גיליון מס' 885

יום ו'  41בפברואר 1041

ב

תרבות

היכונו היכונו!
השחיזו את המספריים ,אספו שאריות בדים ,הסתערו על אתרי המחזור,
חדדו את המחשבה היצירתית:

עדלאידע מהסרטים
שבת51.3.51 ,
נושא העדלאידע ( אם עוד לא היה ברור )...הוא:

קולנוע
סרטים ,דמויות ,ז'אנרים ,מקצועות ,ועוד ,ועוד!
עקבו אחר הפרסומים!

צוות העדלאידע :איתי אורן ,רועי אזולאי (נציג הנוער) ,ענבל בריסקין-פרי ,רגב גורן,
נופר וייס-רוזן ,ליאת רייס ,ירון שלו

שישי הקרוב ,14.2.14 ,בשעה  03:71בבית התרבות

בואו ליהנות משעה קסומה בה נקבל יחד את השבת ,בשירים ,סיפורים ,ברכות ועוד...
כולם כולם מוזמנים!
פרטים נוספים בפייסבוק שלנו
ובמיילkehilamadlika@gmail.com :

לכבוד יום האישה הבינלאומי:
"מי מסתתר מאחורי המסכה? חתול ,מפלצת או ילדה יפה?"
להגשים את עצמי ולהעצים אחרים בהשתתפות ורד רענן
יום חמישי 4.3.51 ,בשעה  02:32בבית התרבות.
הערב פתוח לכולכן .הכניסה לתושבות הכפר :חינם ,לאורחות 02 :שקלים
לפרטים נוספים210-3190714 ,212-3053531 :

תחרות הסיפור הקצר  –4102עמק חפר
לכבוד שבוע הספר העברי לשנת  0251תתקיים גם השנה תחרות הסיפור הקצר.
התחרות נערכת בשיתוף– המרכז הקהילתי ,מרכז זית וועדת תרבות של הוועד המקומי בית יצחק והיא
פתוחה לכל תושבי המועצה האזורית עמק חפר.
התחרות תתקיים בשתי קטגוריות :קטגורית נוער וקטגורית מבוגרים.
המעוניינים להשתתף בתחרות ישלחו סיפור אחד בלבד ,שאורכו לא יעלה על  0,122מלים ,ושלא התפרסם
עד כה בשום בימה אחרת .הסיפור יישלח בשלושה עותקים לכתובת הבאה:
"תחרות הסיפור הקצר" ,הוועד המקומי בית יצחק שער חפר.
יש להכניס את שלושת העותקים למעטפה אחת .שם הכותב ,קטגורית הסיפור (נוער או מבוגרים) כתובתו
ומספר הטלפון שלו ייכתבו על גבי המעטפה או על פתק נלווה בתוכה (ולא על גבי דפי הסיפור) .אין לשלוח
סיפורים בדואר האלקטרוני! התאריך האחרון למשלוח  .02.1.0251 -הסיפורים ייקראו בעילום שם על ידי
חבר שופטים .לשלושת כותבי הסיפורים הנבחרים בכל קטגוריה יוענקו פרסים בערב מיוחד,
בהשתתפות הסופר אתגר קרת ,שיתקיים ב 01/4/0251-בבית העם בבית יצחק.
כללי התחרות:
 .5הסיפורים ייכתבו בשפה העברית בלבד ,ויכללו עד  0,122מילים.
 .0על הסיפור להיות פרי יצירה מקורית של המשתתף ושלו בלבד.
 .3כל משתתף רשאי להגיש לתחרות סיפור קצר אחד בלבד ,פרי עטו.
 .1המועד האחרון להגשת סיפורים לתחרות הוא– 02.1.0251
 .1זהות הכותבים והסיפורים שיזכו במקומות הראשונים יתפרסמו.
 .4תוצאות הבחירה הינן סופיות ולא ניתנות לערעור.
פרסים :הפרסים לזוכים (בכל אחת מהקטגוריות) הינם שוברים לרכישת ספרים.

ועדת רווחה בקהילה

"רגעי קסם"

חנה ואוטו שפיר
חנה  ,75נולדה ב.5703 -
גיל :אוטו  ,71נולד ב5702 -
גרים לבדם בביתם המרווח בסמטת הצבר .3

מצב משפחתי:

נשואים  93שנים ולהם בן ,אמנון ובת דבורה ,הגרים בבית יצחק ,ובת יעל הגרה בכפר ידידיה,
 50נכדים ו 51-נינים.

מתי הגעתם לבית יצחק?

אוטו הגיע עם הוריו מגרמניה ב ,5739-וחנה הגיעה מגרמניה עם הוריה ב.5737 -

מה אתם הכי אוהבים בכפר שלנו?

אוטו :אני אוהב את זה שהפוליטיקה עוד לא נכנסה אלינו ושהאדם אצלנו עדיין בן אדם.
חנה :אני אוהבת את החברות ,את החופש ,ואת המפגשים החברתיים.

מה הנושאים האהובים עליכם?

