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

גיליון מס' 1087

יום שישי ,י"ד בניסן תשע"ח 30 ,במרץ 2018

מודעת המערכת:

בשבוע הבא ,חוה"מ פסח לא יצא "השבוע בכפר".
המערכת מאחלת לכל תושבי הכפר חג אביב שמח

גורלות שונים :הסיפור הלא מוכר של יהודי רומניה
הם לא היו בשואה ,הם היו במלחמה ,הם רצו לתקן את העולם וגם לאהוב ,לא שיערו את המחיר.
מפגש מיוחד בעקבות הספר "הפרק החסר" מאת מרים יחיל-וקס
ייערך ביום א'  8.4.2018בשעה  20:00בבית העם ,בית יצחק
משתתפים :ד"ר מרים יחיל-וקס  -סופרת ,מחזאית ,מתרגמת ,דרמטורגית ומרצה.
אבי בנימין ,מוסיקאי מיכל ויינברג ,שחקנית וזמרת
על הספר( :דינה קטן בן-ציון)"/הסוף אמנם טרגי ,אך הדרך אליו מותחת במיוחד" (לאשה)"/רומן דוקומנטרי
נפלא על אהבה תקווה ומלחמה על רקע רומניה( ".עכבר העיר)"/נשביתי עד להתרגשות ולדמעות .הכותבת
הצליחה לעשות משהו ענק :לתאר תקופה ,אנשים ,לבנות משפחה מפיסות מידע קלושות – אבל בעיקר לרגש".
(פרופ' ניצה בן ארי)"/סיפור אישי כואב מסופר כסיפור מתח .איזה כישרון! חשבתי על אלזה מורנטה (אלה
תולדות) ועל עמוס עוז (סיפור על אהבה וחושך) .וגם בכיתי מדי פעם' .המחברת' של האם קורעת לב!" (שוש
וולמן)

"מועדון הסנדוויץ'"  -מפגשים לדור הביניים של בית יצחק  -יוצא לדרך!
אנחנו שמחים לבשר על פתיחת סדרת פעילויות המיועדות לשכבת הביניים של הכפר ( ,55-30פלוס מינוס,
אל תתפסו אותנו במספר) ,כי בין הנוער לוותיקים קיימת שכבה גדולה ומשובחת ,שגם לה מגיע ליהנות
מפעילות איכותית ,פה אצלנו בכפר.
אז שריינו את ה ,26.4-יום חמישי ,20.30 ,לערב פתיחה בלתי נשכח.
פרטים נוספים בהמשך.
הצוות המארגן :ענבל פרי ,ענת בן זאב ,איריס בן זאב ,אירית כהן וירון שלו

טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה
הטקס יתקיים ביום ד׳ ,כ״ו בניסן 11 ,באפריל  ,2018בשעה  20:00בדיוק ,ברחבת האנדרטה בבית
הקברות בבית יצחק .הקהל מוזמן!
ראו פרטים בעמוד האחרון
1

הודעות משרד הוועד

שעות פתיחת הדואר בפסח:
10:00-08:00
יום שישי  30.3ערב פסח
ימים ראשון-רביעי  ,4.4-1.4חול המועד .12:00-08:00 ,אחה"צ סגור
יום חמישי  5.4שביעי של פסח 10:00-08:00
שעות פתיחה של משרדי הוועד המקומי
בחול המועד פסח משרד הוועד יהיה פתוח ביום שלישי  3.4בין השעות 12:00-08:00
פינוי הגזם בחול המועד מתקיים כרגיל.
נא שימרו על כפר נקי ומסודר.
חג אביב שמח

ביטחון

תושבים יקרים,
לקראת חג הפסח רבים מכם עוזבים את בתיכם.
הנכם מתבקשים להפעיל אזעקות או כל מיגון אחר המצוי ברשותכם.
כמו כן יש לשים לב לכל תנועה חשודה של רכבים או אנשים בכפר.
בכל מקרה של חשד נא להתקשר לסייר בטלפון .053-9187395
חג שמח ,עמית מוסקוביץ ,רב"ש.

