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

גיליון מס' 2211

יום שישי ,ה' בשבט תשע"ט 22 ,בינואר 1029

כמות הגשם

מתחילתה של עונת הגשמים הנוכחית עד יום ד'  9.1.19ירדו בבית יצחק  444מ"מ גשם.

רישום לגני ילדים לשנה"ל תש"פ
הרישום לגני הילדים לשנה"ל תש"פ בבית יצחק יתקיים במשרדי הוועד המקומי

בימים ראשון-שישי (לא כולל רביעי) בין התאריכים 91.1.6-..1.1.6
ובימים ראשון-שני  .1-.11.1.6כל זאת בין השעות .1:00 – 03:10
הרישום במשרדי הוועד הוא לילדי בית יצחק בלבד ,הרשומים בתעודות הזהות של שני בני הזוג ,בהן
מופיעים שמו של הילד וכתובת המגורים בבית יצחק.
מתן כתובת לא נכונה מבטל אוטומטית את אישור הרישום והוא עבירה על החוק.
הרישום לפי תאריכי הלידה הבאים:
שנתון 11.14.4114 – 1.1.4114 : 4114
גן חובה
שנתון 11.14.4114 – 1.1.4114 : 4114
גן טרום חובה
גן טרום טרום חובה שנתון 11.14.4112 – 1.1.4112 : 4112
תשלום:
התשלום לשנת לימודים הוא .₪ 1111
החיוב ייעשה דרך המיסים ויתבצע בשני תשלומים:
הראשון ,בתאריך הרישום ע"ס  ₪ 414והשני ,ע"ס  ₪ 414עם תחילת שנת הלימודים.

ביטולים:

ניתן לבטל רישום עד לתאריך 1 .12150.6
ביטולים יתקבלו בהודעה בכתב לפקס  19-9949294או למייל liat@beit-yitzhak.org.il
דמי הרשמה בסך  ₪ 414לא יוחזרו לאחר מועד זה.
לפרטים נוספים באתר המועצהwww.hefer.org.il :

התאריך הבא לפינוי גזם:

551.1.6

פינוי גזם
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סדרת קונצרטים בבית יצחק
עורכות :אירית רוב ואלה טובי
מחר ,מוצאי שבת ,03:91 ,21.2.21 ,בית העם בבית יצחק-שער חפר
קונצרט מס'  3חמישיית הפילהרמונית
סעידה בר-לב ,רוברט מוזס – כנרים מתן נוסימוביץ – ויולן
עמנואלה סילבטרי – צ'לן שמואל הרשקו – נגן טובה אירית רוב – פסנתרנית
מיצירות :שוברט ,ויידברג ,חמישיית הפסנתר מאת שומן
כרטיסים במחיר  ₪ 41בערב הקונצרט ,בכניסה
כיבוד קל :קפה ועוגה
יין באדיבות יקב אלכסנדר

