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תרבות

קאמרי לעת ערב

סדרת קונצרטים חדשה בבית יצחק
עורכות :אירית רוב ואלה טובי

קונצרט מס'  5מחר ,מוצאי שבת 20:30 , 13.5.2017 ,בבית העם

שלושת הזוכים בתחרות רובינשטיין 2017
בקונצרט סיום עונה חגיגי
בשיתוף עמותת ארתור רובינשטיין הבינלאומית למוסיקה

יומיים לאחר סיום התחרות הבינלאומית לפסנתר ע"ש ארתור רובינשטיין ,נזכה לארח את שלושת
הזוכים במקומות הראשונים בקונצרט מיוחד בו יבצעו ממיטב הרפרטואר הפסנתרני.
סדרת הקונצרטים 'קאמרי לעת ערב' מתקיימת בתמיכת הקרן לחינוך ולתרבות ע"ש יצחק פוירינג

כרטיסים במחיר  ₪ 40בערב הקונצרט בכניסה.
כיבוד קל ,קפה ועוגה.
יין באדיבות יקב אלכסנדר

שבועות:
אנו עדיין מחפשים רקדנים מבוגרים שישמחו לקחת חלק בריקוד בטקס שבועות .מעוניינים – נא
ליצור קשר עם החתומה מטה.
סבתות/סבים שמוכנות/ים לרקוד עם נכדים מגיל  10 -6נא ליצור קשר עם החתומה מטה
תושבי הכפר שמעוניינים למכור מרכולתם החקלאית בשוק איכרים בטקס שבועות מתבקשים
ליצור קשר עם החתומה מטה.
רק במאמץ משותף נוכל להצליח לחגוג את חג השבועות .תנו כתף!
בברכה ,איריס -מארגנת החג050-7749937 :

