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

גיליון מס' 1119

יום שישי ,כ"ז באלול תשע"ח 7 ,בספטמבר 8112

הודעה מהמערכת

בתקופת החגים ועד סוף חודש ספטמבר ,יצא גיליון אחד ,לפני יום כיפור .הודעות לגיליון זה
יתקבלו עד יום ו'  .9..1הגיליון שאחריו יצא אחרי סוכות ב.0.95-
שנה טובה ממערכת "השבוע בכפר"

משולחן הוועד

ברכת יו"ר הוועד לשנה החדשה
השבוע חנכנו את 'גן המייסדים' וצאצאי הוותיקים סיפרו לנו ולדור הצעיר את סיפורי ראשיתם של
ארבעת היישובים – גן חפר ,שער חפר ,נירה ובית יצחק.
סיפורים השזורים גבורה ,עיקשות ,נחישות ,התמדה ,כוח רצון ,התנדבות ותחושת שליחות לדורות
הבאים.
הבה ונלמד מהמייסדים ומהוותיקים ,נשאב השראה מהם וממעשיהם ,נמשיך את מורשתם שהיא
היא התשתית לקהילתיות שלנו כאן בכפר.
תשתית זו תמשיך לשאת את חיינו הקהילתיים הפוריים ,על תכניהם הרבים והמגוונים בימי חול,
בימי חג ובימי זיכרון ,רק אם נדע לשמור ולשמר את רוח ההתנדבות של כולנו ,צעירים ומבוגרים,
חדשים וותיקים ,חברי אגודה ותושבים אחרים .על כולנו חל הציווי להשתתף בהתנדבות זו ,על כל
אחד מאיתנו להבין שקיומה של תשתית קהילתית זו תלוי בו ובהתנדבותו.
בעוד פחות מחודשיים יתחלף ועד הכפר וייבחר יו"ר חדש לוועד המקומי ,נאחל לו ולכולנו שהוא
וחבריו ישכילו לחזק את היסודות הקהילתיים שלנו ,לשמור על מורשת הוותיקים ,לשאת את לפיד
מסורת המייסדים ולמוסרו בעתיד לדורות הבאים.
שתהיה שנת תשע"ט שנת ברכה לכל אחת ואחד מאיתנו.
שנה טובה ,הרצל חסון

