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

גיליון מס' 1118

משולחן הוועד

יום שישי ,ט"ו בכסלו תשע"ט 32 ,בנובמבר 3118
הפתעה בבחירות בבית יצחק

לאחר קמפיין מתיש ,המתנה מורטת עצבים עד הדקה האחרונה וסיום לא צפוי נבחרה רשימת ״אל
תיקרא לי צעיר״ ברוב קולות לוועד בית יצחק.
יו״ר הוועד החדש ,נתאי אלוש אבן צוטט ״לא היה לי לרגע ספק שנבחר ,מהרגע הראשון ידעתי שאנחנו
רשימה יחידה מסוגה ....אופס״.
דניה גולן (נוצני) יו״ר ועדת תרבות וקהילה יחד עם שירלי שורק ניצפו מתאמנות ל״מרתון ועד בית
יצחק״ הידוע.....חמש שנים של התרוצצויות במעגלים בג׳בלאות עמק חפר.
איתם בקבוצת הריצה היו גם יו״ר ועדת ספורט ,אביב איתן ואחראית על נכסי הוועד,
גילי יפהר-פלדמן ,כשהם מתווכחים בלהט על הטיפול בגזם ,מתוקף תפקידם כאחראים גם על חזות
הכפר.
קרן תומר-אלסברג ,יו״ר ועדת חינוך החדשה נראתה תומכת ביו״ר ועדת ביטחון ,יניר סבן ,שהתמוטט
מהתרגשות מיד בהישמע התוצאות .למזלו ,האירוע נתפס בעדשות מצלמות האבטחה החדשות
המוצבות בימים אלו בכפר וצוות החרום היישובי הגיע אליו במהירות .ד"ר סבן ,רופאת הכפר עדכנה
שמצבו יציב ושמחר כבר יהיה כשיר לשטוף כלים בבית.
את דבוקת הרצים סוגרת זקנת השבט ,איריס פרידלנדר ,שלמרות גילה המתקדם זהו כבר מרתון "ועד
בית יצחק" השני שלה ,אותה באמת אי אפשר לעצור.
ההכרזה תפסה בהפתעה את יו״ר ועדת הנוער ,איתי אורן ,שהיה באותו הזמן בעיצומה של ספירת
מלאי הסנאדות בסניף ,אך הוא מיד התעשת ובלהט אידיאולוגי הכריז ״מי שלא בתנועה ....נמצא
במקום אחר״.
באותה שעה ממש ,זוהר קלר ,יו״ר ועדת התשתיות ניצפה צועד עם מנהל העבודה בקטע הכביש ההולך
ונסלל ,במהרה בימינו ,בכביש  ,0055כשהוא מלטף אבני שפה ,מגרד בראשו ומתחבט בינו לבין עצמו
״איך גומרים כבר את הסיפור הזה״.
ואלון קרפ ,גיזבר הוועד ,המבוגר האחראי ,הוא האיש שעיני כולנו נשואות אליו בתחינה אילמת ״אלון,
סדר לי תקציב״.
ובנימה רצינית יותר ,אנו מודים לחברי הוועד הקודם ולהרצל בראשם ,על שנים ארוכות של פעילות
למען הקהילה ועל הצעדת הכפר קדימה ,בנחישות ובמסירות.
אנו חברי הוועד החדש ,מתחייבים להמשיך את דרכם ושמים לנו למטרה לחזק את הקשרים בין
האוכלוסיות השונות בקהילה ,תוך שימור המסורת וההתחדשות .זכרו שדלתנו תמיד פתוחה ותרגישו
חופשי לפנות לכל אחד מחברי הוועד בתחומו.
שיהיה בהצלחה ושהדרך תהייה נעימה
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תרבות

שימו לב לשעה – 03:91

סדרת קונצרטים בבית יצחק
העונה הרביעית
עורכות :אירית רוב ואלה טובי
קונצרט מס' 2
 ,.1.21.1מוצאי שבת 03:91 ,בית העם בבית יצחק-שער חפר
טיול לאירופה ב 01-אצבעות
דואו פסנתרנים :טאמי קאנאזאווה ויובל אדמוני
בתוכנית  -מיצירות שוברט ,גריג ,ברהמס ,דבוז'אק ,מנדלסון ,ליסט ודביסי
כרטיסים במחיר  ₪ 05בערב הקונצרט ,בכניסה
כיבוד קל :קפה ועוגה
יין באדיבות יקב אלכסנדר
הסדרה מופקת ע"י שלוחת מרכז חפר ,הקרן ע"ש פוירינג והוועד המקומי