תודות למשתתפים בטקס ערב יום הזיכרון תשע"ז
אנו מבקשות להודות לכל השותפים לנו בארגון הטקס ,שאותם ראינו כחלק בלתי נפרד מאיתנו,
ושבלעדיהם לא היה יכול להתקיים הטקס כפי שהיה :
להילה מקורי ותמיר מילפלדר – על ההנחיה המקצועית (גם אם לא עברו קורס הנחייה וקריינות).
לנעמי רוסמן ויעלי כהן – החיילות שלנו לדגל והיחידות שנענו לפנייתנו (משימה שלא הייתה קלה
כלל וכלל).
לעידו סולימאן ומיכל בארי  -שארגנו את הדגלנים ולדגלנים כולם.
לדבורה שפיר בליווי נכדה נדב נווה – על הדלקת לפיד הזיכרון .
ליהל מקורי ועודד שרייר – על הפעלת הלפיד.
לאלי אבני – על הקראת תפילת "אל מלא רחמים" וקריאת פרק תהילים.
לרוני כרמלי – על הקראת שירו של חיים חפר "החיילים הצעירים שמתו" ברהיטות ובלשון נקייה.
לנרי קלעי עמנואל – על הדברים שכתבה לזכרה של מיכל עדתו ז"ל.
לג'ודי זיו – על הקראת דבריו של יו"ר הוועד הרצל חסון שתמיד מרעידים את מיתרי הלב.
לגיל חלמיש – על אמירת "קדיש".
לנעמי והדס פארן ולמקהלת מורן – אותן אתגרנו בשירים שבחרנו וששרו אותם במקצועיות רבה.
לדליה כהן וליעל מילפלדר – על עיצוב האתר .עדין אך מלא עוצמה.
לחברת מוסקו – יונת שצר על תרומת הנרות שנעשתה מכל הלב.
לעודד ,לילך ויסמין שרייר ,ליעלי כהן והילה מקורי שעזרו בעיצוב המקום.
לנגה בר לב (בת ה 10-ביתם של רן ויעל בר לב) בת הישוב  -תגלית השנה שלנו –שהפליאה לנגן
בכינור את האריה מאת באך ,וריגשה את כולנו .ללא ספק כישרון שילווה אותנו עוד הרבה זמן.
לילדי בני המצווה – על הדלקת הנרות לחיילים שנפלו.
לאירית כרמי – על ארגון בני המצווה והדרכתם בכל הקשור לטקס והדלקת הנרות.
לחברת ההגברה ארמדיליו– גילי ושגיא – שנענו לכל בקשותינו בנועם וברוגע.
לעמוס הירש – על צילום הטקס.
לעבד ואחמד  -שדואגים לציוד ומבצעים עבודות שונות שנדרשות ברצון רב גם בזמן התראה קצר.
למלי שצר – עובדת כמו נמלה ודואגת לכל הפרטים הטכניים ,קטנים כגדולים ,והייתה זמינה לנו
בכל עת .ולאחרונים חביבים לבני ובנות משפחותינו ,שלכל אורך העשייה עודדו ותמכו  -תודה
כפולה ומכופלת.
מאיתנו ,צוות יום הזיכרון ,סימה מקורי ורוחי שרייר
ערב חיילים מספרים:
ערב חיילים מספרים הוקדש השנה ל 50שנה למלחמת ששת הימים.
ניסינו לשנות קונספט כדי לתת במה לכמה שיותר מספרים מתוך תושבי הכפר שהיו שותפים
במלחמה זו .לא היו פה סיפורי גבורה אלא סיפורי קרבות .להפתעתנו גילינו שהרבה מתושבי הכפר
לחמו באותם קרבות מבלי שידעו זה על זה.
הערב הפעם היה יותר לימודי ,שהסביר את הרקע למלחמה ,את ההיגיון שעמד מאחרי הכיבושים,
ואת התחושות של החיילים שלחמו.
תודה ענקית לשלמה רביד שהוביל את הערב ,ראיין את כל התושבים שרצו להוסיף סיפור אישי,
קרא ולמד חומר רב על הקרבות .שלמה הקדיש הרבה מאד זמן לארגון הערב כולו.
תודה לעומר כץ ואלון קרפ שהביאו את המודרניזציה לערב עצמו בחיפוש סרטונים מתאימים
מתוך הארכיונים ,בליווי הערב בצילומים מתאימים.
תודה למספרים :סולו סיני ,אלון גן ,אלחנן איתן ,הרצל חסון ,יוחנן אלסברג ,עירי כהן (תודה על
מצגת נפלאה) לגיל חלמיש ואיחולי החלמה לדני לנדאו שתרם סיפור וצילום ולאלי ליאור שתרם
צילומים וסיפור.
תודה לקבוצת הזמרים :גבי לביא ,יעקב מורד ואילן פרונט ולמלווה על הפסנתר אביבה טאור.
השירים שנבחרו היו שירים שנכתבו בתקופת מלחמת ששת הימים.
תודה לרז דרי על תרומת הצמחים הפורחים שקישטו את האולם.
תודה למלי על ארגון הכיבוד .
למרות אורכו של הערב ,היה ערב מעניין ומרגש .תודה לכולם.
ג'ודי
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 ליעל ברקאי ולנעמה בן שמחון – תודה על התערוכה המרשימה והמקורית.
התערוכה מוצגת בבית פוירינג – משרדי הוועד ,הציבור מוזמן להתרשם ,בשעות הפתיחה של
משרד הוועד.
 תודה לנעמי אשכנזי אורה עמיר מרים מטוס וסיגל להב -על סידורי זרי האבל לבית
הקברות ועבור תרומת הרוסקוס לזרים תודה לניר לייזרוביץ
תודות לערב יום העצמאות
