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גיליון מס' 6019

יום שישי ,ו' בכסלו תשע"ח 42 ,בנובמבר 4062

תרבות

סדרת קונצרטים בבית יצחק
עורכות :אירית רוב ואלה טובי
עונה מס' 7102-7102 3
קונצרט מס'  1מוצאי שבת  ,1.:0. ,1111111.12בבית העם

מבוקר ועד ערב עם שלישיית אלכסנדר
נתאי צרי ,כנר

אלה טובי ,צ'לנית

מיכל טל ,פסנתרנית

'סירקולו' מאת המלחין הספרדי חואקין טורינה -שלישיה בהשראת מעגל היום ,מזריחה ועד שקיעה,
לצד שלישיות מאת דביסי וברהמס
מן הביקורת על שלישית אלכסנדר " :כשאומרים מוזיקה קאמרית מתכוונים בדיוק לזה :למורכבות
ולעידון בשילוב כינור וצ'לו עם פסנתר ,לחתירה האינסופית לשוויון ועצמאות ,ולהקשבה מהנגנים כמו
מהקהל תוך תקשורת תלת ־שיחית בלי מלים" (נעם בן זאב" ,הארץ")
סדרת הקונצרטים 'קאמרי לעת ערב' מתקיימת בתמיכת הקרן לחינוך ולתרבות ע"ש יצחק פוירינג

כרטיסים במחיר  ₪ 01בערב הקונצרט בכניסה
כיבוד קל ,קפה ועוגה.
יין באדיבות יקב אלכסנדר

תרבות המרכז הקהילתי

יום ראשון  71.00.02בשעה  02:31בבית העם בית יצחק
"סבתא אשפתא"  /טומי דה פאולה  -סיפור עם איטלקי.
עם השחקנית נויה שטרייפלר מ"תיאטרונויה" – תיאטרון סיפור.
כשראה אנטוניו הארוך את גבירתו הקוסמת מצמיחה אטריות חמות בקדירת החרס בעזרת לחש נחש,
החליט שגם הוא יכול .יום אחד כשסבתא אשפתא נעדרה מן הבית ,הוא אמנם הפעיל את הקסם ,אך
כשרצה להפסיק לא ידע איך.
את מה שקרה באותו היום תושבי אותה עיירה באיטליה לא ישכחו לעולם.
מחיר ₪ 72 :לילד
לגילאי 3-1

מועדון  0.ונהנים
 יום שלישי  72.00בשעה  02:02במועדון פייס תרצה חיה לבני בנושא :יש לי כינור -הרצאה
וקונצרט מוסבר .חיה מקרבת את מאזיניה אל הכינור "מלך כלי המיתר" ברפרטואר מגוון הכולל
מוסיקה קלאסית ,צוענית ומוסיקת נשמה יהודית וישראלית.
 יום שלישי  2.07בשעה  02:02במועדון פייס הרצאתה של רחל ספיר:
"ברוכים הבאים לאולימפיאדה" .במיתולוגיה היוונית קיים אוסף של מיתוסים ,אגדות וסיפורי
עם שהפכו למרכיב חשוב בתרבות המערבית כולה.
 ביום שלישי  07207בשעה  02:11במועדון פייס נצפה בסרט מלון מריגולד האקזוטי.
הסרט עוקב אחרי קבוצה של גמלאים בריטים שמחליטים לעבור להודו ולהפוך את הפרישה שלהם
לפחות יקרה ויותר אקזוטית .הם מוקסמים מהפרסומים על מלון 'מריגולד' החדש ,ותשוקתם
לחיים של פנאי ומנוחה גורמת להם לעבור להתגורר בו .אבל כשהם נוחתים הם מבינים שהמלון
פחות מפנק ומפואר ממה שהם דמיינו ,ודרך חוויות משותפות הם מגלים שהחיים ממשיכים
ושהאהבה יכולה לבעור ,אם רק יניחו את העבר מאחור.
 ביום שלישי  01207בשעה  02:02בבית פייס נקיים הדלקת נרות חנוכה.
נושא המפגש :סיפור על הדרך
ענת ישעיהו ,בת לקהילה האתיופית ,תספר את סיפורה האישי :על החיים באתיופיה ,על הדרך
לישראל ועל הקליטה בארץ.
תינתן גם אפשרות לרב שיח ,לשמוע להשמיע ולשאול.
הסעות למועדון פייס ,האיסוף יחל בשעה  01:02מהבתים.
הסעות פעם בחודש למעברות ,האיסוף יחל בשעה .02:02
מצטרפים חדשים להסעה או ביטולים מתבקשים להתקשר לדבורה 127-3702113
או ישירות לאלי הנהג 127-370-0011