שימו לב לשעה – 03:91

עידכון :מזמינים אתכם לערב ריקודים לכל המשפחה
בהנחיית ענבל בריסקין פרי
הצטרפו אלינו במוצ"ש  92219ו  9221לערב ריקודי עם וריקודי שורות ישנים וחדשים בבית העם2
 – 00:55ריקודים משפחתיים לילדים ,להורים ולסבים
 – 05:05ריקודים למבוגרים בלבד
נשמח לראותכם
עלות סמלית של  ₪ 05למשתתף תגבה בכניסה.

פינת הארכיון

גילה צאלים ז"ל התנדבה בארכיון הכפר.
תמונה זו של גילה צולמה ע"י
אנה ודניאל ריבקין בריק
ופורסמה בעמוד הכריכה
של ספרם על ישראל.
כמו כן התמונה פורסמה בשער עיתון "המחנה".
משתתפים בצער המשפחה.
צוות הארכיון.

גילה צאלים (פוסטולסקי) 0000
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נוער בית יצחק
שבוע סניף!
השכבה הבוגרת ישנה שבוע שלם בסניף.בישלו ביחד ,אכלו ,קמו לבית הספר וחזרו לפעילויות שונות
ומגוונות :סדנאות כיף ,לימוד וגיבוש :ראפ ,מיניות בטוחה ,כוחה של מילה ועוד.
 05ילדים ,שמכינים ביחד סנדוויצ'ים לבית הספר ,צוחקים וצוברים חוויות.
את השבוע תכננו חברי הצוות המוביל  -נציגי שכבות י״א  -י״ב :רעיונות ,בחירת תוכן ,עיצוב הסניף ,ניהול
תקציב ,ניהול משא ומתן מול ספקים ושיבוץ לו״ז.
אם מסתכלים על שבוע הכיף ועל הגיבוש הזה בצורה עמוקה יותר נוכל לומר :חיינו שבוע בתוך קהילה
שיצרנו .עזרנו זה לזה בשיעורי הבית ,התאזרנו בסבלנות בתור לקפה ולשוקו בבוקר ,היינו שם ביחד .חוויה
ייחודית!
ביום שלישי עברנו בסניף פעולת שיא  -שתוכננה ע״י הפעילים .פעולה זו חתמה את שביל הדמוקרטיה שבו
עסקנו בערכים שונים הקשורים לנושא כגון חירות ,שוויון ,בחירות ,וחופש הביטוי.
ביום שלישי הקרוב נכין את ההופעות ל"פסטייק" המסורתי!
תאריכים לזמן הקרוב:
 - 00.00יום הדרכה לשכב״ג
 0.00פסטייק  -בשעה  00:55בבית העם ואחריו  -נוער בית יצחק בשיתוף ועדת תרבות וקשרי קהילה
מארחים בית מדליק! קהילת בית יצחק מוזמנת למצעד לפידים! נפגש בשעה  00:55בבית העם.
 0-2.00טיול חנוכה שכב״ג  -טיול אתגרי בהרי אילת
 0.00מופע אילומיני לשכבות א-ו בעין החורש .הסעה מאורגנת תצא מבית יצחק בשעה 00:05.
 05.00נסיעה לחדר בריחה בתל אביב שכבות ז-ט
 00.00פעולה
 00.00פעולה לשכב״ג
טיול דרום – בתאריכים  00-00.00יתקיים טיול דרום לכיתות ז'-ח' .אזור שדה בוקר ,לינה בחאן השיירות.
הטיול הינו לנוער עמק חפר ,מוזמנים גם מי שאינו פוקד כדרך קבע את התנועה!
ההרשמה מסתיימת ב  !00.00רישום דרך אתר המועצה
 00-00.00מרכז הערכה י״ב
 01.00פעולה
 05.00כיף שכב״ג
 00.00בוקר הדרכה שכב״ג
 00.00פתיחת שנת ח׳!
 00.00פעולה
אסנת כץ גל  -רכזת הנוער

”השחף המגביה עוף הוא זה המרחיק ראות"
(ג'ונתן ליווינגסטון השחף ,ריצ׳ארד באך)
 Noarby08@gmail.comאסנת כץ גל 886-5828658
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מועדון  01ונהנים
המפגשים מתקיימים בימי שלישי במועדון פייס2
התכנסות על כוס קפה וכיבוד קל ,ההרצאות מתחילות בשעה  11:11בדיוק!





