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

גיליון מס' 1119

יום חמישי ,י"ג בניסן תשע"ט 11 ,באפריל 1019

דבר המערכת

בשבוע הבא ,חוה"מ פסח ,לא יתפרסם "השבוע בכפר" .הגיליון הבא יצא ביום חמישי .5.2
מאחלות לכל התושבים חג אביב שמח
פנוי הגזם הבא4.03 :
נקודת מיחזור סוללות נמצאת במרכז המיחזור שליד המרכולית( .ולא במשרד הוועד)
שעות פתיחה דואר בחג :
ערבי חג  :ימים שישי  91.40ויום חמישי  52.40פתוח בין השעות 94:44-40:44
חול המועד  :פתוח בין השעות 90:44-40:44
אחה"צ  -סגור
ועד מקומי:
בחול המועד משרדי הוועד יהיו סגורים.
למקרים דחופים :מלי שצר .424-5550059

עמית מוסקוביץ ,רב"ש 424-2023335 :

חג שמח
משרדי האגודה יהיו סגורים בחוה"מ פסח 52-5103012

ביום הזיכרון ה 11-למדינה נתייחד עם יקירנו ועם חברינו שנפלו במערכות ישראל
הטקס יתקיים ביום שלישי ,5.2.91 ,ב' באייר תשע״ט ,בשעה  54:44ליד קיר הזיכרון.
חדר ההנצחה ייפתח בשעה .90:04
בתום הטקס הקהל מוזמן לערב שירה בציבור ,ערב שירי לוחמים.
ביום רביעי ,ג' באייר ,0.2.91 ,בשעה  99:44יתקיים טקס בבית העלמין של הכפר.

טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשע״ט
הטקס יתקיים ביום ד׳ ,כ״ו בניסן ,תשע״ט 1 ,במאי  5.12בשעה ,5.:..
ברחבה שלפני האנדרטה בבית הקברות בבית יצחק0

ראו פרסום בהמשך הגיליון
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בערב יום הזיכרון לחללי צה"ל ,תיפתח תערוכה בגלריה של בית פוירינג

"הפנים של בית יצחק-שער חפר".

בתערוכה יוצגו דיוקנאות של תושבי הכפר כמייצגים את כלל התושבים
בשנת ה 04-לכפר.
צילמו והפיקו :נעמה בן שמחון ,יעל ברקאי.
התערוכה תוצג במשך כל השנה במקום.
ניתן לבוא גם במהלך השנה בשעות הפתיחה של משרדי הוועד

פינה חדשה " :כאן בניתי את ביתי".
לכבוד שנת ה 04לכפר אנו פותחים פינה חדשה בשבוע בכפר .הפינה "כאן בניתי את ביתי" תציג מידי שבוע
 5משפחות המתגוררות בכפר בתקווה לקירוב לבבות והיכרויות בין התושבים הצעירים ,המבוגרים,
החדשים והוותיקים.
חילקנו את הכפר לרחובות כשלכל רחוב יש "אחראי רחוב" שיראיין בעצמו או יפעיל צוות מראיינים.
חברי הצוות יעברו בין דיירי הרחוב ויראיינו אותם לפי שאלות מוכתבות מראש .הראיון הינו קצר
ותמציתי ויפורסם בשבוע בכפר.
אנו מבקשים להיענות במאור פנים למראיינים ,לעזור להם לקיים את הראיון ברוח טובה.
בהצלחה ובהנאה,
איריס פרידלנדר ,ג'ודי זיו וליאת רייס.

הנה זה בא אירוע עצמאות – כמו שלא היה
בתוכנית :שירת המונים ,ביתנים ,מזנון חופשי ,המון הפתעות

מסיבת ריקודים:

שימו לב :כניסה באמצעות כרטיסים בלבד!!!!

את הכרטיסים ניתן לקבל בוועד ,או במועדי החלוקה הבאים :יום ג' 04 ,באפריל ,יום ו'0 ,
במאי ,יום שבת 0 ,במאי.
כרטיסי אורח ניתן לרכוש במחיר סמלי ()₪ 54

ב 8 -במאי כולנו נפגשים לחגיגת עצמאות מטורפת,
להשתמע ,צוות עצמאות
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חוגגים שמונים לכפר
מעוניינים להופיע?
 ותיקים ,צרו קשר עם אירית ()420-5352911 הורים לתינוקות ,צרו קשר עם עופרה ()425-2592292 שחקנים ,צרו קשר עם איריס ()424-5501105 ריקוד זוגות :צרו קשר עם איריס ()424-5501105 יקבלו הודעה דרך הקבוצות :גנים ,ילדי בית הספר ונוערשבועות ,יום ראשון 2 ,ביוני save the date:

תודה ל"נירה צפון"

במסגרת חגיגות ה 04לכפר התארחנו בשבת אצל תושבי ההרחבה של נירה שמכנים עצמם "נירה צפון".
כמו באירוח הקודם שהתקיים ברח' האלונים ,גם הפעם המקום היה מלא בתושבי הכפר מגילאים שונים
שהגיעו לרחוב המארח עם ילדיהם ,נכדיהם ואפילו לבד כדי להתרשם ,להכיר ולבלות בוקר קהילתי נפלא.
תודה ענקית לתושבי רחובות הגפן והתאנה על האירוח החגיגי והשמח ועל שפע הפעילויות בשבת
האחרונה.
כפי שהבטחתם ,אכן סידרתם לנו את הבוקר עם פינות קפה ,יצירה מגוונת לקטנים ולגדולים ,כיבוד,
ואווירה חמה ונעימה (על אף החום הפתאומי שנחת עלינו בהפתעה).
תודה גדולה לקרן קרפ על ההובלה ,בשיתוף פעולה מלא ופעיל של המשפחות בשכונת נירה צפון :שוורץ ,
סמרי ,גלעד ,קרפ ,ברנר ,פלס ,קלוגר ,הררי ,אברהמי ,פרי ,לביא ,ראובני ואיתן (השכנים מדרום).
תודה גדולה לאושרת ורגב גורן על סדנת בניית הספסלים שהובילו.
תודה למלי היקרה ,שידה בכל ותמיד נרתמת לעזרה.
התוכנית המקורית הייתה לארגן  5אירועי "רחוב מארח" .מכיוון שהתחושה הכללית היא ש"רחוב
מארח" תורם לגיבוש דיירי הרחוב ,להרחבת ההיכרות בין תושבים צעירים  /חדשים בכפר ולתחושה
נהדרת בכלל ,חשבנו להמשיך בפעילות זו.
נשמח למתנדבים שיארגנו את הרחוב שלהם או אפילו חלק מהרחוב שלהם כדי לארגן "רחוב מארח".
הרחובות המארחים לא חייבים להיות דווקא מאזורי ההרחבה ,גם רחובות וותיקים מוזמנים לארח.
מתנדבים לארגון "רחובות מארחים" מתבקשים להתקשר לשירלי שורק ( ) shirleysorek@gmail.com
או לג'ודי זיו ()judyziv@gmail.com

חזות הכפר

לצערנו רבים מתושבי המושב בוחרים להתעלם מבקשות הוועד בדבר פינוי הגזם!
תושבים מוציאים גזם מתי שמתחשק להם ולעיתים גם יום לאחר הפנוי .הוצאת גזם שלא בתאריך גורמת
לאפקט דומינו וכך אנו מוצאים את עצמנו כל השבוע עם גזם ברחובות ,התירוץ ש"אין לנו מקום בחצר"
אפילו לא ראוי למענה .זה עניין של התחשבות.
בסיורים שאנו עורכים מידי פינוי אנו מוצאים ערימות ארוזות בשקיות ניילון וערימות עמוסות בזבל,
פסולת גושית,ניילונים קרטונים צעצועים חלקי רהיטים ועוד ,התושבים שמוציאים זאת מסתירים זאת
במרכז הערימה ומכסים ,פשוט בושה ואין לנו מה להוסיף על כך.
לצערנו מייד לאחר החג ולאחר יותר מ 944-ימי חסד ,נחל בהפעלת פיקוח של המועצה כולל הטלת קנסות
על תושבים ,עם כל האי נעימות הכרוכה בכך.
כך נראית ערימה לפני שהרמנו את השכבה העליונה וזו כמות האשפה שיצאה מבפנים:
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עבודות בכביש 21..
בעוד כשבועיים אנו מחדשים את העבודות בכביש  2544בקטע מצומת פפאיה עד רחוב סמטת ההדרים.
לצורך כך אנו נעבור בכל משק על מנת לוודא עם התושבים שגבולות החלקות ידועים ואינם גולשים
למרחב הציבורי.
שלב ראשון -תתבצע החלפה של צינור המים.
שלב שני -מדרכה ,שביל אופנים וכביש.
שיהיה לכולנו חג שמח ופסח כשר
ועדת תשתיות

קהילה

קהילה נפגשת לארוחת ערב אחרי הפעולה.

