כתובת הוועד vaadmekomi@beit-yitzhak.org.il -

גיליון מס' 1301

יום ו'  11בפברואר 7311

ועדת חינוך

פרוייקט "סירי לידה" יוצא לדרך!
במושבים רבים וכן בערים רבות בארץ מתקיים פרויקט קהילתי מקסים שנקרא "סירי לידה".
נשמח לבססו גם אצלנו בבית יצחק.
הרעיון הוא פשוט והערך עצום :כל יולדת מקבלת בחודש הראשון לאחר הלידה ,פעמיים בשבוע,
ארוחה מבושלת.
אנו נמצאים בתהליך יצירת מאגר של נשים וגברים בכל גיל מהמושב ,שמוכנים לבשל  4 -3פעמים
בשנה ארוחה ליולדת מהכפר ולהביאה לביתה .מדובר על  5 -4מנות מזינות כמו למשל פשטידה,
שניצלים ,קציצות ,מרק ,סלט וכו'.
אין צורך להיות בשלן/ית ובעצם כל אחד יכול לקחת חלק.
כשמישהי יולדת אנו מפרסמים בקבוצת הוואטסאפ של "סירי לידה  -בית יצחק" את התאריכים
ומי שיכול  -נרשם.
כך יוצא שכל יולדת מקבלת לביתה בחודש הראשון פעמיים בשבוע אוכל טרי ובריא ,כל פעם
ממשפחה אחרת במושב .עבור המתנדב/ת מדובר במאמץ סביר ועבור היולדת ומשפחתה  -עזרה
משמעותית ותמיכה גדולה בימים האלה של אחרי לידה ,ימים שהם לרוב עמוסים ולא פשוטים.
אם תוכלו להצטרף כמבשלים (לא מחייב ,אפשר לנסות) או אם אתם מכירים אישה העומדת ללדת
נשמח מאד אם תשלחו סמס לטל קפלינסקי (וייזר)  054-3060243ונצרף אתכם לקבוצה.
אנו מזמינים כל יולדת ליידע את טל לקראת סוף ההיריון וליהנות מהפרויקט.
בנוסף ,מתנה לכל יולדת ....
לידה קלה!
טל קפלינסקי וועדת חינוך

ארכיון

ראיון ותיקי הכפר  -ארכיון בית יצחק.
מזה  35שנה עורך צוות של שלושה חברים ראיונות לוותיקי הכפר :לאה בארי וחוה גולדמן
מראיינות וצבי הלר מצלם.
עד היום ראיינו  346משפחות שאנו בוחרים לפי הגיל (בסביבות  .)00את התאריכים אנו מקבלים
בוועד .השנה המרואיינים הם ילידי שנת  .3331הראיון מוקלט על תקליטור .עותק אחד מועבר
לארכיון ואת השני מקבל המרואיין .עותק זה מהווה מקור מידע ומזכרת לילדים ולצאצאיהם.
אם ידוע לכם על מישהו שעבר את גיל  00ובטעות לא רואיין והוא מעוניין ,נשמח אם תודיעו לנו.
צוות המראיינים.

ועדת בריאות

להלן תוצאות הבדיקות למתכות כבדות שנערכו במי השתייה של הכפר.
ברזל  5.0יח' מיקרו
נחושת  3.0יח' מיקרו
עופרת  6.0יח' מיקרו
ממצאי חברת מקורות מראים שהם בתחום המותר.

