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הודעות משרד הוועד

אין פינוי גזם בחג הפסח
בשבוע של חג הפסח  ,..11לא יתקיים פינוי גזם1
אנו מבקשים מהתושבים ליידע את הגננים שאין להוציא גזם באותו שבוע!
הפינוי הבא יתקיים ביום שלישי ..11
אנא ,עזרו לשמור על כפר נקי לקראת החג

תרבות

חיילים מספרים
בערב יום הזיכרון השנה נמשיך במסורת של מפגש "חיילים מספרים" לאחר הטקס1
השנה יהיה המפגש בסימן  05שנה למלחמת ששת-הימים1
חיילים ,חיילות ,קצינים וקצינות שלחמו בזמן המלחמה ,או אנשים שתמכו בלחימה ולהם סיפור
אישי מעניין על המלחמה ,ושרוצים לחלוק אותו ,מוזמנים ליצור איתנו קשר1
כמו כן ,לכל המעוניינים לשתף ,נשמח לקבל תמונות אישיות של תושבי הכפר מהמלחמה עצמה
ומההוויה בארץ בזמן המלחמה 1את התמונות ננסה להציג ולשלב במהלך אותו הערב 1תמונות
כאילו רצוי שילווו בהסבר קצר (משפט או שניים)1
המעוניינים להשמיע את סיפורם או לשתף אותנו בתמונותיהם ,אנא צרו קשר עם:
ג'ודי  ,501-...3.18שלמה  ,501-10303..עומר 501-3222010
אימייל לשליחת תמונותomer_katz@hotmail.com :
בתודה ,הצוות המארגן (שלמה ,ג'ודי ועומר)

חמשוק אביבי
יום חמישי ה 74.4.6-בשעה  .7:61בגן האס
 חמשוק – מכירה ,קנייה והחלפה של משחקים ,ספרים ושאר דברים עד 1₪ 0
 איסוף ירקות (כרובית ,גזר ,תפו"א ,חציל ,קישוא ,בצל ,בטטה וכו') ומוצרים (מצות ,יין
ותירוש וכדומה) עבור פרויקט כרובית1
קהילה מדליקה

תושבי בית יצחק-שער חפר נרתמים ,מכל הלב ,ל"פרויקט כרובית"
"פרויקט כרובית" הוא יוזמה פרטית של רווית ,שבזמן לימודי הרפואה שלה בישלה ארוחות חג
לאנשים המבוגרים אצלה במחלקה1
מטרת הפרויקט :לאפשר למי שאין ביכולתו לבשל ,מפאת נכות או מחלה קשה ,לאכול בחגים
ארוחה טעימה ומכובדת ,ולא מזון מקופסאות שימורים1
המקבלים הם בעיקר ניצולי שואה ,וטרנים וחולים ,וגם משפחות שאין ביכולתן לבשל ,ולא
מסיבה כלכלית בלבד 1מדובר באנשים ,שגם לו היה להם הכסף לקניית המצרכים ,לא היו
מסוגלים לבשל בעצמם ,מפאת גילם או מחלתם1
לצערנו ,משנה לשנה גדל מספר האנשים הזקוקים לעזרה בהכנת /קבלת ארוחת חג1
זוהי השנה השביעית בה אנו-תושבי עמק חפר בכלל ותושבי בית יצחק בפרט ,לוקחים חלק
בפרויקט1
כיצד ניתן לעזור?
 42הכנת מנות ירק – אנטיפסטי ,גיבץ' ,מוקפץ וכו'1
 4.הכנת קציצות
היעד לחג הזה –  1055מנות קציצות ו 2555-מנות אנטיפסטי1
המעוניינים/ות לקחת חלק נא לפנות לחנה מטרני שפיגל 502-3.1330.

