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

גיליון מס' 1111

יום שישי ,י"ז באדר א' תשע"ט 22 ,בפברואר 2019

כמות הגשם

מתחילתה של עונת הגשמים הנוכחית ,עד יום ד'  ,02.0.1.ירדו בבית יצחק  555מ"מ גשם.

התרמת דם
ביום רביעי ה 02.20.021.-תתקיים התרמת דם בבית העם בין השעות01:32-12:32 :
תושבים מגיל  - 55יש להביא אישור רפואי מרופא משפחה שמאשר שאין מניעה לתרום דם.
תרמת  -השפעת
יש להגיע עם תעודה מזהה +תמונה

תאריכי איסוף הגזם הקרובים :ימי שלישי 30.50 ,50.50

סדרת קונצרטים בבית יצחק
עורכות :אירית רוב ואלה טובי
מוצאי שבת ,30:05 ,21.2.32 ,בית העם בבית יצחק-שער חפר
קונצרט מס' 4
שיר הלל לצ'לו
בהשתתפות  -הלל צרי-צ'לן ואריאל הלוי-פסנתרן.
בתוכנית :סוויטות של באך לצ'לו סולו ,יצירות של שומן ,שופן וסונטה של שוסטקוביץ'.
כרטיסים במחיר  ₪ 02בערב הקונצרט ,בכניסה.
כיבוד קל :קפה ועוגה.
יין באדיבות יקב אלכסנדר.
הסדרה מופקת ע"י שלוחת מרכז חפר ,הקרן ע"ש פוירינג והוועד המקומי

שכונת האלונים מזמינה לקבלת שבת והפנינג משפחות,

במסגרת חגיגות ה 08-לכפר,
ביום שישי ה ,30:88-33:18 ,3.1.32-ברחוב דרך האלונים.
קבלת שבת קהילתית ,עמדות יצירה ,הכנת פיתות בטאבון ,פינת קפה ועוגה ,מכונות סוכר ופופקורן,
מסלול רכיבה לאופנים ,ועוד הפתעות יחכו לכם בשכונה.
מוזמנים להגיע עם בימבות ואופניים (לא ממונעים) ולהכיר את תושבי השכונה.
במקרה של גשם האירוע יידחה בשבוע .עקבו אחר הפרסומים.
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תערוכת חוצות בנושא זה תיערך במסגרת חגיגות ה .02-אתם מוזמנים לקחת חלק.
לפניכם מספר הערות/הארות:
על העבודות לייצג את משמעות הכפר שלנו כבית ליוצר.
עבודות יכולות להיות מכל סוג של מלאכה או אמנות :סריגה/מקרמה ,חימר/קרמיקה ,פימו ,אפייה ,ציור,
מוצג תלת מימדי מחומרים שונים ,צילום ,עיצוב תכשיט ,שיר או מקמה וכו'.
התמונות בתערוכה יהיו צילומים של העבודות המקוריות שלכם ,ולכן כל מי שרוצה להציג בתערוכה מוזמן
ליצור קשר עם :נעמה בן שמחון במיילnaamabsstudio@gmail.com :
או יעל ברקאי בטלפון250-032002. :
נעמה תצלם את העבודות וניצור את התמונות בגודל המתאים לתצוגה בתערוכה.
היום האחרון לקבלת העבודות הוא .5.3.1.
אנא ,הזדרזו והגישו את העבודות ,כדי שנספיק לצלם ולהעמיד את התערוכה לפי לוח הזמנים שנקבע.
בתודה וברכה ,יעל ברקאי ונעמה בן שמחון.

במסגרת חגיגות שנת ה 02לכפר נשמח להחיות את תזמורת בית יצחק ,שהייתה פופולארית מאד
בכפר בשנות ה ,52-בניצוחו של פריץ אלתר (אבא של אורני מורן ודורית אלתר) .
הכוונה לארגן קונצרט "תוצרת בית" במסגרת הקונצרטים של הקיץ ,בהשתתפות נגנים תושבי הכפר
בהדרכת יפים ,מבי"ס למוסיקה "כפר מנגן" שפעיל אצלנו.
תושבי הכפר ,מכל הגילאים ,המנגנים בכל כלי נגינה (ואינם ברמת מתחילים)
מוזמנים להירשם בוועד אצל ליאת( .טל) 2.-0303302 ,2.-051120. .
תודה ,ועדת מסיבות ה.08

מן הארכיון

"תזמורת הנוער ניגנה לפני שבוע בבית אבות של מלב"ן בפרדס חנה וקיבלה מחיאות כפיים סוערות.
תושבי הבית התלהבו כל כך שכאשר יצאו חברי התזמורת ,הקיפו את המכונית כדי לברך את הילדים.
אני רוצה להודות לך שוב על שהיית מוכנה להשתתף בהשלמת האספקה של כלי הנגינה"
מתוך מכתב שכתב מר חיים כהן (יו"ר המועצה המקומית בית יצחק דאז) לגב' פוירינג5.5.1.50 .

טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
יעסוק השנה במכתבים שנכתבו ע"י הנופלים או מכתבים שנכתבו לנופלים ע"י בני משפחה/חברים שלהם.
מי שיש בידיו מכתב היקר לליבו ,ומעוניין לשתף אותו עם הקהילה בטקס המרכזי בערב יום הזיכרון בכפר,
מוזמן לפנות לבשמת  252-0050535או לשירלי .250-5222035
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נוער בית יצחק
מידה גדולה באהבה -לקחת חברך בידך וללכת עמו.
אך גדולה ממנה -שילך בכוחות עצמו ,מתוך אהבתך.
ר' שניאור מלאדי זלמן.
קהילה יקרה שלום רב.
מצרפת לכם קטע שכתבתי בזמן השירות הצבאי ,שמסכם בכמה משפטים את הגישה שלי לחינוך.
גישה שאשקוד להביאה לידי ביטוי בעבודה עם הנוער שלכם.
חינוך הוא האמונה בטוב שבאדם.
תקווה.
כמו נטיעת עץ -השקעה לטווח ארוך.
מתודה בסבלנות -אפייה ממושכת של עוגה חמה וחד פעמית ,בטעם משלה ועם מרקם אחר .כזו
שאי אפשר לחקות.
חינוך הוא מבט אמיץ לתוך הלב ,ושאינו שיפוטי או מתגונן .מבט אוהב ,מבלי להכיר ,אבל עם
הרבה תקווה לכך.
הוא שיוויון וכבוד במובנים העמוקים ביותר שלהם.
הוא לכל הכיוונים ,ופנימה.
חינוך מלווה בשיקוף ,בהרבה מאוד אכפתיות ,ועל ענן של הכלה אימהית.
אני שמחה מאוד להתחיל את העשייה שנוגעת לליבי יותר מכל ,ומתרגשת לזהות יותר ויותר שמות
ופנים ברחבי הכפר.
ביום שני ( )3.4בשעה  02:22אערוך פגישת היכרות עם הורים בבית העם,
ולאחריה פגישה עם הורי שכבת ח׳ שבה יינתן הסבר על תהליך ההדרכה שהם עוברים כעת.
אשמח לראותכם!

בנוסף ,בשבועות הקרובים השכבה הבוגרת בסניף תיערך לקראת טיול סניפי שיערך בתחילת מרץ,
וכמובן לקראת טיול פסח שיערך בהר מירון.

שלכם באהבה ,אופיר אריאל רכזת הנוער
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קהילה
קלנועית הכסף:
 מדי שבוע ,החל מתחילת ינואר ,יפורסם קטע מידע כתוב הנוגע לחיי הכפר בעבר ובהווה ב"השבוע
בכפר" .קטעים אלה יילקחו ממקורות שונים :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 המועד) ,תאסוף "טרמפיסטים" מאנשי הכפר ,תסיע אותם ליעדם ברחבי הכפר ,ובמהלך
הנסיעה הנוסע יישאל אודות המידע שהתפרסם במהלך השבועות האחרונים ב"השבוע 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.