בשבוע שעבר חגגנו  69שנות עצמאות .כמו כל שנה וכמו כל חג ומועד בלוח השנה ,גם את עצמאותנו
חגגנו יחד בחג שכולו הפקה מקומית.
צוות החג ניסה השנה ליצור תערובת חדשה בין המסורת הכפרית לקצב חדש ועדכני .זאת בשילוב
מסכת קצרה אך מכובדת של טקס המעבר על הבמה המרכזית במגרש הכדורגל לבין המסיבה הרב
גילאית המוכרת והמשובצת בקטעי מופע .
כל חלק וחלק בערב הארוך הזה שהחל בשעה  20.00והסתיים בשעה  3.00לפנות בוקר היה שלנו
ומשלנו ולכולם נרצה לומר תודה –
רוני פייגלר על הכוריאוגרפיה של ריקוד הפתיחה והרקדניות שחף מוסקוביץ ,הגר לחמני ,הילה
פייגלר ושקד יפהר.
שירלי שורק – על הטקסט המרגש שכתבה.
נופר קרבס ואיתי רבס על השירה והניגון.
עמי צופי  -קריינות.
החיילים שלנו יעלי כהן ודן פאסי.
רונדו בניצוחה של ענבל פרי ובעזרת הילית מרום -נחומי ושגית קלר  -ילדי גן וכיתות א-ב
וההורים המלווים.
זיקוקים  -רונן וגילי כהן שמאירים לנו את השמים כל שנה.
הנוער הנפלא וההורים המתנדבים באיוש והפעלת הביתנים השונים.
נציין את שחר גצלר ונופר קרבס על ארגון הנוער ,העזרה בהקמת החג והביתנים בפרט  ,זאת
בצהרי היום לאחר טקס יום הזיכרון .
עוד נודה לארנון דים ורונן סלע על הקטע הקומי
קרן קרפ שרכזה את השירה ובנות המקהלה -רוני וייסמן ,תמר אמיר ,רווית גלעד ,דניה גולן
ודפנה יעקבי.
אלינור אדלר הכוריאוגרפית אם לא ה ...המתופפים והמתופפות על בימת הגג ואלו מהנוער ברחבת
הריקודים וכל רקדניות ה"מיומנה".
ענבל פרי שהובילה גם הפעם ,בהצלחה יתרה את ריקודי העם שהיו כל כך מתבקשים בחג
הישראלי הזה ולכל מי שרקד והפיג את חששותינו...
צוות קישוט החג  -שלטי האווירה ברחבי הכפר ותפאורה תחת שרביטה של שלומית פינר ובעזרתן
של חנה מיטרני שפיגל ,דנה ידין ,מירב שמידוב ועדי אזולאי.
שום חג לא נגמר עד שהכל חוזר למקום וכאן התודה לצוות הפירוק בהובלת איתי אורן -אלון קרפ,
גדי בן שמחון ,יניר סבן,אורי שני,יוני אורן ,אייל שגב ,אילן ניסים ,אמציה יפהר ואלחנן פינר.
שישים ונהנים -נהנו מארגון הערב על ידי איריס פרידלנדר ותודות רבות על הכיבוד שהוכן על ידי
תושבי הכפר שהתנדבו לכך.
איקי וגנר על האבטחה.
עמית (טיטי) עופר על העזרה הגדולה בעיבוד קטעי המוזיקה וההקלטה ,היית לעזר רב!!
לדודו אזולאי ,בשר מהכפר ,שגם השנה היה טעים ,איכותי ומקצועי.
תודה מיוחדת לדני ואלי כהן שאליהם פונים עם הבקשות המוזרות והקשות ביותר ,והפעם-
מדרגות לגג האולם על מנת שישמש כבמה .המלאכה בוצעה באופן מדויק ובזמן ומילאה את כל
הנחיות הבטיחות הנדרשות.
ואחרי כל זה דני עוד הביא והפעיל את הביתנים הנהדרים שלו!
תודה למג"בניקים אייל גולן ,ברוך גלילי ועוד על העזרה באבטחה ובעמידה למול כל דרישות
המשטרה  ,והיו כאלה...
לשוש ודני יצחקי על העזרה.
לאיתן וורדית זימן על השאלה הצמחים.
לניר בן זאב על עבודת החשמל במתחם.
לבית הספר בית יצחק על השימוש בשטחו במהלך האירוע.
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תודה ל DJהמקומי גל ברמי על מסיבה לתוך הלילה.
תודה גדולה על עבודה בשיתוף פעולה עם מלי שצר ,שכנראה עליה נכתב הספר – איך היא עושה
את זה....
וכמובן תודה לעאבד ואחמד שתמיד עוזרים בחפץ לב וחיוך
תודה לג'ודי זיו ,יו"ר ועדת תרבות  -על הבעת האמון ושיתוף הפעולה ,על הפרגון והמילים הטובות
לאורך כל הדרך למרות העומס הרב באירועים בתקופה זו של השנה.
ותודה גדולה לצוות שהלך יד ביד שבועות ובילה זמן רב של חשיבה ועשייה כדי לנסות גם השנה
ללכת על החבל הדק בין מסורת לחידוש ,כדי לתת לכל שכבת גיל מענה על מנת שכל הקהילה תוכל
לבלות בערב זה -כי כולנו משפחה אחת גדולה!!! נמרוד פארן ,שלומית פינר ולגדולות מכולן,
תקתקניות העל קרן ליטבק ומירה קרבס חנניה המצוינות ביחד כמו גם כל אחת לחוד ...
תודה לכולם
אושרת ורגב גורן
"בואו נרקוד נשכח"
לאור ההצלחה בערב יום העצמאות ,מוזמנים לערב ריקודי עם
בהנחיית ענבל בריסקין פרי.
מוצ"ש  27.5בשעה  21:00בבית העם.
מחיר₪ 10 :
נשמח לראותכם