שרוליק חוגג 70
יום רביעי ג' באייר  18.04.2018בשעה 20:00
האירוע יתקיים במגרש החנייה של הקאנטרי ובריכת השחייה
 70שנות המדינה בהשתתפות ילדי ותושבי הכפר בהפקה מקומית

התכנית מורכבת כולה ברוח ההתנדבות בכפר במסורת רבת השנים.
בסיום המופע :זיקוקים,
רכבת הכפר לקטנים,
ביתנים לילדים במגרש הטניס,
הרקדה במגרש הטניס,
מתחם ריקודים מיוחד לנוער עם המרקידה נתי ניב
תוכנית ל 60-פלוס באולם הקאנטרי
ודוכני אוכל בתשלום
מומלץ להגיע בנעלים נוחות ובביגוד מחמם.
לקשור את הכלבים
חזרות:
הבמה תוקם ביום ראשון ה8.4 -
חזרות על במה לכל הקבוצות לפי תיאום עם ליאת רייס בוועד
חזרה כללית ראשונה לרצף ביום שבת  14.4בשעה 16:30
חזרה גנרלית אחרונה יום ראשון  15.4בשעה 18:00
המשתתפים מתבקשים להגיע בזמן (סבלנות ושיתוף פעולה – הכרחיים)
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נוער בית יצחק
יומני היקר ,יומני המקסים .חזרתי רק אתמול מטיול פסח המדהים ,אז נחזור קצת אחורה
אספר לך איך הכל התחיל...
קמתי ב  25.3בבוקר ,לקחתי חטיף ,ורצתי להסעה שיצאה מהסניף .יצאנו לכיוון מדבר
יהודה וכבר באוטובוס פגשתי את כל הקבוצה החמודה .צחקנו המון כל הדרך לשם ואז
פתאום הגענו למדבר יהודה -הייתי נדהם !איזה נופים ,יא ווארדי בחיים לא ראיתי כזה
דבר ייחודי !הרים גבוהים מלאים בסלעים עצומים בגודל של הבית שלי וים המלח מהצד
השני .כשהגענו לחניון הגדול והנוח כבר היו לי פרפרים בבטן ,ופתאום ראיתי את מצדה
מעליי -הרגשתי בגן עדן !ומהרגע הזה הטיול התחיל בצהלולים ושירים ,פעילויות בלי סוף
והמון צחוקים וכיף עם החברים .המדריכים היו כאלה מקצועיים וידעו הכל מהכל ,נהניתי
מהפעילויות ,והם תמכו בי בכל הרגעים הקשים במסלול ,זה היה גדול !והצחוקים בלילה
איך אפשר לשכוח ...יושבים כולם ביחד ואני מרגיש עם הקבוצה שלי בנוח .אז הלכתי לישון
מאושר באוהל עם כל החברים וחיוך גדול על הפנים ,חשבתי על כל היום שעבר והרגשתי
בעננים ...וביומיים הבאים קמתי קצת עייף .אצתי רצתי לפעילות בוקר שגרמה לי להתחיל
את היום בכיף .מפה לשם למסלול יצאנו וללכת לא הפסקנו .שוב התפעלתי מהנופים בלי
הפסקה ונהניתי בטירוף עם החברים ,המדריך והמדריכה .היו אחלה בחלה של ארוחות
והעבירו לנו עוד מלא פעילויות .מהמדבר יצאנו לכיוון הבית ,עייפים אך מרוצים ונרדמנו
ישר בלי דיבורים ובלי מצמוצים ,מפה לשם התעוררתי במושב וחיבקתי את ההורים שחיכו
לי בתחנה וחזרתי הביתה ישר למיטה.
(מפי חניך ו' 2שעבר את טיול פסח )2018
תאריכים חשובים
יום הורים שכבה ד׳ :יום ב׳23:00-21:30 9.4 ,
יום הורים שכבה ה׳:יום ב׳ 21:30-20:00 23.4
יום הורים שכבה ו׳: :יום ב׳ 23:00-21:30 23.4
יום הורים שכבה ז׳ :יום ב׳21:30-20:00 9.4 ,
יום הורים שכבה ח׳ :יום ג׳ 21:30-20:00 10.4
יום הורים שכב״ג :יום ג׳ 23:00-21:30 10.4
 10-1.7קורס מד"צים
 20-19.7אירוח בין-ישובי
 4-2.8מחנה שכב"ג
 8-5.8מחנה קיץ שכב"צ
אסנת כץ גל  -רכזת הנוער

