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תרבות

חנוכה :בתים מדליקים בכפר ובעמק.
כבכל שנה ,גם השנה ,במשך ימי חג החנוכה ,יתקיים בעמק חפר אירוע "בתים מדליקים".
הבתים "יודלקו" בתאריכים  .19-17.1.יתקיימו אירועים לילדים ,למשפחות ולמבוגרים בלבד.
גם אצלנו בכפר יהיו כמה "בתים מדליקים":
 -17.1.בשעה .0:00
 .1בבית מקורי (סימה ושאול)" -האור המוביל את חיי" .הרצאה חווייתית ,ביסודה רכישת כלים
להתמודדות במצבי לחץ .מרצה ומארחת :סימה מקורי (אחות פסיכיאטרית ומטפלת
בפסיכוטרפיה).
 ..בבית זיו (ג'ודי ואשר)" -לראות ולצייר את העולם ללא צבע ,האומנם?" אן שלכטר-דגן ,אומנית
לקויית ראיה ועיוורת צבעים ,תשתף אותנו בדרך בה היא רואה את העולם ותחשוף אותנו לציוריה
המדהימים.
 -19.1.בשעה .0:00
 .1בית ויסמן (בסטודיו של רוני)" -אור שמחה והנאה" .מפגש חוויתי בתנועה ,תירגול צ'י-קונג בליווי
מוסקלי .תארח ,תרצה ותדריך רוני וייסמן (מורה בכירה ומטפלת מוסמכת בצ'י -קונג רפואי).
 ..בית בן שמחון -תירגול "מיינדפולנס" ,בעזרתו נוכל למצא את הדרך ולהדליק את האור הפנימי.
תרצה ותדריך כרמית שגב (מורה בכירה ליוגה ומורה לשפת הקשב).
.3בית שליט (ענבל וצחי)" -יינג ויאנג ומה שביניהם" .מרצה -ירון שלו (מטפל ברפואה סינית).
חוברת עם כל אירועי "בתים מדליקים" הופצה בכל תיבות הדואר של התושבים.
תושבים מוזמנים להירשם מראש לאירועים בהם ירצו לקחת חלק .רק ע"י הרשמה מראש אפשר
יהיה להשתתף.
ההרשמה דרך משרדי המרכז הקהיתי  ,09-89818.853/ -או דרך אתר המועצהwww.hefer.org.il :
(יש להיכנס לפרסום של "בתים מדליקים" ומשם להירשם).
הבתים המארחים מוגבלים במקום ,לכן כדאי להירשם מוקדם ככל האפשר (בית שהתמלא – יורד
מהאתר).
חג שמח לכולם!
ג'ודי -רכזת תרבות.

מועדון  06ונהנים
 ביום שלישי  19.1.בשעה  17:1/בבית 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.
 ביום שלישי  .8.1.בשעה  17:1/בבית פייס תרצה אביגיל ברקוביץ .הנושא :העם הצ'רקסי .
לוחמים פגאניים שהתנצרו ,התאסלמו ובפועל חיים לפי קוד מוסרי ייחודי.
הסעות למועדון פייס ,האיסוף יחל בשעה  18:6/מהבתים.
הסעות פעם בחודש למעברות ,האיסוף יחל בשעה .17:1/
מצטרפים חדשים להסעה או ביטולים מתבקשים להתקשר לדבורה 0/.-3.6/883
או ישירות לאלי הנהג 0/.-3.1-1109
העולם שייך למחשבים
מרכז קשר והכוון ומחלקת הוותיקים מזמינים אותך להצטרף לקורס מחשבים:
קורס למתחילים תאריך פתיחה  .7.1..17בשעה .18:00
קורס למתקדמים תאריך פתיחה  .7.1..17בשעה .17:30
קורס למתקדמים +תאריך פתיחה  .7.1..17בשעה .19:00
מספר מפגשים | 10 :משך מפגש :שעה וחצי | מחיר ₪ .00 :מחיר חוברת לימוד₪ /0 :
לפרטים נוספים :תמי סלוצקי ,מנהלת מרכז ההכוון לגיל השלישי 0/0-/3/1808
נעמי נצר – רכזת קשר והכווןneomin@hefer.org.il ,09-898183. :

