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חבריי ,תושבי בית יצחק שער חפר ,שלום
בפתח דברי ,אחזור על משפט הפתיחה אשר כתבתי אליכם ממש לפני חודש ימים" :בדמיון הפרוע
ביותר שלי ,לא הייתי מעלה בדעתי כי נאלץ ,כולנו לעסוק במגיפה עולמית מהזן המתרגש על האנושות
בערך אחת למאה שנה".
חודש ימים חלף ,אין ספק כי אנו מעבר לשיאה הנוכחי של המגיפה ,אך לצערנו עדיין רחוקים מסיומה.
כותב אליכם שורות אלו בעיצומו של יום הזיכרון לשואה ולגבורה.
ארשה לעצמי היעזרות בתובנות יום קשה זה ,רק ככלי מחשבתי להבנה ומידתיות.
המחשבה על שעבר על בני עמנו ,שארית הפלטה ,אשר שרדה את הטראומה הענקית ,איזו בדידות
והתמודדות חוו ילדים ובוגרים אשר נסו על נפשם והסתתרו משך שנים בבורות תת קרקעיים ,תחת
סכנת חיים מוחשית יום יומית ,עשויה לסייע לנו לקבל מעט פרופורציה על הקושי שאנו חווים בימים
אלו ,הנתק ,הדאגה הבדידות וגם הקשיים הכלכליים.
אין ספק כי נעבור את זה בשלום וככל שנגלה איפוק וסבלנות ,זה יקרה מהר יותר ובמחיר שפוי יותר.
"השבוע בכפר" רואה אור כאשר יום הזיכרון לשואה ולגבורה כבר מאחרינו ,את הנספים והגיבורים
אנו זוכרים כל ימות השנה.
בתחילת השבוע הקרוב נתייחד עם חללי מערכות ישראל ,אלו אשר במותם ,ציוו לנו את מדינתנו
היקרה ,האחת והיחידה ,וכמדי שנה נעבור מיום האבל הכבד ליום השמחה החשוב לנו ביותר ,יום בו
אנו חוגגים עצמאות.
נכון ,איננו יכולים לקיים אירועים אלו כפי שאנו רגילים וחפצים ,אך את הכבוד ,ההערכה והתודה
לחללינו ,כמו גם השמחה על תקומתנו ,אי אפשר לקחת מאיתנו ,כל אלו נטועים עמוק בלבנו וגם אם
נציינם בצניעות ובריחוק פיסי מיקירנו ,עוצמתם שרירה וקיימת .
לסיום מבקש להעלות על נס את רוח ההתנדבות המופלאה המאפיינת אותנו כקהילה ,הערכה ענקית
לכולכם מתנדבים יקרים.
מאחל לכולנו בריאות טובה ומלאה ,יום זיכרון שקט ורגוע ,חג עצמאות עם שמחה גדולה בלב ושמירה
על עצמנו ועל יקירנו.
ביחד ובהפרדה הנכונה ,נעבור את זה בשלום.
שלכם,
עמוס פארן ,יו"ר הוועד המקומי

תרבות

השבוע ציינו את יום השואה בטקס מרגש עד דמעות ,שהצליח לשמור על האיכות והרמה הגבוהה לה
הורגלנו בשנים הקודמות ,למרות כל המגבלות והאילוצים.
תודה גדולה לצוות המוביל את טקס יום השואה כבר שנים רבות  -חיה גולן ,יעלי שגב ,ענת בן זאב
ואורה אלדרור.
תודה רבה גם לאירית כרמי ולמלי שצר שדאגו שלכל משפחה יהיה נר נשמה ,שהפך את הטקס שלנו
לכה מיוחד .תודה לכל המתנדבים שחילקו את הנרות לבתים.
פרטים לגבי יום הזיכרון ויום העצמאות בהמשך גיליון זה.
דניה
1