תרבות עמק חפר

תחרות הסיפור הקצר  -לקראת שבוע הספר
"קול קורא"  -תחרות הסיפור הקצר 21.6

לכבוד שבוע הספר העברי לשנת תשע"ז  ,25.8 -תתקיים גם השנה תחרות הסיפור הקצר 1התחרות
פתוחה לכל תושבי עמק חפר1
התחרות תתקיים בשתי קטגוריות :קטגורית נוער וקטגורית מבוגרים1
המעוניינים להשתתף בתחרות ישלחו סיפור אחד בלבד בשלושה עותקים לכתובת הבאה:
"תחרות הסיפור הקצר" ,הוועד המקומי בית יצחק שער-חפר1
יש להכניס את שלושת העותקים למעטפה אחת1
שם הכותב ,קטגורית הסיפור (נוער או מבוגרים) כתובת ומספר הטלפון שלו ייכתבו על גבי המעטפה
או על פתק נלווה בתוכה (ולא על גבי דפי הסיפור) 1אין לשלוח סיפורים בדואר האלקטרוני!
הסיפורים ייקראו בעילום שם על ידי חבר שופטים1
כללי התחרות:
 1.הסיפורים ייכתבו בשפה העברית בלבד ,ויכללו עד  2,055מילים1
 12על הסיפור להיות פרי יצירה מקורית של המשתתף ושלו בלבד1
 13כל משתתף רשאי להגיש לתחרות סיפור קצר אחד בלבד ,פרי עטו1
 11המועד האחרון להגשת סיפורים לתחרות הוא – 2.10125.8
 10את הסיפורים יש לשלוח ל"וועד מקומי בית יצחק"1
 16הסיפורים ושמות מחבריהם יפורסמו ע"י המערכת1
לשלושת כותבי הסיפורים הנבחרים בכל קטגוריה יוענקו פרסים (שוברים לרכישת ספרים) בערב
מיוחד ,בהשתתפות הסופרת איריס אליה כהן ובליווי מוסיקלי של גבריאל הדר ,שיתקיים ביום ד'
 ,.116125.8בשעה  25:55בבית העם בבית יצחק1

הגלוריה
'אנסמבל זמרי מורן'' ,מקהלת מורן' ו'רביעיית המנדולינות דולצ'ה',
מצדיעים ליצירותיו הנפלאות של המלחין האיטלקי אנטוניו ויוולדי
בערב ייחודי ומרגש בו יבוצעו הגלוריה ,קונצ'רטו לרביעיית מנדולינות,
ואריות יפהפיות אותן הקדיש המלחין לתלמידותיו בבתי היתומות בוונציה1
הקונצרט יסתיים כמיטב המסורת של מורן בשירה ישראלית1
הקונצרט יתקיים בעין החורש ב 211125.8 -בשעה 25:55
לרכישת כרטיסים 501-8212003 ,501-2100320 ,53-.383332
הנחות מיוחדות לחברי מקהלות ולסטודנטים1

2

נוער בית יצחק
טיול פסח  12-1.41.בכרמל הצפוני!
ביום ראשון יוצא סניף בית יצחק לטיול פסח התנועתי1
נאחל לחניכים שנרשמו לטיול חוויה מיוחדת ,מלמדת
ומעצימה! ולצוות שמדריך ומנהל את הטיול נאחל הצלחה
מרובה-
סומכים עליכם! ניפגש בצעדת תנועת הנוער!

הזמנה לצעדת תנועת הנוער

3

פינת הארכיון
החודש לפני  36שנים444
במסגרת עבודות הנערכות בארכיון ,אנו מוצאים מדי פעם הודעות או מאמרים מעניינים1
הנה הודעה על ערב שיחה מ 26131.361

מועדון  06ונהנים
 יום שלישי  1/1בשעה  .8:.0סידור פרחים לפסח בהנחייתה של גלית רוסמן 1אנא
הביאו מזמרות




יום שלישי  ../1פסח  -חג שמח1
יום שלישי  ../1בשעה  .8:55נצפה בסרט 1פרטים יפורסמו בהמשך1

אחרי פסח לא יהיו הסעות לפעילות בימי שלישי במועדון 1הזקוקים להסעה מתבקשים להודיע
לליאת בוועד1
למפגשים ,שמתקיימים פעם בחודש ,במועדון בקיבוץ מעברות ,תהיה הסעה1

התרמה שנתית ללניאדו
השנה מוקדשת התרומה לרכישת מכשיר אקו לב4
אנו קוראים לתושבי בית יצחק לתרום ,כבכל שנה ,ולהיות שותפים בהצלת משפחות1
את התרומות ניתן להעביר דרך יוסי סולימן ת1ד .0 1בכפר1
על כל תרומה תונפק קבלה מאושר לניכוי מס1
4