חנה :שנינו מתנדבים בארכיון של הכפר ומתרגמים מסמכים ישנים מגרמנית לעברית .אנחנו עובדים
בזוגות :אחד ששולט בגרמנית ואחד ששולט בעברית .בדרך זו נוצר קשר בין-דורי.
אוטו :בימי שלישי אנחנו הולכים למועדון ובימי חמישי אנחנו נוסעים למכללה .רוב ההרצאות מעניינות.
שנים רבות התעמלנו בקבוצה ,אך לצערנו המדריך הפסיק לעבוד .היום מגיעה אלינו הביתה מדריכת
התעמלות עם המכשירים ,וחנה גם שוחה.

מה הייתם רוצים להוסיף לפעילות בקהילה שלנו?

חנה :אנחנו מאד עסוקים ולא נראה לי שנוכל לדחוס עוד פעילות.

מהו המסר שלכם לדורות הבאים?

ההתנדבות ,בכל תחום ,תורמת לנו לחיים עשירים .כשאתה מתנדב אתה נותן ,אך מקבל הרבה יותר.
אנחנו תמיד התנדבנו ואנחנו ממשיכים בזה.
ראיינה ורשמה :פנינה פרידלנדר
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תרבות מרכז חפר

ביום ראשון  03.0.51בשעה  59:32בבית העם בבית יצחק
הצגה" :תיאטרון פצפון" -תיאטרון אורנה פורת
הצגת תיאטרון ייחודית לפעוטות .יוצר ובמאי גיל צרנוביץ
שתי ילדות נפגשות לראשונה .הן מנסות להבין זו את זו להכיר ,להתקרב .המפגש ביניהן מוליד
משחק והמשחק שלהן חושף בפני הצופים עולם עשיר בדמיון ,מוסיקה ,תנועה ,צבעים קולות,
אביזרים ,צלליות והקרנות וידאו .השפה והמרכיבים התיאטרליים מגרים את סקרנותם של
הילדים הקטנטנים ,גורמים להם להתרגש ולעבור בפעם הראשונה בחייהם ,חוויה של תיאטרון.
לגילאי :שנה עד שלוש מחיר 01 :שקל לילד
ביום רביעי  04.0.51בשעה 59:32בספרית בי"ס בית יצחק
שעת סיפור":אבא עושה בושות" /מאיר שלועם המספר  -שחקן גבריאל הדר
אימא של אפרים היא כתבת חדשות ,ואבא שלו כותב סיפורים ונמצא המון בבית .אפרים מתבייש
באבא שלו ,שאינו מתנהג כמו כל האבות.יום אחד הגננת עורכת בגן תחרות עוגות .אפרים נבוך
כשאבא שלו עומד יחד עם כל האימהות על יד העוגות ,עד שמתברר שבעוגה של אפרים יש הפתעה...
לגילאי 3 :עד  4מחיר 02 :שקל לילד
תרבות מבוגרים:
ביום רביעי  57.0.51בשעה 02:32במועדון לחבר בקיבוץ מעברות
בשיתוף הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול
הרצאה מסדרת "להיות הורה" " -זוגיות ,הורות וקריירה ,הייתכן?"
מרצה :הרצל כחלון  -מטפל משפחתי וזוגי ומנחה קבוצות הורים
ההרצאה תעסוק בשילוב הכל-כך מורכב של קריירה אישית ,תובענית ולוחצת מצד אחד ,ומצד שני
רגשות האשם כלפי הילדים וכן בקושי בשימור וטיפוח הזוגיות בלחץ הזה .יינתנו רעיונות שונים
לשילוב בריא בין הורות ,זוגיות וקריירה.
מיועד לכל גיל.מחיר 32 :שקל
ביום שלישי  01.0.51בשעה  02:32בבית העם בבית יצחק

יואב קוטנר מרצה על אריק איינשטיין

אריק איינשטיין ממציא הרוק הישראלי .המהפכה של אריק איינשטיין ושותפיו שינתה את
המוסיקה הישראלית בסוף שנות הששים – תחילת שנות השבעים.
עלות 12:שקל
מגדל בבל
בואו ליצור יחד בציור ובפיסול.
סדנה חווייתית לכל מי שרוצה להתנסות ביצירה משותפת ,יצירה ושיח על האפשרויות הטמונות
במפגש עם האחר ,בעולמנו עם היטשטשות הגבולות בין אובייקט לסובייקט ,בין גוף לנפש ,בין זכר
לנקבה ,שווה לבחון מחדש את הגבול בין פנים לחוץ ,בין עולמי לעולמו של האחר.
זוהי הזמנה להתבונן על מקום חמקמק זה ודווקא דרך היצירה הפלסטית שכ"כ מזוהה עם תהליך
אישי.
האם נכנסתי באמת לתהליך? או שנשארתי בחוץ? האם ויתרתי? לקחתי?
מי שמעוניין להלך על חבל דק זה מוזמן.
סדנה בת  52מפגשים בימי ג'  03:22 – 02:22המפגש הראשון יתקיים ב  01.0.51בבית יצחק
הרשמה :רינת קישוני  211-0150919יעל לב  210-0181844מחיר כל הסדנה –  512שקל
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מועדון הוותיקים
מועדון הקפה בימי שלישי בשעה  00:11בבית הפיס.
המפגשים פתוחים לכולם ,הכניסה ללא תשלום!

