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יום חמישי ,כ"ו באלול תשע"ט 61 ,בספטמבר 6112

חברות המערכת של "השבוע בכפר" מאחלות לתושבי הכפר
שנה טובה ומתוקה ,שנה של בריאות והצלחה

שיר השבוע – הפינה של רות אורן
ָׁשנָׁה טוֹבָׁ ה
יָעֵ ל מ-ב'ְ 1מסָ מֶ סֶ ת לְ אֶ לְ עָ ד
ָשנָה טוֹבָ ה עם ְסמַ יילי בַ צַ ד.
אַ ֶילֶת ש ֹולַחַ ת לְ גילי וְ רוֹני
בְ ָרכוֹת בְ דַֹאר אֶ ל ְֶק ְטרוֹני,
וְ ַרק אֲ ני ,עם עֵ ט וְ ַדף,
ְמצַ י ֶֶרת לְ ַאסָ ף,
ַתּפּוחַ ב ְדבַ ש ,י ֹונָה וְ שוֹפָ ר,
תּוקה ,ממֶ ני נּופָ ר,
לְ ָשנָה ְמ ָ
ּוכְ ֵדי ֶשי ְראֶ ה אֵ יְך אֲ ני מ ְתאַ מֶ צֶ ת-
הַ בְ ָרכָה ֶשהֵ ַכנְתי אֲ פּלּו נוֹצֶ צֶ ת!
מוזמנים לבקר באתר הסופרת

WWW.RUTH-OREN.COM

יום כיפור בקהילה שלנו
כבכל שנה ,אנו מזמינים את התושבים למספר שעות של התכנסות ודיון במשמעויות היום על רבדיו השונים,
בבית התרבות בשער חפר.
בשעה  - 11:11מדיטציה לפתיחת הלב עם רונית שגב
בשעה  - 11:11״להפוך את הלימון ללימונדה :הפציעה שלימדה אותנו אהבה וחסד״ עם שרון שטרכמן
בשעה  - 10:11״סיפור מלחמת יום הכיפורים״ עם שלמה רביד שהיה בעת המלחמה סגן
מפקד גדוד הסיור הפיקודי אגוז
בשעה " - 10:11אדם ועולם על כפות המאזניים" :חשבון נפש חילוני
האם תיתכן קדושה חילונית? אנחנו וחגי תשרי עם אלון גן אפרתי
תודה לתושבי הכפר שמוכנים להקדיש מזמנם למען הקהילה.
שנה טובה וגמר חתימה טובה ,דניה גולן ,יו"ר ועדת תרבות
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במקרי חירום יש להתקשר למד"א  101באופן מיידי!
לגיבוי ולרווחת התושבים ישנם שני מכשירי דפיברילטור בכפר
אחד ברכב סייר הביטחון
ואחד במרפאת הכפר
מספר הטלפון של הסייר ( 427/תיקון טעות מהשבוע שעבר)050-113/015 :
מועד איסוף הגזם הבא :יום א' 0110
שעות עבודה במזכירות הועד בתקופת החגים
 02.2יום ראשון – ערב ראש השנה  -עד השעה 10:11
 10.11יום רביעי  -ערב חג סוכות  -עד השעה 10:11
בחול המועד סוכות משרד הוועד יהיה סגור
שעות עבודה בסניף הדואר בתקופת החגים:
 02.2יום ראשון  -ערב ראש השנה -עד השעה 11:11
 0.11יום שלישי -ערב יום כיפור -עד השעה .11:11
 10.11יום ראשון  -ערב חג סוכות -עד השעה 11:11
 01.11יום ראשון  -ערב שמחת תורה -עד השעה 11:11
בחול המועד סוכות -עד השעה 10:11
חג שמח ושנה טובה מעובדי הוועד
משרדי האגודה יהיו סגורים לרגל החגים בתאריכים הבאים:
02.2.12 – 1.11.12
ראש השנה
0.11.12 – 2.11.12
יום כיפור
10.11.12 – 01.11.12
סוכות
אנו מאחלים לחברי האגודה ותושבי הכפר שנה טובה ,חתימה טובה וחג שמח !

