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

גיליון מס' 0174

יום שישי ,י"א בטבת תשע"ח 92 ,בדצמבר 9107

משולחן הוועד
הוועד המקומי עובר לערוץ תקשורת מתקדם וחדש באמצעות הWhatsApp -
לשם כך ,פתחנו רשימת תפוצה ייעודית.
רשימת התפוצה אינה מאפשרת שיח קבוצתי ,אלא קבלת הודעות מהוועד בלבד.
שימו לב!
מי שקיבל עד היום הודעות  SMSמהוועד ,עליו להזין את מספר הטלפון  050-3855538לאנשי הקשר
בשם "הודעות מהוועד המקומי".
מי שלא קיבל עד היום הודעות  SMSמהוועד ומעוניין לקבל הודעות  ,WhatsAppמתבקש לשלוח
הודעה עם הבקשה להצטרף ב ,WhatsAppלמספר הטלפון .050-3855538
בכל שאלה ניתן לפנות למזכירות הוועד.
תודה ,הוועד המקומי

סדרת קונצרטים בבית יצחק
עורכות :אירית רוב ואלה טובי
עונה מס' 7002-7003 8

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 ,7002
זכה גם ב 7003-בפרס הבינלאומי של קרן פרו-מוזיצ'יס בניו-יורק ,וב 7007-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  ₪ 00בערב הקונצרט בכניסה
כיבוד קל :קפה ועוגה.
יין באדיבות יקב אלכסנדר

מועדון  06ונהנים
 ביום שלישי  7.0בשעה  02:05במועדון 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  3.0בשעה  03:00במועדון לחבר בקיבוץ מעברות הרצאתה של כנרת זהר להב :וולט
דיסני  -המאייר שבנה אימפרייה מדמות עכבר.
הסעות למועדון פייס ,האיסוף יחל בשעה  02:05מהבתים.
הסעות פעם בחודש למעברות ,האיסוף יחל בשעה .02:05
מצטרפים חדשים להסעה או ביטולים מתבקשים להתקשר לדבורה 057-8705228
או ישירות לאלי הנהג 057-870-0003
נופשון ים המלח במלון לוט המחודש
מחזור ראשון  03.7עד  .70.7מחזור שני  75.7עד  .0.8הרשמה במשרד הוועד.
מחיר לאדם בחדר זוגי  ,₪ 0,500 -מחיר לחדר יחיד  ₪ 7,550 -על בסיס מקום פנוי,
מחיר ליחיד בחדר של שלושה –  ,₪ 0,050טיול מודרך למצדה כולל רכבל₪ 20 -
 82.0.02טיול ינואר  8602יום ראשון
דרום אדום – כלניות ,חבל מרחבים "ואופקים חדשים"
דרגת קושי טיול :קלה  ,מומלץ כיסא גלריה
מחיר הטיול ₪ 025 :לאדם (מסובסד ע"י מורשת ישראל) (איסוף מהישובים ,הדרכה מזמרת של
טלי בצלאל שושני ,הדרכה באופקים ,ארוחת צהריים צמחונית)
פרטים נוספים והרשמה במשרד הוועד
איסוף הנוסעים למופע סימני דרך ,על חייה של נעמי שמר בהבימה
יום שלישי ה 7לינואר בשעה  3:80תחנות איסוף :שער חפר ומרכולית

ספרייה

ספרים חדשים

לקטנטנים
אלכסנדר והיום האיום – ג'ודית ויורסט
בובה מארץ אחרת – עפרה גלברט-אבני
מתי כבר החתול שלנו יאהב אותנו? – גליה עוז

זה לא ארגז – אנטואנט פורטיס
אין שום דרקון בסיפור הזה – לו קרטר

לילדים
כוח הטיטאנים רובין שולטט – אנני אורבך
ילדת פרא – האחות הכי שובבה בעולם – אמה בארנס
שמורת טנגלווד – חילוף סיח הזברה – טמזין מארי
לנוער
אווטאר – כשף האוויר האחרון – ג'ין לואן יאנג