 58.0.51הרצאה :רונית ניצן תדבר על מחשבות וכוונות -חשיבה חיובית ,אמונות מגבילות ומה שביניהן.
רונית ניצן - B.A.בקידום בריאות ,מאמנת לבריאות ואיכות חיים  ,יועצת כלכלית
ועסקית  ,מנחה ומרצה .חברה בלשכת המאמנים.
ביום שלישי  01/0הרצאה של שלמה טחן
הזקוקים להסעה מתבקשים ליצור קשר עם מרדכי טחן27-8333439 :

מרכז קהילתי עמק חפר
טיול חודש מרץ  " -כנרת" עם אסתר סטפמן -שמואלי יום שלישי 1.3.51
ראשית ההתיישבות בעמק הירדן :נפליג בדמיון ונחלום חלומות" :על בני אדם משונים מאוד"...
מחיר הטיול 512 :שקל כולל כניסות לאתרים וארוחת צהריים חלוצית בחצר כנרת .
דרגת קושי הטיול :בינוני .יש להצטייד בכיסא גלריה.
עצירה תהיה לארוחת בוקר בלבד.
פרטים על הטיולים ועל התנאים במשרד הוועד .ההרשמה בתשלום בלבד!
המופע "זוג משמיים" עם מוטי גלעדי ואסנת וישינסקי
יום ראשון  03.3.51בשעה  58:22באולם המופעים בקיבוץ עין החורש
אסנת ומוטי הם זוג לחיים ולבמה .פארודיות ופזמונים ,מקוריים כולם ,הינם פרי יצירתם של מוטי
ואסנת.
המופע מיועד לאזרחים ותיקים מעמק חפר בלבד!!
המופע חינם רק המעוניינים בהסעה ישלמו  02שקל.
הרשמה בתשלום במשרד הוועד ,כניסה למופע עם הצגת תעודת אזרח ותיק.

הספרייה בגרמנית תהיה פתוחה בפעם הבאה ביום רביעי ה9102.91-
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נוער בית יצחק
חוויות מה"שבוע סניף" – מאת חבר הצוות ,רועי אזולאי

בשבוע שעבר קיימנו את השב"כ (השבוע בכפר) הראשון בבית יצחק בארגונם של שיר שלום ומתן טפיארו.
השב"כ הוא בעצם שבוע שבו צוות הנוער ישן בסניף לאורך השבוע ובעצם הופך אותו לבית נוער למשך
שבוע שלם ,החל מהכנת שיעורי בית בסניף ועד להכנת הכריכים לבית הספר! על מנת לשמור על סדר יום
תקין ,חולקו תפקידים אחראיים לחלק מאנשי הצוות ,במסגרת התפקידים מונו אב ואם בית ,אחראי
השכמה ,אחראי ניקיון ותפאורה ,אחראי פעילויות גופניות ואפילו חשמלאי סניף! השבוע נוהל במתכונת
חופשית אשר כללה שעות חופשיות מרובות ,בכדי לאפשר לצוות להתגבש מעצמו ובעצמו .במהלך השבוע
היו הרבה פעילויות והפתעות ,קיבלנו ביקור מהקומונה ,שבאה להעביר לנו פעולה ,אכלנו עם ועדת הנוער
שהכינה לנו שקשוקה ושמרה על כך בסוד ,ובסוף השבוע הוצאנו חולצות לרגל האירוע .בהקשר לכך
מגיעות תודות ענקיות להורים שהגיעו והכינו לנו ארוחת ערב בהפתעה ,בנוסף ,מגיעות תודות לעומר הרכז,
שליווה אותנו לכל אורך הדרך ,תודות לקומונה שהגיעה והעבירה לנו פעילות שירה בציבור מוצלחת
ותודות לכל האחראים אשר לקחו חלק בהקמת האירוע ,אשר בלעדיהם זה לא היה קורה.
שנת הדרח'ה
בליל שישי של השבוע שעבר עברו חניכי שכבת ח' פעילות כניסה לשנת הדרכה.
בשנת ההדרכה נחשפים החניכים לתפקידי הצוות ואפילו מתנסים בהעברת פעילויות!
החניכים נפגשו בליל שישי בחצות לצפייה משותפת בסרט "קואץ' קארטר" המדבר על התנהלות ועל
ההשפעה של יחיד בקבוצה.
מהמדריכים רועי טייכמן וזיו ספדה נמסר שהפעולה עברה בהצלחה והם מתכוננים לשנת עשייה פורייה
ומגבשת לקראת כניסת השכבה לצוות.
אירועים חשובים:
 - 40-44/4/4102מסע י"א במגשימים!
מפגש שני של כיתות י"א מרחבי הארץ להכרה של החברה הישראלית ,הכנס יתחיל במגשימים ביום שישי
ויגמר בשבת .לפרטים נוספים והרשמה יש לפנות לרכז הנוער ,חוזרים נשלחו בדוא"ל וחולקו לחברי
השכבה.
 - 40-44/4/4102טיול חרמון המסורתי! כמו כל שנה המועצה מארגנת טיול לשכבות ז'-ט' מכל העמק.
הטיול מעניק הזדמנות להכיר חברים חדשים ולפתח קשרים מעבר למושב .הרשמה בועד או אצל הרכז –
סיום הרשמה !!!54/20
עדלאידע – ההכנות לעדלאידע בעיצומן ,בשבוע הקרוב יוחלטו החלטות חשובות בנוגע לתפעול העדלאידע
והתנהלותה ומיד לאחר מכן יתחילו ההכנות על העגלות עם הקבוצות.
יש להתעדכן מדי שבוע בנוגע לעגלות ילדיכם ,כולם מוזמנים לעזור!
לפרטים נוספים והרשמות פנו לרכז הנוער
נתראה ,צוות נוער בית-יצחק
היה השינוי שאתה רוצה לראות בעולם"000
 Noarby08@gmail.comעומר לובטון .51-2255.12
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מהאטמה גנדי

