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

גיליון מס' 1143

יום חמישי ,י"ח באייר תשע"ט 23 ,במאי 2019

משולחן הוועד

שדרת הכניסה לכפר – תרומת עצים
עם סיום העבודות בכביש דרך השרון מרחוב הראשונים ועד רחבת הבנים ,הוועד המקומי מעוניין
לחדש ולטעת את שדרת הכניסה לכפר בעצי סיגלון ,בין המדרכה לשביל האופנים.
אנו מציעים לכם להיות חלק בפרויקט הקהילתי של חזות הכפר ולתרום עץ כזיכרון,
אירוע חשוב או כתרומה לקהילה.
השמות יוצבו בשלט מעוצב במבוא השדרה.
עלות עץ  .₪ 550בתרומתכם נהפוך את הכניסה לכפר למוצלת ,יפה ופורחת בסגול.
המעוניינים יפנו למלי  /ליאת במשרדי הועד בטל.09-8611789 .
פינויי הגזם הבאים
25.6 ,11.6 ,28.5
אין להוציא גזם לפני הזמן!
אנא עקבו אחרי התאריכים
חזות הכפר

 80שנה לבית יצחק – שער חפר
"מסע בזמן"
 9.6.19בשעה  ,19:00ברחבה ליד הגנים

פרטים בהמשך
 רוצים להשתתף במופע במשחק בריקוד או בשירה?
התקשרו לאיריס בן זאב 050-7749937

שוק האיכרים

במסגרת האירוע נקיים שוק האיכרים עם תוצרת שלנו!
אנחנו מזמינים חקלאים ,יוצרים ויצרנים ,הרוצים להציג ולמכור את תוצרתם
ליצור קשר עם מיטל ביאלי 050-6792114
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ועדת תרבות

עוד כמה תודות לאלו שעשו והתנדבו באירועי השבועות האחרונים:
תודה ליעל ברקאי על ארגון חדר ההנצחה .כבכל שנה הפיקה יעל ,יחד עם נעמה בן שמחון ,את
תערוכת התמונות שתוצג בשנה הקרובה בחדר הישיבות בוועד .הציבור מוזמן לבוא ולהתרשם.
תודה לנעמי אשכנזי ,אורה עמיר ,מרים מטוס ,סיגל להב ומאיה להב על הכנת הזרים והכיתוב ליום
הזיכרון.
תודה לניר בן זאב אשר על החשמל בכל האירועים.
דניה גולן
בערב יום הזיכרון ,נפתחה תערוכה חדשה בבית פוירינג
"הפנים של בית יצחק – שער חפר".
בתערוכה מוצגים דיוקנאות של תושבי הכפר כמייצגים את כלל התושבים בשנת ה 80-לכפר.
צילמו והפיקו :נעמה בן שמחון ,יעל ברקאי.
התערוכה תהיה פתוחה לקהל במשך שנה ,וניתן יהיה לראותה בשעות הפתיחה של משרדי הוועד
לאורך השבוע.
ובנימה אישית ברצוני להוסיף מספר משפטים :מזה עשרים שנה אני עוסקת בטיפוח חדר ההנצחה
והכנתו לערב יום הזיכרון ,בו מגיעים בני המשפחות ותושבי הכפר לחלוק כבוד לנופלים .כחלק
מהניסיון להמשיך ולמקם את חדר ההנצחה כמקום מרכזי שוקק חיים ,אני מפיקה תערוכה שנתית
הממוקמת בחדר הישיבות של בית פוירינג ,בנושאים הקשורים לתושבי הכפר.
במהלך השנים הצטרפה אלי נעמה בן שמחון ,צלמת מקצועית .ביחד אנחנו חולמות את הנושא הבא
לתערוכה וביחד מבצעות עד הפרט האחרון .זו הזדמנות להודות לך נעמה ולהפנות את הזרקור אליך
כצלמת מוכשרת התורמת מכישוריך להצלחת התערוכות השנתיות.
יעל ברקאי.