קרבל – סטפני גרבר

הספרייה נמצאת במתחם בית הספר בבניין הראשון מצד דרום.
שעות הפתיחה בימים שני וחמישי.03:80-02:80 ,
אפשר לשלוח הזמנות ,בקשות והודעות בדוא"ל sifriya@beit-yitzhak.org.il
רותי

להתראות בספרייה 
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נוער בית יצחק

לילה אחד ,בשדה תעופה הומה אדם  -היא הבינה שהגיעה יותר מדי מוקדם.
בחנות הספרים מצאה לעצמה איזה ספר מותח  -ובמעדנייה ,קנתה שקית עוגיות מדיפות ריח.
חיפשה מקום לשבת בו כמה שעות עד הטיסה  -מצאה פינה והתיישבה והכרטיס בכיסה.
היא הייתה מאוד מרוכזת בספר שבידה  -כשבזוית עינה הבחינה  ,בגבר שהתיישב לידה,
היא לא הייתה שמה לב אליו בכלל ,אבל ,בחוצפתו העיז המנוול ,לשלוח יד אל שקית העוגיות
שביניהם הייתה מונחת  -וכבתוך שלו הרשה לעצמו עוגיות לקחת.
היא החליטה להתעלם מהחוצפה והגסות ,לא לעשות סקנדל ,אולי תיפסק העזות.
וכך היא נשנשה  ,בעודה מביטה בשעון שעל הקיר  -וגנב העוגיות מחסל לה את המלאי בקצב
מהיר.
על כל עוגייה שהוא לקח ,היא גם לקחה אחת לפה  -חושבת לעצמה ,בטח הבוטה יבקש גם כוס
קפה.
כשנשארה רק עוגייה אחת ,היא תהתה מה יעשה עכשיו.
והוא ביד רועדת חיוך מבויש על פניו,לקח את העוגייה האחרונה וחלק אותה לשניים  -חצי הוא
הציע לה בעוד החצי השני ,כבר היה לו בין השיניים.
בעצבנות גוברת ועם מחצית עוגייה בידה  -חשבה לעצמה ,הוא גם גנב וגם חצוף ,אפילו לא אמר
תודה.
כשהוכרז בקול שהגיע מועד הטיסה ,חשה הקלה ,אספה את חפציה ולעבר שער היציאה
התנהלה.
בלי להסתכל אחורה על גנב העוגיות וגסותו המעצבנת ,הלכה במהירות ,קדימה מתבוננת.
היא עלתה למטוס וצנחה אל מושבה  -והחליטה לחזור אל הספר שאת ליבה שבה.
בעודה מפשפשת בתיק אחר הספר בידיה -הייתה שם שקית עוגיות מלאה ,מול עיניה
המומה ומופתעת היא הבינה איך לא ,העוגיות האחרות היו שלו,
הוא חלק אותן עימה ולא אמר לה די  -לדאבונה להתנצל כבר מאוחר מדי.
בעצב היא הבינה שהגסות הייתה שלה  -היא הגנב  ,ואת העוגיות שלו בעצם היא אכלה.
כדאי תמיד לשמור על לב פתוח ולשאול את עצמנו ,באמת,
האם אפשר לחלוק את העוגיות שלנו עם מישהו ,סתם ככה  -לתת.
נוער בית יצחק פותח את שביל אחריות קהילתית! פרטים בהמשך.

