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יום חמישי ,ב' בחשוון תש"ף 11 ,באוקטובר 9112

הספרייה נפתחת מחדש היום!
בשעה  03:61נפתח מחדש את הספרייה המשופצת 
בואו לראות ,להחליף ספרים וליהנות.
רשימת הספרים החדשים בהמשך הגיליון.
להתראות בספרייה,
רותי ,קרן וצוות הספרייה

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 חמישית 9102-91
מוצאי שבת11:91 ,91..1.2 ,
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  ₪ 01בערב הקונצרט בכניסה .כיבוד קל :קפה ועוגה ויין באדיבות יקב אלכסנדר.
*פירוט של הקונצרטים הבאים בהמשך הגיליון.
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מרוץ בית יצחק ה 6 -ע"ש שי עופר

כל הפרטים ולוחות הזמנים
נפגש בבוקר שבת  1.11.9111להפנינג קהילתי ומשפחתי של
ריצה וכיף.
לוח זמנים:
סיום הרשמה ,באמצעות הקישור שפורסם ,עד ליום שישי .0.00
לאחר מכן ,תתאפשר הרשמה בשבת ,בעמדות ההרשמה ,אך לא ניתן יהיה להבטיח
חלוקת חולצות מתאימות והן יחולקו עד גמר המלאי.
עמדות חלוקת הערכות והחולצות:
ביום שישי  8.00בשעות  01:11-18:11במשרד הוועד.
ביום שבת  1.00בשעות  18:11-13:11במגרש הספורט ליד בית הספר.
כל משתתפי המרוץ יקבלו חולצה .משתתפי מקצה  5ק"מ תחרותי ,יקבלו גם מספרי
חזה (שיאספו בחזרה בתום המרוץ).
שעות הזנקה:
 18:11 :18הזנקת מקצה  5ק"מ תחרותי.
 18:05הזנקת מקצה  5ק"מ הליכה.
 18:05הזנקת מקצה  1ק"מ עממי.
 11:05הזנקת מקצה  511מ' אפרוחים.
 11:61טקס חלוקת גביעים לזוכי המקצה התחרותי.

במקום האירוע יהיו מקומות ישיבה ושולחנות כיבוד .הקהל מוזמן להביא עימו כיבוד (פירות/
ירקות ועוגות חתוכות ומוכנות להגשה) למזנון המשותף.
באולם הספורט תתקיים פעילות חווייתית של גלגיליות.
כבר למעלה מ  111אנשים הקדימו את ההרשמה! הרשמו ונשמח לראותכם יחד איתם.
להתראות ,צוות המירוץ.

פינת הילדים
מקווה שהיה לכם חופש כיף☺
בדיחות וחידות:
 6ילדים שיחקו מחבואים .לראשון קראו "צרות" ,לשני קראו "מוח" ולשלישי קראו "סתום את
הפה"' .צרות' ספר' ,מוח' התחבא על העץ ו'סתום את הפה' התחבא בניידת משטרה.
בא שוטר ושאל את 'סתום את הפה''' :איך קוראים לך ילד?'''' ,סתום את הפה'' אמר 'סתום את
הפה' ,אז השוטר שאל אותו שוב איך קוראים לו ,והוא שוב ענה לו'' ,סתום את הפה'' .אז השוטר
שאל אותו'' :ילד איפה המוח שלך'' והוא ענה לו '''מוח' מתחבא על העץ'' .אז השוטר שאל אותו:
"תגיד ילד אתה מחפש צרות??'' והוא ענה לו'' :לא' ,צרות' מחפש אותי''.
תודה רבה לארבל ,שפתר את החידה השבועית הקודמת .התשובה הייתה :קשת.
נשמח אם תשלחו לפינה בדיחות ,חידות ,או כל דבר אחר☺
חידה שבועית:
אני מאוד קל ,אפילו תינוק יכול להחזיק אותי ,אבל אי אפשר לזרוק אותי רחוק.
מי אני ?
בילי ברנשטין
טלפון לשליחה .151-1101115 :מובן שאפשר לשלוח לנו רעיונות למשימות אחרות
ב"השבוע בכפר".
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שיר השבוע – הפינה של רות אורן