פינת הילדים

בדיחות וחידות:
למה כלבים אוהבים את השפה העברית?
תשובה :בגלל שמות העצם ☺☻
מה אמר הקיר לקיר השני?
תשובה :חכה חכה ניפגש בפינה♦♦...
התשובה לחידה השבועית משבוע שעבר הייתה :עוגן.
ותודה רבה לגפן לב ארי ששלחה לנו חידה שבועית חדשה♥♦
חידה שבועית:
אתה הבן שלי ,אבל אני לא אבא שלך.
מי אני?
בילי ברנשטין
טלפון לשליחה.150-2110105 :
כמובן שאפשר לשלוח לנו רעיונות למשימות אחרות בשבוע בכפר.
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נוער בית יצחק

אנחנו נרגשים לבשר על תחילת שנת הפעילות של הנוער.
האירוע יתקיים ב  00.2בשעה  12:01במתחם הנוער.
גם הפעם ,כבכל שנה ,נפתח באירוע חגיגי מעשה ידי הנוער .בימים אלו שוקדים כולם על הכנת הטקס
הכולל :מבנים מחנאיים ,תפאורה ,פרסום שלטים ,ריקוד ,הצגה ועוד ...נשמח לראות אתכם בקהל.
פרטים על התכנסות שכב"צ יימסרו בוואטסאפ הקבוצתי.
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חברה קדישא

פסולת גזם גינה נזרקה לתוך מתחם בית העלמין (בצד צפון מזרח)
התופעה הפסולה גובלת בחוצפה ,מדוע שטח ציבורי אשר מתוחזק על ידי הוועד משמש כפיתרון
לבעל גינה אשר מעדיף את בית העלמין מאשר גינתו הפרטית ?
מדוע מתחם ציבורי הוא פרוץ לתופעה זו ?
בבקשה ,בעל הגינה שזרק את הפסולת ,מוזמן לאסוף אותה למתחם ביתו ולהוציא אותה ביום
איסוף הגזם.
בתקווה לאיכפתיות ולכיבוד המקום.
שנה טובה מחברה קדישא

פרצופים  -מופע הצחוק של שרה שמיר
היום ,יום חמישי ה 0..2 -בשעה  01:01בבית התרבות בבית יצחק

מוזמנים למופע מצחיק במיוחד עם שרה שמיר .כל ההכנסות תרומה לטיפולים מצילי חיים לליאת לרר,
אחותה של תושבת הכפר עינת לרר (שטרויסלר).
עלות הכרטיס  .₪ .1תשלום בפייבוקס או בהזמנה טלפונית 150-0005101
נשמח לראותכם

בתקופת החגים לא תהיה פעילות של בוקר בצוותא ובמועדון  .1ונהנים.
שנה טובה לכל התושבים ומשפחותיהם.