תרבות

תודות ליום נפלא.
ראשית ,תודה למזג האוויר שהאיר לנו פנים ממש לא כפי שהתחזיות ניבאו .יום שמש נעימה שכבר
עשתה טוב על הנשמה.
תודה לאביב איתן ,לקרן קרפ ולדפנה פרנק שהובילו וכיוונו את הנוער .תודה לאיריס פרידלנדר
שעזרה בייעוץ בנושא הנטיעות ויזמה את נטיעת העצים לזכר יקירי בני הכפר שרצו בכך – ואפשרו
נטיעת מספר רב יותר של עצים.
תודה לנוער :יובל גואל ,שני טייכמן ,עידן בן יהודה ,רועי אלפי ,עידן אלפי ,ניב פלאצ'י ,נועה
דיניץ ,מיה פולטורק ,בר יפהר ,איתי שטופמן ,מיכל בארי ,עומר שפירא ,יריב עוזיאל ,רועי
סמבורסקי ,אופיר כרמי ,יובל רייס ,נוגה אלתר ,אלעד קוטנר ,עדן קמחי ,עתיי חלמיש ,מיקה
קלר ,ענבר שורק ,טוהר סמוראי ותומר זיימן .ששוב הוכיח לנו מה הוא מסוגל :בניית תחנות נעימות
וחווייתיות לאורך כל הדרך .הפעלה סבלנית ואדיבה ותמיד עם חיוך
תודה מיוחדת לעידו סולימן שהיה שותף רציני לאורך כל ההכנות וניצח על פעילות הנוער .תודה
לשחר הרכזת שדאגה שהכול יזרום.
תודה לילדי שנת בר המצווה ולהוריהם על ההפקה בסוף המסלול :אפיית הפיתות והכנת הכיבוד.
היה טעים ונעים.
תודה לדני יעקובי על ההרצאה המעניינת לוותיקים שנהנו מהשמש החמימה בגינת בית פוירינג.
תודה למלי על הדאגה לכיבוד ולכיסאות ולכל אלו שעזרו למלי להחזיר הכל למקום בסיום.
תודה לרפי פואד ולשאול מקורי על אספקת ההדרים -לתחנת המיץ ולכיבוד הוותיקים.
תודה ליונתן וולף ולנועם ברנע על תרומת התבלינים
תודה לד"ר מירב סבן – למזלנו לא היו יותר מדי פציעות במשך היום.
תודה לאיקי ולאלי ולכל צוות הביטחון שדאגו שנצעד בבטחה.
כולכם אפשרתם לבני הכפר בגילאים שונים ליהנות מיום מיוחד ,קהילתי ונהדר.
תודה לכולם.
ג'ודי -יו"ר ועדת תרבות.

מסיבת פורים

היכונו היכונו
הנשף המסורתי יתקיים ביום שישי  0202.3.3בבית העם
פרטים בהמשך.......

עדלאידע .3.3
רשמו ביומנים! יום שבת ה 11:11 11.3.11 -בבוקר
והפעם ,עדלאידע בנושא:

"עשורים  -תקופות בעבר ,בהווה ובעתיד"
הוציאו את האלבומים ,תפעילו את הדמיון ותנו ליצירתיות מעוף...
מוזמנים להקדים ולהירשם לאחת מחמש הקטגוריות הבאות:
 .3גני ילדים
 .6כיתות א'-ג'
 .3כיתות ד'-ו'
 .4כיתות ז'-י"ב
 .5חיילים/בוגרים/משפחות
נבקש מכל קבוצה למנות נציג אחראי ולעדכן את מלי בוועד על נושא העגלה הנבחר
*לרשימת העגלות הפנויות יש להתעניין בוועד
המשך יבוא ...צוות העדלאידע
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שוק תחפושות
ביום שני 60.06 ,בשעה  31:00יתקיים שוק התחפושות לפורים בבית העם של כפר
ידידיה .כולם מוזמנים להגיע לחילופי תחפושות משומשות.
סדנת העשרה "תיכנון פיננסי –סודות לחיים"
הידעתם?
• במהלך הקריירה אזרח ממוצע בישראל משלם  ₪ 500.000 - 300.000דמי ניהול
• תכנון מס נכון לקראת הפנסיה יכול להניב לכם רווחים של מאות אלפי שקלים
• הוזלה של  3%בדמי הניהול של קופות הגמל שלכם תניב לכם  ₪ 65.000עד לפרישה לפנסיה
• שני אחוז תשואה לשנה שלא הרווחנו בגלל חוסר ידע נשמעים שוליים ,אבל זה יכול להיות ההבדל
בין להזדקן בכבוד ובין לחיות במחסור
• הבנקים בישראל מרוויחים כ 3.5 -מיליארד  ₪בשנה מעמלות שונות ,בכך נהנים מהבורות
של הציבור.
• המוצא לחיסכון ארוך טווח ,הטוב והזול ביותר לא מוצע לכם כלל כיוון שאינו ריווחי
לבתי ההשקעות.
בסדנת "תכנון פיננסי -סודות לחיים" תקבלו תשובות לכל מה שרציתם לדעת על ניהול נכון של תיק
הנכסים הפיננסי שלכם ולא העזתם לשאול.
המרצה :יורם גרשוני -עוסק בניהול השקעות בתפקידים בכירים בשוק ההון הישראלי.
אפשרויות :
לסדנה מלאה 6 :מפגשים בני שעתיים כל אחד (+₪ 3000מע"מ התשלום מתחלק בין המשתתפים )
סדנה מקוצרת -מפגש חד פעמי לשעתיים +₪3000( .מע"מ -התשלום מתחלק בין המשתתפים)
ככל שירשמו יותר משתתפים ישלם כל משתתף פחות.
המעוניינים להצטרף לסדנה ירשמו בוועד בציון סדנה מלאה או מצומצמת.

