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יום חמישי ,כ"ה בתשרי תש"ף 44 ,באוקטובר 4112

הספרייה נפתחת מחדש
ביום חמישי הבא  01.13בשעה  13:03נפתח מחדש את הספרייה המשופצת 
בואו לראות ,להחליף ספרים וליהנות.
בשבוע הבא נפרסם את רשימת הספרים החדשים.
להתראות בספרייה,
רותי

צ'יטה רצה  ..211קמ"ש
פיל רץ  2.12קמ"ש
צב רץ  .12.0קמ"ש
רוצים לדעת כמה מהר "י ֶקֶ ה" רץ?
בואו למרוץ בית יצחק ה 6 -ע"ש שי עופר,
ביום שבת  91..ותגלו111
פרטים נוספים בהמשך
מועדי איסוף הגזם הבאים11.11 , 5.11 :

סדרת קונצרטים קאמריים בבית העם בבית יצחק
המרכז הקהילתי  -שלוחת מרכז חפר ,הוועד המקומי בית יצחק שער חפר
וקרן פוירינג לחינוך ולתרבות
עורכות  :אירית רוב ואלה טובי
עונה חמישית9102-91 :
מוצאי שבת11:91 ,21..1.9 ,
קונצרט פתיחת העונה :האם את אוהבת את ברהמס?
שלישיית אלכסנדר בסונטות ושלישיות של מוצרט ,ברהמס ודבוז'ק
מיכל טל ,פסנתר
אלה טובי ,צ'לו
נתאי צרי ,כינור
כרטיסים במחיר  ₪ 03בערב הקונצרט בכניסה .כיבוד קל ,קפה ועוגה ויין באדיבות יקב אלכסנדר.
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שיר השבוע – הפינה של רות אורן
יסה
ִׁשיר הַ כְּ בִׁ ָ
כְּ בָ ר מֵ אֶ ְּתמוֹל אֲ נִי כָ כָה:
עַ ל הַ סַ פָ ה ,נָחָ ה.
לְּ כַ מָ ה זְּ מַ ן? ֹלא יָדּועַ .
יוֹם-יוֹמַ יִם? ָשבּועַ ?
ִמ ְּתעַ לְּ ִמים ִממֶ נִיָ ,אז מָ ה?
אֲ נִי הֲ ֵרי ְּסתָ ם ע ֲֵרמָ ה.
ִמ ֵדי פַ עַ ם יֵׁש ִמי ֶׁשעוֹבֵ ר,
הוֹפֵ ְך או ִֹתי וְּ נוֹבֵ ר.
אֶ חָ ד ִחפֵ ׂש ִמכְּ נָסַ יִם,
כְּ ֶׁשהָ יָה בַ ֶד ֶרְך לַחּוג.
ֵׁשנִי מָ צָ א אֶ ְּצלִ י ג ֶֶרב,
אַ ְך ֹלא הָ יָה ל ֹו בֵ ן זּוג...
אֶ ת כָ ל הַ כֵלִ ים כְּ בָ ר ִה ִדיחּו,
אֶ ת הַ פַ ח פַ עֲמַ יִם ָׁשפְּ כּו,
ָאז לָמָ ה או ִֹתי ִהזְּ נִיחּו?
מַ דּועַ או ִֹתי ָׁשכְּ חּו?
אּולַי יִ זָ כְּ רּו בִ י מָ חָ ר?
אּולַי ַרק כְּ ֶׁשאֶ ְּהיֶה הַ ר?
וְּ אּולַי יִ זָ כְּ רּו כַ אֲ ֶׁשר
הַ חַ מוֹת ָתבוֹא לְּ בַ ֵקר?
מוזמנים לבקר באתר הסופרת