ועדת נוער

שיתוף פעולה עם גוש חי״ה
שכנות טובה מתבטאת בדרכים רבות .במהלך השנים האחרונות ,בית יצחק וגוש חי״ה פעלו באופן
כמעט עצמאי לחלוטין ,למרות שהילדים שלנו חברים קרובים ורבים מהנושאים זהים לגמרי .השנה,
הבנו שיש הזדמנויות רבות לשיתוף פעולה .התחלנו בעבודה משותפת ליצירה והפעלת סדנת ההורים
"להיות הורה מעצים לילד מתבגר" (שהתקיימה לפני חג הפסח).
כעת ממשיכים במלוא המרץ בהקמת סיירת הורים משותפת שיוצאת לדרך כבר השבוע ותפעל החל
ממסיבת שבועות המסורתית של הנוער.
בשבוע שעבר התקיימה ישיבה משותפת של שתי ועדות הנוער במטרה להתחיל מסורת של שיתוף ידע
ודיון במשימות העומדות בפנינו .דיברנו ארוכות על ההתמודדות עם שכבות גיל גדולות ,צורך שנוצר
לחלק את השכבות לקבוצות וכמובן באתגרים העולים מכך .לאף אחד אין את פתרון הקסם ,אך
לעיתים ,טוב לדעת שקושי מסוים קיים לא רק אצלנו .למדנו על תהליך שיפוץ מתחם הנוער של הגוש,
מה עבד יותר ומה פחות ,ואנו מתכוונים ליישם לקחים במהלך שיפוץ המתחם שלנו שיתקיים
בחודשים הקרובים.
במהלך הקיץ ,נקיים מספר פעילויות יחד לשכב״ג ,וכן הפעלת ״הקו הצהוב״ שיעבור בין בית יצחק
ליישובי הגוש במהלך חודשי יולי/אוגוסט ויסיע את בוגרי ז׳-י״ב לים ובחזרה.
בימים הקרובים תיקבע גם הרצאה לבני הנוער של עופר שרון בנושא אלכוהול וסמים שתהיה
משותפת .עופר שרון עובד עם חיליק מגנוס ומחלץ מטיילים ישראלים שנקלעו לצרה בעולם  -עופר
מדבר אל בני הנוער בגובה העיניים ויש לו סיפורים ומסרים מרתקים (וחשובים…)  -הרצאה חובה!
תאריכים ומידע נוסף יימסר עם סגירת הפרטים.
ועדת נוער
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נעים להכיר:

" כאן בניתי את ביתי".

משפחת משה ז"ל ודבורה פייט
דבורה לבית לפידות ומשה ז"ל בנו את ביתם בכפר סמוך לבית הוריה של דבורה ,אלה ויצחק
לפידות .שהיו ממייסדי הכפר.
ההורים הגיעו לבית יצחק מכפר סבא שם דבורה נולדה.לדבורה אח שגר בכפר ,יאיר.
לדבורה  3ילדים ,טלי ליאור ואלון ושמונה נכדים.
משה ז"ל עסק בהוראה למעלה משלושים שנה בבית הספר אורט ובנעורים.
דבורה הייתה מחנכת בגיל הרך בבית ספר בארי בנתניה ששם התחנכה בעצמה.
אני אוהבת במושב את הסביבה הכפרית ואני בקשר חברתי עם התושבים הוותיקים.
אני נהנית מהשירותים ומהפעילויות הניתנים לנו במסגרת הכפר והמועצה ,נהנית ממועדון "60
ונהנים" ,מכון הכושר ועוד.
הסלוגן של דבורה:
"פעילות ישנה בשפע ולא משעמם אפילו לרגע"
משפחת הילה ועידן אלון
משפחת אלון -עידן  ,42מנהל יחידה עסקית בחברה ביטחונית ,הילה  ,37הילה מנהלת מותג בחברת
עוגיות .והילדים :זוהר  ,6אביב  5וינאי .2
גרים בדרך האלונים  ,16מזה  9שנים.
הילה ,ילידת הכפר ,בת ליעקב וכוכי מורד .נכדה של יצחק ז"ל ואסתר מורד .אחות של לילך טל
המתגוררת בכפר ואחות של צחי המתגורר בראש העין .בצבא שירתה כסמב"צית בבית הספר לנ"מ,
למדה מדעי המדינה באוניברסיטת תל אביב.
עידן נולד וגדל במושב אביגדור במועצה אזורית באר טוביה ,בן בכור במשפחה של  4אחים .בצבא
שירת כקצין בתותחנים ,למד באוניברסיטת בן גוריון הנדסת תעשיה וניהול ותואר שני במנהל
עסקים .השתחרר אחרי  17שנות שירות צבאי.
עידן לקח חופשה משירותו הצבאי ותכנן טיול בדרום אמריקה ,הוא נכנס לחנות "למטייל" ותלה שלט
"מחפש פרטנר/ית לטיול" הילה ראתה את המודעה ,התקשרה וכך התחיל הקשר .לאחר חודשים של
טיול משותף ומלא בחוויות הם חזרו לארץ ,עברו לגור יחד .בשנת  2009הם התחתנו והחלו בבניית
ביתם בהרחבה בכפר בשכונת האלונים .עם סיום הבנייה עברו להתגורר בבית החדש.
הילה מאז ומעולם ראתה וקיוותה לחיות את חייה בבית יצחק ועידן שגדל במושב שמח מאוד לחזור
לחיות באווירה כפרית .ההרחבה בכפר הגשימה להם את החלום.
מה אתם אוהבים בכפר?
עידן -אוהב את חיי הכפר ,בעיקר כי גדל במושב כילד וכנער .אוהב את השקט והמרחבים ואת
הקהילה האינטימית.
הילה -אוהבת את חיי הקהילה ,את הקרבה למשפחה המורחבת (סבתא ,הורים ואחות) ואת הצביון
הכפרי.
זוהר -אוהבת את האנשים בכפר ,את החברים שלי ,אוהבת ללכת לבריכה ,את גן השעשועים ואת יום
העצמאות למרות שהזיקוקים קצת מפחידים.
אנחנו שמחים לתרום לחיי הקהילה ,לגיבוש והיכרות התושבים.
נהנינו מאוד לקחת חלק ב"רחוב מארח" שהיה בשכונה.
הסלוגן של זוהר" -בית יצחק – אוהבים אחד את השני"
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קהילה

