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

גיליון מס' 1111

יום חמישי ,י"ד באב תשע"ט 11 ,באוגוסט 9112

פינוי הגזם הבא8.02 :

בשבת,71.8.71 ,
יתקיים קונצרט הקיץ השלישי לשנת .9171
הישיבה סביב שולחנות בגן מוצל.
שלישייה  :חליל ,קלרינט וצ׳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 71:11
הקונצרט מתחיל בשעה .71:71
הכניסה חופשית!
יש לחנות במגרש החנייה בין המרפאה למרכולית.

חג המים 9112
שבת ה 7.9.99-בין השעות 02022-91022
אומגה כפולה למים
מתקן סווינג אתגרי
מתנפחים וקיר טיפוס
מגלשות מים
דוכני שזירת צמות וקעקועי חינה
טקס לילדים העולים לכיתה א'
הפעלת בלונים
תחרויות שחיה
מתחם ג'ימבורי ופעילות יצירה לקטנטנים
דוכני מזנון מגוונים בתשלום

הכניסה לתושבי בית יצחק ומשפחותיהם בלבד

אנו זקוקים למתנדבים בתחנות השונות .אנא הירתמו להצלחת האירוע והירשמו אצל
מיכל צופי .212-2030390
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קורס החייאה בהדרכת מד"א
הקורס יתחיל ב 7..1-בשעות  ,99:11 – 78:11ויכלול:
 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! הקורס שמתקיים ב – 51.1.51 -מלא.
ניתן להירשם לקורס החייאה הבא .מועד חדש ייקבע בהתאם למספר המשתתפים.
להרשמה ופרטים:לאה שלהבי ,1.9-.817789רלי אלישיב,1.0-9911711ליאת רייס בוועד 8877181

