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גיליון מס' 3311

יום שישי ,י' באדר א' תשע"ט 31 ,בפברואר 1139

כמות הגשם

מתחילתה של עונת הגשמים הנוכחית עד יום ד'  61.6.61ירדו בבית יצחק  591מ"מ גשם.

התרמת דם
ביום רביעי  92.29.9261תתקיים התרמת דם בבית העם בין השעות96:32-62:32 :
תושבים מגיל  - 15יש להביא אישור רפואי מרופא משפחה שמאשר שאין מניעה לתרום דם.
תרמת  -השפעת
יש להגיע עם תעודה מזהה +תמונה

תערוכת חוצות בנושא זה תיערך במסגרת חגיגות ה .02-אתם מוזמנים לקחת חלק.
לפניכם מספר הערות/הארות:
על העבודות לייצג את משמעות הכפר שלנו כבית ליוצר.
עבודות יכולות להיות מכל סוג של מלאכה או אמנות :סריגה/מקרמה ,חימר/קרמיקה ,פימו ,אפיה ,ציור,
מוצג תלת מימדי מחומרים שונים ,צילום ,עיצוב תכשיט ,שיר או מקמה וכו'.
התמונות בתערוכה יהיו צילומים של העבודות האורגינליות שלכם ,ולכן כל מי שרוצה להציג בתערוכה
מוזמן ליצור קשר עם :נעמה בן שמחון במיילnaamabsstudio@gmail.com :
או יעל ברקאי בטלפון259-0329921 :
נעמה תצלם את העבודות וניצור את התמונות בגודל המתאים לתצוגה בתערוכה.
היום האחרון לקבלת העבודות הוא .5.3.61
אנא ,הזדרזו והגישו את העבודות ,כדי שנספיק לצלם ולהעמיד את התערוכה לפי לוח הזמנים שנקבע.
בתודה וברכה ,יעל ברקאי ונעמה בן שמחון.

במסגרת חגיגות שנת ה 02לכפר נשמח להחיות את תזמורת בית יצחק שהייתה פופולארית מאד
בכפר בשנות ה -12בניצוחו של פריץ אלתר (אבא של אורני מורן ודורית אלתר) .
הכוונה לארגן קונצרט "תוצרת בית" במסגרת הקונצרטים של הקיץ בהשתתפות נגנים תושבי הכפר
בהדרכת יפים ,מבי"ס למוסיקה "כפר מנגן" שפעיל אצלנו.
תושבי הכפר ,מכל הגילאים ,המנגנים בכל כלי נגינה (ואינם ברמת מתחילים)
מוזמנים להירשם בוועד אצל ליאת( .טל) 21-0393332 ,21-0166201 .
תודה ,ועדת מסיבות ה.08

תאריכי איסוף הגזם הקרובים :ימי שלישי 20.90 ,90.90 ,20.91
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סדרת קונצרטים בבית יצחק
עורכות :אירית רוב ואלה טובי
מוצאי שבת ,20:09 ,21.2.32 ,בית העם בבית יצחק-שער חפר
קונצרט מס' 4
שיר הלל לצ'לו
בהשתתפות  -הלל צרי ,צ'לן ואריאל הלוי ,פסנתרן.
בתוכנית  -סוויטות של באך לצ'לו סולו ,יצירות של שומן ,שופן וסונטה של שוסטקוביץ'.
כרטיסים במחיר  ₪ 32בערב הקונצרט ,בכניסה
כיבוד קל :קפה ועוגה
יין באדיבות יקב אלכסנדר
הסדרה מופקת ע"י שלוחת מרכז חפר ,הקרן ע"ש פוירינג והוועד המקומי

שכונת האלונים מזמינה לקבלת שבת והפנינג משפחות,

במסגרת חגיגות ה 08-לכפר,
ביום שישי ה ,30:88-33:18 ,3.1.32-ברחוב דרך האלונים.
קבלת שבת קהילתית ,עמדות יצירה ,הכנת פיתות בטאבון ,פינת קפה ועוגה ,מכונות סוכר ופופקורן,
מסלול רכיבה לאופנים ,ועוד הפתעות יחכו לכם בשכונה.
מוזמנים להגיע עם בימבות ואופניים (לא ממונעים) ולהכיר את תושבי השכונה.
במקרה של גשם האירוע יידחה בשבוע .עקבו אחר הפרסומים

טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
יעסוק השנה במכתבים שנכתבו ע"י הנופלים או מכתבים שנכתבו לנופלים ע"י בני משפחה/חברים שלהם.
מי שיש בידיו מכתב היקר לליבו ומעוניין לשתף אותו עם הקהילה בטקס המרכזי בערב יום הזיכרון בכפר,
מוזמן לפנות לבשמת  252-9310131או לשירלי 253-5222035
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קהילה
קלנועית הכסף:
 מדי שבוע ,החל מתחילת ינואר ,יפורסם קטע מידע כתוב הנוגע לחיי הכפר בעבר ובהווה ב"השבוע
בכפר" .קטעים אלה יילקחו ממקורות שונים :ארכיון הכפר ,ספרים וחוברות שנכתבו אודות הכפר,
ומראיונות עם תושבים ותיקים שהם או קרוביהם ,שימשו בתפקידי מפתח במושב בעבר.
 אחת לחודש תעבור קלנועית הכסף ברחבי הכפר (המועד והמיקום המדויק יתפרסמו כשבועיים
לפני המועד) ,תאסוף "טרמפיסטים" מאנשי הכפר ,תסיע אותם ליעדם ברחבי הכפר ,ובמהלך
הנסיעה הנוסע יישאל אודות המידע שהתפרסם במהלך השבועות האחרונים ב"השבוע בכפר".
הנסיעה תצולם ותתועד לסרטון ,שחלקיו יפורסמו במהלך השנה ,ועריכתו הסופית תוצג באירוע
מרכזי במהלך חג השבועות .הנוסעים שידעו לענות נכונה על השאלות ,יזכו בו במקום בפרס.