 00.00הרצאתה של עידית בר  :מה מסתתר מאחורי הרעלה? מעמד האישה באיסלם.
 0.00פעילות חנוכה עם רונית רביב המשלבת בפעילות סיפורים ,משחק והפעלה של הקהל.
 00.00הרצאתו של צביקה קרוכמל ,מפרשת רמי דותן ועד פרשת הצוללות  -חלק ב'.
פרשה חובקת עולם וכה דומה לפרשיות הנחקרות היום.
 01.00הרצאתה של אביגיל ברקוביץ :כת האמיש בארה"ב -והשוואה בינם לבין החרדים.

הזקוקים להסעה למועדון מתבקשים להודיע לליאת במשרד הוועד2

טיול דצמבר  21.1יום רביעי 81.21.1
ג'אדה בולוס – נצרת לקראת חג המולד
לקראת חג המולד עוטה נצרת גלימה של קישוטים מיוחדים והאווירה בעיר מוארת בימי המתנה לחג.
לחג המולד קודמים ימי ההמתנה הנקראים ימי האדוונת .ימים אלה הם ימי תפילות ,צום וחגים.
בכל יום מימי חודש דצמבר ניתן להתחבר ליום חג ולחוות את האווירה בעיר.
סיור זה יתמקד ברקע ההיסטורי ,התיאולוגי והדתי של חג המולד בליווי הסבר על מנהגי החג
ומשמעותם.
דרגת קושי הטיול :בינונית-קשה ** יש להצטייד בכיסא גלריה.
מחיר הטיול ₪ 025 :לאדם (איסוף מהישובים ,ביקור באתרים) .ארוחת בוקר  +צהריים עצמאית.
ההרשמה במשרד הוועד בתשלום בלבד .מספר המקומות מוגבל! כל הקודם זוכה!
* ביטול השתתפות עד  0ימים לפני הטיול יחוייב ב. ₪ 055-
* ביטול  0ימים לפני הטיול יחויב בתשלום מלא.
נופשון ים המלח במלון לוט המחודש
מחזור שני – 01-00.0.00
מחזור ראשון – 00-00.0.00
מחיר לאדם בחדר זוגי  ,₪ 0,205 -מחיר לחדר יחיד  ₪ 0,010 -חדר יחיד על בסיס מקום פנוי בלבד!
מחיר ליחיד בחדר של שלושה – .₪ 0,020
ביום שלישי נצא לטיול מודרך בשמורת עין גדי והסביבה בתשלום נוסף של .₪ 05
יש לציין בטופס ההרשמה אם רוצים לצאת לטיול .תשלום במזומן בנפרד.
ההרשמה בתשלום בלבד במשרד הוועד .תושבים שאינם מעמק חפר – על בסיס מקום פנוי בלבד.
מספר המקומות מוגבל!! כל הקודם זוכה!!
הערה :במחזור השני בלבד -המעוניינים בנסיעה ישירה למלון ,שתצא מבית בכפר ,מאלונית משמר
השרון ו/או מניצני עוז  -נא לציין בטופס ההרשמה המצ"ב !! (אם יהיו מספיק נרשמים).
הנופשון באחריות "פריטורס".
חודש האזרח הוותיק במוזיאון הישראלי במרכז יצחק רבין
יום שני00.00.01 ,
בתוכנית 50:05 :קבלת פנים כולל קפה ומאפה.
סיור מודרך בתערוכת  05שנה למדינה
 00:55בילוי נעים עם מולי שפירא – מופע קומי המשלב סיפורים על העיר תל אביב דרך תחנות בחייו.
 00:05הרכב מוסיקלי – שירי ארץ ישראל שכולנו אוהבים.
מחיר 005 :שקל כולל הסעה .הרשמה ותשלום במשרד הוועד.
4

