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גיליון מס' 1104

יום חמישי ,כ"ז בניסן תשע"ט 2 ,במאי 2419

שלום לך ילדי מאמא ,לבה לך הומה בה פנימה
אם תוכל ,רב סמל ,כתוב יותר לאמא
(נתן אלתרמן)

ביום הזיכרון ה 17 -למדינה נתייחד
עם יקירנו ועם חברינו שנפלו
במערכות ישראל
הטקס יתקיים ביום שלישי ,15.577 ,ב' באייר תשע״ט,
בשעה  02:22ליד קיר הזיכרון5
חדר ההנצחה ייפתח בשעה  03:81בבית פוירינג.
בתום הטקס הקהל מוזמן לערב שירה בציבור של שירי לוחמים בהנחיית גבריאל הדר.
עלייה לקברם של הנופלים ביום הזיכרון ,יום רביעי , 3.5.09 ,בשעה  00:11בבית העלמין של הכפר.
בערב יום הזיכרון ,תיפתח תערוכה חדשה בבית פוירינג
"הפנים של בית יצחק – שער חפר".
בתערוכה יוצגו דיוקנאות של תושבי הכפר כמייצגים את כלל התושבים בשנת ה 31-לכפר.
צילמו והפיקו :נעמה בן שמחון ,יעל ברקאי.
התערוכה תהיה פתוחה לקהל במשך שנה,
וניתן יהיה לראותה בשעות הפתיחה של משרדי הוועד לאורך השבוע.
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הנה זה בא

אירוע עצמאות
כמו שלא היה

בתוכנית :טקס סיום יום הזיכרון ,מעבר ,פתיחת אירוע יום העצמאות,
ובו מחווה לחיילי הכפר שלנו!!!!
שירת המונים (כולנו מופיעים),
ואחר כך :ביתנים ,מתנפחים ,בית קפה לותיקים ,שולחנות משחק,
ועוד המון הפתעות.
והפעם הכיבוד (כמעט) כולו על חשבוננו :
 מזנון בהכנה עצמית (כריכים ,עוגות ,ירקות) ובנוסף :תפוחי אדמה על הגריל ברטבים ,נקניקיות ,סוכר ופופקורן -ורק עגלת קפה ( משקאות ופינוקים) בתשלום

מסיבת ריקודים:

כניסה באמצעות כרטיסים בלבד*!!!!

את הכרטיסים ניתן לקבל בוועד ,או במועדי החלוקה הבאים :יום ו' 3 ,במאי (רחבת הגנים
)00:11-03:31
יום שבת 4 ,במאי (מגרש הכדורגל.)00:11-01:11 ,
כרטיס אורח ניתן לרכוש במחיר סמלי (.)₪ 01