יום כיפור בקהילה שלנו.
כבכל שנה אנו מציעים שלוש שעות של התכנסות בבית התרבות בשער חפר:
בשעה  : 95.55ידבר איתנו ניתאי אלוש על הקשר בין יהדות ליזמות.
בשעה  :99.55יספר לנו גדעון פרנק על אנרגיה גרעינית.
בשעה  :90.55נסיים ב"שירת הלב" עם נעמי פארן.
הילדים מוזמנים להגיע בשעה  99.55לגן האס לשעת סיפור עם חנהל'ה .
תודה לתושבי הכפר שמוכנים להקדיש מזמנם למען הקהילה.
גמר חתימה טובה ,ג'ודי -יו"ר ועדת תרבות
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חג המים 8102
חג המים שלנו מסמן את סיום חופשת הקיץ ,דבר שיכול לגרום למצב רוח ירוד בייחוד אצל
תלמידי בתי הספר .אבל מי שהיה היום בבריכה ,בין השעות  90.55ל  91.55הרגיש שהגיע לקרנבל!
כזו המולה שמחה כבר מזמן לא הייתה בבריכה.
כל שטח הבריכה היה מקושט בצורה מ-ד-ה-י-מ-ה! "מדוזות" יפהפיות ,צבעוניות ,התנופפו ברוח
והכניסו את כל הבאים לאווירה חגיגית .האומגה ומגלשות הניילון חזרו לפעילות וכמו תמיד היו
האטרקציה .מתקנים ביתיים נוספים כיכבו גם הם בשתי הבריכות .צביעת החולצות הייתה
"החייאה" של תחנה שכבר שנים לא הופעלה וקצרה שבחים רבים.
על כל ה"קרנבל" ניצחה אירית אברהמי במסירות ,באכפתיות ובנתינה אין סופית .אפילו גייסה
את בני המשפחה לעבודה בחג הזה ...תודה ענקית למשפחת אברהמי שאפשרתם לאירית להירתם
למשימה ולהעדר כל כך הרבה שעות מהבית ובסוף גם להתגייס כמפעילי תחנה ומקשטים! כל
הכבוד ותודה מקרב לב.
על שעות העבודה להכנת ה"מדוזות" הייתה אחראית מירה קרבס -חנניה .מירה הייתה מגיעה ישר
מיום העבודה ל"עבודת שעות נוספות" בייצור המדוזות .מירה דאגה שכל יום יהיו בנות שיעבדו
בהדבקה ,גזירה וחיבור כל חלקי המדוזות ,ותרמה הרבה שעות משלה לפס היצור כולל תליית
המדוזות בשבת .תודה רבה מירה ,כל דבר שאת לוקחת את מבצעת ב .955%
גיוס מתנדבים לתחנות ולעבודות הקמה ופירוק חרק קצת הפעם .היה קשה לגייס מתנדבים
שנדרשים כדי להבטיח את שלום הילדים (במגלשות ,במתקנים) .אשמח "להאשים" את העובדה
שהרבה אנשים היו בחו"ל בעת ניסיונות הגיוס ואני מקווה שהבעיה הייתה חד פעמית .ללא
מתנדבים לא יהיו לנו חגים!
כבר  90שנה שמיכל צופי עוסקת בגיוס מתנדבים לתחנות ,לפירוק ולהרכבה בחגים שונים!! למרות
שרצינו לשחרר את מיכל הפעם ,לא יכולנו -עקב מצוקת המתנדבים גויסה מיכל מחדש .תודה רבה
מיכל! מה היינו עושים בלעדייך??
תודה לכל הצוותים שעבדו בכל זאת והראו שאיכפת להם.
תודה למלי שנמצאת כל הזמן איתנו גם בהכנות  ,גם בהקמה וגם בפירוק.
תודה לצוות המצומצם מהשכב"ג שבא לעזרתנו בהקמה -הייתם קרש הצלה ,בלעדיכם לא היינו
מספיקים להקים הכל.
תודה גדולה למיכי נהב על תרומת כל האבובים שאפשרו בניית תחנות ביתיות מוצלחות
ומשמחות! תודה לגידי ולטר שאפשר לנו לנפח את כל האבובים אצלו במוסך.
תודה לכל תושבי הכפר ולמשפחות שבאו ליהנות מאחה"צ כל כך שלנו.
שנה טובה ,ג'ודי -יו"ר ועדת תרבות.

הודעות משרד הוועד
איסוף גזם בחגים
ביום ג ה 9991 -ראש השנה ,לא יהיה איסוף גזם
אנו מבקשים לא להוציא גזם לשטח הציבורי .בואו נשמור על כפר נקי.
שנה טובה ונקייה
שעות עבודה בסניף הדואר בתקופת החגים
 1.1יום ראשון – ערב ראש השנה  -עד השעה 95:55
 9..1יום שלישי – ערב יום כיפור – עד השעה 95:55
 0..1יום ראשון – ערב סוכות – עד השעה 95:55
 .5.1יום ראשון – ערב שמחת תורה – עד השעה 95:55
בחוה"מ סוכות  -פתוח עד השעה  .90:55סגור אחה"צ
שעות עבודה בחגים במשרדי הוועד המקומי
ערב ראש השנה ,יום ראשון - 1951 -עד השעה 90:55
ערב יום כיפור -יום שלישי  - 9.951עד השעה 99:55
ערב חג סוכות -יום ראשון  -0.951עד השעה 90:55
חול המועד סוכות -פתוח רק ביום שלישי  00951עד השעה 9.:55
חג שמח ושנה טובה
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תאריכי פינוי פחים בתקופת החגים

ראש השנה
פח חום -1.1 -יום ראשון השכם בבוקר -יש להוציא את הפחים במוצאי שבת - 9..51 .פינוי רגיל
פח ירוק -9..51 -פינוי רגיל.
פח כתום -יום שלישי  -99.51במוצאי החג
יום כיפור
פח ירוק-יום חמישי פינוי רגיל
פח חום -יום שני וחמישי -פינוי רגיל.
פח כתום -יום ראשון  -91.51פינוי בלילה
חג סוכות
פח חום -יום א  -0..51השכם בבוקר -יש להוציא את הפחים במוצאי שבת .יום חמישי -פינוי רגיל
פח ירוק -פינוי רגיל
פח כתום -פינוי רגיל