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

 Noarby08@gmail.comאסנת כץ גל 052-8560280
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מועדון  60ונהנים
 בחוה"מ פסח לא תתקיים פעילות במועדון.
 ביום שלישי  10.4בשעה  18:00במועדון לחבר בקיבוץ מעברות ,הרצאתה של דפנה שדה טסה
על "האדם מחפש משמעות על פי התאוריה של ד"ר פרנקל ".
הסעות למועדון פייס ,האיסוף יחל בשעה  16:45מהבתים.
הסעות פעם בחודש למעברות ,האיסוף יחל בשעה .17:15
מצטרפים חדשים להסעה או מבטלים מתבקשים להתקשר לדבורה 052-3245663
או ישירות לאלי הנהג 052-321-1109

אנו מאחלים לכולם חג שמח

רואים לפני כולם – מועדון טרום בכורה
יום שלישי  01.05.18ניפגש בעין החורש להקרנת הסרט:
לא לשכוח כרטיס מינוי!!
"מה יגידו כולם – ."What will people say
כרטיס חד פעמי – על בסיס מקום פנוי ובתשלום של  ₪ 55בבוקר ההקרנה.

בשעה טובה הבריכה החיצונית נפתחה
והפסח מביא עמו שבוע של כיף קיצי!

בחוה"מ פסח יוכלו תושבי בית יצחק וגוש חי"ה ליהנות מבילוי בבריכה החיצונית
של הקאנטרי  -ללא עלות!

את חוה"מ פסח  5.4 – 1.4מבלים בקאנטרי בית יצחק!
בנימה אופטימית זו....

מנויי הקיץ לשנת  2018נפתחים ב 1.4.18
המנוי חצי שנתי ( ;30.9-1.4אין אופציה לשנות את התאריכים)
הקדימו להירשם!
מבצע אימונים אישיים!

אימון ניסיון ללא התחייבות ב ₪ 50 -בלבד!
לממשיכים לחבילת אימונים יקוזז התשלום עבור האימון הראשון מהחבילה.

בואו להתחזק ולהתחטב לקראת הקיץ עם צוות מאמנים מקצועי!
לקביעת אימון אישי ללא התחייבות :צחי 054-2250806
קאנטרי בית יצחק רח' המגדל 09-8338090 20
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בית הכנסת
זמנים לחג הפסח
חג הפסח יחול השנה עם כניסת השבת ,לכן יש לסיים את ההכנות לליל הסדר עוד לפני כניסת השבת
והחג כדי להימנע מפעולות של חילול שבת.
להלן לוח הזמנים:
יום ו' ערב החג  -סוף זמן אכילת חמץ . 10:10
מיד אח"כ שורפים את החמץ ולא יאוחר משעה  ,11:30עם שריפת החמץ יש גם לבטל אותו ולומר:
"כל חמץ הנמצא ברשותי בין אם ראיתי אותו ובין שלא ראיתיו יהיה בטל כעפר הארץ"
זמני התפילות
ביום שישי תפילת כניסת השבת והחג 18:30
הדלקת נרות עד השעה 18:38
תחילת הסדר לא לפני 19:30
אכילת אפיקומן עד חצות הלילה .נהוג שלא לאכול לאחר מכן.
תפילות שחרית בימי שבת וחג 08:00
תפילת שחרית בחול המועד 06:20
ביום שישי הבא יחול חג שני (שביעי של פסח)
תחילת התפילה  08:00תפילת יזכור 10:00
אכילת חמץ רק עם צאת השבת 07.04.18
הציבור מוזמן!