קטע מידע 6

רונית מטרני (דלמן) מספרת איך נראו החיים בהתחלה כאן ,בבית יצחק.
הוריה של רונית ,אלזה והנס דלמן ,עברו הכשרה לפני הגעתם ארצה בשנת  .6135בזמן בניית ביתם
בבית-יצחק ,גרו זמנית בכפר חיים .הם היו מהמייסדים של בית יצחק.
להנס ,הייתה משאית שבה היה מוביל את הירקות והפירות ,תוצרת בית יצחק לאגודת "טנא" (קבוצת
חקלאים מגדלי ירקות) לנתניה ,חיפה ות"א .בחזרה ,היה מוביל קרח לתושבי בית יצחק ,שכן
המקררים בבתים לא עבדו אז על חשמל אלא הייתה להם מגירה לקרח.
כשהייתה חתונה -כל התושבים הוזמנו! כי כך היה אז מקובל! לא רק הוזמנו אלא לקחו בה גם חלק
פעיל .בחתונה של רונית ונסים מיטרני ,ניגן טוביה (טדי) שרייר וחבורתו ,ואת הכיבוד הכינו שוש'קה
גורן והדסה ברוך .ומה לגבי המתנות לזוג? נהוג היה להודיע לגב' בנזינגר מה הסכום שברצונך לתת
כמתנה ,היא הייתה אוספת את הכסף ויחד עם הזוג היו נוסעים לבחור ולקנות את מתנות החתונה.
אותה הגברת ,בשינוי אדרת ,הייתה השכם בבוקר מחלקת למנויים את העיתון בשפה הגרמנית.
בדרך השרון ,בבית של נהב (אחד המייסדים) ,הייתה מכולת באחד מחדרי הבית .לימים עברה זו למבנה
של האגודה ומבנה זה הפך לימים למשכנו של הוועד.
מכולת נוספת היתה בבית של וילי וייסנשטיין ,בשער חפר ,וזו העתיקה אח"כ את מקומה למקומה של
החנות "פפיה".
במכולות לא היו מדפים עמוסי כל טוב .היה עליך לגשת לזבן ולומר לו את מבוקשך והוא היה מביא
את המצרכים.
איש אחד היה בכפר -פסח ופנירש שמו ,אשר היה נוסע עם סוס ועגלה .בבוקר ,היה מוכר חלב
ובמשך היום  -לחם לכל דורש.
"קפה אפשטיין" היה בית הקפה של הכפר ,אשר חוץ מהיותו בית קפה ,התקיימו בו גם ערבי ריקודים
ומסיבות ,והוא עמד היכן שעומד היום בית ארליכמן.
מה היו עושים אז ללא טלפונים ,אם פרצה שריפה או היית זקוק לעזרה? היית -פשוט מאוד ,מכה בגונג,
כן כן ,גונג שעמד בין הבתים ומי ששמע היה בא לעזור.
בחג הפורים הילדים היו עוברים מחופשים מבית לבית ומבקשים ממתקים בזו הלשון (מתורגם
מגרמנית):
"היום פורים ,מחר יום חול ,תן לי ממתק וזה הכל"
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ועדת נוער
בשבוע שעבר החלה החפיפה בין רכזות הנוער .ביום ג' התקיים יום פעילות הסניף האחרון בהובלתה
של אסנת והיא נפרדה מחניכי השכבה הצעירה.
בסוף שבוע זה מתקיימת השתלמות אמצע של השכבה הבוגרת בהובלת אסנת והצוות המוביל,
במהלכה תיפרד אסנת מהצוות.
במהלך השנה וחצי האחרונות ,ידענו הרבה עשייה והרבה אתגרים .אנו מודים לאסנת על ההשקעה
והאכפתיות שלה לילדי בית יצחק ומאחלים לה המשך עשייה ,הגשמה עצמית והרבה נחת מהמשפחה.
ביום שלישי הקרוב ,הרכזת החדשה ,אופיר אריאל ,לוקחת את המושכות ותמשיך להוביל את הסניף.
אנו מאחלים לה קליטה מהירה והרבה הצלחה!
אופיר היא תושבת אודים ,בוגרת האיחוד (גרעין אחים  )91וקצינה בצה"ל.
מפגש היכרות של אופיר עם ההורים יתקיים ביום ד'  2..2בשעה  2.:0.בבית העם.
מצפים לראותכם ,זו הזדמנות להכיר באופן אישי.
קצת עידכונים:
בסופש האחרון התקיימה השתלמות לשכבה ח' במסגרת שנת הדרכה וכהכנה לקראת ההתנסויות של
החניכים בהדרכה.
הובילו את ההשתלמות בהצלחה רבה אריאל טרם הגרעינר שלנו וצוות מדריכי ח' גאיה אדמון ,נועה
פייגלר ,איתי שטופמן ועידו חילוואי.
תודה גדולה לכם על השתלמות מושקעת ,מוצלחת ,מלמדת ומהנה.
מפגש להורי ח' בנושא שנת הדרכה ,יתקיים במהלך חודש מרץ .מועד יפורסם בקרוב.
העדלאידע!!
ביום שלישי ה  91.9יבחרו החניכים נושאים לעגלות השכבתיות .הנושא השנה :״שירי ילדים״
בתאריכים ה  69.3וה  61.3בזמן הפעולה ,יכינו החניכים את התלבושות ,התפאורה וכל מה שנדרש.
המדריכים הינם בגדר מלווים/עוזרים בלבד והאחריות על תכנון ובניית העגלות הינה על ההורים!
לכל שכבה נדרש הורה אחראי !
להזכירכם ,העגלות הן של הילדים ולא של ההורים ולכן… תנו להם לחוות את העשייה! לבחור נושא,
להכין לבד רשימות ציוד ,לתכנן ,לבנות ,להרכיב ולהכין את התפאורות והתחפושות! היו שם לסייע
ולכוון  -אך לא כדי להכין בשבילם… מקום ראשון חשוב  -אך התהליך לא פחות מכך!
תפקידינו הוא לדאוג לחוויית הצלחה מהנה ומגבשת לילדים ,הדרך חשובה הרבה יותר מהמטרה.
סדנה להורים
בימים אלו מתגבשת סדנא של שלושה מפגשים בנושא התנהגויות סיכוניות והטיפול בהן.
הסדנא תעסוק בעולמו של המתבגר בעידן הפוסט מודרני ,ההורה כדמות סמכותית בעידן של שבר
בסמכות ופיתוח כלים לשיח משמעותי של ההורה עם ילדו סביב סיטואציות מורכבות.
הסדנה תועבר ע"י יועצת ארגונית ומנחת סדנאות ממכון פירם.
מועדים ופרטי הרשמה יפורסמו בהקדם.
יש הרבה עבודה ופנינו להמשך עשייה במלוא המרץ !!
ועדת נוער.
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מועדון  09ונהנים
המפגשים מתקיימים בימי שלישי במועדון פייס.
התכנסות על כוס קפה וכיבוד קל .ההרצאות מתחילות בשעה  71:71בדיוק!