הַ יָּ ֵרחַ ְמאֹהָּ ב
כְּ בָ ר כִּ ְּמעַ ט ִּמילְּ יוֹן ָשנָה,
הַ י ֵָרחַ ְּמאֹהָ ב.
גְּ בֶ ֶרת ֶשמֶ ש הַ חַ מָ ה,
ִּהיא מֻ ָשא חֲ לוֹמוֹתָ יו.
בְּ עֵ ינָיו ִּהיא מַ ְּק ִּסימָ ה,
ירה בְּ אוֹר כֹה עַ ז.
ְּמ ִּא ָ
ְּמבַ ֵקש הּוא אֶ ת חֻ מָ ּה,
ָשמֵ חַ עַ ל כֹל ֶק ֶרן פָ ז.
כְּ בָ ר כִּ ְּמעַ ט ִּמילְּ יוֹן ָשנָה,
ֶשעָ לֶיהָ הּוא ח ֹולֵם.
אַ ְך ָת ִּמיד ,כְּ ֶש ִּהיא ע ֹולָה,
הּוא מֻ כְּ ָרח לְּ הֵ עָ לֵם.
וְּ זֶ ה עָ צּוב ֶשלְּ ע ֹולָם,
הֵ ם ֹלא יּוכְּ לּו לְּ ִּהפָ גֵש.
יִּסטּו ִּממַ ְּסלּולָם,
ֹלא ְּ
הַ סַ הַ ר וְּ כַּדּור הָ אֵ ש.
וְּ הּוא י ְַּמ ִּשיְך לַחֲ לוֹם עָ לֶיהָ ,
ִּממֶ ְּרחָ ק ַאלְּ פֵ י ְּשנוֹת אוֹר.
לְּ ַד ְּמיֵן אֶ ת חֹם ַק ְּרנֶיהָ ,
אַ ְך לְּ ִּה ָשאֵ ר בַ קֹר.

מוזמנים לבקר באתר הסופרת

WWW.RUTH-OREN.COM
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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 חמישית 9111-91

 9102 19100 ב 02:91-פתיחת העונה :האם את אוהבת את ברהמס?
שלישיית אלכסנדר בסונטות ושלישיות של מוצרט ,ברהמס ודבוז'ק.
נתאי צרי-כינור ,אלה טובי-צ'לו ,מיכל טל-פסנתר.

 9010919102 ב 02:91-קונצרט מס' :9מהבסקים בספרד אל דרך המשי1

אנסמבל כלי ההקשה 'טרמולו' בתכנית סובבת עולם" מיצירות באך ,קופל ,ראוול ,ברטוק ועוד.
ליאור טל ,תומר גלילי ודניאל סולומונוב ,כלי הקשה.

 021919191 ב 02:91-קונצרט מס' :9יום הולדת לבטהובן1

נשפני חמישיית תל אביב והפסנתרן אלון גולדשטיין ,יחגגו לבטהובן  151שנה להולדתו ,ויוסיפו
מיצירות בריו ,פרנסה ,ברנשטיין ועוד.
רואי אמוץ -חלילן ,יגאל קמינקא-אבובן ,דני ארדמן-קלרניטן ,איתמר לשם-נגן קרן יער,
נדב כהן-נגן בסון ואלון גולדשטיין -פסנתרן.

 901919191 ב 02:91-קונצרט מס' :4האביב מתעורר1

אנסמבל 'ערבה' למוזיקה עתיקה עם הזמרת עינת ארונשטיין ביצירות ווקאליות ואינסטרומנטליות
מהבארוק :הנדל ,באך ,ביבר ,בונונצ'יני ,קלדרה ועוד.
עינת ארונשטיין-זמרת סופרן ,סופי וודל-כינור בארוק ,נורה מאתיס-צ'לו בארוק,
ואבינעם שלו -צ'מבלו.

 021219191 ב 90:11-קונצרט מס' :2לשיר זה כמו להיות נעמי שמר 1

סולני המחלקה הווקאלית של האקדמיה למוסיקה בירושלים ,בראשותה של ענת אפרתי ,מגישים
מופע שהוא פסיפס של מיטב שיריה של נעמי שמר ,בהגשה אומנותית.
ליווי מוזיקלי וניהול אמנותי :דוד זבה.

