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תערוכה בבית פוירינג
ביום העצמאות תפתח תערוכה חדשה בגלריה של בית פוירינג.
היא תשאר פתוחה לאורך כל השנה.
ניתן לראותה בערב יום הזיכרון ולאחר מכן בשעות הפתיחה של בית פוירינג.
בתים מספרים סיפורי לילה טוב.

ובלילה בלילה ,בשעות הקטנות...
יצאנו לצלם את הבתים שלנו בכפר.
ולכל בית סיפור משלו:
מטאטא שנשכח ,ענפים מצלים על קיר הבית ,נדנדות נעות חרש עם הרוח,
דמויות חרס דוממות ,כשומרי סף.
יש חיים גם בדממת הלילה.

צילמה :נעמה בן שמחון
הפיקה :יעל ברקאי
אפריל .2017
ועדת נוער מזמינה את כל תושבי הכפר להרצאתו המיוחדת והמרתקת של מוטי טולדו ,יוצא
השב"כ ובן הכפר:
"מבצע שלמה  -כל מה שבין ציונות למצוינות וחוצפה ישראלית"
ההרצאה עוסקת מצד אחד בסיפורה המופלא של יהדות אתיופיה ,ששמרה במשך אלפי שנים על
הדת והמסורת היהודית תוך כמיהה תמידית לארץ ישראל ולירושלים ,ומצד שני  -מספרת את
סיפורם של לוחמים ישראלים ,שסיכנו את חייהם במשך שנים רבות ,לעתים על אדמת אויב ,כדי
להציל אלפי יהודים אתיופים ולהעלותם לארץ.
עיקר ההרצאה ממוקד במצע שלמה ,שיצא לפועל בשנת  1991ושבמסגרתו הועלו לישראל כ-
 15,000יהודים תוך  36שעות בלבד!
המרצה ,מוטי טולדו ,השתתף במבצע ומספר את הסיפור מזווית ראייה ייחודית ,אישית ומרגשת
וכן משתף בתובנות שלו ברמה הערכית והפיקודית.
ההרצאה תתקיים ביום חמישי  4.5.2016בשעה  20.30בבית התרבות.
מוזמנים חברי השכב"ג ,הוריהם וכל תושבי הכפר.
הכניסה ללא תשלום .מומלץ להירשם מראש בהודעת טקסט לענת בן זאב  050-2444421או
אירית כרמי 054-7625199
נשמח לראות את כולכם!

חזות הכפר

בתקופת החג ובחול המועד חלק מהתושבים לא נענה לבקשותינו שלא להוציא גזם בימי החג,
בגלל תושבים אלה ,יישובנו נותר עם ערמות גזם בצידי הדרכים ,והדבר גרע מאווירת החג.
אנו מבקשים להישמע לסדרי הפינוי המופצים גם ב"השבוע בכפר" וגם בהודעות סמס לכל
התושבים באופן אישי.
מכתבים נשלחו לתושבים אשר לא גזמו גדרות הפולשות אל המדרכות והכבישים ,לידיעתכם,
הודעה זו מגיעה לפני הגעת פקח.
מרכזי מיחזור
בשבועות האחרונים נתפסו תושבים אשר השליכו גרוטאות וציוד שאין לו מקום במרכזי
המיחזור .אותם תושבים הוזהרו וחלקם קיבל קנס גבוה.
בואו נימנע מכך.
אנו מבקשים מכם לפקוח עין כשאתם רואים תושבים זורקים דברים שאינם מיועדים למרכזי
המיחזור או מוציאים גזם שלא במועד הנכון .ניתן להעיר או לפנות לוועד המקומי.
תודה לתושבים שנענו לבקשותינו ושמרו על על ימי הפינוי.
בואו נתגייס כולנו ונשמור תמיד על כפר נקי ומסודר.
איריס פרידלנדר ,יו"ר ועדת חזות הכפר
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מועדון  60ונהנים
 ביום שלישי  25/4בשעה  17:15במועדון פייס ירצה לירון מילר סגן מנהל בנק הדם במרכז
הרפואי שיבא תל-השומר .נושא ההרצאה " :דם סמיך ממים".
להזכירכם :אחרי פסח ,בימי שעון הקיץ ,אין הסעה מאורגנת למועדון פייס ע"י אלי הנהג.
משתתף/ת שאינם יכולים להגיע למועדון בכוחות עצמם או ע"י בן/בת משפחה מתבקשים ליידע
את ליאת בוועד עד יום שני בצהריים כדי שנארגן הסעה ע"י מתנדב/ת.
למפגשים ,שמתקיימים פעם בחודש ,במועדון בקיבוץ מעברות ,תהיה הסעה.

