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

גיליון מס' 0177

יום שישי ,ג' בשבט תשע"ח 09 ,בינואר 1108

רישום לגני ילדים לשנה"ל תשע"ט

הרישום לגני הילדים לשנה"ל תשע"ט בבית יצחק יתקיים במשרדי הוועד המקומי
יום ראשון
יום שני
יום שלישי
יום חמישי
יום שישי
יום ראשון

82.2.4
82.2.4
82.2.4
42.2.4
82.2.4
..2.2.4

.0:88 – 84:08
.0:88 – 84:08
.0:88 – 84:08
.0:88 – 84:08
..:88 – 84:08
.0:88 – 84:08

הרישום במשרדי הוועד הוא לילדי בית יצחק בלבד ,הרשומים בתעודות הזהות של
שני בני הזוג ,בהן מופיעים שמו של הילד וכתובת המגורים בבית יצחק2
מתן כתובת לא נכונה מבטל אוטומטית את אישור הרישום והוא עבירה על החוק2
הרישום לפי תאריכי הלידה הבאים:
שנתון 0.2..2.8.0 – .2.2.8.0 : .8.0
גן חובה
שנתון 0.2..2.8.8 – .2.2.8.8 : .8.8
גן טרום חובה
גן טרום טרום חובה שנתון 0.2..2.8.8 – .2.2.8.8 : .8.8
תשלום:
התשלום לשנת לימודים הוא 2₪ .8.8
החיוב ייעשה דרך המיסים ויתבצע בשני תשלומים :הראשון ,בתאריך הרישום ע"ס  ₪ 888והשני,
ע"ס  ₪ 888עם תחילת שנת הלימודים2

ביטולים:

ניתן לבטל רישום עד לתאריך 0.1.8102
ביטולים יתקבלו בהודעה בכתב לפקס  88-44.8288או למייל liat@beit-yitzhak.org.il
דמי הרשמה בסך  ₪ 888לא יוחזרו לאחר מועד זה2
לפרטים נוספים ,נא עיינו בחוברת שנשלחה אליכם בדואר מהמועצה
או באתר המועצהwww.hefer.org.il :

תרבות

תרבות במרחק נגיעה
לאחר שני מופעים מוצלחים ביותר בכפר חיים ובכפר ידידיה תתקיים החודש הצגה בבית יצחק,
במסגרת הסדרה "תרבות במרחק נגיעה"2
תיאטרון הקאמרי מציג:

רשיון לחיים

2
בהשתתפות מרים זוהר ,אודיה קורן ושרה פון-שוורצה2
כל מה שצריך לעשות כדי להינות מהצגה מעולה בבית הוא להגיע לבית העם בבית יצחק ביום שני
ה ,.82.2.4-בשעה 2.8:08
מחיר כרטיס  2₪ 88ניתן לרכוש במכירה מוקדמת באתר המועצה האזורית או בערב ההצגה במידה
ויהיו כרטיסים2
להתראות ,יעל ברקאי  /ועדת התרבות האזורית

ט"ו בשבט הגיע!
אירוע ט"ו בשבט ייחגג בשבת 3.8.02 ,בשעה  ,10:30פעילות חווייתית לכל הגילאים:
נטיעות ,טיול בשדות המושב ,פעילויות מאתגרות והרצאה מיוחדת של אמיר בן -יהודה
בבית קפה שיוקם במיוחד לכבוד האירוע!
נקודת התחלה :מפגש הרחובות דרך נירה והכלנית (שיכון בנים  -אזור צפוני)
נקודת סיום :גן האס
* המסלול מותאם למשפחות ,כולל נתיב לעגלות ילדים אך אינו מתאם לרכיבה על אופניים
מכל סוג.