 21219191 ב 90:11-קונצרט מס' :2זוכי תחרות רובינשטיין 19191

המסורת נמשכת :כמדי שנתיים זוכי הפרסים הראשונים בתחרות רובינשטיין יופיעו ב'קאמרי לעת
ערב' בבית יצחק (קונצרט זה מופק בשיתוף פעולה עם עמותת ארתור רובינשטיין הבינלאומית
למוסיקה).
כרטיסים במחיר  ₪ 01בערב הקונצרט בכניסה.
יוגש כיבוד קל -קפה ועוגה ויין באדיבות יקב אלכסנדר.

רשמו ביומנים ובואו בשמחה!
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נוער בית יצחק
טיול פתיחת שנה בכרמל מאחורינו ,ולמרות החשש מגשמים העברנו טיול מהנה ,מאתגר ,בטוח ועל פי רוב יבש עד
מאד .אני רוצה לציין את התנהגות השכבה הבוגרת ,שהובילה את הטיול :הנערים והנערות התנהגו בבגרות ,אחריות,
חריצות ומתוך מסירות אין קץ לחניכיהם .מדהים לראות כמה הם דואגים לשכבה הצעירה ועד כמה הם מחוייבים
לחינוכם ולווידוא כי כל חוויה שיעברו תהיה הטובה ביותר.
הטיול הסתיים מבלי שאף חניך מהשכבה הצעירה חזר הביתה במהלך הלילה ,וכולם העבירו את הלילה יחדיו במחנה.
הדבר לא ברור מאליו כלל וכלל ,היות וזה היה הלילה הראשון של חניכי שכבה ד' מחוץ לבית לבד במסגרת התנועה.
כל הכבוד להורים שהשכילו לתת לילדיהם רוח גבית וחוויה של עצמאות ,למרות הדאגה והחששות המובנים .עבדנו
יחד וזה הוכיח את עצמו.
השבוע מתחילה פעילות ההדרכה ההתנדבותית שמקיימים חניכנו במועדוניות לילדים מטעם הרווחה בנתניה .את
הפעילות מרכזים ומובילים עידן אלפי ועדן מסורי .חשוב לי להדגיש כי מדובר בפעילות מבורכת ומאתגרת ,בעלת
חשיבות ערכית ראשונה במעלה .פעילות זו מביאה לכדי פרקטיקה את רוח החינוך התנועתי .עם זאת ,הדבר אינו
פשוט היות והפעילות מתנהלת מחוץ לסניף ודורשת מהלוקחים בה חלק עצמאות ומחוייבות גדולה אף יותר מהרגיל.
לכן ,ברצוני לשבח את עידן ,עדן וצוות המדריכים שלהם היוצאים למשימה בנחישות וברגישות .המון בהצלחה לכם.
מה 92001-חזרנו לשגרת פעילות מלאה בסניף ,שמשמעותה פעילות שכבה צעירה בימי ג' בשעה  02:91ופעילות
שכבה בוגרת בימי ה' בשעה 103:91
רצ"ב תאריכים הרלוונטיים לחודשים הקרובים:
משבוע הבא יתקיימו פעולות מידי יום שלישי בשעה  03:61עד .08:11
 - 03-05/00כנס י"ב.
 - 16-11/00השתלמות חורף  -שכבה בוגרת.
 - 3-0/01שבוע סניף – שכבה בוגרת.
 - 00-06/01מרכז הערכה שכבה י"ב.
 – 10/01פסטייק.
 - 11-13/01טיול חנוכה שכבה בוגרת.
 - 08-01/0/1111השתלמות אמצע – שכבה בוגרת.
 - 10/0/1111צעדת תנועות הנוער.
 - 8-1/1טיול סניפי.
 - 1/0-60/6טיול פסח.
 - 0-6/0אופציה ב' לטיול פסח.
 - 16-11/5טיולי שכבות ח' ,ט' ,י'.
- 11-01/3אירוח שכבה בוגרת.
 - 1/1-61/3קורס מד"צים.
 - 01-03/1אירוח בין יישובי שכבה צעירה.
 - 1/8-60/1מחנה שכב"ג.
 - 3-6/8מחנה שכבה צעירה.
אפשרות דחיית המחנה עד  !!01/8מומלץ לתכנן חופשות משפחתיות לאחר מועד זה.
 - 00-06/8כיף צוות.
אני זמין לשאלות בטלפון ובהודעות (אם לא עונה ,השאירו הודעת וואטסאפ ואחזור אליכם כשאתפנה) 11זמין גם
לפגישות 1היות וחזרתי ללימודים במכללה רצ"ב שעות מענה טלפוני:
ימי א' 102:11 – 02:91
ימי ב' 199:11 - 91:11
ימי ג' כל היום (למעט בשעות הפעילות של הסניף) ועד 199:11
ימי ד' 103:11 – 12:11
ימי ה' 103:11 – 02:11
כמובן שבמקרים דחופים ,השאירו הודעה ואחזור בהקדם האפשרי.
מאחל לכולנו שגרה מעניינת ,מאתגרת ,מהנה ובטוחה!!!!
אור רוחקין נחום 050-6482548
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ספריה
ספרים חדשים בספרייה
לפעוטות
הסינור של רוני – רינת הופר
סליחה! – נורברט לנדה
לקטנטנים
על הירח – אנה מלבורן
פנדה פיי –זסקיה הולה
חיים על המאדים – ג'ון אייג'י
זיוי הזוהרת – ג'יין קלארק
כמה זה חמש דקות – נעמי בן גור
אדון שמחה וששון – גליה עוז
ההמצאה המדהימה של אבא – גל פורת
העננה רננה – דורית רביניאן