תרבות עמק חפר

ביום רביעי  7.3.11בשעה  ,01:11בבית העם בבית יצחק
לרגל יום האישה הבינלאומי:
הקהילה בשלוחה" :ערב נשי-אישי ובשבילי"

בתוכנית:
מפגש נשים על קפה ומאפה
.3
נשות השלוחה שהינן בעלות עסקים /נותנות שירות /יוצרות –
.6
מוזמנות להציג את תחומי עיסוקן!
המעוניינות להציג ,התקשרו לתחיה ברקו  056-6306303או לחנה שפיגל056-3043353 :
הצגה" :שירלי ולנטיין"  /תיאטרון "מראה"
.3
סיפור על אישה ,שבסבך חיי השגרה המשעממים ,מגלה מחדש את האושר ,האומץ והאהבה
העצמית .הסיפור הוא משל על גילוי הכוחות הפנימיים ומציאת האומץ להגשים חלומות ותקוות
שאבדו.
קארין מרום משחקת את שירלי ולנטיין במחזהו המצליח של ווילי ראסל ,המשקף את החיים של כל
אחת ואחד שיש להם חלום שאותו אינם מעזים להגשים.
מאת :וילי ראסל  /בימוי ועריכה מוסיקלית :הראל קרטס /
עיצוב תפאורה ותלבושות :בלה חבצקין  /עיצוב תאורה :מאיר אלון
מחיר - ₪ 40 :מומלץ להירשם מראש באתר המועצה WWW.HEFER.ORG.IL
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מועדון  03ונהנים
 63.6.31 בשעה  00:11במועדון פייס ,נצפה בסרט.
"סיפור משפחתי" הוא סרט קטן ויפה על נושא גדול .ריוטה ,ארכיטקט מצליח ושאפתן
ואשתו מידורי מגלים יום אחד כי בית החולים ביצע טעות לפני שש שנים והחליף את בנם
הביולוגי עם בנה של משפחה אחרת .כעת עליהם להחליט אם להשאיר את קייטה ,הילד
שאותו גידלו ,חינכו ואהבו ,או להחליפו בבנם הביולוגי,שמתגורר אצל משפחה דלת
אמצעים בכפר יפני.
שימו לב לשינוי ,הקרנת הסרט תחל בשעה 31:00
 60.6.31 במועדון פייס בשעה  31:35הרצאה של משה ליכומנוב 01 : :שנות יהדות סין.
סיפור אישי מרתק של המרצה אשר נולד וגדל בסין ,בליווי מצגת וקטעי סרטים.
 1.3.31 בשעה  31:35במועדון פייס ,מפגש פורים -קרנבל במוסיקה הקלאסית עם ילנה
צ'ודוקוב .בהרצאה משעשעת לוקחת אותנו המוזיקולוגית ילנה צ'ודוקוב אל עולמן היפה
של היצירות שגורמות לנו לצחוק .ההרצאה מלווה בסרטונים עם ביצועים של מוסיקאים
גדולי שם ובנגינה של המרצה.
 34.3.31 בשעה  30:00במועדון לחבר בקיבוץ מעברות ,הרצאה של ד"ר אבי זלבה "האדם
שבתוך המדים" ,סיפורו האישי של קצין משטרה בירושלים.
הרשמה להסעה אצל ליאת במשרד הוועד טל 10-6000060 .עד יום שני בצהריים.

