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דבר יו"ר הוועד

חבריי ,תושבי בית יצחק שער חפר ,שלום.
חודש ינואר עומד להסתיים ועבורנו כוועד המשלים שנת כהונה ראשונה זוהי נקודת ציון חשובה.
תוכנית העבודה לשנת  ,0202נבנתה ותצא אל הפועל על ידי הוועד הנוכחי ,המכהן מסוף שנת  0202כזכור
אני אישית הצטרפתי באחור -בחודש מאי .
בישיבת הוועד האחרונה שלנו ,הגדרנו לעצמנו נתיב ודרכי פעולה במכלול הנושאים אשר בתוכנית
העבודה ,זו אשר הוצגה בפניכם בחודש דצמבר האחרון .כתמיד נשתף אתכם במהלך השנה באשר
להתקדמות הנושאים השונים ,ואתם מוזמנים לפנות אלינו בכל נושא החשוב בעיניכם.
בהמשך אשגר זה אעסוק בנושא התב"ע ,נושא חשוב לכל הדעות ,נא סבלנותכם ,אתמצת ככל הניתן.
לאחרונה התקיימה אסיפת תושבים בניהול האגודה החקלאית להצגת מתווה התב"ע בפני כלל הציבור,
גם עמדת הוועד הוצגה באסיפה.
אני מאמין כי מספר המשתתפים ,כמו גם רמת ההצגה ,השאלות וההתייחסויות ,הינן תעודת כבוד לכפר
שלנו.
כזכור ,אדמות המושב ,כבכל ההתיישבות העובדת ,מנוהלות ע"י האגודה החקלאית ,על הוועד המקומי
מוטלת האחריות לוודא כי האיזונים הכוללים בה נכונים וראויים .הוועד בחן ובדק כי מתקיימת הקפדה
על הצביון הכפרי ,נשמרת רווחת חיי התושבים ואיכותם באזורי הכפר השונים .בד בבד מתן האפשרות
לפעילותה של האגודה החקלאית ,אשר בעבר השתמשה בשטחים אשר ברשותה לאספקת שירותים
חקלאיים ועם הצטמצמות הצרכים בתחום החקלאי ,מוסבות הפעילויות בשטחים אלו לשימושים
מסחריים.
בשורה חשובה מאוד נכללת בתב"ע ,לכלל תושבי הכפר בתחום זכויות הבנייה :בעלי הנחלות יקבלו
זכויות בנייה נוספות בגבולות נחלתם וגם לבעלי משקי העזר והשטחים הקטנים יותר ,מוגדרת בתב"ע
הגדלת זכויות הבנייה ,בהתאם לקבלת אישור מתאים ע"י הרשויות הממונות.
בהתאמה לצורך החיוני לשמור על איכות החיים של התושבים המתגוררים בסמיכות לאזורי המסחר,
קיבלה על עצמה האגודה ,לבקשת הוועד ,מגבלות על היקף עסקי המזון וההסעדה במרכזים השונים
כדלקמן :במתחם הבנים ,תיוותר על כנה המסעדה הקיימת (אנאמרו כיום) בהיקף הנוכחי ,ובנוסף תותר
הקמת עסק קטן ,ברמה של "עגלת קפה" אשר היקף שיטחו לא יעלה על  54מ"ר .במתחם נירה ,יוגבלו
עסקי המזון\הסעדה ללא יותר מאשר  02מ"ר ובמתחם שער חפר ,תעמוד המגבלה על  04מ"ר.
במתחם נירה ,תותאם כמות שטחי החנייה כך שיורחב השטח הציבורי ושטח הפארק ע"ח שטחי החנייה.
נוסף על כל אלו ,יקיים הוועד בחינה יסודית של נספח התנועה והחנייה לתקנון התב"ע ,כתנאי וחתימת
הוועד על התב"ע כולה.
אנו מאמינים כי אישור התב"ע ,אשר הטיפול בו נמשך זה קרוב לעשור ,הינו חיוני להתפתחות המושב
ולהסדרת הקיים בצורה טובה וראויה.
למרות חשיבותה הרבה ,חשוב לזכור כי התב"ע איננה חזות הכל ואיננה עוסקת במכלול הנושאים
החשובים של קישור הכפר עם המרחב העוטף אותנו ,והוא מטופל במסגרת תוכניות המתאר הארציות,
כמו כן חשוב לזכור כי התב"ע איננה תחליף לנושא רישוי העסקים והפיקוח עליו ,אשר אמון על בנייה
ועל רישוי עסקי המתאים לסביבה ולצרכיה השונים.
עד כאן להפעם
שלכם ,עמוס פארן ,יו"ר הוועד המקומי.
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כמות הגשם

עד יום שני ,ה 0..0-ירדו  502מ"מ גשם.
תודה לדורון שלהבי על הנתונים.

מועדי איסוף הגזם הבאים1.11 ,..11 :

שריינו את התאריך! שבת..11111 ,

ט"ו בשבט בכפר!

