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ידיעון
מידע על מישפחת ואן אוורקרק

לְמַעַן צִיּוֹן לֹא אֶחֱשֶׁה ,וּלְמַעַן יְרוּשָׁלִַם לֹא אֶשְׁקוֹט ,עַד-יֵצֵא כַנֹּגַהּ צִדְקָהּ ,וִישׁוּעָתָהּ כְּלַפִּיד יִבְעָר"
)י ש עי ה ו ס " ב פ ס ו ק אי(

שלום לכולם מכולנו בבת-חן ,ישראל
בתנ"ך כתוב  ":וAאֲבָרְכָה ,מְבָרְכֶיךָ 	
,מְקַ
	לֶּלְךָ ,אָאֹר;
וGנFבְר 
	ְכ בְךָ	
,כֹּל מִ
	שְׁ
	פְּחֹת הָאֲדָמָה".
)בראשית (12:3

בחודש הבא ימלאו שנתיים לשהותנו כאן
בישראל ובינתיים אנו מרגישים מאוד בבית כאן.
אנו מלאי געגועים לבתינו הבכורה
אנדריאה ,לבעלה ריצ'ארד ,לנכד שלנו לביאנו
ולכל משפחתנו וחברינו שבהולנד.
מלבד רגשות הגעגועים לכולם אנו יודעים
ומרגישים שטוב לנו להיות כאן בישראל .אנחנו
מאוד מתרשמים מכל מה שקורה במדינה
הנפלאה הזו ,אנחנו יודעים שזה טוב לקיים את
התרומה לאחינו ואחיותינו הגדולים היהודים.

רישיון נהיגה
בסוף שנה שעברה התקבל חוק לפיו כל מי
שמחזיק ברישיון נהיגה זר צריך לחדש את
רישיונותיו בעשיית מבחן נהיגה .זה נראה
קל ,אך למעשה לאחר  25שנות נהיגה לעבור
מבחני נהיגה זה דיי קשה .היות והרולד צריך
משאית טריילר לעבודה הוא היה חייב להבחן
במבחן רישוי למשאיות (מסוג  . ) 1Cלבסוף
ליונתן ,לביאה,טאני והרולד יש רישיון נהיגה
ישראלי.

הילדים
יונתן
" לא הייתי רוצה
לחזור להולנד ,אני
מאוד מאושר כאן "

דייויד
" אחרי כל ההתנסות
כאן אני מרגיש שאני
יכול להתמודד עם הכל"

נועה
" אני אוהבת את
השמש ,הים ואת טוב
הלב של האנשים כאן
בישראל "

סבא הרולד עם לביואנוֹ

שלושת ילדינו הצעירים יונתן ,דוד ונוהא מסיימים שנת
לימודים ראשונה בבית הספר האמריקאי .היות ובשנה
הראשונה שהגענו לישראל רשמנו את הילדים בבית
ספר ישראלי רגיל ,עכשיו בבית הספר האמריקאי הידע
שלהם בשפות התרחב משמעותית.
אנשים בישראל בדרך כלל מאוד מכניסי
אורחים ,אימצנו את התכונה הזו ולכן לעיתים קרובות
אנו מארחים בביתנו אנשים מכל מיני מדינות לארוחות
ולביקורים.
לביאה משחקת כדורגל בנבחרת מכבי כישרונות חדרה
וכבר הצליחה לקבל הרבה תשומת לב מהתקשורת
המקומית  ,כגון מאמר בעיתון הנשים לאישה ,כמה
עיתונים מקומיים וכן במעריב עיתון ארצי ,כמו כן לביאה
רואיינה לערוץ  11בטלוויזיה שהוא הערוץ הממלכתי
בישראל.
בתחילת חודש יוני השנה לביאה נסעה יחד עם קבוצת
הכדורגל להולנד לייצג את ישראל בתחרות כדורגל
בינלאומית.
אחד הדברים שלביאה אמרה בראיון לטלוויזיה  ":אני
אוהבת לצפות במשחקי כדורגל בהולנד ,אבל אני
מעדיפה לשחק כאן בישראל ".