ביום שלישי ,04.0.91 ,בשעה  ,90:44מיד לאחר הפעילות בתנועה ,ניפגש כולם סביב עגלת המלבי של
כלה (מצומת ויתקין) ,בגן שער חפר.
ממליצים להביא מחצלות לישיבה בצוותא על הדשא הגדול וכסף לעגלה.
תפריט העגלה :מלבי ,מוזלי ,בורקס עם תוספות ,קפה ,אייס קפה ועוד...
קלנועית הכסף:
 מדי שבוע ,יפורסם קטע מידע כתוב הנוגע לחיי הכפר בעבר ובהווה ב"השבוע בכפר" .קטעים
אלה יילקחו ממקורות שונים :ארכיון הכפר ,ספרים וחוברות שנכתבו אודות הכפר ,ומראיונות
עם תושבים ותיקים שהם או קרוביהם ,שימשו בתפקידי מפתח במושב בעבר.
 אחת לחודש תעבור קלנועית הכסף ברחבי הכפר (המועד והמיקום המדויק יתפרסמו כשבועיים
לפני המועד) ,תאסוף "טרמפיסטים" מאנשי הכפר ,תסיע אותם ליעדם ברחבי הכפר ,ובמהלך
הנסיעה הנוסע יישאל אודות המידע שהתפרסם במהלך השבועות האחרונים ב"השבוע בכפר".
הנסיעה תצולם ותתועד לסרטון ,שחלקיו יפורסמו במהלך השנה ,ועריכתו הסופית תוצג באירוע
מרכזי במהלך חג השבועות .הנוסעים שידעו לענות נכונה על השאלות ,יזכו בו במקום בפרס.

קטע מידע מס  -15הוועד המקומי
ההפרדה בין הפעילות המשקית-חקלאית לבין הפעילות המוניציפאלית-קהילתית ,נקבעה עוד
בתחילת הדרך .הפרדה זו נועדה לאפשר קיומה של נציגות כללית לכל תושבי הכפר ,ללא קשר
להשתייכותם לאגודה החקלאית .היא גם נועדה למנוע בחינה מתמדת של האינטרסים של כל צד שלא
תמיד עלו בקנה אחד .האגודה החקלאית ידעה לסייע במשך ארוכות לפעילות המוניציפאלית-
קהילתית של הכפר ,אף שחלקו הארי של תושביו אינם חברי אגודה .ניתן לזקוף זאת לזכות ראייה
קהילתית מפותחת ומרחיקת ראות של תושבי הכפר כולם ,האגודה והוועד המקומי.
בית יצחק שער חפר התנהל במשך עשרות שנים כמועצה מקומית .מתוך ראייה ארוכת טווח הוחלט
שתצמח תועלת אם יחבור למועצה האזורית עמק חפר .וכך ,בשנת  9135חדל הכפר להיות מועצה
מקומית והפך לוועד מקומי המשתייך למועצה האזורית עמק חפר .משרדי הוועד המקומי ממוקמים
משנת  9112בבית פוירינג.
פעילותו של הוועד הינה עצמאית במובנים רבים .הוועד מפרסם את צווי המיסים ומבצע גבייה
מהתושבים .חלקם מועברים למועצה וחלקם משמשים את הוועד לפעילויותיו על בסיס תקציב שנתי
מפורט.
חברי הוועד-תשעה במניין ,מתנדבים ,נבחרים לתקופה ואחראים ,כל אחד בתחומו ,לפעילויות
בתחומי הקהילה השונים כגון :תרבות וקהילה ,נוער ,ביטחון ,חזות הכפר ,ספורט ,חינוך ,תשתיות,
 +34ועוד .חברי הוועד מתכנסים אחת לשבועיים לדון בנושאים הרלוונטיים ,ובמקביל ,כל אחד באופן
שוטף מקדם את תחום אחריותו.
הפעילות הקהילתית הענפה ,על כל מרכיביה ,מבוססת על מסורת ארוכת שנים ורוח קהילתית
מיוחדת שנוצרו בכפר בשמונים שנות קיומו .הרוח המיוחדת היא העוגן שעליו נשענת כל הפעילות
הקהילתית בכפר .רוח זו מביאה את כל המתנדבים בכל הפעילויות בכפר.
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מועדון  06ונהנים
המפגשים מתקיימים בימי שלישי במועדון פייס0
התכנסות על כוס קפה וכיבוד קל 0ההרצאות מתחילות בשעה  11:12בדיוק!
בחוה"מ פסח לא נקיים פגישה במועדון0
חג שמח לכל תושבי בית יצחק שער חפר ומשפחותיהם0