מה קרה אלונה – רימונה די-נור

סבא ,מוריס ואני – מירי חנוך
אוליביה המרגלת – איאן פלקונר
צעצוע של סיפור  - 0דיסני
לברונו יש מאה חברים – פרנצ'סקה פירונה
אגדת המילים השמחות – חלי לוי אלדר
בנצי וההיפופוטמים – דייוויד מקי
ימים עליזים עם ג'ורג' הסקרן
ככה זה כשאוהבים – מאיר שלו

קומיקס
הרעשנים לגל השדים והרוחות – קרלה סאקאס שרופשייר
הרעשנים – מתקפת חייזרי המרשמלו – קרלה סאקס שרופשייר
הרעשנים – רועשים בכבישים  -קרלה סאקאס שרופשייר
הרעשנים – יוצאים משליטה  -קרלה סאקאס שרופשייר
הרעשנים – אולימפיאדת הרעש הראשונה  -קרלה סאקאס שרופשייר
האמת של סטייסי – ריינה טלגמאייר
לילדים
אוליבר והאיים הנודדים – פיליפ ריבאיזי וברי – טרי
שאקל ושפיץ שרות תיקונים – פיליפ ריב
האוצר של יניב –
השרביט והחרב  – 06אדם בליד
ליבנסון
סודות העיר החשוכה – מיכאל אבס
דן פוטרמן
הסיפור המושלם – המתכון המנצח – אלדד אילני
ג'ינג'י – חבורת הבריונים מעמק הרפאים – גלילה רון-פדר-עמית
ההפסקה הגדולה של ניקולא הקטן – ז'אן ז'אק סמפה
לנוער
פנלופה וכישוף הלהבות – ולייה צינק
שאקל ושפיץ שרות תיקונים – פיליפ ריב
אוליבר והאיים הנודדים – פיליפ ריב
תעלומת הסופים האבודים – שלום ברכה
נסיכה בהסוואה – קוני גלין
נסיכה בתפקיד – קוני גלין
הרפתקה בשחקים – מרים קוץ
אלוהים אתה שם? זאת אני מרגרט – ג'ודי בלום
דרקונית עם לב של שוקולד – סטפני ברג'יס
המכשפה הסודית – מולי נוקס אוסטרטג
מנהרת הזמן  – 15החותמת של משפחת עבו – גלילה רון פדר עמית