נופשון ים המלח במלון לוט המחודש
מחזור ראשון  18..עד  ..1..מחזור שני  ./..עד .1.3
הרשמה במשרד הוועד.
שימו לב ,יש אפשרות לצאת לטיול מודרך למצדה – התשלום במזומן ( )₪ 70ומראש בלבד!
גאורגיה -ארץ גיזת הזהב והרי הקווקז.
טיול ייחודי לוותיקי עמק חפר במאי-יוני ..018
הזמנה למפגש הכנה מרתק עם מדריכי הטיול
ביום ראשון  .6.1...017בשעה  18:00באולם עין החורש.
הכניסה חופשית ולא מחייבת.
לאדינו  ,לאדינו  ,לאדינו
אנו פותחים חוג חדש ,החוג לתרבות הלאדינו ,של  8מפגשים עם הזמר ,המנחה ומספר הסיפורים
קובי זרקו.
פתיחה :יום שני  18:30 8.1.18בבית העם בבית הלוי.
מועדי המפגשים הבאים.1..3.18 , /.3.18 , 19...18 , /...18 , ...1.18 :
מחיר הסדרה.₪ .60 :
ההרשמה ישירות אצלנו במחלקת ותיקים09-89813.1 09-8981836 :
** החוג יפתח במידה ויהיו מספיק נרשמים.
Adiós amigos
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נוער בית יצחק
חתמנו את שביל הדמוקרטיה בבחירות למועצת החניכים של הסניף! זה קרה בפסטיבל
הפסטי  -ייק שהתקיים השבוע ,בו חגגנו את תחילת חג החנוכה בתחרות מופעים של
השכבות השונות ,תחנות הפעלה שונות וכמובן  -קינחנו בסופגניות.
שכבות ז-ח חזרו מטיול במזרח רמון .היה קרררר… ומהנה! תודה ליואב הירשמן על
הליווי והעזרה!
שכבת י״ב עברו כנס הערכה לשנת שירות בגרעין אחים.
טיול חנוכה שכב״ג מתרחש ברגעים אלו ממש .טיול נודד ,ארבעה ימים 1. ,קילומטרים
ביום  -מספיר שבערבה לחאן סהרונים.
ביום שלישי הקרוב 19.1. ,לא תתקיים פעולה!
יש לכם חולצות תנועה ישנות? נשמח לקבלן לטובת קיר נוסטלגיה בסניף!
תאריכים קרובים
 .8.1.פעולה לכולם
 ..1.18פעולה לכולם
 6.1פעולה לשכב״ג
 8-/.1.סופ״ש הנהגה לצוותים מובילים
 11-7.1.18שבוע סניף לשכב״ג
 9.1.18פעולה לכולם
 18.1.פעולה לכולם
 .0-19.1.18השתלמות אמצע שכב״ג
 - .3.01.18פעילות שיא חודש ינואר  -תתקיים באגמון חפר 18:00-19:30
 ./.1.18פעילות לכיתות א-ו בבית הספר (בזמן בית הספר)! פרטים בהמשך…
 30.1.18פעולה לכולם
 19:30-.1:30 30.1.18פעולה משותפת לשכב״ג עם סניף חי״ה
 3...18ט״ו בשבט בכפר
תאריכים חשובים
 10-9...18פעילות שיא חודש פברואר  -טיול סניפי
שתי אופציות לטיול פסח (נקבל את התאריכים מהתנועה בהמשך) .7-./.3.18:אופציה
ב.9-.7.3.18:
 .1-.0.6טיול שכבת י״ב
 .8-././טיול שכבת ח׳
 10-1.7קורס מד״צים
 02-7..1אירוח בין-ישובי (בשבוע שעבר נפלה טעות בתאריך .אנא תקנו ביומנים)
 6-..8מחנה קיץ שכב״ג (חלוץ)
 8-/.8מחנה קיץ
חנוכה שמח!
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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ספרייה
מאת רות אורן

עַ ל מַ ָּדף הַ מֻּ ְחזָּ ִרים
______________
בּורה ֶׁשל ְספָּ ִרים
חֲ ָּ
עַ ל מַ ָּדף הַ מֻּ ְחזָּ ִרים.
מָּ ה הֵ ם ְמסַ פְ ִרים?
עַ ל מָּ ה הֵ ם ְמ ַדבְ ִרים?
אֵ יְך הֵ ם ִה ְרגִ ישּו בְ בָּ ֵתי זָּ ִרים?
הַ ִאם הֵ ם ָּראּו ְדבָּ ִרים מּוזָּ ִרים?