הסדרה מופקת ע"י שלוחת מרכז חפר ,הקרן ע"ש פוירינג והוועד המקומי

תרבות

מתחילים את חגיגות ה 30לכפר!
ט"ו בשבט בכפר:
"כך עוברים השותלים
בין בתי המייסדים"...
ט"ו בשבט ( 9103שבת  )03.0בסימן  01לכפר.
השנה נכבד את מייסדי הכפרים ואת בני משפחותיהם .המסלול חולק לשניים מפאת אורכו.
מסלול מס'  -.שער חפר עד גן נירה1
לאורך כל דרך חפר ממערב עד המזרח .שני הישובים ,שער חפר וגן חפר ,ניבנו משני צידי הכביש .בדרך
יצוינו בתי מייסדים ע"י עצי משפחה "מאז ועד היום" ,וכן כמה מבני המשפחות יספרו על החיים
בכפרים בתחילת הדרך .המסלול יפנה דרך הרימונים לשדות ועד חממות משפחת שגיא שיארחו את כל
הצועדים .משם יצעדו כולם לגן נירה.
מסלול מס'  -5בית יצחק עד גן נירה1
מתחילים בדרך השרון ליד האגודה ,עד ר"ח הראשונים ,פונים באלונים עד ר"ח הנרקיס  ,משם לרחבת
הבנים עד דרך השרון ,ומשם לנירה .לאורך הדרך יצוינו בתי המייסדים בעצי משפחה "מאז ועד היום".
בדרך יספרו בני משפחות המייסדים סיפורים מהעבר.
נקודת סיום:
שני המסלולים יסתיימו בגן נירה שם יכינו בני הנוער ובני המצווה הפנינג לכולם כולל פיתות ותה
צמחים.
 לאורך מסלולי ההליכה יהיו תחנות הפעלה לילדים שיופעלו ע"י בני הנוער.
 ברחוב נירה יתקיימו הנטיעות.
תושבים מוזמנים לבחור את מסלול ההליכה לפי רצונם .אפשר לעבור על כל המסלול מבית יצחק –
נירה -שער חפר או ההיפך.
לו'ז:
תחילת צעידה במסלולים בשעה 11.11
סיום בגן נירה החל מהשעה 14.11
בשבוע הבא נפרסם מפה ולו"ז מדויק עם מיקום "סיפורי מייסדים".
שיהיה לנו יום מקסים! מצוות החג
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במסגרת חגיגות השמונים לכפרנו ,נניח אבן פינה לתערוכת רחוב בנושא:
בית יצחק  -הבית שלי.
מוזמנים ,כל מי אשר חפץ ,להביע בכלים אמנותיים שונים את הרגשת הבית בבית יצחק.
מפגש הנחת אבן הפינה יכלול הרצאת מבוא בנושא "הבית" ,ולאחר מכן ננחה את
המעוניינים כיצד נבנה את התערוכה ,ובה יצירות של תושבי הכפר.
כל אחד מוזמן להשתתף ,אין צורך בכישרון מיוחד1
מוזמנים ליום שלישי ה ,49.1.19-בשעה  19:11בבית העם בבית יצחק.
להתראות  ,נעמה בן שמחון ,יעל ברקאי ותמי אמיר מאיק.