קלנועית הכסף:
 מדי שבוע ,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 מס' :17רמי גפן
רמי גפן נולד בבית יצחק ,בשנת (1940בן  )78עוסק עדין בחקלאות,
רמי פגש את אורה ז"ל בקיבוץ האון ,הם נישאו בשנת ,1961
אב לשלושה ילדים תשעה נכדים ושני נינים.
רמי היה הילד השני שנולד בבית-יצחק,
גן הילדים היה בקדמה (בעבר היה קיבוץ) ,ובגיל שש נסע לבדו באוטובוס מידי יום לבית ספר "בארי".
נתניה הייתה כולה פרדסים ,הבריטים הקימו מחסום ורק הם אישרו את הכניסה לנתניה.
מספר אנקדוטות שזכורות לרמי מימי "בראשית".
בשעה שהכין שיעורים ובשעות ערב נעזרו בעששית נפט,
המקרר היה ארגז שקורר ע"י קרח ,אחת לשבוע הגיע מחלק הקרח.
ובחורף אחת לשבוע היו מתרחצים ,את המים חיממו עם עצים ומיכל נפט ,אשר בקושי חימם את המים.
בסופי שבוע היו מקרינים סרט בבית העם ,ובקיץ מחוץ לאולם.
רמי הכי אהב אירועים שבהם כל הכפר נכח ,בר מצווה ,ברית מילה וחתונה .כל משפחה הכינה את
הכיבוד עוגות וסנדוויצ'ים.
כיף גדול היה לרקוד לצלילי התזמורת של טדי שרייר .כולם רקדו ילדים ומבוגרים יחדו.
מאחר ולא היה טלפון ,אחד התושבים עבר מידי שבוע עם נייר בין הבתים ,עלו היו רשומות הוראות
וחדשות .כל מי שקרא את דף המסרים חתם עלו.
בכפר היו את כל השירותים הנדרשים ,נגר ,סנדלר ,פחח ,ספר וחלבן .היה ירקן ואטליז וכמובן מכולת
פרטית.
בכל משק היו שתי פרות ,תרנגולות ירקות ועצי פרי.
ירקות ופירות נמכרו לשוק הסיטונאי :במרכז הכפר נפגשו החקלאים עם מרכולתם ,לאחר שהארגז נישקל
ונירשם הועמסו הארגזים על משאית ונשלחו לשוק.
המחלבה הראשונה הוקמה במקום שעומד היום "הגרעין" .הכינו בה שמנת וגבינות .בסוף יום עבודה
הילדים ליקקו את השמנת מעל הכדים.
רמי זוכר היטב את הפריצות של הבדואים תושבי הסביבה .כשקראו למשטרה הבריטית לגבות עדויות
ולחקור הורגש הלחץ והפחד מצד הילדים והתושבים.
סיפור טראומאטי עבור רמי הילד בן החמש  ,היה נפילת מטוס עם טייס ומלווה אשר התרסקו מעל מגדל
המים המעוגל ,מול משפחת מנדלסון ,המלווה היה בן משפחה של מנדלסון..
רמי אוהב את חיי הקהילה בכפר ,אוהב לטייל ,שר במקהלת ותיקי עמק חפר ,משחק ברידג'
ונהנה מהבריכה .
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תחרות הסיפור הקצר של עמק חפר לשנת תשע"ט 2019