משולחן ועדת נוער

במוצאי שבת האחרונה חזרו ,מרוצים ,חניכי השכב"ג והשכב"צ ממחנה הקיץ ביער ציפורי .מפעל הדגל
המהווה את השיא של שנת הפעילות בתנועה.
נושא המחנה השנה :חבלי ארץ .סניף בית יצחק היה חלק מהמחנון הירוק "גליל גולן חרמון".
מחנה הקיץ מזמן לנו חוויות מיוחדות ,חלקן מדהימות ומשמחות וחלקן מאתגרות ולא פשוטות כלל.
חניכי השכב"ג יצאו למחנה ביום ראשון ,לשלושה ימי מחנה  ,בו בנו את מבני המחנון וקישטו את פני
המחנון ,שהיה כולו ירוק ומרשים ביותר.
ביום רביעי הצטרפו חניכי השכב"צ ונהנו מארבעה ימי מחנה שכללו בנייה ,טיול קצר ,תכנים,
התמודדות עם שינה מחוץ לבית ,גיבוש והרבה כיף.
הצלחת המחנה וחזרת החניכים הבוגרים והצעירים עם חוויה טובה ומעצימה הינה הודות ל:
צוות המוביל של המחנון :שני טייכמן ,עידן אלפי ,עדן קמחי ואוריה ידין ,שעבדו על המחנה כבר מחודש
מאי ,ללא הפסקה ,בתכנון ,אישורים ,הגשות והרבה עבודת הכנה.
לרכזות השכבות :אלה פרנק והגר לחמני.
ולכל צוות השכב"ג ,אשר עבד והשקיע ימים ולילות במהלך החודש האחרון בעבודות והכנות רבות.
תודה גדולה למדריכים ולמדריכים המחליפים ,שהיו זמינים ורגישים לחניכים במהלך ימי המחנה לכל
דבר ,לפעילים שנרתמו לכל משימה ועבדו קשה כדי שהכל יעבוד כמו שצריך.
וכמובן לחניכים ,חניכי שכבת ד' ,שצלחו בגבורה את המחנה הראשון שלהם בתנועה ,ולחניכי כל
השכבות ,שתרמו לעשייה ולאווירה במחנון ,לקחו חלק בפעילויות ושיתפו פעולה עם המדריכים.
אנו רוצים לברך בהצלחה רבה את הגרעינרים החדשים :שירה צופי ,עידו חילוואי וזוהר ילוז ,ואת
הגרעינרים המסיימים :נגה אלטר ,חן שחם ,עומר שפירא ,עידו סולימן ויריב עוזיאל.
תודה גדולה גם להורים ,שעוזרים ומסייעים לכל צורך ובקשה שכל זה יצא לפועל בצורה מוצלחת :מירה
קרבס ,שהובילה את מטבח השכב"ג למרות שילדיה כבר אינם במחנה ועשתה זאת במסירות ,מקצועיות
והשקעה רבה למען ילדי כולנו .לאושרת ורגב גורן ואיתי אורן שבאו ביום הראשון והפכו שטח שומם
למטבח מפואר ומדוגם עם ניחוח ביתי.
לכל ההורים שבאו לבשל בכל ימי המחנה ,השכימו קום ,נסעו ליער ציפורי ,קילפו ,קצצו ,טיגנו ובישלו
בחום ועם הרבה אהבה :מיכל צופי ,הילה שבח ,רונית דגן ,טלי אבן אלוש ,שלומית פינר ,אירית כרמי,
אירית כהן ,גל ברמי ,אלון שני ,ענבל שליט ,נעמה בן שמחון ,רוני ויסמן ,ליאת רייס ,זוהר טאובר-
עמירה ,אירית שחודה ,מיטל ביאלי ,דנה עמיר ,הילית מרום נחומי ,יניר סבן ,דניה גולן ,הלן אפורי ,ענת
שחם ורחלי שגיא.
ולסיום ,תודה גדולה לאופיר הרכזת ודור עוזרת הרכזת הנפלאות ,שניצחו על כל התזמורת המרשימה
הזאת באחריות ,נעימות ומקצועיות רבה .בזכותכן הייתה חוויה טובה ומוצלחת לילדינו.
אז נאחל לכולם המשך חופש נעים ובטוח ונתראה בטקס פתיחת שנת הפעילות !9191 – 9171
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שיר השבוע – הפינה של רות אורן
מחקרים מוכיחים שאנשים שחיים בקהילה מאושרים יותר .באמת צריך מחקר כדי לדעת את זה?☺
עַ כְ בָּ ר הַ כְ פָּ ר וְ עַ כְ בָּ ר הָּ עִ יר
הָ יֹה הָ יָה עַ כְ בָ ר ,בֶּ ן עִ יר,
ֶּשגָר בְ בַ יִת ֶּשל עָ ִשיר:
וִ ילָה בַ ת ָשלוֹש קוֹמוֹת,
ּוסבִ יבָ ה-חוֹמוֹת.
ְ
הָ עַ כְ בָ ר ,בֵּ ן הָ עִ יר,
אֶּ ת ְשכֵּ נָיו כְ לָל ֹלא ִהכִ יר.
ִאם הָ לְַך הּוא וְ ֹלא ָשב,
ִאם נָפַ ל הּוא לְ ִמ ְשכָ ב,
ֹלא חָ שּו כְ לָל בְ הֵּ יעָ ְדר ֹו,
וְ ֹלא בָ אּו לְ בַ ְקר ֹו.
בֵּ ן ּדוֹד ֹו ,עַ כְ בָ ר הַ כְ פָ ר,
גָר בִ ְצ ִריף ,עַ ל ְשבִ יל עָ פָ ר.
ְרכּוש ֹו הָ יָה מּועָ ט:
ק ֶֹּרט גְ בִ ינָה וְ לֶּחֶּ ם פַ ת,
אַ ְך הָ יּו ל ֹו חֲ בֵּ ִרים-
כָ ל ְשכֵּ נָיו הָ עַ כְ בָ ִרים.
ִאם בְ בֵּ ית ֹו כָבָ ה הָ אוֹר,
ִאם סָ בַ ל ָרעָ ב ,א ֹו קֹר,
כָ ל חָ בֵּ ר ָאסַ ף פֵּ רּור,
כָ ל ָשכֵּ ן הֵּ בִ יא גַפְ רּור,
וְ י ְַח ָּדו ָאכְ לּו הֵּ יטֵּ ב,
עִ ם אוֹר בַ בַ יִת ּובַ לֵּב.
ָאז מַ הּו הַ ּמּוסָ ר בַ ִשיר,
עַ ל בֶּ ן הַ כְ פָ ר ּובֶּ ן הָ עִ יר?
ֶּשלִ ְחיוֹת בִ ְק ִהלָה-
זו ִֹהי זְ כּות ְמאֹד גְ ד ֹולָה!