מועצה אזורית

הנכם מוזמנים לכנס הכנה לפרישה של מרכז קשר והכוון מ1א עמק חפר
יום שני  00.07.02החל מהשעה  01:31באולם הישיבות הגדול בבניין המועצה
'מה אעשה לאחר הפרישה? כמה כסף צפוי לי ביציאה לפנסיה? איך להיערך לפרישה?
אם שאלות אלו מעסיקות אותך ,את2ה מוזמן2ת לכנס 'גלישה לפרישה'
בתכנית:
 – 01:31רישום ,התכנסות וכיבוד
 – 02:11ברכות
 – 02:31חשיבות תכנון הפרישה ,זכויות בגיל הפרישה ,ההחלטות החשובות בחסכון
היבטים רגשיים -הערכות מנטאלית לגיל הפרישה
 – 71:11הצגת מרכז קשר והכוון וסיכום.
 הכניסה חופשית אך כרוכה בהרשמה מראש אצל תמי סלוצקי בטלפון 121-2320111
מרכז קשר והכוון מזמין אותך להשתתף בסדנת הכנה לפרישה
הסדנה מיועדת לעומדים לקראת פרישה .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.
תאריך פתיחה 01.0.02 :משך הסדנה  0מפגשים אחת לשבוע בימי שלישי בין השעות 02:31-71:31
בחדר הישיבות בבניין המועצה האזורית עמק חפר -צומת רופין
* תאריך אחרון לרישום 1.0.02
מחיר לסדנה₪ 21 :
2

נוער בית יצחק
-

עקב מזג האויר החורפי  -פעילות השיא של חודש נובמבר אשר הייתה אמורה להתקיים בחוף בית
ינאי  -נדחתה .במקום ,עברנו פעולה על הקמת שדה התעופה בעמק חפר  -והמחאה בנושא.
בנוסף ,השכבה הבוגרת עברה פעולת ״המרוץ למיליון״ ברחבי המושב  -התחנות התפרסו מהסניף,
דרך המחלבה2מתחם הגנים ,בית הכנסת ,מגדל המים ,רחבת הקאנטרי ואפילו בית הקברות…!
שכבת י״ב השתתפו בכנס בנושא שנת השירות בתנועה  -גרעין אחים.
ובסופשבוע הנוכחי מתקיימת השתלמות חורף של המדריכים ,פעילים והצוות במשגב בצפון.
קומונת תלמי אלעזר (בה נמצאת הגרעינרית שלנו)
מחפשים:
מכשיר תמי 0
מכונת כביסה
שידת מגירות משרדית

סניף בית יצחק ישמח לקבל:
מכשיר תמי 0
 7פינות אוכל קטנות (שולחן+כסאות)
מקרר משרדי קטן

תאריכים קרובים
 72-70.00השתלמות חורף לכיתות ט׳-יב׳
 72.00סיום הרשמה לטיול ז-ח!!!! (הרשמה אצל המדריכים)
 71.00כנס חתימה על שנת שירות (י״ב)
 01:11 72.00פעולה לכולם
 01:31פעילות משותפת לשכב״ג עם שכב״ג סניף חי״ה
 0.07סיום הרשמה לטיול חנוכה  -שכבה בוגרת (דרך מערכת התנועה)
 01:11 2.07פעולה
 2-2.07טיול ז׳-ח׳
 1-2.07מרכז הערכה י״ב לשנת שירות
 01:11-02:31 07.07פעילות שיא חודש דצמבר  -פסטי-ייק!! (יתקיים בבית העם)
 02-02.07טיול חנוכה שכב״ג
 - 01.07חופש חנוכה  -אין פעולה
תאריכים חשובים
 71-01.0.02השתלמות אמצע שכב״ג
 - 73.10.02פעילות שיא חודש ינואר  -תתקיים באגמון חפר
 01-1.7.02פעילות שיא חודש פברואר  -טיול סניפי
שתי אופציות לטיול פסח (נקבל את התאריכים מהתנועה בהמשך) 72-72.3.02:אופציה ב71-72.3.02:
 70-71.0טיול שכבת י״ב
 71-72.2טיול שכבת ח׳
 01-0.2קורס מד״צים
 0-7.2מחנה קיץ שכב״ג (חלוץ)
 71-01.2אירוח בין-ישובי
 2-2.2מחנה קיץ
אסנת כץ גל  -רכזת הנוער

”השחף המגביה עוף הוא זה המרחיק ראות"
(ג'ונתן ליווינגסטון השחף ,ריצ׳ארד באך)
 Noarby08@gmail.comאסנת כץ גל 886-5828658
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חוגים בבית יצחק

