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

גיליון מס' 1062

תרבות

יום שישי ,ט' בתשרי תשע"ח 29 ,בספטמבר 2017

יום כיפור אצלנו

ביום כיפור ,החל בשבת  ,30.9נקיים כינוס בבית התרבות בשער חפר ללימוד ולהאזנה בנושאים
הנוגעים לגוף ולנפש .המרצים כולם תושבי הכפר.
11:00 -10:00 
כרמית שגב תציג לנו מתודה שנקראת  :Mindfulnessנפגוש מיומנות ,אשר תסייע לכוון את תשומת
ליבנו לרגע הנוכחי ,ללא שיפוטיות ,על מנת שנוכל לראות דברים בבהירות גדולה יותר ברוח שלווה
וללמוד לעשות שינויים.
12:00-11:00 
אילנה שנבל תציג דיאלוג קהילתי :על גמישות תרבותית בין ערבים ליהודים ברמלה (אילנה הייתה
אחראית על הרווחה בעיריית רמלה).
13:00-12:00 
נעמי פארן – שירת הלב .שירה כמיטב המסורת.
שנה טובה ,וגמר חתימה טובה
ג'ודי ,יו"ר ועדת תרבות

משולחן הוועד
שעות עבודה במזכירות בתקופת החגים במשרד הוועד
 29.9יום שישי -ערב יום כיפור -עד השעה 10:00
 4.10יום רביעי -ערב חג סוכות -עד השעה 12:00
בחול המועד סוכות משרד הוועד יהיה סגור למעט יום שלישי  10.10המשרד יהיה פתוח בין
השעות 13:00-08:00
שנה טובה וגמר חתימה טובה
שעות עבודה בסניף הדואר בתקופת החגים:
 29.9יום שישי -ערב יום כיפור -המשרד סגור.
 4.10יום רביעי -ערב חג סוכות -עד השעה 10:00
 11.10יום רביעי -ערב שמחת תורה -עד השעה 10:00
בחול המועד סוכות -עד השעה 12:00
 8.10יום ראשון – 18:00-16:00

סדנת קישוטים לסוכה:
ביום ג'  3.10בשעה  17:00נקיים סדנת יצירת קישוטים לסוכה ,בסוכה ליד בית הכנסת.
הסדנה תועבר ע"י אושרת גורן ומתאימה לילדים והורים  /סבים וסבתות.
כולם מוזמנים לקשט ולהתקשט!
חג שמח.

מרוץ בית יצחק-שער חפר ה4-
ע"ש שי עופר ז"ל
יום שישי20.10.2017 ,

4 SPORT LIVE

כולם מוזמנים להירשם באתר:
ללחוץ על התמונה "מרוץ בית יצחק" ולהירשם.
ספריה

הספרייה האזורית וספריית בית יצחק – שער חפר
בסיוע משרד התרבות – המחלקה לספריות

שעת סיפור בספרייה ביום א' ה 22.10-בשעה 17:00
עם המספרת נגה ניר פוגל

האריה שאהב תות מאת תרצה אתר

"פעם היה אריה שאהב רק תות .לא בשר ולא גבינה ,רק תות פשוט ".יצירתה המחורזת ,המשעשעת
ורבת החן של תרצה אתר ,שהפכה במרוצת השנים לקלאסיקה ,מוגשת בשעת סיפור קסומה עם
מוסיקה שירים ובהשתתפות הילדים.
הכניסה חופשית!
מיועד לילדים בגילאים 3-7