ספרייה

ספרים חדשים בספרייה

לקטנטנים
צרה צרורה – סיפורי סמי הכבאי
אין עשן בלי אש – סיפורי סמי הכבאי
ערן הכבאי – ג'ו ליצ'פילד ופליסיטי ברוקס
דגנית הרופאה  -ג'ו ליצ'פילד ופליסיטי ברוקס
הרואים בעננים – קובי ניב

מפלצות ופרות – אמי רובינגר
חיות של חלומות – אמילי וינפילד מרטין
הילדה שלא הסכימה להסתרק – קייט ברנהיימר
הטבעת שהלכה לאיבוד – ניצה הראל

לילדים
השרביט והחרב  -אלגחון נחש המים – אדם בלייד
השרביט והחרב – עוגרם ענק ההרים – אדם בלייד
השרביט והחרב – אשתופת דרקון הלהט – אדם בלייד
הכדורגלנים – חגי שמחקן נבחר – פראוקה נאהרגנג
סירת המדע  -מלכודת הנפט – גלילה רון פדר עמית

אייבי+בין מחפשות צרות – אנני ברוז

לנוער
הקמע  1המועצה העליונה – קאזו קיבואישי
 53סיבות – ג'יי אשר
אן מאבונלי – לוסי מוד מונטגומרי
מנהרת הזמן – מזמת הרצח של המלך הורדוס – גלילה רון פדר עמית
משימה עולמית  – 59המטמון של וסקו דה-גמה – גלילה רון פדר עמית
יומנה של אלי מקדודל –ילדת טבע – רות מק'נאלי בארשו

הכיתה – רובין מלום
יאנה מכשפנה – שרה מונטה

למבוגרים
ילדה רגילה לגמרי – רועי ישורון
אהבה ודעות קדומות – אורלי קראוס -ויינר
אהבה באחוזת טיינפורד – נטשה סולומונס
אוקיינוס בקצה המשעול – ניל גיימן
עבודת אדמה – לירן גולוד
שער המדרגות – לורי מור
האישה באגם – ריימונד צ'נדלר
החיים קשים ,הא? – קובי ניב
מצדיעים לך ,בילי לין – בן פאונטן
אקלים – ערן שגיא סשינסקי
פדרה פדרונה – אבי ,אדוני – גווינו לדה
חיים ועוד חיים – קייט אטקינסון
מבוקש – לי צ'יילד
מנדלי העברי – שלום יעקוב אברמוביץ
הדברים עצמם – יאיר אסולין
אהבה למתחילים – קייטי קוטוניו
 50שנים של עבדות – סולומן נורת'אפ
סיפור שמתחיל בתאונה ונגמר בהתגלות – אנדרו קאופמן
הספרייה נמצאת במתחם בית הספר ליד הכניסה בצד דרום.
שעות הפתיחה :בימים שני וחמישי.57:32-54:32 ,
יש לנו שירות הזמנות! משאירים בקשה לספר וכשמגיע תורכם ,נשלחת הודעה בדואר שהספר
ממתין לכם בספרייה.
אפשר לשלוח הזמנות ,בקשות והודעות בדוא"ל לכתובת sifriya@beit-yitzhak.org.il
להתראות בספרייה ,רותי
רשימת המשאלות – לורי נלסון ספילמן
אהבה בדרך לונדון – סמנטה יאנג
הנפילה – דייגו מיינרדי
קורינה – ענת הדס
האדריכל מפריז – בלפור צ'רלס
כמעט מושלם – ג'ניפר ויינר
אהבת אמת – ג'וד דוורו
בלאק סיטי – אליזבת ריצ'רדס
החיסול – דיוויד באלדאצ'י
הנפילה – מייקל קונלי
מלכודת מאוחרת – הרלן קובן
ירח דבש שני – ג'יימס פטרסון
ואז הגיעה פולט – ברברה קונסטנטין
קצה – גלית דהן קרליבך
כוכבי הלב – פיטר הלר
לא מפסיקים אהבה באמצע – ליאור אנגלמן
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התרמה שנתית ללניאדו
דימות תהודה מגנטית – MRI
בארץ ישנם  51מכשירים של  MRIבלבד ,כאשר צפונה מתל אביב יש רק מכשיר אחד! ההמתנה
לבדיקה ,אם כן ,עשויה להמשך זמן רב ,כדי לשפר את השירות לתושבי נתניה החליטה הנהלת בי"ח
לניאדו לרכוש את המכשיר היקר שיהיה המכשיר היחידי באזור השרון .חודש פברואר ,חודש ההתרמה
ללניאדו יוקדש כולו לצורך רכישת המכשיר החשוב הזה .בשנים אחרונות תרמו אנשי בית יצחק בעין
יפה ואף נרכשו מכשירים מיוחדים בתרומתם .גם השנה אנו מקווים שנצליח ונתרום את חלקינו למען
הציבור.
ויהי רצון שלא נצטרך לכל אלו ונזכה לבריאות טובה  .את התרומות אפשר להעביר לזאב שצר ,ת.ד.31 .
בתודה ,זאב שצר