* שימו לב לפריט הכיבוד שעליכם להביא .הפתק נמצא בתוך המעטפה עם
הכרטיסים לאירוע.
 חנייה :ניתן לחנות בשדה הבור שליד הגנים וברחובות הסמוכים. החניה במגרש האספלט שליד הגנים שמורה לוותיקים או לנכים בלבד!!!ב 0 -במאי כולנו נפגשים לחגיגת עצמאות מטורפת ,01:11 ,מגרש הכדורגל.
להתראות ,צוות עצמאות
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נוער בית יצחק
טיול פסח כבר מאחורינו .שלושה ימים משמעותיים ומיוחדים שעברו הקבוצות והשכבה הבוגרת.
נודה שוב להורים על התמיכה מרחוק ,ומתן האמון.
תודה גדולה להורים המלווים שהצטרפו אלינו ותרמו תרומה משמעותית להצלחת הטיול.
מצרפת את המכתב שהפצתי בקבוצות הוואטסאפ:
כידוע הלילה השני בטיול פסח היה רטוב מהצפוי בתחזית ונאלצנו להתמודד עם אתגר מסוג חדש:
אוהלים רטובים ולפעמים גם טפטוף קל לתוך האוהלים ועל שקי השינה והמזרונים של החניכים.
לאורך כל הלילה נשארו חלק מחברי הצוות שלי ערים על מנת לתת מענה מיטבי לכל חניך שעלולה לצוץ לו
בעיה ,כך גם כל ההורים המלווים שיצאו איתנו ,סגל התנועה ורכזים מיישובים אחרים.
חלק מהחניכים ומהצוות שהתעוררו מהגשם חזרו לישון ,לאלו שלא ,חיכו מדורות עם עמדות אוכל ,סיר
תה חם ואוטובוסים מחוממים.
חשוב לי לציין שהמדריכים והצוות תפקדו בצורה יוצאת דופן ונרתמו למרות השעה המאוחרת והרטיבות
המעיקה .גם רוב מי שנרטב /חלק מהדברים שלו נרטבו -לקח את זה בקלות והתפנה לעסוק בחניכים,
להרים את האווירה ולשדר ״עסקים כרגיל״.
התעוררנו לבוקר רטוב מאד ,אחרי לילה מאתגר .האווירה והחיוכים שהתפזרו ברחבי המחנה היו מחממי
לב ,נראה שכמעט ואף אחד לא שם לב שהיו לנו כל כך מעט שעות שינה.
חשוב לי לציין כי לתפיסתי ,הלילה הזה הוא מהות הדבר הנפלא שנקרא תנועת הנוער .היה לנו חשוב
להביע בפני החניכים את הערכתנו ולתת להם תחושת מסוגלות ,הצלחה והתמודדות .אין תחליף ליציאה
לשטח והתמודדות עם כאלה מצבים! מרגש!
דבר נוסף ואחרון הוא תודה לכם ההורים .לא מובן מאליו שלמרות תחזית הפכפכה נתתם לנו להתמודד
עם הסיטואציה מרחוק כל כך .שמחים על הקרדיט ומקווים שהחזרנו בענק!
המטרה העיקרית שלי ,כמדריכה בתנועת נוער ,היא להצליח ליצור אצל הנוער תחושת מסוגלות וחוסן.
לתפיסתי -לילה מאתגר כזה הוא הזדמנות חינוכית ולא פחות .השגנו משהו שלא בטוח שהיינו משיגים גם
בארבעה או חמישה ימי שטח יבשים.
זכיתי לראות בטיול כל כך הרבה ביטויים לחברות ,אכפתיות ,אופטימיות ,התעקשות ,התגמשות,
התנדבות ובעיקר נתינה מכל הלב.

"כאשר אתם מייחלים לחיים ללא קשיים ,הזכירו לעצמכם שעצי האלון גדלים להיות חזקים בזכות הרוח
הנושבת ,ושיהלומים אמיתיים נוצרים תחת לחץ" פיטר מרשל

 noarby08@gmail.comאופיר אריאל 150-7301186

3

בימים אלה אנו מתחילים את החזרות למופע  01לכפר
מעוניינים להופיע?
 ותיקים ,צרו קשר עם אירית ()150-6705099 הורים לתינוקות ,צרו קשר עם עופרה ()150-5605505 שחקנים ,צרו קשר עם איריס ()151-6609986 ריקוד זוגות :צרו קשר עם איריס ()151-6609986

-

יקבלו הודעה דרך הקבוצות :גנים ,ילדי בית הספר ונוער

שבועות ,יום ראשון 9 ,ביוני save the date:

ועדת נוער

ממש לפני חג הפסח ולפני תחילת עונת המסיבות ,בעבודה משותפת של המועצה ,ועדות הנוער של בית
יצחק וגוש של חי״ה ,וצוות הורים שהוקם לטיפול בנושא ,הסתיימה סדנה של שלושה מפגשים בנושא:
"להיות הורה מעצים לילד מתבגר".
בסדנה השתתפו  00הורים (יש רשימת המתנה לסדנה הבאה) .יחד למדנו על עולמו של המתבגר בעידן
המסכים (או ״פוסט מודרני״ כפי שמכנים אותו בעלי המקצוע) ,ההורה כדמות סמכותית בעידן של שבר
בסמכות ,וכן פיתחנו כלים לשיח משמעותי של ההורה עם ילדו סביב סיטואציות מורכבות.
הסדנה הועברה על ידי יועצת ארגונית ומנחת סדנאות ממכון פיר״ם ,שאתגרה אותנו ,הפעילה אותנו (לא
רק הקשבנו בשקט) וחילקה משימות שאפשרו קיום דיונים משמעותיים ומאירי עיניים .כל פגישה ארכה
כשעתיים ,והזמן פשוט טס.
רבים מאיתנו הגיעו בזכות המתבגר הבכור ואחרים דווקא בזכות הצעיר ,והמשותף לכולנו היא ההרגשה
שבאמת למדנו משהו חשוב וישים לעזרה ביום יום עם המתבגרים שלנו.
הסדנה הבאה כבר בתכנון לתחילת שנה הבאה (מיועדת להורי ז׳ עד י״ב) .הורים המעוניינים יכולים כבר
לשלוח הודעה לאירית כרמי .iritc161@gmail.com
בהזדמנות זו מזכירים לכל מי שדואג לבני הנוער ורוצה לעשות שינוי ,להצטרף לסיירת הורים מחוברים!
סיירת שתפעל בבית יצחק וגוש חי״ה במועדים מיוחדים :מסיבות ,חופשות ובהתאם לתנאי השטח.
למתנדבי הסיירת יינתן לווי מקצועי .לפרטים נוספים והרשמה נא לפנות לכרמית שגב.150-565-7570 :
" כאן בניתי את ביתי".
פינה חדשה תציג מידי שבוע  0משפחות המתגוררות בכפר ,בתקווה לקירוב לבבות והיכרויות בין
התושבים הצעירים ,המבוגרים ,החדשים והוותיקים.
צוות המתנדבים יעבור בין המשפחות ויראיין אותם .אנו מבקשים להיענות במאור פנים למראיינים.
מחכים לסיפורים  ..מחכים להכיר ..
איריס פרידלנדר ,ג'ודי זיו וליאת רייס.
משפחת שפיגל (מטרני) בנימין וחנה
בנימין  ,09חנה  ,06שחר  07ונדב  08בנו את ביתם בדרך האלונים בהרחבה משנת .0119
בנימין עובד בחברת כרטיסי אשראי וחנה בסטודיו "פשוט עיצוב" של אושרת גורן ,וגם מטפלת בילדים.
חנה ,בת הכפר ,בתם של נסים ורונית מטרני ,אחות של איל וגלעד .דור רביעי בבית יצחק וילדיה דור
חמישי!
בנימין נולד וגדל בגבעתיים.
חנה שירתה בצבא במחוו"ה אלון בתור משקי"ת חוויה ובנימין שירת בחיל מודיעין.
חנה ובנימין הכירו בצ'אט באינטרנט בשנת  0110ואחרי שבוע נפגשו בפארק הלאומי ברמת גן ומאז הם
יחד .אחרי שנה וחצי התחתנו בתאריך  ,00.9בדיוק שנה אחרי אסון התאומים .הם גרו באור יהודה בנווה
סביון במשך  6שנים ,שם נולדו שני הבנים .עם ההרחבה בבית יצחק שמחו שהם יכולים לחזור לכפר ,ושם
בנו את ביתם.
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חנה מתנדבת בתחומים רבים בשעות הפנאי ושמחה לעזור למי שרק יכולה .מובילה את פרויקט "כרובית"
שמהותו בישול אוכל לנזקקים בראש השנה ,פסח ושבועות .באוגוסט אוספת ציוד בי"ס לילדים מעוטי
יכולת ומפיקה את "החמשוק" יחד עם קרן מטוס-קרפ .ומתרגשת כל פעם מחדש מכמות המתנדבים
והתורמים מקרב תושבי הכפר בכל פרויקט.
מה אתם אוהבים בכפר?
בנימין  -אוהב את הקהילה ,השקט ואת החיות שמסתובבות בשכונה.
חנה –את התרומה לקהילה שעוברת מדור לדור במשפחתה ,את החיים בשכונה ובקהילת הכפר.
שחר – אוהב להדריך בתנועה.
נדב – אוהב את החיים בשכונה ואת אירועי הכפר שנפגשים עם התושבים.
ה"אני מאמין של משפחת שפיגל":
אנחנו עושים הרבה למען הקהילה והתושבים ושמחים על כך .מאז ומעולם הייתה עשייה והתנדבות בכפר
ואנחנו שמחים להיות חלק מזה .בנימין היה שמח אם הייתה יותר פעילות דתית.