המרוץ ייערך ביום שישי  8.01.8102החל מהשעה  50:55בגן שער-חפר.
המרוץ הינו מרוץ שטח למרחקים  0 ,0ו 95-ק"מ
רישום באתר .4SPORT
ולשתף את דף הפייסבוק של המרוץ.
מוזמנים לסמן

ספרייה
שעת סיפור בספרייה
ביום א'  0.95בשעה  90:55נקיים שעת סיפור בספרייה
'דובון לא לא' – עם אורנן מ"תיאטרוני"
מעשה בדובון קטן וחום כולו,
שעל כל השאלות ענה ב"לא" ו"לא" ו"לא"
עד שפיה קטנה לימדה אותו לקח חשוב
אז חזר הוא להיות אותו דובון אהוב.

הכניסה חינם!
בתמיכת המחלקה לספריות – משרד התרבות והספורט

תרבות מרכז חפר

הלילה הוא שירים

 ,01.1מוצ"ש ,בשעה  ,09:55המופע:
" הלילה הוא שירים"
בקיבוץ משמר השרון – מסע מוסיקלי סוחף משיריה של חווה אלברשטיין.
מחיר כרטיס  ,₪ 10הזמנת כרטיסים באתר המועצהwww.hefer.org.il :
אל תפספסו!
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מועדון  06ונהנים
השבוע נשלחה לבתים תוכנית ההרצאות לשנת פעילות אוקטובר – 059.יולי .0591
מפגש ראשון יתקיים אחרי החגים ביום שלישי  059.. 0.95בבית הפיס .פרטים יפורסמו לקראת המפגש.
בואו ליהנות משנת פעילות מהנה עשירה ומעניינת
מאחלים לכם שנה טובה
הוועד מקומי וחברי ועדת  01ונהנים

טיול אוקטובר  - 8602יום ראשון 04106102

סיור אתנוגרפי בגליל המערבי – תרבות דת ואמנות
עם עדנן כביש – מורה דרך ,סא"ל בצה"ל ,מנהל מכינה של הסוכנות היהודית
דרגת קושי הטיול :בינונית-קלה ,יש להצטייד בכיסא גלריה .ארוחת בוקר  +צהריים עצמאית
מחיר הטיול ₪ 9.5 :לאדם כולל איסוף מהישובים ,הדרכה וביקור באתרים.
ההרשמה במשרד הוועד בתשלום בלבד.

שלכת בצפון – נופש סתיו 8602

כפר הנופש מרום גולן – בקתות מפוארות וחדרי אירוח מפנקים1
המחזור הראשון מלא .נשארו מקומות במחזור השני  04-00.00.8102 -ראשון עד רביעי.
מחיר למשתתף בחדר זוגי  , ₪ 9,105מחיר למשתתף שלישי בחדר ,₪ 9,.00
חדר יחיד רק על בסיס מקום פנוי .₪ 0,.90 :תוכנית עשירה ומגוונת.
*פרטים והרשמה במשרד הוועד *מספר החדרים מוגבל *כל הקודם זוכה 

פותחים שנה חדשה של מועדון סרטים טרום בכורה
החוג יתקיים בימי שלישי (אחת לחודש) בהנחיית מבקרי קולנוע ומרצים מתחומים שונים.
בתוכנית  1מפגשים :התכנסות כיבוד ושתייה ,הרצאה ,הקרנת סרט טרום בכורה.
*מחיר ₪ .05 :ללא הסעה ₪ 095 ,כולל הסעה .כניסה חד פעמית( ₪ 15 :על בסיס מקום פנוי
ולא כולל הסעה) .ניתן לרכוש מנוי עם הסעה  9ללא הסעה.
פרטים והרשמה במשרד הוועד.

ההרשמה למכללת הוותיקים הסתיימה.
אין יותר מקומות פנויים באולם ולכן אין להגיע באופן חד פעמי.