נותרו מקומות בחוגים הבאים:
חוגי ילדים – טיסנאות ,פיסול וקרמיקה ,כושר ותזונה לילדות ,גיטרה ,התעמלות אתגרית לגיל הרך.
חוגי מבוגרים – סדנת משחק ,סריגה וסדנת הורים בשיטת אדלר.
לפרטים נוספים והרשמה ,הנכם מוזמנים לפנות לרכזת החוגים טל דר120-2707072 :
taldar64@gmail.com
כושר ותזונה לילדות לגילאי 8-11
בהנחיית :שירלי שבו ,בעלת תואר ראשון בוגרת מכללת וינגייט ,מאמנת תזונה ומלווה משפחות.
מסגרת מחבקת של אורח חיים בריא הכוללת אימוני כושר ,אתלטיקה וריצה  +מפגשי תזונה
המותאמים לילדים .הפעילות כוללת שני אימונים שבועיים של ריצה וספורט וכן מפגש בן חצי שעה
העוסק בנושא תזונה בריאה .התכנית מסייעת בהטמעת העיסוק בספורט ,תוך עידוד ולקיחת אחריות
על קיום אורח חיים בריא והקשבה לגוף.
דגש על התאמה והתייחסות אישית לצרכיו ויכולותיו של כל ילד ,העצמה והתמדה.
שימוש באלמנטים מעולם המשחק להגברת המוטיבציה לאורך זמן.
החוג מתקיים בימים ראשון (בין השעות  )13:61-11:11ורביעי ()13:11-11:61
קרמיקה ופיסול בחומר
בהנחיית :דליה דותן ,בוגרת המדרשה לאומנות
במסגרת החוג :הכרת החומר ותכונותיו ,לימוד יסודות הפיסול ,עבודה במגוון של טכניקות (חוליות,
משטחים ,הטבעות).
לימוד של תורת הצבע ושימוש במבחר של סוגים – גלזורות ,אנגובים ,אקריליק ,וגם לימוד של תהליך
ייבוש החומר ושריפה בתנור קרמי.
החוג מתקיים בימי ראשון בין השעות 13:61-11:61
טיסנאות
בהנחיית :ירון חבוב ,בעל עסק "ירון אווירון" המתמחה בחוגים והפעלת טיסנים ,ותק של כ 01-שנים
בתחום.
החוג משלב בניית טיסנים מעץ בלזה עם למידה על עולם התעופה והמדע .החוג משפר את היכולת
המוטורית ובמסגרתו הילדים בונים דגמים רבים ומגוונים ,מהפשוט אל המורכב .למידת הטסת טיסני
רדיו בסימולטור ממוחשב ,וכפרויקט סיום בניית טיסן מנוע מגומי עם כנפי נפח ומוטת כנפיים של 22
ס"מ .הילדים נעזרים בכלי עבודה ,דבקים ,נייר שיוף ושרטוטים ,ולומדים להרכיב את הטיסנים בצורה
מדויקת ונכונה.
החוג מתקיים בימי רביעי בין השעות .11:71-18:71
גיטרה
בהדרכת :דן מאיר -בוגר מכללת רימון מלחין כותב ומפיק בעל ניסיון של כ 07-שנה בהוראת הגיטרה.
שיעור פרטי של שעה המתאים לכל הגילאים והרמות .במסגרת החוג ילמדו המשתתפים סגנונות
שונים :רוק ,פופ ,בלוז וג'אז.
החוג מתקיים בימי חמישי החל משעות הצהרים בתיאום מול המדריך.
התעמלות אתגרית לגיל הרך לגילאי 6-7
בהנחיית :הילה בר – לב ,בעלת תואר  B.edשל מכללת וינגייט ,עם התמחות בגיל הרך ,בוגרת שיטת
child'space
החוג משלב בתוכו את כל מרכיבי הכושר והמוטוריקה דרך פעילות מאוד אקטיבית ,צבעונית ומגוונת.
החוג מתקיים בשתי קבוצות גיל נפרדות (גילאי  6-7וגילאי  )7-1בימי שלישי אחה"צ.