ביום שלישי  04.0הרצאתו של גדי כפיר "העבודה לא משחררת"
ביום שלישי  5.2ערב יום הזיכרון  -אין פעילות במועדון.
ביום שלישי  59.2הרצאה" :הארמון והגן בברוק האיטלקי" המרצה אליס לוי ,בוגרת
לימודי אמנות ופסיכולוגיה ,מרצה לאמנות ואדריכלות במוסדות תרבות.
הזקוקים להסעה למועדון ,מתבקשים להודיע לליאת במשרד הוועד0

מועדון בוקר בצוותא
בחוה"מ פסח ,5503 ,לא תתקיים פגישה במועדון -חג שמח0
יום שני  1:44 5203עד  1:02תנועה בהנאה עם קרן אדלר בבית התרבות.
 1:02עד  94:04ארוחת עשר בצוותא בבית הפייס0
כל הבאים להרצאה בלבד מתבקשים להגיע עד 94:92
 94:04הרצאה בנושא "סטיגמה" -היא אפיון של אדם כשונה מאחרים .הרצאה שתעורר
דיאלוג בנושא סטיגמה ככלל וסטיגמה בבריאות הנפש בפרט ותחשוף אתכם לעולם השיקום.
המרצה היא יעל דיין קפלן מנהלת מועדון תעסוקתי "רעות בעמק" למתמודדים עם קשיים נפשיים.
המעוניינים להצטרף יירשמו במשרד הוועד  41-0399501או אצל איריס פרידלנדר .424-2239100
בואו ליהנות ,להגדיל את המעגל החברתי ולהרחיב אופקים.
מחכים לכם בשמחה.

במסגרת המפגש "סיפור אישי" בהנחייתה של דבי כהן ארונשטיין התראיין דני גורן גרינשטיין