קהילה

קלנועית הכסף:
 מידי שבוע החל מתחילת ינואר יפורסם קטע מידע כתוב הנוגע לחיי הכפר בעבר ובהווה בשבוע
בכפר .קטעים אלה יילקחו ממקורות שונים כגון ארכיון הכפר ,ספרים וחוברות שנכתבו אודות הכפר,
ומראיונות עם תושבים ותיקים שהם ,או קרוביהם ,שימשו בתפקידי מפתח במושב בעבר.
 אחת לחודש תעבור קלנועית הכסף ברחבי הכפר (המועד והמיקום המדויק יתפרסמו כשבועיים
לפני) ,תאסוף "טרמפיסטים" מאנשי הכפר ,תסיע אותם ליעדם ברחבי הכפר ,ובמהלך הנסיעה הנוסע
ישאל אודות המידע שהתפרסם במהלך השבועות האחרונים בשבוע בכפר .הנסיעה תצולם ותתועד
לסרטון שחלקיו יפורסמו במהלך השנה ,ועריכתו הסופית תוצג באירוע מרכזי במהלך חג השבועות.
הנוסעים שידעו לענות נכונה על השאלות יזכו בו במקום בפרס.
קלנועית הכסף :קטע מידע מספר  :5לקוח מספר הזיכרונות "יצחק פוירינג" .336-.611
מזיכרונו של ס1שוהם:
"נפגשתי בפעם הראשונה עם פוירינג בשטוקהולם בסוף השנה השנייה למלחמת העולם (ה ,)1-לשם מגבית
לקרן שנקראה "על המשמר" ,להגברת העבודה המדינית של ההנהלה הציונית המרכזית .הציוני הצעיר עשה
רושם של גרמני קריר ויבש בתכלית .כאשר העבודה הציונית הביאה אותנו לידי מגע יום יומי ,נוכחתי מהר
עד כמה מטעה היה הרושם הראשוני .תחת החיצוניות הקרירה והיבשה הבהבה התלהבות בלתי פוסקת
לכל מה שקשור עם המפעל הציוני .לא היה לו תפקיד קבוע ורשמי במנגנון הציוני ,אבל הוא היה ממלא
בדייקנות קפדנית ובמסירות מפליאה של חיל ותיק כל שליחות שנמסרה לו .אף פעם לא היה בז לקטנות.
הוא דיבר בהתפעלות על "עבודת פועלי ציון" בארץ ישראל" :אם עלינו לעבוד בשם הצדק הסוציאלי ,הבה,
יהודים טובים ,נעשה זאת בארץ ישראל ,על מצע ציוני ולאומי ,וביתר טעם ,תקווה ותכלית".
פוירינג לא היה אף פעם איש מפלגה במובן הרגיל של המילה .הייתה לפניו תמיד "התכלית" הציונית.
הייתה לו עין בוחנת חדה ובנקל היה מבחין בין מראה עיניים והתוכן האמיתי .הוא לא סבל הפרזה נבובה,
הכרזות שטחיות ,התבלטות והתרברבות אישית .הוא כמעט אף פעם לא טעה בהערכתו את האישים שפגש.
וכזה היה ונשאר פוירינג גם ברבות הימים ,כשעסקיו גברו ורבו במידה בלתי רגילה ,עתיר עסקים
בינלאומיים ,מטופל בענייני מסחר ותעשייה בארצות שונות ,הוא לא פסק מלהיות אותו העובד הציוני
המתמיד ומצניע לכת .וכך היה בכל הוועידות ובקונגרסים הציוניים :אותן פנים חיוורות ,הליכה מעט
מרושלת ,ויחד עם זאת אותו האופי המוצק ,היציב ,אותו המרץ וההתלהבות הפנימית שאינה יודעת רפיון
ידיים .תמיד בהיר עין וצלול מחשבה מעשית ,מטה את שכמו לשאת בכל משא שיוטל עליו מטעם קברניטי
התנועה הציונית.
הצלחתו גם בחיים המסחריים וגם בציונות הייתה מבוססת על ידיעת שפות רבות ,ידיעות הליכות עולם,
שכל מעשי ושיטתי ,וסבלנות יוצאת מן הכלל .הוא לא אהב לדחוק את הקץ ,נזהר שלא לקטוף את הפרי
לפני זמנו .צרות חייו היו לנקודת מוצא עבורו של התקדמות חדשה ולמקורות של הצלחה חדשה.
פגשתיו בפעם האחרונה ,שבועות אחדים לפני מותו ,בקונגרס הציוני האחרון בציריך .הוא התרפא בשוויץ
אחרי ניתוח קשה ולא יכול היה להתאפק מלבוא למקום בו עלולות להתקבל החלטות מכריעות לגורל
התנועה והארץ .ימיו היו כבר ספורים ,פניו השתנו מסבל המחלה אולם רוחו לא השתנתה .במשך שעות הפך
והפך בשאלות העומדות בפני הקונגרס ,ביחסי המפלגות והאישים המכריעים .אותה הערנות והמסירות
הבלתי פגומה .הוא זכה להתגשמות חלומו אבל לא לאורך ימים .פתיל חייו נקטף בגיל  49בלבד.
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תרבות המרכז הקהילתי
יום חמישי  12.1.19בשעה  12:11בבית העם בהדר עם
שעת סיפור ":אבא עושה בושות" עם גבריאל הדר
פעם אחת היה ילד ששמו אפרים.
אמא שלו הייתה כתבת חדשות ,אפרים חשב שהיא משהו מיוחד והיה לו אבא -שרק המציא סיפורים
ותמיד עשה לאפרים בושות .סיפור על שונות ומיוחדות ,על תסכול ,על קבלה ועל גאווה אמיתית.
מחיר₪ 44 :
חדש! חדש! חדש!