כדברא  -קסם הסבואר – ליאת רוטנר
אהבה וזעם – טרייסי בנגהארט
איפה זה מאצ'ו פיצ'ו – מג סטיין
מגיסטריום – מגדל הזהב – הולי בלק
ציפור המזל שלי – חנה ליבנה
כוח השלושה – דיאנה ווין ג'ונס
איפה זה משולש ברמודה – מג סטיין
הרמת מסך – ליאת רוטנר
לברון ג'יימס מלך המשחק – ריק לדי
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למבוגרים
המרגל והבוגד – בן מקינטייר
אנגארד הסייף – גל אמיר
האוויר שאת נושמת – פרנס דה פונטס פיבלס
יפים כמו שהיינו – רון לשם
הדודות שהולכים איתנו – קרי לונסדייל
מבט האהבה – בלה אנדרה
תגידי שאת שלי – אליזבת נורבק
מה שנטע אוהבת – איילת הירשמן
כוחו של הכלב – תומס סוואג'
כל נשימה – ניקולס ספארקס
מסע דילוגים – חיים באר
איך לעצור את הזמן – מאט הייג
פרח קטן – יוסי אביליו
שד יהיר – ר.ס .גריי
סטארט אפ – דורי שפריר
האדון – א ל ג'יימס
זיכרונות מהלידו – ליבי פייג'
האמת העירומה – לזלי מורגן
מגדת העתידות – רם אורן
אנטארקטיקה – קלייר קיגן
ביתה של הרוצחת – ג'ונתן קלרמן
התשוקה על פי ז.א – .קלאריס ליספקטור
שיבה לריימס – דידה אריבון
אמא של הים – דונטלה די פייטרנטוניו
דוניא – עודה בשאראת
שבועיים התראה מראש – וויטני ג'ו
תציל אותי – גיום מוסו
האשליה – עמנואל ברגמן
שבא האחיות – לוסינדה ריילי
שניים שניים – ניקולס ספארקס
אחרי שעזבת – קרול מייסון

כימיה – וייקי ואנג
האנשים שאהבנו – ויקטוריה היסלופ
בנותיו של שומר המגדלור – ג'ין פנזיוול
לעולם אל תיתן לי ללכת – קאזואו אישגורו
רומן – מיכל קובזמן
האי ג'אני סטופריץ
היהלום שבכתר – כריסטופר רייך
ההחלפה – ג'וזף פיינדר
שעור נהיגה – דורתה נורס
לוכד הטיגריסים – פאולינה סיימונס
כנפי המלאכים – בריטני ס' צ'רי
רצח על כיפת הקרח – מאדס פדר נורדבו
מבוסס על סיפור אמיתי – דלפין דה ויגאן
סיפורו של יתום – פאם ג'נוף
המתבגרים – קרולן האלס
ארץ אחרת – ג'יימס בולדווין
אפשר לגלות לך סוד? – סופי קינסלה
הצייד שלי – מוניקה ג'יימס
אני אף אחת – קארין סלוטר
נוסקת – קריסטן אשלי
ההפך מפרידה – מייקל קונלי
היעלמותה של סטפני מיילר – ז'ואל דיקר
 – 0610פול אוסטר
לאהוב מחדש – ג'ולי כהן
איש בגן חיות – דיויד גארנט
נשות הקיץ – ביאטריס ויליאמס
בשבוע הבא – דרור סופר
אנשים נורמלים – סאלי רוני
שלושה בליינד דייטים – מייגן קווין
בית הקפה שלנו – נגיב מחפוז
נ"ב ,אני אוהבת אותך – ג'ני האן

הספרייה נמצאת במתחם בית הספר מדרום לשער.
שעות הפתיחה :בימים שני וחמישי בין השעות .01:61-03:61
ניתן לשלוח הזמנות ,בקשות ,הודעות וכו' לsifriya@beit-yitzhak.org.il :
רותי

להתראות בספרייה 
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מרכז קהילתי ,שלוחת מרכז חפר
היום  60.01.01בשעה  01:11בבית העם בהדר עם מחיר.₪ 15 :
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.
הקורס עוסק בנושאים מגוונים המועברים ע"י מרצים ומדריכים שונים.
 1הרצאות ,אשר תתקיימנה במועדון מעברות בימי ראשון בין השעות . 01:61-08:11
 1סיורים ,אשר יתקיימו בימי רביעי  -יציאה מתחנת אלונית משמר השרון בשעה .11:11
קורס "ממלכת הצלבנים הראשונה"
קורס נושאי המועבר ע"י המרצה והמדריכה דר' ענת פלד.
 8הרצאות ,אשר תתקיימנה במועדון הדר-עם בימי ראשון בין השעות . 01:61-08:11
 0סיור ,אשר יתקיים ביום רביעי  -יציאה מתחנת אלונית משמר השרון בשעה .11:11
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 11 -מגשרים מקצועיים ומיומנים ,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 1בשל אתיקה מקצועית אין
באפשרותנו לפרסם מקרים1
איך פונים למרכז?
מתקשרים לטל' מרכז הגישור והדיאלוג בקהילה  12-6260290פקס12-6243223 :