יום הזיכרון
לצערנו לא נוכל השנה להתכנס מול קיר הזיכרון ולהוקיר את זכרם של יקירינו ,חללי מערכות ישראל
ופעולות האיבה.
עם זאת ,חשוב לנו כבכל שנה לחבק את משפחות הנופלים ולציין ,כקהילה ,יום חשוב וקדוש זה.
בערב יום הזיכרון ,יום ב׳ ,4..2 ,נשלח לכל התושבים באמצעות הוואטסאפ לינק לטקס קצר שיצולם
מראש.
ביום שלישי ,42.2 ,יחול יום הזיכרון לחללי צה"ל ולנפגעי פעולות האיבה.
כמידי שנה ,בשעה  00:11תשמע צפירה ,אך לאור ההנחיות לא יתקיים טקס בבית העלמין בשעה זו.
נוער בית יצחק נערך להכנת הטקס שיצולם מראש ,בהתאם למגבלות החלות עלינו.
מיד לאחר הצפירה הנכם מוזמנים לצפות בטקס ובהנחת הזרים על קברי הנופלים ,בקישור ליוטיוב
שישלח בשעה  01:11בבוקר.

יום העצמאות
כמובן שאף וירוס ואף הסגר לא ימנעו מאיתנו לחגוג כקהילה את חג עצמאותנו.
אמנם בלי מסכת ,בלי זיקוקים ובלי ביתנים לילדים ,אבל בהחלט עם מוסיקה מעולה והמון שמחה!
בערב יום העצמאות ,יום ג׳ ,42.2 ,רכבי המסיבה שלנו יעברו בין כל הבתים בכפר למסיבת רחוב נודדת.
אנו מצפים לראות את כולם ברחובות ,רוקדים ,שרים ונהנים.
ביום העצמאות ,יום ד׳ ,4..2 ,בשעות הצהריים רכבי המסיבות שלנו יחזרו והפעם עם אוטו גלידה -
בנוסף למוסיקה והשמחה נחלק גם קרטיבים לכל החוגגים.
הפעם נצא בשני רכבים ושני מסלולים (מסלול בית יצחק ומסלול נירה-שער חפר ,מצ״ב מפה) כדי להגיע
לכל אחד ואחת מכם במהרה.
המסיבות ישודרו בלייב בעמוד הפייסבוק של בית יצחק .פרטים בהמשך.
מצפים לראותכם!
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מועדי איסוף הגזם הבאים91.5 , 5.5 :

ספריה בימי קורונה

הצבנו תיבה להחזרת ספרים ליד הדלת של משרד הוועד.
כל מי שיש בידו ספרים המושאלים מהספרייה ורוצה להחזירם ,מוזמן!
נשמח לקבל את הספרים כדי שנוכל להמשיך ולעשות מבצעי חלוקה למנויים.
מקווה להתראות בקרוב בספרייה ,רותי

פינת הילדים

נשמח אם תשלחו לפינה בדיחות ,חידות ,או כל דבר אחר☺
תודה לנרי ששלחה לנו חידות☺♥☺

התשובה של החידה השבועיות הקודמת היא:
אם נכנסתם לאוטו והרגלים שלכם לא מגיעות לדוושת הגז ,מה עליכם לעשות?
תשובה :תעברו למושב הנהג☺
חידות שבועיות:
אנחנו עובדים קשה במכרה,
מאוד מפחדים שמשהו יקרה
לנערה היפה שרצתה אצלנו לנוח,
רק שלא תיתן ביס בתפוח!
אנחנו נמוכים ,אבל לא ילדים,
אנחנו ה_____________
בילי ברנשטין
מובן שאפשר לשלוח לנו רעיונות לעוד חידות ולמשימות אחרות ב"השבוע בכפר".
טלפון לשליחה.154-.104145 :