קטע מידע 6

מתוך שיחה עם יעל כהן לבית איזקס אודות מפעל :777
הוריי עלו לארץ בשנת  1.51מלונדון .לפני עלייתם אבי ,ג'ו איזקס ,ערך סיור מקדים בארץ ובחר להתיישב
בכפר כי מצא חן בעיניו המקום המסודר של הייקים המאורגנים.
בלונדון עבד כסוחר לכלי בניין ,ומיד עם הגעתם ארצה הקימו משק של בע"ח.
החקלאות במשפחה לא צלחה ,ויעל מספרת שכילדה היא זוכרת שסוחרים היו מגיעים לביתם לקנות מוצרים
שהביאו עימם מלונדון לצורך קיום והשלמת הכנסה.
חבר ,שהיה מודע למצב הכלכלי ,הציע לפיי ,אמה של יעל ,לבשל את תותי הגינה שגידלה ,להכין קונפיטורות
ולמכרן .וכך היה .לאחר כמה ניסיונות ,לקחה האם שש צנצנות עמן נסעה לתל-אביב לנסות למוכרן .הצנצנות
נחטפו חיש מהר ע"י בעל מעדנייה .ראו כי טוב והחלו להגדיל את הייצור .העסק היה משותף להוריה של יעל
ולמשפחתה של דודתה ,אחות האם ובעלה ,קרולין ובנג'ימין .מאחר ומשפחת איזקס הייתה במשק ,22
והדודים במשק  ,20נקבע השם  .220כל צנצנת שהייתה יוצאת מהמפעל הייתה זוכה לחותמת בכתב ידה של
הסבתא ,מיסיס ליינס .בשלב מסוים משפחת הדודים עזבה את הכפר ,וביתם הפך להיות המשרד ,שאותו
ניהל אביה של יעל .עם התרחבות המפעל ,התרחב מגוון המוצרים .הכינו קונפיטורות ממגוון פירות ,פירות
מסוכרים ,זיתים ממולאים וחבילות שי לחגים .את הפצת המוצרים עשה נהג המונית בלפור ,שלימים הפך
להיות שותף בעסק.
במהלך בישול הפרי בסירים הגדולים ,היה צורך לערבב על מנת שהפרי לא ישקע .בשבתות משימה זו הייתה
של הילדים .היו כפות עץ גדולות ,שבעזרתן היו מערבבים את תכולת הסירים.
יעל מספרת שאמה ניהלה את המפעל ביד רמה .היא הייתה יוצאת מידי יום בשעה  5:22לעבודה במפעל
וחוזרת בערב .כתוצאה מכך יעל הייתה ילדה עצמאית מאוד.
המפעל נמכר בשנת  1.23לכור.
"ריח של ריבה עד היום עושה לי נוסטלגיה ,אבל מעולם בעצמי לא בישלתי ריבה" (דבריה של יעל).
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מועדון  05ונהנים
המפגשים מתקיימים בימי שלישי במועדון פייס.
התכנסות על כוס קפה וכיבוד קל .ההרצאות מתחילות בשעה  77:71בדיוק!
 05.0 הרצאתו של צביקה קרוכמל  ":האם הרוצח חף מפשע?".
 5.3 הרצאתו של בן ותושב הכפר ירון שלו ,בה יציג את מושגי היסוד של הרפואה הסינית ואת
הפילוסופיה שעומדת בבסיסה .ידבר על יין ויאנג ,טאי ג'י (לא צ'י?) ,דאו ,צ'י ,נקודות
הדיקור וערוצי האנרגיה ,ההבדל בתפיסה בין רפואה שהתפתחה במערב לזו של המזרח.
נקבל כמה כלים פרקטיים לשימוש בנקודות לחיצה ותזונה נבונה.
 10.3 הרצאתה של קורין שביט -אומנית ומטפלת ביצירה והבעה .הנושא" :מסע של חיים".
סיפור אישי על אומץ והליכה עם האמת הפנימית .ההתחלה בילדות במרוקו ,עלייה,
התבגרות ,נישואין ,גירושין ויציאה מהארון.

הזקוקים להסעה למועדון מתבקשים להודיע לליאת במשרד הוועד.

מועדון "בוקר בצוותא" בבית הפייס ייפתח בקרוב
שמחים לפתוח את מועדון הבוקר שלנו ביום שני  0.3.021.בשעה .2.:22
הפעילות במועדון תתקיים בימי שני מ 10:22-2.:22-ותכלול פעילות בתנועה,
ארוחת בוקר קלה ופעילות חברתית מגוונת (הרצאות סרטים משחקים ועוד.)...
המעוניינים להצטרף :נא להירשם במשרד הוועד 2.-051120.
איריס פרידלנדר 252-5551.00
לנרשמים תישלח בדואר תוכנית לחודשים מרץ אפריל .021.
בואו ליהנות ,להגדיל את המעגל החברתי ולהרחיב אופקים.
מחכים לכם בשמחה

