוק והפעלת ביתנים ביום העצמאות .זוהי תקופה בה הנוער מחזיר למושב  -מעט ממה
שהוא מקבל ממנו .תקופה אשר דורשת מהם הרבה  -אך גם נותנת לא מעט.
תקופה שנעה בין עצב לשמחה ,בין עומס רגשי לעבודת כפיים.
ביום שבת האחרון ,רגע לפני חזרת הרצף של יום העצמאות נסענו ,השכב״ג ,למצפה אמיר שביער בן
שמן ,שם ,על ג׳חנון ופק׳׳ל קפה ,באווירה קסומה שמענו מפיני ואירית בן אריה על בנם  -סגן אמיר
ז״ל שנפל בשכם ב.7111
עם כל המטען הזה ,עם כל הערכים הללו  -אנו חותמים את שביל הציונות והגבורה ,שמים פעמינו
לחלק האחרון בשנה ומתחילים להסתכל לעבר הקיץ :קורס מד״צים ,מחנה ופרוייקט חדש לבוגרי
כיתות ג׳-בוגרי ו׳  -״קייצת 7101״ (פרטים בשבוע הבא…)
* בתאריך  0.2נקיים פעולת ״מסביב למדורה״  -נשמח לארח בפעילות ותיקים מהמושב בעלי
סיפורים מעניינים על תקופות שונות .מי שמעוניין/מכיר מישהו מעניין  -אשמח אם תיצרו עימי
קשר.

אסנת כץ גל  -רכזת הנוער

”השחף המגביה עוף הוא זה המרחיק ראות"
(ג'ונתן ליווינגסטון השחף ,ריצ׳ארד באך)

 Noarby08@gmail.comאסנת כץ גל 784-1827417
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תודות לטקס הזיכרון לשואה ולגבורה.
כל שנה אנחנו עומדים נפעמים לאחר סיום "הטקס הטוב ביותר שהיה" ,וכל שנה אנחנו מופתעים
מחדש בטקס מרגש יותר מקודמו.
הסיפורים המצמררים שאנו עדים להם מוגשים בצורה כל כך נוגעת ללב ,בשילוב עם הסקירה
ההיסטורית הקצרה של התקופה ובליווי מצגת שממחישה את הנאמר .רק בבית ,לאחר הטקס יש
לנו זמן ושקט לעכל את מה ששמענו ,ראינו ובעיקר חווינו בחיים של מישהו אחר .כל שנה הזעזוע
מגודל ומעוצמת הרוע איננו ניתפס" :בסך הכל ילדה בת ארבע" כמו שאמרה אריקה,ששיתפה אותנו
בילדותה המעוותת והנוראית.
תודה לצוות המופלא שמצליח להרטיט לבבות בכל שנה ולהפוך את הסיפורים האישיים האיומים
של ניצולי שואה לסיפור שנוכל להזדהות איתו :חיה גולן ,ענת בן זאב ,אורה אלדרור ,ויעלי שגב.
תודה גם לגלית רוסמן על התפאורה ,לירון שליו על הקריינות ולאליהו אבני שמגיע בכל טקס
להוביל את התפילות.
תודה למקהלות מורן על תרומתם המשמעותית לערב...
תודה מיוחדת לנותנת העדות אריקה כהן (דודה של גלעד כהן -תושב הכפר) ששיתפה אותנו ופתחה
את הסיפור האישי שלה בפנינו .כל כך התרשמנו מהיכולת לעמוד מול קהל זר ולספר בשטף את
התרחשויות הימים ההם .מודים לך מאד ומאחלים לך בריאות ושמחה.
ג'ודי ,ועדת תרבות.