סדרת הרצאות "האושר ואני"
 ד"ר חיים שפירא –  82219210ד"ר לגנטיקה מתמטית ולפילוסופיית האינסוף .פסנתרן מוכשר ,בעל
תחומי עניין בספרות ובפסיכולוגיה .מלמד מנהל עסקים באוניברסיטת הסיטי בניו יורק.
 פרופ´ יורם יובֵ ל –  12219210פסיכואנליטיקאי ,פסיכיאטר וחוקר מוח מוביל בתחומו .מרצה
בפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית ובאגף לרפואת המוח של בית החולים הדסה
בירושלים.
המפגשים יתקיימו באולם עין החורש ,בשעות .00:05-01:55
מחיר להרצאה חד פעמית( ₪ 05 :ללא הסעה ,על בסיס מקום פנוי).
הרישום במרכז הקהילתי 50-1000000/ 1010200 :או בחברותא.50-1000000 :
יש לציין בהרשמה עם/ללא הסעה.
מרכז קשר והכוון מזמין אותך לשעה קלה של הרצאה
"הסַ בָ תָ א"* שאני בעידן הנוכחי
במה שונה "הסַ בָ תָ א" של היום מ"הסַ בָ תָ א" שהיתה לנו פעם?
אלו סגנונות סבתאות קיימים? על תקשורת בינדורית וגבולות הגזרה שבין מעורבות והתערבות .על סַ בָ תָ אות
במשפחות חדשות ועוד ,נשמע בהרצאת מבוא זו המשמשת טעימה לסדנת הסבאות והסבתאות.
ההרצאה תתקיים ביום חמישי  ,00.00.01בשעה  ,00:05ב"בית העם" ,במושב הדר עם ,שדרות הכפר .02
המרצה :דפנה שדה-טסה ,עובדת סוציאלית ,MSW ,ומנחת קבוצות
פסיכותרפיסטית קוגניטיבית התנהגותית ,ומומחית בריאות.
מוזמנים בשמחה ,הכניסה חופשית!
*"סַ בָ תָ א"  -הינו המונח העברי לסבים וסבתות גם יחד
מרכז קשר והכוון כאן בשבילך 50-1010200 |50-1000000
ביום שני  00.00.01החל מהשעה  02:05באולם הישיבות הגדול בבניין המועצה
מרכז קשר והכוון מ.א עמק חפר מזמין אתכם לכנס הכנה לפרישה

מה אעשה לאחר הפרישה? כמה כסף צפוי לי ביציאה לפנסיה? איך להיערך לפרישה?

אם שאלות אלו מעסיקות אותך ,את/ה מוזמן/ת לכנס ' -גלישה לפרישה'
בתוכנית:
 – 02:05רישום ,התכנסות וכיבוד
 – 00:55ברכות
 – 00:05חשיבות תכנון הפרישה ,זכויות בגיל הפרישה ,ההחלטות החשובות בחסכון
היבטים רגשיים -הערכות מנטלית לגיל הפרישה
 – 05:55הצגת מרכז קשר והכוון וסיכום.
הכניסה חופשית ,מוזמנים בשמחה!
יש להירשם מראש50-1000000 ,50-1010200 :

מרפאה

בתאריכים  0.00-00.00סיגל המזכירה בחופש .ההחלפה תהיה חלקית ועדיין לא ידוע באילו ימים ,לכן
מומלץ להתקשר לפני הגעה למרפאה או לפנות למרפאות הסמוכות – נאות גנים או שרונים.
ביום ראשון  00.00יבוצעו בדיקות מעבדה מהשעה  51:55עד . 50:55
חיסוני שפעת
אנו מזכירים כי אנחנו בעיצומו של מבצע חיסוני השפעת.
החיסון חשוב במיוחד לאנשים מעל גיל  ,20לילדים מתחת לגיל  ,00ולאנשים הסובלים ממחלה כרונית.
בואו להתחסן!
בברכת בריאות ,צוות המרפאה
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מכתבים למערכת