משפחת עמירה (טאובר) – דודו וזוהר
משפחת עמירה -דודו  ,05זוהר  ,89תום  ,00זיו  ,01ליהיא  6ואייל 8
גרים בהרחבה בדרך האלונים מ .0113
זוהר סוכנת ביטוח פנסיונית ודודו רואה חשבון עצמאי.
זוהר ,ילידת הכפר ,בת לאלי ורותי טאובר .בת רביעית מתוך חמישה אחים .כולם גרים בבית יצחק.
דודו ,יליד נתניה.
זוהר למדה בבית הספר בית יצחק ואח"כ בקיבוץ מעברות .שירתה כמדסי"ת בגדוד  010בצנחנים .למדה
לתואר ראשון בבנקאות ושוק ההון ותואר שני במנהל עסקים עם התמחות במימון.
דודו שירת בחיל החימוש ועשה תואר בחשבונאות.
דודו וזוהר הכירו כשעבדו יחד בסניף הדואר בקניון הדרים באזור התעשייה של נתניה .הם יצאו לטיול
משותף של  0חודשים בדרום אמריקה .טיול מלא בחוויות והרפתקאות ומאז בעצם ,לא נפרדו .אחרי 5
שנות חברות התחתנו.
מה אתם אוהבים בכפר?
דודו – בתור מי שגדל בעיר אני מאוד אוהב את השקט ,לקום בשבת בבוקר ולשמוע את ציוץ הציפורים,
נעירת האתון וצווחות הטווסים .אוהב את ריחות הכפר .נהנה מהאירועים הקהילתיים בכפר.
זוהר – אני אוהבת את הקרבה למשפחה ואת אירועי הקהילה .אוהבת שהילדים הולכים לתנועה
וממשיכים את המסורת החשובה הזו.
תום -אוהבת שאפשר ללכת ברגל ממקום למקום.
זיו – אוהבת את הבריכה של המושב ,את גני השעשועים ,את המדרכות החדשות לאופנים ואת הבית שלי.
כיף לי להיות קרובה לסבא וסבתא ולבני דודים.
ליהיא – אני אוהבת את רוזליטה האתון (של יוחי פיינשטיין) ,אוהבת לרכב על אופנים עם השכנים
בשכונה וללכת ברגל לסבא וסבתא ,לבני דודים ולחנה שפיגל השכנה.
ה"אני מאמין של משפחת עמירה":
•היינו שמחים עם יותר צמחיה ופחות גדרות בטון בין הבתים ,שהבריכה תחזור להיות כמו של פעם ,פחות
מסחרית ויותר פרצופים מוכרים.
הסלוגן שלנו" -בית יצחק – ירוק לעד"" ,חייה ותן לחיות"
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קהילה
קלנועית הכסף:
 מדי שבוע ,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 מס -01