WWW.RUTH-OREN.COM

פינת הילדים
בדיחות וחידות:
אני בונה גשר ממתכת וכתר מזהב.
מי אני?
תשובה :רופא שיינים
מה זה ,שלכל מי שניכנס אליו ,קר?
תשובה :מקרר
תודה רבה נטע עמנואל ,נרי עמנואל ושלומית ברנשטין שענו נכון על החידה השבועית הקודמת♦♥♦.
התשובה לחידה השבועית משבוע שעבר הייתה :מתגשמת.
חידה שבועית:
אפשר לקלוע איתי למטרה
לשים אותי על הראש
ולראות אותי בשמיים
מי אני?
בילי ברנשטין
טלפון לשליחה .350-5310305 :מובן שאפשר לשלוח לנו רעיונות למשימות אחרות
ב"השבוע בכפר".
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נוער בית יצחק
החגים חלפו ,טיול פתיחת שנה לפנינו ,ומיד לאחריו נכנס לשגרה מבורכת אך תובענית .במהלכה ,ייקחו
הילדים והנוער חלק בפעילויות הסניף המגוונות ,כמו גם ילכו לבית הספר ,ויהיו נתונים לדרישות רבות
מהסביבה וגם מעצמם .היות ומדובר בתקופה מרובת עשייה במישורים שונים (שאינם מתואמים תמיד)
חשוב שכולנו נהיה קשובים ונשים לב לעובר עליהם .מתי הם עמוסים מדי ,מתי הם צריכים אוזן קשבת,
עזרה וכיוצא בזה.
במהלך חופשת החג היה לי העונג לצאת לטיול שכבה בוגרת שהתרחש בכנרת .שם העברתי את זמני
בעיקר בחברת חניכי כיתה ט' שהיוו את חלק הארי בטיול .מדובר בחבורת נערים ונערות חיובית,
אינטליגנטית ובעלת חיבור חזק לתנועה .ניכר שבמהלך שנותיהם כשכבה צעירה בתנועה נעשתה איתם
עבודה טובה מאד שהניחה את היסודות היציבים והפכה אותם לשכבה החזקה שהם כעת .כולי תקווה
שפניהם יעזרו לעצב את פניו של הסניף בשנים שיבואו.
כאמור ,בסופ"ש הקרוב נצא בהתרגשות רבה לטיול פתיחת שנה באזור הכרמל 100 ,חניכי שכב"צ ו30 -
חברי צוות מהשכבה הבוגרת !! אנחנו נערכים ליציאה לטיול בכל המרץ .חשוב לעבור על רשימת
הדרישות והציוד הארוכה (שנשלחה אליכם בוואטסאפ) אך ההכרחית ,ולשים לב גם לאותיות הקטנות.
באשר למזג האוויר ההפכפך ,אנו עומדים בקשר קבוע עם חדר מצב של משרד החינוך ונעדכן באם יהיו
שינויים.
יציאה ביום ששי  05.13בשעה  10:33מבית הספר היסודי .לאחר בדיקת נוכחות וציוד ,נעמיס ונצא
לדרך ,נעצור לתצפית בשוויצריה הקטנה ונמשיך לחניון חוות משמר הכרמל .בחניון נתמקם ,נקים
אוהלים ,נעבור פעילויות קבוצתיות ,קבלת שבת ,ארוחת ערב ,ערב יישובי ונלך לישון .בשבת בבוקר,
לאחר קיפול ,התארגנות וארוחת בוקר ,נצא לטייל בנחל רקית .חזרה לבית יצחק לקראת הערב.
רצ"ב תאריכים הרלוונטיים:
משבוע הבא יתקיימו פעולות מידי יום שלישי בשעה  13:03עד 10:33
 -13-15.11כנס י"ב
 - 00-00.11השתלמות חורף  -שכבה בוגרת
 -3-1.10שבוע סניף – שכבה בוגרת
 - 10-10.10מרכז הערכה שכבה י"ב
 – 00.10פסטייק
 - 05-03.10טיול חנוכה שכבה בוגרת
 - 10-1..1השתלמות אמצע – שכבה בוגרת
 - 01.1צעדת תנועות הנוער
 - 0-..0טיול סניפי
 - 0.0-01.0טיול פסח
 -0-0.0אופציה ב' לטיול פסח
 -00-00.5טיולי שכבות ח' ,ט' ,י'
- 03-15.3אירוח שכבה בוגרת
 - 5..-03.3קורס מד"צים
 - 1.-13..אירוח בין יישובי שכבה צעירה
 - 01..-0.0מחנה שכב"ג
 - 3-0.0מחנה שכבה צעירה.
אפשרות דחיית המחנה עד  !!13.0מומלץ לתכנן חופשות משפחתיות לאחר מועד זה.
 - 10-10.0כיף צוות
אני זמין לשאלות בטלפון ובהודעות( .אם לא עונה ,השאירו הודעת וואטסאפ ואחזור אליכם כשאתפנה)
מאחל לכולנו שגרה מעניינת ,מאתגרת ,מהנה ובטוחה!!!!
אור רוחקין נחום 353-3000500
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מרכז קהילתי ,שלוחת מרכז חפר
יום ראשון  0..13.15בשעה  1.:33בבית העם בבית יצחק
שעת סיפור :מיץ פטל  -תיאטרון על מקל
בקצה החורשה עמד בית :היו לו וילונות צהובים ,חלונות ירוקים ותריסים אדומים...
אתם יודעים מי גר בבית הזה?
מחיר₪ 05 :
יום חמישי  01.13.15בשעה  1.:33בבית העם בהדר עם מחיר₪ 05 :
שעת סיפור :איילת מטיילת  -מעיין הלל לוין
"שמש זורחת בשמי התכלת
ובשביל מטיילת הילדה איילת
מי מחכה לה בדרך? מי זה נובח? מי עף? מי עוד מתחבא שם מעבר לדף"