הספדים שנשאו בלווייתה של גילה צאלים
אמא שלי הייתה היפה בנשים ,יפה מבחוץ ,יפה מבפנים.
אמא שלי הצנועה ,הענווה ,העדינה אך האסרטיבית כשנחוץ ,מלח הארץ ,רחומה גם כלפי נמלה.
היא נולדה בעמק יזרעאל בקיבוץ עין חרוד ,בת יחידה לאלישבע ושלום פוסטולסקי .
כשהייתה בת שלוש עברה המשפחה למושב בית יצחק.
בגיל  02עברה ללמוד במקווה ישראל ,התגייסה לצבא לגרעין הנח"ל המפואר "בתלם".
כשהייתה בת  05נישאה לאהוב נעוריה סולו – אבא שלי.
אמא שלי אהבה את האדמה ,היו לה אצבעות ירוקות.
אמא שלי לימדה אותי לרקוד קרקוביאק ולשיר את כל השירים של פעם .
כבתו של המלחין והקומפוזיטור שלום פוסטולסקי היא עסקה בהנצחתו של אביה במוסיקה הישראלית.
אוי אימאל'ה ,איזו שרת תרבות היית ...הרצאות ,הצגות ,סרטים ,טיולים ,מופעים ,הכל עניין אותך.
רק ביום שלישי ,קפצת אלי בבוקר עם חוברת בה סימנת את הצגות הילדים לדניאלה ,ולי גזר עיתון עם
ביקורת על ספר שכדאי שאקרא.
אמא שלי אהבה חברים והייתה חברה לתפארת ,אבל הכי הרבה אהבה אותנו ,את אומה שלנו ,את אבא
שלי ,את הילדים שלה ,החתנים ,הכלות והנכדים המופלאים שלה .וזכתה לאהוב ולשחק עם יצירות המופת
שלה – הנינים.
מפנקת מספר אחת ,שום בקשה והיו ...לא נענו בשלילה ,לפנק לפנק לפנק ,כי ככה היא אוהבת.
אמא שלי הייתה דעתנית ועצמאית .כששאלו אותי איזה תרופות היא לוקחת ,אמרתי – תשאלו אותה,
היא יודעת ...עדיין לא הבנתי....
עדין לא הבנתי איך ברגע אחד קטן עולם שלם מתפוגג ונעלם.
אני יודעת שלמוות כזה אמא שלי פיללה ,וכך לא להיות לנטל ,לא להיות לעול ,לא נזקקת ,כך על שתי
רגליים ,בלי כאבים ,בחטף ,בשקט ,בצנעה – כמוה.
אני זכיתי שעדיין לא חל עלי היפוך התפקידים הכואב שבין הורים לילדים.
ויחד עם זאת ,אני עדיין הילדה הקטנה שלה – דליתק'ה שלה ,שנשארה בלי אימא'לה שלה שתדאג ותשמור
ותתמוך ,ושתהייה תמיד בשבילה.
היי שלום אימא'לה שלי היפה מבחוץ ועוד יותר מבפנים.
דלית
אמא שלי
איזו אישה
איזו אמא
ממש מוסד ,מותג ושמו "סבתא גילה"
אמא הייתה סלע איתן שאיחד את כל המשפחה.
וכיאה לסלע היא הייתה חזקה ויציבה ,תמיד במקום:
לתמוך ,להקשיב,לאהוב ,לתת בלי שאלות בלי היסוסים.
אך בטבע כמו בטבע מסתבר שגם הסלע הכי חזק ועיקש הוא לא נצחי.
זה היה מהיר פתאומי בלתי נתפס.
יחד עם זאת ,כך רצית .
עד הרגע האחרון :פעילה ,עצמאית ,דעתנית ,ומפוקסת .
השארת אותנו פעורי פה ועם חלל מאד גדול.
ולצד הכאב החד .קיבלנו ממך ארגז כלים לתפארת לחיים
ערכים-כן אצלנו בבית זו לא מילה גסה-
אהבת האדם באשר הוא אדם
הקשבה לאחר לשונה לאנדרדוג
אהבה לאדמה לטבע למדינה
ומעל הכל משפחה משפחה משפחה
תודה לך אמא על כל מה שהענקת לי
אוהב רלקיקי שלך
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סבתי שלי,
לא מאמינה שאני כותבת לך מילות פרידה היום.
עזבת אותנו מוקדם מדיי ,ללא התראה ,כמו מלכה אמיתית.
אנחנו שבורים והמומים.
עצובים את לכתך ,לא מאמינים שהמנהלת הגדולה שלנו כבר לא איתנו בשביל להגיד לי מתי יש שעת סיפור
לדניאלה ,או שצריך להזמין תור לאמא ,או בשביל לקנות לי חומצה פולית.
היית לנו מקור לגאווה אמיתית – יפה כל כך ,פעילה ועצמאית ,סבתא שבאמת אין כאלה ,עם לו"ז צפוף
ביותר ,מהצגה להצגה ,להרצאה ,לחוג ,למפגש "בתלם" ,ועוד ...
אבל תמיד עם זמן בשבילנו ,לא משנה מה ומתי מבקשים ,זו לא בעיה.
סבתא מחבקת ,חמה ,הכי תומכת בעולם ,הכי מפנקת בעולם ,סבתא שמכינה את האוכל הכי טעים ,שריח
הכביסה שלה הכי נעים.
להיכנס אליך הביתה ,תמיד עשה הרגשה טובה ,כי זה המקום הכי חם ובטוח בעולם.
בית שבילינו בו יחד ימים ולילות ,שבאנו להתפנק בו כשהיינו חולים – כי אין מקום טוב יותר להיות בו
חולה מאשר אצלך.
אוי סבתי שלי מה עוד אפשר לומר חוץ מזה שהלב שלי שוב נשבר לרסיסים?
שהאישה היפה והאצילית והבאמת מיוחדת והאהובה כל כך על כולם איננה?
תודה על זיכרונות וחיים מופלאים איתך,
תודה על זה שתמיד תמיד תמיד היית לצידי ולצד המשפחה שלי.
כמה כיף היה לראות אותך עם דניאלה ואוריה ,ולראות את האושר שהם גורמים לך ,אושר אמיתי ,לא
יודעת איך להסביר לדניאלה שסבתא גילה שלה איננה.
אני רק שמחה שאת שוב עם סבא ואומה שלך ,אני יודעת שסבא מאושר להיות עם האישה האהובה שלו
שוב.
בטוחה שתשמרי עלינו משם כמו ששמרת עלינו כאן,
היית אחת ויחידה ואני אוהב אותך לנצח בכל הלב שלי.
דני שלך