מרכז קשר והכוון במועצה
סדנאות שנפתחות בקרוב לפרטים והרשמה :מרכז קשר והכוון 51-.1.91.0
תמי סלוצקי -מנהלת מרכז קשר והכוון 505-0.09151
 סדנת ניהול ותכנון "תקופת החיים החדשה"
 קורס סמארטפון
 סדנת הכנה כלכלית לתקופת החיים החדשה
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נוער בית יצחק

ברגעים אלו נמצאת השכבה הבוגרת בהשתלמות פתיחת שנה בה נתחיל ״להריץ״
את השנה :נתגבש כצוות ,נעבוד על טקס פתיחת השנה (שייתקיים ב ,)1.95נקבל את שכבת ט׳
לשכבה הבוגרת ,נתחיל לעבוד בצוותים ,נאכל ונהנה!
כחלק מפתיחת השנה (ובמשך כל השנה) אנחנו עובדים לפי ערכים מובילים:
תנועת הנוער היא ארגון חינוכי ארצי המסייע ותורם לשימור ולפיתוח של ערכים
חברתיים וממלכתיים ופועל בתפיסה חינוכית של "נוער מוביל נוער" .היא מחנכת להזדהות עם
ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית וליחס של כבוד לזכויות האדם ,לתרבותו
ולהשקפותיו של הזולת ולערכי חלוציות והגשמה.
תנועת הנוער מחנכת ברוח עקרונות החינוך הבלתי-פורמאלי לפלורליזם ,לסובלנות ולקבלת האחר.
לכבוד ,לזכויות וכבוד האדם ,לתרבותו ולהשקפות הזולת ,תורמת לקהילה שהיא פועלת בה9חלק
ממנה ומחנכת להעצמת החניך כפרט וכחבר בקבוצה.
העקרונות העיקריים של תנועות הנוער הם מעורבות ,אחריות ,מחויבות חברתית קהילתית .כבוד
וסובלנות לאחר ,לשונה ,כפרטים וכקבוצות .חיזוק התחושה של פרטים בחברה כי הם מוכלים בה
ואינם מודרים ממנה .חינוך להפעלת חשיבה ביקורתית ולמוכנות ולהיערכות לשינוי .מימוש עצמי
חברתי ואישי .מקום להפגנת כישורים ותרגול מילוי תפקידים אישיים וחברתיים שאינם זמינים
בעבור הנוער במסגרות חינוכיות אחרות .העצמה.
המטרה הראשונה בחוק החינוך הממלכתי של מדינת ישראל היא "לחנך אדם
להיות אוהב אדם" ,מטרה זו היא ערך עליון העומד בבסיס העשייה החינוכית שלנו החינוך הערכי
אינו עומד לבחירה ,החינוך לערכים אינם נקנים בשעה ואינם נתונים לתחום דעת כלשהו ,אלא
שזורים כדרך חיים ,בפעילויות השונות שלנו .יחד נתחיל כולנו שנה חדשה כשבפנינו ניצבת המטרה
החשובה ביותר :להיות אנשים.

מאחלת לכולנו שתהיה שנה טובה ,מלאה בעשייה ,התנדבות ,והוקרה של
כל הטוב שיש לנו מתחת לידיים במושב ובקהילה.
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
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בית הכנסת

ברכת הרב
"יהי רצון שתהא השנה הזו שנת אורה"
לתושבי הכפר ברכת ה' עליכם!
עם פרוס השנה החדשה נהוג לברך איש את חברו לשנה טובה תיכתב ותחתם .גם בתפילת "ונתנה
תוקף" המפורסמת אנו אומרים "בראש השנה יכתבון וביום כיפור יחתמון" .בהזדמנות נפלאה זו
אני רוצה לברך את תושבי הכפר שתהיה להם שנה מאירה .כמו המשפט המצוטט בכותרת מתפילת
הכהן הגדול ביום הכיפורים .כמובן שאין הכוונה לאור הרגיל של השמש שיזרח עלינו כתמיד (כך
לפחות אנו מצפים) אלא לאור פנימי שיש בכל אדם ,האור הנפלא הזה צריך לצאת מהפנימיות שלנו
ולהאיר את הלבבות של הסביבה .ועל כך כותב לנו הנביא ישעיהו שבתקופת הגאולה (תקופתנו)
יתקיים בנו הפסוק "קומי אורי כי בא אורך" ,שנזכה להאיר את הסביבה באור המיוחד שיש לכל
אחד ואחד בפנימיות שלו .אני מאחל לתושבי הכפר שתהיה לכם שנה מוצלחת ,שנה שיתמלאו
משאלות לבכם לטובה ונזכה בה כולנו לכתיבה וחתימה טובה.
הרב נחום שיר
שנה טובה ומתוקה