 61.9מרצה ירון קרשאי ,מנהל מחלקת מוסיקה קלאסית בחברת הליקון .הנושא" :מארשים
ונצחונות מפורסמים" .חגיגה של מוסיקה קצבית  ,מוכרת וסוחפת.
 91.9הרצאתו של צביקה קרוכמל  ":האם הרוצח חף מפשע?"
 5.3הרצאתו של בן ותושב הכפר ירון שלו בה יציג את מושגי היסוד של הרפואה הסינית ואת
הפילוסופיה שעומדת בבסיסה .ידבר על יין ויאנג ,טאי ג'י ,דאו ,צ'י .נקודות הדיקור וערוצי
האנרגיה .ההבדל בתפיסה בין רפואה שהתפתחה במערב לזו של המזרח .נקבל כמה כלים
פרקטיים לשימוש בנקודות לחיצה ותזונה נבונה.
 69.3הרצאתה של קורין שביט ,אומנית מטפלת ביצירה והבעה .הנושא הוא "מסע של חיים",
סיפור אישי על אומץ והליכה עם האמת הפנימית .ההתחלה בילדות במרוקו ,עליה,
התבגרות ,נישואין ,גירושין ויציאה מהארון.

הזקוקים להסעה למועדון מתבקשים להודיע לליאת במשרד הוועד.

מועדון "בוקר בצוותא" בבית הפיס ייפתח בקרוב
שמחים לפתוח את מועדון הבוקר שלנו ביום שני  3.3.9261בשעה 21:22
הפעילות במועדון תתקיים בימי שני מ 69:22-21:22ותכלול פעילות בתנועה,
ארוחת בוקר קלה ופעילות חברתית מגוונת (הרצאות סרטים משחקים ועוד.)...
המעוניינים להצטרף :נא להירשם במשרד הוועד 21-0166201
איריס פרידלנדר 252-5516103
לנרשמים תישלח בדואר תוכנית לחודשים מרץ אפריל 9261
בואו ליהנות ,להגדיל את המעגל החברתי ולהרחיב אופקים
מחכים לכם בשמחה
נופש אילת – מלון ישרוטל ספורט
מחזור אחד! חמישה ימים  ,ארבעה לילות 90-93.23.61 .על בסיס הכל כלול
מחיר למשתתף בחדר זוגי ₪ 9,222 :מחיר למשתתף בחדר שלישייה.₪ 6,152 :
חדר יחיד רק על בסיס מקום פנוי .₪ 3,622 :התשלום ב– 3תשלומים שווים.
פרטים נוספים והרשמה במשרד הוועד .
טיול מרץ  1920יום שלישי 0.0.20
כשהירמוך והירדן נפגשים
עם חן כץ – מורה דרך בארץ ובעולם.
דרגת קושי הטיול :בינונית -קלה ** יש להצטייד בכיסא גלריה
מחיר הטיול ₪ 612 :לאדם (איסוף מהישובים ,הדרכה וביקור באתרים)
ארוחת בוקר  +צהריים עצמאית
ההרשמה במשרד הוועד בתשלום בלבד* יתכנו שינויים במסלול הטיול ומועדי הטיולים *
מספר המקומות מוגבל * ביטול השתתפות יחויב בתשלום *
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"רודף העפיפונים"
עיבוד בימתי לרב המכר של חאלד חוסייני בבכורה ישראלית
יום שלישי ה 21.90.20 -בשעה  22:99תיאטרון גשר  ,יפו
מחיר לכרטיס –  ₪ 632כולל :הסעות הלוך ושוב
* שעת חזרה משוערת מתל אביב ** 63:22 :מספר המקומות מוגבל ** ** ההרשמה בתשלום בלבד
במשרד הוועד ** לאחר התשלום לא ניתן לבטל **
מרכז קשר והכוון מזמין אותך להשתתף בסדנת סַ בָתָ אָ *
השינוי בדמותה ותפקידה של הסַ בָ תָ א המודרנית מעלה שאלות ודילמות שונות.
סדנא בת  1מפגשים בימי ראשון החל מ  ,3.2.61-3.3.61בשעה ,92:22-60:22
במרכז הקהילתי האזורי – חדר הדרכה .מחיר הסדנא .₪ 652
הנושאים בהם נעסוק בסדנא:
איזו סַ בָ תָ א אני בוחר/ת להיות? מה סגנון הסַ בָ תָ א שלי? מאפייני התקשורת עם ילדיי ונכדי ,נושאי
סמכות ,שליטה ,גבולות האחריות והמעורבות שלי כסבתא /סבא .נתינה לצד קבלה ,בקורת וסדרי
עדיפויות .מציאת משמעות בפרק חיי הנוכחי .סַ בָ תָ א כמנוף והזדמנות לשיפור יחסים במערך המשפחתי.
פרידה וסיכום חוויתי .מה למדתי על עצמי ,ואיך ארצה להמשיך את מסע הסבאות?
*" ַסבָ תָ א"  -הינו המונח העברי לסבים וסבתות גם יחד.
המנחה :דפנה שדה-טסה ,עובדת סוציאלית MSW ,ומנחת קבוצות פסיכותרפיסטית קוגניטיבית
התנהגותית ,ומומחית בריאות.
להרשמה יש לפנות לנעמי במרכז קשר והכווןneomin@hefer.org.il ,21-0106139 :