תרבות המרכז הקהילתי

חדש! חדש! חדש! סדנת קומיקס עם האחד והיחיד  -דניאל קומיקס
ארבעה מפגשים בימי שני 00.0 ,00.0 ,0.0 :ו ,01.0-בשעות 01:00-00:55 :במשמר השרון.
קומיקס בזוקה ,קומיקס במצולות ,קומיקס חלל ,קומיקס אימוג'י.
הסדנא מיועדת לגילאי ג' – ו' .מחיר ₪ 005 :לכל המפגשים (אין אפשרות להירשם למפגש בודד).
הרשמה דרך אתר המועצה.

חוג שחמט למבוגרים
ימי ראשון בשעה  05:55במועדון הפיס בבית יצחק.
מחיר .₪ 055 :הרשמה אצל קרן500-2005000 :

 ,02.00יום שני ,בשעה  00:55במועדון משמר השרון
שעת סיפור עם גבריאל הדר" :הכבש ה"11
מחיר ₪ 00 :תשלום מגיל שנתיים.
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תודות

ברצוננו להודות לקהילת בית יצחק על שליוותה אותנו באבלינו הכבד על אימנו האהובה גילה צאלים.
במיוחד לאנשי הקאנטרי ולחברה קדישא שטיפלו בנו ברגישות ובעדינות.
ולכול מנחמינו שהיו איתנו בשעה קשה זו.
משפחות צאלים וצוקרמן
תודה לסופרת רות אורן שהביאה לספרייה שלנו את ספרה החדש והמקסים":נופית מחפשת בית".
ספר על חיה שאף פעם לא כתבו עליה  -החשופית 
תודה על ההקדשה לילדי הכפר.
מרותי ,אדלה וברכה – הספרייה הכפרית
לשושי יצחקי  ,המון תודות על ההרצאה שעסקה במגילת העצמאות עם הדגש על מדינת כל אזרחיה ללא
הבדל דת גזע ולאום ועד חוק הלאום .זכינו לרענון מושגים ומשמעותם כמו חוק יסוד ,תקנה ועוד .שמענו על
נושאים כמו מה בסמכותו של ראש ממשלה ,של שר או של חבר כנסת .הרצאה רהוטה עם טעם להמשך.
מצפים לפגישה נוספת
משתתפי מועדון 06ונהנים.

ברכות

צוות חיילים מברך את:
יובל ברנע
גאיה קלר
דנה רווח
הגר בן ארי
רוני שטופמן
עם גיוסם לצה"ל ,בהצלחה!

הודעות
לכל בעלי הכלבים
אנו מבקשים לקשור את הכלבים בכל שעות היום כולל שעות הערב וסופי שבוע
כמו כן לאסוף את הגללים של כלביכם -זה לא נעים ללכת על "מוקשים" במדרכות
לידיעתכם -הקנסות גבוהים וחבל.
מאיתנו הצועדים בכפר
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