לוח זמנים לחגי תשרי
ראש השנה יום א' ,51.51.059. ,הדלקת נרות וכניסת החג 9.:..
ליל החג  -מנחה וקבלת החג 9.:.5
שחרית ,יום ב' 5.:55 ,95.51
תקיעת השופר תחל במשוער בשעה 95:55
מנחה ותפילת "תשליך" 9.:.5
יום שני של חג שחרית 5.:55
9.:.5
מנחה
תקיעת השופר ביום השני תחל במשוער בשעה 95:55
שבת שובה  -הדלקת נרות של שבת 9.:0.
9.:.5
מנחה וקבלת השבת
שחרית  5.:55מנחה 9.:.5
יום הכיפורים יום ג' 90.51
מנחה לערב יום הכיפורים 9.:.5 -
תפילת כל נדרי 9.:.5
מנחה 91:.0 -
שחרית ותפילות היום – 5.:55
תפילת 'יזכור' ותפילת נעילה 9.:55
סיום הצום 91:90
91:50
תקיעת שופר
 הערה קטנה – "יזכור"
על פי הקבלה יש עניין גדול להזכיר נשמות הנפטרים ביום הכיפורים .לכן באים רבים לבית הכנסת
לתפילת "יזכור" ויש בזה גם משום מצוות כיבוד הורים לאחר מותם ,אנו בבית הכנסת הצמדנו את
הזכרת הנשמות לתפילת נעילה כדי להקל על אלו הרוצים לבוא ולומר "יזכור" .
הדלקת נרות וכניסת הצום 9.:0. -

שבת האזינו  – , 09-00.51.9. ,קבלת שבת  , 9.:.5שחרית 5.:55
סוכות
ליל התקדש החג ,יום א'  91:.5 ,0..51.9.מנחה וקבלת החג.
שחרית יום שני ' 5.:55 ,0..51.9.הושענות' עם ארבעת המינים
חול המועד  -תפילת שחרית תתקיים מידי יום עם ארבעת המינים בשעה  51:05בבוקר.
הושענה רבה יום ראשון  51:05 .5.51.9.תפילת שחרית מיוחדת עם "הושענות" נקיף את הבמה
שבע פעמים ונתפלל שתהיה שנה ברוכה עם שפע של מים.
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שמחת תורה
ליל שמחת תורה ,יום א'  9.:90, .5.51.9.מנחה
ההקפות עם ספרי התורה 9.:.5
כל תושבי הכפר מוזמנים להצטרף ולשתף גם את הילדים בהקפות בבית הכנסת.
שחרית יום שני .5.:55 ,59.95.9. ,תחילת ההקפות של הבוקר 51:90
כל המתפללים יזכו לעלות לתורה ולברך.
הציבור מוזמן להשתתף איתנו בתפילות ,שנה טובה ומבורכת
ועד בית הכנסת והרב שיר
אירועים בבית הכנסת
סיור סליחות – יום ה'  9..51.9.יציאה בשעה  9.:55מרחבת הבנים,
בתוכנית :תפילה בציון רחל אימנו  ,כניסה לעיר העתיקה בשער ציון .נעבור דרך בתי כנסת ונעמוד על
ההבדלים בין הנוסחים ומנהגי הסליחות .נסיים בתפילה ובאמירת סליחות בכותל( .לבוש חם)
רישום לנסיעה ופרטים אצל מיכל . 500-.0.5001
ניתן גם להודיע לי בווטסאפ או סמס הרב שיר 500-.9.0000 -
התרת נדרים – ערב יום כיפור  50:95לאחר תפילת שחרית
ביום חמישי למחרת יום כיפור תיבנה סוכת בית הכנסת – ובשעה  90:55נתאסף לקישוט הסוכה עם
כיתת בר המצווה.
בליל התקדש החג ,בשעה  9.:.5מיד לאחר התפילה נכנס לסוכה הגדולה של בית הכנסת ביחד עם
האושפיזין הראשון "אברהם אבינו" .נקדש ונברך "ברכת שהחינו" ועל מצוות הסוכה.
נטעם מהחלות הענקיות והטעימות.
הציבור מוזמן אפשר ורצוי לצרף ילדים לחוויה .
הקפות וברכת הבנים
עם סיום ההקפות בשמחת תורה ,יעלו כל הילדים לתורה לעלייה מיוחדת הנקראת "כל הנערים".
נפרוש מעליהם חופה של טלית ונאמר ביחד איתם את ברכת התורה .הכוהנים יברכו את הילדים בברכת
כוהנים וכל הקהל יברך אותם בברכת הבנים שברך יעקב אבינו את נכדיו .כל הילדים ,בנים ובנות,
מצטרפים גם תינוקות מוכנסים תחת החופה להתברך ,אל תחמיצו! שי מתוק יחולק לילדים
הציבור מוזמן