קורס ברידג' – מתחילים מהיסודות  -מותאם לכל הגילאים

משחק הברידג' הוא משחק חברתי מהנה המפתח את יכולת הריכוז ואת הזיכרון
הקורס יתקיים בימי שלישי 14:11-11:11 :וב  44:11-41:11בבית התרבות בבית יצחק
לפרטים נוספים והרשמה :קרן .144-2441414
המחיר ₪ 411 :לחודש.
תחילת הקורס מותנית במינימום משתתפים
סדנת אדלר בהנחיית לאה שטרן

קבוצת הורים לילדים בגילאים 14-1
מועדון הפיס בבית יצחק
מתחילים ב 11 ,11.1מפגשים בימי רביעי 44:11-41:11
פרטים נוספים והרשמה :קרן 144-2441414
כשיצירה פוגשת משפחה

סדנת ינשופים עם ליאת פולג סטרשנוב ,זמן איכות יצירתי למבוגר וילד.
בשעה הראשונה ניצור את הינשופים מחימר ובשעה השנייה נצבע ונקשט ,כל משתתף יוצר את הינשוף
המיוחד שלו.
 42.1.19יום ראשון  12:11במרכזון קיבוץ העוגן
מחיר לזוג משתתפים ₪ 121 :מחיר לילד נוסף ₪ 21 :פרטים נוספים והרשמה :קרן 144-2441414
סדנת בטון עם דליה טלמור מסטודיו  ,HomeWorkבמשמר השרון

בסדנא נלמד לעבוד עם הבטון ,נבין מהן התבניות המתאימות ליציקה ,איך ליצור תערובות ומהם
השלבים עד לקבלת מוצר מושלם.
הסדנא אינטימית וחד פעמית (עד  4משתתפות/ים) ובסופה כל משתתף/ת יצא עם כ -ארבעה מוצרים
מקסימים.
לבחירתכן/ם מספר מועדים ,מוזמנים להירשם אחד מהתאריכים הנח לכן/ם:
11:11-11:11 :49.1.19 19:11-44:11 :44.1.19
11:11-11:11 :14.1.19
מחיר ₪ 441 :לסדנא של  1שעות
פרטים נוספים והרשמה :קרן 144-2441414
סדנת סריגת קרושה בשני מפגשים עם סהר סודית מסטודיו סודה