4

סדנת משחק למבוגרים
מנחה :דורון עמית ,שחקן הבימה המוכר גם מסרטים וסדרות טלוויזיה ואף זכה בפרס על תפקידו
בפסטיבל קולנוע בגרמניה .בעל תואר ראשון בבימוי והוראת התיאטרון ,למד משחק בישראל ובלוס
אנג'לס ומלמד משחק בסמינר הקיבוצים בשנים האחרונות.
סדנת משחק למבוגרים ,השמה דגש מיוחד על מציאת קווים דומים בין דמויות מעולם הדרמה  -ובין
דמותו של השחקן היוצר .מציאת חיבורים בין סיטואציות בדיוניות ,לבין חייו האישיים של השחקן
המבצע ודיוק והעצמת המשחק ,דרך הרגשות והכוחות הקיימים באופיו הייחודי של המבצע
החוג מתקיים בימי שני בין השעות 01:61-00:61
קבוצת הורים בשיטת אדלר
מנחה -לאה שטרן -מוסמכת מכון אדלר
סדנה בת  01מפגשים בה ירכשו המשתתפים כלים להורות יעילה יותר ,תוך שמירה על יחסים ואוירה
טובה בין כל בני המשפחה :סמכות הורית ,בניית דימוי עצמי גבוה של הילד ,התמודדות עם התנהגויות
מפריעות ,חוקים וגבולות ,מריבות בין אחים ועוד
הסדנה מתקיימת בימי רביעי בין השעות .01:61-00:61
ציור מבוגרים
מנחה :אלון פיליאן ,צייר ומורה לציור
כל אחד יכול לצייר .בחוג יוקנו כלים ללימוד ציור באופן פשוט ,הדרגתי ,נעים ומהנה בקצב המתאים
לכל אחד .התכנים שיילמדו כוללים רישום בסיסי ,תחושת נפח ותלת מימד ,שימוש נכון באור ובצל,
יצירת פרספקטיבה .עבודה עם עפרונות ,גרפיט ופחם .בהמשך החוג ,עבודה עם צבעים פלסטיים כגון
צבעי אקריליק ,צבעי מים וצבעי שמן.
החוג מתקיים בימי חמישי בין השעות 13:61-01:61
סריגה לנשים
בהדרכת רותי ברקן
איזה כיף חוזרים לסרוג .הטרנד החדש -חוטי טריקו -שטיחים ,פופים ,תיקים קערות וקעריות .וכל
העולה בדמיון .לימוד טכניקה של סריגה במסרגה אחת ,ושתי מסרגות.
יצירתי ,מרגיע ,ובעיקר חברתי .בואו לסרוג איתנו.
החוג מתקיים בימי שני בין השעות 01:11-00:11

מכתבים למערכת

רקפת מעופפת

מתחת לסלע צומחת לפלא
רקפת נחמדת מאוד,
ושמש מזהרת נושקת ,עוטרת,
עוטרת לה כתר ורוד!
הבית הראשון מהשיר היפה והידוע של לוין קיפניס מחייב ככל הנראה רענון ועדכון.
רקפת עם הפרחים בצבעים המקוריים לבן וכתר וורוד הונחה עם העציץ המקורי מהמשתלה ,בבית
העלמין  ,בינות לשני עציצים אחרים שגם מהן מבצבצות רקפות.
והנה הפלא ..לא יותר מתחת לסלע ..כנראה רקפת עם הנעה מוטורית ויכולת תעופה,רקפת מעופפת...
הרקפת נטשה את פיסת האדמה בעציץ בו היא מצאה בית  ,ונחתה ככל הנראה במקום אחר.
רקפת שעלותה רק  ₪ 02בעלת יכולות טיסה אוטונומית ל"זוכה" ממש מציאה .
ומצד שני ל"משקיע" מפח נפש!.
מי ש"במקרה" יודע את מקום הימצאה ,מתבקש להחזירה לביתה המקורי או לחילופין לרכוש רקפת
זהה לחלוטין.
במקרה של קושי פיננסי ,נא לידע אותי .אני מבטיח לסייע בגיוס הסכום באמצעות מימון המונים.
צבי ברנשטין
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ברכות
צוות חיילים מברך את
יובל גלעדי
עם גיוסו לצה"ל בהצלחה!

צרור ברכות לנישואי
שירה חלדי עם בחיר ליבה גלעד אלתר
מאחלים בני המשפחה והחברים

פינת המודעה הקטנה
למפעלנו ,מוצרים טבעיים בית יצחק ,דרוש נהג2ת חלוקה.
נהיגה ברכב מסחרי  -רישיון ב' (עד  0111ק"ג) או רישיון ג'.
דרישות התפקיד -יחסי אנוש טובים ,שליטה בעברית ,עדיפות לניסיון.
למסירה ,מיטת נוער עם מיטת אורחים נפתחת  +מזרון במצב מצוין.
מחפש בית קטן להשכרה לשבוע בסוף אפריל לזוג עם ילד.

במלאת  31למותו של

דני לנדוי ז"ל
נקיים אזכרה וגילוי מצבה
ביום שני ,72.00 ,בשעה 02:31
בבית העלמין
המשפחה
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איתי

127-2121117

127-7213303
טלי
גדעון רוסמן 127-3171771