מכתבים למערכת

הספדים שנישאו בלווייתו של זאב שצר

זאביק שלנו!
איש יקר ואהוב  ,איש משפחה למופת ,ישר ,הגון ,סמכותי ,בעל ,אבא וסבא לתפארת שאין שני
לו1
קיבלת אותי למשפחתך כמו הבת שלא הייתה לך והאהבה בינינו הייתה הדדית1
תמיד אמרת לי בשפה הגרמנית "א שיינע פופה א גרוייסע קלפטע"111
כל חייך היית בשבילנו ,סבא דואג ,שואל ,מתעניין ,סבא שאוהב לתת מתנות ,בימי הולדת ,בחגים
וסבא שאוהב לפנק ונהנה שאנחנו נהנים 1לא לוקח לעצמו דבר ,רק לתת לאחרים1
תמיד דאגת לכולם ,טיפלת באהבה גדולה בסבתא דינל'ה ,אשתך האהובה ,עד יומה האחרון1
תמיד אמרת שהמשפחה שלך היא הכח שעוזר לך להמשיך לחיות 1
מאז שדינל'ה נפטרה ,ביקרת אותה כל שבוע ומידי פעם אמרת שזהו ,מספיק לך לחיות ,ואולי
תצטרף לדינל'ה ,ואני אמרתי לך שאתה קודם צריך לחתן את הנכדים ,ואז הסכמת איתי ,אבל
הגורל רצה אחרת1
ועכשיו הצטרפת לסבתא וביחד ,כפי שתמיד אהבתם ,תנוחו על משכבכם בשלום1
לייקה שלנו ,המטפלת המתוקה שלך -סבא שלנו אהב אותך מאד ואת אהבת אותו כמו אבא,
היית המלאך הדואג ,ליווית אותו עד הרגע האחרון ,הבית של סבא היה הבית של כל החברות
שלך 1כולן אהבו וכיבדו אותו והוא כיבד אותן בדרך הנעימה שלו 1אני מקווה לייקה שתגיעי
למשפחה כמו שהיתה לך בבית יצחק1
הנתינה בחייך קיבלה מקום מרכזי מאד1
 65שנות התנדבות ציבורית בתרבות ,בספורט ,בהקמת בריכת השחייה ,וגולת הכותרת בית
הכנסת ,מימשת את צוואתו של אביך זכרונו לברכה להמשיך ולדאוג לתפעולו של בית הכנסת
בכפר וכך עשית בעשורים האחרונים1
דאגת שדתיים עם חילוניים יחיו בשלום וכל אחד יכבד את השני ,אני מקווה שנמשיך את
צוואתך ,חזונך וחלומך שכך יהיה בעתיד ושכפרנו לא ישתנה1
מקווה שתשמרו על כולנו אי שם למעלה
אוהבים וכבר מתגעגעים
המשפחה
אבא יקר ואהוב שלי,
אתמול כשעוד היית בבית ,אבל כבר חלש מאוד ,ביקשת ממני לדאוג שתוכל לתת לנכדים מתנות
לפסח הקרוב1
והנה ,היום אנחנו נפרדים1
אני לא יודע איך אפשר להספיד מישהו עם אישיות כל כך דומיננטית ,עם נתינה ,אהבה ואכפתיות
לאנשים ,לאמא ולכולנו1
אבא ,היית דוגמא ומופת עבור כולנו בזוגיות רבת השנים עם אמא 1בטיפול בה ,גם אם לא הכל
תמיד היה קל1
אבל אתה בהתמדה ובמסירות עשית זאת באהבה גדולה1
הייתה לך נתינה ללא גבולות בעשייה הציבורית 1בתחום הספורט ,הבריכה ,מרפאה ,בית הכנסת,
ארגון ואיסוף תרומות ועוד המון דברים שקצרה היריעה מלהכיל1
באופיי אני דומה לך מאוד1
מה שעשה אותנו מאוד קרובים ,גרם לנו לשיחות רבות אבל גם למחלוקות קולניות לעיתים1
למשל – בתחום הספורט 1אני אוהד מכבי ואתה הפועל ולא פעם היו עפים זיקוקים במתחם111
אבל למרות זאת ,ידעתי והרגשתי תמיד באהבה הגדולה ובדאגה שאתה מרעיף עלי ועל משפחתי1
לפני שאמא נפטרה ,הבטחתי לה שאשמור עליך מכל משמר1
שיחת הטלפון הראשונה בכל יום הייתה לבדוק מה שלומך ואיך עבר הלילה 1וכל ערב נכנסתי
אליך לספר ולשמוע איך עבר היום ולאחל לך לילה טוב1
חשבתי שאני מקיים את הבטחתי אבל עם דרך החיים לא הצלחתי להתחרות1
אני מתנחם בעובדה שהיית פעיל עד יומך האחרון ,צלול ,חיוני ,דואג ובעיקר אוהב
וסביבך שבט גדול שדאג ואהב אותך1
אבא אני אוהב אותך1
יאיר
5