אז איך סורגים שמיכת טלוויזיה מפנקת?
בשיטה ייחודית לסהר המתאימה למתחילות ולסורגות אקראיות -נלמד לסרוג בשיטה קלה במיוחד
וממכרת.
מוזמנות/ים להירשם לאחד מצמדי המועדים:
 41:11-44:11 :12.1.1999.1.19שני ימי רביעי בבית העם בהדר עם
11:11-14:11 :44.1.19919.1.19שני ימי שישי בבית העם בכפר ידידיה
מחיר לשני המפגשים ₪ 111 :המחיר כולל מבחר צמרים ומסרגה מתנה.
פרטים נוספים והרשמה :קרן 144-2441414
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נוער בית יצחק
סניף בית יצחק  -מאחורי הקלעים….
בכל יום ראשון בשעה  19:11נפגש הצוות המוביל של הסניף כדי לתכנן קדימה.
הצוות כולל בתוכו שני רכזי מפעלים (שירה צופי ,יובל רייס) ,שני רכזי פעילים (שני טייכמן ,עידן
אלפי) ,רכזת הדרכה (זוהר ילוז) ורכזי שכבות (עדן קמחי ,תם סופר ,מיה פולטורק ,נעה הורוביץ).
ביחד חושבים על כלל הפעילויות ,השוטפות והמיוחדות :מה המטרות? איך מתארגנים? איך
״מפרקים״ לו״ז? מי אחראי על מה? מה צריך להכין? עם מי צריך לדבר?
לפעמים יש ויכוחים ,לפעמים מסכימים על הכל ,לפעמים מחליטים שמשהו לא מתאים בכלל
ולפעמים מחליטים לנסות  -למרות ועל אף .הצוות המיוחד הזה ,שמורכב מחברה בשכבות י״א  -י״ב,
מוביל את הסניף .״נוער מוביל נוער״ .אנחנו שם כדי להכווין ,לשאול שאלות ולעזור להם לעוף הכי
גבוה שאפשר.
קבוצה נוספת וייחודית לא פחות היא קבוצת המדריכים והפעילים.
המדריכים נפגשים אחת לחודש ליום הדרכה מרוכז  -בו הם מדברים על השביל בו אנחנו צועדים -
ובונים את הפעולות .מתייעצים ,עוזרים אחד לשני ,ומכינים .וכמובן  -מעבירים את הפעולות בימי
שלישי ,מדריכים בטיולים ומהווים דמויות משמעותיות לחניכים.
בסיום הפעולות  -יושב כל צוות ביחד עם רכז השכבה  -וממלאים משוב על הפעולות  -כדי שנדע מה
לשמר ומה לשפר ,מי הגיע ולמי צריך להרים טלפון.
בצוות ההדרכה יש לנו צוות נוסף  -מדריכי מועדונית .בכל יום שלישי ,יוצאים  1זוגות מדריכים
ורכזת המועדונית (נועה שלו) להעביר פעולות לילדי מועדונית בנתניה  -קריית השרון 4 .מועדוניות
בגילאי א-ג׳ ומועדונית אחת בגילאי ד-ו .העברת הפעולות במועדונית מאתגרת ומספקת.
הפעילים  -אחראים על אירועים מיוחדים ועזרה בפעולות השוטפות  -והם חלק קריטי בתפקוד
הסניף.
בעלי תפקידים נוספים שאי אפשר בלעדיהם:
צוות לוגיסטיקה (עמית סולימן ,בר יפהר ,זיו גורן ,תומר אורן)  -אשר אחראי על כלל הציוד של הסניף
והכנת הציוד לפעולות ולמפעלים.
אחראי בטיחות (נדב דקל)  -אשר אחרי על הפן הבטיחותי  -הן פיזית והן בהכנת תדרוכים לפני
אירועים.
רכזת הנהגה ירוקה ותכנית ותיקים (יהב סמוראי) :שני תחומים חדשים אשר החלטנו להעלות על
המפה בשנה הנוכחית.
את כל הדבר המדהים הזה מלווים ביחד איתי עוזרת הרכזת (שיר שלום) והגרעינר (אריאל טרם),
ליווי אנשי מקצוע מהתנועה ומהמועצה ,ועדת נוער והרבה הורים איכפתיים!
ולכם? נשאר רק להרים את החזה בגאווה ולהתפעל מהנוער שלנו!
אסנת כץ גל  -רכזת
 11.1הרצאה בנושא סכנות ברשת .מרצה :גלעד האן 19:11 .ז-ח 41:11 ,הורי ז-יב
 19.1ט״ו בשבט בכפר
שבוע הנוער  50.6יתקיים בתאריכים 44-41.1.19
 41.1יום חילופי שלטון :נציגי הנוער מחליפים את הנהגת המועצה
 41.1טורניר כדורסל ענק שיתקיים בגבעת חיים! בטורניר תייצג אותנו קבוצה איכותית במיוחד :לרון גרשטיין,
יובל רייס ,יואב מאיק ,עידן אלפי ,גור ברמי ,רועי פינר ,דניאל לוי ובר יפהר! בהצלחה!
 44.1צעדת תנועות הנוער  -חניכי כלל תנועות הנוער בעמק יצעדו יחד ממצפור ויקר (אגמון חפר) להפנינג בבית ספר קדם.
הסעות יצאו מהכפר בסביבות  ,14:11סיום משוער ( 19:11באותו היום בתי הספר מסיימים מוקדם יותר מהרגיל :יסודי
 ,14:11תיכונים )11:11
 41.1ערב הוקרה לנוער מתנדב  -אומרים תודה לנוער המתנדב והפעיל עם הסטנדאפיסט חן מזרחי ,בערב זה תקבל יהב
סמוראי משכבת י״ב תעודת הוקרה על פועלה בסניף! כל הכבוד! גאים בך!
 44-44.1מסע התבגרות לבני ובנות המצווה עם הוריהם.
 12-14.4השתלמות אמצע לשכבה הבוגרת.
 41-44.4השתלמות צוותים מובילים