המשק של סיזל
לוטי ופרץ סיזל ז"ל ,הוריו של קיקה (יעקב) ,ניצולי שואה ,הגיעו לארץ מגרמניה ,לאחר מלחמת העולם
השנייה ב .0907 -לאחר כשנתיים בקיבוץ גלעד הגיעו לבית יצחק על מנת לנהל את הפרדסים ואת הפלחה
בכפר .כשנה לפני גיוסו לצה"ל ,הקים קיקה ביחד עם אביו ,את חממות הפרחים הראשונות בהן החלו
לגדל ציפורן ננסית וגרברות .לאחר שחרורו מהצבא ,החל קיקה ללמוד מדעי הצמח (הורטיקולטורה)
בפקולטה לחקלאות ברחובות .עם קבלת התואר ,חזר קיקה לבית יצחק ,לנהל משק משלו .הוא המשיך
לגדל פרחים ואף היה מחלוצי גידולו של הפרח "כף הקנגורו".
בתחילת שנות ה 0111-קרס ענף הפרחים וכיום הייצוא העיקרי של צמחים הוא של ה"ירוקים" (רוסקוס,
ארליה ושכאלו) .אז החליט קיקה לצאת לעבוד בחוץ והתמנה לרכז המשקים של תנועת הקיבוצים ,אבל
בליבו גמלה החלטה אסטרטגית שלא להפסיק לעולם עם החקלאות!
בשנת  ,0110החליט קיקה לגדל אננסים .הוא חיפש גידול שלא צורך הרבה מים ושיהיה פחות אינטנסיבי.
את השתילים הראשונים ,כמו גם הידע הראשוני ,רכש קיקה מיואב גץ .בהמשך נסע פעמיים להשתלם
וללמוד את תורת גידול האננסים בדרום אפריקה.
האננס שייך למשפחת ה"ברומליות" וגידולו בארץ איננו קל כלל ועיקר .מזג האוויר שלנו אינו
אופטימאלי לגידול זה .המקום המתאים ביותר לגידול אננס הינו באזורים הטרופיים ,המשווניים של
כדור הארץ.
קיקה מגדל את האננסים בחממות ,כאשר בחום הקיץ הקופח הוא מגן על הצמחים בעזרת רשת צל,
ובחורף החממה הסגורה שומרת מפני צניחת הטמפרטורות .מרגע השתילה ועד לקטיף חולפים 03
חודשים ,שלאחריהם דרושים עוד  0חודשים ליצירת שתילים חדשים -מהקיימים .מפעם לפעם נרכשים
מקצת שתילים חדשים מבחוץ ,לשם השבחה ורענון הגנטיקה .הגידול הינו דו שנתי וקיקה מתזמן את
החלקות כך ש  51%מהן תמיד בקטיף ו 51%תמיד בשתילה .חלקות האננס של קיקה מפוזרות על פני
המושב כולו ,מה שמסרבל מאוד את הטיפול.
קיקה ,איש רב פעלים ,כיהן כחבר ועד במשך כ 5-שנים ,כיו"ר רשות הבריכה כ 7-שנים ,ובמשך שנים
רבות היה חבר מועצה וחבר בהנהלת האגודה 7 .שנים נוספות כיהן קיקה כיו"ר האגודה של בית יצחק.
בזמן כהונתו עברה בית יצחק תהליך הבראה לא קל עם מפעלים שנסגרו מפאת ההפסדים .מכון התערובת
נסגר ,כך גם חממות צמחי הבית וסוכנות הביטוח.
במשפחת סיזל ,מלאת הערכים ,מאיה סיזל ,זוגתו של קיקה ,הינה מורה בחינוך המיוחד ושלושת
ילדיהם :עפרי ,הינה רכזת הגרעין של תנועת הנוער  -האיחוד החקלאי .נטע ,תחל בקיץ זה ,לשמש
כמזכ"לית תנועת הנוער של האיחוד החקלאי .הבן ,עידן ,מנהל היום את משק האננסים של משפחת סיזל.
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מועדון  06ונהנים
המפגשים מתקיימים בימי שלישי במועדון פייס.
התכנסות על כוס קפה וכיבוד קל .ההרצאות מתחילות בשעה  01:01בדיוק!


ביום שלישי  6.5ערב יום הזיכרון  -אין פעילות במועדון.
קפה נוסטלגיה יחכה לוותיקים אחרי טקס יום העצמאות

שימו לב לשינויים
ביום שלישי  00.5בשעה  06:05בבית התרבות מקבלים את האביב עם

מקהלת הוותיקים של עמק חפר בשירה
ביום שלישי  00.5הרצאה" :הארמון והגן בברוק האיטלקי" המרצה אליס לוי ,בוגרת

לימודי אמנות ופסיכולוגיה ,מרצה לאמנות ואדריכלות במוסדות תרבות.
הזקוקים להסעה למועדון ,מתבקשים להודיע לליאת במשרד הוועד.

מועדון בוקר בצוותא
יום שני  1.1שימו לב לשינויים
יבקרו אותנו במועדון ראשת המועצה ,נציגי המועצה ונציגי הוועד המקומי.
בשעה  0:01נתכנס לתנועה בהנאה בבית התרבות.
בשעה  9:11נעבור למועדון פייס לפגישה עם ראשת המועצה ד"ר גלית שאול והנציגים .בהמשך
ארוחת בוקר קלה וצפייה בסרט על משפחת בלקין.
המעוניינים להצטרף יירשמו במשרד הוועד  19-3700639או אצל איריס פרידלנדר .151-5570930
בואו ליהנות ,להגדיל את המעגל החברתי ולהרחיב אופקים.
מחכים לכם בשמחה.