מסלול בשדות ובפרדסי העמק ,גילוי פינות חמד נסתרות ,דוכנים מיוחדים בהובלת הנוער,
הפתעות של בני ובנות המצווה ,יצירה משותפת של פינת תבלינים קהילתית,
פינה מיוחדת והרצאה בטבע לוותיקים ולצעירים ברוחם ועוד הפתעות ירוקות
להתראות!

סדרת קונצרטים קאמריים בבית העם בבית יצחק
המרכז הקהילתי  -שלוחת מרכז חפר ,הוועד המקומי בית יצחק שער חפר
וקרן פוירינג לחינוך ולתרבות
עורכות  :אירית רוב ואלה טובי
עונה חמישית9102-9191 :
מוצאי שבת.3:91 ,02.5.5151 ,
קונצרט מס'  :9יום הולדת לבטהובן
נשפני חמישיית תל אביב והפסנתרן אלון גולדשטיין חוגגים לבטהובן  042שנה להולדתו .מיצירותיו ינוגנו
– 'החמישייה לפסנתר וכלי נשיפה' ו'סונטת אור ירח' לפסנתר .עוד בתוכנית :מיצירות בארבר ,ברנשטיין
ובריו והשישייה של ז'אן פרנסה.
איתמר לשם ,נגן קרן יער
רואי אמוץ ,חלילן יגאל קמינקא ,אבובן דני ארדמן ,קלרניטן
עם אלון גולדשטיין ,פסנתרן
נדב כהן ,נגן בסון
כרטיסים במחיר  ₪ 52בערב הקונצרט בכניסה.
כיבוד קל ,קפה ועוגה ויין באדיבות יקב אלכסנדר.
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הפורים הזה אנחנו מארגנים לכם

עדלאידע מהסרטים
מתחילים בבית הספר.
ממשיכים במסיבת רחוב.
Dj
הברז של אבא ואמא ()+02
בשרים
קינוחים
ולקטנים מתנפחים
יום שבת .111911111

שיר השבוע – הפינה של רות אורן
שיהיה לנו שבוע קסום...
זֶה ָקסּום
ִאם בְּ אֶ ְּמצַ ע הַ ַקיִץ,
יֵׁש יוֹם גָּׁשּום-
זֶ ה ָּקסּום.
ִאם הָּ אֹכֶל טָּ עִ ים,
בְּ לִ י מֶ לַח וְּ ׁשּום-
זֶ ה ָּקסּום.
ִאם ִה ְּתעו ֵֹרר בְּ ָך,
מָּ ה ֶׁש ָּרדּום-
זֶ ה ָּקסּום.
ִאם ִׁשיר חָּ ָּדׁש,
נ ֹולָּד ל ֹו ִמכְּ לּום-
זֶ ה ָּקסּום.
וְּ ִאם כָּל זֶ ה גו ֵֹרם לְּ ָך,
א ֶֹׁשר עָּ צּום-
זֶ ה ָּקסּום.
לתגובות מוזמנים ומוזמנות לכתוב למייל ruti.oren@gmail.com
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נוער בית יצחק

