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

גיליון מס' 1154

יום חמישי ,ז' באב תשע"ט 8 ,באוגוסט 2019

פינוי הגזם הבא20.8 :

רשמו ביומנים :חג המים ביום שבת 7.9.2019
מחפשים מתנדבים שיודעים לעשות קעקועי חינה
נא לפנות לחן גלאור 052-442462
בנוסף דרושים מתנדבים למתקנים השונים
אנא פנו למיכל צופי 050-8232392

קורס החייאה בהדרכת מד"א
בהמשך לבקשת מספר חברים ,ברצוננו לקיים קורס החייאה.
הקורס יתקיים ביום ראשון ה .15.9 -בין השעות  22:00-18:00בבית העם.
ההדרכה תבוצע ע"י מד"א בהיקף של ארבע שעות .בשעות הערב:
 שרשרת ההישרדות בדום לב.
 החייאה בסיסית במבוגר בילד ובתינוק.
 שימוש בדפיברילטור אוטומטי.
 טיפול בהשתנקות{חנק מגוף זר}.
 זיהוי וטיפול במצבי חירום שכיחים.
 תרגולים על בובת סימולציה.
הקורס ללא עלות .נותרו מספר מקומות.
להרשמה ופרטים :לאה שלהבי 052-5603382:רלי אלישיב054-2299100:
ליאת רייס בוועד 8611789

ביטחון  -לידיעה...

בשבוע שעבר ערכנו בדיקת שב"חים בכל רחבי המושב .לשמחתנו לא נמצאו כאלה.
חג הקורבן בפתח ועמו גם עלייה במעשי הגניבה .אנא עירנותכם.
אנו מגייסים מתנדבים חדשים למג"ב .המעוניינים מתבקשים לפנות אלי.
בכל עניין ביטחוני ,הנכם מתבקשים להתקשר לפלאפון של הסייר053-9187395 :24/7 ,
בברכה ,עמית מוסקוביץ ,רב"ש 050-5356667
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שיר השבוע – הפינה של רות אורן
שיר השבוע מוקדש ב ❤-לזוג לוקש ולזוג הרשקוביץ ,ז"ל ,שחסרים בנוף של הרחוב.
בִּ ְרחֹוב ָקטַ ן ,בָ עִּ יר הַ גְ דֹולָה
בִּ ְרחֹוב ָקטַ ן ,בָ עִּ יר הַ גְ דֹולָה,
כָל ב ֶֹּקר ,כְ שֶ הַ שֶ מֶ ש עֹולָה,
זּוג ְמ ֻבגָר ְמטַ יֵּל יָד בַ יָד,
עַ ד ְקצֵּ ה הָ ְרחֹוב ,וְ עֹובֵּ ר צַ ד...
ְמבָ ְרכִּ ים לְשָ לֹום ֶאת הַ ְש ֵּכנִּים,
הַ חֲ דָ ִּשים וְ הַ יְשָ נִּים.
נִּזְ כ ִָּרים בְ י ִָּמים שֶ הָ יּו וְ חָ לְפּו,
בַ חֲ וָיֹות שֶ הֵּ ם יַחַ ד ָא ְספּו.
חֹו ֶלפֶת שָ נָה ,וְ עֹוד שָ נָה,
הָ ְרחֹוב הַ ָקטָ ן ְמעַ ט ִּה ְש ַתנָה.
זּוג ָק ִּשיש ,עִּ ם מַ ְקלֹות הֲ לִּיכָה,
ּפֹוסֵּ עַ ל ְַאט עַ ל הַ ִּמ ְד ָרכָה...
ְמבָ ְרכִּ ים לְשָ לֹום ֶאת הַ ְש ֵּכנִּים,
הַ חֲ דָ ִּשים וְ הַ יְשָ נִּים.
נִּזְ כ ִָּרים בְ י ִָּמים שֶ הָ יּו וְ חָ לְפּו,
בַ חֲ וָיֹות שֶ הֵּ ם יַחַ ד ָא ְספּו.
חֹו ֶלפֶת שָ נָה ,וְ עֹוד שָ נָה,
הָ ְרחֹוב הַ ָקטָ ן ְמעַ ט ִּה ְש ַתנָה.
שַ ֶלכֶת כִּ ְס ָתה ֶאת הַ כֹּל בֶ עָ לִּים,
הַ ָק ִּשיש לְבַ ּדֹו ,עַ ל כִּ סֵּ א ַג ְל ַגלִּים...
מוזמנים לבקר באתר הסופרת