שנה חדשה ב"זית"  -קבוצות לימוד תש"ף
שבט אחים ואחיות?
קבוצות וזהויות בישראל לאורך ההיסטוריה ,הספרות והתרבות הפופולארית.
נעקוב אחרי ההיסטוריה הרחוקה והקרובה של קבוצות שונות בחברה הישראלית.
נקרא את ספרותן ,נעסוק בתרבותן ובייצוגיהן בתרבות הממסדית ונבחן את הקשרים לקבוצות
האחרות.
מנחה :יותם כהן – ד"ר להיסטוריה של עם ישראל ,מרצה ומנחה בתי מדרש.
ימי רביעי אחת לשבועיים בבית הפיס בשעה  .11:11מפגש פתיחה  61.01.01מחיר .₪ 351
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מועדון בוקר בצוותא
יום שני  4100בשעה  2:11ניפגש בבית התרבות בשער חפר
 1:05-1:11תנועה בהנאה.
 01:05-1:05בוקר של בריאות ,ארוחת בוקר בצוותא.
 01:05הרצאה בנושא :מתנועה למילה  -גרטרוד ולאה .סיפור חייהן של שתי נשים יוצרות :גרטרוד
קראוס -מתחום המחול ולאה גולדברג -מתחום המילה הכתובה.
המרצה שירלי קייזר בוגרת ניסן נתיב ,שחקנית ומורת דרך.
 00100הרצאתה 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 פייס1
התכנסות על כוס קפה וכיבוד קל 1ההרצאות מתחילות בשעה  03:02בדיוק!
 2100הרצאה של לימור עזריה ,זמרת יוצרת .למדה באקדמיה למוסיקה .הנושא :קול דור ודור ,סיפור
מסע מוזיקלי אישי מילדות לבגרות ,המתחיל במוסיקה קלאסית ,דרך רוק וכלה בפיוטים.
כיצד נקשר שיר לדרך חיינו?
" 09100להפוך את הלימון ללימונדה" :הפציעה שלימדה אותנו אהבה וחסד" עם תושבת הכפר
שרון שטרכמן1
*לתשומת ליבכם :המועדונים ממוזגים ,אנא הצטיידו בצעיף/בעליונית.
המעוניינים בהסעה למועדון  31ונהנים ביום שלישי אחה"צ ,מתבקשים להירשם במשרד הוועד.
כל תושבי בית יצחק שנושא ההרצאה מעניין אותם מוזמנים בשמחה.

מרוקו ,מרץ 9191

מוזמנים למפגש חשיפה והרשמה מוקדמת .יום שני  01:11 , 1.01.1101באולם עין החורש.
למעוניינים להירשם יש להצטייד ב $151 -דמי רצינות (יקוזזו מסך התשלום)  +צילום דרכון בתוקף
לחצי שנה מתאריך הנסיעה  +סיכום רפואי עדכני  +אמצעי תשלום.
נתראה.
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טיול נובמבר  9111קשרים של שתיקה ...יום שלישי 11.11.11

סיפור משפחות הסובוטניקים בגליל ,הצ'רקסים ומה שביניהם
עם אסתר שמואלי-סטפמן  -מורת דרך ,מדריכה ושחקנית
סיור במושבה סג'רה וביקור בחצר האיכרים של משפחת שמואלי ,יחשפו בפניכם סיפור יוצא דופן של
אהבת הארץ והעם היהודי ,דרך התיישבות חקלאית בגליל.
דרגת קושי הטיול :נדרשת יכולת הליכה רגילה כולל מדרגות.
** יש להצטייד בכיסא גלריה.
מחיר הטיול ₪ 031 :לאדם (כולל :איסוף מהישובים ,ביקור באתרים ,ארוחת צהריים קלה).
ארוחת בוקר עצמאית.
ההרשמה ופרטים נוספים במשרד הוועד.
בשל הביקוש הצפוי  -כדאי לשריין מקום בהקדם.
מדיניות ביטול 1 :ימים ממועד הטיול –  51%חיוב.
 6ימים ממועד הטיול – חיוב מלא.