טיול מרץ  0111רכבת העמק
"אנרגיה חיובית ומתחדשת"
ביום רביעי  01.10.00עם המדריכה אסתר שמואלי סטפמן
נצא בעקבות חידושים בתחום התחבורה והאנרגיה לאזור הגלבוע:
נתחיל בטיילת החדשה באלרואי שבה נלך על פסי הרכבת ,נספר את סיפורה של רכבת
העמק ונדבר על תחנות הרכבת השונות ,נבקר בכפר יהושע בתחנת "תל שמאם"
נסע ברכבת העמק החדשה מכפר יהושע לבית שאן.
נבחן את תחנות רכבת העמק המחודשות ,ואת התחנות הישנות.
נעלה למעלה הגלבוע שם נצפה מקרוב בטורבינות החדשות להפקת חשמל בכוח הרוח,
נכיר את פרויקט אנרגיה שאובה :הפקת החשמל באמצעות התפלת המים בגלבוע ,
ועל הדרך נהנה מתצפיות מרהיבות ושדות הפריחה .
מחיר** ₪ 330 :דרגת קושי הטיול :בינונית קלה (יש להביא כיסא גלריה)** -
ארוחות בוקר וצהריים עצמאיות (ניתן להביא מהבית)
ההרשמה במשרד הוועד בתשלום בלבד .מספר המקומות מוגבל! כל הקודם זוכה!
* ביטול השתתפות יחויב בתשלום *
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נוער בית יצחק
אירוע ט"ו בשבט בכפר הסתיים לו!
ביום שבת האחרון יצאו כל המשפחות אל הטבע ונהנו מיום בהיר ונעים
ומפעילויות נפלאות המציינות את החג!
אנו מודים בראש וראשונה לאביב איתן מוועדת הנוער שניצח על האירוע יחד עם קרן קרפ ודפנה פרנק.
וכמובן לנציג הנוער ,עידו סולימן רכז הפעילים ,שעבד יחד עם אביב והיה אחראי על חלקו של הנוער
באירוע ,וכן למדריכי התחנות מצוות התנועה .בנוסף ,תודה לשכבת ז' ולהוריהם שהיו פעילים בנקודת
הסיום .יישר כוח!

עדלאידע  7100מתקרבת ..מכתב להורי השכבות:
הורים יקרים שלום,
השנה ,כל שכבת גיל יכולה להחליט אם לקחת חלק בתהליך בניית העגלה דרך התנועה יחד עם ההורים
והחניכים ,או לעשות זאת באופן עצמאי או משפחתי.
שכבות שמעוניינות לקחת חלק בתהליך דרך התנועה:
אירוע העדלאידע קיים שנים רבות בכפר .מידי שנה כל הכפר עוסק בהכנת העגלות :משפחות וחברים מכל
הגילאים .תהליך הכנת העגלות השכבתיות נתמך על ידי ההורים ועל ידי מדריכי הקבוצות בתנועה .בשנים
האחרונות חלוקת העבודה בין החניכים ,מדריכי הקבוצה והורי השכבה לא הייתה ברורה ולכן נרצה להבהיר
את שלבי התהליך ולהעביר את המידע הדרוש לכולם.
שכבת גיל הבוחרת לקחת חלק בתהליך זה דרך התנועה מחויבת לבחור נציג בוגר ,מהורי השכבה שיהיה
אחראי על ניהול התהליך ועל ליווי צמוד של החניכים.
ללא הורה אחראי ,לא יינתן זמן עבודה במסגרת התנועה לעגלה ,והמדריכים לא יהיו מעורבים בבניית
העגלה .דבר זה הכרחי והוא נעשה למען הסדר הטוב ,זו חלוקת אחריות שווה.

דרישות תפקיד ההורה האחראי מפורטות להלן:

□ניהול והובלה של התהליך השכבתי
□תקשורת וגיוס הורי השכבה במשימות ובחלוקת אחריות
□אחראיות על מציאת הגברה ,עגלה ,טרקטור ונהג ליום שבת
□אחראיות על איסוף הכסף מילדי השכבה
□אחראיות על קנייה וארגון הציוד הדרוש לעבודה
□עבודה עם מובילי הפרויקט ,מתאם החניכים
□קביעת מפגשים ותיאום עם כל המשתתפים
□מציאת מקום לבניית העגלה (חצר של משפחה מתנדבת ,מקום ציבורי)
□קשר מול שחר רכזת הנוער במידת הצורך ,ועם מדריכי הקבוצה
□ליווי וסיוע לאורך כל התהליך ובאירוע עצמו.