מועדון קפה אירופה לניצולי השואה ודור שני
הנכם מוזמנים למפגש" :מי המציא את האופרה" על לידתה הדרמטית של הדרמה המוסיקלית
עם מיכאל שני  -מוסיקאי ,מנצח והמנהל המוסיקלי של המקהלה הקאמרית תל אביב
בקיבוץ מעברות ,יום רביעי  26.4.2017בשעה  .10:00אנא ,עדכנו אותנו על הגעתכם.

יום עיון לניצולי שואה ובני משפחותיהם
בביטוח הלאומי  -סניף נתניה ,הרצל  ,68קומה ראשונה.
בתאריך  8.5.17יום שני שעה .9:00 :חובה להירשם!!!

מכתבים למערכת

דברים לזכרה של אלישבע הרשקוביץ

אמא אהובה,
ידענו שהרגע יגיע אבל קשה להכיל את העובדה שעזבת אותנו ,היית צלולה וחדה עד הרגע
האחרון ,גם אם התקשית לדבר ידעת ושמעת הכל ,היית עירנית לכל דבר.
יחסרו לי השיחות היומיות ערב ערב על קורות יומנו ,שלי ושלך ,סיפרת מי ביקר אותך ,התברכת
במבקרים רבים ,התעניינת בכולם ,בילדינו ,ליאור ועומר הסטודנטים ,בתקופת המבחנים רצית
לדעת כמה קיבלו? זכרת בדיוק מה היה לכל אחד .רצית לדעת מה מצב הזוגיות שלהם,
והתעניינת בקידומו של הדר בצבא .לאחרונה השיחות התקצרו ,אני דיברתי ואת ענית בכן ולא או
בתיווך של סודה המטפל המסור ,כדי להרגיל אותי???
נולדת בתל אביב ,לאבא איש חינוך שהיה לך לדוגמא ,למדת בסמינר ובסיומו החלטת ללכת לכפר
למרות הקשרים שהיו לך בזכות אביך שהיה מנהל ביה"ס ,היית נחושה והלכת ללמוד שנה נוספת
חקלאות בפרדס חנה .הופנית לכפר תבור מקום נידח ללא מים וחשמל והיית עירונית מאושרת
למרות הרעת התנאים ,שם פגשת את אבא שהפך מיד לאהבת חייך איתו חיית  69שנים בזוגיות
מופלאה.
בכפר תבור החלה קריירת החינוך שלך אותה עשית באהבה רבה בשקט ובענווה ,המשכת אותה
בבית יצחק ,תחילה במגדל המים והמשך בבית הספר שהוקם ,עזרת לתלמידים רבים להשתלב
בבית הספר ולהאמין בעצמם ,לחזק את החלשים לקדמם ולהעניק להם חום אהבה ואוזן קשבת.
את היית מורה לחיים ,של פעם עם הכלה אמיתית אין סופית ולראיה כמות התלמידים ששמרו
אתך על קשר ותמיד שמחו לפגוש את המורה אלישבע (מה שלא תמיד קורה בימינו)
כשיצאת לפנסיה המשכת בעשיה החינוכית ,בגבעת חיים ,בפרדסיה ,עזרת לילדים מתקשים כל
זאת באהבה רבה עם חיוך והקשבה .יחד עם זאת מצאת זמן לעזור לנו בגידול הילדים.
ספרי הקריאה היו לצידך עד יומך האחרון ,אהבת לקרוא ולשתף אותנו בעלילה ולהמליץ לנו .גם
עיתונים קראת כל מילה ,התעדכנת בנעשה בארץ ובעולם.
אהבנו לבקרך ולנהל שיחות מלב אל לב ,דיברנו על הכל ,הקפדתי להגיע מידי שבוע וכשקמתי
ללכת תמיד ביקשת "עוד קצת" .גם אילן הקפיד להגיע אליך בדרכו מחיפה מידי שבוע ואת חיכית
בקוצר רוח לביקוריו ,כאשר לא התאפשר לו להגיע ,אמרת לו שאת לא מאשרת .בדרכך החכמה