מוזמנים לבקר באתר הסופרת

WWW.RUTH-OREN.COM
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ספורי ותיקים במועדון בוקר בצוותא
אדלה שולמית שחם
בתם של עליזה וצבי גץ ז"ל .הוריה ,יחד עם סבתה חווה לחמן ז"ל ,עלו ארצה מגרמניה דרך צרפת
בשנת .7170
אדלה נולדה ב 98.1.7101-בבית החולים בילינסוןף לשם הגיעה אמה באוטובוס .השם אדלה ניתן על
שם סבתה ,אם אביה שנפטרה בגיל צעיר משחפת .בבית החולים טענו שאדלה אינו שם עברי והוסיפו
שם שני  -שולמית.
אדלה ,הבת הקטנה ,אחותו של ראובן ז"ל ,שהיה מבוגר ממנה בשלוש וחצי שנים.
ילדותה עברה עליה בהרצליה .לגן הלכה ברגל מרחק לא מבוטל .לא היו מכוניות .אביה עבד עם 9
גמלים בהובלת זיפזיף לבניין.
בשנת  7108עברו לגור בנירה .כיוון שאביה עבד ,לפני עלייתו ארצה ,בתחום הטקסטיל והווילונות,
החלו הוריה לעבוד בבית החרושת לווילונות שהיה בנירה.
סבתה ניהלה את משק הבית ובבית דיברו גרמנית ועברית.
אדלה התחילה ללמוד בכיתה א' בבי"ס "ביאליק" בנתניה .נסעה באוטובוס הלוך ושוב ממגדל המים
וההמשך ברגל ,כדי לחסוך בכסף .מורתה איה ,כששמעה ששמה אדלה ,החליטה כמו בבית החולים,
שזה איננו שם עברי ובבית הספר נקראה שולמית .מאז היא יודעת שמי שקורא לה שולמית אינו
מבית יצחק.
במלחמת השחרור אביה נפצע קשה ונותר קטוע רגל .כחלק מהשיקום קיבל ג'יפ לנדרובר עם עגלה,
שעזר בפרנסת המשפחה .בהיותה בת  8אביה נזקק לעזרתה בנהיגה בג'יפ לפיזור זבל במטע הפקנים
וכבר בגיל  71נהגה בכבישי הכפר ,כשאביה לצידה ,ובגיל  70לנתניה .מבלי לספר לאמא ואכן לא
סיפרה מעולם.
בבית הספר הצטיינה בספורט ובמלאכת יד .תיכון למדה ב"טשרניחובסקי" בנתניה וב"וויצ"ו -צרפת"
ברמת יצחק ,שם סיימה בהצטיינות וקיבלה מילגת לימודים ב"קורדון בלו" בצרפת .מפאת הגיוס
לצבא בגיל  ,78נדחה מימוש המילגה.
בצבא הייתה משקית ת"ש ומשקית חינוך בבה"ד  ,7שהיה בשכונת דורה בנתניה .מקצוע ושיבוץ
שנקבעו ע"י שמוליק לירן ז"ל ,שהיה תושב בית יצחק והיה קצין חינוך ראשי בצה"ל .בבה"ד  7הכירה
את בעלה משה שחם ז"ל ,כאשר פתרה תשבצים.
עם השחרור מצה"ל היתה פקידה של מנכ"לי האגודה החקלאית בכפר  -האדונים וייסנשטיין,
מאירסון ופטר פרידלנדר ז"ל .לאדלה  7ילדים :איה ,אלדי וחוי.
בעלה ,ששירת בצבא קבע ,יצא לפנסיה ב 7118-ואז הקימו משק חקלאי :גידלו כבשים ,פרחים
לייצוא ,ירקות ,לול פיטום ומטע אבוקדו.
המשק ניסגר ב .7118-העבודה היתה קשה מדי .אדלה עבדה  77שנים כקופאית ברכבת ישראל ואח"כ
בהסעות בבית הסיעודי "בית בלוך" ,שהיה בכפר.
אדלה התאלמנה בגיל  .80משתדלת לבלות ולהינות עם בני המשפחה ,חברות ,פעילויות של הגיל
השלישי ומתנדבת כבר מעל  71שנים בסיפריית הכפר.