טיול סבים/ות ונכדים בחופשת פסח ביום ראשון 31.1
מוזיאון הטבע החדש באוניברסיטת תל אביב.
מחיר למשתתף  ₪ 122כולל כניסה ,סיור ,סדנה והסעה מנקודות איסוף מרכזיות.
מתאים לילדים מגיל .5
לפרטים :מחלקת ותיקים .2.-0.01530 ,2.-0.23301
נופש אילת – מלון ישרוטל ספורט
מחזור אחד! חמישה ימים ,ארבעה לילות 00-00.23.1. .על בסיס הכל כלול.
מחיר למשתתף בחדר זוגי ,₪ 0,222 :מחיר למשתתף בחדר שלישייה.₪ 1,.52 :
חדר יחיד רק על בסיס מקום פנוי .₪ 3,122 :התשלום ב– 0תשלומים שווים.
פרטים נוספים והרשמה במשרד הוועד .
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טיול מרץ  9530יום שלישי 0.0.30
כשהירמוך והירדן נפגשים
עם חן כץ – מורה דרך בארץ ובעולם.
דרגת קושי הטיול :בינונית -קלה ** יש להצטייד בכיסא גלריה.
מחיר הטיול ₪ 152 :לאדם כולל איסוף מהישובים ,הדרכה וביקור באתרים.
ארוחת בוקר  +צהריים עצמאית.
ההרשמה במשרד הוועד בתשלום בלבד* יתכנו שינויים במועד ובמסלול הטיול *
מספר המקומות מוגבל * ביטול השתתפות יחוייב בתשלום *
"רודף העפיפונים"
עיבוד בימתי לרב המכר של חאלד חוסייני בבכורה ישראלית
יום שלישי ה 39.50.30 -בשעה  33:55תיאטרון גשר ,יפו
מחיר לכרטיס –  ₪ 132כולל הסעות הלוך ושוב.
** שעת חזרה משוערת מתל אביב ** 13:22 :מספר המקומות מוגבל ** ההרשמה בתשלום בלבד במשרד
הוועד ** לאחר התשלום לא ניתן לבטל **

מרכז קשר והכוון מזמין אותך להשתתף בסדנת סַ בָתָ א*
השינוי בדמותה ותפקידה של הסַ בָ תָ א המודרנית מעלה שאלות ודילמות שונות.
סדנא בת  5מפגשים בימי ראשון ,החל מ  ,0.2.1.-3.3.1.בשעות ,02:22-10:22
במרכז הקהילתי האזורי – חדר הדרכה .מחיר הסדנא .₪ 152
הנושאים בהם נעסוק בסדנא:
איזו סַ בָ תָ א אני בוחר/ת להיות? מה סגנון הסַ בָ תָ א שלי? מאפייני התקשורת עם ילדיי ונכדי ,נושאי
סמכות ,שליטה ,גבולות האחריות והמעורבות שלי כסבתא/סבא ,נתינה לצד קבלה ,ביקורת וסדרי
עדיפויות ,מציאת משמעות בפרק חיי הנוכחי ,סַ בָ תָ א כמנוף והזדמנות לשיפור יחסים במערך המשפחתי,
פרידה וסיכום חוויתי -מה למדתי על עצמי ,ואיך ארצה להמשיך את מסע הסבאות?
*" ַסבָ תָ א"  -הינו המונח העברי לסבים וסבתות גם יחד.
המנחה :דפנה שדה-טסה ,עובדת סוציאלית MSW ,ומנחת קבוצות ,פסיכותרפיסטית קוגניטיבית
התנהגותית ,ומומחית בריאות.
להרשמה יש לפנות לנעמי במרכז קשר והכווןneomin@hefer.org.il ,2.-0.01530 :

תרבות המרכז הקהילתי

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 10:22-12:22 :וב 00:22-02:22-בבית התרבות בבית יצחק.
לפרטים נוספים והרשמה :קרן .250-5052510
המחיר ₪ 022 :לחודש.
תחילת הקורס מותנית במינימום משתתפים.
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מרפאה