WWW.RUTH-OREN.COM

בשבת,17.8.19 ,
יתקיים קונצרט הקיץ השלישי לשנת .2019
הישיבה סביב שולחנות בגן מוצל
שלישייה  :קלרינט ,חליל ,צ׳לו
חליל :רחל אילת ,קלרינט :אדוה חדידה ,צ׳לו :גיא קוזניק
יצירות קלאסיות מוכרות בעיבודים מיוחדים לכלי נשיפה וצ׳לו.
נפגשים בגן לקפה ולעוגה בשעה 17:00
הקונצרט מתחיל בשעה .17:30
הכניסה חופשית!
יש לחנות במגרש החנייה בין המרפאה למרכולית.
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ספורי ותיקים במועדון בוקר בצוותא
אבינועם כרמלי
בנם של חנה ועדין כרמלי ,שעלו על הקרקע בגן חפר ב 30.9.1939בהיותו בן שנה ושלושה חודשים.
אביו עלה ארצה מבלרוס ב 1924בהיותו בן  13ונקלט בכפר הנוער מאיר שפייה ולאחר מכן למד
במקווה ישראל .אמו עלתה עם הוריה מליטא ב ,1935היו ממקימי חבצלת השרון ושם נולד אבינועם.
הוריו עלו במסגרת הגרעין של בני בנימין ,האדמה נרכשה ע"י פיק"א.
את השם גן חפר הציע הגיאוגרף זאב וילנאי.
משפחת כרמלי היתה הראשונה בגן חפר ,אבינועם הילד הראשון וביתם ,הפחון ,הבודד במשך 3
חודשים בין הבלאונים .אליהם התווספו  14משפחות ,בני איכרים מפתח תקווה ,זכרון יעקב ועוד.
לאחר שנה רסקו רכשה את הזכויות מחברת פיק"א והעלתה משפחות מהמעמד הבינוני מצ'כיה
ומגרמניה .הקבוצות התאחדו והתקבל השם שער-חפר.
שבט הבלאונים שגרו באוהלי קידר היו שכנים טובים .עבדול קארים בא באופן קבוע לשתות תה עם
עדין .ב ,1948בוקר אחד התעוררו ולהפתעתם ראו שכל השבט על אוהליו וצאנו נעלמו .נשארו רק כמה
חמורים .אף אחד לא גרש אותם אלא המופתי הסית אותם לברוח ,עם הבטחה שאחרי המלחמה
יקבלו את בתי היהודים.
בתקופת הפדאיון ,כנערים ,השתתפו במארבים (אמבוש) במזרח הכפר ,אחרי משק אדלר.
לגן הילדים בכפר ידידיה נסעו בעגלה רתומה לסוס .ילדי גן חפר הלכו ברגל לביה"ס בכפר חיים ,וילדי
שער חפר למדו בבית ספר ביאליק בנתניה .רק ברבות השנים נוצר קשר והילדים היו לחבורה אחת.
בצד הצפוני של שער-חפר דיברו עברית ובצד הדרומי צ'כית וגרמנית.
אביו היה חדשן ,נטע וגידל עצי פרי שונים והיה בין הראשונים שגידלו פרחים.
אמו אישה משכילה ואוהבת דעת .משתתפת פעילה בחידונים של שמוליק רוזן.
הוריו היו בין מקימי רפ"י ביחד עם שמעון פרס וחיים הרצוג שהיו ידידי המשפחה.