עקבו אחר הפרסומים!
נוער בית יצחק וצוות החג

תרומת עצים על שם
לקראת ט"ו בשבט אנו מציעים לתושבים המעוניינים לתרום עץ לכבוד יום הולדת או לזכרו של יקירם2
יש לפנות משרד הוועד2
איריס פרידלנדר ,יו"ר ועדת חזות הכפר

2

סדרת קונצרטים בבית יצחק
עורכות :אירית רוב ואלה טובי
עונה מס' .8.2-.8.4 0

קונצרט מס'  3מוצאי שבת  .2:32 32.2.2.3בבית העם

חמישיית המתכת הישראלית
ויוה איטליה
מסע מוזיקלי בארץ המגף
ממונטוורדי ואלבינוני ועד פוצ'יני ונינו רוטה בעיבודים מקוריים ומבריקים
ברק ייבין ,קרן יער
גיא שריג ויובל שפירא ,חצוצרנים
אנטון לוצקי  ,טובה
טל בן רעי ,טרומבון
סדרת הקונצרטים 'קאמרי לעת ערב' מתקיימת בתמיכת הקרן לחינוך ולתרבות ע"ש יצחק פוירינג

כרטיסים במחיר  ₪ 88בערב הקונצרט בכניסה
כיבוד קל :קפה ועוגה2
יין באדיבות יקב אלכסנדר

העדלאידע
העדלאידע המסורתית לה אנו מצפים כל השנה תתקיים בשבת 23.3
נושא העדלאידע השנה הוא" :הכי ישראלי" במלאת  28למדינה2
קבוצות ,משפחות ויחידים מתבקשים להתחיל לחשוב על תחפושת מתאימה2
פרטים נוספים יגיעו בהמשך 2שריינו את היום2
הוועדה המארגנת2

חוגגים 07
כמעט בפתח ? אולי עוד לא ,אבל אנחנו כבר עובדים כשלושה חודשים 22222על אירועי יום העצמאות!!!!
כדי שנוכל להמשיך אנו זקוקים בדחיפות שתפשפשו בארכיונים הביתיים2
ברצוננו לקבל תמונות של:
2.העלייה לבית יצחק
2.מתקופת תש"ח (מיום הכרזת המדינה ,מלחמת תש"ח)
20תמונות המראות אופנה של שנות ה ( 88נשים וגברים) ה 88-וה28-
28משחקי ילדים (כדור ,חבל ,מוטרס וכד') 22
ובנוסף ,מחפשים מזוודות ישנות "של פעם"2
•הורים לילדי כיתה א' נא לשמור בימבות ישנות שנוכל לצבוע אותן2
שרי כץ )88.( .84-8444 -
אנא הרימו טלפון  :רותי טאובר )888( 884-0808 -
נגיע נסרוק ונחזיר מיד2
אנו זקוקים לתלבושות עבור מסיבת יום העצמאות :למי ששמר ומוכן להעביר לנו חליפות מחויטות,
חצאיות וז'קטים לנשים ,חליפות מחויטות לגברים ,כובעי ברט נשים וגברים ,כובעי נשים של שנות
החמישים 2מדים צבאים ,לבנות ולבנים ,וחולצות משובצות מכל הזמנים2
אלו המעוניינים לקבל בחזרה את התלבושות בתום החגיגות ,מתבקשים לסמן על גבי הבגד שם מלא,
ולמסור במשרד הוועד לידי ליאת או מלי2
תודה על שיתוף הפעולה
3

התרמת דם
ב 82.2.8.4 -תתקיים התרמת דם בבית העם בבית יצחק 2בין השעות..:08-.2:08 :
תרומתך נחוצה להצלת חיים ותעניק לך ביטוח דם משפחתי לשנה(2ראה פרטים בכרטיס תורם) 2ניתן
לתרום דם מגיל  .2עם אישור הורים2
הורדת הטופס ומידע נוסף באתר מד"א WWW.mdais.ORG
חשוב! חובה להציג תעודה מזהה הכוללת תמונה ומספר זיהוי

ועדת קהילה ורווחה

דרושים מתנדבים לביקורי בית בקהילה
ועדת קהילה ורווחה מחפשת מתנדבים לביקור בבתי תושבים ,לשיחה ולחברה2
המעוניינים יפנו לאיריס פרידלנדר ,יו"ר ועדת רווחה 888-888.848

