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גיליון מס' 7401

יום ו'  71ביוני 7471

מחר ,שבת ה ,71.6.71-קונצרט ראשון בסדרה:
"אנסמבל כלי קשת":
קונטרה בס :חיה יושע ,ויולה :יוג'ין פוטולבסקי ,כינור :הדר כהן
נפגש לקפה ועוגה החל משעה .71:11
הקונצרט יתחיל בשעה .71:71
מוזמנים כולם ,הורים ,ילדים וסבים.
להתראות ,יעל ברקאי.

ערב השקה ליצירותיהם של סופרים ומשוררים מעמק חפר
ביום רביעי – ד' תמוז תשע"ז ,826/6802/ ,בשעה  ,74:91נערוך זו השנה השלישית אירוע
מיוחד לכבודם של הסופרים והמשוררים שבעמק ונציין את יצירותיהם שיצאו לאור לאחרונה.
נארח  76יוצרים בספרות ילדים ,מחקר ועיון ,שירה ופרוזה.
מ 74:91-יוצגו ספריהם של היוצרים והבאים יוכלו להכיר ולרכוש את הספרים.
ב 01:71-יוגשו 'טעימות' מכתביהם של היוצרים.
ליווי מוסיקלי  -ראומה גמליאל.
האירוע יתקיים בבית העם בבית יצחק.
המועצה האזורית עמק חפר – הספרייה האזורית ,המרכז הקהילתי ,זית ובית יצחק.
הכניסה חופשית

מועדון  06ונהנים




 80./.2/בשעה  71:71תרצה חן שנבל ,בת הכפר ,מנהלת פיתוח והדרכה בעמותת "לתת" על
"הפנים של העוני" .חן היא הבת של ציפי ויגאל ונכדתם של אסתר תבד"לא וצבי שנבל ז"ל.
 8/./.2/בשעה  71:71במועדון פיס תרצה אביגיל ברקוביץ בנושא "אתיופיה  -עליה וסודותיה".
הכרות עם מאפייני העלייה מאתיופיה .חיי היהודים שם ,חוויית המסע הקשה לארץ.
חשיפת פעילות המוסד ושאר נושאים עליהם לא מדברים.
אביגיל כבר הרצתה אצלנו בצורה מרתקת על קהילת האחמדיה בחיפה ועל קהילת השומרונים.

נופש ירושלים
מחזור אחד בלבד יתקיים בימים רביעי עד ראשון  70-4.11.76במלון יהודה – ירושלים.
כושר הליכה חובה!
מחיר למשתתף בחדר זוגי ,₪7201 :מחיר למשתתף שלישי בחדר.₪7161 :
חדר יחיד רק על בסיס מקום פנוי.
המחיר כולל סיורים ומופעים רבים (ניתן לקבל פירוט במשרד הוועד).
הרשמה בתשלום בלבד במשרד הוועד.
מספר המקומות מוגבל ,כל הקודם זוכה .תושבים שאינם מעמק חפר – על בסיס מקום פנוי בלבד!
יתכנו שינויים בתוכנית לפי שיקול דעתו של המארגן .טל"ח.
* הנופש באחריות פרי-טורס תיירות ונופש בע"מ.
מועדון קפה אירופה לניצולי השואה ודור שני,
הנכם מוזמנים למפגש" :הצוענים כובשים את אירופה" על מוזיקה ולאומיות
עם מיכאל שני  -מוסיקאי  ,מנצח והמנהל המוסיקלי של המקהלה הקאמרית תל אביב
בקיבוץ המעפיל ביום שני  06.6.0171בשעה .71:11
אנא עדכנו אותנו על הגעתכם.
שימו לב ♥ מועדון טרום בכורה :סרט יוני  802/ביום שלישי  8/.0/.2/התכנסות בשעה 14:11
"אהבה יוונית"
מרכז קהילתי עמק חפר מזמין אתכם לסדרת מופעי קיץ שיתקיימו באולם התרבות בעין החורש
 יום ג  01.1.71בשעה  71:91קובי מידן והזמר איתי פרל  -לאונרד כהן ,החיים ,השירים
 יום ג'  2.2.71בשעה  71:71הטרנזיסטור במופע מחווה לאריק איינשטיין
 יום ד'  07.2בשעה  71:91פרח קטן מופע שנסונים חדש
המחיר ₪ 61 :לרוכשים מנוי לשלושת המופעים .ביום האירוע על בסיס מקום פנוי₪ 91 :
כולל הסעה! מיועד לאזרחים ותיקים מעמק חפר בלבד .הרשמה בתשלום במשרד הוועד
"עוץ לי גוץ לי"
"סבאבא" – פעילות קיץ סבים נכדים
יום שני ה 79.2.71 -בשעה  77:11תיאטרון הקאמרי ,תל אביב
מחיר לכרטיס –  ₪ 711כולל :הסעות הלוך ושוב ,כרטיס כניסה ומפגש עם השחקן רמי ברוך
מאת :אברהם שלונסקי ,דובי זלצר במאי :רוני פינקוביץ
* שעת חזרה משוערת מתל אביב79:11 :
** ההרשמה בתשלום בלבד במשרד הוועד ** לאחר התשלום לא ניתן לבטל**
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נוער בית יצחק
תנועת הנוער בבית יצחק
אירוח שכבה בוגרת – בית גוברין 61-61.71
בסוף השבוע נוער בית יצחק מתארח כחלק מתהליך ההכנה למחנה בבית גוברין! באירוח ,ניפגש
עם נוער מכל יישובי המחנון לגזירת הסרט ותחילת עשייה מטורפת שמסתיימת לה בסוף הקיץ!