 30שנה למקהלת מורן
מוצ"ש  3.6.17בבריכה

"עמק שר"

 20:00 – 18:00מקהלות עמק חפר במבחר שיריהן:
מקהלת עמק חפר ,שירת ,ותיקים ושרים ,חבורת הזמר חוף חפר ,חבורת הזמר אביחיל ,מקלת
העפרוני ,מקהלות מורן ,מקהלת ילדי בית חינוך אזורי בית יצחק,
מקהלת "בא לי ווקאלי" – בת חפר.
 – 21:00שלמה גרוניך מארח את מקהלת מורן
מחיר בהזמנה מוקדמת ₪ 60 :למבוגר  ₪ 25לילד עד גיל  .15ביום המופע ₪ 75 :
כרטיסים באתר המועצה www/hefer.org.il
תחרות הסיפור הקצר השביעית  -שבוע הספר העברי תשע"ז – 2017
תחרות הסיפור הקצר פתוחה לכל תושבי עמק חפר ותתקיים בשתי קטגוריות :קטגורית נוער
וקטגורית מבוגרים.
המעוניינים להשתתף בתחרות ישלחו סיפור אחד בלבד בשלושה עותקים לכתובת " -תחרות
הסיפור הקצר" ,הוועד המקומי בית יצחק שער-חפר .יש להכניס את שלושת העותקים למעטפה
אחת.
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) .אין לשלוח סיפורים בדואר
האלקטרוני! הסיפורים ייקראו בעילום שם על ידי חבר שופטים.
להלן כללי התחרות:
 .1הסיפורים ייכתבו בשפה העברית בלבד ויכללו עד  2,500מילים.
 .2על הסיפור להיות פרי יצירה מקורית של המשתתף ושלו בלבד.
 .3כל משתתף רשאי להגיש לתחרות סיפור קצר אחד בלבד ,פרי עטו.
 .4המועד האחרון להגשת סיפורים לתחרות – 21.5.2017
לשלושת כותבי הסיפורים הנבחרים בכל קטגוריה יוענקו פרסים (שוברים לספרים) בערב מיוחד,
בהשתתפות הסופרת והמשוררת איריס אליה כהן ,ליווי מוסיקלי  -גבריאל הדר ,שיתקיים ביום
ד' כ' סיון תשע"ז  ,14.6.2017 -ב 20:00 -בבית העם בית יצחק.
המועצה האזורית עמק חפר ,הספרייה האזורית ,המרכז הקהילתי ,זית ובית יצחק.
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ערב השקה לסופרים מעמק חפר
לכבוד שבוע הספר העברי לשנת תשע"ז  ,2017 -נקיים אירוע מיוחד בו נארח סופרים ומשוררים
מעמק חפר ונציין את יצירותיהם.
האירוע יתקיים ביום רביעי – ד' תמוז ,28/6/2017 ,בשעה  20:00בבית העם בבית יצחק.
אנו פונים בבקשה לקבל את פרטיהם של הכותבים שספריהם יצאו לאור בשנתיים האחרונות.
(פרוזה ,עיון ,שירה ומחקר .למבוגרים ,לנוער ולילדים).
נא לפנות לתחיה ברקו  thiyab@hefer.org.ilלרינה ברקאי  rinazayit@gmail.comאו לעדי
נחשון  adizayit@gmail.comבמרכז הקהילתי.
המועצה האזורית עמק חפר ,הספריה האזורית ,המרכז הקהילתי ,זית ובית יצחק.

ספרייה
ספרים חדשים בספרייה
לקטנטנים
הממלכה הקטנטנה – אתגר קרת
מלחמת האותיות – רוביק רוזנטל
חטפן הספרים – אלן דוקרטי ותומס דוקרטי

הנסיכה הכי גרועה – אנה קמפ
חלום על שולחן כחול – אמי רובינגר

לילדים
ביקור הצעצועים – ימימה אבידר-טשרנוביץ
כדורגל-מקס ראמבל -טורניר הגביע – מיקל וגנר

כלב קו חולם על גלידה – טום ווטסון

לנוער
הסוד של פלוריאן – חוה ניסימוב
מסע אל בטן האדמה – ז'ול ורן (סדרת הרפתקה)
יומני הסודי ביותר השנה השנייה  – 3ג'ים בנטון

בלתי נפרדים – שרה פניפקר

למבוגרים
המאהב החשאי – איזבל איינדה
ותמאן ושתי – חוה עציוני-הלוי
אין בית בטוח – לינווד ברקלי
בינתיים לתמיד – ענבל כהן-זיליאני
ככה החיים יפים – אוליביה בורדו
חבלי הלידה של הירח – כנרת רובינשטיין
כשניפגש שנית – קריסטין הרמל
שפע של קתרינות – ג'ון גרין
הוא חזר – טימור ורמש

נערות חורף – לורי האלס אנדרסון
ג'ונתן ליווינגסטון השחף – ריצ'ארד באך
הצל של אנדר – אורסון סקוט קארד
ברלין ,סוף – היינץ ריין
בתי היקרה – אליזבת ליטל
הדרך הצרה אל הצפון העמוק – ריצ'רד פלנגן
הבחורה האנגלייה – דניאל סילבה
לתפוס רוצח – עמרי אסנהיים

הספרייה נמצאת במתחם בית הספר בבניין הראשון מצד דרום.
שעות הפתיחה בימים שני וחמישי.19:30-16:30 ,
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 
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מועדון  60ונהנים
 16.5.17 בשעה  17:15הרצאתה של בת הכפר -חן שנבל ,שהינה מנהלת פיתוח והדרכה
בעמותת "לתת" .נושא ההרצאה :הפנים של העוני.
 23.5.17 בשעה  17:00נצפה בסרט "וינסנט רוצה לים":
וינסנט ,בחור צעיר בשנות העשרים לחייו הסובל מתסמונת טורט .לאחר מות אימו
האהובה ,אביו מחליט לשלוח אותו למרפאה טיפולית .וינסנט נחוש למלא את בקשתה
האחרונה של אימו טרם מותה -לבקר בים באיטליה .הוא גונב מכונית ,ויחד עם מארי
האנורקטית ושותפו לחדר-אלכסנדר ,הסובל מהפרעות ניקיון אובססיביות ,הם יוצאים
למסע אל מעבר להרים ואל הים האיטלקי .בדרך הם ישדדו תחנת דלק ,יחצו מעברי גבול,
יברחו אחד לשני ,יריבו ויאלצו להתמודד בפעם הראשונה גם עם בעיות של מישהו אחר
מלבדם.
הסרט משנת  - 2010דובר גרמנית .אורכו  96דקות.