קאנטרי בית יצחק מזמין אתכם לקאנטרי אונליין

קאנטרי אונליין הוא דף הפייסבוק החדש שלנו אליו הכנסנו מגוון שיעורים של כל צוות המורים
שלנו :פילאטיס ,יוגה ,שיעורי גולד ,שיעורי ריקוד ,חיטוב ,עיצוב דינמי ,מדרגה ועוד ועוד.
הדף הינו קבוצה סגורה.
כל שעליכם לעשות הוא להיכנס לפייסבוק ,לחפש בחלונית החיפוש :קאנטרי אונליין ,לבקש חברות
ואנחנו נאשר.
בסרגל הימני (בעברית) או השמאלי (באנגלית) לחצו על "סרטונים/וידיאו" ויפתחו שלל סרטונים.
תוכלו ללחוץ על "אלבומים" ולבחור את המועדף עליכם ולצפות בתכנים המופיעים בו.
כל התכנים בעמוד זה הינם כרגע חינמיים ומוצעים לכולם.
מאחלים לכולם בריאות שלמה וחזרה מהירה לשגרה.
בברכה ,יעל ניר וצוות הקאנטרי
3

נוער בית יצחק
שלום לכולם,
אנחנו מקווים ששלומכם בטוב ושהחג עבר עליכם בנעימים.
בהיעדר פעילות שבשגרה היינו רוצים לתת דיווח על הפעילויות שנערכו ויערכו בתקופה הקרובה
וגם לתת דגשים שאנחנו רואים כחשובים להמשך.
פעילויות יום ג' של הסניף נמשכות כסדרן ,באופן וירטואלי ,ובהן נציין גם את ימי הזיכרון הבאים
עלינו .חשוב לנו להדגיש שאם מי מכם מרגיש כי ילדיו מרגישים זנוחים ו/או אם הפעילויות לא
עונות על הצורך ,נשמח אם תעדכנו אותנו בנושא.
במהלך החודש החולף הוציא הנוער לפועל מספר מיזמיי וידאו "שבוע טוב" בשיתוף הקהילה
וועדת חינוך ,הפעלנו תוכנית רדיו להקדשת שירים והעברת מסרים בלייב ולפני חג הפסח הוצאנו
משחק משימות "סיימון" מתגלגל עם משימות משפחתיות .ביום ב' ערכנו מפגשי "זיכרון בסלון",
לרגל יום הזיכרון לשואה ולגבורה ב"זום" שיועדו לשכבה הבוגרת.
בהמשך וכבכל שנה ,נערוך את טקס יום הזיכרון לחללי צהל ולנפגעי פעולות האיבה בהתאם
לנהלים ,שיוקלט וישודר ביוטיוב וכמובן שנדאג להנחת הזרים על קברי הנופלים .בנוסף ,נפרסם
משחק משימות בסגנון "סיימון" הכולל מיומנויות שטח ,חצר ועוד.
פעילות ההתנדבות עם ותיקי הישוב ממשיכה ,כאשר ביום שני האחרון חולקו פרחים ועציצים
מטעם המועצה ותנועת הנוער לכל שורדי השואה שבכפר 24 ,במספר  -מחווה יפה ונוגעת ללב.
כאמור ,אנחנו נמשיך לפעול בניסיון להפעיל את ילדיכם היושבים בבית .ברור לנו שהדבר לא פשוט
ושכולם קצת "מאבדים" את זה ,יחד עם זאת ההיענות להפעלות הווירטואליות כמו גם הנוכחות
בימי התנועה יכולה להיות טובה יותר ולשם כך אנחנו זקוקים לעזרתכם :להזכיר לילדיכם על
הפעילויות ולעודד אותם לקחת חלק בפעילויות השונות .כמובן שאם למי מכם יש בקשה לפעילות
מסוימת אנחנו יותר מנשמח לסייע בידכם בנושא.
כמו תמיד חשוב לי להדגיש ,במיוחד עכשיו ,שגם אני וגם שירה זמינים לכל שאלה ,שיחה או מפגש
וירטואלי .אנחנו כאן לתת מענה ולנסות לעזור לילדים ולנוער לעבור את התקופה הזו באופן
המיטבי.
רצ"ב הטלפונים שלנו
אור151-8224522 :
שירה154-5...2.4 :
רק בריאות!!!
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מכתבים למערכת