קורס מד"צים! נסגרה ההרשמה!
כמו כן ,קורס המד"צים המכשיר את חניכי הכפר להיות אנשי צוות עוד שניה מגיע! הקורס
מתקיים ב ,10-77.11מסיימי ח' מתארחים בפנימיית יואנה ז'בוטינסקי (ראשון לציון) ,ומסיימי
ט'-י"א מתארחים בפנימיית הדסים שבאבן יהודה.

בהצלחה לכל הנרשמים! מאחלים קורס מלמד ,מרתק וחוויתי!

הפעולה האחרונה עברה חלפה..
שניה לפני שעוברים למתכונת קיץ ..חוגגים יחד את סיום שנת
הפעילות!!

"לפני שנפרדים הסוף קרב ובא,
חשים את הקרבה בסוף שעה טובה"..
 - 80.0/פעילות סוף שנה בבריכה בבית יצחק בשעות אחר הצהריים ()76:11-72:71
נקיים את אירוע סיום הפעילות השנתי!! מקווים לראות שם את כלל החניכים ,מתרגשים,
נהנים וצוחקים לאחר שנה מלאה בחוויות מיוחדות עם הקבוצה ,המדריכים והסניף.
ציוד :בגד-ים ,מגבת ,קרם הגנה ,בגדים להחלפה ,בקבוק מים וכובע.

שבת שלום,
צוות הסניף בית יצחק

"היה השינוי שאתה רוצה לראות בעולם"  -נוער בית יצחק
 Noarby08@gmail.comשחר גצלר 650-658-5605
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בית הכנסת

אהבת הארץ
גם כאשר יש קשיים ,גם כאשר ישנם מאבקים ומלחמות בארצנו ,גם כאשר אנו "טוחנים" אחד את
השני על רקע דתי או השקפתי או פוליטי ,גם אז זו היא ארצנו והיא נפלאה...
בשבת נקרא את סיפור המרגלים ששלח משה וחזרו והוציאו את דיבת הארץ ,עיקר טענתם הייתה שיש
אויבים קשים ומצפים לנו אתגרים שלא נעמוד בהם ,רוב העם שמע את נמיכות רוחם והתחיל...לבכות,
זה לא יכול להיות דור שיקבל את הארץ זה לא יהיה הדור שיזכה לחירות אמתית ,רק בניהם אשר
נולדו בני חורין יוכלו להתמודד עם האתגרים .אנו צריכים לשמוע את הקול המהדהד של כלב בן יפונה
שאומר לכל העם "עלה נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה"
אהבת ירושלים
ביום חמישי  04.16.71מתקיים בירושלים העתיקה פסטיבל האור .נצא עם אוטובוס מבית הכנסת של
הכפר בשעה  72:11ונטייל בהדרכתי בסמטאות הקסומות של העיר העתיקה ,המעוניינים יקדימו
להירשם אצל מיכל  .110-9021016חזרה משוערת  07:71ההרשמה פתוחה לכולם.
בברכה ,הרב שיר

