ממעמקי הארכיון – גיליון פורים תשע"ז
(מרץ )2017
חג פורים שמח לחברי כפר ביל"ו .גיליון זה מביא הדים מאירועי פורים כאילו היה זה אתמול!

את מסיבת פורים של ילדי הארגון להתיישבות
אינטנסיבית (קרי כפר ביל"ו) ברחובות ,בשנת
 ,1932פותחים בריקוד אבנר מילרוד בן ה 8 -
ונירה סוכובולסקי בת ה – .6

חוגגי פורים של שנת  1935הם ילדי הגן של כפר ביל"ו בראשותה של הגננת יפה שרגא ,המצולמים
ב"שדה הילדים" על רקע בתי "מול" שמאחוריהם.
בין הילדים שזיהינו רואים בשורה העליונה משמאל ,אחרי יפה הגננת את יובל בן-נון
וישראל מילרוד .בשורה מתחת לישראל ניתן לזהות את יוסי צפריר ואת עודד פולישוק
שמחזיק את המוט עם המגן דוד.
הארכיון ישמח לקבל השלמות של שמות הילדים והגננת הנוספת ויציג אותם עם התמונה
מחדש בגיליון הבא !!
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גן הילדים של כפר ביל"ו בפורים של שנת 1935

חוגגי פורים הבא הם ילדי הגן של שנת 1948

עומדים :רוחלה ישכיל ,דני ויזגורודיסקי ,הגננת שפרה זלק ,שימשון (שישו) שכטמן ,דני
הלוי (אפשטיין) ,ושושקה שדה (פרימן) .בשורה השניה :צילה שרשבסקי ,חן שפירא ,שלומית
(מומה) שכטמן ,ויעקובלה מישאלי .בשורה התחתונה :התאומות ניצה ותחיה אונגר ,נועם
עופר ,נעה רז (זמיר) ,חנהלה ליניק ,נורית חסקין ,מירי ורון (רבינוביץ') ורני אורן
(אונגר).
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קבוצת החוגגים הבאה היא ילדי הגן של שנת 1954

בשורה העליונה :שתי הגננות מירלה הורביץ ולאה (?) וביניהן הילדה (?).
בשורה השניה עומדים :הילד(?) ,רבקה רייף ,חנה מישל ,מאירה שיף ,אביטל וינשטוק,
הילד(?) ,משה מרגלית ,יוסי הלברשטדט ,הילדה (?) ,גדעון מישאלי ,אסתר מדלרסקי,
עידית הירש ,ורחל לוצקר.
יושבים :ציפי בלומנבלט ,ראובן זלברמן ,מוטי מדלרסקי ,אדיב רוזנצוויג ,חנוך שרון ,יוסי
פיקסנבוים ,הילד(?) ,ראובן שמואלביץ' ,ארי רייטמן ,הילדה (?) ,פנינה מרגלית ,צפורה
פיקסנבוים ונעמי רייס.

לאחר מסיבת פורים של שנת  1952כתבה אורנה אשל (פיסצקי) לאחותה רוחה ששרתה בצבא את
המכתב הבא:
אחותי ,אני כותבת לך על נשף פורים של הכפר שהיה ביום שישי ב"בית דב".
הנשף היה די מוצלח .אני אתאר לך למה התחפשו האנשים שבלטו בנשף.
דליה מילרוד ואני התחפשנו לזוג מקסיקנים .אני לבשתי חצאית צהובה עם פרחים ושמתי פרחים על
כובע קש של אימא שלנו ,והחזקתי סל מקש מלא פרחים ונעלתי מגפיים.
דליה לבשה מכנסי רכיבה עם החולצה הירוקה של אבא שלה ועליה הבולרו השחור מקטיפה וכובע
קש .בטח יכולנו לזכות בפרס ראשון אם דליה הייתה מסכימה לעלות לבמה.
מנחם פרימן התחפש לסולטאן תורכי ,הוא סחב עליו שטיח ועוד כמה דברים .מאירק'ה ואהובה
מנילוב התחפשו לנשות הסולטאן והן קבלו פרס ראשון.
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מנחם ישכיל ועודד פולישוק קבלו גם הם פרס .מנחם התחפש לבחורה מימי הביניים והיה עצום.
עודד התחפש לאביר ,הוא לבש תחתונים לבנים ארוכים,עליהם לבש בגד ים,על הראש שם סיר ,על
האוזניים הוא שם מכסים של סירים ועל הראש הוא שם רשת.
גם חן שפירא קיבל פרס הוא התחפש

למ.צ[ .שוטר צבאי] והיה נהדר .עודדה הררי ואסתר הובר

התחפשו לדוב ודובה .שרה גוטמן התחפשה

לסבתא.

טלי לב ותחיה בן אדון התחפשו ליפנית וסינית

ורקדו ריקוד סיני .
נירה פירקנר התחפשה לכיפה אדומה ויוסף פירקנר להמלט .אפרים הורביץ ,ישראל מילרוד ויאיר
קליבנר התחפשו לאדונים .הילדים הקטנים התחפשו לליצנים.
טלי שכטמן לא התחפשה

היא רק לבשה שמלה שחורה ותקעה לה כמה פרחים בשיער.

היו גם מערכונים יפים על הכפר .עודד פולישוק הציג את פינחס פרימן .מנחם פרימן היה רייבר.
מנחם ישכיל  -קליבנר.

עירא שר  -אליעזר קבצן .יאיר ולצר היה משה ויזגורדיסקי .יהודה מץ היה

משה אונגר ויגאל חסקין  -מעייני.
היו גם ריקודים .זהבה אוציטל רקדה ריקוד ערבי ושרה באב אל ואד.
הילדים

מכתה א' הופיעו בשירה וריקודים .היו הגרלות ואני הגרלתי

הנשף נגמר בשעה  2בלילה .היה יופי!
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להתראות בקרוב !

מסרק.

משנת 1989
מצאנו
משלוח
מנות שליחו
לא נס עדיין

וגם ההזמנה
לחג משנת
 1990נראית מאוד אטרקטיבית
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