הספדים שנישאו בלווייתה של מונירה מורבטי
מוניר ,מונירה ,כונום שלי ,אהובה שלי!
התאספנו פה קומץ של אנשים בשל הקורונה ,מושיקו ,נכדייך שהיו כל עולמך ,משפחה קרובה ,מכרים,
אנשים שאוהבים אותך .ברור כשמש שאלמלא הקורונה כל הכפר היה מלווה אותך בדרכך האחרונה.
מונירה היקרה שלי ,אישה אצילה וטובת לב.
ב 0.54 -עלית לארץ עם בעלך עזרא-עזת היישר לירושלים ,שם ילדת את אבי ומושיקו.
בגיל  45התאלמנת כאשר אבי בן  5ומשה בן  .4ב 0.81 -הגעת לבית יצחק עם אבי בן ה 2 -ומושיקו כבר
בן  .5והזמנים זמנים קשים ...כבר אז היה ברור למשפחתך שצריך להביא אותך לגור בקרבתם פה,
בכפר ,שתהיי קרובה אליהם בכדי לעזור לך .עם מונית שחורה וכמה מזוודות שהיו כל תכולת ביתך ,ושני
ילדייך הקטנים ,הגעת לבית יצחק היישר לחצר ביתם של בתיה ויואל מיצפון ז״ל היקרים.
שם התגוררת בצריף ,שלימים היה ביתכם למעלה מעשור שנים .אותו צריף היה בשבילך ארמון ,ידעת כי
פה תוכלי לתת לילדייך חינוך טוב בסביבה תומכת וטובה.
עבדת בכל עבודה ,ולעיתים בשתי עבודות ביום .במחסן ביצים ובשמירה על ילדים.
וכשהיה צריך להוסיף עוד כמה פרוטות השלמת זאת כתופרת.
כדי להיקלט בכפר כתושבת המקום לכל דבר ועניין ,הייתה זו משימה לא פשוטה ,שכן היה צריך לשכנע
את הוועד ואת האגודה להסכמה גורפת.
גם תמיכתם של התושבים נתבקשה פה -יצחק מורד ז״ל ודודה אסתר היקרה ,אחיך שמואל ז״ל ואשתו
רינה היקרה ,משפחת מיצפון אצילת הנפש  -כולם היטו שכם לעזור ,כל אחד בדרכו הוא.
הלכו מבית לבית והחתימו את התושבים...
התוצאה לא איחרה להגיע ,קיבלת חלקת אדמה שהייתה מיועדת לרופא הכפר .על חלקה זו בנית את
ביתך ובשנת  0..2נכנסת אליו .בית קטן וצנוע שהסב לך ביטחון ,קביעות ,יציבות בחיים ואושר גדול.
בנייך אבי ומשה היו כל עולמך .דאגת לכל מחסורם ,מהמעט שהיה לך הענקת להם הרבה.
לימים בנייך הצליחו בחיים ודאגו לכל מחסורך עד הלום.
ביתך תמיד היה פתוח לרווחה .אירחת בנדיבות לב ובטוב מטעמייך בחגים ובשבתות.
בפסח תמיד זכית בתחרות החרוסת הכי טעימה.
תמיד מטופחת ומסודרת ,על שולחן הסלון תמיד פרחים טריים בתוך ווזה על מפת תחרה.
אמרת לי לא פעם -״אישה בבית  -פרחים בבית״ .וקערת הפירות העשירה והמלפפונים התקועים ביניהם
תמיד העלו חיוך על פני.
היית אישה סקרנית ,אהבת לקרוא עיתון ולצפות בטלוויזיה .ראית חשיבות להשתתף בכל טקס שהיה
במושב .בכל אירוע ושמחה היית הראשונה להגיע ,הראשונה לקום לרקוד ...הייתה בך שמחת חיים
וצחוק שמדביק את כולם.
עם נישואיי לאבי שלך ,קיבלת אותי כאילו הייתי הבת שלך .תמיד היית לצידי 44 .שנים היינו זו לזו