אבינועם שירת בצבא ביחידת הזרקורים של התותחנים ,עם שחרורו חזר למשק .בצבא הכיר את
אביבה ובקיץ 1959התחתנו.
אבינועם פיתח משק ,בתחילה מטעים ולאחר מכן פרחים וענפי קישוט ירוקים בהצלחה רבה .מוכר
בארץ ובחו"ל בזכות איכות הפרחים ובשנת  1997נבחר לחקלאי המצטיין של אגרקסקו על תרומה
לפיתוח וקידום היצוא החקלאי ואיקלום גידולים חדשים.
עד היום ,בגיל  81ממשיך להפעיל את משק הפרחים שלו.
אחיו ,אבישי ,הצטרף למשק ההורים ובהתחלה עבדו במשותף .לאחר מכן אבישי המשיך באופן
עצמאי לפתח את משק הפרחים שלו בהצלחה רבה .אבישי נפטר באופן פתאומי והוא רק בן .75
אבינועם ואביבה גאים במשפחה הענפה שהקימו :שלושה ילדים :סמדר ,עופר ,אייל ונכדים ,כולם
גרים וחוזרים לגור בכפר.
מפעל הפיס והמועצה האזורית עמק חפר מזמינים
תזמורת ירושלים – מזרח ומערב
מנצח ראשי ומנהל מוסיקלי :תום כהן
סולנים :בנימין בוזגלו ואלה דניאל
 23.9.19בשעה  18:00באולם התרבות -עין החורש
 ₪ 30לכרטיס .המעוניינים בהסעה (תוספת של  ,)20₪יפנו למחלקת ותיקים 09-8981634
פותחים שנה חדשה של מועדון סרטים טרום בכורה – עמק חפר 2019-20
החוג יתקיים בימי שלישי (אחת לחודש) בהנחיית מבקרי קולנוע ומרצים מתחומים שונים.
בתוכנית :התכנסות ,כיבוד ושתייה .הרצאה .הקרנת סרט טרום בכורה.
ניתן לרכוש מינוי עם הסעה  /ללא הסעה.
פרטים נוספים והרשמה במשרד הוועד
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פותחים שנה חדשה במכללת ותיקים – עמק חפר לשנה 2019-20
** המרצים שאהבתם עם הרצאות חדשות ** .המרצים המובילים עם נושאים מרתקים.
המחיר  ,₪ 820כולל הסעה (מומלץ להגיע בהסעות – לחסוך דלק ומציאת חנייה).
פירוט ההרצאות ,פרטים נוספים והרשמה – במשרד הוועד
מרכז קשר והכוון מזמין אותך להשתתף בסדנה
"הכנה כלכלית לתקופת החיים החדשה"
הסדנה מיועדת לעומדים לפרוש או לאלה שכבר פרשו.
בסדנה יקבלו המשתתפים ידע וכלים להתנהלות כלכלית נכונה ,ולמיצוי זכויות מול הגורמים הרלוונטיים
(ביטוח לאומי ,חברות ביטוח ופנסיה ,רשויות וכו') ,תוך התמודדות עם השינוי ועם התהליכים הרגשיים
בתהליך הפרישה.
מתחילים  4 | 1.9.2019מפגשים בימי ראשון בין השעות  17:30עד  20:30ב"יד לבנים" בכפר ויתקין
מחיר לסדנה ,₪ 50 :להרשמה ניתן לפנות לנעמי בטלפון09-8981632 :