שהוריו היו בין  55המשפחות הראשונות שהתיישבו בבית יצחק.
דני נולד ב 9152בגרמניה ,דור שלישי ,בעיר אאכן הקרובה לגבול הולנד ובלגיה ,לשם נהגה המשפחה
לטייל מדי סוף שבוע .עד  9100למד דני בבי"ס נוצרי עד שהגרמנים לא איפשרו זאת .אז עבר לבי"ס
יהודי בו רכש את יסודות העברית .ב 9102-עברה המשפחה לקלן בעקבות עבודתה של אמו בתנועה
הציונית אשר שלחה אותה פעמיים בלווי משלחות לארץ .בעקבות ליל הבדולח החליטו הוריו לעלות
ארצה .דני עבר הכשרה בחווה חקלאית ובגיל  ,90במרץ ,הגיע למוסד עליית הנוער בפרדס חנה ללא
משפחתו .בעת ההמתנה לרכבת לטריאסטה הגיע שליח שהביא את הסרטיפיקטים למשפחה.
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ההורים ואחיו עזבו את גרמניה ב .09.0.9101-המדריכים היו ילידי ירושלים וכך זכה לסיור מקיף בעיר
העתיקה וכפר עציון שהיה בהקמה.
אחיו הצעיר התגייס בגיל  90והיה עם הלוחמים בכביש לירושלים אשר נחסם באזור נבי סמואל ולכן
המשיך לכפר עציון ושם נהרג בקרבות ונקבר בקבר אחים בירושלים.
דני למד מכונאות וניהל מוסך בקיבוץ חוקוק .את אשתו ,שושקה ,שנפטרה לפני  50שנים הכיר בחוקוק.
ילדיהם מוני וסמדר הקימו את ביתם בבית יצחק .הנין הבוגר של דני בן .95
את הכרזת המדינה חווה בחוקוק כשכל חברי המשק ישבו סביב הרדיו.
לדני זיכרונות רבים מאביו ,שהיה בגרמניה סוכן נוסע .בבית יצחק הפך לחקלאי מבלי שהיה לו מושג
קלוש בחקלאות .החל בגידול אספרגוס שלא כל כך צלח מפאת אדמת הנזז שלא התאימה .אחראי על
גידול בננות באזור נירה שגם לא צלח כיוון שהאקלים לא התאים .מכאן לחפירת תעלות עמוקות
לצנרת שהונחה בכפר.
דני היה נשק בפלמ"ח בבית השיטה ואחראי על הסליק ,שהיה חבית טמונה בלול אווזים.
דני השתתף בפעולות חבלה שונות כמו פגיעה בצינורות הנפט בעמק יזרעאל או פיצוץ תחנת רכבת
בשנות הארבעים בתגובה לסגר.
לדני עוד ספורים רבים ,נחכה להמשך.
לאה בארי שיתפה אותנו בסיפור הילדות שלה בשואה .שנים שתקה ובשנת  9113באופן ספונטני,
בשעת פנאי במרפאה ,על דפי קופ"ח שהצהיבו עם השנים ,העלתה על הכתב את קורותיה.
לאה נולדה בכרונינגן שבהולנד בשנת  .9105אביה עבד בבית חרושת למעילי גשם .אמה נולדה למשפחה
מרובת ילדים והחליטה ,לצערה של לאה ,לא ללדת ילדים רבים .לאה הייתה בת יחידה בילדותה.
עד גיל  0הייתה ילדות מאושרת ואז נכנס חוסר בטחון לחייה .בדיעבד ,נודע לה ,שתושבים הוזהרו
שצפויה הפצצה בעיר נמל קרובה ולכן ההנחיה היא לצאת מהבתים .כך עשו ובעת ההפצצה הבית נפגע.
רבים נהרגו ,כולל דודים של לאה .בשנים 9109/05כל הזמן נעלמו אנשים מדיירי הרחוב .בבוקר בדקו
אילו דלתות סומנו במדבקה שהעידה שהבית פונה מיושביו .כל הזמן הגיעו לבית הוריה אנשים בוכים.
בגיל  2הלכה לגן עד שזה נאסר.
לאנשים שפונו נאמר שהם נשלחים למחנות עבודה ואף קיבלו רשימה במה עליהם להצטייד :מגפיים,
מעיל...
כל ערב הורכבה לאה על האופניים לבית העוזרת כדי שלא תהיה בבית בעת האקציה בערב.
יום אחד הגיע הדוד ואמר להוריה שמחנות העבודה הם מחנות השמדה ויש לו מקום מחבוא ללאה.
ללאה נאמר שאמה צריכה לעבור ניתוח ואביה צריך לעבוד לכן תהיה אצל משפחה שתדאג לה.
לאה הולבשה יפה ובצהריים הגיעה אישה בלונדינית ,גבוהה ולאה התלוותה אליה ,כאשר אביה שענד
את הטלאי הצהוב ,מלווה אותם על אופניו אך לא עד הרכבת כדי לא להסגיר את הקשר בינו ללאה.
אמה של לאה ספרה לה כעבור שנים שאביה חזר הביתה ופרץ בבכי מר.
לאה זוכרת את הנסיעה ברכבת שלאחריה הגיעו לבית שהרבה אנשים הסבו בו ליד שולחן לארוחת
הערב .היה זה ביתו של כומר הכפר .לאנשים סיפרו שלאה היא יתומה שהוריה נהרגו בהפצצה .אשת
הכומר הייתה זו שאספה את לאה .הכומר פרוטסטנטי .
בלילה הראשון לאה לא יכלה להירדם ,שמעה רעש מוזר ,והרגישה מאוד בודדה ופחדה לבכות ולקרוא
לעזרה .בבית הכומר חייתה שלוש וחצי שנים .למדה את כל חוקי הנצרות .את הוריה לא ראתה.
הדוד מצא מקום מסתור להוריה אצל איכר בכפר קרוב .לאיכר הייתה רפת מחוברת לביתו .הקשר
היחיד היה האיכר שהסתיר את הוריה והגיע לכנסייה וסיפר להם שראה את לאה ותיאר להם מה
לבשה ומה שלומה.
לאה מדגישה ומזכירה שהכומר והאיכר היו בעלי אומץ רב וסיכנו את עצמם ומשפחתם בהסתירם
יהודים .אם היו נתפסים היה זה גזר דין מוות לכולם..
ב 9102-הסתיימה המלחמה .הצבא הקנדי עם טנקים שיחרר את צפון הולנד ולאה זוכרת את התמונה
של אביה רכוב על אופניים אחרי הטנקים מגיע לקחת אותה.
אביה רצה להחזירה ליהדות .השנוי היה מאוד קשה ללאה אחרי החינוך לנצרות .לאה מצאה דרך
מקורית משלה ,היא אימצה את עשרת הדיברות.
אחרי המלחמה נותרו הרבה ילדים יתומים ,הוריה אימצו ילד שהוא אח ללאה.
ב 9129עלתה המשפחה ארצה .הם התיישבו בהדר עם .לאה למדה בבית ספר לאחיות .נישאה לרמי
בארי ומציינת בסיפוק רב שהגשימה את חלומה להקים בית בישראל .ללאה ורמי שלושה בנים שגדלו
כפי שנשבעה בבית אחד ובדת אחת.
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פסטיבל האופרה  5.12יום חמישי ה 5.06012 -בשעה 5.:..
"נבוקו" בבריכת הסולטן בירושלים  -מאת ג'וזפה ורדי
האופרה "היהודית" של ורדי שבה לאחר למעלה  5,244שנות גלות לירושלים.
נבוכדנצר מלך בבל פולש עם חיילותיו אל בית המקדש ,מעלה באש את ירושלים ומגלה את בני ישראל
לבבל ,שם שרה המקהלה את שירת העבדים המרגשת.
יש להצטייד בביגוד חם (מעילים חמים!) מחיר ₪ 594 :כולל הסעות הלוך ושוב ,כרטיס כניסה (מקומות
בגוש ב' באמצע!) .לתשומת ליבכם :ליידע את הנרשמים!! לאחר ההזמנה ותשלום הכרטיס לא ניתן יהיה
לבטל .באחריות המזמין לדאוג למחליף.
טיול מאי  - 9602טיול בין הערביים
הרמאדן – בג'סר א -זרקא
דרגת קושי הטיול :בינונית ** יש להצטייד בכיסא גלריה ** יש להצטייד בביגוד צנוע (לביקור במסגד).
מחיר הטיול ₪ 932 :לאדם (נסיעה ,הדרכה וביקור באתרים).
** הטיול יערך בשעות אחה"צ המאוחרות אל תוך השקיעה.
** לא יתאפשר לאכול במרחב הציבורי על מנת לכבד את התושבים.
נקודות איסוף ותאריכי טיול:
יום ראשון  – 2.2.91גבעת חיים מאוחד ,אלונית משמר השרון.
יום שני  – 3.2.91אלונית משמר השרון ,צרכניה כפר ויתקין.
ההרשמה במשרד הוועד בתשלום בלבד * .יתכנו שינויים במועדי הטיולים * מספר המקומות מוגבל *
ביטול השתתפות עד  5ימים לפני הטיול יחויב ב .₪ 944 -ביטול יומיים לפני הטיול יחוייב בתשלום מלא.
קורס סמארטפון
תאריך פתיחה  | 93.2.91ימי חמישי | .91:44-95:04
מועדון פיס (דרך השרון -מול בית התרבות) ,מושב בית יצחק0
 0מפגשים בני שעה וחצי ,מחיר כל הקורס | ₪ 544 :יש להביא מכשיר טלפון נייד ומטען.
להרשמה יש לפנות למרכז קשר והכוון . 41-0150055 neomin@hefer.org.il
סדנת מיינדפולס
סדנה בת חמישה מפגשים קבוצתיים ושני מפגשים אישיים.
ימי שני החל מה 3.2.91 -ועד ה ,0.3.91 -בשעה .91:04 /91:44 /90:44
המרכז האקדמי רופין ,בנין  50כיתה .0
(הסדנה ללא עלות אך מותנת בהשתתפות בשני מפגשים אישיים לצורך מחקר).
לפרטים והרשמה :מרכז קשר והכוון neomin@hefer.org.il ,41-0109305
ההרשמה נסגרת ב.90.0.91 -
פרשתם?
מרכז קשר והכוון מזמין אתכם לסדנת "ניהול ותכנון תקופת החיים החדשה"
יום רביעי  92.2.91בין השעות  41:44עד  , 95:04במרכז הקהילתי האזורי (ליד צומת רופין)
הסדנה תעסוק במתן כלים המתאימים לשינויים ולהסתגלות המאפיינים את תקופת החיים החדשה,
ומתאימה לאנשים שנמצאים עד  2שנים לאחר פרישתם.
הסדנה בת  0מפגשים ,מחיר ₪ 24:לכל הסדנה| מספר המקומות מוגבל.
לפרטים והרשמה :מרכז קשר והכוון neomin@hefer.org.il ,41-0109305
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תרבות המרכז הקהילתי