מועדון בוקר בצוותא
יום שני 82.01

בשעה  0:11ניפגש בבית התרבות בשער חפר

 2:11-2:05תנועה בהנאה.
 2:05-11:15בוקר של בריאות ,ארוחת בוקר בצוותא.
 11:15הרצאה בהתנדבות של ענבל פרי ,תושבת הכפר" ,על משחקים ואנשים".
הרצאה דינמית ומשעשעת בשילוב מצגת וסרטונים על אנשים ,הומור ומשחקים שונים.
כיצד המשחק יכול לתת השראה למסע חיינו.
מחכים לכם בשמחה.
אריה גלבוע -סיפור חיים
נולדתי ביוגוסלוויה ,כיום בוסניה ,ב.0..2.1200 -
כשהייתי בן  0פלשו הנאצים ליוגוסלוויה וזמן קצר לאחר מכן ,היה ברור שהסכנה בפתח .אבא וסבא
ברחו איתי לאי האיטלקי ראב ,בים שבין איטליה ליוגוסלוויה ,שבו דובר שהאיטלקים לא נותנים לפגוע
ביהודים.
אימא ועוד נשים מעירי ,טוזלה ,נסעו לשם בעגלה ששכרו .הן לא הגיעו ליעד .רק לפני שנים מעטות
גיליתי שהן נתפסו והושמדו במחנה ההשמדה יסנובץ ,שם הושמדו באלות וגרזינים כ  1111אנשים ביום.
חלק מאסירי המחנה בושלו בסירים גדולים ,הנמצאים שם עד היום ,והכינו מהם סבון.
גם באי ראב הישועה הייתה זמנית .אחרי שהייה קצרה הודיעו האיטלקים שבקרוב יצטרכו למסור את
השוהים באי לידי הנאצים .אבא ,שהיה משותק בשתי רגליו אחרי מחלת שיתוק ילדים ,החליט לשחות
איתי לחוף ולברוח ליער .ביער ,הצליח להצטרף לפרטיזנים ,שנזקקו למישהו שיתקן כלי נשק שנפגעו
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ואבא שהיה שען ביצע זאת .עקב הצורך ,הם אפילו הקצו לו עגלה וסוס ,בכדי שיוכל להתנייד למרות
רגליו הפגועות.
מאחר וילד בן  0ומשהו הפריע ביער ,עברתי לגור במשפחה פרבוסלווית ,כאח הבוגר של שתי בנות בגיל
שנה וחצי וחצי שנה .שמי שונה לפרניו יוסיפוביץ ותאריך הלידה ל  .11.11.00בתום המלחמה לא טרחו
לשנות את תאריך הלידה שלי ,והוא מלווה אותי עד היום .כיום ,אחרי גידול  0ילדים ו  5נכדים ,לא ברור
לי איך כילד בן  0וקצת ,הבנתי את הסכנה ,ועניתי רק על השם החדש.
כשהנאצים ערכו חיפושים בבתים לחפש יהודים ופרטיזנים היו מסתירים אותי .כשניתן ,בסליק מתחת
לערמת הזבל ברפת של איכר אחד ,יחד עם פרטיזנים .כשלא ניתן ,היו נותנים לי כדור שינה ומגלגלים
אותי בתוך שטיח ושמים אותי על ארון .באחד הימים ,התעוררתי מוקדם מידי ונפלתי מהארון .למזלי
ולמזל המשפחה ,זה קרה בדיוק כמה דקות אחרי צאת הנאצים מהדירה.
בבית בו גרנו ,לקחו הנאצים לזמן מסוים ,חלק בו התגוררו קצינים שלהם .אחד מהם היה מביא בסתר
לחם ממטבח הקצינים למשפחה .אני לא יודע מה הביא אותו להסתכן בשבילנו ,אך הלחם היה הצלה
אמיתית .כילדים נשלחנו לאסוף קליפות של תפוחי אדמה מהאשפה מאחורי מטבח החיילים הנאצים.
רק לקטנים ביותר הורשה לאסוף ,ילדים גדולים יותר גורשו או נורו .בחלק מהזמן היה עוצר לילי בעיר.
בבוקר נמצאו תלויים על עמודי החשמל אילו שיצאו החוצה בלילה .ערב אחד לא חזרתי בזמן .לא פתחו
לי את הדלת עד הבוקר.
בתום המלחמה חזר אבא ואסף אותי .ב 1200עלינו עם אשתו השנייה של אבא ,וגרנו בנתניה .אחרי
סיום בית הספר היסודי עבדתי עם אבא כשען .אחרי תום השרות הצבאי בהנדסה קרבית ,קודם כאיש
טכני ואחר כך כחובש קרבי ,עבדתי כימאי ,עד שפגשתי את יעל .גרנו מספר שנים בחיפה ואחרי נישואינו
עברנו לכפר .עבדתי שנים רבות במשק ואחר כך פתחתי גם בית מלאכה לעיבוד שבבי.
כיום אני רק גמלאי.