באהבה גדולה ,בהומור ,ובנתינה .אהבת את נכדייך שמרית ,טל וספיר שהסבו לך נחת ואושר.
תודה ללני המטפלת האהובה והיקרה שטיפלה בך במסירות גדולה ובאהבה גדולה.
נוחי על משכבך בשלום ,מונירה כונום שלי ,ושמרי עלינו מלמעלה.
באהבה גדולה,
סמדר מור.
ג׳ונם,
סבתוש אהובה ויקרה שלנו...
בתוך תקופה הזויה של קורונה ,אנחנו נפרדים ממך היום בהרכב מצומצם.
אני בטוחה שאם היה ניתן ,היו נמצאים כאן איתנו עוד עשרות אנשים שאוהבים אותך כל כך ומעריכים
אותך .כל הכפר היה מגיע לחלוק לך כבוד אחרון...
סבתוש ,עוד לא מצליחה לעכל את לכתך .לא הגיע לך לסבול ...לא הגיע לך.
טובת לב ואצילית כל כך...
תמיד דואגת לכולם ,נדיבה בצורה יוצאת דופן ,מצחיקה עד דמעות ,חמה ואוהבת.
סבתוש בעלת הידיים הרכות ,המלטפות והמרפאות .הידיים שהכינו את האוכל הכי טעים ומנחם ,שבכל
יום שישי היינו מחכים לו -הקוסקוס המנצח ,עוגת התותים המפורסמת ועוד ועוד.
אני מתגעגעת אלייך.
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מתגעגעת לימי השישי בהם היית מתארחת אצלנו .תמיד אחרי הארוחה הייתי נוהגת לשים ראש על
ברכייך ואת היית מלטפת אותי עם ידייך העדינות והנעימות ...ואז הייתי מחבקת אותך כי היית מבקשת
שאעניק לך ״כוח״.
אני בוחרת לזכור אותך כך.
יפה ואצילית ,שתמיד שומרת על הומור ודואגת להרגיע ש״הכול בסדר״ .אני יודעת שגם את היית רוצה
שנזכור אותך כך...
לפני שנתיים טסתי לארה״ב וזכיתי להכיר את המשפחה שלך בניו יורק ובלוס אנג'לס.
לאן שלא הלכתי ,כולם תמיד אמרו לי ״איזו סבתא יש לך ...איזו אישה אהובה .אישה חזקה ,מלאת
עוצמות ,עם הלב הכי גדול וטהור״.
כל כך הרבה אנשים אוהבים אותך סבתוש...
בשנים האחרונות היה לי מאוד קשה וכואב לראות אותך במצבך הגופני ,אבל הייתי מתנחמת בעובדה
שקיבלת את הטיפול הטוב ביותר ,הודות ללני המדהימה והמיוחדת ,שטיפלה בך במסירות ונאמנות.
דאגה לך כל כך ואהבה אותך כמו אמא.
סבתא אהובה,
הזיכרונות היפים איתך תמיד יישארו בליבנו ,הרגעים ביחד ינצרו בזיכרוננו וגם בחוויות שעוד יהיו
בעתיד -את תמיד תמיד איתנו.
אני יודעת שעכשיו הוקל לך ,ושנשמתך עכשיו בגן עדן ,ביחד עם האחים האהובים שלך.
נוחי על משכבך בשלום.
ושמרי בבקשה על הבנים שלך ,אבי ומושיקו.
אוהבת עד אינסוף ,נכדתך ספיר.
סבתא מונירה היקרה שלי,
תודה על כל מה שהבאת איתך לעולם ,תודה על מי שהיית ומי שבחרת להיות; סבתא חמה ואוהבת,
אישה אצילית ,טובת לב ,רגישה ונעימה ,שעברה לא מעט בחיים ,ומצאה את הכוחות לשרוד ולהישאר
חזקה.
