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שמונים שנה למותו של יצחק פוירינג
השבוע ימלאו שמונים שנה למותו של יצחק פוירינג ,שעל שמו נקרא הכפר .יצחק פוירינג נולד ב9911 -
בגליציה המזרחית וגדל בגרמניה במשפחה שמיזגה חינוך יהודי מסורתי עם חינוך כללי ,לימודי
עברית והשכלה כללית יחד עם מעורבות קהילתית גבוהה.
במקביל להתקדמותו המהירה בעולם העסקי בתחום המתכות ,החל את פעילותו הציונית בגרמניה.
ב 9191 -היה ממייסדי "אגודת הרצל" שאיגדה אנשי עסקים ציונים צעירים ופעלה רבות לעידוד
הנוער לעלייה לארץ ישראל.
הוא חילק את זמנו בין הפעילות העסקית הענפה לפעילותו הציונית האינטנסיבית .השתתף
בקונגרסים הציוניים כציר פעיל והיה חבר ועדת הכספים של ההסתדרות הציונית כשהוא פועל לצדם
של חיים וייצמן ,פנחס רוזן ,אוטו ורבורג ,נחום סוקולוב ואחרים .היה חבר בהנהלת "הכשרת
היישוב" – הזרוע המיישבת של ההסתדרות הציונית ,ושימש כאחד ממנהיגי ההסתדרות הציונית
בגרמניה בתקופה בין המלחמות.
בשנת  ,9191עם התגברות הנאציזם בגרמניה ,עלה עם משפחתו לארץ ,התיישב בירושלים ,המשיך
בפעילותו העסקית והבנקאית ופעל נמרצות במסגרות שונות לפיתוח הכלכלי של היישוב העברי .נפטר
בדמי ימיו ב 13.91.9192 -והובא לקבורה בהר הזיתים בירושלים .בצוואתו הורה להקים קרן בסך
 91,111לירות סטרלינג (סכום עצום אז) שנועדה לסייע לקליטתם ולביסוסם של עולי מרכז אירופה
שהחלו לברוח מהמשטר הנאצי .לאחר כשנתיים הוקם הכפר ע"י אלמנתו – גרטרוד פוירינג ושותפיה,
ומוסדותיו הרבים נעזרו בקרן שהוקמה מעיזבונו לפיתוח ולביסוס היישוב ותושביו.
חלומו הציוני של יצחק פוירינג ושותפיו התגשם מעל לכל הציפיות וכיום יישובנו בית יצחק – שער
חפר ,מבטא יותר מכל את מימוש החזון שלו ושל מייסדיו להתיישבות ציונית ,מודרנית ,פלורליסטית,
תוססת ומעורבת כהמשך ביסוסה של מדינת ישראל.
יהי זכרו ברוך.

סדרת קונצרטים בבית יצחק
עורכות :אירית רוב ואלה טובי
עונה מס' 1192-1199 9

קונצרט מס'  2מוצאי שבת  2.:7. 7.20222.03בבית העם

ניצוצות עממיים
יצירות מאת בן-חיים ,שופן ,גרנדוס ,בארטוק ,גלעד כהן ועוד
עם הנבלאי סיון מגן (ישראל/ארה"ב)
הנבלאי סיון מגן ,ראשון הישראלים שזכה בפרס הראשון בתחרות הנבל הבינלאומית בישראל ,1113
זכה גם ב 1111-בפרס הבינלאומי של קרן פרו-מוזיצ'יס בניו-יורק ,וב 1191-בחרה בו ועדה בראשות
הפסנתרנית מיצוקו אושידה להיות הנבלאי הראשון הזוכה בפרס היוקרתי של קרן בורלטי-בויטוני
בלונדון .הוא מופיע בקביעות ברסיטלים ברחבי העולם וכסולן עם תזמורות רבות כולל הפילהרמונית
הישראלית .הוא השתתף בהקלטות רבות ,הקליט שני דיסקים כסולן ומבוקש מאד כנגן קאמרי
בפסטיבלים ברחבי העולם.
סדרת הקונצרטים 'קאמרי לעת ערב' מתקיימת בתמיכת הקרן לחינוך ולתרבות ע"ש יצחק פוירינג