”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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מועדון  01ונהנים
המפגשים מתקיימים בימי שלישי במועדון פייס1
התכנסות על כוס קפה וכיבוד קל 1ההרצאות מתחילות בשעה  .1:.2בדיוק!
 14.1 הרצאתה של דפנה אוריה על אליזבת הראשונה .ב  14.1.1449הוכתרה אליזבת בת ה42
למלכת אנגליה .בכישרונה הובילה את אנגליה המפולגת ,הענייה והחלשה לתקופת זוהר.
 44.1 שעה  .1:00נפתח את עונת הסרטים בסרט ישן וטוב :
ארין ברוקוביץ  -בכיכובה של ג'וליה רוברטס
מכיוון שאורכו של הסרט  111דקות ,נתחיל להקרין בחמש בדיוק.
סיפורה של ארין ברוקוביץ ,אם לשלושה ילדים ,גרושה פעמיים ומובטלת .עורך הדין שלה לא מצליח
להשיג עבורה הסדר מתקבל על הדעת ,בעקבות תאונה שקרתה לה שלא באשמתה .לארין ברוקוביץ
אין לאן ללכת ואין מה להפסיד וכמוצא אחרון היא "מאלצת" את עורך דינה ,אד מאזארי לקבל
אותה לעבודה במשרדו .במהלך עבודתה נתקלת ארין במסמכים רפואיים
ומצליחה לשכנע את הבוס שלה להרשות לה לחקור את הנושא
 49.1 בשעה  12:14הרצאתו של חזי פוזננסקי "קרן אור באפלה" ,סיפורם של חסידי אומות
העולם.

הזקוקים להסעה למועדון מתבקשים להודיע לליאת במשרד הוועד1
נופשון ים המלח במלון לוט המחודש
מחזור ראשון מלא .ניתן עדיין להירשם למחזור השני – 49-44.4.19
מחיר לאדם בחדר זוגי  ,₪ 1,211 -מחיר לחדר יחיד  ₪ 4,294 -חדר יחיד על בסיס מקום פנוי בלבד!
מחיר ליחיד בחדר של שלושה – .₪ 1,424
ההרשמה בתשלום בלבד במשרד הוועד .תושבים שאינם מעמק חפר – על בסיס מקום פנוי בלבד.
נופש אילת – מלון ישרוטל ספורט
מחזור אחד! חמישה ימים  ,ארבעה לילות49.11.19 - 44.11.19 .
המחיר כולל :אירוח ארבעה לילות חמישה ימים בחדרים עם מרפסת פונים לבריכה .על בסיס "הכל
כלול" .כולל :יין ,שתייה מוגזת ,בירה ,קפה.
טיולים ,הרצאות והופעות.
מחיר למשתתף בחדר זוגי ₪ 4,111 :מחיר למשתתף בחדר שלישיה₪ 1,941 :
חדר יחיד רק על בסיס מקום פנוי . ₪ 1,121 :התשלום ב –  4תשלומים שווים.
פרטים נוספים והרשמה במשרד הוועד  .מס' המקומות מוגבל ,כל הקודם זוכה
תושבים שאינם מעמק חפר – על בסיס מקום פנוי בלבד!
קורס סמארטפון  -מרכז קשר והכוון מזמין אותך להצטרף  -ללמוד ,ליישם ולהצליח!