קורס סמארטפון
תאריך פתיחה  | 07.5.09ימי חמישי | .09:11-06:81
מועדון פיס (דרך השרון -מול בית התרבות) ,מושב בית יצחק.
 3מפגשים בני שעה וחצי ,מחיר כל הקורס | ₪ 011 :יש להביא מכשיר טלפון נייד ומטען.
להרשמה יש לפנות למרכז קשר והכוון . 19-3968800 neomin@hefer.org.il
פרשתם? מרכז קשר והכוון מזמין אתכם לסדנת "ניהול ותכנון תקופת החיים החדשה"
יום רביעי  05.5.09בין השעות  19:11עד  , 00:81במרכז הקהילתי האזורי (ליד צומת רופין)
הסדנה תעסוק במתן כלים המתאימים לשינויים ולהסתגלות המאפיינים את תקופת החיים החדשה,
ומתאימה לאנשים שנמצאים עד  5שנים לאחר פרישתם.
הסדנה בת  3מפגשים ,מחיר ₪ 51:לכל הסדנה| מספר המקומות מוגבל.
לפרטים והרשמה :מרכז קשר והכוון neomin@hefer.org.il ,19-3930780
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תרבות המרכז הקהילתי
תחרות הסיפור הקצר של עמק חפר לשנת תשע"ט 0109
כמדי שנה תתקיים גם השנה תחרות הסיפור הקצר של עמק חפר
התחרות פתוחה לכל תושבי העמק ותתקיים בשתי קטגוריות – קטגורית נוער וקטגורית מבוגרים.
המעוניינים להשתתף בתחרות ישלחו סיפור אחד בלבד ,שאורכו לא יעלה על  0,511מלים ושלא התפרסם
עד כה בשום בימה אחרת.
את הסיפור יש לשלוח מצורף בקובץ  Wordללא שם הכותב וללא פרטים אישיים לכתובת הדואר
האלקטרוני liat@beit-yitzhak.org.il
יש לציין בגוף הדוא"ל עצמו ,בנפרד מקובץ הסיפור ,את שם הכותב ,כתובתו ומספר הטלפון.
הסיפורים ייקראו בעילום שם על ידי ועדה בת שלושה שופטים.
הסיפורים הטובים ביותר בכל קטגוריה יתפרסמו בגיליונות מצ"ב הרוח ,מוסף התרבות של עמק חפר
ויזכו את מחבריהם בפרסים  -שוברים לרכישת ספרים ,שיוענקו בערב מיוחד שיתקיים במהלך שבוע
הספר בהשתתפות סופר אורח (המועד יפורסם בהמשך).
תאריך אחרון למשלוח 06.5.09
קול קורא לקראת ערב השקה לסופרים ומשוררים מעמק חפר
לכבוד שבוע הספר העברי לשנת תשע"ט ,נקיים אירוע מיוחד בו נארח סופרים ומשוררים מעמק חפר
ונציין את יצירותיהם.
נשמח לקבל פרטיהם של כותבים שספריהם יצאו לאור בשנתיים האחרונות בתחומי פרוזה ,עיון ,שירה
ומחקר ,למבוגרים ,לנוער ולילדים.
לפרטים :הדס שוורץ  hadas.s@hefer.org.ilעלית גורן-כץ alitzayit@gmail.com
תאריך אחרון למשלוח 06.5.09
בשי ת ו ף ה ס פ ר י ה ה א ז ו ר י ת ובתמיכת משרד התרבות המחלקה לספריות
סדנאות ילדים:
סדנת קומיקס עם האחד והיחיד  -דניאל קומיקס
אין צורך בניסיון – רק אהבה לציור!
ארבעה מפגשים ,ימי שני 01.7 / 8.7 /06.5 /01.5 ,בשעות 03:05-06:11 :בצהרון משמר השרון.
הסדנא מיועדת לגילאי ג' – ו' .מחיר ₪ 811 :לכל המפגשים (אין אפשרות להירשם למפגש בודד).
מספר המקומות מוגבל – מהרו להירשם! לפרטים נוספים והרשמה :קרן .150-7051500

תוצרת העמק – עושים כבוד ליוצרים מקומיים

מתי? שבת ,05.5.09 ,בשעה  03:11במשמר השרון.
*מנגנים כמו מרסדס בנד? *אתה הברי סחרוף הבא? *חולמת להיות נינט טייב?
זו ההזדמנות שלכם לקבל במה מול קהל מקומי.
הרכבים מעמק חפר בלבד (מעל גיל  ,)03מוזמנים ליצור קשר (לקבלת פרטים נוספים) –
קרן  .kerenm@hefer.org.ilהמודעה מנוסחת בלשון זכר אך מתייחסת לשני המינים.
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קאנטרי בית יצחק – הבריכה של המושב
בשעה טובה הבריכה החיצונית נפתחה
ומנויי הקיץ החלו!