כרטיסים במחיר  ₪ 11בערב הקונצרט בכניסה
כיבוד קל :קפה ועוגה.
יין באדיבות יקב אלכסנדר

מועדון  06ונהנים
 ביום שלישי  13.91בשעה  92:91בבית פייס תרצה אביגיל ברקוביץ .הנושא :העם הצ'רקסי .
לוחמים פגאניים שהתנצרו ,התאסלמו ובפועל חיים לפי קוד מוסרי ייחודי.
 ביום שלישי  1.9בשעה  92:91במועדון פייס הרצאתו של בועז גרוס ":במסע אל הצליל" .צלילים
מכל העולם .הרצאה מלווה בנגינה ובהדגמה של כלי נגינה שהביא מרחבי העולם .ההרצאה מלווה
בסרטונים ובחוויות אישיות.
 ביום שלישי  1.9בשעה  99:11במועדון לחבר בקיבוץ מעברות הרצאתה של כנרת זהר להב :וולט
דיסני  -המאייר שבנה אימפרייה מדמות עכבר.
הסעות למועדון פייס ,האיסוף יחל בשעה  93:11מהבתים.
הסעות פעם בחודש למעברות ,האיסוף יחל בשעה .92:91
מצטרפים חדשים להסעה או ביטולים מתבקשים להתקשר לדבורה 111-9111339
או ישירות לאלי הנהג 111-919-9911
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העולם שייך למחשבים
מרכז קשר והכוון ומחלקת הוותיקים מזמינים אותך להצטרף לקורס מחשבים:
קורס למתחילים תאריך פתיחה  12.91.92בשעה .93:11
קורס למתקדמים תאריך פתיחה  12.91.92בשעה .92:91
קורס למתקדמים +תאריך פתיחה  12.91.92בשעה .91:11
מספר מפגשים | 91 :משך מפגש :שעה וחצי | מחיר ₪ 111 :מחיר חוברת לימוד₪ 11 :
לפרטים נוספים :תמי סלוצקי ,מנהלת מרכז ההכוון לגיל השלישי 111-1919313
נעמי נצר – רכזת קשר והכווןneomin@hefer.org.il ,11-9199391 :
נופשון ים המלח במלון לוט המחודש
מחזור ראשון  99.1עד  .19.1מחזור שני  11.1עד  .9.9הרשמה במשרד הוועד.
מחיר לאדם בחדר זוגי  ,₪ 9,111 -מחיר לחדר יחיד  ₪ 1,111 -על בסיס מקום פנוי,
מחיר ליחיד בחדר של שלושה –  ,₪ 9,111טיול מודרך למצדה כולל רכבל₪ 21 -
הזמנה למפגש הכנה מרתק עם מדריכי הטיול גאורגיה -ארץ גיזת הזהב והרי הקווקז.
טיול ייחודי לוותיקי עמק חפר במאי-יוני .1199
ביום ראשון הקרוב 11.91.1192 ,בשעה  99:11באולם עין החורש.
הכניסה חופשית ולא מחייבת.
מועדון קפה אירופה לניצולי השואה ודור שני,
הנכם מוזמנים למפגש " :מרוקו – הצצה לצפון אפריקה " הרצאה מצולמת
יום רביעי  12.91.92בשעה 91:11
מפגש עם זוהר נבון מרצה וצלמת "מפגשים ביבשת השחורה"
מרוקו – מדינה מגוונת להפתיע ופוטוגנית להפליא הנחלקת לזהויות אתניות שונות ,הן שמכתיבות
הרבה מדרך החיים ויכולתה של המדינה להתפתח.
זהו חלון אל נופיה המרהיבים ,אל אוכלוסייתה המגוונת ואל היסטוריה עשירה השזורה בסיפורה
של יהדות עתיקת יומין
אנא עדכנו אותנו על הגעתכם ,יונה/רלי/סיגל 11-9199391
 82.0.02טיול ינואר  8602יום ראשון
דרום אדום – כלניות ,חבל מרחבים "ואופקים חדשים"
דרגת קושי טיול :קלה  ,מומלץ כיסא גלריה
מחיר הטיול ₪ 931 :לאדם (מסובסד ע"י מורשת ישראל) (איסוף מהישובים ,הדרכה מזמרת של