והעדינה.
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ברצוני לציין את אדלה האישה המופלאה שכונתה בפיך "המלאך שלי" שהאירה את יומך
בנאמנות יום יומית עם החיוך והאופטימיות שלה בשיחות הנפש ובספרים שהביאה מהספרייה.
בנוסף ברצוני להודות בשם כולנו לסודה המטפל המסור שנמצא אצלינו  7שנים ותשעה חודשים
החל לעבוד עם אבא והמשיך עם אמא ביחסים מופלאים.
אמא ,תחסרי לנו מאוד
נוחי בשלום על משכבך
כבר מתגעגעים
שושי
אלישבע ,חמותי היקרה!
אני אף פעם לא הבנתי את הבדיחות והדיונים על חמות וכלות.
 37שנה חיינו ביחד באותה חצר – ואף פעם לא רבנו .ידענו שמחות וצער ,הצלחות ובעיות .ואולי
גם לא תמיד הסכמנו אחת עם השנייה .אבל ,תמיד המשכנו ביחד ,ושלווה והרמוניה תמיד שררו
בחצרנו .ואם בכל זאת פגעתי בך – הרי זו ההזדמנות להתנצל.
את ויהודה הייתם לי משפחה חמה ותומכת .סבא וסבתא נפלאים לארבעת בני ובית פתוח
לחבריהם .תמיד עוזרים ותומכים עם כל הלב ,ואף פעם לא מצפים לתמורה.
בשבועות האחרונים ראיתי את דעיכתך ואת סבלך .ידעת כמונו לאן זה הולך ...ולא יכולנו לעזור
לך...
לא יכולתי לאסוף את עצמי ולהיות לך לעזר ולתמיכה .על כך ,אלישבע ,אני מצטערת ובכל ליבי
מתנצלת.
כשל כוחי!
כעת ,בדרכך להתאחד עם אהוביך ,בקשה קטנה לי אליך – חבקי חיבוק גדול גדול את שי שלנו,
ממני ומכל אוהביו המתגעגעים אליו
צאי לדרכך בשלום
אבלין
סבתא,
אדם שכולו טוב ,עד הרגע האחרון צלולה ומתעניינת בהכל לימודים ,צבא ,טיולים ,בנות זוג
(נושא שהעסיק אותך רבות ,אל דאגה ,)...למרות המרחק נשארת מעודכנת בכל פרט.
כל ביקור מלווה בשוקולד שתמיד נמצא בארון במקום הקבוע ,חיוך ומלא הקשבה ותמיכה ,אף
פעם לא מטיפה אך בדרכך הצנועה מביעה את דעתך ,לא משנה אם ביקור ארוך או קצר לא
התלוננת רק שנבוא.
בתור ילדים היית לוקחת אותנו לגן שעשועים לבריכה או סתם לטיול ברחבי המושב .אישיות
כובשת ללא ספק ,אנחנו קהל שבוי אבל כל החברים אשר נתקלו בך הוקסמו מאופייך .סבתא
תנוחי על משכבך בשלום ,נזכור אותך ,כמה קטנה כזאת אישיות גדולה ,צנועה ,אוהבת אדם,
מלאת הומור ואכפתית.
אוהבים ,ליאור עומר והדר
שלום לך אלישבע,
באתי כדי להפרד ממך ,ביקשת ממני לומר כמה מילים.
ימים רבים ביקרתי אותך כאשר רותקת לביתך ולכורסא שישבת בה שעות רבות .שבוע שבוע
באתי לבקר ועייניך הנוצצות לפרקים האפירו והיו עצובות ,היה לך קשה.
שמחת כשהייתי מגיע ,היינו משוחחים על פרקי שירה וספרות ועל בני משפחה .סיפרת בשמחה
על כל צאצא חדש ,נין או נינה ,שמחה היתה אז על פנייך ,שמחת על נינתך האחרונה שהגיחה