ברכת הרב לחג
ידידיי ורעיי
עוד מעט נסב לסדר ליל הפסח ונקרא כולנו את ההגדה ,אחד הדגשים המיוחדים של ערב זה הוא
המשפחה בכלל והילדים בפרט ,לעיתים אנו חשים שכל החג הזה או לפחות הלילה הזה נוצר
בשבילם כדי שאנו נעביר להם מסורת עתיקת ימים שעוברת בעם ישראל אלפי שנים.
"בכל דור חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא ממצרים" כמה קשה למי שנולד לחירות לחוש מה
עבר על עמינו בגלות ובמיוחד בדור הקודם ,לשמחתנו מי שנולד בארץ ישראל לא יוכל להבין את
משמעות הגלות והשעבוד אלא אם נמחיש לו ,ולשם כך אנו צריכים לערוך בלילה זה דברים בצורה
אחרת מכל השנה עד שהילד ישאל בעצמו "מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות" ככל שנעצים את
החוויה כך היא תשאיר רושם חזק על הדור הבא וגם הוא ידע ויבין את ערכה של החירות ועדיפותה
על כל נוחות זמנית.
תזכו לחג שמח ,לקיץ בריא ומהנה
בברכה
הרב נחום שיר

5

ספרייה

ספרים חדשים בספרייה

לקטנטנים
הופה הענק – ג'וליה דונלדסון
הנסיכה מראלה ואבעבועות הדרקון – ג'וליה דונלדסון

האריה שבפנים – רייצ'ל ברייט

לילדים
מר פילפל  -ציון זכאי
קומיקס  -סופרמן האחד והיחיד – מארק מילר

מבצר החורף – ניל בסקומב

לנוער
יומני החנונית  – 8רייצ'ל רנה ראסל
מגיסטריום  1מבחן הברזל – הולי בלק וקסנדרה קלייר
מפתח הארד – הולי בלק וקסנדרה קלייר
הילדים מסמטת ויסדן –מונה גולבק ולי כהן
נימאר הקוסם – מייקל פארט
מוזר יותר מפאנפיק – כריס קולפר

מועדון הניצולים – מייקל בורנסטין
עיר של אפר – קסנדרה קלייר
עיר של נשמות אבודות – קסנדרה קלייר
עיר של מלאכים נופלים – קסנדרה קלייר
להיות אחרת – גלילה רון-פדר-עמית

למבוגרים
נתניהו – ביוגרפיה – בן כספית
משב שלג ואפר – דיאנה גבלדון
אובססיה – נורה רוברטס
 13דקות – שרה פיינבורו
מקור – דן בראון
אהבה חורגת – פרנצ'סקה סגל
צבע השמים שלנו – אמיטה טראסי
הממלכה האחרונה – ברנרד קורנוול
באהבה ,בטירוף ,באשמה – ליאן מוריארטי
רק עוד יום אחד – קריסטין הרמל
האור שאיבדנו – ג'יל סנטופולו
מאה שנים של בדידות – גבריאל גרסיה מארקס
אימפריום – כריסטיאן קראכט
תבשילים חריפים מהמטבח הטטארי – אלינה ברונסקי
האביב של בנות ספרינג – אנה טוד
ברנאר ,זה אני – דויד פואנקינוס
החיים ה(לא כל כך) מושלמים שלי – סופי קינסלה
עיניהם צופות באלוהים – זורה ניל הרסטון
משימה עולמית  27טיוואן – גלילה רון-פדר-עמית
כמה קשה זה כבר יכול להיות – אליסון פירסון
כל אהבותיו של אליעזר בן יהודה – אליעזר בן יהודה
מדינה בכל מחיר – סיפור חייו של דוד בן-גוריון – תום שגב

ילדת החופש – ג'קס מילר
צבים כל הדרך למטה – ג'ון גרין
סדקים בזהב – מיכל שלו
הטובה שבמרגלות – אלכס גרליס
העומק של בן – קיילי סקוט
שבעה ימים בחיינו – פרנצ'סקה הורנק
התהום הפעורה בינינו – סמנטה יאנג
כוכב עולה – אביר מוקהרג'י
מינכן – רוברט האריס
שמים אדומים – דניאל שנער
הטנק – אסף ענברי
גן של התחלות חדשות – אבי וקסמן
מורשת של מרגלים – ג'ון לה-קארה
בחזרה מעמק רפאים – חיים באר
ביבליומאניה – פלובר ,אוזאן ,מנגל
יורשי הארץ – אילדפונסו פלקונס
העורכת – יעל שחם
בלי שם אמצעי – לי צ'יילד
ים יפו – גיל ססובר
נוודי הצוללות – אלון אלטרס
אתן לך את השמש – ג'נדי נלסון