מועדון  07ונהנים
 ביום שלישי  .02.2.8.4במועדון פייס בשעה  .2:.8הרצאתה של ההיסטוריונית דפנה אוריה2
ההרצאה תלווה במצגות על וינסטון צ'רצ'יל והיהודים2
 ביום שלישי  082.2.8.4במועדון פייס בשעה  .2:.8הרצאתה של מירי ישראלי  -אמנית אקולוגית,
"סיפור אהבה בין אמנות לסביבה" 2במסע עולמי תרבותי מציגה מירי דרכים ליכולת האדם להשפיע
על המצב החברתי-סביבתי דרך האמנות2
הסעות למועדון פייס ,האיסוף יחל בשעה  .8:88מהבתים2
הסעות פעם בחודש למעברות ,האיסוף יחל בשעה 2.2:.8
מצטרפים חדשים להסעה או ביטולים מתבקשים להתקשר לדבורה 88.-0.88880
או ישירות לאלי הנהג 88.-0..-..88
נופשון ים המלח במלון לוט המחודש
מחזור ראשון  .42.עד  2..2.מחזור שני  .82.עד 2.20
מחיר לאדם בחדר זוגי  ,₪ .,888 -מחיר לאדם בחדר יחיד  ₪ .,888 -על בסיס מקום פנוי,
מחיר ליחיד בחדר של שלושה –  ,₪ .,888טיול מודרך למצדה כולל רכבל₪ 28 -
פרטים נוספים והרשמה במשרד הוועד2
מפגש דורות לשורדי השואה ומשפחותיהם
לכבוד יום המשפחה יום רביעי  22.2.4בשעה  .8:88באולם תרבות עין החורש
קסם הדורות בצליל וזמר
מופע מוסיקלי לכל הדורות עם שירי כליזמר ,וולט דיסני אופרה ושירים בעברית2
הכניסה ללא תשלום ,להרשמה :רלי/יונה/סיגל 88-48200.. ,88-484.808
פרשתם?
מרכז קשר והכוון מזמין אתכם לסדנת ניהול ותכנון "תקופת החיים החדשה"
יום שני  ..2.2.4בין השעות  88:08עד  .0:88במרכז הקהילתי האזורי-חדר ההדרכה
הסדנה תעסוק במתן כלים המתאימים לשינויים ולהסתגלות המאפיינים את תקופת החיים
החדשה 2במהלך המפגשים יעלו סוגיות שונות כגון :ניהול ותכנון הזמן הפנוי ויצירת משמעות,
התמודדות עם השינויים האישיים והמשפחתיים בעקבות הפרישה ועוד2
יינתנו כלים שימושיים ומעשיים אשר יותאמו ברמה האישית לכל משתתף לאחר זיהוי הצרכים
הסדנה בת  4מפגשים ותתקיים בין השעות  .0:88- 88:08מחיר | ₪ 88:מספר המקומות מוגבל2
לפרטים והרשמה :מרכז קשר והכוון  88-484.80.נעמי נצרneomin@hefer.org.il :
4

נוער בית יצחק
"השאלות הפשוטות ביותר הן גם העמוקות ביותר .היכן נולדת? היכן ביתך? לאן מועדות
פניך? מה מעשיך? חשוב על כל אלה מפעם לפעם ,וראה כיצד משתנות תשובותיך“.
(ריצ׳ארד באך)
ממשיכים בשביל אחריות קהילתית .לומדים על כוחה של קבוצה ,אני בקבוצה ,הסניף,
הקהילה ,מאיפה באנו ולאן אנחנו שייכים.
השכבה הבוגרת ישנה שבוע שלם בסניף ,בישלו ביחד ,אכלו ,קמו לבית הספר וחזרו
לפעילויות שונות ומגוונות .אם מסתכלים על שבוע הכיף והגיבוש הזה בצורה מעט
עמוקה יותר  -בעצם חיינו שבוע בתוך קהילה שיצרנו .עזרנו אחד לשני בשיעורי הבית,
התאזרנו בסבלנות בתור לקפה והשוקו בבוקר ,והיינו שם ביחד .חוויה ייחודית!

