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ציפו בוגר' שגת 1968
מכפר תנוער עיינות.
וככל זאת כשכתריאל
פרבר חלרט לכיתת
הציע להם להירתם לסעו
תמונת סיום מהדור מעזרב
הקהילה  -מרביתם
הסלימו להגיע ,כתריאל פרבר ותבריו חגגו לא מלבר  69שנים.
גילם לא עצי אות□ מלקבל זזת ההחלטה הערכית ולהצטרך כיום
שישי ה 5.4 -למרוץ עיינות למען ילדי אילץ .בו ישתתפו רצים
ותולליט מגיל ילדות ועד זקנה .סבים וטבתות ,אימהות וילדיט
כול□ למען "לדי אילץ ,כתריאל פרבר ,בוגר כפר הגזער עיינות
:ותושב רחובות בהווה" :מרבית המפגשים מתקיימים כבתי קפה,
במפגשים ביתיים ולטיולי□ מאודגגים קבוצתיים .כששמעתי על
המירוץ למעז ילדי איליו השבתי שי־ית זה המקום הנכון להפגש
עם חברי לכיתה ,אנו סיימנו ללמוד בשנת  6sוהמקום הזה היה
משמעותי כעיצול האישיות שלנו ,לין השאר לעיצול תל ים תנו על
תרומה לקהילה לכז אין מתאים מכך שנפגש באירוע שהוא כולו
תורמה ליליד אילץ .מכיון שאנהנו מתקרבים לגיל ה*  70וחלקנו
אינם ילוליס לרוץ ,החלטנו שאנו נצעד יהדכקלוצה לאויר מסלול
ה  1,4 -ק״מ" .בכל שנת נרתמים תלמידיב כפר הנוער עיינות למען
החכרה בטסגדת "מרוץ עיינות למעו ההכרה" ,הפעם באופו חריג
וייתורי המרוץ הולרז כמרוץ בק דודי שיש לו שתי מטרות עיקדיות;
האחת גיוס כספים למען ילדי איל״ן והשנייה ,חיבור ביו חדי,
לאירוע המרגש נרתמו כ 600-תלמידי בית הספר היסידי כגן
רווה שמתאמנים לקראת המרוץ חלקם שניים ושלוש ה חרות
גס יהד ,ככל שנה מחליטים תלמידי הכפר על עמותה למענה ־ם
מפיקים את המרזץ ,השנה זו הפעם הרביעית ,בחרו התלמידים
שוב בילדי מרכז הספורט לנכים של אילץ עבור□ הם מפיקים
את המרוץ השנתי,
האירוע שיתקיים בשישי הינו אירוע ספורט מקצועי לכל דבר,
תסופק ע״י תנילי פפד הנוער אשר לוקחים חלק פעיל ומשמעותי
בכל שלבי העשייה ,המיזם על טהרת ההתנדבות וכל רווחי המרוץ
 תרזמה לילדי איל״ן  -מרכז ספורט לנכים ר״ג ,במרוץ עצמויתקיימו שלושה מקצים  10 -ק"מ 4 ,ק"מ 1.4 ,ק״ם ,למהלך המרוץ,
יתקיים שוק איכרים הלקו מבוסס על תוצרת מקומית אותה מגדלים
ומפיקים תלמידי□ הכפר.

תמונה עדכנית סקטזר חילוני)צילום! לונדיאל פרבר(