מרפאה
 סדנה לגמילה מעישון – לאור ההצלחה של הסדנאות הקודמות נפתח סדנה נוספת
ב  1.95בשעה  .91:55הסדנה כוללת  95מפגשים והיא ללא עלות.
 סדנה להרזיה ולשינוי הרגלי אכילה – מחזור נוסף ייפתח ב  ...95סדנה חווייתית ואינטימית
בהנחיית דיאטנית קלינית מוסמכת והיא כוללת  95מפגשים.
עלות הסדנה  ₪ .90 :ללקוחות מושלם ₪ .01 ,ללקוחות כללית ₪ 090 ,ללקוחות קופות אחרות.
 סדנה בנושא אורח חיים בריא ושיפור איזון רמות הסוכר למטופלים עם סכרת וטרום סכרת.
הסדנא כוללת  1מפגשים והיא ללא עלות .מחזור נוסף ייפתח בחודשיים הקרובים.
לפרטים נוספים ולהרשמה לסדנאות יש לפנות לצוות המרפאה או בטלפון 51-..00090
נשמח מאד לראותכם בסדנאות .
ביום חמישי  1.1לא תהיה אחות במרפאה ולא יילקחו בדיקות מעבדה.
בברכת שנה טובה ומתוקה ,שנת בריאות מצוות המרפאה
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מכתבים למערכת
מפגש לקראת בחירות לוועד
המפגש התקיים ביום  .0....059.נכחו חברי הוועד ועובדיו וקומץ קטן של תושבים.
הפגישה נוהלה בידי הרצל חסון שהציג באופן מאד מעניין וברור את פעילות הוועד והרכב הוועדות.
כמו כן התמקד על שיתוף הפעולה בין הוועד לאגודה החקלאית.
מאד התרשמתי מהתושבים החדשים יותר שהצטרפו לכפר והביעו התעניינות על הנעשה וכנראה
גם רצון להשתלב בעשייה בעתיד .התאכזבתי ממיעוט המשתתפים הוותיקים  .ברצוני להודות
לחברי הוועד היוצא שהשקיעו מזמנם ומרצם בעבודה למען הקהילה כולה ודאגו להמשיך את
המסורת של תרומה לקהילה בהתנדבות .אני חוששת שחוסר ההתעניינות של התושבים עלול
לפגום בחיי הקהילה ולשנות את פניה.
עדנה לביא
המלצה על חוג לספרות
לקראת עונת הפעילות שתחל אחרי החגים אנו מוצפים הצעות רבות לבילוי שעות הפנאי שלנו
בחוגים ,וקשה להחליט במה לבחור בגלל השפע והמגוון.
למרות השפע אני רוצה להמליץ בחום על חוג לספרות במסגרת "חברותא" ,המתקיים בגבעת חיים
איחוד אחת לשבועיים בימי רביעי בשעה .90:55
החוג מנוהל על ידי שרה רגב ,מורה ומרצה ותיקה המגיעה אלינו מגבעת-ברנר.
החוג של שרה רגב צבר אוסף גרופ'יס ,הנהנים מניתוחי העומק שלה ,מרוחב ידיעותיה ,מהקישור
והאינטגרציה לכל רבדי הספרות הישראלית והזרה .הנושא השנה היה סיפורי מתח קצרים
מספרות העולם ומשלנו ,ובשנה הקרובה נמשיך באותו נושא.
כל משתתפי החוג ,שכבר צברו בחייהם שעות חוגי ספרות לא מעטות ,יוצאים לאחר כל מפגש
בתחושה של העשרה פנימית .אוהבי ספרות מוזמנים להצטרף!
חגי מגד
דברים לזכרו של אלכס בק ז"ל
 00באוגוסט 059.
שלום לך ,חבר יקר,
כשישבתי לצידך בחדרך ,ידעתי שאלה שעותיך האחרונות ,אך למרות זאת אני מתקשה להאמין
שלמחרת היום הודיעוני שאינך איתנו עוד.
היכרתי אותך כבר ב 911.-עת שירתתי כחיילת מורה בבלוזה .הגעת לשם כדי להרצות לנו על סיני.
זו הייתה ידידות ממבט ראשון .שמרנו על קשר ,שהתחזק עם נישואיך לדבורה ,בת כיתתי .באותו