טלי בצלאל שושני ,הדרכה באופקים ,ארוחת צהריים צמחונית)
פרטים נוספים והרשמה במשרד הוועד
"מהפכת התקשורת והרשתות החברתיות" – מתאים לגימלאים צעירים
השינוי שכולנו חווים במהלך מהפכת המדיה הדיגיטלית והאופן שבו משתנה שדה הקרב,
סדרת הרצאות המאפשרת להצטרף לעולם עדכני המתנהל דרך התקשורת ולהתחבר למציאות
חדשה.
מרצה :ד"ר יניב לויתן – מרצה בכיר בטכניון ,באונברסיטת חיפה ובמכון אבשלום.
המפגשים יתקיימו בימי שני בין השעות  91:11-11:91בבית העם בהדר עם.
הרצאה ראשונה :מבוא לתעמולה  -מה זה בדיוק? ממתי עושים תעמולה ומדוע זה
11.91.92
כ״כ חשוב? מה קורה כאשר מחברים לוחמה פסיכולוגית עם
רשתות חברתיות? כיצד נוצר עידן ה  Fake newsולאן מועדות פנינו?
ההרשמה דרך מחלקת ותיקים במרכז הקהילתי * לא תתאפשר כניסה חד פעמית.
** הקורס יפתח במידה ויהיו מספיק נרשמים.
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נוער בית יצחק
רציתי לכתוב כמה כיף היה בפסטי-ייק (פסטיבל חנוכה) ואיזה הופעות מהנות ומושקעות
ראינו .רציתי לכתוב על טיול ז-ח במזרח רמון  -שהיה מהנה ,הובל ע״י נעה פייגלר מי״א ולווה
ע״י יואב הירשמן (תודה על כך!) ורציתי לכתוב על טיול חנוכה הנודד מספיר ועד חאן סהרונים
של השכב״ג שהיה מאתגר וחוויתי .אך כל זאת מתגמד לנוכח אסון שפקד אותנו  -סתיו לוי
ז״ל ,בת  ,71תלמידת י״ב (רופין) מבת חפר ,נהרגה בבוקר יום שבת בהתהפכות RZR
(טרקטורון) .נכון ליום שבת ,נהרגו בישראל ,מתחילת השנה  253אנשים .זה כמו  1אוטובוסים
מלאים .כמו אולם מסקין ב״הבימה״ .253 .וכל אחד עולם ומלואו .ואנחנו? ממשיכים לנהוג
ולהיות מרוכזים בכל מה שמסביב  -חוץ מנהיגה .ממשיכים לחצות כבישים כשהעיניים
בסלולרי ,לעשות רוורס מהר בחניית בית הספר או הסניף  -כי הורדנו את הילדים  -ועכשיו
מאחרים לעבודה .האחריות היא אישית של כל אחד ואחת מאיתנו שנוהג או יוצא לרחוב ,ברגל
ובאופניים .האחריות שלנו היא לחנך ולהוות דוגמה אישית בכבישים.
ותיקי המושב לבטח יזכרו את הסטיקר הצהוב שהודבק בגאון על כל רכב :״אני תושב בית
יצחק  -נוהג אחרת ,נוהג כחוק״ .בואו ננהג אחרת ,לא בשביל החוק ,בשביל החיים שלנו ושל
היקרים לנו .שימו את הסלולרי בצד ,היו עירניים ,החליטו שעכשיו רק נוהגים .עכשיו רק
רוכבים .עכשיו רק חוצים כביש .כל השאר יחכה.
תנחומינו למשפחתה של סתיו והחלמה מהירה לשני הפצועים בתאונה זו.
מרכבות המוות/חיים חפר
אז תספור את החבר'ה ,כמעט כל המחזור הלך ,ליאור נרדם על ההגה ,על האקליפטוס הגדול
נמרח .אהוד חזר מין הפאב אחרי שתי בירות ,הוא לא לקח את הסיבוב ,צחי וטלי איתו ,הוא לא
יראה אותם שוב .יובל טס לבאר שבע על מאה ארבעים ,נסיעה באמת פראית ,ביקש סיגריה,הפנה