השתלמות האמצע של השכבה הבוגרת מאחורינו .נושא ההשתלמות היה אהבה  -פרט ,דימוי
עצמי ,סביבה קרובה ,ישראליות ופוליטיקה .התארחנו בנעורים של קיבוץ גשר הזיו ,מקום נעים.
הקיבוץ אירח אותנו באהבה .הצוות נהנה מהמיקום ,מהתכנים ומהביחד .מאד מרגש לחצות יחד
עם הנוער את קו האמצע .עשייה רבה מאחורינו וגם לקחים .כעת מתכוננים לחצי השני של השנה
ולאירועים הקרבים ובראשם טו בשב"ט שבו יופעלו תחנות של הנוער והשתלמות ח' .לפנינו תקופה
של שגרת פעילויות.
חלקם של משברי האמצע הצפויים כבר חלפו וישנן מורכבויות שעימן נתמודד קרוב לוודאי גם
בחודשים הקרובים .אם אתם הורים לצוות ורואים כי בנכם/בתכם חווים קשיים במסגרת
ההתנדבות בסניף ,אשמח אם תעודדו אותם לפנות אליי .הורי השכבה הצעירה ,מובן שהצוות
עומד לרשותכם ,אולם אשמח שבמקרים שבהם מדובר :בעיות שאינן עניין של מה בכך או תלונות
מסוגים שונים-תפנו אליי ישירות .חשוב לזכור שהצוות אמנם בעל יכולות גבוהות ומחויבות אך
הוא מורכב מבני נוער .שימו לב לעדכונים בלו"ז .עדכון ספציפי לגבי הטיול הסניפי ישלח בהמשך
(כרגע אין תאריך סופי) בברכת המשך פעילות פורייה.
רצ"ב תאריכים רלוונטיים לחודשים הקרובים:
 00-00/0השתלמות ח'
 - 0/5-10/1טיול פסח
 - 5-1/5אופציה ב' לטיול פסח
 - 01-00/4טיולי שכבות ח' ,ט' ,י'
- 02-00//אירוח שכבה בוגרת
 - 0/.-12//קורס מד"צים
 - 0.-0//.אירוח בין יישובי שכבה צעירה
 - 0/2-10/.מחנה שכב"ג
 - //2-1/2מחנה שכבה צעירה.
אפשרות דחית המחנה עד  !!02/2מומלץ לתכנן חופשות משפחתיות לאחר מועד זה.
 - 05-01/2כיף צוות
אני זמין לשאלות בטלפון ובהודעות ,זמין גם לפגישות( .אם לא עונה ,השאירו הודעת וואטסאפ
ואחזור אליכם כשאתפנה) .רצ"ב שעות מענה טלפוני.
ימי א' 02:11 – 03:51
ימי ב' 99:11 - 91:11
ימי ג' כל היום (למעט בשעות הפעילות של הסניף) ועד 99:11
ימי ד' 00:11 – 12:11
ימי ה' 00:11 – 03:11
מובן שבמקרים דחופים ,השאירו הודעה ואחזור בהקדם האפשרי.
אור רוחקין נחום 0506482548
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מועדון בוקר בצוותא
יום שני  5.9בשעה  2:11ניפגש בבית התרבות בשער חפר
 0:54-0:22תנועה בהנאה.
 02:04-0:54בוקר של בריאות ,ארוחת בוקר בצוותא.
 02:12הרצאתה של רינת ריבק ,חוקרת ומרצה בנושא ייצוגים קולנועיים של אירועים היסטוריים.
נושא ההרצאה "מכור ההיתוך לחברה רב תרבותית" .כיצד משקף הקולנוע המקומי את הניסיון
ליצור "יהודי חדש" והמעבר לחברה רבת פנים.
 01.9ישי שמידוב ,תושב הכפר ,ירצה לכבוד ראש השנה לאילנות  -בנושא עצי הבר בישראל.
***המפגשים מסתיימים בשעה ***10:33
מחכים לכם בשמחה.

מועדון  01ונהנים
המפגשים מתקיימים בימי שלישי במועדון הפייס.
התכנסות על כוס קפה וכיבוד קל .ההרצאות מתחילות בשעה  00:03בדיוק!
 5.0איציק עזרא ,בעברו איש מערכת הביטחון בתחום האיסוף המודיעיני וסיכול הטרור ירצה על
המודיעין הישראלי.
 00.0עמי רוניס ,איש חינוך ,מנהל תכניות לצעירים יוצאי אתיופיה .ירצה על גלגוליו של ט"ו בשבט
מתקופת המשנה ועד ימינו ,כאשר הדגש בימינו הוא על איכות הסביבה ,למען המשך החיים על פני
כדור הארץ.
המעוניינים בהסעה למועדון " /2ונהנים" ביום שלישי אחה"צ ,מתבקשים להירשם במשרד הוועד.
כל תושבי בית יצחק ,שנושא ההרצאה מעניין אותם ,מוזמנים בשמחה.

5

סיפורי ותיקים
מתוך מעגל סיפור שמתרחש אחת לחודש במועדון בוקר בצוותא
יורם שיפמן
יורם נולד בחיפה בנובמבר  0052ביום שהאנייה פטריה ,העמוסה בעולים ,פוצצה על ידי ההגנה
במטרה למנוע את גירושה על ידי הבריטים מהארץ .כל זאת ראתה אחותו מחלון בית היולדות.
בין העולים הייתה ציירת בשם לאה גרונדיג ,שהייתה חברה של אימו וציורים שלה נמצאו בביתה .עם
צאתו לפנסיה ערך יורם מחקר מקיף על הציירת על מנת לברר מה עלה בגורלה .בין השאר הוא גילה
שהיא הייתה שרת התרבות במזרח גרמניה.
יורם הוא בוגר בית הספר התיכון "חוגים" בחיפה .בבית הספר הפגין ידע באנגלית וקיבל משימות
הכרוכות בשפה.
איתן כץ ,בנו של מנהל בית הספר ,היה חבר טוב שלו ויחד איתו עשו הרבה מעשי קונדס .בבית הספר
ובטירונות.
בצבא שירת בגדוד תותחנים כטכנאי קשר .באותה תקופה בנה סדרות של מגברים .אחד מהם,יחד עם
הרמקולים העניק לגב' מרגוט קלאוזנר ,שהייתה גם היא חברה טובה של אימו ,לאחר שהתפעלה
מהצליל המיוחד .מרגוט הייתה הבעלים של אולפני ההקלטה בהרצלייה וכשיורם השתחרר מהצבא
שכרה אותו לעבוד שם כמנהל ,אלא שהעובדים הוותיקים "שמו לו רגל" והתנכלו לו כי לא היו
מוכנים לקבל דרדק שזה עתה השתחרר" .מה הוא מבין" .ויורם ויתר ועזב ,לא לפני שהראה להם את
כישוריו ופתר להם בעיות מקצועיות.
בהמשך עבד יורם בחברת אלביט ,בייסודו של עוזיה גלילי ,שנקראה בזמנו "אלרון מעבדות
אלקטרוניקה" .בחברה היו  01עובדים בלבד .היום ישנם  42,222עובדים הפזורים ברחבי העולם .הוא
התקבל לעבודה לאחר שנבחן בזיהוי של רכיבים שהיו סכימה של תכנת א.ק.ג.
יורם עבד באלביט  50שנה (כמחצית ממניין שנותיו) ועבר בה את כל התפקידים האפשריים .הרבה
בנסיעות במסגרת העבודה ואף עשה רילוקיישן ל  1שנים בבוסטון ,שם היה דירקטור של חברת בת
אמריקאית .בתפקיד האחרון באלביט היה מנהל תכנית לשיפוץ מטוסים ועסק הרבה במטוסי ,f16
מיג .F4 ,0
ליורם יש חוש הומור מיוחד ונעמי אשתו טוענת שאינה מבינה אותו ושהיא זקוקה להסבר כל פעם
שהוא משתמש בו...
יורם נשוי לנעמי שיפמן  ,בתה של אסתר לצרוס ז"ל ,ולהם להם שלושה ילדים ושישה נכדים.