תחרות הסיפור הקצר של עמק חפר לשנת תשע"ט 5.12
כמדי שנה תתקיים גם השנה תחרות הסיפור הקצר של עמק חפר
התחרות פתוחה לכל תושבי העמק ותתקיים בשתי קטגוריות – קטגורית נוער וקטגורית מבוגרים.
המעוניינים להשתתף בתחרות ישלחו סיפור אחד בלבד ,שאורכו לא יעלה על  5,244מלים ושלא התפרסם
עד כה בשום בימה אחרת.
את הסיפור יש לשלוח מצורף בקובץ  Wordללא שם הכותב וללא פרטים אישיים לכתובת הדואר
האלקטרוני liat@beit-yitzhak.org.il
יש לציין בגוף הדוא"ל עצמו ,בנפרד מקובץ הסיפור ,את שם הכותב ,כתובתו ומספר הטלפון.
הסיפורים ייקראו בעילום שם על ידי ועדה בת שלושה שופטים.
הסיפורים הטובים ביותר בכל קטגוריה יתפרסמו בגיליונות מצ"ב הרוח ,מוסף התרבות של עמק חפר
ויזכו את מחבריהם בפרסים  -שוברים לרכישת ספרים ,שיוענקו בערב מיוחד שיתקיים במהלך שבוע
הספר בהשתתפות סופר אורח (המועד יפורסם בהמשך).
תאריך אחרון למשלוח 55.2.91
קול קורא לקראת ערב השקה לסופרים ומשוררים מעמק חפר
לכבוד שבוע הספר העברי לשנת תשע"ט ,נקיים אירוע מיוחד בו נארח סופרים ומשוררים מעמק חפר
ונציין את יצירותיהם.
נשמח לקבל פרטיהם של כותבים שספריהם יצאו לאור בשנתיים האחרונות בתחומי פרוזה ,עיון ,שירה
ומחקר ,למבוגרים ,לנוער ולילדים.
לפרטים :הדס שוורץ  hadas.s@hefer.org.ilעלית גורן-כץ alitzayit@gmail.com
תאריך אחרון למשלוח 55.2.91
בשי ת ו ף ה ס פ ר י ה ה א ז ו ר י ת ובתמיכת משרד התרבות המחלקה לספריות
סדנאות ילדים:
סדנת קומיקס עם האחד והיחיד  -דניאל קומיקס
אין צורך בניסיון – רק אהבה לציור!
ארבעה מפגשים ,ימי שני 94.3 / 0.3 /55.2 /54.2 ,בשעות 90:92-95:44 :בצהרון משמר השרון.
הסדנא מיועדת לגילאי ג' – ו' .מחיר ₪ 044 :לכל המפגשים (אין אפשרות להירשם למפגש בודד).
מספר המקומות מוגבל – מהרו להירשם! לפרטים נוספים והרשמה :קרן .425-3524295
סדנאות מבוגרים:
סדנת עיצוב גרפי  –D.I.Yעם עמית – "הסטודיו של עמיתה"
 90.0.91יום ראשון  90:44-94:44בבית העם בכפר ידידיה.
 94.2.91יום שישי  90:44-94:44במועדון משמר השרון.
חובה – הבאת מחשב נייד  .מחיר.₪ 044 :
לפרטים נוספים והרשמה :קרן.425-3524295 :