תרבות המרכז הקהילתי

חדש! חדש! חדש!

קורס ברידג' – מתחילים מהיסודות  -מותאם לכל הגילאים

משחק הברידג' הוא משחק חברתי מהנה המפתח את יכולת הריכוז ואת הזיכרון.
הקורס יתקיים בימי שלישי 69:22-62:22 :וב 99:22-92:22-בבית התרבות בבית יצחק
לפרטים נוספים והרשמה :קרן .259-1952569
המחיר ₪ 922 :לחודש.
תחילת הקורס מותנית במינימום משתתפים.
סדנת עיצוב בתלת מימד

יום ראשון  60:32-62:22 62.9.61בבית העם בבית יצחק
סדנה חדשנית המשלבת טכנולוגיה מדעית ועיצוב דגמים מיוחדים בעט תלת מימדי.
בסדנה זו יכירו המשתתפים/ות את המדפסת התלת ממדית ושימושיה השונים במדע
וטכנולוגיה ויעצבו דגם אישי בעט תלת מימדי.
גילאים כיתה ד' ומעלה ₪ 622 .למשתתף .פרטים נוספים והרשמה :קרן 259-1952569
יום חמישי 96.9.61 ,בשעה  92:32בבית העם בכפר ידידיה
"של מי הצלחת הזאת?"