יחסים בגיל השלישי
סדנה למבוגרים בגיל השלישי ,המבוססת על התיאוריה האדלריאנית .מטרת הסדנה ליצור
מסגרת קבוצתית המהווה אמצעי לשידרוג איכות חייהם של המשתתפים.
באמצעות לימוד ,הקשבה ושיתוף ,עוסקים המשתתפים בסוגיות והתלבטויות המעסיקות אותם
בתקופה זו של חייהם תוך הסתכלות מנקודות מבט שונות.
בתהליך הסדנה נבין את עצמנו טוב יותר ,נבחן את מערכות היחסים שלנו ,נקבל כלים ישומיים
להתנהלות טובה יותר בחיי היום יום.
מנחות הקבוצה מוסמכות מטעם מכון אדלר להנחיה בגיל השלישי.
מספר המפגשים( 12 :פעם בשבוע) .עלות משתתף בסדנה לכל המפגשים .₪ 250
מלי לוי
דבי כהן-ארונשטיין
 פגישת היכרות עם מנחות הסדנה תהיה ביום ג'  16במאי בשעה  ,18:30בהמשך לפגישת
המועדון.

בית הכנסת

מסיבת ראש חודש
בליל ראש חודש סיוון ,יום ה' ,25.05.17 ,בשעה 20:30
נערוך ברחבת בית הכנסת של הכפר
מסיבת ראש חודש
עם סעודת מצווה סביב לשולחנות ערוכים בליווי נגן אומן
הציבור מוזמן
ועד בית הכנסת
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נוער בית יצחק
פעילות תנועת הנוער
"אין הטיפה חוצבת בסלע מכוח עוצמתה ,אלא מכוח התמדתה"...
הקיץ מתקרב ופעילויות איכותיות עוברות ומגיעות – בקרוב תחל ההכנה לקיץ ,לקורס המד"צים,
למחנה קיץ ולכל תהליכי הסיום והפרידה השנתיים ..בינתיים ,יש עוד כמה דברים שקורים ויקרו
בחודש מאי.

פעילויות שכבה צעירה (ד'-ח'):
טיול שכבת ח' !27-26.05
שכבת ח' יוצאת לסוף שבוע ,שנועד להכין את החניכים לקראת קורס המד"צים הראשון שלהם
בתנועה ביולי! התרגשות החלה וההרשמה בשיאה ,ונסגרת ב 18.05בשעה .21:00

שיחת הורים לקראת הקורס מד"צים:
ביום חמישי ה 8.6תתקיים שיחת הורים ,בשעה  20:30בבית התרבות .מטרת השיחה היא מענה על
שאלות לקראת המד"צים ,הפגת חששות והצגת דרישות וקוד ההתנהגות במהלכו החניכים עוברים
שיחה נפרדת עם רכזת הנוער והמדריכים ,השיחה מיועדת להורים בלבד .נשמח לראותכם.

פעילויות שכבה בוגרת (ט'-י"ב):
השתלמות צוותים מובילים לקרא המחנה קיץ  !27-26.05אז הנה זה מתחיל ,העבודה על
המחנה קיץ נפתחת בהשתלמות לצוותים המובילים של המחנונים!

היישובים שאיתנו השנה במחנון הם :סניף השלושה (כפר נטר ,בית יהושע ואודים) ,כפר הרי"ף,
סגולה ,בית גוברין ,תימורים ,ורדון ותל יצחק .הטירוף התחיל!!

 22.05יום שני -ספיישל אולימפיקס ":תן לי את האומץ לנסות ואת הכוח לנצח"!
עמותת ספיישל אולימפיקס נוסדה באמונה שאנשים עם לקות שכלית יכולים ,בעזרת הנחיות נכונות
ותמיכה ,ליהנות ולהטיב עם עצמם מהשתתפות בספורט יחידני וקבוצתי.
העמותה דוגלת בכך שדרך אימוני ספורט עקביים ותחרויות ,אנשים עם לקות שכלית מפתחים
יכולות בתחומי ספורט שונים ומקדמים את עצמם מבחינה בריאותית ,מנטאלית וחברתית.
צוות בית יצחק התנדב לעזור ולעודד בתחרות הספיישל אולימפיק אשר תתארח בבריכת בית-יצחק.
בהצלחה!

רשמו ביומנים...