בית הכנסת

מה כל כך מר בחשוון
בשעת כתיבת שורות אלו חל התאריך של ראש חודש חשוון לפי הלוח העברי.
מהיכן בא שם זה ומה משמעותו?
למרבה הפלא ,שמות החודשים של הלוח העברי אינם בשפה העברית אלא שמות שגולי בבל הביאו איתם
לארץ בתקופת שיבת ציון (לפני למעלה מ 1511 -שנים) וכנראה שמקורו היה לוח אכאדי עתיק ,ויש
מהחוקרים שסבורים ששמו בא מלוח שנה פרסי עתיק.
וכך אומר התלמוד "שמות חדשים עלו בידם מבבל" .מה אם כן היה שמו המקורי של החודש בשפה
העברית? לעזרתנו בא שלמה המלך בכבודו ובעצמו והוא לשמחתנו הראשון שמתעד בתנ"ך תאריכים!
וכך הוא מספר לנו בספר מלכיםּ" :ובַ ָשנָה הָ ַאחַ ת עֶ ְּש ֵרה בְּ י ֶַרח בּול הּוא הַ ח ֶֹדש הַ ְּש ִּמינִּי ,כָ לָה הַ בַ יִּ ת לְּ כָ ל-
ְּּדבָ ָריו ּולְּ כָלִּ -מ ְּשפָ טָ ו".
ירח בול? רש"י מפרש שם זה" :הוא מרחשון שהעשב בלה בשדה ובוללין לבהמה מן הבית" (מכינים
תערובת של מזון לבהמות).
הסבר נוסף – רד"ק מפרש" :נקרא כן מפני הגשמים שמתחילין בו ,עניין מבול".
או "הארץ עשויה בולים בולים (=גושים ,גושים) של אדמה".
כך או אחרת נאחל לכולנו חודש מתוק.
הרב שיר