~ תאריכים עבור מנוי הקיץ 0.0.09 :עד ~ 81.9.09

גם השנה הוחלט לפנק את תושבי הכפר בגילאי  31ומעלה
בכניסה חינם לבריכה החיצונית למשך כל הקיץ!
*ניתן יהיה לרכוש כרטיסיית כניסות חד פעמיות עבור הנכדים*

מצפים לראותכם

קאנטרי בית יצחק; המגדל  01בית יצחק – שער חפר; 19-3883191

פינת הילדים ☺
חידה ובדיחה:
מה קר מבפנים וקשה מבחוץ?
תשובה :מקרר
שני משוגעים על אופנוע רבים מי ישב ליד החלון
בא משוגע שלישי ואומר :בואו נתחלק לזוגות
תודה רבה ללירי פרי שפתרה את החידה הקודמת עם התשובה הנכונה ,למרות שהרבה ניסו.
התשובה הייתה היסטוריה.
ותודה רבה למאיה סופר ששלחה לנו חידה לפינה ,נשמח אם ישלחו עוד.
חידה שבועית:
מי אני? (דמות מסרט)
אני האחות הקטנה והפחות מיוחדת.
לאחותי הגדולה יש סוד גדול ...אפילו לי היא לא סיפרה עליו.
למרות הקרירות ששררה בינינו בסופו של דבר היחסים שלנו היו חמים מאוד.
מי שעוזר לי הם שני החברים הכי קרובים שלי -זה עם האייל וזה עם ידי המקל.
יודעים מי אני?
בילי ברנשטיין
טלפון לשליחה150-9100105 :
כמובן שניתן לשלוח לנו בדיחות וחידות נשמח מאוד אם כן.

מרפאה

*ד"ר סבן תהיה בחופש בתאריכים 6-8.5
במקומה יעבוד רופא מחליף ,יש להתעדכן במרפאה לגבי שעות הקבלה בימים שעובד רופא מחליף.
*לאור גל נוסף של התפרצות מחלת החצבת אנו ממליצים לעקוב אחר המלצות משרד הבריאות לגבי
התחסנות נגד המחלה.
החיסון ניתן לילדים עד גיל  7במסגרת טיפת חלב  ,לילדים בגיל ביה"ס במסגרת בריאות התלמיד ,
ולמבוגרים (בגילאי  03-00שלא קבלו  0מנות חיסון בעבר ובגילאי  00-70שלא חוסנו ולא חלו
במחלה) במרפאות מטיילים בתאום מראש .לנוחותכם להלן מספרי הטלפון של המרפאות:
מרפאת מטיילים משרד הבריאות  *5011 -מרפאת מטיילים בי"ח מאיר 19-6060609 -
מרפאת מטיילים בי"ח לניאדו 19-3719877 -
בברכת בריאות ,צוות המרפאה
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מכתבים למערכת
לא סנטרל פארק
לפני ימים ספורים נתבשרנו על הישראלית "הנאה"  ,שהצליחה לחרוט את ראשי תיבות של
בני משפחתה בקולוסאום ברומא .לבטח היא גם תעדה את ההישג והפיצה מיידית את
הידיעה לכל העולם .לרוע מזלה היא נתפסה "על חם".
להגנתה אמרה שלא כתוב שאסור ,ונימוק נוסף משכנע ,כך כולם עושים/עושות! Così fan tutte
בסוף השבוע נתקלתי שוב בתופעה של חובבי ספורט (הלכים או רצים) שהם גם אוהבי בעלי
חיים ,הסבורים שבית העלמין הוא הסנטרל פארק ,או פארק יהושע.
בדרך הטבע ,הכלבים בין אם הם קשורים ולבטח כשהם משוחררים ,עושים את צרכיהם ליד
ועל קברים ,מצבות ולוחות זיכרון .
נכון ,אין שלט האוסר זאת ואפילו אם לא מעטים נוהגים בחוסר רגישות ,גם אז אין בכך
הצדקה לנהוג באופן זה .בעלי חיים מיקומם מחוץ לבית העלמין.
אגב ,השילוט בבית העלמין נמצא רק בצידו המערבי ולא בכניסה המזרחית...
הגיע הזמן ,שגם מי שאינו דתי ,יכבד את הנפטרים ,בכללם אלה שנפלו במערכות ישראל,
ואת בני משפחותיהם .וכן יכבדו את זכר קורבנות השואה.
צבי ברנשטין