סבוטאז' קומדיה מרגשת בכיכובו של שלמה בראבא.
התיאטרון העברי בהיכל התרבות אור עקיבא.
מאת :אילן חצור בימוי :גדי צדקה
בכיכובם של שלמה בראבא ,ריטה שוקרון ,יגאל עדיקא ויורם יוספסברג
ביום רביעי  .0/.0בשעה  02:12התכנסות ,קפה ומאפה וב 00:22-הצגה.
יאצק (שלמה בראבא) ,יליד פולין במקור ,מחליט להנהיג את דיירי בית האבות ,שבו הוא מתגורר ,למרד
בהנהלת המוסד ,עקב החלטת ההנהלה לשלב בחזרות לטקס יום שואה את סימה אלפסי היפיפייה,
ילידת מרוקו" .כאן זה לא מימונה!!!" צועק יאצק.
הסוגיה הדרמטית פותחת את מעייני ההומור של שני צידי הזיכרון הלאומי ,ומעניקה מבט מרגש
ומצחיק על חיינו המשותפים במדינה הזו.
דרמה קומית מרגשת ,מצחיקה עד דמעות ,הנוגעת בנימי ההוויה הישראלית העכשווית.
מחיר לכרטיס כולל הסעה ,קפה ומאפה .₪ 022
הרשמה במשרד הוועד.
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מועדון טרום בכורה – רואים לפני כולם1

יום שלישי  5.0.0202אולם עין החורש
התכנסות – קפה ומאפה.
" 0:04אי שם מעבר לקשת" סיפורה המופלא של ג'ודי גרלנד
מרצה :צביקי לוין -שחקן  ,במאי ומורה לתיאטרון ב"בית צבי"
 0:54הקרנת הסרט" :ג'ודי מעבר לקשת " JUDY -
 002דקות  ,אנגלית ,תרגום בעברית שחקנים :רנה זלווגר ,ג'סי באקלי ,רופוס סוויל .בריטניה 0200
** כרטיס חד פעמי בבוקר ההקרנה.₪ /2 :

טיול פברואר-מרץ  1111יום שלישי .119

ההרשמה נסגרה!
מרכז קשר והכוון מזמין אותך להשתתף בסדנת מיינדפולנס
מפגשים לפיתוח מודעות קשובה1

בסדנה נלמד :זיהוי הרגלים אוטומטיים מעכבים ,אימוץ הרגלים מיטיבים עבורנו.
נקבל כלים להתמודדות עם תחושות של לחץ ,כאב ,אובדן וסבל .נדייק את יכולת הקשב שלנו.
נפתח חמלה עצמית וחמלה לסביבה.
הסדנה מיועדת לאנשים בני  002 -/4שמעולם לא התנסו או למדו מיינדפולנס.
מנחת הסדנה :עינת איל ,דוקטורנטית בתחום הגרונטולוגיה באונ' בר אילן ,מומחית בתפקודי קשב
ומיומנויות למידה ,מנחת קבוצות ומרצה במכללת תלפיות.
תאריך פתיחה | 1.5.02 - 05.0.02 :משך הסדנה 2 :מפגשים,
בימי שישי בין השעות  ,00:12 -02:22במרכז קהילתי חוף חפר -כפר ויתקין
הסדנה חינם ,אך מותנית בהגעה לכל המפגשים ובהשתתפות במחקר.
 -20-0.52005 ,20-044.001 ,20-2020420להרשמה ,נא לא להשאיר הודעה.
מרכז קשר והכוון/אפ  +01בשיתוף עם אונ' חיפה ,החוג ללימודי גרונטולוגיה
מציגים :סדרת הרצאות מחקריות ,בואו להיות מעודכנים במחקרים החדשים1