בית הכנסת

שבת המלכה
שבת מיוחדת נערכת אחת לשנה בבית הכנסת של הכפר .קראנו לה שבת קרליבך על שמו של הרבי
המרקד .את תפילת קבלת השבת הנעים לנו חזן צעיר שעלה מאנגליה ושר את המנגינות והלחנים
שהרבי המרקד הלחין .לאחר מכן התיישבנו מסביב לשולחנות וקיבלנו את פני מלאכי השבת בשירת
"שלום עליכם" .באווירה נעימה וסביב שולחנות מלאים כל טוב ,קידשנו על היין ,ברכנו על חלות ענק
וסעדנו סעודת שבת עם זמירות המיוחדות לשבת.
ארגון של אירוע כזה ,דורש מאמצים לא מבוטלים ואי אפשר שלא להודות לאלו שתרמו ממרצם
והקדישו את זמנם .לחזן ברוך ביגל שהנעים לנו את תפילת השבת ,גם חזר את כל הדרך לביתו
ברגל לבד מיד לאחר התפילה ,את בחורי הישיבה שבאו ושרו איתנו את התפילה ואת הזמירות,
לאמהות של כיתת בר המצווה שהתנדבו לבוא ולערוך את בית העם לקראת האירוע ,שירלי שורק,
שגית חלמיש וליאת רייס .את מלי שצר שכרגיל עוזרת עם כל הלב .ובמיוחד את המנצחת
הגדולה על כל האירוע שבלעדיה לא היה יוצא ערב יפה זה אל הפועל הגב' מיכל מושקוביץ .
לבסוף אני חייב להודות לכל המשתתפים שמילאו את בית העם על החוויה והאווירה הנעימה שליוותה
את סעודת השבת.
הרב נחום שיר
"פורים קטן"
יום שישי הזה ,י"ד אדר א' ,הוא התאריך שהיה צריך לחול בו חג הפורים .אך כיוון שהשנה שלנו היא
שנה מעוברת שיש בה שני 'אדרים' נדחה הפורים לחודש הבא .לתאריך שבו פורים היה צריך לחול,
כלומר ליום שישי הזה ,קוראים לפיכך פורים קטן! אין לו משמעות הלכתית מלבד שינויים קלים
בתפילה שמדלגים על קטעים 'עצובים' כי צריך לשמוח קצת ביום כזה .והאשכנזים נהגו להרבות בו
בסעודה כדי להדגיש את ייחודו של היום .יהי רצון שיום זה ישפיע עלינו שמחת חיים.
בברכת אדר שמח
הרב שיר

הודעות
ביום רביעי ה 04.0.51-בשעה  02:32בבית העם בבית יצחק.
חבורת חוף חפר מארחת ,בערב שכולו שירה
 1חבורות זמר מקצווי הארץ בניצוחו של יאיר שדה.
הקהל מוזמן בהמוניו ליהנות.
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כדורסל