מפעל הפיס והמועצה האזורית עמק חפר מזמינים
תזמורת ירושלים – מזרח ומערב
מנצח ראשי ומנהל מוסיקלי :תום כהן
סולנים :בנימין בוזגלו ואלה דניאל
 8102032בשעה  32:..באולם התרבות -עין החורש
 ₪ 71לכרטיס .המעוניינים בהסעה (תוספת של  ,)₪91יפנו למחלקת ותיקים 11-8187870
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פותחים שנה חדשה של מועדון סרטים טרום בכורה – עמק חפר 8.8.-8.32

החוג יתקיים בימי שלישי (אחת לחודש) בהנחיית מבקרי קולנוע ומרצים מתחומים שונים.
בתוכנית :התכנסות ,כיבוד ושתייה ,הרצאה והקרנת סרט טרום בכורה.
ניתן לרכוש מינוי עם הסעה  /ללא הסעה.
פרטים נוספים והרשמה במשרד הוועד.
פותחים שנה חדשה במכללת ותיקים – עמק חפר 8.8.-8.32
** המרצים שאהבתם עם הרצאות חדשות ** .המרצים המובילים עם נושאים מרתקים.
המחיר  ,₪ 891כולל 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 לגמלאות 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 ב 0 .7.1.9171-מפגשים בימי ראשון בין השעות  91:71- 71:71ב"יד לבנים" בכפר ויתקין.
מחיר לסדנה .₪ .1 :להרשמה ניתן לפנות לנעמי בטלפון.11-8187879 :
מרכז קשר והכוון מזמין אתכם לקורס משולב של מחשבים וסמארטפון
 71מפגשים בשעות הבוקר  79:11-11:11בימי ראשון.
פתיחת הקורס .7.1.71 :עלות.₪ 9.1 :הקורס יתקיים בחדר המחשבים במרכז "חופים" – רופין.
הנושאים בהם יעסוק הקורס :שימוש בעכבר ומקלדת ,היכרות עם מערכת ההפעלה ועבודה עם חלונות,
גלישה באינטרנט וחיפוש מידע ,שימוש בסמארטפון ,YouTube ,אפליקציות מובילות ודואר אלקטרוני.
הקורס יכלול לימוד תכנים ,תרגולים ופרוייקטים שמטרתם יישום ,הטמעה ואינטגרציה של המיומנויות
הנלמדות .הזדמנות טובה ללמוד כמו שצריך את האוריינטציה הדיגיטאלית.
להרשמה ,11-8187879 :או במייל ל  .neomin@hefer.org.ilמספר המקומות מוגבל.

קאנטרי בית יצחק – הבריכה של הכפר
בית הספר לשחייה של הקאנטרי
בספטמבר יפתחו קבוצות השחייה השנתיות
בואו לשחות בבית הספר המקצועי באזור ,בהדרכת ויקטוריה איוונובה – אלופת רוסיה לשעבר!
בית הספר מכיל מגוון רחב של שיעורים ותוכניות לימוד ומציע תוכנית אימונים ,אשר תכין את ילדכם
לקבוצות שחייה מקצועיות ,כדור מים ,שחייה תחרותית ועוד.
הצוות המקצועי יעביר שיעורים המחולקים לאימון יבש ורטוב ויקנה לילדכם משמעת ,דיוק ,ונחישות.
בואו להיות חלק מתרבות הספורט של העמק!
קאנטרי בית יצחק ,המגדל  91בית יצחק – שער חפר11-8778111 ,
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חוגים

מרכז המוסיקה "כפר מנגן" פותח הרשמה לשנת הלימודים .0202-0251
במרכז המוסיקה ניתן ללמוד נגינה במגוון כלים ,כגון :גיטרה ,פסנתר ,תופים ,סקסופון ,חצוצרה,
קלרינט ועוד.
חדש במרכז!
*חוג דרמה שנתי ,אשר במהלכו תופק הצגה ייחודית אשר תיכתב במהלך השנה במיוחד עבור
הקבוצה.
*סדנאות ושיעורי צילום סטילס .בסוף שנה תוצג תערוכה מקצועית מכל הצילומים של הלומדים.
חלק מחומר הלימוד :לימוד והבנה כיצד המצלמה בנויה ועובדת ,כיצד ניתן לצלם בתנאי תאורה
ירודים ,חשיפה ארוכה ועוד.
כל הסדנאות והחוגים מתאימים גם למבוגרים.
יפים טורצ'נסקי  -מנכ"ל מיוזיק טיים 1.0-0071771
wwwכפר-מנגןco.il..
efim.music@gmail.com

אחר צהרים על גלגלים בבית יצחק
ביום רביעי ה ,98.8.71 -בין השעות .91:11-78:11
יתקיים הפנינג גלגליות במגרש הכדורסל בשער חפר.
במקום תושאלנה גלגליות לילדים ולהורים.
יש להצטייד בקסדת אופניים  +גרביים ומיגון למי שיש.
למי שיש גלגליות/רולר מוזמן לבוא איתם.
הפעילות להורים וילדים (מגיל  0ומעלה)
בסגנון "החלקרח" ובליווי מוסיקה.
הכניסה חינם.
כולם מוזמנים!