שכבה שקיבלה החלטה של הורים ושל ילדים לעבור את התהליך של בניית העגלה עמנו,
מוזמנת ליצור קשר עם שחר ,רכזת הנוער ולעדכן אותנו בהקדם מיהו ההורה האחראי.
*נשלח מייל בנושא.
מזכירים,
תהליך זה הוא של החניכים בעיקרו.
אם ילדי השכבה לא יירתמו וייקחו אחריות על בניית העגלה השכבתית ,הן המדריכים והן ההורים לא יעשו
זאת במקומם.
תפקידינו הוא לדאוג לחוויית הצלחה מהנה ומגבשת לילדים ,הדרך חשובה הרבה יותר מהמטרה.
בהצלחה לכולם!

צוות בית יצחק 6032-6031
" אם ברצונך שאנשים יראו דברים באופן שונה,
קח אותם למקום בו לא היו מעולם( " .ארנסט המנגווי)
 Noarby08@gmail.comשחר גצלר 35.-65.-5605
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ספרייה

ספרים חדשים בספרייה

לילדים
דובי דוב – אלזה הולמלונד מינריק
דובי דוב אצל סבא וסבתא  -אלזה הולמלונד מינריק
משאית כחולה קטנה בעיר הגדולה -אליס שרטל
בלייד

גלגוליו של מעיל – קדיה מולודובסקי
החברה של דובי דוב  -אלזה הולמלונד מינריק
 0ספרים בסדרת "השרביט והחרב" – אדם

לנוער
קפטן תחתונים  – 36דאב פילקי
בני לוריאן – גורלה של מספר  – 30פיטקוס לור
הזמן השבור אל העיר האפלה  -אריאלה בנקיר
מנהרת הזמן – מה קרה לצוללת דקר – גלילה רון פדר עמית
משימה עולמית – יש בוגד במסדר האבירים – גלילה רון פדר עמית
ארץ האגדות  - 5מסעותיו של הסופר – כריס קולפר
לנוער מתבגר
מלאכים באפלה – בקה פיצפטריק
היורשת – קיארה קאס
על כנפי המלאך – בקה פיצפטריק
מלאך משמים – בקה פיצפטריק
המלאך האחרון – בקה פיצפטריק
 - Star warsהנסיכה ,הנוכל ונער החווה – אלכסנדרה בראקן
למבוגרים
הסיני שקרא עיתון בתור לגרדום – ריקרדו סטרפאסה
הפרטים שהושמטו – תומס ה' אוגדן
רסיסים של אושר – אילת סווטיצקי
לאסוף את השברים – אילת סווטיצקי
כל הג'אז הזה – סנונית ליס
עוצרת נשימה – שרית חיים
מסעות בחדר הכתיבה – פול אוסטר
לשיר – ויוי גרין
אין דלת –תומס וולף
מי את חושבת שאת – אליס מונרו
טוהר – ג'ונתן פראנזן
התופת של גבריאל – סילביין ריינרד
רופאים – אריך סגל
מצטיינים – גלי וינרב
אוהבת אותך מת – פיטר ג'יימס
עקבות – ניב קפלן
בית הצעצועים השבורים – יונתן יוגב
מחייו של לא יוצלח – יוזף פון אייכנדורף
שעות הקטיפה – אליסון ריצ'מן
לחוץ חתונה – עומר ברק
עקורה – נעמי נוביק
המורה – מיכל בן-נפתלי
תגידי שאת אחת מהם – אואם אקפן
ערות – תמר מור סלע
אל תאמרי לי שאת פוחדת – גוזפה קטוצלה
מנהרת היונים – ג'ון לה קארה
אוגוסט – כריסטה וולף
האפשרויות – קאווי הארט המינגס
השען מאוורטון – ז'ורז' סימנון
איזה מין אמא את – פאולה דאלי
הציור האחרון של שרה דה ווס – דומיניק סמית
סטייה חדה – ויקי פטרסון
מלאכים חסרי בית –טה חאמד אל-שביב
ימים לראות – שגית אמת
עוד ביקשה נפשי – ליאת נוקד-וינדר
התיקנים – יו נסבו
איש לא יוושע לבדו – מרגרט מצאנטיני
קרבת דם – מן חרמוני
להיות רופא – לורן סקסיק
איש ואישה בלילה – קנט הרוף
ממבו בצ'יינטאון – ג'ין קווק
ניצוץ – קריסטין בארנט
בייבי דול – הולי אוברטון
מחר – גיום מוסו
קרונוס – מתיו דן
הדוקטור היווני מירושלים – אתי שחר
כחול סגול עמוק – הדר מרחב-נאמן
למה לך להיות מאושרת אם את יכולה להיות נורמלית? – ג'נט וינטרסון
המזרח התיכון – המשבר הגדול מאז מוחמד – חגי ארליך
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הספרייה נמצאת במתחם בית הספר בבניין הראשון מצד דרום.
שעות הפתיחה בימים שני וחמישי.33:30-32:30 ,
אפשר לשלוח הזמנות ,בקשות והודעות בדוא"ל
לכתובת sifriya@beit-yitzhak.org.il
 שירות חדש בספרייה מיועד למנויים בעלי קשיי ניידות :ספרייה עד הבית
התקשרו והספרים יגיעו אליכם הביתה
רותי