תוצאות המשחקים האחרונים
בית  /חוץ תוצאה

קבוצה

היריב

קט סל בנות
ילדים ז
קט סל ו0,
קט סל ו5,
ילדים ח

זכרון
כפר יונה
כפר יונה
כפר יונה
פרדיס

בית
חוץ
בית
חוץ
בית

38-01
90-19
18-15
49-11
82-57

ניצחון  /הפסד
ניצחון
ניצחון
ניצחון
ניצחון
ניצחון

המשחקים הקרובים – בואו לעודד!
קבוצה

היריב

יום

תאריך

שעה

בית/חוץ

קט סל ב
ילדים ז
קט סל ו0,
קט סל ו5,

בקה
ויתקין
עירוני נתניה
תל מונד

ש
ש
ג
ו

51/0
51/0
58/0
05/0

59:22
58:32
58:32
54:22

חוץ
בית
חוץ
בית

בימים אלו אנו מתחילים את הסיבוב השני של כל קבוצות הליגה.
עדכון לתקופה:
קט סל ה סיימה את הסיבוב הראשון במקום השני עם הפסד בודד של  1נקודות הפרש במשחק חוץ
בויתקין ,ומחכה למשחק הגומלין שכנראה יכריע את האליפות.
קט סל ו 4סיימה את הסיבוב הראשון בלי הפסדים ומובילה את הליגה בהפרש של שלושה ניצחונות על
המקום השני.
קט סל ו, 0סיימה את הסיבוב הראשון עם הפסד בודד ומובילה את הליגה בקרב צמוד עם צורן.
קט סל בנות סיימה את הסיבוב הראשון במקום השלישי עם שני הפסדים ,ואחרי ניצחון מתוק השבוע
על מוליכת הליגה – זיכרון יעקוב ,פתחה את הסיבוב השני עם אנרגיות מצויינות.
ילדים ז מובילה את הליגה במקום הראשון עם הפסד בודד ,והתחילה את הסבב השני בניצחון חוץ על
כפר יונה שהעלה אותה למקום הראשון.
ילדים ח סיימו את הסיבוב הראשון במקום השני עם הפסד בודד.
נערים מקום שני עם הפסד בודד לבקעה ,מחכה למשחק הגומלין שיקבע את האליפות .
המשך הצלחה לכל הקבוצות שמתמודדות על האליפות השנה .כל מקום הינו מכובד וספורטיבי.
*ביום ראשון הקרוב ייצאו ילדי מועדון הכדורסל לצפות במשחק ליגת העל בין הרצליה לראשון לציון.
טל פרי

מועצה אזורית

למרכז קהילתי אזורי עמק חפר דרוש/ה ממלא/ת מקום לרכזת לשלוחת שפלת חפר
(החלפה לחופשת לידה) לריכוז השלוחה בכל תחומי הפעילות הבלתי פורמאלית
תוך קשר רציף עם הקהילה .השלוחה פועלת ביישובים עולש ,בארותיים ,בורגתה ,חניאל
כפר מונאש ובית הלוי.
דרישות התפקיד :ניסיון בניהול ובהובלת פרויקטים קהילתיים ,ראיה קהילתית ,ניסיון בניהול תקציב
ומו"מ עם ספקים ,תקשורת בינאישית טובה ויכולת עבודה בצוות ,יוזמה ,דינאמיות ויצירתיות.
עבודה בשעות לא שגרתיות ,בעל/ת רכב,מגורים באזור .כניסה לתפקיד במרץ 2014
היקף משרה 91%
קורות חיים והמלצות בציון המשרה עד לתאריך  17לפברואר2014
למייל : mayah@hefer.org.ilאו לפקס 09-8948929 .רק מועמדים מתאימים יענו.
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לצהרוני המרכז הקהילתי עמק חפר דרושות גננות ,מובילות ,סייעות
העבודה בשעות אחה"צ בהיקף של חצי מישרה .קורות חיים בציון שם המשרה
לפקס  09-8948929לידי נוגה או למייל  . kids@hefer.org.ilלפרטים נוספים09-8973322
**הפנייה מתייחסת לגברים ונשים כאחד
חיסון נגד כלבת לכלבים וחתולים
יתקיים ביום ראשון ה 03.0.51 -בשעה  27:22-27:32ברחבה ליד בית העם .
עלות חיסון רגיל -מגיל חצי שנה ועד  8חודשים הוא  393שקל .ומעל העלות  48שקל.
עלות חסון מעוקרת/מסורס  13.12שקל.
עלות שבב חד פעמי 91 -שקל.