המפגש השני :רבאב אבו אלהיג'א דוקטורנטית בחוג לגרונטולוגיה ,באוניברסיטת חיפה
בדידות ואוקסיטוצין
תחושת הבדידות יכולה להזיק לבריאותו הנפשית ,הפיזית והקוגניטיבית של האדם.
קיימות התערבויות חברתיות ופסיכולוגיות שמטרתן לצמצם את התופעה ואת נזקיה ,אך העלות
והקשיים בהיענות של מטופלים מעודדים חוקרים לחפש אלטרנטיבות אחרות.
בעשור האחרון ,אוקסיטוצין (  )Oxytocin-OTשהוא נוירו-הורמון פרו-חברתי ,משך תשומת-לב מחקרית
בשל ממצאים ,שהראו כי רמות נמוכות שלו קשורות למגוון בעיות בריאותיות.
אוקסיטוצין יכול לקדם התנהגות ואינטראקציה חברתית במיוחד בקרב זקנים.
האם יש קשר בין אוקסיטוצין ובין בדידות? ומה הקשר שלו לגיל זקנה.
אתם מוזמנים למפגש שמציג מחקר ראשוני ומיוחד במינו ,העשוי לתת אור חדש לחיפוש אחר פתרון
לתופעת הבדידות בגיל זקנה.
מוזמנים בשמחה הכניסה חינם ,אך מותנית בהרשמה מראש.
ההרצאה תתקיים בבית העם בעולש (שדרות היוגב) ב  02.0.02בשעה 00:22
להרשמה  neomin@hefer.org.il ,20-2020420בבקשה לא להשאיר הודעה במענה הקולי

7

מרכז קשר והכוון מזמין אתכם לסדנת כלי ה )office +excel word) +p.p
בשעות הבוקר  12:11-09:11ימי ראשון ,מועדי הקורס95.9-92.5 :

 /מפגשים בעלות של  | ₪ 042חדר המחשבים במרכז "חופים" – רופין
ההשתתפות בסדנא מצריכה ידע בסיסי בתפעול מחשב (שימוש במקלדת ,עכבר ,עבודה עם חלונות
ותיקיות).
מטרת הסדנה ללמוד לראשונה או לחזק את היכולות הבסיסיות בתוכנות ה .Office
נלמד:
 :Wordהקלדה ועיצוב טקסט ,תבליטים ומספור ,הוספה /עיצוב תמונה ואובייקטים (יצירת מסמך
אישי -ברכה /מכתב /מתכון /כתבה /המלצה).
 :p.pעבודה עם שקופיות ותיבות טקסט ,עיצוב רקע ,הוספת תמונה ואובייקטים ,הנפשות ומעברים.
 :Excelהכרות עם התוכנה ושמושה ,עיצוב גיליון עבודה ,משוואות ופונקציות בסיסיות ,סדרות ,סינון
ומיון ,תרשימים.
הזדמנות טובה ללמוד כמו שצריך את האוריינות הדיגיטאלית
להרשמה neomin@hefer.org.il, 20-2020420 :בבקשה לא להשאיר הודעה במענה קולי.
מרכז קשר והכוון מזמין אתכם לסדנת שירותים מקוונים

 5מפגשים בשעות אחה"צ 00:22 -0/:22 :ימי רביעי ,מועדי הקורס,02.1 -0/.0 :
בעלות של  | ₪ 042חדר המחשבים במרכז "חופים"  -רופין
מטרת הסדנה היא להכיר למשתתפיה אתרים ופעולות מקוונות שונות ,שניתן לעשותם דרך המחשב או
הטלפון החכם.
באמצעות הטכנולוגיה ניתן לבצע פעולות יום יומיות אשר משפרות את איכות החיים :בהן קביעת תור
למשרד – ממשלתי  /דואר  /רופא  /ביצוע סקר שוק -השוואת מחירים  /ביטוח לאומי  /קניות און ליין
או חיפוש מידע מהימן ורלוונטי על זכויות שונות ,תכנון וניווט מסלולים ברכב הפרטי ובתחבורה
ציבורית.
ההשתתפות בסדנא זו מצריכה היכרות ראשונית עם המחשב ועם האינטרנט .כל משתתף יעבור שאלון
מיון והתאמה.
הזדמנות טובה ללמוד כמו שצריך את האוריינטציה הדיגיטאלית.
להרשמה neomin@hefer.org.il ,20-2020420 :בבקשה לא להשאיר הודעה במענה קולי