להתראות בספרייה 

עכשיו בקאנטרי בית יצחק
 בריכה מחוממת
 סאונה יבשה
 חוגי שחייה לילדים ולמבוגרים
***** הנחות מיוחדות לתושבי הכפר ******
המגדל  ,31בית יצחק

קאנטרי בית יצחק

03-0330030

קורס מצילים יפתח בקרוב בקאנטרי בית יצחק
החל הרישום ,מספר המקומות מוגבל!
הקורס בהדרכתם של חונכי המצילים ,בני כנען ודני רבס ,ובפיקוח משרד העבודה והרווחה
*** למסיימים תוענק תעודת מציל מוסמך ***
בדבר פרטים נוספים נא לפנות לבני כנען /056-6005604קאנטרי בית יצחק 03-0330030
***הנחות יינתנו לאלו שיימצאו מתאימים למשרת מציל בקאנטרי.
"ארגמן" -הצלה ,עזרה ראשונה והחייאה ת.ד  33000רמת גן ,מיקוד5600303 :
דוא"ל bennycnaan@walla.com :אתרhttp://www.matzilim.co.il :

כדורסל
קבוצה

היריב

נערים ב

גבעת חיים

קבוצה
נערים ב
ילדים ב
קט סל א

תוצאות המשחקים האחרונים
ניצחון  /הפסד
תוצאה
בית  /חוץ
20-53

בית

ניצחון

המשחקים הקרובים – בואו לעודד!
שעה
תאריך
יום
היריב
עירוני נתניה
חוף חפר
לב השרון

33/6
60/6
64/6

א
ב
ו

33:30
33:00
35:00

בית/חוץ
חוץ
בית
בית

טל פרי מועדון כדורסל בית יצחק ,אביחיל ,עולש-בארותיים 056-6144353
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מועצה אזורית
חיסון נגד כלבת
ביום ראשון  05.03.31בין השעות .03:30-03:00
נבצע חיסון נגד כלבת ע"י בית העם.
מחיר החיסון כולל רישיון  ₪ 310.00 :לכלב(ה) לא מסורס/מעוקרת
 ₪ 53.50לכלב(ה) מסורס/מעוקרת ₪ 20.00 ,לכלב לא מעוקר מגיל  3שנים.
 ₪ 13.00מחיר שבב
יש להביא את הרישיון שנשלח אליכם כשהוא משולם!
החיסון בישובים נעשה אחת ל  2חודשים .יש לחסן כל כלב פעם בשנה.
כמו כן ניתן לחסן בכל יום חמישי בבוקר בין השעות  0:30 – 1:30בבניין המועצה או אצל רופאים
פרטיים שהם מחסנים מורשים .מס' טלפון לבירורים 03-0303210 :
בברכה ,ד"ר אודי לבל ,מנהל המחלקה הווטרינרית