אנחנו שמחים לבשר על פתיחת סדרת פעילויות המיועדות לדור הביניים
( ,55-03פלוס מינוס ,אל תתפסו אותנו במספר).
בין פעילויות הנוער לאלה של הוותיקים ,קיימת שכבה גדולה ומשובחת ,שגם לה מגיע ליהנות
מפעילות איכותית ,פה אצלנו בכפר.
יום חמישי 71.1.01 ,בשעה  ,71.11בבית התרבות
ערב פתיחה בלתי נשכח
פרטים נוספים בווטסאפ ובדף הפייסבוק של בית יצחק
תחרות הסיפור הקצר
כמדי שנה תתקיים גם השנה תחרות הסיפור הקצר של עמק חפר .התחרות פתוחה לכל תושבי העמק
ותתקיים בשתי קטגוריות :קטגוריית נוער וקטגוריית מבוגרים.
המעוניינים להשתתף בתחרות ישלחו סיפור אחד בלבד ,שאורכו לא יעלה על  7,211מילים ושלא
התפרסם עד כה בשום בימה אחרת ,לכתובת הדואר האלקטרוני .liat@beit-yitzhak.org.il
את הסיפור יש לשלוח מצורף בקובץ  wordללא שם הכותב וללא פרטים אישיים.
יש לציין בגוף הדוא"ל עצמו ,בנפרד מקובץ הסיפור ,את שם הכותב ,כתובתו ומספר הטלפון.
תאריך אחרון למשלוח 70 :במאי 7101
הסיפורים ייקראו בעילום שם על ידי ועדה בת שלושה שופטים.
הסיפורים הטובים ביותר בכל קטגוריה יתפרסמו בגיליונות "מצ"ב הרוח" – מוסף התרבות של עמק
חפר ,ויזכו את מחבריהם בפרסים (שוברים לרכישת ספרים) שיוענקו בערב מיוחד
ביום א'  71.2.6371בשעה  63:33בבית העם בית יצחק
בהשתתפות הסופר מאיר שלו
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קול קורא לקראת ערב השקה לסופרים ומשוררים מעמק חפר
לכבוד שבוע הספר העברי לשנת תשע"ח ,נקיים אירוע מיוחד בו נארח סופרים ומשוררים מעמק חפר
ונציין את יצירותיהם.
נשמח לקבל פרטיהם של כותבים שספריהם יצאו לאור בשנתיים האחרונות בתחומי פרוזה ,עיון,
שירה ומחקר ,למבוגרים ,לנוער ולילדים.
אנא פנו אלינו הדס שוורץ  hadas.s@hefer.org.ilעלית גורן-כץ alitzayit@gmail.com
מועד האירוע יפורסם בהמשך

מועדון  07ונהנים
 יום שלישי  02.1ערב יום הזיכרון לא תתקיים פעילות במועדון.
 יום רביעי  01.1ערב חג העצמאות  ,אחרי הטקס נתכנס לתכנית מיוחדת לוותיקים ,פרטים
להלן.
 יום שלישי  71.1בשעה  02:02במועדון פייס הרצאתה של אסנת פיונזילבר  -ברדה  .הנושא:
אפריים קישון.

יום העצמאות
בסיום המופע המרכזי בערב עצמאות נתכנס בחלל הקאנטרי של בית יצחק למופע מוסיקלי
"זו אותה האהבה"
מסע מוסיקלי העובר דרך תחנות בחייו של הזמר אריק אינשטיין בשיתוף הקהל.
נשיר את שיריו ובין לבין נשמע סיפורים קטנים ואנקדטודות מחייו  .את המופע מלווה בגיטרה
גבריאל הדר שחקן ,זמר ,יוצר ומספר סיפורים.
יוגש כיבוד קל  :עוגות וקפה.
מוזמנים כולם!!!
הסעות למועדון פייס ,האיסוף יחל בשעה  01:12מהבתים.
הסעות פעם בחודש למעברות ,האיסוף יחל בשעה .02:02
מצטרפים חדשים להסעה או מבטלים מתבקשים להתקשר לדבורה 127-1712111
או ישירות לאלי הנהג 127-170-0014

אנו מאחלים לכולם חג שמח
טיול מאי  – 8781חוויה ירושלמית
טיול משולב מופע אור קולי חדש בעיר דוד יום שני 2.12.01
(יציאה משוערת .01:11 :חזרה בסביבות )71:11
דרגת קושי הטיול :בינונית
** יש להצטייד בכיסא גלריה ובלבוש חם .מחיר הטיול ₪ 021 :לאדם
איסוף :אלונית משמר השרון.
ההרשמה במשרד הוועד .מספר המקומות מוגבל! כל הקודם זוכה!
* ביטול השתתפות יחויב בתשלום *

מכללת הוותיקים
יום חמישי  – 42.72.81מסיבת עצמאות – אנסמבל גלעד אפרת ♫♪♫
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ספרייה