תוצרת העמק – עושים כבוד ליוצרים מקומיים

מתי? שבת ,52.2.91 ,בשעה  90:44במשמר השרון.
*מנגנים כמו מרסדס בנד? *אתה הברי סחרוף הבא? *חולמת להיות נינט טייב?
זו ההזדמנות שלכם לקבל במה מול קהל מקומי.
הרכבים מעמק חפר בלבד (מעל גיל  ,)90מוזמנים ליצור קשר (לקבלת פרטים נוספים) –
קרן  .kerenm@hefer.org.ilהמודעה מנוסחת בלשון זכר אך מתייחסת לשני המינים.
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נוער בית יצחק
בזמן סגירת גיליון זה ,אנו נמצאים ביער לימונים בסיום טיול פסח מהנה וחוויתי.
חוויות בגיליון הבא...
ביום שלישי  50.0.91חול המועד ,לא תתקיים פעולה.
נתראה ביום הפעילות הבא ב 04.0.91
חג שמח וחופשה מהנה !

קאנטרי בית יצחק – הבריכה של המושב
בשעה טובה הבריכה החיצונית נפתחה
והפסח מביא עמו שבוע של כיף קיצי!
בחוה"מ פסח יוכלו תושבי בית יצחק וגוש חי"ה ליהנות
מבילוי בבריכה החיצונית של הקאנטרי  -ללא עלות!