מכתבים למערכת

הספד שנישא בלווייתו של לואיס קוברניק ז"ל

דוד לו היקר
פרידה הינה דבר קשה אשר סוגר תקופה ומביא אותנו לקראת תקופה חדשה.
לפני מאה שנים וארבע חודשים נולדת למרים ויוסף קוברניק אשר שורשיהם מאוקראינה בכפר קטן
ליד קייב .בילדותך גדלת בפיטסבורג ולאחר מכן בשיקאגו.
שרתת בחיל האוויר האמריקאי ומוקמת במלחמת העצמאות ( )5718באנגליה בתפקיד מכונאי מטוסים
עם אחריות גדולה במעמד תפקידך .לאורך השנים ניהלת בתי מרקחת עם אחיך בשיקגו.
בחודש מאי  ,5792החודש שבו אני נולדתי ,עשית עליה עם ג'נט אשתך .הגעתם בתחילה לכפר שמריהו
היכן שסבא ג'ולס גר ולאחר זמן קצר הקמתם את ביתכם בבית יצחק.
כאן מתחיל הקשר ביננו:
לאורך כל השנים עבדת כמפקח מרחב השרון על בתי המרקחת של קופת חולים כללית.
דוד לו היקר אתה אדם מיוחד במינו ,תמיד אור פניך המאירים והמרגיעים ,עיני התכלת הזוהרות שלך
קבלו את פני ,עם חיוך ורוגע .מעולם לא שמעתי ממך כל תלונה או מילה המבקרת משהו בצורה
שלילית.
הזיכרונות אשר השרשת בי לאורך השנים ילוו אותי הלאה ,היינו מגיעים לביתך ג'נט פותחת הדלת
ואתה איננו! אך לאחר שסגרנו את דלת הכניסה גילינו אותך עומד על הראש צמוד לקיר – יוגה!!!
מכונית החיפושית התכלת ,לול ההודים מעבר לכביש שהיינו עומדים וצועקים "מתי פורים" ובאמת
האמנו שהם עונים לנו אדר! איסוף פקאנים בחצר ,מרבדי כובע הנזיר ושיחי הוורדים המטופלים
בקפידה אשר קבלו את פנינו בחניית ביתך .חצר מצוחצחת ומטופלת והגנן לו עובד ,עודר ומנכש
עשבייה בתוך מגפייך ועם כפפות על ידיך.
אתה בישרת לנו את עונות המעבר עם פרי גנך ,שסק ,לימונים ,אשכוליות אשר נאלצנו לאכול בארוחות
הבוקר עם כפית והמון סוכר.
בחופשות הקיץ כאשר נכדיך הגיעו לארץ היינו נהנים בבריכת בית יצחק ולאחר מכן בחצר ביתכם.
לאורך כל השנה הייתם אתה ודודה ג'נט בצנצנות זכוכית על המדפים בפינת האוכל אוספים מטבעות
ובחג החנוכה היינו מקבלים שקיקים עם מעות חנוכה בכל שנה כמקובל במסורת.
לא אשכח איך בכל אירוע על רחבת הריקודים אתם הייתם הזוג הכי רומנטי שתפס מקום וריקד – כמו
"שני כוכבים".
כל שנה התמדתם לצאת לקרוז לכבוש עוד יעד ולחזור עם חוויות ורשמים.
אזכור את ארוחות הבקר שלך – צנצנות ,צנצנות של דגנים שונים עומדות בשורה ואתה מרכיב לעצמך
ארוחת בקר של בריאות .אהבתך לבישול במטבח ,עם הסכינים המושחזות שלך ועם הסינר –שף של
ממש.
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אתה דוד לו הייתה אלוף המבצעים – אם רק משהו רצה היה לדעת היכן יש מבצע על מוצרי
מזון/חשמל ועוד אתה היית הכתובת לקבל את האינפורמציה.
לא אשכח שכל כרטיס זכייה שנגעת בו היית זוכה בו – לימים נתת לך את השם ""LACKY LOO
לימים הגעתי אני לגור בבית יצחק והקרבה והקשר התחזקו ,הייתי מגיעה עם ילדי בטיול אופניים
אליכם ,מקבלים קבלת פנים חמה ואוהבת עם ממתק "שווה" ,נפגשים באירועי הכפר – קבוצת
החברים שלכם הייתה מגובשת ותמיד אהבת לספר על כך.
התמדת לאורך כל השנים בכל יום הולדת שלנו כילדים ושל ילדי המשפחה לשלוח גלויה ומתנה – אף
פעם לא שכחת אף אחד.
התמדת תמיד להיות בכל ההרצאות ,פעילויות ,טיולים ואירועים אם בבית יצחק ואם בנופי השרון–
ועל כך עד יומך האחרון בחירוף נפש לא ויתרת – הייתי באה לבקר אותך ושום דבר לא היה מזיז אותך
מדרכך! אתה לא יצאת או הפסקת את הפעילות – אני הייתי צריכה לחכות שהיא תסתיים!
לאורך כל השנים התמדת לשחות כל בקר  12בריכות שחיה  -בקיץ בבית יצחק ובחורף בווינגייט.
לשנים כאשר הוחלט לבנות את הבריכה המחוממת לא היה מאושר ממך ,יום יום פקדת את המקום
וכמויות הצילומים של התקדמות הבניה היו בלתי נדלות אצלך .לאחר המעבר שלך ושל דודה ג'נט
לדיור מוגן המשכת בהתמדה לעלות על אוטובוס כל בוקר ,לרדת בתחנה בבית יצחק ,צעדת ברגל
לבריכת השחייה על מנת למלא את מחויבותך ושוב ברגל חזרה לאוטובוס לנתניה .לא אשכח ממש
בתחילת המעבר ,היית נוהג פעמיים בשבוע לעבור דרך חצר ביתך בבית יצחק להשקות את הגינה שמה
איזה שתיל יהיה צמא .יום אחד גלית שמשהו גנב את צינור ההשקיה ולקחת זאת קשה .ניגשת אל גוגי
והשאלת ממנו את צינור ההשקיה שלו.
היית גאה מאוד בנכדיך על כל עשייתם וחוויותיהם שדאגת לעדכן אותנו אודותם ,לאורך השנים חיכית
בשקט ובסבלנות לחתונות נכדיך ולנינים וכשזה הגיע ובבת אחת לא היה מאושר ממך.
בשנים האחרונות מצאתי בך אוזן קשבת ,כתומך ומעודד בתקופות לא קלות שהתמודדתי איתן – אתה
היית שם בשבילי ,בשקט ,באופטימיות שלך נתת לי כוחות ואנרגיות וחיזקת אותי.
לאורך השנים השתדלתי להגיע אליך ולבקר לעיתים עם הילדים ,לשמוע ולהתעדכן ממך על חוויותיך,
הנכדים והנינים וגם לעדכנך על משפחתי.
היו לנו שיחות נעימות בטלפון ובשנים האחרונות הן היו מלוות ברגש מצדך ובתודות על כך שאני בקשר
וחושבת עלייך ובייחוד בחודשים האחרונים סיפרת על העבר הרחוק.
יום הולדתך האחרון –  522בקשת לחגוג רק עם המשפחה הקרובה בצמצום ומספר בודד של חברים,
נעמדת והפתעת את כולנו בנאום שנתת על סבא ג'ולס – לא על עצמך דברת אלא על סבא כאילו סימנת
שיש מישהו שיישאר כאן וחשוב לך לתת לו מקום וכבוד לפני שלא תספיק לעשות זאת ,לאחר יום
ההולדת גופך התחיל לבגוד בך ,אשפוז בבית חולים שהיה לא פשוט עם החלמה קשה ואנו לא זזנו
ממיטתך!
והינה לפני שבוע וחצי נאלצת שוב להתאשפז ,לא יאומן איך מתוך החולי תמיד זכרת לומר תודה לכל
אחות או מי שטיפל בך גם כאשר בקושי הצלחת לדבר .הייתי מבינה אותך על פי הבעות העיניים
והסימנים שעשית כאשר המחנק בגרונך מנע ממך לדבר.
איך שהגעת לנופי השרון חזרה ראיתי את השלווה שחזרה לפניך! את הרוגע אך ידעתי שאנו לקראת
פרידה.
כל יום הייתי אצלך ובפעם האחרונה סימנת לי להתקרב אליך ונתת לי נשיקה .זו הייתה הפרדה ממך.
אני בטוחה שאם הייתה מסוגל כעת היית מודה לאימא ,לג'רי ולכל מי שטיפל ועזר לך בדרכך האחרונה
אך היות ואינך אני מודה בשמך כי אני יודעת שמגיע להם ושבכך היית רוצה.
אתה תחסר לי מאוד ,פניך ,השיחות וכל השאר .אני מודה לך דוד לו היקר ועל אף הקושי של הפרדה -
רגועה שאתה כבר לא סובל.
תהה מנוחתך עדן.
מירה קרבס חנניה
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תודות
הוועד המקומי מודה לדני כהן על עזרתו בשיקום הדלתות לבית התרבות המשופץ ומועדון הספורט.
בעזרתך האדיבה הצלחנו לשדרג ולשקם לרווחת התושבים ולשימושם.
אנו מודים ומעריכים את היעילות ותשומת הלב של כל מתנדבי חברה קדישא בית יצחק על פועלכם
ורגישותכם בכל ההכנות לקראת ובזמן הבאתו למנוחות של אבינו ,סבנו ודודנו היקר לואיס קוברניק
ז"ל ,מודים לרב שיר על טקס הלוויה המכובד ולכל אנשי הוועד והחברים שעזרו ,הגיעו ,תמכו וניחמו
את המשפחה.
בהערכה רבה :הבת ג'ודי וויזמן ,משפחת חנניה ומירה קרבס.