לאחרונה נכנסה למרפאת בית יצחק טכנולוגיית זימון תורים לרופאה ולבדיקות דם ,שמטרתה ייעול
ושיפור השירות של המרפאה למטופליה .רובם המוחלט של המטופלים נותנים רוח גבית למהלך,
משתפים פעולה ומרוצים מהשירות החדש.
סקרי שביעות רצון הניתנים למדידה נעשים באופן שוטף על מנת לבחון את השירות.
* מטופלים שלא נגישים לטכנולוגיה החדשה ויבחרו להתקשר לקבוע תור דרך משרד המרפאה בטלפון
 ,2.-0000210יקבלו שירות אדיב ומסביר פנים.
* כל מטופל שחש ברע יקבל טיפול ,ולא יהיה מקרה רפואי הדורש טיפול דחוף שיסורב .עם זאת ,מי
שזקוק לתור דחוף נא להתקשר לסיגל מהמשרד בבוקר טרם הגעתו למרפאה ,ולתאם את התור הדחוף
כדי למנוע המתנה ממושכת בתור.
צוות המרפאה זמין לכל שאלה ,עזרה והדרכה בנושא ומאחל בריאות איתנה לכולם.
ד"ר מירב סבן ,גליה ,סיגל ולריסה

מכתבים למערכת
שלום רב!
ברצוני להתייחס למספר אירועים שקרו בכפר בשבועות האחרונים:
 .7סיום תפקידה של אסנת הרכזת
מודה שאני "חדש" בענייני תנועת הנוער (בתי הבכורה הצטרפה לתנועה רק השנה  -כיתה ד') ,ולפני
שהספקנו להבין מה קורה קיבלנו בהפתעה את ההודעה על סיום תפקידה של אסנת .בירור קצר שעשיתי
גרם לי להבין שהתקבלה החלטה ואין דרך חזרה ...תמהתי על העובדה שהדבר נעשה באמצע השנה ,ולא
היה יכול לחכות לסופה  -תהיינה הסיבות אשר תהיינה.
אני מכיר את אסנת שנים רבות ,ובייחוד בשנים האחרונות  -בהן נתקלתי באסנת כאקטיביסטית מלאת
מרץ ואכפתיות בנושאים הקשורים בכפר :החל מהפקת מופע יום העצמאות בכישרון רב לפני מספר
שנים ,דרך דחיפת נושא הביטחון האישי ומכת הפריצות בכפר (מאמצים שנשאו פרי והגיעו עד למעמד
פגישה עם השר לביטחון פנים דאז בנושא) ,וכלה בהובלת נוער הכפר עם תחושת שליחות מכל הלב
ובהמון אכפתיות ו"רעל".
חשוב לציין כי בחלק מהתקופה ,עוד לפני היותה רכזת ,אסנת לא הייתה אפילו תושבת הכפר כלל (ואף
גרה רחוק מאד מכאן) ,אך למרות המרחק והניתוק הגיאוגרפי עשתה מאמצים להגיע בגפה ולקדם את
הנושאים החשובים האלו בזמנה הפנוי וללא כל תמורה .ראוי שאנחנו כקהילה נזכור ונעריך את זה.
מבלי להיכנס לעניינים יבשים וטכניים שבין עובד למעביד ולסיבות שהובילו את מקבלי ההחלטות  -אני
חושב שבאופן כללי ,במקרים כאלו יש לנהוג בזהירות ורגישות יתרה ,היות ומדובר בבת הכפר ,אחת
משלנו .צריך לזכור שאסנת ,עבור חלק מתושבי בית יצחק ,היא הרבה יותר מעובדת שכירה שבאה
ל"קדנציה" ,ובית יצחק הוא הרבה יותר מסתם "מעסיק" עבורה.
אני סמוך ובטוח שאסנת תצליח בכל דרך אשר תבחר ,ונותר לי רק לקוות שלמרות הכל ,הקהילה שלנו
עוד תזכה ליהנות ממה שיש לאסנת לתרום לעוד שנים רבות .הרווח יהיה כולו שלנו.
 .0מעבר זימון תורים במרפאה לשיטה ה"דיגיטלית"
לאחרונה התבשרנו כי זימון התורים לרופאה ולאחות עברו להתבצע בשיטה הדיגיטלית .לכאורה,
בשורה משמחת ,אך בפועל קצת פחות ,ואסביר:
הספיק לי לראות את הוריי באים אליי בחוסר אונים ומבקשים שאסביר "מה לעזאזל צריך לעשות כדי
לקבוע תור" .ניסיתי לקבוע תור לאמי ,והתור הקרוב ביותר היה ליומיים קדימה ...אז עם כל הכבוד
ל"קידמה"  -הזמינות שהיינו רגילים לה ,פשוט לגשת למרפאה ולחכות אפילו חצי שעה ,אבל בידיעה
שבסוף ניכנס  -הפכה להמתנה של יומיים שלמים כדי לראות את הרופאה .ניסיתי לחשוב כיצד
מתמודדת אוכלוסיית הקשישים עם רוע הגזירה ,או כאלו שבאמת זקוקים לשירות ולטיפול מהיר
מעכשיו לעכשיו.
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לפני מספר שנים הייתי בעצמי חלק ממאבק שניהלנו מול הנהלת המחוז של כללית ,שבסופו נמנעה
סגירת המרפאה ובמקומה המרפאה שודרגה ושופצה .אולם ,כעת נראה כי בהיעדר תורים מיידים יהיו