פוליטיקה
בשנת  1922האומות המאוחדות הכריזו על מתן הכרה
ליהודים תחת שלטון המנדט הבריטי לחיות בישראל  ,בזמן
שהיהודים הופלו לרעה ונרדפו.
ב 14במאי  1948מדינת ישראל הוכרה ע"י האו"ם והוכרזה.
ראו עוד בויקיפדיה בערך מלחמת ישראל בערבים . 1948
זהו נס לראות שמדינת ישראל גדלה והפכה להיות מדינה
מפותחת מבחינה תעשיתית וטכנולוגית וזאת בהתחשב
בקשיים שעברו ב 63-השנים האחרונות.
היינו מאוד גאים לשמוע את נאום ראש הממשלה נתניהו
מלפני הקונגרס האמריקאי  .בנאומו אמר נתניהו באופן
ברור שלפני שישראל תחתום על הסכם שלום עם
הפלסטינאים  ,הממשלה הפלסטינאית צריכה להכיר
בישראל כמדינה יהודית ועליה לנתק את קשריה עם ארגוני
טרור .ירושלים תשאר בסטטוס שלה כיום שלמה ולא
מחולקת בידי השלטון היהודי  .תחת השלטון היהודי קיימת
הבטחה לכל בני הדתות ערבים,נוצרים ויהודים לחיות
בהרמוניה ובביטחון בעיר .
כמו כן ,נתניהו מציין שהסכם שלום לא מבטיח שלום אמיתי
עדיין .לכן השליטה של ישראל בגבולות היא מנדטורית.
לדוגמא :בהסכם השלום בין ישראל למצרים ב, 26.3.1979-
מצרים הצהירה שהיא מתחייבת לעצור מעבר כלי נשק
משטחה לרצועת עזה  .עתה מאז  28במאי  2011מצרים
פתחה את מעבר רפיח לכל האנשים  .שר החוץ של מצרים
נביל אל ערבי מקיים שיחות עם החמאס כדי להמשיך
בשיתוף הפעולה בין הצדדים.
אונית משט נוספת ", FREEDOM FLOTILLA 2אמורה
לפקוד את נמל עזה בסוף יוני , 2011האוניה נתמכת ע"י
גרטה דויזנברג שמעיזה וקוראת לישראל "מדינה קיימת
זמנית" ,מאוד פרובוקטיבית.
מילים כאלה מכעיסים אותנו מאוד ואנחנו בוחרים לומר
באפן ברור ,כפי שבחרו בקונגרס האמריקאי לומר ,שאנחנו
יותר מגאים לעמוד מאחורי המדינה הדמוקרטית ישראל
ומי שמייצג אותה.

טה–ור
בחצי השנה האחרונה טה-ור ישראל בע"מ היא היבואנית
הבלעדית של רמפות הידראוליות מתוצרת  . MBBיצרן זה
מפיק סחורות בהתאם לדרישות הגבוהות ביותר של תקני
בטיחות שלפי דעתנו סחורות לה הן מהטובות ביותר
הקיימות היום בשוק .כבר עתה מכרנו ציוד רב לחברות
בתחום מהגדולות בישראל.
בנוסף ,אנחנו מוכרים ציוד טכני היקפי להרבה חברות שונות
בישראל.
זוהי שאיפתנו לחלוק את הידע שרכשנו במשך  25שנה של
ניסיון בתחום בהולנד ,מטרתנו הינה לשפר את הבטיחות
והאיכות שבשימוש במערכות הידראוליות בשוק המקומי
בישראל.
טה-ור מייצאת יינות מצוינים מתוצרת "כפר ויתקין " להולנד.
הרולד וטאני נסעו יחד עם יצרני היין דורון ושרונה להולנד
ל 5-ימים במרץ כדי לקדם את היין.
לביאה ואנדריאה החלו גם לעבוד בהולנד עבור החברה .נכון
לעכשיו יינות כפר ויתקין נמכרים במסעדות מצוינות וחנויות
יין באמסטרדם ואפלדורן  .למידע נוסף ראו :

www.tah-or.nl

פעילות
כמעט כל מי שאנחנו פוגשים מאוד חם ואנשים הם
מזמיני פנים  ,והיות וכל הזמן יש חגיגות לחגוג
כאן ,מאוד קל להיפגש עם אנשים.
אנחנו מאוד נהנים מאורחינו מהולנד שבאים
תכופות לבקר בביתינו ,ואנחנו מראים להם את
הארץ בטיולים .בשל המדיה העויינת בהולנד רבים
מגיעים עם מחשבה שלילית על ישראל כשהם באים
לבקר  ,אך לאחר ביקורם הם בדרך כלל חוזרים עם
דעה שונה על ישראל.
האתון שלנו "דורי" ראה תמונה  ,שהיתה פצועה
מאוד שנה שעברה  ,החלימה לחלוטין .מעל כל זה
היא ילדה חמור קטן ויפה בשם "מרסי".

Telephone: 00972-774 502

השהייה שלנו בישראל היא מצוינת ומשמעותית.
לעיתים קרובות אנשים שואלים אותנו למה עזבנו את
הולנד ובאנו לישראל .בהחלט לא עזבנו את העסק .
רצינו להיות משמעותיים לארץ צעירה זו ולהיות חלק
מהחברה בישראל .זה לדוגמא מאוד מיוחד שב 2שנים
האחרונות יש לנו ידידות נפלאה עם אסתר  .היא בת 83
וניצולת שואה יחידה מעיירה שבה נולדה בפולין .עבורה
אנו כמו משפחה חדשה ואנו מתקשרים קצת ביידיש
וקצת בגרמנית.
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