קורסי מכון אבשלום בעמק חפר בשנת תש"ף
קורס קוקטייל ארץ ישראלי  -חוויה של לימודים ,סיורים ואנשים
עוסק בנושאים מגוונים המועברים ע"י מרצים ומדריכים שונים.
 .הרצאות ,אשר תתקיימנה במועדון מעברות בימי ראשון בין השעות 10:33-15:03
 .סיורים ,אשר יתקיימו בימי רביעי  -יציאה מתחנת אלונית משמר השרון בשעה 3.:33
קורס "ממלכת הצלבנים הראשונה"
קורס נושאי המועבר ע"י המרצה והמדריכה דר' ענת פלד.
 0הרצאות ,אשר תתקיימנה במועדון הדר עם בימי ראשון בין השעות 10:33-15:03
 1סיור ,אשר יתקיים ביום רביעי  -יציאה מתחנת אלונית משמר השרון בשעה 3.:33
לפרטים והרשמה :אושרית מסורי.oshritm@hefer.org.il, 09-8981565 ,

מרכז הגישור והדיאלוג בקהילה בעמק חפר
מרכז הגישור פועל לרווחת תושבי העמק.
המרכז פועל בתחומים שונים :גישור סכסוכים פרטניים וקהילתיים ,בניית הסכמות  ,ייעוץ ראשוני בעת
סכסוך והטמעת השפה הגישורית במוסדות החינוך ובמוסדות המועצה.
סוגי הסכסוכים בהם מטפל המרכז :סכסוכי שכנים ,סכסוכי משפחה כלליים ,גירושין ,ירושות ,צוואות,
בן ממשיך ,מחלוקות בין תושבים לוועדים ולמחלקות במועצה.
במרכז כ 03 -מגשרים מקצועיים ומיומנם שעברו הכשרה והתמחות בסוגיות ספציפיות.
למרכז יש לווי מקצועי צמוד וייעוץ מקצועי לפי הצורך בתחומים רלוונטיים.
למה גישור ולא בית משפט?
הצדדים בסכסוך מייצרים ביחד את המענה שיביא לסיום הסכסוך.
הגישור חוסך פנייה לבתי משפט ,עוגמת נפש ,סחבת והוצאות כספיות כבדות.
ההסכם יקבל תוקף של בית משפט.
הליך הגישור חסוי וסודי.
הגישור הוא הזדמנות למעורבים בסכסוך ליצור פתרון מוסכם למחלוקת ובנוסף מאפשר מענה להיבטים
רגשיים ואיכות חיים טובה יותר במשפחה ובקהילה.
בשנות פעילותו  -מרכז הגישור טיפל במאות פניות בהצלחה רבה .בשל אתיקה מקצועית אין
באפשרותנו לפרסם מקרים.
איך פונים למרכז?
מתקשרים לטל' מרכז הגישור והדיאלוג בקהילה  12-6260890פקס12-6268828 :
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מועדון בוקר בצוותא
יום שני 96.01

בשעה  2:11ניפגש בבית התרבות בשער חפר

 5:33-5:05תנועה בהנאה.
 5:05-13:15בוקר של בריאות ,ארוחת בוקר בצוותא.
 13:15הרצאה בהתנדבות של ענבל פרי ,תושבת הכפר" ,על משחקים ואנשים".
הרצאה דינמית ומשעשעת בשילוב מצגת וסרטונים על אנשים ,הומור ומשחקים שונים.
כיצד המשחק יכול לתת השראה למסע חיינו.
ראשת המועצה ד"ר גלית שאול עם נציגים נוספים מהמועצה יבקרו אותנו בבית החם
ביום שני  00013בשעה .13:33
 6.00הרצאה בנושא :מתנועה למילה  -גרטרוד ולאה .סיפור חייהן של שתי נשים יוצרות .גרטרוד
קראוס -מתחום המחול .לאה גולדברג -מתחום המילה הכתובה.
המרצה שירלי קייזר בוגרת ניסן נתיב ,שחקנית ומורת דרך.
 00.00הרצאתה של בת שבע רוזנפלד ,הנושא :מאישה שתוקה לאישה נוכחת .סיפורה האישי על
יציאתה מהחברה החרדית לעולם החילוני.
מחכים לכם בשמחה.