~ את חוה"מ פסח  54-55.0.91מבלים בקאנטרי בית יצחק! ~
בנימה אופטימית זו ....מנויי הקיץ לשנת  5491החלו
04.1.91 – 9.0.91
מצפים לראותכם

בית הכנסת
להתחיל בשמחה
חודש ניסן הוא הראשון לחודשי השנה על פי ספירת החודשים של התורה .כי חודש האביב ,ניסן ,הוא
חודש של התחדשות ושל התחלה .הפתגם אומר "כל ההתחלות קשות" אך אנו צריכים לומר שכל
ההתחלות (צריכות להיות) שמחות .אכן ,חודש ניסן הוא חודש של שמחה ונוהגים בו קצת חגיגיות .
ליל הסדר נחוג בכל תפוצות ישראל ,בעיקר באכילת המצה ובסיפור ההגדה .אותו סיפור עתיק של עם
שיוצא מעבדות לחירות ומגלות לגאולה ,צעד שדורש הרבה אמונה והרבה אומץ .סיפור זה הוא שנתן ונותן
לעם שלנו השראה וכוחות לצאת מתהום נוראה ולהקים כאן מדינה מדהימה שמעוררת גאווה והשתאות.
בעת כתיבת שורות אלו אני נדהם משריפתה של כנסיית ה"נוטרדם" בפריז .ובוודאי יכתבו בימים
הקרובים על חשיבותה ומקומה בהיסטוריה של האנושות ,אבל אני רוצה להאיר נקודה כאובה .אם נתבונן
בחזית של הנוטרדם נבחין בשני פסלים של מלכות ,מעל הפתח המרכזי משני צידיו .הפסל מימין מסמל
את ה "סינגוגה" כלומר את היהדות ,והשמאלי את הכנסייה – הנצרות .המלכה משמאל ניצבת לתפארת
כאשר כתר על ראשה ושרביט בידיה ועיניה מתבוננות קדימה ,לעומתה מלכת הסינגוגה מושפלת ,ראשה
כלפי מטה כתרה מושלך ליד רגלה ושרביטה שבור ,זאת ועוד ,את עיניה מכסה  ...נחש שכרוך על ראשה.
מאות שנים היה זה סמל להשפלת ישראל ,כמה סימלית היא השריפה הנוראה הזאת בערב פסח כאשר אנו
נחגוג את חירותנו.
נסב בליל הסדר ונספר לילדנו ,שזכו לגדול כבני חורין ועם ראש מורם ,על פרעה ועל השעבוד וההשפלה,
לא נוותר על ההגדה ועל השיר "די דיינו" ונמשיך את החוליה הנפלאה הזו בשרשרת הדורות.
שנזכה כולנו לקיץ בריא ושמח!
חג שמח לכולם ,הרב שיר
זמני התפילות
ליל התקדש החג וקבלת שבת 90:04
שחרית בימי שבת וחג 40:44
תפילות בימי חול 43:54
יזכור בחג השני ,יום שישי  ,53.40.91בשעה 94:44
הציבור מוזמן
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חידות:
יש לי שש רגלים ואני הולכת על הראש מי אני?
תשובה :כינה
מה אפשר להחזיק ביד ימין אבל אי אפשר להחזיק ביד שמאל?
תשובה :את יד שמאל
תודה רבה למאיה סופר ,מזל סמרי ולירי פרי שפתרו נכון את החידה של שבוע שעבר .התשובה הייתה פלי.
בנוסף תודה רבה מזל סמרי ומאיה סופר ששלחו לנו בדיחות וחידות לפינה ,נשמח אם ישלחו עוד.
חידה שבועית:
תמיד תוכלו למצוא אותי בעבר ,נצרתי בהווה והעתיד לא יכול לשנות אותי .מי אני?
בילי
טלפון לשליחה4251495452 :
כמובן שניתן לשלוח לנו בדיחות וחידות נשמח מאוד אם כן.
בילי ברנשטיין
טלפון לשליחה425-1495452 :
כמובן שניתן לשלוח לנו בדיחות וחידות נשמח מאוד אם כן0

הודעות

הודעת האגודה
מתאריך ה 95.40.91 -יחליף אודי אופנהיימר את יואל אברהמס
לתקלות מים יש להתקשר לאודי .424-0505454

לענת סיני ולמשפחתה
משתתפים בצערכם
במות אביך
מהחברים בכפר
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