"או ִֹתי ָּק ְרָאה זְ ֵקנָּה בו ְֹד ָּדה",
"וְ או ִֹתי ָּק ְרָאה יַלְ ָּדה".
"לִ י עָּ ׂשּו ָאזְ נַי חֲ מוֹר!"
יִשמֹר!"
ֹלהים ְ
"אֱ ִ
ָאמרּו ֶׁשמּוטָּ ב ְקצָּ ת לְ ֶׁקצֶׁ ר"...
"עָּ לַי ְ
"וְ או ִֹתי כָּ ל הַ ַל ְילָּה ָּשכְ חּו בֶׁ חָּ צֵ ר!"
"או ִֹתי ְקצָּ ת לִ כְ לְ כּו",
"או ִֹתי אֲ פִ לּו ֹלא פָּ ְתחּו",
"או ִֹתי ֹלא ִהנִיחּו בְ מֶׁ ֶׁשְך ָּשעוֹת",
"עֲלִ י ִהזִ ילּו יָּם ֶׁשל ְדמָּ עוֹת!"
"או ִֹתי ִה ְת ִחילּו אֲ בָּ ל ֹלא ִסיְ מּו"...
" ִא ִתי כָּ ל עֶׁ ֶׁרב בַ ִמטָּ ה נ ְִר ְדמּו"...
"ֹלא ַתאֲ ִמינּו-או ִֹתי טָּ עֲמּו!!!"...
בּורה ֶׁשל ְספָּ ִרים
חֲ ָּ
עַ ל מַ ָּדף הַ מֻּ ְחזָּ ִרים,
עוֹד ְמעַ ט וְ יָּשּובּו לִ ְמקוֹמָּ ם הַ ָּקבּועַ .
מָּ תַ י יִ פָּ גְ שּו שּוב? אֵ ין זֶׁ ה יָּדּועַ ...
הספרייה נמצאת במתחם בית הספר בבניין הראשון מצד דרום.
שעות הפתיחה בימים שני וחמישי19:30-18:30 ,
אפשר לשלוח הזמנות ,בקשות והודעות בדוא"ל לכתובת sifriya@beit-yitzhak.org.il
להתראות בספרייה  רותי

חנוכה בקאנטרי בית יצחק!
בחופשת החנוכה בואו להפוך פנטזיה למציאות ,לגדל סנפיר ולהפוך לבני ובנות ים!!!
טכניקת ה monofin-הינה שימוש בסנפיר גדול שתופס את תפקידם של שני סנפירים קטנים.
מציע לשחיין עבודת גוף כללית ושימוש נכון בנשימה מתחת למים.
בין התאריכים  .0-1651.יתקיימו שיעורי בקאנטרי בבית יצחק.
בשיעורים נלמד איך להשתמש בסנפיר בצורה נכונה ,נרכוש ביטחון במים ,נחזק את שרירי הליבה
ונעבוד על נשימה מתחת למים והכל דרך משחק ושעשוע והפיכת דמיון למציאות.
השיעורים יתקיימו בקבוצות של עד חמישה ילדים.
לפרטים נוספים נא לפנות לאוריין0/86879333-
בחג החנוכה הקאנטרי פועל כרגיל -כולל החוגים ,חוגי הילדים וחוגי השחייה.
נשמח לראותכם בהדלקת נרות בכל ערב בשעה 18:00
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מרכז היזמות החדש "ירוק" בעמק חפר מזמין אתכם
למפגשים והרצאות מרתקות במגוון נושאים מעולם היזמות והחדשנות.
האירועים יתקיימו באולם ההרצאות בנמצא במרכז היזמות ירוק ,בסמוך לקמפוס רופין.
להרשמה ללא עלות ופרטים נוספים היכנסו לאתר  yarok-hok.comאו בטל09-8808830 :
קוד פתוח  ,מרצה עו"ד בברלי זאבו
 , 07.70.71 יום חמישי 71:72
ישנם הרבה יתרונות לשימוש בקוד פתוח ולכן היום השימוש בקוד פתוח הוא מאד נפוץ .אך
ישנם גם סיכונים לשימוש בקוד פתוח .עורכת הדין בוורלי זאבו תיתן סקירה קצרה על
ההיסטוריה של השימוש בקוד פתוח ותתייחס לתביעות משפטיות של העת האחרונה בעולם
הקוד פתוח.
ועידת  Big Dataכל מה שמעניין בעולם
 0.7.72 יום שלישי 71:72
 3הרצאות של חברות מובילות בתחומי הדאטה סיינטיסט – בשיתוף המרכז האקדמי רופין
 71.7.72יום שלישי 71:72
המכונה האחרונה ,מרצה ינקי מרגלית – הרצאה מומלצת !!!
לקראת עולם ללא עבודה ,האם כל מה שנשאר לנו זה להיות יזמים?
ינקי מרגלית  -יזם חברתי ,משקיע ,מייסד חברת התוכנה "אלאדין" ויו"ר Space.IL,
בשנים האחרונות מרבה להרצות אודות טכנולוגיה ,יזמות ,חדשנות ואבולוציה .בנוסף לכך
הוא עוסק בביוטכנולוגיה ,אנרגיה מתחדשת וחקר החלל.
 7.0.72 יום חמישי 72:72
אירוע פתיחת תערוכת אומנות ייחודית בשיתוף גלריית  About & Artוהרצאה של האמנית
ליאת סגל המשלבת טכנולוגיה ואמנות במגוון עבודותיה המוצגות ברחבי העולם (התערוכה
תתקיים בין התאריכים )1-11...18
 מרכז היזמות מזמין את תושבי בית יצחק שער חפר -