תושבים שיחפשו (בצדק) מרפאות בסביבה עם זמינות טובה יותר ,ובכך נאבד סופית את יתרונות
המרפאה הכפרית שלנו ,עד שבאמת ירחף סימן שאלה גדול על עצם נחיצותה.
לאחר ששוחחתי עם צוות המרפאה ,הבנתי שיש גם כביכול צד "טוב" לסיפור ,כאשר זמני ההמתנה
התקצרו משמעותית לדבריה ,ובנוסף אותם אלו שלא באמת צריכים לא מגיעים סתם .יכול להיות .אבל,
בעיניי זה דווקא החלק הכי גרוע בסיפור ,כי הרי בדיוק בשביל זה יש רופא משפחה :לא מרגישים טוב -
באים להיבדק בלי לחשוב פעמיים .אז ברור שלא כל נזלת או גירוד מצריכים אבחון של דוקטור ,אבל
כשמדובר ברפואה  -זמינות זו היא הרבה מעבר לנוחות .היא יכולה לסייע גם בהצלת חיים ובאבחון
מוקדם של מקרים מסכני חיים .בדיוק אותם מקרים שבגינם לא טורחים לקבוע תור וממתינים ,אלא
פשוט מגיעים.
אין ספק שיש ניגוד אינטרסים מובהק בין הרצון של הקופה "לייעל" את השירות ,לבין רצון המטופלים
לקבל זמינות מרבית וללא תנאי כמו שהיינו מורגלים עד כה.
בדיוק כאן תפקידנו "לדפוק על השולחן" ולדרוש שהמרפאה תמשיך לתפקד כמרפאה כפרית עם אותה
זמינות שהורגלנו אליה במשך השנים.
ייתכן וזה פחות יעיל מבחינה עסקית עבור ה"כללית" ,אבל בהחלט טוב ומטיב עם התושבים ,וכאמור
אף יכול לסייע באבחון מוקדם ובהצלת חיים.
אחרי הכל צריך לזכור שהקופה קיימת עבור המטופלים ולא להיפך.
מציע שנמשיך לשמור בתבונה על צביון המרפאה שלנו עבור מגוון האוכלוסיות בכפר .אין סיבה לחשוש
ממאבקים מול הקופה אם צריך  -הצלחנו כבר בעבר כשהאיום היה גדול הרבה יותר והצלחנו להשפיע.
" .4הר הזבל" שהצטבר במרכז המיחזור שלנו
אין לי מה להוסיף על מה שנאמר כבר ע"י חברי ועדת חזות הכפר .באמת הגענו הכי נמוך שאפשר.
אתוודה ואומר שבאותו יום שעברתי מול הר הזבל הזה לא הצלחתי להתאפק ומלמלתי לעצמי
בתדהמה" :מה זה פה? עזה??".
אני חושב שהבעיה פה מתחילה לא בעניין הציות או אי הציות של התושבים לכללים שנקבעו לפינוי
הגרוטאות ,אלא באופן כללי לעובדה שהמזבלה ,שהייתה פעם ממוקמת על ראש גבעה בפאתים
המזרחיים של הכפר ,העתיקה את עצמה לראש הגבעה ב"פריים לוקיישן" של הכפר :בין המרכולית
למרפאה  -שני מקומות שאין חולק על כך שרצוי שיהיו נקיים וסטריליים עד כמה שניתן.
אבא שלי תמיד אומר שאת הזבל בבית אנחנו שמים בארון מתחת לכיור ,במקום סגור ונסתר .לא בסלון
ולא על שולחן האוכל .ובכן ,נראה לי שהנמשל כאן ברור ,ולכן לא יתכן שהמפגש עם הזבל הוא בלתי
נמנע בכל מעבר או הגעה למרכז הכפר ,ממש בלב העניינים .דמיינו לרגע :האם היינו מעלים בדעתנו
שבכניסה לנתניה ברחבה מול קניון השרון ניתקל בהר כזה של זבל ,שברי זכוכיות ,וקרטונים מתעופפים?
או אולי היינו מדמיינים את זה ליד בנייני האומה בכניסה לירושלים? או אולי ברחבת היכל התרבות
בתל-אביב??
האם אני מפספס פה משהו?? למה יישוב מפואר כבית יצחק ראוי לדבר שכזה? מה חושבים עלינו
אורחים ותושבי היישובים השכנים הנוסעים בכביש? מה זה אומר עלינו ,ולאן נעלמו הערכים והכבוד
ה"ייקים" של הכפר?
אין ספק שהמיחזור הוא פרויקט טוב וחשוב שאמור להביא תועלת .אבל בואו נוודא שבשמירה על
"קדושתו" אנחנו לא שוכחים כמה ערכים לא פחות חשובים כמו אסתטיקה ,תברואה והיגיינה.
הנושא הזה כבר נדון בעבר ונטחן עד דק ,אך טענות התושבים נדחו שוב ושוב ,ולצערנו הגענו לאן
שהגענו.
אני מציע שהפעם נתייחס לאירוע הזה כאל אירוע מכונן שבגינו תישקל אחת ולתמיד העתקת מרכז
המיחזור למקום שיהיה נוח ונגיש ,ובו בזמן באופן שלא יהווה מפגע סביבתי/חזותי שכזה.
תודה על ההקשבה ושיתוף הפעולה ,ובהצלחה רבה לכל חברי הוועד החדשים!
איתי לב-ארי.
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לאסנת כץ ,בעקבות מכתבה בגיליון "השבוע בכפר" מיום 7.0.78