מועדון הכדורגל של עודד מכנס
פותח קורס החייאה ועזרה ראשונה בהיקף  8שעות לימוד בהדרכת מד"א
תוכנית הקורס :שרשרת ההישרדות בדום לב ,החייאה בסיסית במבוגר ,ילד ותינוק ,שימוש
בדפיברילטור אוטומטי ( ,)AEDטיפול בהשתנקות (חנק מגוף זר) ,מצבי חירום רפואיים
שכיחים :כאבים בחזה ,שבץ מוחי ,סכרת ,עילפון ,פרכוסים  ,הרעלות ,אלרגיה ואנאפילקסיס (כולל
שימוש במזרק אפיפן) ,טיפול בשטפי דם ,כוויות ושברים.
הקורס כולל תרגול על בובות סימולציה.
הקורס יתקיים במועדון הפייס בשער חפר ,דרך השרון  ,777בתאריכים:
ימים רביעי וחמישי  99-97.8.71בין השעות .97:11-71:11
מחיר הקורס .₪ 51 :מספר המקומות מוגבל.
לפרטים :עודד מכנס .1.1-1891118
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מכתבים למערכת

ביקור במחנה
בשבוע שעבר ביקרתי במחנה הקיץ של ה"איחוד החקלאי".
הסבתא היחידה מכל היישוב הגדול שלנו.
היה ביקור חוויתי ביותר ,שאורגן בצורה מדויקת ומוקפדת על ידי "האחוד החקלאי" ,בשיתוף עם
המשרד לאזרחים ותיקים.
הרגשתי כאורחת  - VIPקיבלנו כובעים ומימיה עם כיתוב "ותיקים בתנועה" ,קיבלנו פינוקים של
שתייה ונשנושים על מפות לבנות.
היה לנו שיח עם שתי בנות י"ב ,שיוצאות השנה לש"ש (שנת שירות) ,ועם שני ילדים מכיתה ח' – על
מה זאת התנועה בשבילם ועל מה שעושים במחנונים .כמו כן ,הם רצו לשמוע מהוותיקים על
חוויותיהם מתנועת הנוער בה השתתפו בצעירותם.
ואז יצאנו לסיור במחנונים עם נכדינו ,ששמחו מאוד מהביקור– גאווה!
ולסיום -ארוחת צהריים עם הנכדים ,שיכלו להגיע .אותו אוכל שהחניכים מקבלים ,שנעשה באהבה
על ידי צוותי הורים!
מי שלא היה ,הפסיד בגדול חוויה נהדרת עם הנכדים.
ותודה רבה על היוזמה המבורכת.
אירית שחם

מרפאה

ד"ר סבן תהיה בחופשה בתאריכים .7.1-78.8
במרפאה יהיה רופא מחליף בשעות  18:11-79:11ואחה"צ בימי ראשון ושלישי.
בברכת בריאות ,צוות המרפאה

הודעה מצוות חיילים
שימו לב:
ההודעה מיועדת לחיילים/חיילות ,שקיבלו שוברים ל"ברלה"
בראש השנה הקודם (ספטמבר  )9178וטרם ניצלו אותם.
תוקף השוברים הוארך בחודש נוסף ,ויהיה כעת עד לתאריך .77.71.71
לא תהיה הארכת תוקף נוספת.
תיהנו

חיסון כלבים

יתקיים בתאריך  9..8.9171בין השעות 11:71-11:11 :ברחבת בית העם בבית יצחק.

פינת המודעה הקטנה
לביאה

למכירה פיג'ו  9111 ,911יד ראשונה במצב מצויין,
טסט לשנה.

אנו משתתפים בצער המשפחה
על מות

רותם אמיתי זמיר ז"ל
מתושבי הכפר
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