ספר ילדים חדש " -לעוף עם סולי"

קורותיה של חסידה צעירה במעופה מעל ישראל
מאת :עפרה ביירך-ימי
בכל שנה לקראת החורף הישראלי פוקדות את ישראל אלפי להקות צפרים נודדות בדרכן
מיבשת אירופה הקרה לארצות החום .ביניהן עוברות להקות רבות של חסידות שהפכו לחלק
בלתי נפרד מהנוף הישראלי בסתיו.
הספר "לעוף עם סולי" נכתב מתוך רצון לקרב ילדים ומשפחותיהם להכיר ולאהוב את ישראל
באמצעות סיפור מסעה של החסידה סולי המגיעה לישראל ועוברת באתרים כגון :אגמון
החולה ,צוק מנרה ,גן החיות התנכי ,הכותל המערבי ועוד.
החסידה סולי מגיעה עם להקה גדולה של חסידות מדנמרק .התחנה הראשונה שלהן
בישראל היא אגמון החולה .שם היא פוגשת את סבתא עפרה ונכדה גפן ומתפתח קשר
ביניהם .גפן ,ילד צעיר השוהה בחו"ל עם הוריו הישראלים מספר לחסידה כי בקרוב עליו
לחזור הביתה והוא מצטער שלא יוכל להמשיך לטייל עם הסבתא שלו .אך אל דאגה ,הסבתא
מבטיחה לשלוח לגפן מכתבים מכל האתרים בהם תבקר בארץ .ואכן מכל מקום אליו מגיעה
הסבתא במסגרת טיוליה היא שולחת מכתב לנכדה גפן ומזמינה אותו לבקר באתר .באמצעות
המכתבים לומד הנכד על האתר ואפשרויות הבילוי בו .באתרים בהם היא מבקרת היא
פוגשת את החסידה סולי שאיבדה את הלהקה שלה .סולי חווה הרפתקאות שונות במעופה
ובחיפושה אחרי הלהקה .פעם היא הולכת לאיבוד ,פעם אחרת היא נפצעת ופעם היא שותה
ממי ים המלח ,בקיצור ,חסידה קצת שובבה ומרדנית .באופן מפתיע הסבתא תמיד באה
לעזרתה ומצילה אותה .וכמובן דואגת לעדכן את גפן בקורותיה של החסידה.
לחלק מהמכתבים מצורפים שוברי הנחה לאתרים המתוארים בספר.
עפרה ביירך-ימי טיילה רבות בארץ במסגרות לימודיות ואחרות .כל אתר שמופיע בספר ועוד
רבים אחרים זכו לביקור הכותבת .טיולים אלה כמו גם הקשר ההדוק עם הנכדים השוהים
בחו"ל היוו השראה לכתיבת הספר.
הספר ראה אור הודות לשיתוף הפעולה של כל האתרים המוזכרים בו.
עפרה ביירך ימי היא בוגרת המדרשה לציור ואמנות ולמדה באקדמיה לאמנות בבלגיה
אנטוורפן .עפרה היתה במשך מספר שנים תלמידה במכון אבשלום לידיעת הארץ .עפרה היא
המיסדת והמנהלת של "שביל הזהב" -חברה לייעוץ והכוונה לבתי אבות .בעבר הייתה דוברת
עירית כפר סבא ,מנכ"ל האגודה לסוכרת נעורים ,יו"ר אגודת ניצן בשרון ונשיאת מועדון שרון
–מועדון מתנדבים בכפר סבא הפועל למען הקהילה בשרון.
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ניתן לרכוש את הספר בהנחה לאחר המפגש.
ליצירת קשר:
טל054-4606074 , 052-2927147 ,1-800-351235 :
פקס09-7447128 :
מיילzyami@bezeqint.net:
כתובת :מענית  2כפר סבא 44288