הספרייה תהיה פתוחה ביום שני בחוה"מ פסח בשעות הרגילות 19:30-16:30
רותי

להתראות בספרייה 
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מכתבים למערכת
קונצרטים בכפר – קריאה "ליושבים על הגדר"
הוועד המקומי בסיוע שתי מוסיקאיות :אירית רוב ,תושבת העמק ( חניאל) ואלה טובי ,יזמו פרויקט
תרבותי רב ערך ,להביא אלינו ,בתמיכת הקרן לחינוך ולתרבות ע"ש יצחק פוירינג ,אומנים ,חלקם
מהשורה הראשונה בתחומם ,בסדרת קונצרטים תחת השם" :קאמרי לעת ערב".
ההופעות בבית העם במרחק הליכה ,המועד מוצאי שבת ,הכרטיסים במחיר סמלי של  ₪ 40ועוד
שותים יין משובח באדיבות יקב אלכסנדר המקומי.
אך ראו זה פלא ,מספר הנוכחים צנוע ,מועט מידי והדבר נותר בגדר תעלומה בעיניי.
גם בקרב המגיעים ,בולט שיער השיבה או קרחות מחמת גיל ולא של צעירים הנכנעים מגיל צעיר
לטרנד של "עידן הקרחות הנוצצות" שהשתלט על המרחב הציבורי.
ואם ישאל השואל ,האם הטעם להיענות הצנועה הוא נטילת חלק בהפגנות מוצ"ש בעיר הגדולה ,או
אירוע תרבותי אטרקטיבי יותר? סביר שייענה ,כי בעיקר בחוסר מודעות ועצלות עסקינן,
והאם לא חבל?
לא מכובד לזמן חלק מהאומנים ,שהינם מובילים בתחומם ,לאולם ריק בחלקו ,אך יותר מכך ,חבל
שלא לנצל מפעל כה מהנה ,חשוב ובעיקר נגיש.
הוותיקים שבותיקים לבטח זוכרים ,אך גם הצעירים יותר התחנכו על הקונצרטים אצל ה"ייקים"
בבית העם בבית יצחק ,כמדומני בימי רביעי ובהשתתפות מוזיקאים ידועי שם מהארץ ומהעולם.
זה הזמן לנסות ולחדש ימי התרבות של הכפר כמקדם ולפחות לנסות ולו פעם אחת להימנות על קהל
המאזינים .יכול וזו תהא ראשיתה של ידידות מחודשת עם המוזיקה הקלאסית.
ועוד יתרון ידוע ,הקונצרטים זמינים לכל גיל ,אין צורך להתחתך ,גם הגברות יושבות השורה
הראשונה אינן צריכות לעטות פרוות ואפילו נעלי בית לא ייחשבו לחריג.
למי שטרם "נפל האסימון" ,המסר הוא שלא תיתכן נוכחות של עשרות כה בודדות של צופים,
המפעל ויוזמותיו/עורכותיו ראויים להרבה יותר ,אך אל תבואו בשבילם ורק כהוקרה לפועלן – בואו
בשבילכם ,לפחות תנסו.
גד שניצר