מועדון  00ונהנים
המפגשים מתקיימים בימי שלישי במועדון פייס.
התכנסות על כוס קפה וכיבוד קל .ההרצאות מתחילות בשעה  01:01בדיוק!
 80.01המרצה עינת כץ קראים הינה עיתונאית .בעברה היתה כתבת ב"מבט" בערוץ הראשון .נושא
ההרצאה :צמיחת הטלוויזיה הישראלית .ממצעד צה"ל ב 12.0-ועד היום ,הערוצים המסחריים,
תרבות הריאליטי ורגעים מרגשים בשחור לבן .חוויות מעבודתה כעיתונאית ב"מבט" של הערוץ
הראשון.
*לתשומת ליבכם :המועדונים ממוזגים ,אנא הצטיידו בצעיף/בעליונית.
המעוניינים בהסעה למועדון  .1ונהנים ביום שלישי אחה"צ ,מתבקשים להירשם במשרד הוועד.
כולם מוזמנים בשמחה.
טיול אוקטובר  - 4011חבל לכיש המתחדש
חקלאות ,התיישבות ,ארכיאולוגיה ובטחון

עם המדריך – שבתאי קו
יום ראשון 81.01.00
תוכנית הטיול כוללת סיור בתל-לכיש ,מפגש עם חקלאים ועם אנשי בטחון בישובי החבל ,סיור לאורך
גדר ההפרדה ומפגש מרתק עם נציגת משפחה שנעקרה מגוש קטיף ועברה תהליך ההתיישבות מחדש
בלכיש.
דרגת קושי הטיול :נדרשת יכולת הליכה רגילה ,כולל מדרגות.
** יש להצטייד בכיסא גלריה ** .ארוחת בוקר עצמאית.
** מחיר הטיול ₪ 101 :לאדם( .כולל :איסוף מהישובים ,ביקור באתרים וארוחת צהריים).
**בתאריכים –01.11 /02.11 /00.11 :האיסוף מישובים אחרים ועל בסיס מקום פנוי.
** ההרשמה במשרד הוועד בתשלום בלבד** .בשל הביקוש הצפוי  -כדאי לשריין מקום בהקדם.
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"צ'פלין"
לכל אוהבי התיאטרון ,המוסיקה והסרטים.

יום שישי ה 0.00.00 -בשעה 00:11
תיאטרון תל אביב ,תל אביב
המחזמר שריגש את ברודווי ,מגיע לישראל!
לראשונה בישראל ,מחזמר ססגוני ,צעיר ,חצוף ווירטואוזי על גדול אנשי הקולנוע מאז ומעולם – צ'רלי
צ'פלין .האיש שהמציא את ה"נווד האילם" היה אדם שאפתן ושנוי במחלוקת ,גאון מול המצלמות,
שתלטן במערכות יחסיו ומניפולטור קיצוני של זהותו.
העולם הקסום שיצר עבור האנושות היווה פיצוי לחייו – ילדותו הענייה ,יחסיו המורכבים עם נשים,
תהילת העולם שבה זכה כגאון קולנועי ,גירושו מאמריקה באשמת בגידה והחזרה המפוארת לקבלת
פרס האוסקר .האדם שמאחורי הקסם ,והקסם שהתעלה על חולשותיו האנושיות ,במחזמר גאוני
המועלה בפעם הראשונה בישראל.
משך ההצגה :שעתיים וחצי כולל הפסקה ** .מחיר למשתתף –  ₪ 175כולל :הסעות וכרטיס כניסה.
** ההצגה מתאימה לנוער מגיל  ** .1.ההרשמה במשרד הוועד בתשלום בלבד.
בשל הביקוש הצפוי  -כדאי לשריין מקום בהקדם.

"אחרי החגים יתחדש הכל"11
סדנת סבתא הנפלאה חוזרת אלינו ותתחיל ב .5.11.12
מספר המקומות מוגבל ,ניתן להירשם במייל או בטלפון.
נעמי נצר | רכזת הכוון ,המרכז הקהילתי האזורי ,טלפוןneomin@hefer.org.il 12-0201.00 :