שבוע הנוער של עמק חפר  -לראשונה מתקיים בעמק שבוע שלם המוקדש לנוער ויכלול
פעילויות בבתי הספר ובתנועות הנוער כמו גם ערב הוקרה לנוער מתנדב במעמד ראש
המועצה2
ביום ג׳ הקרוב ,.02. ,נצא ,שכבות ד-י״ב ,מהסניף בשעה  .8:08לאגמון חפר ,משם נצעד
לבית הספר קדם  -בו יתקיים הפנינג וטקס קצר! בפעילות זו ישתתפו כלל תנועות הנוער
מהעמק 2יש להגיע עם חולצה כחולה ונעליים סגורות 2חזרה משוערת .8:88
ביום ה׳-ו׳  .8-.82.תצא שכבת ז׳ למסע התבגרות באזור המצדה 2טיול מועצה
ט״ו בשבט! יום שבת  !02.שריינו את התאריך!

תאריכים קרובים
 .8-.82.2.4השתלמות אמצע שכב״ג2
 .028.2.4פעילות שיא חודש ינואר  -תתקיים באגמון חפר בשעות 2.8:88-.8:88
 .82.2.4ערב הוקרה לנוער מתנדב -צוות2
 .82.2.4פעילות לכיתות א'-ו' בבית הספר (בזמן בית הספר)! פרטים בהמשך…
 082.2.4פעולה2
 082.2.4פעולה משותפת לשכב״ג עם גוש חי״ה ,בתום הפעילות הרגילה2
 02.ט״ו בשבט!
 82.הרצאת בוקר  8:88-.8:08להורי השכב״ג  -כלים לזיהוי חרדות ומצוקות בבני נוער
 - 82.לינה בסניף ד-ה
 .82.טיול סניפי!
אסנת כץ גל  -רכזת הנוער

”השחף המגביה עוף הוא זה המרחיק ראות"
(ג'ונתן ליווינגסטון השחף ,ריצ׳ארד באך)

 Noarby08@gmail.comאסנת כץ גל 886-5828658
5

בית הכנסת

זמני התפילות
בכל בוקר אנו מתפללים שחרית בבית הכנסת בשעה 288:.8
קבלת שבת  -החל משבת הבאה בשעה 2.8:08
בשבת בבוקר – שחרית  ,84:88אחה"צ – מנחה 2.8:.8
סדר ליל ט"ו בשבט
בית הכנסת מזמין את כל תושבי הכפר לחגוג את סדר ט"ו בשבט
בסימן "ארץ זבת חלב"22
ליד שולחנות ערוכים בפירות שבעת המינים ופירות הארץ עם גבינות ויין בחסות "המחלבה"
בית יצחק 2נשמע את החבר פיקי מאיר בנושא ייצור הגבינות בליווי סרטון2
ביום שלישי 0828.2.4 ,בשעה 2.8:08
שבת קרליבך
כמיטב המסורת נקיים בליל שבת "שירה"  .828.2.4קבלת שבת מיוחדת ,בשיריו של הרבי המרקד,
ולאחריה סעודת שבת מסורתית עשירה ומגוונת בבית העם2
זמירות לשבת עם סיפורי חסידים ילוו את הסעודה 2אווירה מיוחדת  -לא להחמיץ!
המעוניינים להצטרף לסעודה נרשמים אצל מיכל  288.-8.48.28עלות ₪ 88לאדם2
בברכה ,ועד בית הכנסת