מכתבים למערכת
דברים לזכרו של אברהם וולפס ז'ל

אברהם -שכני היקר.
בלכתך ,חלק גדול מילדותי הלך איתך .אנדי ,אחי ,שנמצא בחו"ל כתב "הלכה חלק מהילדות"
כך אנחנו מרגישים.
מהיום שאני זוכרת את עצמי -אנחנו שכנים .אתה גרת עם סבתא שלך ועם הוריך בבית לידנו כבן
יחיד.
אצלנו -בית פתוח ,הרבה בעלי חיים ,אורחים מחו"ל ותמיד הרבה ילדים.
אנחנו -כל ילדי השיכון( ,כך נקראנו אז ,לפני שקם שיכון בנים) נהגנו להיפגש "בסיבוב"" .הסיבוב"
היה מרכז חיינו( .מדובר בצומת בין כפרי -בן אליעזר -דינה שפירא ,או במושגים של היום צומת
האילנות -הסביון – והחצב) .החל מהשעה  32:00התייצבנו בסיבוב ,לא דקה לפני ,בגלל כללי
ה"שלף -שטונדה" לפיהם חונכנו .רוב הילדים בשיכון היו בנים ,לכן היו הרבה משחקי כדורגל
כשהשיחים של בן אליעזר מהווים את גב השער .כן ,גם אני הצטרפתי כדי להיות עם כולם.
שחקנו  1אבנים ,מוטראס ,דילגנו בחבל ארוך ,שיחקנו גומי ,1 ,קלאס .בלילות הקיץ שחקנו מחבואי
לילה עם או בלי "להשמיע קול" .בחורף שחקנו "סכין" על אדמת הבוץ .עדיין לא היו כבישים בכפר.
בחופשים הגדולים הלכנו כולנו לקייטנה של "עזרא" ולמדנו לשחות בבריכת השחייה בנתניה.
במקום מצופים חיברו לנו חגורה עם פחיות .הייתה תחרות רצינית בינך לביני -מי יוריד את הפחיות
מהר יותר .כל פעם שהשתפרנו ,הורידו לנו פחית עד ששחינו עם החגורה בלבד .לימדת אותי לקפוץ
"סלטה" בבריכה בנתניה לאחר שהורידו לנו את הפחיות .תמיד היית יותר אמיץ ממני.
בשעות הפנאי הרבות שלנו היינו מאד יצירתיים :חפרנו בונקר גדול בחצר שלנו וכיסינו אותו בבד.
אכלנו ארוחת ערב בפנים .אני לא זוכרת אם גם ישנו שם .בנינו אוהל גדול מבדים וישנו בפנים כל
החבר'ה .בנינו מדורות וטיילנו בגבעה לראות את הכלניות והלכנו "למערב" לבדוק את הנרקיסים.
הגענו עד "פרדס טיכו" וה"ואדי" טיולים שהיו שיא האומץ בשבילנו.
שיחקנו גולות ("מור" ו"בור") וניירות מסטיק .אספנו "זהבים" (עטיפות של בונבונים משוקולד),
מפיות ובולים .התחרינו :מי זוכר יותר פרטים על כל מדינה שהדגל שלה הופיע בקלפים בשקיות
המסטיק .לימדת אותנו לנגן על מסרק ולצפצף עם עשבים בין האגודלים.
בחגים ,ולעיתים בשבתות ,היינו הולכים עם האבות שלנו לבית הכנסת .כשהתעייפנו מהתפילות
יצאנו החוצה בבגדים החגיגיים שלנו ,ותמיד מצאנו מה לעשות בחוץ .אבא שלך היה הרבה יותר
קשוח מאבא שלי בעניין הנוכחות שלנו בתפילות .מספיק שהיה יוצא ואומר "אברם!" (ב ב' דגושה)
ישר היית נכנס פנימה.
אברהם תמיד היה ספורטאי – גמיש מאד וזריז .יותר מכל אהב כדורגל .הוא זה שהכיר לנו את
אייאקס אמסטרדם ואת יוהן קרוייף .יחד היינו צופים המעודדים בשבתות את הפועל בית יצחק
במגרש הבוץ שלנו ליד בי"הס ויחד נסענו לעודד את קבוצתנו -מכבי נתניה.
לאברהם היה קול נהדר .הוא היה גם שחקן במה מצויין שידע לחקות אנשים -הוא מאד הצחיק