את הראש ונכנס בתוך משאית .את ורד ורוני מצאו בתהום ,בכביש בין דימונה לאילת ואבא שלו
בכה על הקבר ,התחננתי שיסע לאט.
נשארנו אנחנו תספור ,כי חצי מהמחזור כבר איננו ,ורק מרכבות המוות ,עדיין נושאות את שנינו.
הג'ינג'י יצא מהחתונה של אחיו ,חצה את הקו הלבן ,הטרמפיסט שאיתו נפצע קשה ,והוא עצמו,
כבר לא יהיה חתן .אפי גנב בחצות רמזור אדום ,פגע בטנדר ראש בראש ,כל המכונית הפכה אדם
מרוסק ,המושב ,ההגה ,הפגוש ,מי עוד? נשארו אודי ושאול ,שאול כנראה יחלים ,אבל אודי גמר את
הב.מ.וו ועכשיו הוא על כיסא גלגלים .ורחלי היפה הזאת ,עם החיוך הזה הפנטסטי ,זכוכיות
וצלקות ולא עוזר לה שום ניתוח פלסטי.
נשארנו אנחנו תספור ,חצי מהמחזור כבר איננו ,ורק מרכבות המוות ,עדיין נושאות את שנינו.
ואילנית ואורי וגלעד נשארו ,נשארנו אני ואתה ופעם אחת כבר ניצלנו כשהסוברו שלנו סטתה ,אתה
זוכר? אל תגיד לי די ,עזוב ,אל תאמר לי מהנושא הזה לרדת,
אני אומר לך אנחנו מתים מוות סתם ,לא למען אידיאל ,לא למען המולדת .מוות על פארש בשנייה
אחת מהירה ,מוות ללא טעם ,בשנייה אחת מהירה ,נמות בשביל דאווין בשנייה אחת
מהירה ,בשניה אחת מהירה.
נשארנו רק אנחנו ,תספור ,חצי מהמחזור כבר איננו,
ורק מרכבות המוות ,עדיין נושאות את שנינו.
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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מרכז היזמות החדש "ירוק" בעמק חפר מזמין אתכם
למפגשים ולהרצאות מרתקות במגוון נושאים מעולם היזמות והחדשנות.
האירועים יתקיימו באולם ההרצאות הנמצא במרכז היזמות ירוק ,בסמוך לקמפוס
להרשמה ללא עלות ופרטים נוספים היכנסו לאתר  yarok-hok.comאו בטל11-9919991 :
ועידת  Big Dataכל מה שמעניין בעולם
 8....2 יום שלישי .3:71
 9הרצאות של חברות מובילות בתחומי הדאטה סיינטיסט – בשיתוף המרכז האקדמי רופין
 .1....2יום שלישי .3:71
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.
 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

ברכות

מברכים את
ליה ברלב
לזכייתה במקום השני
בתחרות הארצית לפסנתרנים
צעירים באשדוד
סבתא חנה וסבא משה ברלב

פינת המודעה הקטנה
ימי הולדת חורפיים עם פינת החי של "חידע"
מחירים מיוחדים לתושבי בית יצחק והסביבה
מוזמנים להכיר אותנו באתר www.hayeda.co.il
סאנג יאנג ג'וי מקס  ,111יד ראשונה ,צבע שחור ,מודל 1112
כמעט ולא נסע 12,111 :ק"מ.
קרייזלר גראנד וויג'ר  1199יד ראשונה ,יבוא אישי ,צבע שחור
שמור ומטופל 912,111 ,ק"מ.

אשרת

111-9191111

אילן שלו

111-1111921

אילן שלו

111-1111921

ועדת תרבות משתתפת בצערה של
רותי טאובר במות אימה
ומשתתפת בצערם של כל הנכדים והנינים
במות סבתם וסבתא רבה שלהם.
שלא תדעו עוד צער.
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