פינת הילדים

נשמח אם תשלחו לפינה בדיחות ,חידות ,או כל דבר אחר☺
התשובות של החידות השבועיות הקודמות הן:
ככל שאתה יוצר עוד כמונו ,אנחנו נשארות מאחור .מי אנחנו? תשובה :עקבות
אנחנו שתי אחיות שחיות זו מול זו אך לעולם לא נראה אחת את השנייה ,מי אנחנו? תשובה :עיניים
כשסוגרים אותי אני הולך ,כשמשחררים אותי אני עוצר .מי אני? תשובה :נעל
תודה רבה ללירי פרי ,לתום עמירה ולמשפחת קלמוביץ' על שפתרו את החידות נכון.
חידות שבועיות:
תרנגול יושב על גג האסם .אם הוא יטיל ביצה ,לאיזה כיוון היא תתגלגל?
למיכאלה יש ארבע בנות .ולכל אחת מהן יש אח אחד .כמה ילדים יש למיכאלה?
את נכנסת לחדר שיש בו ארנב האוכל גזר ,חזיר האוכל חסה וחמור האוכל בננה .מי בעל החיים הכי
חכם בחדר?
בילי ברנשטין
טלפון לשליחה.240-0200204 :
מובן שאפשר לשלוח לנו רעיונות למשימות אחרות בשבוע בכפר.
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ספריה
ספרים חדשים בספרייה

לילדים
איזדורה מון יוצאת לטיול עם הכיתה – הארייט מונקסטר
סדרת האנק צ'יפסר  – 0-.הנרי וינקלר ולין אוליבר
ליבי או :מה קרה לאיש-עם-הכלב – הדס ליבוביץ'
ליבי או :מה קרה בחוף הים של תל אביב? -הדס ליבוביץ'
אהבה עדיפה על אין-אהבה – רוסה לנגרקרנץ
הענקים והאישפיצים – ג'וליה דונלדסון
לנוער
קברו של הרודן – גורלו של אפולן – ריק ריירדן
נפילה חופשית  -רודריג גורדון ובריאן ויליאמס
קרוב יותר  -רודריג גורדון ובריאן ויליאמס
מעמקים  -רודריג גורדון ובריאן ויליאמס

מנהרות – רודריג גורדון ובריאן ויליאמס
המדריך למתמסחרת – סאלי פרנזון
אמת או חובה – לימור טלמור
שיאי גינס 0202

למבוגרים
סודו של תליון אבן הירקן – קירסטי מאנינג
הנסיעה – עודד קוטלר
היא – סיפור חיי – גלילה רון-פדר -עמית
זמן עבר – לי צ'יילד
שבעה ימים לדיראון עולם – ניקולס בסט
ירח מעל סואץ – יוסי עוזרד
מוות מאושר – אלבר קאמי
לפני שתלך – קלייר סווטמן
בשולי הנוחות – סייקה מורטה
המצאות מזדמנות – אלנה פרנטה
אמזלג – יוסי סוכרי
בקרוב האור יהיה מושלם – דייב פאטרסון
משטרה – יו נסבו
עין להודו – יגאל ברונר ודוד שולמן
ציר תמר – יורם עשת-אלקלעי
תודות הדבורים – מאיה לונדה
חמור – סמי ברדוגו
לא אזוז מכאן – מרקו בלצאנו
אחרי שהכול נאמר – אן גריפין
פרשת סן-פיאקר – ז'ורז' סימנון
תעתוע – קולין הובר
המנון – איין ראנד
סינדר – מאריסה מאייר
המדריך למתמסחרת – סאלי פרנזון
סקרלט  -מאריסה מאייר
אהבה כמו בספרים – קלייר קינגסלי
קרס  -מאריסה מאייר
זמן שאול – עמליה רוזנבלום
הסודות ששמרנו – לארה פרסקוט
איטלקית למתחילים – קריסטין הרמל
חולות נודדים  -שרון צוהר
הארמון האחרון – נורמן איזן
הימים האחרונים של סטלין – יהושע רובנשטיין כתוב בכוכבים – מיני דארקי
מתנת כוכבים – ג'וג'ו מויס
הבדאי – חנוך ברטוב
משקלו של פסנתר – כריס קנדר
זרעי מלח – יובל ירח
הלב תמיד זוכר – יאן-פיליפ סנדקר
החיים קצרים ,אל תקני את הנעליים – שלי גרוס ומיכל לוי ארבל
הספרייה נמצאת במתחם בית הספר .הדלת הראשונה משמאל.
שעות הפתיחה :בימים שני וחמישי בין השעות .00:12-0/:12
ניתן לשלוח הזמנות ,בקשות ,הודעות וכו' לsifriya@beit-yitzhak.org.il :
רותי