כמדי שנה תתקיים גם השנה תחרות הסיפור הקצר של עמק חפר.
התחרות פתוחה לכל תושבי העמק ותתקיים בשתי קטגוריות – קטגורית נוער וקטגורית מבוגרים.
המעוניינים להשתתף בתחרות ישלחו סיפור אחד בלבד ,שאורכו לא יעלה על  2,500מלים ושלא התפרסם
עד כה בשום בימה אחרת.
את הסיפור יש לשלוח מצורף בקובץ  Wordללא שם הכותב וללא פרטים אישיים לכתובת הדואר
האלקטרוני . liat@beit-yitzhak.org.il
יש לציין בגוף הדוא"ל עצמו ,בנפרד מקובץ הסיפור ,את שם הכותב ,כתובתו ומספר הטלפון.
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 שיתקיים ב17.6.2019 -
בשעה  20:00בבית העם בית יצחק מהלך שבוע הספר בהשתתפות הסופרת דורית רביניאן.
תאריך אחרון למשלוח .27.5.19

קול קורא לקראת ערב השקה לסופרים ומשוררים מעמק חפר

לכבוד שבוע הספר העברי לשנת תשע"ט ,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.
לפרטים :הדס שוורץ  hadas.s@hefer.org.ilעלית גורן-כץ alitzayit@gmail.com
תאריך אחרון למשלוח 27.5.19
בשי ת ו ף ה ס פ ר י י ה ה א י ז ו ר י ת ובתמיכת משרד התרבות המחלקה לספריות.

לקראת אירוע "שבוע הספר" בכפר

כתבתם סיפור לילד? לנכד? לאחיין? בואו להציג אותו באירוע שכולו מילים ומשפטים וסיפורים ויצירה...
לפרטים עלית 052-4686746
האירוע יערך ב 20.6בדשא ליד בית העם החל משעה  18:00ויכלול הפנינג למשפחות עם יצירה ומופע
קהילתי המבוסס על ספרי ילדים חדשים  ,ומפגש למבוגרים ( ) 20:30על כתיבה עם סופרים מרחבי העמק
.

פינת הילדים ☺

חידות:
אני חי רק במקום מואר אבל אם האור פוגע בי אני מת .מי אני?
תשובה :צל
תודה רבה לתמר אופיר וללירי פרי שגילו את התשובה לחידה הקודמת .התשובה היא :מילים.
חידה שבועית:
מכל מה שיש לך בעולם ,עלי הכי קשה לשמור.
אם יש לך אותי ,תרצה לחלוק אותי עם כולם ,אך אם תחלוק אותי ,יותר לא אהיה שלך.
מי אני?
בילי ברנשטיין טלפון לשליחה052-9012025 :
כמובן שניתן לשלוח לנו בדיחות וחידות נשמח מאוד אם כן.
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מועדון  60ונהנים
המפגשים מתקיימים בימי שלישי במועדון פייס.
התכנסות על כוס קפה וכיבוד קל .ההרצאות מתחילות בשעה  17:15בדיוק!