אותנו .אברהם לימד אותנו שירים בעברית ואנחנו לימדנו אותו שירים באנגלית .חיברנו "טלפון"
בין החדרים שלנו 6 .קופסאות פח ריקות מחוברות ביניהן בחוט ארוך משוך בשעווה .החוט עבר דרך
שורת הברושים שהפרידה בין הבתים שלנו .היינו שרים אחד לשני שירים לתוך הקופסאות .זכור לי
שאברהם אהב ששרתי לו את "לילה לילה" ואני אהבתי כששר לי את "בת הדייג".
היינו מקשיבים יחד ל"מצעד הפזמונים העברי" בטרנזיסטורים שלנו.
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בתקופה מסוימת החזן של בית הכנסת התגורר ברחוב שלנו .הוא הזמין אותנו אליו ויחד עם הילדים
שלו הפך אותנו למקהלת ילדים ששרה בשני קולות .הופענו בבית הכנסת בחג החנוכה בשירי חנוכה.
כשבגרנו ,גילינו ששוב אנחנו באותו ראש :בחרנו את אותו מקצוע לחיים -חינוך גופני.
הצטרפתי בבקרים לנסיעות לווינגייט בחיפושית הקטנה שלו .בווינגייט אברהם שימש לי כאח בוגר
(למד שנה מעלי) והמליץ לי איזה קורסים לבחור ואצל איזה מרצה להשקיע .בערבים ישבנו אצלי
בבית ,סביב השולחן ,עם מושי וכל חבריו הארגנטינאים מהכיתה בווינגייט אוכלים דולצה-דה-
לצ'ה עם כפיות ישר מהקופסה .אולי מאז החיבה שלך לארגנטינאים??
בפעם האחרונה שנפגשנו ישבנו על הספסל שלפני בית הקברות .אברהם עשה טיול רגלי קצר כדי
להפיג את כאבי הגב שלו ואני חזרתי מטיול רגלי עם הכלבה שלי .ישבנו שם וסיפרתי לו על טיול
משפחתי מיוחד שעשיתי בעקבות המסע של סבא וסבתא שלי בתקופת השואה .הנושא הזה תמיד
עניין אותו גם מכיוון שהסבים שלי נחשבו הולנדים וגם כי הכיר אותם אישית .אברהם היה עסוק
מאד בבניית "עץ המשפחה" .הוא חקר ובדק והגיע עד המאה ה !32-הוא תמיד ציין שיש הרבה
"גנזים" שהוא מוצא לכל אורך הדרך .אולי בעצם היינו קרובים רחוקים ולא ידענו? למרות הספק
בכל זאת הרגשנו קירבה משפחתית -אולי בזכות החוויות המרובות שעברנו כילדים.
במותך ,אברהם ,מת גם משהו ממני.
נוח על משכבך בשלום ,ללא כאבים וסבל -מגיע לך! היית אדם טוב וכך תישאר בזיכרוני.
ג'ודי

ברכות
לדני כהן!
האחד והיחיד -שכל כך אוהב לעזור,
לבנות ,לייצר ,לשקם והכול עם חיוך
ובנחת.
מזל טוב ביום ההולדת המכובד -גיל !00
הרבה בריאות ואנרגיות להמשיך את מה
שאתה אוהב ועושה בצורה טובה כל כך!
מוועדת תרבות

לעודד,
לרגל קבלת דרגת הרס'"ן
קבל את כל הברכות ושפע איחולים
כולנו גאים בך ועל הדרך שעשית עד כה.
אבא

דרושים מתנדבים/ות לפרק זמן קצר

פרויקט מיחשוב ארכיון בית יצחק /שער חפר/נירה/בני בנימין /גן חפר – תופס תאוצה.
אנו זקוקים למתנדבים/ות
.3שיכינו את החומר לסריקה.
.6שיקטלגו את החומר במחשב
העבודה קלה  ,פשוטה ונחמדה – ומתבצעת בבית המתנדב/ת.
המעוניינים יכולים לפנות אלינו:
מוני  ,056-6456631אבלין  ,050-1561361סיגל 054-55021506

9