מועדון  61ונהנים
המפגשים מתקיימים בימי שלישי במועדון פייס.
התכנסות על כוס קפה וכיבוד קל .ההרצאות מתחילות בשעה  08:01בדיוק!
 92.01המרצה עינת כץ קראים הינה עיתונאית .בעברה היתה כתבת ב"מבט" בערוץ הראשון .נושא
ההרצאה :צמיחת הטלוויזיה הישראלית .ממצעד צה"ל ב 1530-ועד היום ,הערוצים המסחריים,
תרבות הריאליטי ורגעים מרגשים בשחור לבן .חוויות מעבודתה כעיתונאית ב"מבט" של הערוץ
הראשון.
 1.00הרצאה של לימור עזריה ,זמרת יוצרת .למדה באקדמיה למוסיקה .הנושא :קול דור ודור ,סיפור
מסע מוזיקלי אישי מילדות לבגרות ,המתחיל במוסיקה קלאסית ,דרך רוק וכלב בפיוטים .כיצד
נקשר שיר לדרך חיינו?
*לתשומת ליבכם :המועדונים ממוזגים ,אנא הצטיידו בצעיף0בעליונית.
המעוניינים בהסעה למועדון  33ונהנים ביום שלישי אחה"צ ,מתבקשים להירשם במשרד הוועד.
כל תושבי בית יצחק שנושא ההרצאה מעניין אותם מוזמנים בשמחה.
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"צ'פלין"
לכל אוהבי התיאטרון ,המוסיקה והסרטים.

יום שישי ה 0.00.02 -בשעה  00:91תיאטרון תל אביב ,תל אביב

המחזמר שריגש את ברודווי ,מגיע לישראל!
נשארו כרטיסים אחרונים
משך ההצגה :שעתיים וחצי כולל הפסקה ** .מחיר למשתתף –  ₪ 1.5כולל :הסעות וכרטיס כניסה.
** ההצגה מתאימה לנוער מגיל  ** .13ההרשמה במשרד הוועד בתשלום בלבד.

מרוקו ,מרץ 0101

מוזמנים למפגש חשיפה והרשמה מוקדמת .יום שני  1.:33 , 0.10.0315באולם עין החורש.
למעוניינים להירשם יש להצטייד ב  $053דמי רצינות (יקוזזו מסך התשלום)
 +צילום דרכון בתוקף לחצי שנה מתאריך הנסיעה  +סיכום רפואי עדכני  +אמצעי תשלום.
נתראה.

קורס סמארטפון -מרכז קשר והכוון מזמין אותך להצטרף  -ללמוד ,ליישם ולהצליח!

בקורס נלמד את הנושאים הבאים :התאמת הנייד לצרכים האישיים – בטיחות ,הארכת חיי סוללה,
תצוגה .שימוש מתקדם עם אנשי קשר -חיפוש ,עריכה שליחה (מציאת איש קשר במהלך שיחה) .שעון
מעורר ,טיימר לתזכורות .שימוש מתקדם במצלמה ,צילום בווידיאו ועריכה .וואטסאפ -שימוש ,יצירת
קבוצה ,שיתוף תמונות .אפליקציה של זמני נסיעה באוטובוס ורכבת +אפליקציית ווייז -הגדרות
מתקדמות .אפליקציית יומן מתקדם | גיבוי מסמכים ,מתכונים ותמונות בענן.
תאריך פתיחה  | 0.11.15ימי ראשון |  ,1.:03-15:33מחיר הקורס 0 | ₪ 033 :מפגשים בני שעה וחצי,
במבנה "חוגים וחוגגים" ,קיבוץ מעברות ,יש להביא מכשיר טלפון נייד ומטען.
מספר המקומות מוגבל ,להרשמה neomin@hefer.org.il ,35-0501300 :