 28.5מרצה חזי פוזננסקי .נושא ההרצאה" :קסם הכסף" סיפורי ארץ ישראל ב"ראי"
שטרות הכסף.
 4.6לקראת חג השבועות יתקיים מפגש חגיגי בשיתוף
"מקהלת ותיקי עמק חפר" בניצוחה של אווה דה-מאיו
ניפגש בבית התרבות בשער חפר בשעה  17:00לכיבוד קל.
לאחר מכן ,נשמע ונשיר בצוותא עם המקהלה.
הזקוקים להסעה למועדון ,מתבקשים להודיע לליאת במשרד הוועד.

מועדון בוקר בצוותא
יום שני  9:00 27.5עד  9:45תנועה בהנאה עם קרן אדלר בבית התרבות.
 9:45ארוחת עשר בצוותא בבית הפייס.
 10:15מעגל סיפור  -מנחה דבי ארונשטיין  -סיפורם של חברי מועדון.
יום שני ְ " 2.6ס ִטיגְ מָ ה היא אפיון של אדם כשונה מאחרים"...
יעל דיין קפלן ,מנהלת מועדון תעסוקתי "רעות בעמק" למתמודדים עם קשיים נפשיים ,תגיע
לעורר דיאלוג בנושא סטיגמה בכלל וסטיגמה בבריאות הנפש בפרט ,לחשוף אתכם לעולם השיקום
ולהכיר לכם את המועדון אותו היא מנהלת.
המעוניינים להצטרף יירשמו במשרד הוועד  09-8611789או אצל איריס פרידלנדר .050-5561984
בואו ליהנות ,להגדיל את המעגל החברתי ולהרחיב אופקים.
מחכים לכם בשמחה.

תרבות המרכז הקהילתי

יום חמישי  30.5.19בשעה  19:00באולם קיבוץ העוגן
"קול העמק שר"  -אירוע שירת המונים
שרים ביחד את השיר "שומר החומות" לכבוד יום ירושלים
חוויה מוסיקלית קהילתית ועוצמתית
השיר יצולם לקליפ ויועלה לyoutube
ממשיכים ללמוד ברידג'
בכל יום שלישי בבית התרבות בשער חפר.
משעה 12.00 - 10.00
מוזמנים לשיעור ניסיון.
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מרכז קשר והכוון מזמין אתכם לנוע בשמחה להרצאה על
פעילות גופנית בגיל  - +60למה איך וכמה
להתבגר ובכושר להישאר – כדי להיות בריאים עוד הרבה שנים !
על השינויים המתרחשים בגוף עם חלוף השנים בדגש על מערכת השלד והשרירים.
ההמלצות המקובלות כיום בעולם לפעילות גופנית בגילאי .+60
וגם – כלים לבחירת פעילות גופנית וטיפים לתרגול בבית ובחוץ.
יום חמישי  30.5.19בשעה  ,20:00ב"בית העם"  -הדר עם ,שדרות הכפר .16
המרצה :רויטל ברנאי פריזאט – פיזיותרפיסטית ומורה ליוגה.
מוזמנים בשמחה ,הכניסה חופשית!
מרכז קשר והכוון כאן בשבילך 09-8981632 | 09-8973322

מרפאה

ביום שלישי הקרוב  28.5המרפאה תהיה סגורה בשעות הבוקר,
אחה"צ קבלת קהל כרגיל בשעות . 19:00-16:00
ביום רביעי  29.5לא תהיה אחות במרפאה.
במקרים דחופים ניתן לפנות למרפאות באזור או להתייעץ עם הרופאה.
בחודשיים האחרונים ישנם מספר שינויים בשעות הקבלה במרפאה בשל שינויים בסידור העבודה
שאינם תלויים בנו.
בתחילת החודש סיימה את עבודתה לריסה האחות שהייתה אתנו בשנתיים האחרונות.
אנו מאחלים לה הצלחה בהמשך דרכה .
שעות פעילות המרפאה
בדיקות מעבדה אחות
גליה מאיר
7.30-13.30
7.30-9.00
15:00-19.30
7.30-13.30
7.30-8.30
7.30-12:30
--------16.00-19.00

יום רופאה
דר' מירב סבן
א' 7.30-13.30
17:00-19.30
ב' 7.30-13.30
 08:00-12:00רופא
ג'