מכתב מההורים המלווים טיול פסח 0109
בילינו  8ימים עם נוער בית יצחק כהורים מלווים ועוזרים לאופיר ,צוות המדריכים והפעילים.
פגשנו צוות מדריכים רגיש ,אחראי ,מכיל ,אכפתי וקשוב לחניכים.
אופיר הובילה את המחנה בביטחון ,שלווה ,הרבה שיקול דעת ורצינות .כיף לראות את זה מהצד.
הטיולים ביומיים הראשונים היו מוצלחים ומותאמים לכולם.
מבחינת המעטפת הלוגיסטית הכל תקתק כמו שעון :אוטובוסים ,אוכל  ,זמנים...
בלילה האחרון הוחלט שנשארים ללון במחנה לאחר התייעצות של צוות האיחוד החקלאי עם חדר המצב
של משרד החינוך  .ירד קצת גשם בלילה ,קצת נרטבנו (לא כולם) ,התלכלכנו ולא ישנו את כל הלילה אבל
רוב הילדים נהנו מהחוויה (מדורה ותה חם ב 0 -בבוקר) .בסופו של דבר הילדים הצליחו להתמודד עם
האתגר ולמדו שאפשר להתמודד גם עם קשיים מסוג זה.
ותודה גדולה גם לוועדת נוער שמסייעת בכל מה שצריך ,ושהזמינה אותנו להשתתף בתחקיר המחנה,
לחשוב ביחד מה שווה לשמר ומה כדאי לשפר בעתיד.
לכל העוסקים בדבר ,יישר כוח ומחכים שתזמינו אותנו לפעם הבאה.
מההורים המלווים:
דניה גולן ,דודו אמירה ,איתי עמיר ,יניב נחומי ,מיתן בנדל ורן לח
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תודות

לשוש הירש היקרה,
עם חזרתכם מהטיול הגדול ,זה הזמן לומר מספר מילים על תקופת עבודתך בקאנטרי בית יצחק.
לאחר שנים שבהן מילאת תפקיד מרכזי וחשוב בקאנטרי בית יצחק ,אנו רוצות להודות לך על התעניינותך
ועזרתך בכל בעיה שנקרתה ,או סתם באמירת בוקר טוב ושיחות על דא ועל הא ,והכול בחיוך ובנועם.
גילית מסירות רבה לתפקידך ,תמיד היית שם ותמיד ידענו שיש למי לפנות.
תודה על שהיית שם בשבילנו עם חיוכך ונועם הליכותייך.
עם פרישתך את יכולה לבחור איזה חלומות להגשים ואילו יעדים לכבוש ,וליהנות מכל רגע.
בהצלחה בכל אשר תפני.
אוהבות
לביאה קרבס והבנות בקאנטרי.

ברכות
לרננה ומאיר,
המון המון מזל טוב
להולדת אביב ,אח לאורי,
הרבה שמחה ונחת.
אוהבים מכל הלב...
לביאה ועודד קרבס
וכל המשפחה המורחבת
צוות חיילים מברך את:
אסף ליטבק
זיו ספדה
לרגל סיום השירות הסדיר
נדב אפורי
והכניסה לשירות הקבע
כרמל גץ
בהצלחה !
לרגל סיום קורס קצינים
בהצלחה בהמשך השרות הצבאי

הודעת המערכת

בשבוע הבא ,יום העצמאות ,יפורסם "השבוע בכפר" ביום שלישי.
הודעות ,כתבות ,מכתבים ושאר חומר לפירסום ,יתקבלו במערכת עד יום שני  7.5בשעה  01:11בבוקר.
יום עצמאות שמח

פינת המודעה הקטנה

מחפשים דירה להשכיר בזמן הקרוב אחרי פסח ,לתקופה של עד  8חודשים.
למכירה .קלאב קאר חדש לגמרי (בן חמישה חודשים .לא נסע יותר מ 51
ק"מ) צבע כחול ,בעל צמיגי שטח ואחריות עד דצמבר .0109
מעוניין לרכוש טרמפולינה במצב טוב.

רמי גלבוע
טלי גלבוע

151-5700588
151-6500000
150-9601111

דני

150-8000075

על מנת שתוכלו לקבל הודעות מהוועד המקומי נא הכניסו את מספר הטלפון 050-8355593
לרשימת אנשי הקשר שלכם
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