בקורס נלמד :התאמת הנייד לצרכים האישיים – בטיחות ,הארכת חיי סוללה ,תצוגה .שימוש מתקדם
עם אנשי קשר -חיפוש ,עריכה שליחה (מציאת איש קשר במהלך שיחה) .שעון מעורר ,טיימר לתזכורות
שימוש מתקדם במצלמה ,צילום בווידאו ועריכה .וואטסאפ -שימוש ,יצירת קבוצה ,שיתוף תמונות.
אפליקציה של זמני נסיעה באוטובוס ורכבת 9אפליקציית ווייז -הגדרות מתקדמות
אפליקציית יומן מתקדם | גיבוי מסמכים ,מתכונים ותמונות בענן.
תאריך פתיחה  | 44.1.19ימי חמישי |  12:11-19:11רחוב האשל  -מרכז פיס  ,שושנת העמקים
 9מפגשים בני שעה וחצי .מחיר כל קורס | ₪ 411 :יש להביא מכשיר טלפון נייד ומטען.
להרשמה יש לפנות למרכז קשר והכוון neomin@hefer.org.il ,19-9991214
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בית הכנסת

סדר ליל ט"ו בשבט
" ִּכי ה' אֱ ל ֶֹה ָ
טו ָבה"
יך ְמ ִּביאֲ ָך ֶאל ֶא ֶרץ ֹ
בית הכנסת מזמין את כל תושבי הכפר לערוך את

סדר ליל ט"ו

בשבט

ביום ראשון  41.11.19בשעה  , 19:11בבית העם בכפר
ליד שולחנות ערוכים בפירות הנפלאים הגדלים בארץ ישראל
ד"ר אייל מיטרני ,איש שמורות הטבע והגנים
ירצה על
"שומרים על הטבע בישראל"
בליווי תמונות מרהיבות
הרב שיר וועד בית הכנסת

מכתבים למערכת
בעקבות מכתבו של חגי גולן":שנת ה 30-לבית יצחק –שער חפר"
קראתי כמה פעמים את המכתב של חגי גולן שהתפרסם "בשבוע בכפר" בשבוע שעבר.
אין לי שום התנגדות לשמוע (או לקרוא) דעות שונות והצעות שונות של תושבים .יעידו מתנדבים
רבים איתם עבדתי ועודני עובדת ,שיש פתיחות רבה לשינויים אנחנו בהחלט איננו שמרנים ולא
קופאים על שמרינו.
מאד לא אהבתי את הקטע האחרון במכתב בו יש ביטול מוחלט לגבי המייסדים ומשפחותיהם.
ציטוט" :הם כולם נושאים שכבר אין בהם לחדש ,וקצת פתטי למחזר אותם" .חכמים ממני
אמרו " :עם שאינו יודע את עברו ,ההווה שלו דל ,ועתידו לוט בערפל" (נפוליאון בונפארטה)
יאנוש קורצ'אק אמר "ללא עבר ,אין עתיד" יגאל אלון אמר "אדם שאין לו עבר ,אין לו הווה
ועתידו לוטה בערפל".
כל האמרות האלו וודאי תופסות גם לגבי כפרינו "כפר שאינו יודע את עברו ,ההווה שלו דל ועתידו
לוט בערפל".
איך הגענו לחגוג  91שנה לכפר? רק מתוך העבר המפואר של הכפר ,עם מייסדים בעלי חזון ותעוזה,
אנשים שעבדו קשה ועדיין מצאו זמן להתנדבויות כדי להקים קהילה וכפר כפי שאנחנו מכירים
אותו היום וכל כך גאים בו.
לא סתם בחרו "התושבים החדשים שקנו בתים ונחלות" (ציטוט מתוך המכתב של חגי) להתיישב
דווקא כאן .לא סתם חלק גדול מאד מתושבי ההרחבה הם בנים ממשיכים או בנים חוזרים
שהחליטו לחזור הביתה עם משפחותיהם החדשות בגלל האווירה ,המסורת ,הסובלנות ה"ביחד"
וה"שלנו" .אלו דברים שמייחדים אותנו מיישובים אחרים .את כל אלו הנחילו לנו המייסדים
ובניהם שהמשיכו ברוח זו.
דווקא בגלל "התושבים החדשים" והדורות הצעירים שהצטרפו לכפר המתרחב -חשוב על אחת
כמה וכמה לחזור ולהדגיש מי הביאנו עד הלום!
איך לעשות את זה ,באיזו דרך ואלו אמצעים לעשות זאת נשאיר "לכוחות האומנותיים של כפרנו"
(ציטוט מתוך המכתב) יש תמיד מקום לכבד את דור המייסדים ואת בניהם ובנותיהם שעדיין חיים
בכפרינו – ואפילו להכיר אותם ואת סיפוריהם האישיים המעניינים עד מאד – על איך היה פה
פעם.
תושבים מתנדבים שנרתמים לעבודה בכל חג ובכל אירוע של הכפר הם אלו שחווים "הידוק קשר
קהילתי" (ציטוט מהמכתב) ורק ע"י התנדבות ועשייה נוכל להמשיך את אשר למדנו ממייסדי
הכפר ובניהם .אין תוכנית אחרת ,טובה יותר ,שיכולה לחזק קשר בין תושבים ותיקים ,ותיקים
פחות או תושבים חדשים.
בברכה,
ג'ודי זיו
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תודות