יש זיכרונות בחיים שלעולם לא עוזבים אותך ,כמו מלח בתוך ים 1זה הופך לחלק ממי שאתה
ואתה סוחב אותם אתך לכל החיים1
היום היה לי קשה מתמיד לכתוב לך 1הסיבה היא שאני לא מוכנה עדיין להיפרד ממך ,אני מודה
לאלוהים שנפלה בחלקי הזכות להיות הנכדה של זאב שצר1
סבוש שלי ,יקר שלי ,אני מרגישה כאילו נפלו עלי השמים 1איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש
ההוא?
התעוררתי היום בשעה  1:15לפנות בוקר ולא הצלחתי להירדם ,אני מניחה שהרגשתי כי זו בדיוק
השעה שהלכת ממני 1מאז אותה שיחת טלפון ארורה אני בוכה ומחכה להתעורר מהסיוט הזה1
אבל המציאות דופקת לנו על הדלת1
זה לא הגיוני סבוש איך הלכת לי כל כך מהר ואני לא הספקתי אפילו לומר לך שלום ואתה ,אתה
היית נצחי בשבילי ,החיים כל כך מטלטלים ,אתה אף פעם לא מוכן למה שאלוהים מתכנן עבורך1
בניתוח האחרון שעברת אמרתי לך שאני מוכנה לתת לך עור מגופי ואוויר מנשמתי ,כל שתבקש
סבא שלי ,רק כדי לשמור אותך עוד כמה שנים לצידי 1אבל אני מבינה ,זה בסדר ,רצית ללכת
לסבתא 1היא כבר שנה וחצי מחכה לך שם למעלה ,הנה סבתא ,סבא בדרך1
סבא ,היו לך חיים מרתקים 1הסיפורים שנהגת לספר לי ילוו אותי כל החיים ,הזמן שלי אתך,
שיחות הטלפון בבוקר ,העצות הטובות והחכמות והאהבה האין סופית 1תמיד גרמת לי להרגיש
כל כך טוב ,פינקת אותי ,לימדת אותי להיות חזקה ולימדת אותי שבחיים הכל עובר ,רק
הטיפשות נשארת1
תודה על הכל סבא ,באמת תודה על הכל 1תדע שבשבילי אתה אחד ויחיד 1אני מעריצה שלך לנצח1
מעריצה את מי שאתה ,את פועלך ,את דרך החיים בה בחרת ,את הדרך בה אהבת את סבתא עד
יומה האחרון ואת הדרך בה אהבת אותנו עד יומך האחרון 1אם אגדל להיות קצת ממי ומה
שאתה עשיתי את שלי 1אני אוהבת אותך יותר מהכול ,תמיד אהבתי ותמיד אוהב ,אתה המלך
שלי ,אזכור אותך לעד1
עכשיו לך ותנוח על משכבך בשלום
אוהבת נכדתך הילה שצר
סבא1
אנחנו יושבים במטבח יחד ופשוט לא קולטים שאתה לא איתנו יותר1
מאיפה מתחילים לדבר על סבא ואדם לתפארת שהיית1
איש עשייה ,מדור החלוצים שבנה את הארץ1
כל כך אהבת לעשות ולתת ,לא נחת לרגע1
סבא מיוחד היית ,טוב ,ישר וחזק! יקה אמיתי בכל רמ"ח אבריו 1אם אתה מעורב ,אז הכל חייב
לקרות בזמן 1מארוחת הבוקר ,עד לתה של אחר הצהריים 1שומר על הפרדה מדודה של חצי שעה
בין אוכל למים ולא מוותר על הספורט בטלוויזיה1
אהבת האדמה הייתה חלק ממך ,תמיד צעקת הכי חזק את תפילת מוריד הטל1
סבא ,המושב לא היה נראה אותו דבר בלעדיך 1בכל פינה נגעת ,על כולם השפעת1
השם שצר תמיד הולך לפנינו ,בזכותך ,גאווה שאתה הרווחת1
בית הכנסת היה לך לילד השלישי ,איתך כולם התקבלו בזרועות פתוחות ,שמרת בקנאות על
המורשת של אבא שלך איסר ,שבית הכנסת יתאים לחיים במושב1
איש שיחה היית ,סחפת אותנו בקלות עם הסיפורים שלך על הקמת המושב ,הקמת הרפתות בכל
הארץ ,הטיולים שלך בעולם ומה היה פה לפני שבאנו1
לא נשכח את הדברים הקטנים כמו הצ'יז טוסט שהכנת וזמן האיסוף המדויק  8דק' לאחר מכן,
כי אחרת תכעס שזה מתקרר1
אהבת חיות ללא תנאי ,את התרנגולות בלול ,את פריטי ,שורה ,צ'אבי ,התוכים ואפילו את הדגים1
סבא מדהים ,האהבה שלך אלינו ,אל המשפחה ואל סבתא הייתה כל כך גדולה שזה המיס1
קיבלנו ממך שיעור יום יומי על אהבת חינם1
תמיד דאגת לציין כמה סיפוק וגאווה אנחנו הנכדים בשבילך 1מקווים שאתה יודע כמה גאווה
ואהבה יש לנו אליך 1לא נתפס שמעכשיו נדבר עליך בלשון עבר1
נזכור אותך תמיד ,תנוח על משכבך בשלום ליד סבתא שכל כך אהבת1
אלון
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דברים לזכרו של זאב שצר ז"ל
כ 15 -שנה חלפו מאז פגשתי את זאב לראשונה 1הכפר היה בשיא פעילותו החקלאית ,החברתית
והתרבותית1
זאב ידע לשלב פעילות התנדבותית במשך עשרות שנים ושעות אין ספור ,בבית הכנסת וברשות
הבריכה ,וכל פעילותו קודש לטובת כלל הציבור1
זאב היה פעיל במועצה הדתית כיו"ר ועד בית הכנסת והכל בפתיחות ובסובלנות1
משנות ה 65 -ובמשך שנים רבות כיהן כחבר ברשות הבריכה וכמנהל הבריכה וליווה את
התפתחותה מאז הקמתה ,כל זאת בנאמנות ובמסירות רבה1
זאב עבד שנים רבות מחוץ ליישוב וידע לשלב את עבודתו במשק ,מתוך אהבה רבה לחקלאות
בכלל ולמטע הפרדס במשקו בפרט1
בנוסף לכל פעילותו הציבורית ,כיהן במשך שנים רבות כחבר במוסדות האגודה והכפר1
זאב זכה להקים משפחה למופת ,אוהבת ותומכת1
בכל פעילותו שירת את הציבור ,תרם רבות לחברי האגודה ולתושבי הכפר ועל כך אנו מודים לו1
דמותו תלווה אותנו עוד שנים רבות1
יהי זכרו ברוך!
שאול מקורי