בית הכנסת

ברכה לראש השנה תש"ף
שנה חלפה והנה אנו כבר בפתחה של שנה חדשה .לעיתים נדמה שהזמן תופס תאוצה ואנו רוצים קצת
להאט אבל אלו דברים שאינם בשליטתנו.
אין ביכולתנו להוסיף זמן ,להאריך או להאט אבל אנו יכולים להחליט איך להפוך אותו לזמן איכותי.
השנה עברו עלינו שלוש מערכות בחירות (שלוש? כן כבר הספקנו לשכוח) ,אחת לעיריות ולמועצה
המקומית בתאריך כ"א חשוון ושתיים לכנסת ולממשלה וזהו זמן מיוחד שאינו מוסיף אהבת אחים,
אבל זה כבר מאחרינו (כמעט) ,ונקווה שתכלה שנה ובחירותיה תחל שנה ותקוותיה.
תקווה לשנה של שלום בין אחים ואהבת רעים ,שנה בה נחשוב גם רוח ולא רק חומר.
שנה בה ימלאו משאלות ליבכם לטובה לשנה טובה ומתוקה
אוהבכם ,הרב שיר
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לוח זמנים לחגי תשרי
סליחות ראשונות – במוצאי שבת "כי תבוא" ,01.12.12 ,בשעה  01:11בבית הכנסת של הכפר.
מכאן ועד לערב יום הכיפורים נתפלל בכל ערב בשעה  01:11ערבית ונאמר סליחות.
ראש השנה יום א'  ,02.12.12הדלקת נרות וכניסת החג .10:12
ליל החג  -מנחה וקבלת החג .10:15
שחרית יום ב'  10:11 ,01.12תקיעת השופר תחל במשוער בשעה  11:11מנחה ותפילת "תשליך" .10:11
יום שני של חג שחרית  10:11מנחה  10:15תקיעת השופר ביום השני תחל במשוער בשעה .11:11
שבת שובה של עשרת ימי תשובה  -הדלקת נרות של שבת  10:10מנחה וקבלת השבת .10:11
שחרית  10:11מנחה .10:01
ערב יום הכיפורים :יום ג' .10.11.12
מנחה לערב יום הכיפורים  10:01 -הדלקת נרות וכניסת הצום  17:50 -תפילת כל נדרי .10:11
שחרית ותפילות היום –  10:11מנחה  1.:01 -תפילת "יזכור" ותפילת נעילה . 17:05
בסיום התפילה נתקע בשופר ונשיר את התקווה.
 הערה קטנה  -יזכור
על פי הקבלה יש עניין גדול להזכיר נשמות הנפטרים ביום הכיפורים .לכן באים רבים לבית הכנסת
לתפילת "יזכור" ויש בזה גם משום מצוות כיבוד הורים לאחר מותם ,אנו בבית הכנסת הצמדנו את
הזכרת הנשמות לתפילת נעילה כדי להקל על אלו הרוצים לבוא ולומר "יזכור".
שבת האזינו  , 11.11.12קבלת שבת  , 10:11שחרית .10:11
סוכות
ליל התקדש החג :יום א'  10:11 ,10.11.12מנחה וקבלת החג .
לאחר התפילה נשב בסוכה היפה של בית הכנסת  ,נקדש על היין ונטעם מהחלות החגיגיות.
חג ראשון" 10:11 :הושענות" עם ארבעת המינים.
חול המועד :תפילת שחרית תתקיים מידי יום ,עם ארבעת המינים ,בשעה  1.:01בבוקר.
הושענה רבה יום ראשון  1.:01 01.11.12תפילת שחרית מיוחדת.
נקיף את הבמה שבע פעמים עם "הושענות" ונתפלל שתהיה שנה ברוכה עם שפע של מים!
שמחת תורה
ליל שמחת תורה :יום א'  17:05 01.11מנחה .ההקפות עם ספרי התורה.10:01 :
כל תושבי הכפר מוזמנים להצטרף ולשתף גם את הילדים בהקפות בבית הכנסת.
בסיום ההקפות יעלו כל הילדים לקרוא בתורה ויתברכו בברכת הבנים על ידי הכהנים וכל הקהל .
שחרית יום שני .10:11 ,01.11.12
תחילת ההקפות של הבוקר  12:15כל המתפללים יזכו לעלות לתורה ולברך.