טיפקס
ההופעה הועברה לקיבוץ משמר השרון בתאריך  14.10.17בשעה 21:00
כניסת קהל בשעה 20:30
כרטיסים באתר האינטרנט ₪75 :למבוגר ₪50 ,לילד עד גיל  .15בערב המופע  ₪ 100למבוגר.
הישיבה היא על כסאות ומחצלות.
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נוער בית יצחק
בימים אלו נפתחת שנה חדשה ,ויחד איתה מתחדשת הפעילות בסניף תנועת הנוער ביישוב .תחילת
שנה היא הזדמנות לכל חניך להגיע ולהשתלב בפעילות החינוכית של הסניף .ברצוני לנצל את
ההזדמנות ולהסביר במספר מילים מהי ייחודה של פעילות תנועת הנוער בסניף:
תנועת נוער הינה אמצעי ייחודי לחינוך ולפעילות חברתית הנשענת על מספר עקרונות משמעותיים:
עיקרון "נוער מוביל נוער" -החניכים הבוגרים הם המובילים והמדריכים בסניף .עקרון זה מאפשר
דוגמא אישית משמעותית ומידת השפעה גבוהה על החניכים .המשמעות היא ,שאת החניכים בין
השכבות ד' -ח' ,מדריכים צעירים בני  18-15אשר נמצאים באופן אינטנסיבי במסגרות תנועתיות
המעניקות להם כישורים ,ידע לעשייה החינוכית ביישוב וכמובן קומה ערכית שמתוכה הם מנהלים
ומדריכים את הפעילות לצעירים מהם.
עקרון קבוצת השווים והקבוצה האינטימית -הפעילות בתנועת הנוער מתקיימת על פי חתך השכבה -
ללא קשר לכישורים ,יכולות או מגדר  -וייעודה ליצור ולבנות שכבת חברים ביישוב ,שמונעת לעשייה
חיובית בקהילה ובחברה הישראלית.
עקרון העצמה וקבלת כישורי חיים אישיים -כל התמודדות קטנה כגדולה שמזמנת הפעילות החינוכית
והמפגש החברתי הם עוד התנסות וחוויה שמגדילים את הילד והחניך .הלמידה מתוך החוויה
וההתמודדות האישית עם אתגרים חברתיים או אתגרים אחרים -מהווה למידה אפקטיבית
ומשמעותית ביותר .כל זאת במסגרת מוגנת עם ניהול ובקרה שלי (רכזת נוער מבוגרת) ,מלווה על ידי
אנשי מקצוע מטעם התנועה ,על ידי חברי ועדת הנוער ביישוב ובסיוע רכזת הדרכה וגרעינרית.
לתנועת הנוער תוכנית פעילות שנתית המעניקה מכלול של תוכן ,ליווי ופעילויות ארציות ואזוריות
ובהתאם לה נערכת הפעילות בסניף שלנו( .ניתן לעיין בתכנית באתר התנועה:
/http://www.ihudnik.co.il

אירועים קרובים (נא לשים לב לאילו שכבות מיועדת הפעילות)
 )21:00-17:00( 28.09יום הדרכה אזורי לבעלי תפקידים בסניף — בבית יצחק
 10-09.10טיול שכב״ג  -השנה נסע צפונה ליומיים מגבשים ,הן עם היישוב והן עם שכבת הגיל בתנועה.
נטייל ,נתרחץ בכנרת ,נפתח את השנה בטקס פתיחת שנה תנועתי חגיגי ונכיר את גרעין אחים !29
 ֿ 14.10טקס פתיחת שנת הפעילות! כל תושבי הקהילה מוזמנים!
הטקס יתחיל בשעה  18:30בדיוק בשער חפר.
 17.10פעולה חגיגית ראשונה במרכז הנוער.
 21-20.10כנס י״ב  -ייערך בבית יצחק
 - 31.10ערב נוער לציון יום הזיכרון לרצח רבין לכיתות ז'-ט'
 - 1.11האסיפה הישראלית לכיתות ט'-י"ב – תתקיים בת“א.
 4-3.11טיול פתיחת שנה ד׳-ח׳  -אזור הגלבוע ,לינה במעין חרוד  -הרשמה ותשלום יבוצעו דרך מערכת
הסליקה של תנועת הנוער ,פרטים בהמשך!
גמר חתימה טובה
אסנת כץ גל  -רכזת הנוער
”השחף המגביה עוף הוא זה המרחיק ראות"
(ג'ונתן ליווינגסטון השחף ,ריצ׳ארד באך)