יזמים ובעלי עסקים ליום עבודה בחללים המשותפים חינם!!!
לפרטים נוספים  09-8808830ב Facebook
או במייל office@yarok-hok.com

להרשמה

מכתבים למערכת

תרבות איכותית אצלנו בכפר
במוצאי שבת  ./.11..017התקיים בכפר קונצרט במסגרת "קאמרי לעת ערב" התוכנית הייתה בביצוע
שלישיה ,מהמבצעים הטובים ביותר בארץ.
נתאי צרי -כנר ,אלה טובי-צ'לנית ,מיכל טל -פסנתרנית.
הקונצרט היה נהדר ,מרגש ומלא חוויה אמיתית .נהניתי מכל רגע .רק דבר אחד העציב את רוחי וזה
מיעוט הקהל שהיה ונכח בקונצרט ,מה שלא מתאים כל כך ליישוב כמו שלנו עם קהל מוסיקלי גדול
ומגוון.
הוועד המקומי והעורכות המוסיקאליות עושים רבות כדי להביא לנו תרבות ברמה גבוהה ואנו לא
באים לקבל.
הקונצרטים קרובים לבית ,במחיר שווה לכל נפש (עם כיבוד בצידו) ואפילו החנייה מוסדרת כראוי ,
אפשר לבוא גם בג'ינס .אני פונה לאנשי הכפר שיבואו לקונצרטים של התוכנית שהיא "פנינה"
תרבותית ויפה וגם יביאו חברים איתם.
בברכה ,משה ברלב
*המכתב נשלח לפני כשבועיים ובטעות לא פורסם.
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הודעה מהאגודה

הננו להביא לידיעת הציבור את חברי מוסדות רשות הבריכה:
הנהלת רשות הבריכה
נציגי האגודה :עמית טאובר – יו"ר ,ניתאי אלוש – אבן ,יעקב מורד.
נציגי הוועד המקומי :הרצל חסון ,אילן שחר ,איתי אורן.
נבחרה ועדת ביקורת ציבורית ולהלן חבריה:
אמנון רימון – יו"ר ,יצחק חלדי ,אלחנן פינר.
בית יצחק – שער חפר

אגודה להתיישבות חקלאית בע"מ

בית החינוך בית יצחק – סיורים לימודיים להכרת הסביבה
בתיאום עם הנהלת בית הספר ,ועד ההורים מרכז רשימת חקלאים ובעלי
עסקים בסביבת בית הספר (מרחק הליכה) ,המעוניינים לארח מדי פעם כיתות
במשק או בעסק שלהם.
המטרה היא כפולה :מצד אחד לאפשר למורות בבית הספר לשנות את אווירת
הלימודים ולהוציא את הילדים מדי פעם לסיורים בסביבה הקרובה ולשיעורים
בטבע ,ומצד שני לחבר את התלמידים לסביבה בה הם חיים ,לטבע המשתנה
סביבם ול"עולם המבוגרים" המקיף אותם.
עם חלקכם כבר יצרנו קשר ואנו מודים מקרב לב על ההיענות וההירתמות.
אם טרם פנינו אליכם ואתם מעוניינים לקחת חלק בפרויקט זה ולארח כיתות
(כמובן בתיאום מראש ובזמן שנח לכם) ,אשמח אם תצרו איתי קשר בטלפון
0/.-8.83368
תודה ,דניה גולן (נוצני)

ברכות

ברכות והצלחה
לכרמל גץ
לרגל הגיוס לצה"ל
מאחל צוות חיילים

פינת המודעה הקטנה
מחפש מחסנאי5ת פקיד טכני (רצוי מעל גיל )6/
מוכרת את הרכב שלי ,קיה פיקנטו שנת  .01.במצב מצויין.
שמורה ,מטופלת .טסט לשנה.
משקפי ראייה מסוג ריי באן נמצאו ברחוב הנרקיס .אשמח להשיבם.
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רמי כץ
נועה הנן
יונתן הנן
נטע הנן
חגית רביד

0/6-/..08..
0/6-80087.8
0/.-80/8881
0//-88718//
0/6-8691/79