מחליף  .יש להתקשר
בבוקר לוודא שיש
רופא

משרד המרפאה
סיגל כחלון
8.15-12.15
8.15-13:15
16.00-18:30
(מתנדבת -מאירה )

16.00-19.00
ד"ר סבן

ד'
ה'
ו'

7.30-8.30
7.30-8.30
----------

7.30-13.30
7.30-13.30
8.00-12.00

7.30-12.00
7.30-13.30
-----------

----------8.15-13:15

(פעמיים בחודש יעבוד
רופא מחליף והשעות
עשויות להשתנות)

בברכת בריאות  ,צוות המרפאה

קאנטרי בית יצחק – הבריכה של הכפר

קאנטרי בית יצחק מחפש פקיד/ה קבלה! בואו לעבוד באווירה כיפית ודינמית!
קו"ח יש לשלוח ל Kantri.gym123@gmail.com
הוארכו מנויי הקיץ עד לשמחת תורה!
החלטנו שמגיע לכם גם את החגים ....והארכנו את מנויי הקיץ של בית יצחק
ללא תוספת תשלום! לפרטים נוספים על מבצעי הקיץ 09-8338090 :קאנטרי בית יצחק;
המגדל  20בית יצחק – שער חפר; 09-8338090
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תודות

אנו מבקשים להודות לכל מי שהשתתף באבלנו בעקבות לכתה בשיבה טובה של ראשת המשפחה
שלנו חנה פינר ז"ל.
במיוחד נודה לצוות המרפאה המסור ,הנגיש ,התומך והאנושי בראשות ד"ר סבן וגליה,
לרב שיר המשרה מכובדות ורוחניות נעימה ובדרכי נועם יודע לפלס מסילות לליבותיהם גם של
פחות מסורתיים
וכמובן למלי שצר וצוותה ,שתמיד נמצא כשצריך ותומך לרבות בהודעות ,במודעות ואפילו
בכיסאות.
תודות מיוחדות עם הרבה הערכה והוקרה לאירית כרמי ,שהחליפה את ראש הצוות הקבוע של
חברת קדישא בעת היעדרו ,וכמובן לצוות המיוחד של "אנשי הצללים" של חברת קדישא הפועל
בצניעות ,בנאמנות אין קץ תוך תרומה ונתינה אישית אצילית ואפילו מרגשת – מילים אינן יכולות
לבטא את חשיבות פעילותם וההערכה שאנו רוחשים לפועלם הקהילתי.
תודה מקרב לב לכל המנחמים שהגיעו במהלך השבעה.
משפחות פינר ,דרור ושניצר-שמר.
תודה לאגודה בית יצחק
ברצוננו להודות לאגודה בית יצחק ולעומדים בראשה ,על כך ששוב ,בנוסף לחלקם בביטחון הכפר ,נרתמו
לטובת פרויקט מצלמות האבטחה ותרמו קרוואן שישמש חדר בקרה ומשרדו של רב״ש הכפר.
שמחים על שיתוף הפעולה ומאחלים שיימשך בעתיד!
עמית מוסקוביץ וצוות הפרוייקט
תודה לקרן ליטבק ואהרונה נוי  -צוות החיילים  -על הפירגון וההוקרה לחיילי הכפר.
תודה לילדי בני המצווה שממשיכים את המסורת ומחלקים לחיילים בחן רב את השי לרגל יום העצמאות.
בהערכה ,משפחת רווח

ברכות

לשושי ולדני יצחקי
ולכל בני משפחתם
מזל טוב ואיחולים לנישואי
מיכל לבח"ל מתן
מהחברים

פינת המודעה הקטנה
אבד צמיד זהב בעל ערך סנטימנטלי רב ברחבת הריקודים בערב
יום העצמאות .אשמח שמי שמצא יצור קשר
להשכרה בבית יצחק :בית  4חדרים לאחר שיפוץ ,כניסה
מיידית ,לטווח ארוך.

אנו משתתפים בצער המשפחה
על מות

עמית

052-5720534

עמוס
אילן

058-6160241
052-5999870

חברות המערכת של "השבוע בכפר"
משתתפות בצערה
של חברתנו חנה מטרני שפיגל
במות אביה נסים ז"ל

נסים מטרני ז"ל
מתושבי הכפר.
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