מועצה אזורית

המחלקה לקשרי חוץ במועצה האזורית עמק חפר
במסגרת ברית מחוזות תאומות מציעה המחלקה לקשרי חוץ במועצה לתושבי עמק חפר להצטרף
למשלחת 2המשלחת השנה היא בדגש על מקצוע גננות ילדים
מוזמנים להצטרף תושבי עמק חפר שמקצועם הוא גננ/ת ילדים2
בתוכנית טיולים להכרת המחוז זיגן ויטגנשטיין וכן סיורים ומפגשים מקצועיים2
המשלחת תצא בתאריך  .0ביולי  .8.4ל 4 -ימים ותחזור ב .8 -ביולי  .8.4המשתתפים יתארחו
בבתי המשפחות ברחבי המחוז2
תנאי סף• :תושב עמק חפר •ידיעת השפה האנגלית •התחייבות לאירוח חוזר באוקטובר .8.4
עלויות :כרטיס טיסה  .88 +אירו
לפרטים והרשמה:
ז'רר לפונד – מנהל המחלקה לקשרי חוץ Ex-Relations@hefer.org.il 888-2.888.2 88-484.8..
רחל אנגלברג enrachel@gmail.com 888-8..0.84 -
מרכז היזמות החדש "ירוק" בעמק חפר מזמין אתכם
למפגשים והרצאות מרתקות במגוון נושאים מעולם היזמות והחדשנות.
האירועים יתקיימו באולם ההרצאות הנמצא במרכז היזמות ירוק ,בסמוך לקמפוס רופין2
להרשמה ללא עלות ופרטים נוספים הכנסו לאתר  yarok-hok.comאו בטל'88-4484408 :
 .2.2.4יום חמישי .4:08
אירוע פתיחת תערוכת אומנות ייחודית בשיתוף גלריית  Art & Aboutוהרצאה של האמנית ליאת
סגל המשלבת טכנולוגיה ואמנות במגוון עבודותיה המוצגות ברחבי העולם (התערוכה תתקיים בין
התאריכים ).-..2.2.4
להרשמה

מרכז היזמות מזמין את תושבי בית יצחק
שער חפר  -יזמים ובעלי עסקים ליום עבודה
בחללים המשותפים
לפרטים נוספים  09-8808830בFacebook -
או במייל office@yarok-hok.com