רוני ששון ,מלמדת אכילה קשובה ומטפלת באיזון התנהגויות אכילה ומערכת היחסים עם הגוף והאוכל
הילדה שלכם לא תפסיק לאכול פחמימות אם תספרו לה שזה לא בריא -רוב הסיכויים שהיא דווקא
תאכל יותר .אם תציבו את הילד על המשקל ותשבחו את ההישג שלו כי הוא ירד קילו
הוא רק ירגיש מרוקן מערך וילך בלילה למקרר להתמלא מחדש.
אבל אם תלמדו אותם להקשיב לגוף שלהם ואם תעבדו בחזית אחרת לגמרי כדי לספק להם את ההזנה
הרגשית הנכונה ותכניסו הביתה את שפת האכילה הקשובה -לפי רעב ושובע
זה יהיה הצעד הכי משמעותי שתוכלו לעשות כדי לקרב אליהם את האושר.
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ספריה
ספרים חדשים בספרייה
לקטנטנים
צפרדי וקרפד חברים – ארנולד לובל
לילדים
סוד החיות הקסומות  –6מרגיט אאואר
סוד החיות הקסומות  – 9המון בורות – מרגיט אאואר
השרביט והחרב  – 0טופר הקוף הענקי – אדם בליד
לנוער
חרב הזכוכית – מלכה אדומה  – 9ויקטוריה איוויארד
סופר גיקית – הולי סמייל
כלוב המלך – מלכה אדומה  – 3ויקטוריה איוויארד
תיק נוער  3סוף המשחק – ליעד שהם
מכרות המלך שלמה  -סדרת הרפתקה – הנרי ריידר הגרד
פרסי גקסון – הקרב על המבוך – ריק ריירדן
יומני החנונית  – 1סיפורים מהחיים של דרמה קווין לא –ממש חנונית פ רייצ'ל רנה ראסל
למבוגרים
שומר הדברים האבודים – רות הוגאן
נער האופניים – אלי עמיר
שנת הארבה – סלים תמארי
זמן הסוסים הלבנים – אבראהים נצראללה
רעים – ניר כהן
קודם כל אהבה – אמילי גיפין
אחת שיודעת – מריה אלוני
איידהו – אמילי רסקוביץ'
אל תעזוב – הרלן קובן
הפסגה – אהרן אפלפלד
איים קטנטנים – לורנצה פיירי
זה הולך לכאוב – אדם קיי
האור מעל לונדון – ג'וליה קלי
החיים החדשים של מיכאל – אילן עמית
הדברים הראשונים – ברונו ויירה אמרל
קפה מוות – עמיה ליבליך
לחימת גדוד  012במלחמת יום הכיפורים – יואב גלבר החיים החדשים של לילי שפרד – רייצ'ל ריס
זיעה – ז'רז'י אמאדו
כיכרות לחם של מכשפות – או .הנרי
עד שיצא עשן לבן – רוברט האריס
רחוב הגנבים – מתיאס אנאר
קו חצות – לי צ'יילד
 93שעות בחיי אישה – שטפן צוויג
אם אלה החיים  -שרון צוהר
הבוזזים – ויליאם פוקנר
רבות הדרכים  -שרון צוהר
הספרייה נמצאת במתחם בית הספר מדרום לשער.
שעות הפתיחה :בימים שני וחמישי בין השעות .61:32-61:32
ניתן לשלוח הזמנות ,בקשות ,הודעות וכו' לsifriya@beit-yitzhak.org.il :
רותי
להתראות בספרייה 
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בית הכנסת

פורים קטן
ביום שלישי הבא  ,61.29.61 ,חל התאריך העברי של פורים י"ד אדר,
השנה היא מעוברת ואנו רק באדר א' ,אבל זו בהחלט סיבה למסיבה!
בשעה  ,61:32יתקיים בבית העם של הכפר,
מופע טלפתיה מרתק
יוגש כיבוד  -מזנון חלבי
מוזמנים בשמחה ,אל תחמיצו
ועד בית הכנסת

חוג קבלה
מהשבוע אנו לומדים את מגילת אסתר :הסיפור מאחורי המגילה ,כל יום רביעי בשעה 92:22
לגברים ולנשים בבית הכנסת של הכפר .מוזמנים להשתתף!
זמני התפילות
בערב שבת  , 62:22שבת בבוקר  , 20:22מנחה של שבת 63:32
כל בוקר בימי חול בשעה 21:92