מועצה אזורית עמק חפר
"ירוק" House of Knowledge

בית המצמיח יזמות אחרת נפתח בימים אלה בקמפוס רופין ומציע לכם מגוון תכניות ייחודיות
ופתרונות המותאמים ליזם ב  0/0°בנוסף לאזורי עבודה מגוונים.
 07.6.71יום שישי  • -70:71-71:71אפיקי הגנה ומסחור של קניין רוחני
• איך מגייסים כסף מקרנות הון סיכון? הליכי הקמת חברה ,הסכמי שותפויות ,הסכמי השקעה,
הסכמי סודיות ואי תחרות .באיזה שלב נכון לפנות לקרן ,איך מאתרים את הקרנות והאנג'לים
המתאימים ,פעולות הכנה וטיפים לפניה לקרנות.
עו"ד אייל ברוק עריכת התקשרויות ,ניהול משא ומתן וייצוג לקראת חתימת הסכמים.
טלי אבן  -אלוש שותפה לשעבר בקרן הון  , Geminiחברה בוועדת ההזנק של רשות החדשנות.
האירועים יתקיימו במרכז היזמות "ירוק" ,בקמפוס רופין .ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום אך
מותנית בהרשמה באתרwww.yarok-hok.com :

מרפאה

ד"ר סבן תהיה בחופשה בין התאריכים .01.6 – 71.6
רופא מחליף יעבוד בשעות  ,70:71-12:11ביום שישי ,77:11-12:11
וביום א' אחה"צ  .74:71-72:11באותו יום א' לא תהיה אחות במרפאה.
ביום שישי  07.6תעבוד ד"ר סבן בשעות 77:11-11:11
בברכת בריאות ,צוות המרפאה
שעות הקבלה במרפאה
אחות גליה6
בדיקות
יום רופאה דר'
לריסה6מוריה
מעבדה
מירב סבן
1.71-77.71
1.71-4.11
א' 1.71-77.71
71.71-74.71
72.11-74.71
1.71-77.71
1.71-2.71
ב' 1.71-77.71
1.71-77.11
-----1.71-77.71
ג'
76.11-74.11
76.11-74.11
ד'
ה'
ו'

1.71-77.71
1.71-77.71
2.11-70.11

1.71-77.11
1.71-77.71
2.11-70.11

1.71-2.71
1.71-2.71
-----4

משרד המרפאה
סיגל כחלון
2.71-70.71
2.71-70.71
2.71-70.71
76.11-74.11
(מתנדבת)
2.71-77.11
2.71-70.91

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 14-2722141

קיץ לילדים בקאנטרי בית יצחק!
החל מחודש יולי – למנויי הבריכה ומנויי קיץ בלבד!!
ימי ב' – ערב סרט ושחייה לילית
ימי ד' – מתנפחים
הצגות ,מופעים ,סדנאות יצירה
סדנאות תנועה! בתוכנית;
זומבה במים! הולה הופ! ג'אגלינג! אקרו-באלאנס!

ההרשמה לעונת הקיץ כבר החלה – אל תחכו......

בית הספר לשחייה של הקאנטרי
הכינו את ילדכם לקיץ!
לימוד שחייה בקבוצות קטנות (עד  1ילדים)

קאנטרי בית יצחק מחפש
עובדים!