חינם!!!
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מכתבים למערכת

הספדים שהוקראו בלווייתה של נורית אלדרור

אמא אהובה שלנו
אין לנו מספיק מילים כדי לתאר את מה שהיית עבורנו ,תוך כדי רישום שורות אלו אנחנו מנסים
לעכל שאינך איתנו עוד2
הלכת לנו בכזו פתאומיות והותרת חלל עצום אצלנו ,כאמא ,כסבתא ,כסבתא רבתה שלנו2
אין ספק שאת אמא במובן הרחב של המילה ,החם ,המחבק העוטף והאוהב2
המשפחה שלנו הייתה עבורך כל העולם ,הילדים הנכדים והנינים שלך מילאו את עולמך בגאווה,
ההתעניינות שלך בהם ,הסיפורים האישיים שלהם מילאו אותך2
נולדת בארץ בכפר ידידיה להורייך אללי וולטר יוצאי גרמניה 2ואחות בוגרת למיכה ,היית מאד גאה
על כך שנולדת בארץ ,ותמיד נהגת לומר :אני צברית גאה2
את אבא הכרת בהדר עם ,לאחר ששרד את השואה והגיע לארץ2
יחד הקמתם בית בקרית גת כחלוצים 2שם ,אבא עבד כפקיד בבנק ואת עבדת כאחות לעולים
חדשים 2בראשית שנות ה ,88-לאחר הולדתה של טלי ,רצית לחזור לעמק חפר ,לגור בסמיכות
להורייך והחלטתם להשתקע בבית יצחק ,כאן בניתם את ביתכם וכאן אני נולדתי2
הבית היה חשוב לך מאד :נקי ,מסודר ,חם ,ותמיד עם המטעמים והריחות המיוחדים לך2
כילדים ,מדי יום חיכתה לטלי ולי ארוחת צהריים חמה וטעימה ,לכל אחד המטעמים שהוא אוהב2
ארוחות שישי וחג היו חגיגה מיוחדת שופעות טעם ושיח פורה2
כצעירה היית נמרצת ,פעלתנית ,תמיד ממהרת ,עם רשימות ,תזכורות ,שלל משימות והוראות
לכולנו222ישירה וספונטנית2
בשנים האחרונים הקצב השתנה ,אך הדאגה למשפחה והגאווה בה התעצמה 2מדי בוקר ,מוקדם
מוקדם סבב טלפונים ראשון ,לוודא שכולנו יוצאים לעבודה ,ללימודים ,שהשגרה מתקתקת 2ואם
במקרה יצאתי באיחור קל לעבודה ,מייד התקשרת לברר מה קרה ,איך זה שעוד לא יצאת?
אבא נפטר לפני קצת יותר משלוש שנים ,וברגעיו האחרונים בקשתו היתה שנדאג לך ונטפל בך כמו
שהוא דאג וטיפל בך 2אנו תקווה שמלאנו את בקשתו זו כפי שציפה2
השנים האחרונות בלי אבא ,היו שנים לא קלות עבורך ואת זאת כולנו ראינו 2לאחרונה דיברת רבות
על געגועייך אליו2
רק לפני חודש כשחגגנו לך את יום הולדתך ה 28-כמו שאת אוהבת ,בבית ,מוקפת בכל המשפחה,
מאושרת ושמחה ,אמרנו לך כי בשנה הבאה ,ב"ה נערוך מסיבה גדולה ליום הולדתך ה248-
אך את בנחרצות המאפיינת אותך ,הודעת לנו ,כי לא תגיעי לגיל 248
אמא ,כפי הנראה ,כבר אז ,ידעת וחשת דברים שהפעם בחרת לא לשתף אותנו בהם2
אמא ,קשה להאמין כי רק לפני יומיים עוד היית עמנו ,בריאה וצלולה ועכשיו אנו נפרדים ממך
לעולמים 2מותך הפתאומי משאיר אותנו ,המומים וכאובים 2אך נחמתינו היא שלא סבלת זמן רב,
כשיודעים אנו עד כמה פחדת מהרגע הזה2
אמא ,מקווים אנו כי תיפגשי עם אבא ,ותהיו מאושרים יחדיו כפי שהייתם בחייכם2
זיכרונות אלו שאנו נוצרים עמנו ילוו אותנו לכל חיינו2
נוחי על משכבך בשלום ושמרי עלינו ביחד עם אבא מלמעלה2
אוהבים מאד וכבר מתגעגעים
סבתא אהובה שלנו
שנונה ,חדת לשון ומחשבה ,תמיד היית בעניינים ,כל יום מתקשרת לילדייך ולנכדייך 2שואלת המון
שאלות ולא מוותרת עד שלא יודעת דו"ח מצב מדויק ומפורט -איך מרגיש ומה עושה? מי בעבודה
ומי בגן? זוכרת כל יום הולדת וכל אירוע ואפילו מתקשרת כמה ימים קודם ומזכירה לנו2
שואלת את עמית על הלימודים ואיך הולך בתואר? מאחלת הצלחה לענבר בכל בוחן ,מבחן ועבודה
ותמיד אומרת כמה שהיא רוצה לראות את ענבר מסיימת את התואר במשפטים ,מקפידה לאחל