ספרים חדשים בספרייה

לקטנטנים
מסעדה בקצה הקוטב – נורית זרחי
אבא שלי ואני – ג'יימס בראון
אמא שלי ואני – ג'יימס בראון

מי אני מה אני – אמי רובינגר
סבא שלי – מרתה אלתס

לילדים
יומנו הסודי של צהוב הזקן – מיכאל אבס
חנות קטנה ומתוקה סודות מלוא הכף – לינדה צ'פמן
ז'אנה דיוידסון
באושר ועושר כאילו – מלכת היופי – שרה מלינובסקי

הפמוטים שלנו – נאוה סמל
ממלכת חדי-הקרן – תיבת הרוחות –

לנוער
עגורים של שלום – עמי גדליה
ג'לי מתחילה ברגל שמאל -קנדי גארד
ג'ני – פול גאליקו
אלוף הבלשים בלומקוויסט – אסטריד לינדגרן
המרד של מון – רונית חכם ותמר ורטה-זהבי
ג'ינג'י  – 12דנה רוצה להיות מפקדת – גלילה ר-ן פדר עמית
למבוגרים
הסיפור של הילדה האבודה – הרומנים הנפוליטניים -אלנה פרנטה
בבית – הרלן קובן
שרוכים – דומניקו סטרנונה
מיכאלה – מירה מגן
אהובתו של רופא הנפש – חיים לפיד
מסעותי עם חמותי – מאירה ברנע -גולדברג
הספרייה נמצאת בתוך מתחם בית הספר אחרי השער מצד שמאל.
שעות הפתיחה :בימים שני וחמישי בין השעות 73:03-72:03
להתראות בספרייה 

מועצה אזורית

דרוש מנהל לחינוך הבלתי פורמלי – קיבוץ העוגן
ניתן לקבל פרטים במיילdafna.maron@gmail.com :

מרפאה

* ביום ד'  72.1המרפאה תהיה פתוחה עד השעה . 00:11

11

רותי

יריד שבועות קרב ובא...
הזדמנות אחרונה לכל המעוניינים להציג מרכולתם ביריד זה
דוכני ממכר של אמנים מקומיים יתקבלו בברכה!
היריד יתקיים ביום ו'  01.2משעות הבוקר עד שעות הצהריים המאוחרות.
מה בתכנית?
 הופעה של להקה מקומית מסיבת בריכה עם די ג'יי מגניב דוכני יצירה והפעלות לילדים דוכני אומנות ,ביגוד ותכשיטים של אמנים מקומיים ועוד הרבה הפתעות מדליקותהכניסה חינם לקהל הרחב!
למידע על היריד ניתן להתקשר לקאנטרי 14-1111141
למידע נוסף על הדוכנים ניתן לצור קשר עם דוראל  SMS( 127-1421121או וואטסאפ בלבד ,תודה)

ברכות
לדן פאסי
לרגל שחרורך מצה"ל,
בהצלחה באזרחות
מאחל צוות חיילים.

לאסף ליטבק
ברכות עם גיוסך לצה"ל,
בהצלחה מצוות חיילים.

לאמנון שפיר ולרותי
ברכות להדס עם סיום קורס קצינות בדרגת סגן
לרותם שנבחרה ביום העצמאות כחיילת מצטיינת ממיפקדת זרוע היבשה
כול הכבוד לבנות וגאווה להורים
מרותי טאובר

הודעות

קורס ברידג' למתחילים
יתחיל ב  ,0.2.01כל יום שלישי בין השעות  70:11-04:11בבית התרבות בשער חפר.
לכל המעוניין להירשם ,אפשר להצטרף במקום.
לפרטים רלי אלישיב  121-7744011דני יעקובי 127-1212222

פינת המודעה הקטנה
מחפשת בית להשכיר בכפר  -למשפחה בת  1נפשות ,כניסה ביוני.
משפחתון קטן ,המשפחתון של מלכה .עד  1ילדים .נשאר מקום אחד
לשנה הבאה.
למכירה גריל גז ( grandhallברזילאי)  1מבערים  +כירת בישול
במצב טוב מאוד 7211 .שקל כולל בלון גז.
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127-1101011
121-2111012
122-1112227