הציבור מוזמן להשתתף איתנו בתפילות ,שנה טובה ומבורכת
ועד בית הכנסת והרב שיר
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חוגי הספורט בבית יצחק:

מועדון כדורסל בית יצחק -צעד וחצי לפני כולם!
חוגי כדורסל וקבוצות ליגה
*החוג* :מיועד לילדים ולילדות בגילאי טרום חובה -כיתה ד'.
קבוצות ליגה :ה'-יב'
נפתחה קבוצת נוער הכוללת השתתפות בליגה (לשחק בכיף).
פרטים והרשמה אצל טל פרי150-0700050:

כדורגל –
מועדון כדורגל עודד מכנס מזמין אתכם להצטרף אליו לחוויית כדורגל.
ימי פעילות  :ראשון ושלישי טרום חובה -כיתה ב
שני ורביעי כיתות ג-ח נוער ט+
פרטים והרשמה אצל עודד מכנס151-7.0111. :
בי"ס להתעמלות ואקרובטיקה -
חוגי התעמלות קרקע ,התעמלות מכשירים ,פירמידות ופס אקרובטי .לימוד תרגילי התעמלות
ואקרובטיקה ,בעבודה על מכשירי התעמלות גדולים :קורה ,ארגז קפיצות ,קפציות ,חבלי טיפוס ,טבעות
ופס אקרובטי מקצועי.
דגש על מרכיבי הכושר גופני :כח ,גמישות ,זריזות ,שיווי משקל וקואורדינציה .אימונים חווייתיים
ומקצועיים ,פתוחים לבנים ובנות מגיל  0ועד התיכון.
לפרטים והרשמה :דפנה עצמון dafgym2018@gmail.com 151-700.270
"צעדים ביה"ס למחול" –
בעל  15שנות ניסיון והצלחה ,נמצא אצלכם בבית יצחק (בסטודיו משופץ ליד הכיכר) .אנו פותחים את
שנת הפעילות החדשה עם המון אנרגיות וקצב ומזמינים אתכם להצטרף למשפחה שלנו .בין סגנונות
הריקוד תוכלו למצוא :בלט ,מודרני ,פוינט והיפ הופ ,מגלאי גן ועד י"ב בקבוצות ולהקות ייצוגיות,
מורים מקצועיים ובעלי הסמכות.
ריקוד היא השפה הסודית של הנפש! בתנועה ומוזיקה מרכיבים יציבות ובטחון מגיל צעיר.
מוזמנים ליצור איתנו קשר:
מיכל ,מנהלת הסטודיו 150-5200152 :ילנה 1500.0105. :רום15051.1150 :
כדורגל בנות (חדש בבית יצחק!) –
חוג כדורגל לבנות בגילאי א'-ג' ,הבנות נהנות מפעילות הכוללת :כושר גופני ,בריאות ,יסודות ומיומנויות
הכדורגל ,בטחון עצמי ,משמעת עצמית וחוויות חדשות מאתגרות כחלק מקבוצה.
*קבוצת הנשים שעלתה השנה לליגת העל תתאמן במגרשנו ואתם מוזמנים לצפות.
לפרטים והרשמה :אירית אברהמי 151-5005770
כדורשת נשים (חדש בבית יצחק!) -החזרנו את הרשת והעמודים ,ויש לנו קבוצת נשים אחת
ומצפות לפתוח קבוצה נוספת ,כל המעוניינות לפנות למור פארן150-007025. :
כדור מים – ממשיכים את ההצלחה של אגודת הכדורמים ה"פועל בית יצחק" ,אלופת המדינה
ומחזיקת גביע המדינה! הפעילות מיועדת לגילאי ד'-יב' וקבוצת בוגרים.
לפרטים והרשמה :אמיר ויינברג 150-0270107
 – Run4itמועדון ריצה והכושר המוביל בעמק חפר בהובלתם של איתי סינדליס ,מאמן אתלטיקה קלה
ואמיר לבנה בעל תואר ראשון בחינוך גופני.
הפעילות מתאימה לגברים ונשים בכל הרמות:
אימונים לרצים מתחילים – בניית סיבולת ריצה והקניית הרגלי ספורט ואורח חיים בריא.
פעילות לרצים תחרותיים – בניית תוכנית אימונים אישית
קבוצת ריצות שטח  -המתאמנת למטרת תחרויות וריצות שטח.
הפעילות בימי ראשון ,שלישי וחמישי בשעות הערב.
לפרטים והרשמה :איתי www.run4it.club 150-2121.10
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הוקי גלגיליות – בואו להיות חלק מענף ספורט צעיר ,דינאמי ומלא אדרנלין( .מגיל )0
לימודי יסודות רכיבה על גלגיליות ,לימוד משחק הוקי למתקדמים ,השאלת גלגיליות בשיעורים
הראשונים ,ליגה למתקדמים.
לפרטים והרשמה :אלון ויזמן www.galgaliot.co.il 150-001200
חוג טניס – מועדון הטניס בית יצחק בניהולו של איציק קליימנס ,הדס אללוף וצוות מדריכים
מקצועיים ,מקיים חוגים מכיתה א עד  101במועדון באווירה משפחתית ,ספורטיבית וחינוך לאהבת
הספורט.
לפרטים נוספים :איציק קליימנס 151-700.105
קבוצת אימון שחיית מבוגרים (מסטרס) – הקבוצה קיימת כ  10שנים ומתאימה לרוב רמות
השחייה ,האימונים בימים שני ורביעי ב  01:11וביום שישי בבוקר ב ..:05
ניתן לבוא לאימון נסיון.
לפרטים נוספים – הדר אברו 150-00.1555