לעידו גוטה מורגן בדרך להסעה לרופין ,שואלת את איתי איך מסתדר בדירה החדשה? בודקת עם
עדי איך הולך בעבודה? מתקשרת למאיה לשאול איך היה בטיפת חלב והאם כבר יוצאות שיניים2
מזכירה לרונן להביא אוכל ממשמר ,לשאול איך היה בעבודה ולטפל לה בכל מה שהיא צריכה,
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מתקשרת לטלי להזכיר לה להכין פירה לקנות גלידה ותרופות ,מוודאת עם עמית מתי היא באה
לסדר אותן? ומכינה עם ענבר כל שלישי רשימת קניות2
זוכרת כל אירוע וכל יומולדת ומתרגשת מאד לפני 2גם בשנים האחרונות ללא סבא הקפדת הקפדה
יתרה להיות נוכחת בכל אירוע משפחתי -הברית של נועם נינך והבר מצווה של עידו נכדך שכללה
נסיעה לירושלים לכותל ,אמרת לי אז הנסיעה היתה לי קשה ואני כל כלך שמחה שבאתי ,כל הזמן
התגעגעת לסבא יעקב ומשימות שהוא היה עושה מילאת פתאום את -היה לך כל כך חשוב שכל אחד
יקבל ברכת יום הולדת מושקעת ורתמת לכך את הנכדות שבאו לעזור לך כי את כבר התקשית
לכתוב בעצמך2
תמיד היית אסירת תודה על חלקך -אמרת שזכית לנכדים ולנינים לתפארת ,שאת נהנית מהם –
הערכת את מה שיש וכך היית דוגמא אישית לצניעות וענווה ,לאדם השמח בחלקו הרואה את חצי
הכוס המלאה 2בצניעותך לא דרשת מהסובבים אותך דבר ,חומריות לא עניינה אותך ,תמיד היו
חשובות לך שיחות הטלפון מדי בוקר ,להן חיכית מהרגע שהתעוררת 2הפכת את היום ללילה והיית
קמה בשתיים לפנות בוקר ומחכה במיטתך בסבלנות תוך הקשבה לרדיו שתגיע השעה  8:08ותוכלי
להתקשר לכולנו ולהתעדכן 2גם בכניסה לביתך ניכרת היתה צניעותך בכל דבר -לא הזזת או שינית
מאז שסבא נפטר דבר ,לא בכניסה לבית ,לא במטבח ולא בחדרו ,רק חיכית להצטרף אליו ,שלוש
שנים חיכית2
כרעם ביום בהיר נפלה עלינו הבשורה וכולנו הופתענו ,ביום ראשון עוד דיברנו – הבטחת למאיה
להתקשר לשאול איך היה בטיפת חלב ,הבטחת לעדי שתתקשרי ביום שישי לאחל מזל טוב לאמיר2
חשבנו שזה עוד בוקר שגרתי כאשר התקשרת לרונן ביום שני בשש בבוקר רק שהפעם אמרת
שנפלת ,מאותו רגע החלה התדרדרות מהירה כל כך2
מי היה מאמין שאירוע שהתחיל כאבחון של שבר באגן יגמר לאחר  84שעות של כאבים ומלחמות,
ביקור בשני בתי חולים ומאבק עיקש על חיים ,במהלכם הראית לנו גם בדקות ה קשות כשהרופאים
עשו מאמצים עילאיים להציל את חייך ,את עוד הזזת ידיים והראית לנו סימן שאת נלחמת בין
חיים למוות 2אך אתמול בשמונה וחצי בבוקר הודיעו לנו את הבשורה המרה 2סיימת את המאבק
ואנו מקווים שאת מצטרפת לסבא יעקב ,כמו שאמרת שאת כל כך מתגעגעת אליו ושאת עצובה כי
הוא חסר לך 2עוד ביום שני כשאת סובלת מכאבים ותחת השפעת משככי כאבים אמרת זאת 2סבא
יעקב לא יחסר לך עוד ,כעת את מצטרפת אליו והינכם מתאחדים 2אנו מקווים שאת שלווה ,שניכם
תחסרו לנו מאד ,שמרו עלינו מלמעלה ותמיד2
לפני פחות מחודש ,חגגנו לך יום הולדת  ,28כולנו יחד בארוחה משפחתית סביב השולחן ,הילדים,
הנכדים והנינים ,את היית מאושרת וגאה לראות את המשפחה מאוחדת ואמרת שהמשפחה היא
הכל בשבילך 2בארוחת יום ההולדת עמית התעקשה לשחזר תמונה של ארבעה דורות שצולמה
במקור בשחור לבן כשטלי בתך היא התינוקת וכיום את הינך הסבתא רבא בתמונה ונועם וניר הם
הנינים 2מי חשב שזאת תהיה התמונה האחרונה שאפילו לא הספקנו לפתח לך 2ובדיוק ככה אנו
רוצים לזכור אותך2
נוחי על משכבך בשלום עם סבא ,אתם תלוו אותנו תמיד ,אוהבים מאד מאד ומתגעגעים2
הנכדים מאיה ,איתי ,עמית ,ענבר ,עדי ועידו