מכתבים למערכת
לזכרה של רחל גוטמן ז"ל
מודעת אבל קטנה שנתלתה ליד הדואר על לוח המודעות צדה את עייני" .רחל גוטמן ז'ל".
"וואו" חשבתי לעצמי "הנה עברה מן העולם עוד פיסת היסטוריה של הכפר".
רחל גוטמן ,או יותר נכון בשמה הרשמי בכפר "רחל הגננת" ,הייתה הגננת המיתולוגית של כל ילדי בית
יצחק בשנות ה 52וה .12-רחל התגוררה בנתניה עם בעלה ועם בתם המאומצת רינה .בכל יום הייתה
רחל מגיעה לגן שהיה באותו מבנה הידוע היום כ"גן אורה".
ל"גן רחל" עברנו לאחר שהיינו "בגן סטלה" (צלטנר) ו"בגן שושנה" (וולפס) .אני זוכרת את היום בו
עברנו ממגדל המים (מיקומו של "גן שושנה") ל"גן רחל" -איזו התרגשות! הנה אנחנו הופכים לגדולים!
באותם ימים הגן היה דו שנתי וכלל ילדי גן טרום חובה וגן חובה .השכבה של טרום חובה נקראה
"פרפרים" ושכבת גן חובה נקראו "בוגרים" .אני זוכרת היטב את רחל הגננת מתופפת בתוף מרים בזמן
לימוד שיר או ריקוד כדי שנשמור על הקצב .לא היו אז עזרים חשמליים כפי שיש היום.
גם כשאחי ,הצעיר ממני בשנתיים היה בגן רחל ,ואני כבר בבי"ס היסודי ,אהבתי להגיע לגן רק כדי
לזכות בחיבוק החם מרחל הגננת .בבי"ס זה כבר לא היה כל כך נהוג.
לאחר שנישאתי ועברתי לגור שוב בבית יצחק עם בעלי ,הלכנו יום אחד ברחוב הרצל בנתניה .פתאום
מתקדמת לעברי רחל הגננת ובחיוך רחב אומרת לי "שלום יודית'קה"! (כך כינתה אותי מהגן) החלפנו
כמה משפטים והמשכנו הלאה .בעלי ,שלא הכיר אותה ,כמעט נפל מרגליו כשאמרתי לו שהאישה
הנחמדה הזו הייתה הגננת שלי! הוא אמר שספק רב אם הגננת שלו או המורים שלו מבי"ס היסודי היו
מזהים אותו ככה ברחוב לאחר כל כך הרבה שנים.
לפני כשלוש שנים הוזמנתי ליום הולדת  12של אחד המורים שלי מהתיכון .הייתי על תקן "ההפתעה"
בשבילו .ואכן ,הייתה גם לי הפתעה כאשר שוב ,כמו לפני שנים ,מאחוריי אני שומעת "יודית'קה ,מה את
עושה פה?" לא יכולתי לפספס :שוב הייתה זו רחל הגננת שלי ,הפעם עם מקל הליכה ,אבל אותה רחל
ואותו ה "יודית'קה"!
היא שאלה על "ילדי הכתה שלי" ,זכרה כמעט את כולנו ואת ההורים שלנו ,כאילו היינו הקבוצה
היחידה שעברה אצלה בגן .הצטלמתי איתה למזכרת ,ובהזדמנות הראיתי את התמונה לחברים
מהכיתה .כולם התפעלו ולכולם הייתה אותה תגובה "היא לא השתנתה בכלל"!
יהי זכרך ברוך אישה נהדרת!
ג'ודי זיו
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פינת הילדים ☺
בדיחה:
פעם אבא ובן קנו דירה בקומה ה .622-הילד אמר לאבא" :אבא ,יש לי משהו חשוב להגיד לך" ,האבא
ענה "כשנגיע לדירה תגיד לי" ,הם עלו לקומה ה 12-והילד אומר לאבא" :אבא ,יש לי משהו חשוב להגיד
לך" האבא ענה "כשנגיע לדירה תגיד לי" הם עלו לקומה ה 622-והאבא שואל מתנשף" :נו מה רצית
להגיד לי?" הילד" :זה כבר לא משנה ,פשוט שכחת את המפתחות באוטו".
חידה שבועית:
מי אני (מתוך ספרים וסרטים) :
אני הג'ינג'ית הכי חכמה בכיתה ,ההורים שלי שניהם רופאי שיניים אבל החברים שלי קצת מיוחדים....
אחד מהם מגדל עכבר כחיית מחמד והשני ממש מפורסם....
אז מי אני?
התשובה לחידה הקודמת היא :דרך
תודה לפותרות הראשונות של החידה הקודמת :לירי פרי ,נטע עמנואל ומזל סמרי.
מספר טלפון לתשובה259-1269295 :
בילי ברנשטין

תודות

אנו ,משתתפי מועדון  12ונהנים ,מודים לעמוס פארן אשר שיתף אותנו בחוויות האישיות שלו
כטייס ,שנטל חלק פעיל במבצעי משה ושלמה להעלאת יהודי אתיופיה ארצה .סיפורים מרגשים,
החל משלבי התכנון המדוקדק ועד ההשלמה המוצלחת של המבצעים.
בזכות התעוזה ,הדבקות במטרה והשמירה המוחלטת על סודיות ,הוגשם חלומם של יהודי אתיופיה
לעלות למדינת ישראל.

פינת המודעה הקטנה
להשכרה יחידת דיור מעץ ,יפהפייה ונוחה ,בחצר ,ליחיד/ה ,ללא בעלי חיים.
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259-0329921