מרכז קשר והכוון מזמין אותך להשתתף  -בסדנת סַ בָתָ אָ *

סדנא בת  3מפגשים בימי שלישי החל מ  , 5.11.15בשעה  ,15:03 -10:33עלות הסדנה .₪ 053
מושב כפר ויתקין" ,יד לבנים".
השינוי בדמותה ובתפקידה של הסַ בָ תָ א המודרנית מעלה שאלות ודילמות שונות.
הנושאים שבהם נעסוק בסדנה :איזו סַ בָ תָ א אני בוחר0ת להיות? מה סגנון הסַ בָ תָ א שלי?
מאפייני התקשורת עם ילדיי ונכדיי ,נושאי סמכות ,שליטה ,גבולות האחריות והמעורבות שלי כסבתא0
סבא .נתינה לצד קבלה ,בקורת וסדרי עדיפויות .מציאת משמעות בפרק חיי הנוכחי .סַ בָ תָ א כמנוף
והזדמנות לשיפור יחסים במערך המשפחתי.
פרידה וסיכום חוויתי .מה למדתי על עצמי ,ואיך ארצה להמשיך את מסע הסבאות?
*"סַ בָ תָ א"  -הינו המונח העברי לסבים וסבתות גם יחד.
המנחה :דפנה שדה-טסה ,עובדת סוציאלית MSW ,ומנחת קבוצות ,פסיכותרפיסטית קוגניטיבית
התנהגותית ,ומומחית בריאות.
להרשמה יש לפנות למרכז קשר והכוון - 35-05.0000 ,35-0501300 :מספר המקומות מוגבל.
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בית הכנסת

איסרו חג סוכות תש"ף

אחרי החגים
שורות אלו נכתבות תחת הרושם החזק של שמחת תורה בכפר שלנו.
הייתה לנו השנה חוויה מיוחדת של "הקפות" בריקודים ושמחה שעלו על מה שהיה בעבר .עם שמירה על
המסורת הנפלאה שיש לנו כאן בבית הכנסת של הכפר ,שבאות לידי ביטוי בעוצמה גדולה בחגים .לא
מזמן עבר יום הכיפורים גם הוא עם ציבור גדול והעניק לנו חוויה מרגשת .אי אפשר שלא להודות לכל
אלו שעזרו לנו כדי להגיע לאווירה ולחוויה המיוחדת והמרגשת ,ובראש ובראשונה לוועד ולעובדי הוועד
עליהם מנצחת כרגיל מלי .גם לחברי הוועד של בית הכנסת שטרחו סביב החגים ,ובראשם דני רבס.
גם החזן שלנו ,אריאל דבש ,אשר שר וזימר ושיתף את כולם במנגינות המיוחדות לימים אלו.
שנזכה כולנו שיתקבלו התפילות לשנה טובה  ,גשומה ובריאה.
הרב שיר

מכתבים למערכת

יש לי בקשה:
אני מאד מעריכה את הפטריוטים שתולים את דגל המדינה מחוץ לבית
אבל,
אנא מכם בדקו מדי פעם את תקינות הדגל.
חג שמח ,יעל כהן

תודות

כמובן שכולנו יודעים שיגיע היום וניפרד מהחיים .לפחות טוב שאפשר לעשות זאת בבית יצחק .כל
תהליך הקבורה מהרגע הראשון נעשה באופן הטוב ביותר האפשרי על ידי קבוצת מתנדבים עלומי שם
באחריות סער .תודה לכולכם ולרב שיר מכל הלב  ,מכל משפחתי.
באותו עניין -קשה להסביר את הקשיים הביורוקרטים שצריך לעבור כשהכוח הנפשי נמצא בשיא השפל.
רצוי שגוף כלשהו שמצוי בנושא יכין דף הסבר –מה הם הדברים שצריך לטפל בהם ובאיזה סדר,
וחומר זה יעמוד לרשות מי שיזדקק לו ויחסוך עוגמת נפש מיותרת.
חוה גולדמן.
לתהל סמוראי ,בת  13מתנדבת במד״א ,תושבת הכפר ,שעזרה להעביר את הקורס השני שהתקיים.
היא הייתה לעזר רב לכולנו וסייעה רבות למדריכה הראשית מטעם מד״א.
כן ירבו.
לאה שלהבי ורלי אלישיב ,ועדת בריאות

פינת המודעה הקטנה
קורס מבוא למיינדפולנס ובודהיזם  13 -מפגשים בהם נכיר
את יסודות תרגול המיינדפולנס והפילוסופיה הבודהיסטית
ממנה צמח תרגול זה.
מוזמנים ללימוד "כיצד עובדת קארמה" .מסורת בודהיזם
טיבטי .בימי שני החל מ 00.13בין השעות 01:05 - 15:05
בבית יצחק רחוב הראשונים 005א הלימוד ללא תשלום
להשכרה דירה  0חדרים  .0מ"ר +מחסן אחרי שיפוץ.
כניסה מיידית.
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