זמן הפכנו גם לחבורה ,והקפדנו להיפגש הרבה הן לטיולים בטבע בהדרכתך ,הן בפיקניקים והן
בערבים שקטים באחד הבתים .הילדים ,שנולדו לנו ,היו אף הם חברים ביניהם ,והאווירה ,שנוצרה
בטיולים ,הייתה אווירה של מעין משפחה מורחבת .אנחנו ,החברים ,נחסר אותך מאוד .היית איש
אשכולות ומומחה בידיעת הארץ והעולם .אהבת ללמד בני נוער ולהדריך מבוגרים ,והדבקת את
כולם באהבת הארץ.
התחנה הבאה שקישרה בינינו מאוד הייתה קריית החינוך על שם בן גוריון ,בקיצור" -רופין".
לימדנו ביחד וחינכנו באותן שכבות גיל .מן הסתם היינו שותפים לאירועים חברתיים ולטיולים
שנתיים .ככל שהמפגשים בינינו היו תכופים ,כך גם התעצמה הידידות בינינו .ניחנת בידע עולם
רחב מאוד ,וניתן היה לשוחח אתך על כל נושא שבעולם.
אתה היית הראשון ,או בין הראשונים ,שהחדיר את נושא המסעות לפולין לתלמידי התיכון .היה
זה העיסוק ,שהטמעת את כולך בו .עשית זאת באופן מושלם .אומרים שהיית מקצוען ,ואין הרבה
מדריכים ברמתך .אני מאמינה .ניסית בעבר לשכנע אותי גם לעבור קורס מדריכים לפולין ,אבל
נמנעתי .חשבתי שעדיף שיהיו מדריכים אלה ,שאינם מלמדים .באותה עת כבר לא לימדת ועסקת
בהדרכות בארץ ובהדרכות לפולין.
היית איש משפחה מדהים כמו גם הטיפול שלך בדבורה בכזאת סבלנות ,מסירות ואהבה .תמיד
הקדשת מזמנך ,ובאתם ביחד לבילויים שלנו ולקונצרטים בכפר .ואיש לא ידע עדיין כי לא שיתפת.
ביקשת דיסקרטיות.
היית חבר אמיתי ,חבר לעבודה ,חבר בחבורה שלנו ,חבר נפש שלי .היית תמיד כן ואמיתי ללא
מסכות .קשה לסכם את חייך כי מנגינת חייך נפסקה באמצע ,ולא בעיתה .מותך בטרם עת השאיר
את כולנו המומים .ידענו ,אך לא רצינו לדעת .האמנו שזה הסוף ,אך לא רצינו להאמין.
נמשיך ,כמובן ,לתמוך בדבורה ולבקרה .אנו מחבקים את גיא ,את ניר ,את עומר ואת בני ביתם,
את אחיך יוסי ומשפחתו ,את שאול והמשפחה ,וכמובן ,את עדנה ואנלין ,שהיו כל כך מסורות,
עמדו על המשמר ,וחסמו אורחים מלהיכנס לחדרך כשזה לא התאים.
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התברכת בבנים נפלאים ,שלא חדלו מלדאוג לך ולעשות הכול כדי שלא תסבול .תמיד אמרת לי
שזכית ,והוספת שאשריי אדם שבנים כאלה יש לו .כשדיברנו על המשפחה ,ראיתי דמעות
מבצבצות מבין עיניך .ואז דמעתי גם אני .כואבים יחד אתכם ,גיא ,ניר ,עומר ,יוסי ,שאול
והמשפחות ,שלא חדלתם לעזור כמה שניתן ,לפקוד את מיטתך ולדאוג לשלומך.
חסרים לי כעת מילותיך המיוחדות וסגנונך המליצי לעיתים ,כשדיברנו או הסתמסנו .תמיד היו
בינות למילים גם ביטויים בארמית או בעברית מליצית ,ותמיד בקצרנות שכזאת .גם זה שייך רק
לך .אחת מאהבותיך הייתה מקהלת "הגבעטרון" .כשהתקשרתי ,נהניתי לשמוע את השיר "ים
השיבולים" מתנגן ברקע.
היה שלום חבר אהוב ויקר ,שמרגע לכתך ,כבר כל כך חסר ,אך המנגינה ,שכה אהבת ,תמשיך
להתנגן.
לא אשכח את אהבתך לאדם שבנו ,לאדם שבי.
חגית רביד