מכתבים למערכת
הספד לאמנון גולדמן ז"ל ,שנכתב ע"י שכננו היקר שמעבר לגדר ,דני רבס
לחוה ,יובל וכל בני ובנות המשפחה ,שכנינו מעבר לגדר,
באנו להיפרד מאמנון יקירכם שזה עתה נקטע פתיל חייו ,והנה הוא הולך לבית עולמו.
עוד מעט ,וכבר ראש השנה וחגי תשרי וגשם ראשון ,עץ המנגו הענק כבר נקטף וכך גם עץ הלימון,
קול להקות הציפורים בפיקוס הסבוך כבר לא כתמול שלשום
והגינה כבר יבשה – ולא רק מהקיץ החם – כי הגנן עייף ,תש כוחו ,הוא הלך לישון.
מד הגשם התייתם והסוכה גם כן.
מכונת הדשא הרועשת ,כפפות היד ,הכובע והמזמרה עומדים ספונים במחסן על-יד מכונית הפז'ו
האדומה...
חוה ,אשת חיל מי ימצא ,רחוק מפנינים וכרה ,בטח בה לב בעלה ושלל לא יחסר!
השענה המיוחדת מעבר לגדר ,נכון ,הכל היה מושלם ,וכבר עכשיו חסר.
כל הטוב שאת מרעיפה סביבך ,יהיו לאמנון נחמה ,בעת הקשה וביגון.
יובל ,ידידי משכבר הימים .כאשר הבריכה געשה והמים היו קרים ,עזבת אותנו וקפצת לים המלח
המלוח והחמים.
וכך עברו להם הימים ואלול ,חודש הסליחות והרחמים ,עוד ינובון בשיבה ,דשנים ורעננים ייהיו,
להגיד ,כי ישר אמוני צורי ולא עוולתא בו.
יהי זכרו של אמנון – ברוך ונכון!

פינת המודעה הקטנה
להשכרה בית  0.5חדרים ,לאחר שיפוץ/חידוש ,עם גינה.
רכב למכירה קיה ריאו  0111דגם  EXהאצ'בק אוטומטי,
 ,1.0מצב מעולה 175111 ,ק"מ ,טסט עד יוני  ,0101בעלות
פרטית ,מחיר  10111גמיש.
למכירה מכונית פג'ו  ,112שנת ייצור  ,0115יד ראשונה
 05111ק"מ.
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