 Noarby08@gmail.comאסנת כץ גל 052-8560280
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מועדון  60ונהנים
 ביום שלישי  ,3.10בשעה  17:15במועדון פייס ,הרצאתה של אביגיל ברקוביץ "הקראים" ,יהדות
אחרת ,ולמרבה ההפתעה ,דווקא הקהילה המקיימת את התורה כפשוטה היא זו המתגלה
כליברלית וכשוויונית.
בחוה"מ סוכות  -אין מפגשים.
 ביום שלישי  17.10בשעה  18:00במועדון לחבר בקיבוץ מעברות ,הרצאתו של דורון אברהמי,
"לאן החיים מובילים אותך ,דלתות נפתחות ודלתות נסגרות".
מועדון טרום בכורה – רואים לפני כולם
המפגש הראשון ב 24.10-ההרשמה נמשכת
"בשביל המוח" מתחילים ב3.10-
.
** תרבות יום רביעי **
היכל התרבות נתניה –  6הצגות – שעה  .19:00מינוי כולל איסוף מהיישוב! בלי דאגות....
ניתן לקבל טופס הרשמה במשרד הוועד.
טיול אוקטובר  2017יום שני 23.10.17
בהדרכתה של :רעות בירן
אוכל קיימות ושאר ירקות בעמק חפר
נתחיל את היום במושב אחיטוב ,המהווה היום את ראש החץ של גידול המלפפונים בארץ .משם נמשיך
ונפתח צוהר לחקלאות קצת אחרת " -הנבטים של אודי" .נטעם ונשמע על סגולותיהם .נמשיך לחוות
קיימא במושב בארותיים ,למפגש מרתק על צריכת מזון ,חקלאות וקשר קהילתי ,ועל מגמת
ה " "slowfoodהעולמית .החווה המשפחתית משמשת כמקום תעסוקתי ייחודי לבני נוער.
שעת סיום משוערת .12:30 :דרגת קושי הטיול :קלה .מחיר הטיול ₪ 70 :לאדם.
ההרשמה במשרד הוועד בתשלום בלבד .מספר המקומות מוגבל! כל הקודם זוכה!
* ביטול השתתפות יחויב בתשלום *

מרפאה

ד"ר סבן תהיה בחופשה בין התאריכים ,13-6.10
במרפאה יהיה רופא מחליף בשעות .12:00-08:00
בחוה"מ סוכות המרפאה פתוחה בשעות הבוקר בלבד בשעות .12:30-07:30
ביום שני  9.10לא תהיה אחות במרפאה.
סדנה להרזיה ולשינוי הרגלי אכילה
לאור הצלחת הסדנה הקיימת תיפתח סדנה נוספת בתאריך  .2.10הסדנה מיועדת גם לאלו שהיו
בסדנא הקודמת ,כסדנת המשך וגם למצטרפים חדשים.
להרשמה יש לפנות למרפאה.
שנה טובה וגמר חתימה טובה מצוות המרפאה
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בית הכנסת
זמני התפילות לקראת החגים
יום הכיפורים
מנחה של ערב יום כיפור יום שישי 13:30
 18:08מברכים להדליק נר של שבת ושל יום הכיפורים ,נוהגים
כניסת הצום והדלקת נרות
להדליק נר נשמה לזכרון להורים שנפטרו.
18:15
תפילת "כל נדרי"
08:00
שחרית יום שבת
מנחה
17:15
יזכור ותפילת נעילה
18:50
תקיעה בשופר
19:04
צאת הצום והשבת
סוכות
ערב יצירה חוויתי של קישוטי סוכה לילדים יהיה ביום שלישי  3.10.17בשעה  17:00בניצוחה
של אושרת גורן  .ילדי שנת בר המצווה יקשטו את הסוכה של בית הכנסת .
ליל התקדש החג יום ד' ( )04.10.17נתפלל בשעה  18:00ומיד לאחר התפילה ( 18:45בערך) ניכנס
כולנו לסוכה לברכות המיוחדות לערב הזה ,נקדש ונבצע על חלות ענקיות ומתוקות ,יש בסוכה
מקום לכוווולם מחכים לכם עם הילדים .להתראות .
יום חמישי  05.10.17תפילת החג  .08:00מצוות ארבעת המינים – יש לכל הרוצה בבית הכנסת.
ליל שבת  18:00 06.10.17מנחה וקבלת שבת
יום שבת  07.10.17התפילה בשעה 08:30
בחול המועד נתפלל שחרית כל יום בשעה .06:20