נעלמו עציצים מבית הקברות
ביום שישי  16.3.2018קיימנו אזכרה לבעלי חיים .כמו בכל שנה דאגנו לנקות ולטפח את החלקה,
הוספנו עציצים חדשים שכל אחד מבני המשפחה הביא.
בשישי שלאחר מכן נחרדתי לגלות של העציצים החדשים שהוספנו נגנבו.
עצוב לגלות שבמושב שלנו ,שאמור להיות בייתי ,מוכר ובטוח ,מתרחשים מקרים כאלה.
כותבת אני מילים אלו בצער רב ומבקשת ממי שלקח שיחזיר את העציצים למקומם.
בברכת חג שמח ,חנה בארי
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הספד לבני ביאלי ,הוקרא בלווייתו ע"י בתו אורית
אבא שלי,
הוא לא אוהב מילים גדולות ,נאומים או פאתוס .הוא נוהג להביע עצמו בתמציתיות ולעניין -בשיקול
דעת .אך היום ,אני רוצה לדבר על אבא שלי.
כבר כמה ימים מתנגן לי בראש השיר" -איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא ,אשר היה כערבות
הבוכיות" .הבוקר ,פתחתי לראות את מילותיו ,לבדוק מה מושך אותי כל כך.
"מקני הסוף כרת לו עפיפון
וכשהיה לאיש מגבעולי הערבות הבוכיות נטה סוכה
מאבן המבצר האפורה בנה לו בית
על מי הנחל טחנה הקים .......
אך יש אשר יניח כלי מלאכתו,
ויהיה פתאום לאיש אחר".
אבא שלי ,הגבר ,האדם ,היה עז רגשות ,עקשן והחלטי ,שידע להוציא מן הכוח אל הפועל את
מטרתו .איש מעשה!!
גדל והתחנך גם בתל אביב וגם בחדרה .אהב את משפחתו .היה שובב ומרדן גדול אך כשהגיע לצבא
ידע במהירות לקבל ולמלא את חובתו .אוהב ארצו ,הוא לחם והשתתף במלחמות ישראל ורכש
בתקופה זו חברים לכל החיים .כשמצאה נפשו את שאהב ,את אמא שלי ,ציפורה שלו ,החליט באחת
כי מתחתנים .תמיד הוא האמין כי את שרוצה הוא להשיג ,עליו להשיג במו ידיו! ואכן כך עשה וגם
חינך.
יש לשקול ,יש להחליט ולעשות!
אבא שלי הוא אוטודידקט ,לומד בכוחות עצמו .עם הרבה תעוזה ,חכמה ,יכולת וגם חוצפה
ישראלית .כשרצה לבנות קריירה ,רתם את יכולותיו לטובת התעשיות הביטחוניות בישראל .כחלק
מצוות התעשייה האווירית ,יצא לארה"ב ללמוד ולהביא את הידע של מערכות מטוס הפנטום,
לישראל .אח"כ נלקח לעבודה על ידי חברת תעשיות אביזרי תעופה -חברת תא"ת ,ההיי טק של
השנים ההם ,והיה ממקימי המפעל בגדרה .לחברת תע"ש הגיע במטרה לפתח את יכולות ייצור
הנשק באוטומציה והקים מפעל.
אבא שלי כאיש משפחה -אבי ואמי הם מודל לזוגיות .כל מי שהכיר אותם השתומם לקשר החזק
הזה .הדאגה האינסופית שלו אליה -לשמור ,להגן ולעטוף מקושי או כאב וטרדות .בעוד היא מפנקת
בבית ,נותנת לו להוביל ולהתוות דרכנו ומשפיעה בדרכה שלה.
כמה עדין ומתחשב ידע הוא להיות אלינו .לשמוע ולכוון .לתת גב ובטחון .לקחת אחריות מלאה על
משפחתו -זה היה אבא שלי! בזכות אלו ,אל אחת ואחד מילדיו הוא בעל בטחון ואדם שלם.
אסיים במה אבא שלי הוא בשבילי.
כל מי שמכיר אותנו יודע על הקשר החזק ,האהבה שבינינו שלא הייתה זקוקה למילים .הוא אבא
שאפשר לי להיות גם ילדה קטנה עד לאחר גיל  .50הוא היה אבא חזק וגיבור שעזר לי לעצב את
אישיותי וכוחי .מנטור לחיים שידע לדרוש ולעודד .המון אהבה ,גם כשכעסנו ולא הסכמנו.
ממנו למדתי זוגיות מהי ,מהו ויתור ,מהי חובה ומהי משפחה.
בשנה וחצי האחרונה היה גם כאב ,אך בעיקר אהבה ,נתינה ושמחה -פשוט להיות ביחד .גם בשנה
אחרונה זו ,אבא לימד אותי את הגבורה שבהתחשבות.
לימד על הכוח שבנתינה ובאהבה .אנחנו כמשפחה מחוזקים בזכותו.
הלילה ,כשהלכתי לישון והתקשיתי להירדם ,הרגשתי אותך בליבי ,כמו תמיד מניח את ידך על מצחי
להרגיעני ,ונרדמתי.
אם יש דרך לשמור עלינו מלמעלה ,אין ספק שאתה תמצא אותה.
אנחנו כאן לפנייך ,להמשיך ערכייך ,מאוחדים באהבתך אותנו ובאהבתנו אותך.
לך לדרכך בשלום...
אוהבת ,אורית'לה שלך
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מרפאה