לעולם ואת זכית לראותה.
היו ימים קשים שעברו במשפחתך .פיך דמם וליבך דימם .היה לך קשה ואמרת ,איני יכולה
לדבר .ושתקת .אמרתי לך ,גם השתיקה היא שיחה ביניינו.
"הצדיק הכפרי" ,שסיפר עליו בסיפורו הסופר י.ל.פרץ ,שתק בתפילת הנעילה ביום הכיפורים
ולסיום שתיקתו הכניס אצבעותיו לפיו ושרק שריקה גדולה ,שפתחה שערי שמיים לתפילותיהם
של באי בית-הכנסת.
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את ,בצניעותך ,שתקת ופתחת שערי שמיים ,כך מצאתי אותך לפרקים ובעיקר לאחרונה ,לפני
שבוע .שותקת .ואחר דקותיים אומרת ,תדבר אמנון.
קשה לי לשבת כך ימים רבים ,אמרת ,ישבת וקראת הרבה ספרים וללא משקפיים ועיתון יומי
לדעת מה קורה בעולם.
לראשונה ,נפגשנו בבית-הספר בית יצחק ,שם היית מורה ומחנכת שנים רבות .אני הגעתי לנהל
את בית-הספר בשנת  .1962כמה שנים לפני יציאתך לגמלאות השתלמת בטיפול בקבוצות קטנות
לילדים עם צרכים מיוחדים .האהבה פרחה בעבודתך זו.
אלישבע ,אם ורעייה ואחות וסבתא וסבתא-רבתא ,חברה היית לרבים .בשיחותינו ,סיפרת על
הגעתך לכפר תבור ,שם מצאת את אהבת חייך ,יהודה ,אישך ז"ל .שאלתי אותך ,איך את ,נערה
תל-אביבית ,מגיעה לסוף העולם ,ל"בית המורות" בכפר תבור ,שאז ,התאורה עדיין היתה
במנורות נפט ועל-כך התפתחה שיחה שמחה על התקופה ההיא ,הבראשיתית ואני באופן אישי
הכרתי כמה מתלמידייך דאז ,שעליהם יכולנו מעט לרכל.
צאי לך נשמה טובה לדרכך החדשה.
שלום לך אלישבע הנפש הטובה ,האם ,הסבתא ,האדם ,המורה לחיים לתלמידים רבים.
אמנון קורן
הגעתי מנתניה לבית יצחק בכתה ד ושם פגשתי את מחנכת הכתה ,אלישבע.
הסתבר לי שהורי שכרו בעבר חדר בבית הוריה של אלישבע בתל אביב ולדבריה ,אבא שלי נהג
לקרוא לה בשם חיבה  -אלישימונה .עולם קטן!
אלישבע הייתה מחנכת הכתה  3שנים וגם אמא של קובי ,מה שלא תמיד היה קל.
אבל היא הייתה גם אימא של כולנו ,מישהי בין חברה -אמא -מורה.
אלישבע ניחנה בכושר סיפור מופלא.
במפגשי קבלת שבת נהגה לרתק אותנו בסיפורים מעברה וגם סיפורי מתח.
זכור לי במיוחד סיפורו של סרט מתח שגרם לי לילות ללא שינה מרב פחד .מאוחר יותר בבגרותי
ראיתי את הסרט והוא היה הרבה פחות מפחיד מהסיפור.
לימים ,הייתה אלישבע גם המורה של ילדינו.
כאשר אחד מהם היה נשלח לעיתים מהכיתה להתאוורר ,היה מוצא ניחומים בחדרה ,בחדר של
אלישבע שעבדה אז בחינוך המיוחד ,מצא תמיד אוזן קשבת ,פינה מנחמת ,מכילה ובעיקר הרבה
אהבה.
בשמי ובשם ילדי מחזור ג' בבית ספר בית יצחק ,אני נפרדת בכאב ,הרבה חום וזיכרונות ילדות
יפים מאישה אהובה ,מחנכת ומורה לחיים!
יהי זכרך ברוך!
אילנה גיל