שמחת תורה
ליל התקדש החג יום ד'  11.10.17בשעה  18:00ההקפות יחלו בסביבות 18:30
ההורים מוזמנים עם הילדים להשתתף בהקפות ,בסיום ההקפות יעלו כל הילדים בעלייה
משותפת לתורה עליית "כל הנערים" ויזכו לקבל להתברך בברכת כהנים ובברכת האבות.
אל תחמיצו!
שי חגיגי מובטח לכל הילדים.
 12.10.17תפילת החג  08:00הקפות של היום  09:15כל המשתתפים עולים לתורה
יום ה'
לאחר קריאת התורה יערך קידוש ע"י חתן תורה וחתן בראשית ..
"יזכור" 10:45 -
אנו מזמינים את כל תושבי הכפר להשתתף עמנו בתפילות וליהנות מחוויה רוחנית
בברכת שנה טובה ומבורכת
הרב שיר וועד בית הכנסת
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מכתבים למערכת
הספד שכתבה דריה ,הבת הבכורה ,והקריאה בלווייתה של דיצה בריסקר ז"ל
אמא שלי
אמא שלי היא בולדוזר .היא רצתה לעשות .היא רצתה לטרוח בשבילנו .היא רצתה לטפל בנו.
אמא שלי רצתה לעזור .האושר שלה היה לקבל משימות .מה לארגן ומה לקנות ומה צריך ומה אולי
נצטרך .שום דבר לא היה מוגזם.
היה לה חמ"ל בראש ,שמטרתו היחידה – הגשמת משאלות.
אמא שלי אהבה לבשל ,אהבה להאכיל .אמא שלי בישלה עם הנשמה וכמה זה טעים .האוכל שלה.
היא יכלה להכיל את העצב שלי ואת הכעס שלי .היא שמרה על הסודות שלי וזכרה את כל הפרטים של
החיים שלי.
היה לה סיפור לכל שעה ולכל אדם ,אבל היא מעולם לא הצליחה לספר סיפור מההתחלה עד הסוף .כל
סיפור אצלה נקטע באמצע או התחיל מסיפור אחר.
אמא שלי אהבה אנשים והם אהבו אותה .היא ידעה להיות שם .היא ידעה לתמוך ולהקשיב.
לאמא שלי תמיד הייתה מילה טובה .היא תמיד אמרה לי כמה היא גאה בי .תמיד היא מצאה סיבה.
אמא שלי אהבה את הנכדים שלה .הם היו סם החיים שלה .אמא שלי רצתה לקום עם הנכדים במיטה
ולהיות איתם כל רגע .כשלא יכולנו להיות ביחד ,היא תפרה להם ,סרגה להם וקנתה להם .היא נשמה
וחיה כל סיפור שסיפרו לה וכל נשיקה וכל חיבוק שלהם .כמה הם אוהבים אותה .רוצים להיות איתה.
הם חושבים עליה וחולמים עליה.
בימים האחרונים שלה ,אמא שלי דאגה .לאבא שלי ,לנו ,לחברות שלה .עוד הספקנו לקנות צעצועים
לנכדים .ביום האחרון שלה היא ביקשה הביתה .היא ביקשה די .מספיק .אבל אני ביקשתי ממנה
להילחם .עד טקס הסיום של דפי .עד בת המצווה של גילי .לא רציתי שתוותר .ביקשתי שתישאר עוד
קצת.
אני לא יודעת איך אפשר למלא את החור העצום הזה שהשארת אמא .רציתי שתישארי .רציתי שתראי
את שי וגילי מתבגרים .רציתי שתלווי את בוזי לחופה ואת דפי לחדר הלידה .אני רוצה להתקשר אלייך.
אני רוצה לשמוע את דעתך ,אמא .אני רוצה עוד ביקור בגרמניה ,אמא.
אני אוהבת אותך אמא .אני שמחה שאת כבר לא סובלת .מעולם לא הייתי ראויה לך ,תודה שהיית שלי.
דריה.
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תודות
ליהודה ויילר שפר ,תודות עבור הרצאה מרתקת למועדון  60ונהנים.
נשמח לארח במועדון מרצים תושבי הכפר ,המתנדבים מוזמנים ליצור קשר עם יעל כהן.