שעות פתיחת המרפאה בחול המועד פסח :
יום א'  - 12:30-07:30 : 1.4קבלת אחות בלבד (אין רופאה ומזכירה)
יום ב'  - 12:30-07:30 : 2.4קבלת רופאה ואחות ( אין מזכירה)
יום ג'  - 12:00-07:30 : 3.4קבלת אחות ושרותי משרד (אין רופאה)
יום ד'  - 12:30-07:30 : 4.4קבלת רופאה ואחות ( אין מזכירה)
יום ה'  - 12:30-07:30 : 5.4קבלת רופאה ושרותי משרד (אין אחות)
יום ו'  - 11:00-08:00 : 6.4רופא מחליף וקבלת אחות
בדיקות מעבדה -בחוה"מ מבוצעות בדיקות דחופות בלבד בימים  -א' ב' ד' .
בברכת חג אביב שמח ,צוות המרפאה

תודות

ביום חמישי שעבר ,ה ,22/3-נערך החמשוק האביבי.
תודה לכל הילדים שעשו סדר פסח והביאו משחקים ,ספרים ,בובות ,תכשיטים ושאר דברים.
הכל נבדק ומוין ,ובימים האחרונים נתרם לילדים ולגנים שידם אינם משגת.
תודה רבה מקרב לב ,לקרן קרפ (מטוס) על שיתוף פעולה רב שנים.
ביום רביעי האחרון ,בשעות הערב ,בחנייה שבין המרכולית למרפאה ,הועמסה משאית בארגזים
מלאים קופסאות ובהן אוכל שהכינו תושבי העמק (וכמובן גם תושבי בית יצחק) .המשאית עשתה
דרכה לחולון  -המרכז של פרוייקט כרובית ,שם הוכנסו הקופסאות לסלי מזון שחולקו לקשישים,
ניצולי שואה ומשפחות שאינם יכולים לבשל לעצמם (לאו דווקא בגלל בעיה כלכלית).
תודה רבה לקרן הרשקוביץ ברנשטיין שמרכזה איתי את תושבי בית יצחק מזה מספר שנים.
תודה רבה לכל התושבים/ות שבישלו (ותיקים וחדשים).
תודה רבה לגונן קלעי על השינוע לחולון.
שנמשיך ,כולנו ,לתת מעצמנו למען אחרים.
חג שמח ,חנה מטרני שפיגל

ברכות
לעדי קאונה
לרגל גיוסך לצה"ל,
בהצלחה!
מאחל צוות חיילים

לאביבה ואבינועם כרמלי
מזל טוב לנישואיהם של
יוליה ואייל כרמלי
מהחברים

פינת המודעה הקטנה

למסירה מכונת כביסה סאמסונג  6.5ק"ג.
רותי
אורי

למסירה גורי חתלתולים בני כחודשיים.
למכירה בית 190 :מ"ר על מגרש של  500מ"ר
בוגר תיכון 5 ,יחידות מתמטיקה ,מעוניין לתת שיעורים פרטיים
ועזרה בהכנה לבחינות ,עזרה בשיעורי ועבודות במתמטיקה לילדים
ביסודי ובחטיבה.
נמצאו אופניים חשמליות .יוחזרו לאחר מסירת אמצעי זיהוי
מדויקים.
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עומר

052-2891757
050-5620765
052-3411332
05-442100659
052-5912311
050-7701366
09-8822759

054-3096832

נער בן  16מעוניין בעבודות גינון קלות.
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