אפשרות לשיעורים פרטיים  /זוגות

 מצילים ועוזרי מצילים לקיץ

קבוצות אימון שחייה למבוגרים

 עובדי משרד
 עובדי ניקיון

קבוצות שיפור שחייה לילדים
שחייה טיפולית  /אלכסנדר במים  /הידרותרפיה

הנחה למנויים!
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מכתבים למערכת

הספדים שנישאו בלווייתו של גד אלוני ז"ל

סבא גד,
אוסף של זכרונות ותמונות מציף אותי ב  09השעות האחרונות ,באופן מיידי העיניים מתמלאות דמעות,
הגרון נחנק אבל לצד זה עולה תחושה נעימה של הכרת תודה על הזכות שהיה לי סבא כמוך .כשהייתי נער
אהבתי לרדת למטה עם האופניים ,דרך גן האס ,בדיוק בשעות הללו של אחר הצהריים ,כדי לשבת איתך
ועם סבתא אחרי כשקמתם משנת הצהריים .היית משרה שלווה ושקט ,נהניתי לשמוע ממך סיפורים על
תקופת הילדות בגרמניה ,העלייה לארץ ,השנים שלפני ואחרי הקמת המדינה .אתה חלק מדור שבנה את
יסודות העם והמדינה .השילוב של הניסיון וחוויות החיים שעברת היו מקור בלתי נדלה של סיפורים
ושיעורים בלתי נגמרים על התפתחות הארץ ,המושב והמשפחה שלנו.
להסתובב איתך במשק ,לאסוף ביצים ,לקרר במים את הלול בימים חמים ,לתפוס תרנגולות מהרגליים,
לחפש אוצרות במוסך ולהסתובב איתך בפרדס היו כר בלתי נדלה של חוויות ילדות טהורות .גולת הכותרת
הייתה בגיל  ,76כשבפעם הראשונה יכולתי ללמוד מהמאסטר איך נוהגים על טרקטור .הייתה לך יכולת
נדירה לשלב בין ההקפדה על סדר 'ייקי' לבין שמירה על 'קוליות' לא מתאמצת שיודעת לפתור כל דבר תוך
כדי תנועה .השעות שעמדת על הסרן האחורי מלמד אותי לעשות רוורס עם עגלה בשדות מאחורי התחמיץ
היו כיף גדול .אם כי ,הייתי הרבה יותר לחוץ שלא אצליח לעבור בין החביות שהצבת לי ,מאשר מהטסט
הרשמי עצמו .התחושה בפעם הראשונה שסמכת עלי שאוציא את הטרקטור מהמוסך מעל הבור הייתה
שזהו עברתי את המבחן של סבא.
אהבת לאכול .לשבת איתך על שולחן של דליקטסים הייתה חוויה כמעט טקסית .פינת האוכל שלך ושל
סבתא תמיד הייתה הלב הפועם של המשפחה .בדרך פלא ,כמו משום מקום כל נכד שבסביבה ידע להיכנס
בדיוק בזמן שאתה מוציא עוד פרוסה מהטוסטר ומכין את הביס המושלם.
תמיד היה לך מבט שובב בעיניים .חוש הומור המבוסס על חכמת חיים עמוקה שתמיד ידעה לתת זויות
מיוחדת ומדויקת לכל אחת מסטואציות החיים .היכולת לצחוק על עצמך ועל החיים הייתה משהו
עוצמתי .לא משנה כמה קשה ,כואב או מאתגר תמיד הצלחת ליצור תחושה שהכל פתיר ,בשליטה ובעיקר
מצחיק.
היית אדם מגוון ועמוק ,שילוב נדיר של כוח פיזי ,ידיים טובות ויכולת מחשבה חדה ומהירה .למדתי ממך
את החשיבות בלהעמיק בדברים ,בלשמר את הסקרנות הילדותית להבין ,ללמוד ולהתפתח .לא וויתרת,
תמיד שאפת לפתח עוד יכולת ,לקרוא וללמוד דברים חדשים .שילבת בין חיים פרטיים ,חיי קהילה
ופעילות לטובת הכלל .הותרת חותם על הרבה אנשים .אני זוכר שתמיד הרגשתי גאווה כשמישהו שאל
אותי מי אני ועניתי ...אני של אלוני.
למדתי וספגתי ממך הרבה .אני מודה על שעות רבות לצידך ,על חוויות אינספור של נכד וסבא אוהב ,על
דאגה אינסופית ויכולת להכיל ולחלוק מנסיון חייך .תודה על הכל .אנחנו שמחים שיהונתן זכה שתהיה לו
לסבא רבא .הוא כל כך אוהב אותך ואת סבתא וכל הזמן מבקש ללבוש את החולצה עם הטרקטור האדום
של סבא גד.
הלכת מאיתנו והותרת חלל ענק של דמות פטריאכלית שמשפחה שלמה גדלה והתפתחה לאורה .אנחנו
מבטיחים לקחת את כל מה שלימדת אותנו ,להמשיך לשמור על סבתא ולהצעיד את המשפחה קדימה.
נוח על משכבך בשלום תדליק סיגריה שם למעלה ,תנשום עמוק ותשמור עלינו מרחוק.
אנחנו אוהבים אותך ,טל ,רותם ,אופיר ,עמית ,ערן ,רחלי וג'וןג'ון הקטן .מתגעגעים אליך מאוד.
עידו
סבא!!!
סבא שלי ,כולם אומרים עליך שהיית שם דבר יחיד ומיוחד .במה שעשית דאגת להשאיר חותם אחריך.
אבל אני לא יכולה להאמין ולדבר עליך בלשון עבר ,זה פשוט לא נקלט לי שאתה כבר איננו .אצלי תמיד
היית ותישאר הסבא שלי יחיד ומיוחד ,עם כל כך הרבה פשטות שזרמה בך .זוכרת זיכרונות מילדותי
אצלכם בבית ,איך הייתי צריכה לצייר ציורים לבית הספר ושאמרתי לך "עזור לי בציור" היית מצייר על
המילימטר אחד לאחד ואם זה לא יצא כמו שאתה רצית היית מוחק ומצייר שוב עד שייצא בול כמו
שאתה אוהב.
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היו לך ימים קבועים בשבוע שהיית הולך לחוג קרמיקה ואין דבר שגרם לך יותר אושר ומילא אותך מזה.
זוכרת איך הערצתי אותך בכישרון שלך לפיסול ורציתי להיות ממש כמוך אז ניסיתי להעתיק את היצירות
שלך אבל שלך היו יותר מוצלחות.
משחקי הברידג' בשבילך היו ימים יוצאי דופן .אהבת ולא ויתרת על אף פעם .אמרת שזה טוב לשיפור
הזיכרון.
יום אחד נכנסתי אליכם הביתה ,ושם בחדר שהפך להיות לימים החדר של פושפה ,נעמדתי בכניסה לחדר
וראיתי איך השולחן היה מסודר עם המפה הירוקה למשחק הברידג' .הצעת לי לבוא ולראות אותך משחק.
חווייה נהדרת.
לא דיברת הרבה אבל שכבר יצא לי לשוחח איתך סבא ,אלו היו השיחות הכי מעניינות והכי מחכימות
שיש .כמה הסטוריה בבן אדם אחד!
לו רק יכולתי לדעת עליך יותר ...לו רק יכולתי להיפרד ממך אבל איך עושים זאת .זאת משימה בלתי
אפשרית בשבילי .תהייה איתי לנצח חי ,נושם ובועט ,חקוק בזיכרון לתמיד סבא יקר שלי.
בשבועות האחרונים שלך הייתי בבית והבאתי לך עוגה שנקראת זאכר .מקורס הקונדיטוריה שאני לומדת.
ישר אמרת לי "רותם ,זאת עוגה עם טעם של ילדות שלי ,אני ממש אוהב ,תודה רבה!"
היו לך ידיים טובות לא רק בפיסול .גם במטבח היית מכין מאכלים שרק אתה ידעת לעשות כמו שצריך:
מרק גולש ועוד ...שהיו במרקם הידיים שלך ...לא נתת לאף אחד להתערב לך ולדעת איך עושים את זה.
סבא שלי ,געגועיי נצחיים ואין לתאר את אהבתי אליך וכמה הערצה שיש לי אליך .תודה על כל השנים
היפות בהן זכיתי להכיר אותך ,בן אדם גדול נפש ,אוהב את החיים ואת האנשים שסביבו.
אוהבת אותך סבא שלי ומתגעגעת המון
ממני ,רותם נכדתך