תודות וברכות לחברי ועדת  +60על הפעילות הרבה והברוכה וכמובן על השי היפה לחג
שקיבלנו ,אנו הוותיקים.
תודה מיוחדת לנוער הנפלא על חלוקת לוחות השנה לבתים.
בברכת שנה טובה ,אורה ורמי גפן

פינת המודעה הקטנה
שעורים פרטיים בכל מקצועות השפה ,חשבון ורכישת הקריאה
והכתיבה .לתלמידי כיתות א'-ו' .על ידי מורה לחינוך מיוחד.
נמצאו מפתחות :שלט של רכב  +מפתח בודד  -ניתן לקבלם במשרד
הוועד.
למכירה :פיז'ו  1600 207אוטומטי  - 2009טרנדי ,יד ראשונה,
 90:000ק"מ ,טסט לשנה. ₪ 25,000 ,

אנו משתתפים בצער המשפחה
על מות

זהר לוי

052-4426055

יוסי

054-4285740

לאופז ,דריה ,בועז ודפי ,ולכל המשפחה
משתתפים בצערכם ומחבקים אתכם
במותה של
דיצה האהובה
מהחברים

דיצה בריסקר ז"ל

מתושבי הכפר
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ההרשמה לחוגי הילדים ממשיכה!
*חוגי הילדים מתקיימים  10חודשים בשנה

חוגי הילדים (למעט בית הספר לשחייה)
כלולים במנוי משפחתי משולב .הנחות לתושבי הכפר!
ניתן להגיע לניסיון ראשון חינם לחוגי הילדים!
לפרטים נוספים( 09-8338090 :שלוחה  – 5דוראל)
ראשון

שני

קפוארה ילדים (שליו)
גילאי 7-12
16:30-17:15
קפוארה קטנטנים (שליו)
גילאי 4-6
17:15-18:00
דניס הישרדות (אבי)
גילאי 5-7
18:00-19:00
דניס הישרדות (אבי)
ילדים ונוער מתחילים
19:00-20:00
דניס הישרדות (אבי)
נוער/בוגרים מתחילים
20:00-21:00
דניס הישרדות (אבי)
נוער/בוגרים מתקדמים
21:00-22:00

סטודיו A
סטודיו B

שלישי

רביעי

יוגה ילדים (דינה)
גילאי 7-9
16:30-17:15
יוגה קטנטנים (דינה)
גילאי 4-6
17:15-18:00

חדר כושר ילדים (נעמי)
גילאי 8-14
16:30-17:30

בלט רמה ( 1דנה)
גילאי 6-7
16:30-17:15
טרום בלט (דנה)
גילאי 3-5
17:15-18:00
ג'אז (דנה)
גילאי 7-12
18:00-18:45

דניס הישרדות (אבי)
גילאי 5-7
18:00-19:00
דניס הישרדות (אבי)
ילדים ונוער מתחילים
19:00-20:00
דניס הישרדות (אבי)
נוער/בוגרים מתחילים
20:00-21:00
דניס הישרדות (אבי)
נוער/בוגרים מתקדמים
21:00-22:00
היפ הופ (ימית)
כיתות ד'-ו'
16:30-17:15
היפ הופ (ימית)
כיתות ז'-ט'
17:15-18:00

נשמח לראותכם!
את שעות הפתיחה של הבריכה ניתן למצוא באתר האינטרנט שלנו
או בטלפון09-8338090 :

8

חמישי

חדר כושר ילדים (נעמי)
גילאי 8-14
16:30-17:30
זומבה קטנטנים (מיקה)
עד גיל 8
16:45-17:30
זומבה ילדים (מיקה)
מגיל  8ומעלה
17:30-18:15