מועדון ברידג' "בית יצחק"

ברצוננו להודות מקרב לב לסוזאן ומיקי נהב ,על תרומתם הנדיבה לרגל יום הולדתו של חבר המועדון
גדעון נהב ,המועדון רכש מכספי התרומה מחשבוני ברידג' ,המחשבונים יקלו מאד על כולם באיסוף
התוצאות ,ובסיום הערב נראה תוצאות סופיות און ליין2
מועדון הברידג' מונה כ -88משתתפים ,מחציתם תושבי בית יצחק2
זהו משחק חברתי מהנה ,מצריך חשיבה ,ומשפר את הזיכרון ,כל אחד שיודע לספור  .0או  88יכול
ללמוד לשחק ,גם משרד החינוך בשיתוף עם התאגדות הברידג' החלו לקיים חוגי ברידג' מכיתות א'
ואילך 2ברצוננו לקיים קורסים בימי שלישי בבוקר ,ניתן להירשם לחוג מתחילים  ,או לחוג שלב ב'2
הקורס מועבר ע"י מורה מוסמכת לברידג'  ,מטעם אגוד הברידג' 2פתיחת הקורס מותנה במספר
המשתתפים 2ניתן להירשם במשרד הוועד אצל ליאת
לקבלת פרטים נוספים ,ניתן לפנות לדני יעקובי 88.-8848822 :רלי אלישיב888-..88.88 :
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תודות

תודה למי שתכנן פעל ביצע ועזר להשלמת פרוייקט שידרוג הכביש ברחוב הראשונים
למרות האבק החפירות הבוץ והרעש  -היה שווה!
תענוג לנסוע ברכב ,לרכוב על אופניים ולצעוד ברגל
בתקווה שבעלי הרכבים אכן יחנו בצד הדרומי באזור הכורכר למרות שהשטח צר ולא יחנו על שביל
האופניים והמדרכה
כל הכבוד ותודה
ממשפחת טאובר ואני בטוחה שדיירי הרחוב האחרים מצטרפים לתודות

תודה ענקית לצוות המתנדבות והמתנדבים של צוות "סירי לידה" בראשות טל קפלינסקי שסידר לי
חזרה חלקה ונעימה הביתה מבית החולים 2חודש מפנק של אוכל מעולה עד הבית 2יש אנשים נהדרים
בכפר ,כדאי שתכירו2
ליאור קריצמן ברן

פינת המודעה הקטנה

אם את/ה בגיל שנה ( )-+יש מקום במשפחתון שלי2
להשכרה בית מטופח  8חדרים וגינה גדולה ,במרכז המושב
למסירה משחק שבץ נא באנגלית 2נמצא אצל ליאת במשרד הוועד 2כל
הקודם זוכה!
בחורה חביבה מחפשת חדר למגורים בבית (אפשר אצל אישה מבוגרת)2
מחפשת בייביסיטר עם גישה טובה לילדים כל יום ראשון בשעות .4:88-
2.8:08

מלכה

888-8088.48
88.-8288408

888-8840808
דבורה לאה 888-.888080

אנו משתתפים בצער המשפחה
על מות

אנו משתתפים בצער המשפחה
על מות

נורית אלדרור ז"ל

רן ַּכהן ז"ל
מתושבי הכפר2

מתושבי הכפר2

אזכרה
במלאת שנה למותו של

אברהם אריה וולפס ז"ל
נקיים אזכרה
ביום שישי  .82.2.4י' בשבט התשע"ח
בשעה  .8:08בבית העלמין בכפר
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