יריד בסימן מקומי
אירועי פסח בפתח ואנחנו בקאנטרי בית יצחק מחפשים אומנים,
יוצרים ולהקות שירצו להציג את מרכולתם או להופיע ביריד החג הקרב ובא1
היריד יתקיים בתאריך  .24.4.6בשעה  .7:11במדשאת הקאנטרי
כל התושבים מוזמנים ליריד (גם אלה שאינם מנויים)
נשמח לשמוע מכם –  ,53-.33.535צוות קאנטרי בית יצחק

מרפאת בית יצחק

סדנא לגמילה מעישון
אנו שמחים להודיע על פתיחת סדנא נוספת לגמילה מעישון1
הסדנא כוללת  .מפגשים ,אחת לשבוע ,ללא השתתפות עצמית1
היא תפתח ביום חמישי  ..150125.8בשעה 1..:55
הסדנא מומלצת מאד עם תוצאות הצלחה של עד 1 .55%
להרשמה יש לפנות למרפאת בית יצחק 53-..228.2
 בתאריכים  34.-64.לא תהיה מזכירה במרפאה4
במקרים דחופים ניתן להתייעץ עם צוות המרפאה או לפנות למרפאות באזור1
חג שמח ,צוות המרפאה
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ברכות

בהצלחה
למתן טאפירו
עם הגיוס לצה"ל
מצוות חיילים

פינת המודעה הקטנה
לרגל החג -מכירת סחלבים יפים וגדולים ,בשלל צבעים ,במחירים גל קרבס
אהובה קרבס
הכי זולים בארץ( 1אפשר גם בערב ובשבת)
רות אורן
לקראת חג האביב ניתן לרכוש ישירות ממני את ספריי לילדים,
עם הקדשה אישית1
מכירת אביב מיוחדת לחג  -בגדי מעצבות ,אקססוריז ,תכשיטים ,עינת
קרמיקה ,ציורים והדפסים לבית ,עוגות ,שמן זית ,פרחים ועוד111
יום שישי  , .0:55-53:35:55 3.13רחוב דרך חפר 01
עלמא
קייטנת פסח לבנות בכיתות א-ג ,בתאריכים( 311-211 -לא כולל
שישי) בשעות  1.3155 -.135עבודות יצירה ,משחקי חברה ,יום מים ליה
ויום צבע ועוד הפתעות 111בהדרכת  3בנות מקסימות 1בבית יצחק 1שי
להשכרה בית בשער חפר ,בשטח של  60מ"ר כולל מחסן וחנייה1
לאחר שיפוץ 1החל מ .181.8

אנו משתתפים בצער המשפחה
על מות

זאב שצר ז"ל
מתושבי הכפר
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502-1630088
502-266288.
502-33251.3
501-2130525
501-115333.
502-1.2.630
503-2306.50
502-3.03...