לא אשכח את הסיפורים שסיפרת לי על החיים בפרס והעלייה לארץ ,מרתק ובלתי נתפס שעברת את מה
שעברת בגיל צעיר כל כך .אני נזכרת בכל הרגעים היפים שלי איתך ,השבתות הכיפיות שביליתי אצלך
וישנו יחד בסלון ,ציירנו ,ולימדת אותי מילים בפרסית (כיום אני מצטערת שאני לא יודעת יותר) .זוכרת
את מסיבת ההפתעה שעשו לך בגיל  ,81והיית מאושרת ומלאה בקונפטי .זוכרת את החיוך ופרצי הצחוק
שלך ,ואת החיוביות שלך .אני זוכרת את האוכל הטעים כל כך שהכנת ואת עוגות תות-השדה .תמיד
קיבלת אותנו בזרועות פתוחות וחמות .תמיד הרגשתי אהובה ורצויה ושאני כל עולמך.
עם כל הרגעים האלו אני רוצה להישאר .זיכרונות טובים ומחממי לב .זה מה שנשאר.
סבתא ,ג'ונם ,בסוף ימייך היית ,כמו בשיר שאהבת 'ג ֹולֶה סָ ְנגַם'  -קצת כמו פרח מאבן.
כל מה שאת ,מונירה האהובה ,לאט לאט הלך מאיתנו .וזה היה קשה.
עכשיו השתחררת מכבלי הגוף ,ואת נחה .זה אבסורד שכך יצא ,לוויה כזאת מרוחקת ומצומצמת לאישה
כזאת חמה ומשפחתית.
מקווה שאת במקום טוב עכשיו.
אוהבת אותך המון ,אזכור אותך לנצח ,ועצובה וכאובה מאוד מאוד עם הפרידה ממך.
שמרית
כשהייתי בן  .הוריי נפרדו ואבא חיפש עזרה במשק הבית.
ככה דרכינו בחיים הפכו לחלק בלתי נפרד ממונירה.
מונירה הייתה עבורי במשך שנים בבית אמא שנייה.
הייתי מגיע לאבא פעמיים-שלוש בשבוע ,וידעתי שמונירה מחכה לי בביתו .זה קרה לפני  25שנה...
מונירה נשארה תמיד בליבנו ,גם לאחר שעזבתי את הבית.
עבורנו מונירה הייתה בתקופה לא פשוטה בחיים של המשפחה שלנו ,והייתה ממש חלק מהמשפחה.
אני מצטער שבשנים האחרונות לא ביקרתי אותך יותר פעמים ואני מתנצל בפנייך.
אני מבטיח לך שלא אשכח אותך לעולם.
מקווה שלהיכן שתגיעי תפגשי שוב את אבא שלי...
נוחי על משכבך בשלום.
גונן קלעי
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תודות
לצוות של מרפאת בית יצחק ,בראשותה של הרופאה ד״ר מירב סבן ולאחות גליה על הטיפול המסור
באמי מונירה מורבטי ז"ל.
לרב שיר ,לסער טאובר ולחבר׳ה קדישא על הטקס המרגש והמכובד בהבאת אמי למנוחות.
תודה רבה
משה מורבטי

ברכות

צוות חיילים מברך את:
נועה פיגלר
יובל רייס
לרגל הגיוס לצה"ל
בהצלחה בשירות הצבאי!

דר כהן
לרגל השחרור מצה"ל
בהצלחה באזרחות!

ברכות חמות ואיחולי הצלחה ענקיים
לרז שלנו
לרגל גיוסה לצה"ל מקווים שתחזרי הביתה ממש בקרוב,
ברכות חמות והצלחה שלוחות גם
לדר שלנו לרגל שחרורו מצה"ל.
אוהבים אתכם ,כל משפחת כהן
בכל הסניפים ובכל הגלגולים

אנו משתתפים בצער המשפחה
על מות

מונירה מורבטי ז"ל
מתושבי הכפר.
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