להתראות בספרייה 
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מכתבים למערכת
הספד לדבורה בק ז"ל
אתמול ,מספר שעות אחרי שנשמת את נשמתך האחרונה ,הגיע ניר לבשר לי :זהו נגמר.
איך נפרדים מחברה אחרי  .0.4שנים .כן ,נולדנו באותו יום ב 0/...52בבית היולדות בחדרה ,אמהותינו
שכבו זו ליד זו.
מאז שאני זוכרת את עצמי זוכרת גם אותך ,ילדה מתולתלת (כל השנים הזכירו לנו שבאחת השנים
במסיבת חנוכה כששרנו סורה חושך ,הלאה שחור ,הדלקתי את שערותיך כשהנפתי את הלפיד)
חגגנו תמיד יחד ימי הולדת אצלכם או אצלנו ,גרנו בית מול בית ורק כביש כמעט ללא מכוניות הפריד בין
בתינו .היינו קוראות זו לזו מהחלון.
העברנו אין ספור שעות במשחקי קופסה ,באחד הבתים או בחוץ ,בנירה של פעם.
היינו שובבות מאוד ,עשינו שטויות ולא פעם נענשנו על כך וכמה ימים אסרו עלינו להיפגש.
זוכרת את הנסיעות שלנו לירושלים לסבתך ולדודייך ,ואת הנסיעה לקרובי משפתחינו בעין חרוד.
היית מוכשרת כל כך :שרת במקהלה ,ניגנת בפסנתר ,רקדת בלהקת המחול שהייתה משאת נפשנו,
הצטיינת בלימודים ואני חושבת שלך היה החבר הראשון מבין בני הכתה.
עזרת הרבה בבית ובמשק.
בשלב מסוים הצטרפת להורייך ולתרצה לאנגליה ושם רכשת את מקצוע טכנאות הרנטגן שבו עסקת כל
השנים עד יציאתך לפנסיה.
ובין לבין עשית תואר נוסף באוניברסיטה.
הגעת לחתונה שלנו מאנגליה ,התרגשנו מאוד והערכנו זאת וזה הרבה לפני הלואו קוסט והאינטרנט.
את אלכס פגשת בצבא ושיתפת אותי רבות בסיפורייך ובהתרגשות של בת נעורים.
שניים מילדייך למדו באותה כיתה יחד עם שניים מילדינו ,כך שגם בגידול הילדים היו לנו הרבה חוויות
משותפות.
יחד הקמתם משפחה נהדרת ,שלושה בנים ותשעה נכדים.
מחלק מהנכדים הגדולים הצלחתם ליהנות ,לקחת לטיולים כמו שאהבתם ,הנכדים הצעירים המשיכו
להגיע כמעט עד הימים האחרונים.
שנים רבות לפני שהבנתי ,החלה בריאותך להשתבש.
מחלה ,שבתחילה הייתה נסתרת ,הכתה בך ,מאוחר יותר גם אלכס ז"ל חלה במחלקה קשה ,כל כך סבל
והיה לו קשה לראות אותך קמלה לאט לאט.
כשהבנתי שבכל יום חלק ממך אובד החלטתי יחד עם דורית חברתינו המשותפת להגביר את הביקורים
אצלך .קראנו לזה סבב קפה כל פעם בבית אחר וכשלא יכולת עוד להגיע אלינו התמדנו להגיע אלייך.
בהתחלה כמעט כל יום ,קיבלת את פנינו בחיוך ,השמעתי לך שירי גבעטרון שכה אהבתם ,מקהלת
היהודים בשבי ששרנו במקהלת בית הספר ,בהתחלה זמזמת איתנו ,אחר כך עצמת עיניים ואולי האזנת.
ניסיתי להצחיק אותך ולהזכיר לך את מעשי השטות מהילדות ,בהתחלה צחקת מאוד ,אבל גם זה פסק.
בביקורים האחרונים של דורית ושלי אצלך ראינו שהתעייפת מהמאבק ,העיניים היו עצומות ,מקווה
שישנת וגם את העלית זיכרונות יפים.
זה המקום להזכיר את הבנים המופלאים שגידלתם ואת הנאמנות האין סופית שלהם .את ניר שפגשנו
לעיתים קרובות עם החיוך ועם הציניות שלו  .אחרת ,איך בכלל אפשר לעכל איבוד זוג הורים בזמן קצר
כל כך  .גם שאול ורחלקה שהקפידו להגיע ותרצה שהגיעה מירושלים.
הפיליפיניות המסורות אנאלין ועדנה שכבר הפכו לנו לחברות.
לא היינו היחידות מבין החברות שביקרו .לי זה היה חלק מסדר היום.
עצוב להיפרד אחרי חברות ארוכה כל כך ,צאי עכשיו עם אלכס לטיולים בעולם שכולו טוב.
נעמי רוזנבלום
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לזכרה של דבורה,
בשבת לפנות בוקר נעצמו עינייך לתמיד .איבדנו אותך כבר לפני שנים כשחלית במחלה הנוראה .למרות
זאת הקפדתי לבקרך כפעמיים בשבוע ,ועוד חברות המשיכו לעשות כן כנעמי רוזנבלום ,דורית רוזנברג
ואחרות .בהתחלה עוד דיברנו ,טיילנו יחד ,אחר כך זה נפסק .חדלת לזהות ולתקשר .בכל זאת לא יכולתי