הי אסנת,
דברייך ,שפורסמו בגיליון הקודם ,התקבלו אצלנו בהפתעה ובצער .רצינו לומר לך שתרומתך והשפעתך
במהלך כהונתך כרכזת היו משמעותיות ומורגשות לטובה וחבל לנו מאוד על עזיבתך .אנו מודעים לזמן
ולמחשבה שהשקעת בקידום בני הנוער בתנועה ובייזום פרוייקטים חדשים ,כמו גם בלימוד הבעיות
הקיימות בקרב השכבות השונות ובפיתוח מהלכים משמעותיים לטיפול בהן לטווח הרחוק .מהלכים אלו
החלו לצאת אל הפועל בשנה זו ולתת את אותותיהם .אנו מיצרים על אילוצך לפרוש באמצע התהליכים
הללו ,כאשר כבר ניצני השיפור ניכרים וכאשר יש עוד הרבה מה לעשות כדי שתנועת הנוער תהיה המרחב
שהיא אמורה להיות עבור בני הנוער ,אלו ששם ,אלו שפרשו בינתיים או "שמתנדנדים" ,ואלו שעתידים
להצטרף בשנה הבאה .המחויבות העמוקה שלך ,ההבנה שלך את השטח ,עצם קיומו של חזון מבחינתך,
והיכולות הגבוהות שלך להניע ולבצע שינויים – הם דברים שאינם מובנים מאליהם ואינם נחלתם של כל
רכז או רכזת נוער .בהיותך בת הישוב ואם לילדים קטנים בעצמך ,אנחנו בטוחים שנשוב לראותך בשנים
הבאות לוקחת חלק גם באופנים אחרים בכל מה שנוגע לבני הנוער בישוב ולהווי פה בכלל ,ועל כן
מבחינתנו ,הגם שזו פרידה מצערת ,אנו מקווים שזו פרידה חלקית וזמנית בלבד.
רותי שפיר ,הלן אפורי ,טלי פולטורק ,לילך טל ,שלומית ברנשטין ,נרי עמנואל ,סיגל
סמבורסקי ,גיא ויפעת אורן ,ענת פופר ,אורה ורונן אלדרור ,גל ברמי ,חנה
ובנימין שפיגל ,רחלי מאורי-שגיא ,גיא שגיא ,לימור ושרון עזריה-קמחי ,יעל שי-
דקל ,גיל ושגית חלמיש ,תמי ורן אמיר
הספדים שנשאו בלווייתו של אבישי כרמלי
דברים לזכרו,
אבישי היקר ,אזכרך תמיד עם חיוך על פניך.
זוכרת תמונה מילדותי כשאייל ,היה ילד קטן ושובב והצטרכנו מיד להגיע לבית החולים .אמא ואבא לא
היו בבית .היה לי ברור למי לפנות .ואתה התייצבת תוך דקות עם הדה-שבו וחיש היינו שם .היית לצדי
עד שאמא ואבא הגיעו.
בשנים האחרונות ,בכל יום ויום ,יכולתי לגנוב בעבודה כמה שניות של צחוק מכל הבדיחות ששלחת אלי,
ולעתים להצחיק גם את חברי.
היה שלום דוד אהוב ,אולי תצחיק גם חברים חדשים שייהנו ממך.
סמדר
הספד לאבישי
ביום שלישי 0..1.021. ,לפנות בוקר ,עבר אבישי אירוע מוחי קשה שממנו לא התעורר .וביום שני לפנות
בוקר נפטר.
ועכשיו אספר לכם קצת על חייו.
אבישי נולד בגן-חפר לחנה ועדין כרמלי ,שהיו אוהבי דעת וחדשנות ,בפורים  .1.00וגר כל חייו בכפר.
כילד ,היה שובב גדול ,מקובל בחברה ומוקף בחברים.
אבישי היה בעל חוש הומור ותמיד סיפר בדיחות.
בבית הספר היסודי למד בבית יצחק .בתחילה במגדל המים ואחר כך בבית הספר שנבנה .בתיכון למד
חקלאות במקווה ישראל .אחרי הצבא חזר למשק ההורים ויחד איתם פיתח משק פרחים גדול ומצליח.
אבישי אהב צילום ,מחשבים ,לשמוע הרצאות בנושאים שונים ,ויותר מכל אהב לטייל בארץ ובעולם עם
אשתו רוני .לאבישי היו "ידיים טובות" ותמיד עזר לילדיו.
השאיר אחריו את רוני ,אשתו ,ו 3-בנים -שחר ,אורן וארז ,ו 5-נכדים.
חבל שנקטף בחטף כשרק התחיל להנות כפנסיונר.
אבישי ,אני מסתכל סביבי ,לו יכולת לראות כמה אנשים הגיעו להשתתף בלוויה שלך .כמה אנשים
מעריכים ואוהבים אותך .זה מחמם את הלב.
אבישי ,אנחנו אחים אבל היינו גם חברים טובים מאוד .תחסר לי ולמשפחתי שאוהבת אותך.
אביבה ואבינעם
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פינת הילדים ☺