חברי מועדון  21ונהנים מודים להדר מרחב על הרצאתה המעניינת שעסקה בשירתו של ביאליק,
המשורר הלאומי ,וכיצד זה מתחבר אל מציאות חיינו היום.

הודעות

גם השבוע ,כבכל יום שישי ,מוזמנים לקנות מאיתנו
עוגות תוצרת בית,
כל ההכנסות עבור מסיבת סיום שכבת ו' בית ספר בית יצחק.
מחכים לראותכם מחר החל מהשעה  14:11בכניסה לבית הספר בכפר.

גזור ושמור111

גזור ושמור111

גזור ושמור

במסגרת אירועי שנת ה –  91לכפר ,ובמטרה ליצור נקודות מפגש רבות ומגוונות לחברי הקהילה ,נקיים
מספר אירועים במהלך השנה.
להלן רשימת האירועים המרכזיים ,בהמשך נודיע על מספר אירועים נוספים:
 – 19.1שבת – ט"ו בשבט
 – 1.4שישי – מועדון הסנדביץ' (גילאי )11-41
 – 1.1שישי – רחוב מארח :בואו להכיר את תושבי הרחבת האלונים באירוע לכל המשפחה
 – 14.1שישי – מסיבת פורים למבוגרים בלבד
 – 41.1שבת – עדלאידע
 – 4.4שישי – רחוב מארח – הרחבת נירה צפון
 – 9.4רביעי – מסיבת יום העצמאות
 – 9.2ראשון – חגיגת שבועות בסימן שנת ה –  91לכפר
 – 11.9שבת – חג המים
אנא קחו בחשבון שינויים בתאריכים בהתאם לתנאי מזג האוויר.

פינת המודעה הקטנה
מחפשת נער/ה לטיול יומי עם כלבה קטנה וחיננית בשעות הצהריים על בסיס יומי.
במשפחתון של דבורה לאה נפתחה ההרשמה לשנת הלימודים הבאה.

לשוקי קודמן אהובינו
משתתפים בצערך בפטירת אחיך,
רפאל קודמן בטרם עת.
המשפחה והחברים
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ענת

144-4944114
141-4121191