שכבה צעירה

שכבה בוגרת

יום פעילות אחרון בבריכה20.06 -
אירוח בין יישובי מחנ"ק21-20.07 -
מחנה קיץ שכב"צ6-4.08 -

אירוח שכבה בוגרת מחנ"ק17-16.06 -
קורס מד"צים – 11-2.07
מחנה קיץ שכב"ג10-7.08 -
כיף צוות ( 19-17.08יומיים מתוכם)

"היה השינוי שאתה רוצה לראות בעולם"  -נוער בית יצחק
 Noarby08@gmail.comשחר גצלר 052-851-5865
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בשעה טובה נפתחה עונת הרחצה!
בואו ליהנות מהבריכה הגדולה באזור!
 מסלולי שחייה רחבים
 מדשאות נעימות ונקיות
 מחירים אטרקטיביים לתושבי בית
יצחק
נשמח לראותכם – קאנטרי בית יצחק
את שעות הפתיחה של הבריכה ניתן למצוא באתר האינטרנט שלנו ,או בטלפון 09-8388090

קורס מצילים יפתח בקרוב בקאנטרי בית יצחק
נמשך הרישום מספר המקומות מוגבל!
הקורס בהדרכתו של חונך המצילים בני כנען
ובפיקוח משרד העבודה והרווחה

*** למסיימים תוענק תעודת מציל מוסמך ועבודה מובטחת ***
בדבר פרטים נוספים נא לפנות לבני כנען  / 052-2805204קאנטרי בית יצחק 09-8338090
***הנחות יינתנו לאלו שימצאו מתאימים למשרת מציל בקאנטרי.
דוא"ל:

אתרhttp://www.matzilim.co.il :

bennycnaan@walla.com

קאנטרי בית יצחק מחפש להגדיל את הצוות :
 עובדי ניקיון
 מצילים לבריכה
 פקידת משרד
נשמח לשמוע מכם – לפרטים נוספים09-8338090 :
קו"ח ניתן לשלוח ל Kantri@012.net.il
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מכתבים למערכת
הספדים שנישאו בלווייתה של אווה לוקש
אמא יקרה
היית אישה אוהבת לאבא ,אמא וסבתא אוהבת ועל כך אני מודה לך.
היו לך חיים ארוכים ,מלאים ולא תמיד קלים .אבל ראית הרבה ,עשית הרבה ותמיד אהבת
אותנו .עברת כברת דרך ארוכה עם אבא ,ונתת לנו דוגמא לאהבה וסובלנות .השנה האחרונה של
של חייך הייתה קשה ואת ציפית שלא תסיימי אותה .לא האמנו אבל את ידעת .ביקשת להחיש
את הקץ מאחר וסבלת ,אבל לא היה באפשרותנו לעזור לך .אני מקווה שכעת את נחה.
אמא ,אני מבטיח לך לדאוג לאבא ולתת לו את כל הסיבות בעולם להמשיך ,למרות שקשה לו .יש
בשבילו הרבה ציפיות לעתיד להמשך השושלת.
אני מודה לסאלי שטיפלה באמא ותמשיך לטפל באבא.
תודה לקהל שבא לכבד את אמא בנוכחותו.
אמא אוהב אותך ואוהבים כל המשפחה.
סבתא שלי,
רק לפני כמעט שנה ,עמדתי ובירכתי אותך לרגל יום הולדתך ה 90-יחד עם הרבה מהאנשים כאן
שאוהבים אותך כל כך 90 .שנה חיית 90 .שנים של אומץ וקושי ,אהבה ופרידה ,משפחה
וזיכרונות.
הכול אצל סבא וסבתא היה הרפתקה .הצינור בחוץ הפך לחבל לוליינות ,הפרדס לממלכה וסבא
וסבתא לקוסמים הטובים שהופכים כל דבר לחם ואוהב.
סבתא ,לימדה אותי לארוג לתוך ציור ולצייר בשלבים .כשסבא היה מלמד אותי חשבון ,היא
כאילו הייתה שומעת את ייאושי מרחוק ומגיחה מהמטבח עם סנדוויצ'ים ולימונדה ומתעקשת
שנעשה הפסקה.
היא הייתה מכינה בעצמה מרציפן ושואלת אותנו הנכדים ,איזו חיה אנו רוצים הפעם .וכך הייתה