תודות

תודתנו והערכתנו העמוקים לצוות המרפאה בראשות הד"ר מירב סבן והאחות גליה ,על הטיפול
המסור ביקירנו אלכס בק ,במהלך כל שלבי מחלתו הקשה.
כמו כן ברצוננו להודות לרב שיר ,לחברת קדישא על מתנדביה המסורים ,לוועד המקומי בית יצחק
שער חפר ועובדיו ,על הטיפול המסור והרגיש בהבאתו המכובדת של אלכס יקירנו ז"ל למנוחת
עולמים .תודה מיוחדת לכל החברים והידידים שתמכו בנו בתקופה קשה זו.
בהערכה עמוקה ,משפחת בק המורחבת

ברכות

שיא משפחתי:
שבט טאובר מברך את שמונת הנכדים שלומדים השנה בבית הספר בבית יצחק:
תום ,ניב ,רותם ,גל ,עידן זיו ,מאי וליהיא
גאים עם כול אחת ואחד ומאחלים הצלחה והנאה
אלי ורותי

פינת המודעה הקטנה
להשכרה בית  0.0חדרים  15מ״ר ,משופץ במצב מצויין ,מרפסת מקורה
וגינה .כניסה מיידית.
להשכרה בית  0וחצי חדרים מ 9-נובמבר 059.

כואבים יחד עם חברינו דבורה ,שאול ורחל'קה,
עם הבנים גיא ,ניר ,עומר ובני ביתם ועם כל המשפחה
את לכתו של יקירנו ,חברנו האהוב,
אלכס בק ז"ל
החברים
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50.-..059.5
505-1.01001

בית הספר לשחייה של הקאנטרי –
הכינו את ילדכם לחוגי השחייה השנתיים של הקאנטרי!
***קבוצות שיפור שחייה לילדים – חוג שנתי אשר יאפשר לילדכם לשחות ברמה
גבוהה וליהנות מביטחון במים במשך כל השנה!***
לימוד שחייה בקבוצות קטנות (עד  0ילדים)
אפשרות לשיעורים פרטיים  9זוגות

הנחות למנויים!
היכונו לפתיחת שנת החוגים החדשה
החלה ההרשמה לחוגי הילדים לשנת תשע"ט והשנה הכנו לכם חוגים חדשים
ומדליקים!
חוג היפ-הופ ,חוגי בלט וג'אז ,קפוארה ,זומבה ,חדר כושר לילדים ,דניס
הישרדות והרשימה ממשיכה...
חוגי הילדים (למעט בית הספר לשחייה) כלולים במנוי משפחתי משולב שנתי
*חוגי הילדים מתקיימים  01חודשים בשנה

חוגים חדשים לבוגרים בקאנטרי!
התחדשנו! מוזמנים לבקר באתר האינטרנט שלנו ולבדוק איזה שיעור
מתאים לכם :אינטרוולי מטבולי ,פלייסיטק ,יוגה שיעורי חיזוק
שרירי ליבה ועוד....
מחפשים עובדים!
קאנטרי בית יצחק מחפש פקידת קבלה
לעבודה במשמרות (כולל סופי שבוע)
 אחראית ,רצינית ,עם המון מוטיבציה לתקופה ארוכה בלבד___________________________
קאנטרי בית יצחק מחפש מדריכי שחייה ומצילים!
שכר הוגן ,תנאים נוחים ,סביבת עבודה כיפית!

נשמח לראותכם – קאנטרי בית יצחק
את שעות הפתיחה של הקאנטרי ולפרטים נוספים אודותינו
ניתן לפנות אלינו דרך אתר האינטרנט שלנו או בטלפון10-2882101 :
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