פינת המודעה הקטנה
סדנה אודות הסוכר ועל הקשר שבין אוכל ומצבי רוח .זהר צמח
וילסון יציג עבורנו גישה תזונתית שונה ,שבאה לעשות סדר
בעולמנו התזונתי .יום שלישי  01ביוני בשעה .01:11
צהרון בביתי בשנה הבאה שכולל :איסוף מהגן/בית הספר ,א.
צהרים+א .ארבע ,עזרה בהכנת שיעורי הבית .כולל חופשים
אני יעל ,דיאטנית ,אבל אין לי קסמים ,אין לי כדורים או
תרסיסים .מציעה לך תהליך הדרגתי לשינוי שיחזיק מעמד.
מוזמנת להסתכל בדף הפייסבוק שלי :יעל ברנר – דיאטנית
טיפולי פיזיותרפיה לסחרחורות ולמגוון בעיות אורטופדיות
מהחודש מקבלת גם כאן בבית יצחק.
בית לאחר שיפוץ בן שניים וחצי חדרים להשכרה לטווח ארוך
החל מהאחד ביולי.

אנו משתתפים בצער המשפחה
על מות

גד אלוני ז"ל
מתושבי הכפר
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רוני ויסמן

110-6711016

מלכה סלע

111-1796721

יעל

110-9161179

ענבל רייס שליט

119-9166106
110-7717227