מכינה עם כל הסבלנות והאהבה שבעולם את ביבר המרציפן שלה .את סודות האפייה שלה,
הייתה מחזיקה על המדף מעל שולחן האוכל ,ממש מעל הטרנזיסטור ,בקופסה קטנה ובה דפים
צהובים שכתובים עליהם בצ'כית מתכוני הפלא של סבתא .כל עוגה קרויה על שם מי שהביא לה
את המתכון .כך היה לנו עוגת רות ,עוגת דיטה ,עוגת אדה ועוגת ורה.
סבתוש ,עינייך הכחולות שהאפירו עם השנים ונותר בהן ניצוץ התעוזה והשובבות ,מביטות בי כל
עת .אף פעם לא שכחת להגיד לי כמה את שמחה שבאתי לבקר אותך או שהתקשרתי אלייך.
תמיד ידעת לזהות שהייתי עצובה גם שניסיתי להסתיר ,וכשלא הצלחת להסיר את החומה
שבניתי ,היית מביאה את גלידת תות השדה המפורסמת שלך וממיסה בי כל פחד וקושי.
תודה סבתא שלי אהובה ,שהיית שם בשבילי ,שהקשבת לכל סיפוריי ולעלילות ליבי .תודה שהיית
בחיים שלי ושספגתי מעט מהאומץ והאהבה הגדולה שהיו לך כמו נביעה שלא נגמרת.
תודה שחיבקת ,שליטפת ,שנישקת ,שהיית לי השראה ,חברה טובה והמשפחה הכי אוהבת
שיכולתי לבקש.
אוהבת אותך תמיד ,שירי.
הספד שנישא בלווייתה של רינה פרנק
הנה אני כמו שהבטחתי לך מדברת אליך רינתי ,ופותחת צוהר לדמותך.
ומבקשת מכולם; אל תרכינו ראש בחמלה ותדמיינו את הרע מכל אפל ,עמוק ומכמיר לב ...
כי רינה נפרדה מאיתנו בביתה מכורבלת במיטתה ,מוקפת במשפחתה ,וזהרת שלווה וכל כך יפה.
מלאה עד גדותיה באור ,נהרה ורוממות כוח אין סופית.
נדמה היה שאף אחד לא יכול לה.
רינה היתה הדוגמה לכולנו ,גיבורה מעוררת השראה.
בך רינה טמון היה כח עצום וחוסן בלתי אפשרי.
היתה בך חיות בלתי נדלית והדר מלכות.
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גיבורה של החיים – קטונו רינה – כולנו.
זכינו ללוות אותך בשנות מחלתך ,זכינו להכיר ולהתפעם מתעצומות נפשך ואישיותך האיתנה
במלחמתך עם גופך המיוסר.
להתפעל מיופיך הפורץ למרות הכאב והחולי.
להעריך את ההקרבה ואומץ לבך בהחלטתך החומלת להמשיך להלחם ולא לוותר ,מתוך האהבת
אין קץ ,לכל יקירי ליבך האהובים.
היו לך חיים מלאי עניין ותכלית .כל האתמולים והשנים בין מעשי חסד ,חברי נפש ,חברי ילדות,
שכנים ,אנשי כפר ,שועי עולם .סעודות על שולחנך ואת על שולחנות מלכים.
החוויות שחווית ,התרומה שתרמת ,העולם שתיירת ,הבת המופלאה שהיית לאביך ,הילדים
שגידלת ,הנכדים שחיבקת ,בכלתך שבורכת ,הזוגיות שטיפחת ,ביתך שכה ייפית ואהבת .האהבה
הענקית שהענקת וחלקת .מכל זה יש להיפרד עכשיו.
קשה להיפרד ממך רינה – כי לא תמו עוד פלאיך.
ואני נפרדת משנות דור של חברות בשברון לב וצער.
ומתוך מסע חייך שיר הלל לך אומר .התגדלת והתקדשת ,התפארת ,התרוממות והתנשאת
ותהייה תפארתך מופת לכולנו.
בהרבה אהבה אנו מלווים אותך וברכת מנוחה לך נושאים .ואת כה ראויה רינה מי יתן לך מרגוע.
ואם יש גן עדן יפתחו נא לרווחה שערי שמיים מגיעה אליכם גיבורה!
ורדה מאיר