להתנתק .חיפשתי כל מיני דרכים לתקשר איתך .היה זה בפטפוטים שלי וגם במוסיקה ,שהשמעתי לך.
ישבנו ביחד ,אני לוגמת קפה בוץ ,שתמיד שתיתי בביתכם ,ואת יושבת איתי .את היית תלמידה
מצטיינת ,חדה ,שנונה ובעלת חוש הומור ציני לעיתים .מוסיקלית מאוד ,ובעבר אף ניגנת בפסנתר.
קיבלת חינוך מוסיקלי ,שאותו גם העברת לבנייך .מידי פעם זמזמת ,אמרת משפט זה או אחר כתגובה
לדבריי ,והרגשתי בתוכי שעליי להמשיך ולהתמיד בביקוריי .אולי זה נעשה יותר בשבילי מאשר בשבילך,
אבל המשכתי לבקרך בקביעות .לאט לאט נאלמת ונעלמת .התרחקת מאיתנו.
אך ממני לא נעלמת .במפגשים שלנו צפו כל השנים היפות שלנו .בקייטנות הקיץ ,בבית הספר היסודי
והתיכון ,בימי האוניברסיטה כששקדנו על לימודינו .המרוץ אחר תארים כשאנחנו מגדלות ילדים
קטנים .וכמובן ,אירועים משפחתיים שלכם ושלנו וחגים ,שנהגנו לעשותם ביחד .תמיד כולם עסוקים
בחובות משפחתיים ,אבל זו זכות גדולה לשמר חברות כה ארוכת שנים .אני זוכרת שאמרתי לאלכס
כשלא קם כבר ממיטתו ,שעד שלא יחלים ,אין טעם להמשיך ולהיפגש בחבורה .והוא ענה לי" -אל
תפסיקו את המנהג היפה שלנו ,המשיכו בו".
והמשכנו .אך בלעדיכם .עדיין איננו מעכלים את לכתו של אלכס ,ועתה עלינו להשלים עם לכתך .אומנם
היינו מוכנים לכך ,אך גם כשמוכנים לא תמיד מקבלים או מאמינים .עכשיו זה מוחלט וסופי .שניכם
שיקפתם את ארץ ישראל היפה :אלכס כמורה לידיעת הארץ ולגיאוגרפיה ומדריך נערץ בארץ ובפולין
הביא גם אותך לעבור את הקורס של מדריכי פולין ,והצטרפת למסעותיו .זאת לצד עבודתך כטכנאית
רנטגן בקופת חולים .אני זוכרת איך תושבי הכפר ואני בתוכם זכינו לפרוטקציות כשנזקקנו לצילומי
רנטגן...
דבורה ,חברותנו נמשכה כ /4-שנה ,נפגשנו בכיתה א' בבית יצחק ,ובכיתה ט' המשכנו ל"רופין" .לאחר
התיכון נסעת ללימודים באנגליה .שם הוסמכת להיות טכנאית רנטגן .אז היה זה נדיר למדיי לנסוע
לחו"ל ללימודים .בשירותך הצבאי פגשת את אלכס ,ולאחר נישואיכם קבעתם את מגוריכם בבית יצחק
במשק ההורים .מאז הפכנו להיות חבורה של חברים שהתמידה להיפגש בערבי שבת ,בחגים ואף לטייל
ביחד בהדרכתו של אלכס .חברות של שנים כה רבות ,שנגדעו ממנה שני ענפים מרכזיים.
המסירות של גיא ,ניר ועומר הייתה מדהימה .קשה לבנים צעירים להתמודד עם שני הורים ,שעוזבים
בטרם עת לאחר מאבק כה ארוך וקשה.
החברים ואני מחבקים את המשפחה וכואבים יחד איתה .שאול ,תרצה ,גיא ,ניר ,עומר ומשפחותיכם -
אנחנו אתכם בצערכם הרב שהוא צערנו .המטפלות המסורות ,עדנה ואנאלין ,שטיפלו בכזאת מסירות
ואהבה ,וחשות אף הן את האובדן .נהגתן לומר לי שאחת המילים האחרונות של אלכס אליכן הייתה
"דבורה" .ביקש את טיפולכן בה .תודה לכן גם מאיתנו ,החברים.
.Thank you so much for your dedicated care
אין בפי מילות נחמה ,אך הנחמה היחידה והחשובה תהיה שדבורה כבר אינה סובלת ,ואתם ,משפחה
יקרה ,שגם אתם לא תדעו עוד סבל .שבעתם ממנו דיי.
היי שלום ,חברה טובה ואהובה שלי.
חגית רביד
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מרפאה

ביום שלישי ה  5.0המרפאה תהיה סגורה בשעות הבוקר.
אחה"צ תהיה פתוחה כרגיל  ,קבלת רופאה ואחות ,בשעות . 00:22 -0/:22
שבת שלום ,צוות המרפאה

ברכות
לאביבה ולמיכה טאור
מזל טוב להולדת הנכד,
בן למאיה ולאופיר
מחברי הוועד ומעובדיו

אם יש לכם משחקי קופסה ופאזלים שלמים
(לכל הגילאים)
שאינכם משתמשים בהם,
נשמח לקבל אותם בספרייה.

פינת המודעה הקטנה
ניב

מעוניין לשכור דירה/יחידה  1חדרים.

אנו משתתפים בצער המשפחה
על מות

דבורה בק ז"ל
מתושבי הכפר.
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