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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כדורסל

עונת הכדורסל בעיצומה והקבוצות לקראת סיום הסיבוב הראשון
תוצאות המשחקים האחרונים
ילדים א' (כיתה ח') ניצחו השבוע משחק רביעי רצוף את ויתקין  ,23-00אחרי ניצחונות יפים
על צורן קדימה  ,50-00על מכבי חדרה  00-70ועל חוף השרון .05-00
ילדים ב' (כיתה ז') :הקבוצה משתפרת ממשחק למשחק ואחרי שני ניצחונות על אליצור
נתניה  ,08-87ועל כפר יונה  ,52-50הפסידה השבוע במשחק צמוד בנתניה .50-03
קט סל א' (כיתה ו') :ארבע ניצחונות והפסד אחד .בשני המשחקים האחרונים ניצחונות על
צורן קדימה  58-80ועל פרדסיה .82-80
קט סל ב' (כיתה ה') :שני ניצחונות ושני הפסדים .במשחק אחרון ניצחון על עירוני צפון
נתניה .55-72
קט סל בנות (כיתות ד' ה' ו') :הבנות ,שרובן צעירות בליגה ,משתפרות ממשחק למשחק
ועדיין מחפשות את הניצחון הראשון.
בהצלחה בהמשך לכל הקבוצות ,
טל פרי

מכתבים למערכת
מוושינגטון הרחוקה ,שולחת לנו חוה גרינבאום ,מוותיקות שער חפר ,את חוויית חג החנוכה
שלה ,מהימים הראשונים של שער חפר.
אז...
לדינה היו צמות ארוכות.
יום ההולדת שלה היה ב 03-לדצמבר .לאברהם האח שלה היה ב 05-ולי ב 02-לדצמבר.
המסיבה לשניהם הייתה בבית של שנּופי ופריצי לנצמן.
הגענו ,הילדים ,בחושך ,במעילים ובמגפיים בהליכה בבוץ של חורף.
בבית היה נעים ,חום של תנור נפט ואור ממנורת נפט ונרות חנוכה לכבוד ימי ההולדת.
הילדים הביאו מתנות – חבילות קטנות של שוקולד ,מצרך נדיר אז...
אמא שלי הכינה שתי סלסילות מאשכוליות ומלאה אותן בסוכריות.
הייתה שמחת ימי הולדת!
בכפר הכינו חגיגת חנוכה משותפת לכל הכפר בבית העם בשער חפר.
פריצי ,אמא של דינה ואברהם ומרלי ,אמא של רינה הויטש ,היו חברות והן הכינו פיליטון
בגרמנית" :מה נבשל היום?" כל יום (שבעה ימים) מעדן מכרובית!!
אני חיברתי והקראתי חרוזים על נרות חנוכה בעברית.
הייתה תכנית מלאה של "אמני הכפר" לכבוד החג.
מעדנים היו בשפע ממטבחי כל משפחה בכפר.
השמחה הציפה את כל הכפר לקראת חג האורים!
 ...אז היינו ילדים.
חוה גרינבאום זלצר
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הודעות
חוג ברידג'
אליפות שנתית לזכרה של רות אליעז תתקיים בחודשים ינואר פברואר.
כולם מוזמנים להשתתף בתחרות (גם שחקנים שאינם משתתפים בחוג הברידג').
לפרטים :דני יעקובי  , 057-2535522יגאל שנבל 057-0072050

ברכות
צוות חיילים מברך את
גל גפנן
עם גיוסו לצה"ל ,בהצלחה!

למשה ברלב היקר
על שנבחרת לקבל את "אות המתנדב"
גאים בך מאוד ומאחלים לך
עוד שנים רבות בבריאות ועם הרבה שמחה.
מהחברים

פינת המודעה הקטנה
טל רז

מכירת מעצבים ביתית יום שישי 73.07בין השעות  3:00-05:00ויום
שבת 80.07בין השעות  .00:00-02:00במכירה תכשיטי זהב ,בגדי
מעצבים ,רהיטי ילדים ועוד .דרך חפר .03
שיעורים פרטיים לתלמידי יסודי ,במקצועות השפה ומתמטיקה על ידי זהר לוי
מורה לחינוך מיוחד.
סיגל
למסירה מיטת ילדים מצוירת מעץ.

מתנדבי חברה קדישא
משתתפים בצערם של רותי טאובר ומשפחתה
במות האם ,הסבתא
רינה פארן ז"ל
שלא תדעו עוד צער.
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057-0258233
057-0072055
050-5532507