תודות
לירון מילר ,בן הכפר ,נכד של ורה ואלד ובן משפחת בן הרוש ,התנדב להרצות בפני הוותיקים
אודות בנק הדם וחשיבותו .לירון הוא סגן מנהל בנק הדם במרכז הרפואי שיבא .בבנק הדם
מטפלים בתרומות דם ,כדי למקסם את הניצול של הדם המנה מופרדת לתת מנות :פלסמה ,תאי
דם שונים וטסיות דם .יש מרכיבים הניתנים לשימור עד שנה ואילו טסיות דם שאורך חייהן קצר
צריכות להינתן מיד לנתרם.
בנוסף הודות לטכנולוגיות חדישות יש חולים העוברים טיפולים תומכים ביחידה מיוחדת
המהווה חלק מבנק הדם.
ההרצאה היתה מרתקת!
תודות ללירון מכולנו.
למשפחת אמיר בן יהודה תודות עבור הירקות האורגניים מפרי משקכם אשר תרמתם לפינת
הוותיקים ביום העצמאות.
מהוותיקים.
תודות לחברה קדישא ולסער טאובר על הטיפול המסור באמא ובסבתא שלנו אווה לוקש ז"ל
מהמשפחה

10

הודעות
פרויקט כרובית
פרויקט כרובית נולד לפני עשר שנים ,מתוך המחשבה ,שכל מי מאיתנו שמבשל לעצמו לחג ,יכול
"על הדרך" להכין עוד מנה ,עבור מישהו אחר ,שקצת קשה לו לקנות ,לקצוץ ,לבשל ,וביכולתנו
לשמח אותו ,אפילו אם רק קצת.
בפסח האחרון חולקו ארוחות חג לכ 5400 -קשישים בודדים ברחבי הארץ ,ניצולי שואה ומשפחות
שלא שפר להן מזלן.
פרויקט כרובית שבועות  – 2017יודעות שקצת קרוב לפסח ,ובכל זאת אנחנו מזמינות אתכם
להצטרף אלינו לעשייה חברתית מופלאה' .פרויקט כרובית עמק חפר' התחייבו להכין 3000
פשטידות .נשמח לעזרה.
מה צריך לעשות?
לחפש מתכון טעים לפשטידה.
·
לידע אותנו כמה פשטידות (תבניות) אתם מכינים.
·
לקנות מצרכים ותבניות אינגלישקייק.
·
לאפות ולהפיץ ריח נפלא ברחבי המושב.
·
להביא את המאפים אלינו ביום ראשון ה 28/5/17-בשעה .18:30
·
מוזמנים לפנות אלינו לפרטים נוספים.
חנה מטרני שפיל 052-3843951
אושרת גורן 050-4033442

פינת המודעה הקטנה
נפתחה ההרשמה לשנה הבאה במשפחתון של דבורה לאה.

אנו משתתפים בצער המשפחה
על מות

050-2060393

אנו משתתפים בצער המשפחה
על מות

אווה לוקש ז"ל

רינה פרנק ז"ל

מתושבי הכפר

מתושבי הכפר

משתתפים בצערה של
לאה שלהבי ומשפחתה
במות אמה מרים כהן ז״ל
שלא תדעו עוד צער
מהחברים

משתתפים בצערה של לאה שלהבי
במות אמה מרים כהן ז"ל
המשפחה האוהבת
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דרוש עובד בתפקיד רכז ביטחון שוטף (רב"ש) לוועד מקומי בית יצחק שער חפר

 תחילת עבודה – חודש פברואר  2018או בסמוך לכך .תידרש חפיפה קודם לכן.

התפקיד כולל:
 .1הובלה ואחריות כוללת על תחום הביטחון ביישוב ובסביבה החקלאית.
 .2זמינות מרבית לכל מקרה ביטחון.
 .3קשר שוטף עם תושבי היישוב בכל הקשור לתחום הביטחון.
 .4ניהול ,ארגון ופיקוח על השמירה והשומרים ביישוב עפ"י חוק השמירה וחוקי העזר של המועצה
האזורית עמק חפר.
 .5ייזום וביצוע פעילות להרתעה ולמניעה של אירועים ביטחוניים.
 .6מתן מענה ביטחוני לאירועים הומי איש ביישוב עפ"י דרישת הוועד המקומי (אירועי תרבות,
טקסים ,הלוויות ועוד.)...
 .7הוצאת דיווח יומי/שבועי/שנתי לאירועים ביטחוניים ובהתאם לדרישת הוועד המקומי.
 .8קשר שוטף עם המשטרה ,מג"ב ומחלקת הביטחון של המועצה האזורית עמק חפר.
 .9חבר בוועדת הביטחון של היישוב .
 .10כתובת לתושבים לפניות בנושאי ביטחון ביום ובלילה.
 .11אחריות על כתיבת הוראות ונהלי אבטחה של היישוב (שיאושר ע"י יו"ר הוועד המקומי וועדת
הביטחון) ועל רענון ההוראות והנהלים כפי שיידרש.
דרישות התפקיד:
 בוגר שרות צבאי עדיפות לשרות ביחידה קרבית/קצונה.
 ידיעת השפה העברית טובה מאוד.
 עד גיל  55ובעל בריאות תקינה.
 תושב היישוב – יתרון.
 ללא עבר פלילי.
 בעל רישיון לנשק -יתרון.
 בעל רישיון נהיגה בתוקף ללא עבירות תנועה חמורות בשנתיים האחרונות.
 זמינות גבוהה.
 נכונות לעבודה מאומצת בשעות לא שגרתיות.
 בעל יכולת ניהולית.
 יחסי אנוש ותודעת שירות גבוהה.
 יכולת ריכוז הנחייה ועבודה עם צוות עובדים.
 יכולת ליצור ולקיים קשר עם הקהילה  -ילדים ומבוגרים.
 מסירות ,לויאליות ורמת יושר גבוהים.
 ידע בתוכנות מחשב בסיסיות.
 התפקיד מותנה בעמידה בכל הקורסים הנדרשים לביצוע התפקיד עפ"י הנהלים ,המלצת מג"ב
ודרישות הוועד המקומי ,לרבות קורס מנב"טים.
כל הרואה את עצמו מתאים יגיש את מועמדותו בצירוף קורות חיים וכן המלצות (ככל שישנן)
לפקס 09-8664289 :או למייל ,golanie@gmail.com :עד לתאריך  30.6.2017בשעה .12:00
יש לוודא את קבלת המסמכים בטלפון .053-8208232
פנייה זו נוסחה בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד ,והמשרה מוצעת לנשים וגברים כאחד.
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