בדיחות וחידות:
מה צלחת אחת אומרת לשנייה?
"הארוחה עלי"
מתי חתול שחור מביא מזל רע?
תשובה :כשאתה עכבר☺
חידה שבועית:
אדם מגיע לעיר זרה ורוצה להסתפר.
בעיירה יש רק שני ספרים ,ולכל אחד מהם מספרה משלו.
מביט האיש במספרה הראשונה ורואה שהספר מוזנח ,הבגדים שלו מלוכלכים ,הוא לא מגולח
והשיער שלו נראה רע.
הוא מביט בספר השני ורואה שהספר השני יפה ,הבגדים שלו נקיים ,הוא מגולח והשיער שלו
במצב מצוין.
האיש מחליט ללכת למספרה הראשונה .למה?
הפתרון של החידה השבועית הקודמת היא הרמיוני מהארי פוטר .טעות קטנה הייתה ,שצבע
השיער שלה הוא חום ג'ינג'י .אני רוצה להודות לתמר אופיר שהצליחה לענות נכון על החידה☺
טלפון לתשובה.250.210205 :
בילי ברנשטין
 הצעות לבדיחות ולחידות וחומרים נוספים מילדי הכפר יתקבלו בברכה!

תודות

אני רוצה להודות לרב שיר ולחברה קדישא ,בראשותו של סער טאובר ,על הטיפול המסור
בקבורתו של בעלי אבישי .יישר כוח!
רוני כרמלי

הודעות
נפתחת בכפר קבוצת לימוד בודהיזם טיבטי בהנחיית נעמי טוביה וענת גבע.
שני המפגשים הראשונים יוקדשו להגברת האושר בחיינו.
ימי רביעי  .13.3.1. ,5.3.1.שעות .01:05-1.:05
רחוב הראשונים /35א
להרשמה  :נעמי טוביה nomikam@hotmail.com .252-0511535
ענת גבע anatge13@gmail.com .253-0050050
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