מרפאת בית יצחק

סדנא לגמילה מעישון
אנו שמחים להודיע על פתיחת סדנא נוספת לגמילה מעישון.
הסדנא כוללת  8מפגשים ,אחת לשבוע ,ללא השתתפות עצמית.
היא תפתח ביום חמישי  25.05.2017בשעה .18:00
הסדנא מומלצת מאד עם תוצאות הצלחה של עד . 100%
להרשמה יש לפנות למרפאת בית יצחק 09-8822712
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תודות

למתנדבי חברה קדישא שעושים את מלאכת הקודש בטיפול בנפטר ובראשם סער טאובר,
לעובדי הוועד שלמרות החג והזמן הקצר ,דאגו לפרסם במודעות את פטירתה של אמנו
ולכל מנחמינו
משפחות קובי וישראל עופר ומשפחת שושי יזרעאל

תודות לגלית רוסמן אשר התנדבה להנחות אותנו בסידור פרחים בסגנון יפני לחג הפסח.
אם לא ידעתם  ,גם בקליפת ביצה מרוקנת אפשר להשתמש כ"אגרטל" לסידור פרחים.
הכרנו טכניקה חדשה ומעניינת.
חברי "שישים ונהנים"
תודות מפרויקט כרובית
בארוחת ליל הסדר ישבו כ 5500-אנשים וילדים לאכול ארוחת חמה בעזרתם של בשלנים מהעמק.
תודה לכ 60-משפחות שעזרו לבשל  250ק״ג בשר טחון והפכו אותו ל 750-מנות של קציצות
טעימות.
תודה גם למשפחות שבישלו מנות ירק ו/או ביצים קשות.
תודה לתורמים :דני מנדלס ,רפי וייס והרצל טפירו-ביצים ,ומשפחת בן-יהודה על הירקות.
תודה למשפחות שלנו שאפשרו ושיתפו פעולה.
להתראות בשבועות עם פסטות ,פשטידות ועוגות.
קרן ברנשטיין הרשקוביץ וחנה מטרני שפיגל,
פרויקט כרובית-חלוקת מזון לקשישים ונזקקים

ברכות
מזל טוב לעומרי ורותם זיו
להולדת הבת,
ליונתן להולדת האחות.
מהמשפחה המתרחבת.

פינת המודעה הקטנה
שיעורי פילאטיס בקבוצות קטנות ,בשעות הבוקר והערב
נותרו עוד  2גורי בורדר קולי גזעיים עם תעודות למכירה.
למכירה סיטרואן קסרה מנוע  1800שנת  ,2000אוטומטית ,במצב
מכני מצויין ,יד ראשונה.
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קרן
ג'ודי
יאיר

050-3466680
054-8183147
050-6298536

אחי ישראלי לחגוג יחד
חוגגים עצמאות
יום ב'  1/5/17בשעה 20.00
ארוע יום העצמאות יתקיים במגרש הכדורגל ביום ב' .1/5/17
טקס המעבר יחל בדיוק בשעה  20.00וכמו בכל שנה אנחנו מדייקים...
לאחריו כולם מוזמנים למתחם עצמאות –
מתחם הביתנים שלנו בתוספת משחקי יום הולדת של פעם
פרסים כמיטב המסורת
משחקי שולחן (הוקי ,כדורסל ועוד)
מתחם קצף
(לא ימכרו מיכלים במקום  ,יותר להשתמש בספרי קצף רק בשטח מתחם הקצף המגודר)

ריקודי עם
מתחם  60ונהנים
מתחם אוכל מורחב הכולל את "בשר מהכפר" בתפריט מגוון ועשיר
ו"הנריס" קפה  ,בר צמחוני ומתוקים
דוכני המזון הינם בתשלום
המבורגר  25שח|ציפס  10שח|נקניקיה בלחמניה  10שח |לימונדה/מינרלים  10שח|קרפ
צרפתי מתוק  10שח|קרפ גבינות  15שח| פופקורן  10שח| קפוצינו  10שח| אספרסו  8שח

מסיבה אל תוך הלילה
פינות ישיבה ופוטונים
הארוע פתוח לתושבי הכפר  ,בני משפחתם
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וחבריהם.