מכתבים למערכת
""You Look So German
נירית בן יוסף ,ילידת חדרה ,מתגוררת בברלין כבר שנים רבות ועוסקת שם בהדרכת תיירים .רבים
מלקוחותיה הם ישראלים ,ביניהם תושבי הכפר .נירית הפיקה עכשיו סרט בשם זה ,בעקבות מסע
שערכה כדי לחקור את שורשיה ,והוא יוקרן בהקרנה יחידה בארץ בסינמטק בת״א ביום ראשון ,ה01 -
בנובמבר בשעה ,01:11
מדריכת תיירים ישראלית בברלין מראה לאורחיה את העבר האפל שקשור לשואה בעיר .עד לפגישה
מקרית עם קרובת משפחה ,היא מרגישה מוגנת מבחינה רגשית מכיוון שהיא בטוחה שמשפחתה לא
סבלה בשואה .התגלית שקרוביה -תקלה וקורט פויירינג ,חיו לפני המלחמה לא רחוק מדירתה ,גורמת
לנירית לצאת למסע בעקבות קורות המשפחה.
רגשי האשמה על שהיא חיה בארץ של רוצחי משפחתה ,מניעים את נירית לאסוף כל סימן ועדות שהיא
יכולה למצוא על משפחת פויירינג ,ולהביא אותם למשפחתה בישראל כבקשת סליחה וכניסיון לפתור את
הקונפליקט שבו היא חיה.
 נירית היא בת משפחתם של גרטרוד ויצחק פויירינג.
אמנון רימון
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מילה אחת :גאווה!
מנקודת מבטם של ההורים המלווים בטיול פתיחת שנה של תנועת הנוער:
הליווי התחיל במפגש הדרכה קצר ,מקצועי וממוקד שבו הסביר לנו אור -רכז הנוער ,מה הציפיות
מאיתנו בטיול.
כבר במפגש הזה אפשר היה לראות בבירור את השקפת העולם של ועדת הנוער בכלל ושל אור בפרט.
"תנו לבני הנוער להוביל את הטיול .התפקיד שלכם הוא להשגיח מבלי להתערב .תתערבו רק במקרים
שקשורים בבטיחות ובביטחון .גם בטיחות נפשית כלולה בזה כמובן".
ואכן ,מרגע ההתכנסות ביום הראשון ועד סיום הטיול במוצ"ש ,רגעי ההתערבות שלנו היו מעטים ביותר.
למה?
כי יש לנו כאן נוער משובח ,מסור ,אחראי ,מפוקס ,רציני ובוגר ,שבתנאים הנכונים ובגיבוי הנכון פשוט
עושה את מה שהוא אוהב -להיות עם ילדים ולהיות אחד עם השני.
כל מדריך/ה ,פעיל/ה ,רכז/ת ידעו בדיוק מה התפקיד שלהם ועבדו מדהים אחד עם השנייה.
אפשר היה לראות מיד שזה יהיה סוף שבוע מעולה.
האווירה הייתה קסומה ,רגועה ,כייפית ומצחיקה.
בכל פינה אפשר היה לראות איש צוות ברגעים של "אחד על אחד" עם חניכים שקשה להם ,שלא
מצליחים לקחת חלק בפעילות ,שסתם רוצים רגע לעצמם ועוד.
החלק הלוגיסטי היה לא פחות ממושלם ,הן של הסניף והן של אנשי התנועה הארצית מבחינת לינה,
מזון ,שינה ,תאורה ועוד ועוד.
הכל התנהל בכזו הרמוניה ולנו רק נותר לסייע ברגעים של עומס ,במעברים ,בנוכחות של אנשים
מבוגרים.
כל האווירה הזו הורגשה היטב גם לאורך המסלול שהיה יפהפה ,אך מאוד ארוך.
הילדים הצעירים התנהגו למופת! הצוות התחלק ביניהם ותמך בהם ברגעים של קושי ,עייפות ,כאב ,רעב
אך גם ברגעים של שמחה ,שירה משותפת ,צחוק מתגלגל ,בדיחות ,מוראל ואין ספק שזה מה שהם לקחו
איתם מהיומיים הנפלאים הללו.
צוות ההורים המלווים לא הפסיק להתפעל מהסדר המופתי בהם התנהלו בני הנוער .מהציוד הכבד
שסחבו דרך הכנת האוכל במחנה ובטיול ,הכל תוך כדי דיבור מקסים עם חניכים ,חיוך תמידי
והתמודדות חיובית עם כל קושי (איפה החד"פ לקיטים?).
יש לנו נוער מופלא ,שמלווה על ידי רכז מקצועי ,אנושי ,צנוע ופנוי ללמידה ,חינוכניק אמיתי!
יש לנו גם ועדת נוער מסורה וקשובה ,שיודעים גם הם היכן המקום שלהם בתוך שמורת הטבע הזו
שנקראת "נוער בית יצחק".
איתי אורן ,ראש הועדה ,היה איתנו בטיול ולא נח לרגע :הסתובב בין הקבוצות ,השגיח ,פיקח ,וידא
שהכל כשורה וגם זאת ברגישות ,מהצד ,עם כבוד גדול להתנהלות של הצוות ולהובלה של אור.
תודה על הזכות ללוות את הטיול ולהציץ על הקסם מקרוב.
אורי שני,
גיא אורן,
אופיר נוי,
דגנית טריסטר,
מירב שמידוב,
אבי ילוז,
נבו ברנר,
ענבל בריסקין פרי
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תודות
רוב תודות לחברי הקהילה ,שחלקו איתנו סיפורים מרתקים ביום כיפור .לרונית שגב על הנחיית
מדיטציה בנושא סליחות .לשרון ומיקי שטרכמן על שיתוף בסיפור שלא השאיר עין יבשה ,בעיקר
בהחלטה שלהם להקדיש את מרצם ולסייע לחיילים במסגרת עמותת "לב אחד" .לשלמה רביד ,שכרגיל
מחייה בסיפוריו את הקרבות והרגעים הקשים של המלחמה ולאלון גן-אפרתי ,שסיפק לנו מבט חדש
ומרתק על האחריות שיש לנו כחברה חילונית להכיר ,לראות ולחדש תרבות יהודית ישראלית.
תודה לכולכם ולכל מי שהגיע ולקח חלק באירוע הקהילתי והמרגש.
דניה גולן ,יו״ר ועדת תרבות

פינת המודעה הקטנה
יוצאים לחופשה ומחפשים בייביסיטר לחיות הבית? עומר ,בן
 06ישמח לעזור.
דירה להשכרה בבית יצחק :שני חדרים 60 ,מ"ר ,מתאימה
ליחיד .מחיר בהזדמנות  ₪ 1311כולל מיסים.
בית בנחלה במקום שקט עם פרטיות מוחלטת 0,חדרים ,גינה
מטופחת.
למכירה טלפון נייד חדש באריזה redmi note 7, G64
 .₪ 311נקנה באילת ללא מע"מ.
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רונית שגב

150-6001111
155-8815551

מיכל

151-1165656
מיכל 151-1165656