ברכות
לאיריס ואודי פרידלדנדר וב"ב
לסבתא פנינה
מזל טוב להולדת הנין והנכד לבת דנה
איחולים לבביים מחברי הוועד ועובדיו

צוות חיילים מברך את
עתליה בן ארי
עם שחרורך מצה"ל
איחולי הצלחה בהמשך,

לגלית ואייל זוהר וב"ב
מזל טוב להולדת הבת רומי
בריאות ואושר
מחברי הוועד עובדיו ותושביו

לדנה,
הרבה ברכות לסיום שירות צבאי משמעותי ומאתגר
כקצינה באוגדת עזה.
הרבה הצלחה בהמשך הדרך
מאחלים :אופה ,אמא ,אבא ,בן ,קרן
ורון נהב

פינת המודעה הקטנה
פרטים
למרכולית בית יצחק דרושים אחראי משמרת ועובדים כלליים .פרטים
במקום או בטלפון.
אבד צרור מפתחות עם סמל אלפא רומיאו .המוצא מתבקש להתקשר
למכירה בהזדמנות סאונה חדשה.
למכירה רכב טיוטה פריוס  0252יד ראשונה מרופאה ,מצב מצוין ,כחדשה

טלפון
27-8894311
27-8894153
211-1182323
210-0112141
054-2121325

ליוסי סולימן ולכל בני המשפחה
משתתפים באבלכם
עם פטירתו של האב ,סב

אנו משתתפים בצער המשפחה
על מות

דוד ויגדרוביץ ז"ל

ראובן סולימן ז"ל

מתושבי הכפר.

שלמה ,דבורה ,ליאור ,ליאת,
עדי וטללית רייס
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