קאנטרי בית יצחק – הבריכה של הכפר

אירועי הקיץ:
ימי ב' ו ד' שחייה לילית מהשעה  20:00ועד השעה 22:00
ימי ב' מתנפחים אחת לשבועיים –26.8 ,12.8
יצירה בכל יום שלישי ( 17:00או  12:00יש להתעדכן באתר האינטרנט או בקבלה)
ימי רביעי ערב סרט  – 20:00כל שבוע סרט מדליק אחר
ב  21.8יוקרן הסרט "מפלצות בשלג" על מסך סופר ענק ברחבת הבריכה ובדיבוב לעברית
– סרט לכל המשפחה
נשמח לראותכם! קיץ קריר ונעים...
קאנטרי בית יצחק ,המגדל  20בית יצחק – שער חפר09-8338090 ,

חוגים

בואו לשיר אתנו ולהיות חלק ממשפחת זמרי מורן – כי 'מי ששר מאושר'!
מנהלת מוסיקלית :נעמי פארן
קטנטני מורן :גן חובה – כיתות ב' – שירה ,תנועה ,האזנה למוסיקה ,פיתוח קול והופעות על במה.
צעירי מורן :כיתות ג'-ו' – שירה ,תנועה ,האזנה למוסיקה ,סולפג' ופיתוח קול ,השתתפות במופעים
וקונצרטים (כולל באופרה הישראלית) פעילות עם ולמען הקהילה.
מקהלת מורן :כיתות ז'-י"ב – הכרות עם סגנונות וביצוע רפרטואר מגוון ,סולפג' ופיתוח קול,
פעילות עם ולמען הקהילה ,הופעות על מיטב הבמות בארץ ובעולם.
הורי מורן :לכל מי שאוהב לשיר – שירה בסגנונות שונים :פולקלור ישראלי ,מוסיקת עולם ,מיטב
הקלאסיקה ובעיקר אהבת השירה המקהלתית.
החזרות מתקיימות בבית יצחק.
לפרטים והרשמה :נורית כוכב nurit@moran-choir.co.il / 054-2455926
שעור טרום כלי
לילדי כתה א-ב קבוצה של  3-4ילדים מתנסים בנגינה בכלים שונים ,בשירה וביצירה מוסיקלית.
השעורים מתקיימים בבית פרטי בבית יצחק.
מימי שקד 0505935228
שעורי נגינה לילדים מכתה ג׳ ולמבוגרים שרוצים להגשים חלומות..
בפסנתר וסקסופון מתקיימים בבית בבית יצחק.
מימי שקד .0505935228
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תודות

תודה לאיריס פרידלנדר וליעל כהן!
"מועדון  60ונהנים" "ומועדון בוקר בצוותא" ,שני מפגשים ושניהם בהתנדבות.
זה לא מובן מאליו .זה דורש הרבה זמן ,חשיבה והשקעה.
הצלחתן ליצור מסגרות של מפגשים מעניינים ,מהנים ומגוונים
וכל זאת בתשומת לב ,ביחס אישי ובחיבוק חם .אתן מקבלות כל אחד בחיוך ונותנות הרגשה שאתן שמחות
ומארחות בביתכן.
כמובן תודה לכל העושות במלאכה .כל הכבוד לכולכן.
ניפגש ונהנה כולנו בעונה הבאה.
בתודה ,אביבה ואבינעם כרמלי

ברכות

צוות חיילים מברך את:
שיר שגיא
לרגל הגיוס לצה"ל
בהצלחה בשירות הצבאי

לרעות ויואב יאיר (טאובר)
מזל טוב והנאה עם הולדת הבת,
אחות לעפרי והדר

ללילך ואסף ארונשטיין
מזל טוב להולדת
ארז

הנכדה ה  16לרותי ואלי טאובר
משבט טאובר המתרחב

אח למאיה וגלי
נכד של טלי ודדי
מהשכנים והחברים

פינת המודעה הקטנה
להשכרה בבית יצחק בספטמבר  2019דירה שני חדרים גודל
 65מ' בנוסף מרפסת סגורה
למכירה רכב יונדאי  H1סגורה מודל  ,2007טסט לעשרה
חודשים 6 ,נוסעים.
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ניר
עופר
גל קרבס

054-2220006
050-2429327
052-4635577

