כתובת הוועד

גיליון מס' 7711

vaadmekomi@beit-yitzhak.org.il

יום חמישי ,ז' בכסלו תש"ף 5 ,בדצמבר 9172

מועדי איסוף הגזם הבאים31.11 ,17.11 :

ועדת חינוך

יום חמישי  ,12:02 ,21.21בית העם בית יצחק
״בשפה של ילדים" השער אל עולם הרגש המופלא של ילדינו
דרור כהן ,גנן ילדים ומנהל עמותת "החופש לגדול" ,ירצה בנושא כלים לתקשורת אפקטיבית עם ילדינו.
מה ההבדל בין תקשורת של ילדים לתקשורת של מבוגרים? למה לדבר בהגיון זה לא הפתרון? איך
לתמוך בילד נסער (בכל גיל) בלי "לאבד את זה"? נפלאות ההקשבה העמוקה ואיך זה הולך לחסוך לכם
אנרגיה ,ועוד ועוד.
הגישה של דרור מרתקת ומספקת נקודת מבט מרעננת על התקשורת שלנו עם ילדינו .דרור נותן הרצאה
מצויינת ,עם הרבה קסם אישי .מומלץ מאוד.
מיועד להורים לילדי הגנים וכיתה א'.
מהרו להירשם במחיר מוזל ,בהרשמה מוקדמת ,לתושבי בית יצחק בלבד  ₪02בפייבוקס.
קישור ניתן למצוא בקבוצות הוואטסאפ של השנתונים השונים/בהודעות מהוועד/ניתן לפנות ישירות
לדפנה שילה יעקבי  250-0040025לפרטים נוספים.

תרבות:

מועדון הסנדביץ של בית יצחק חוזר!
מפגשי תוכן-תרבות ואמנות לדור הביניים של בית יצחק .לגילאי ( 22 - 02לא בודקים תעודת זהות .)
מוזמנים להצטרף לקבוצת הוואטסאפ שלנו ,קבוצה שקטה וממוקדת בה יהיו הודעות בלבד .הקבוצה
סגורה לתגובות.
להצטרפות לחצו מהטלפוןhttps://chat.whatsapp.com/JW9zxgsy79F9nt5n8oGQ7K :

נירה אורות (הרחבת נירה דרום)
מזמינה את תושבי הכפר
למסיבת רחוב חגיגית ומוארת ביום שישי ה 11.11-בשעה 13:31
בתוכנית :מפגש ,בית קפה ,מרק חם ,ותחנות הפעלה לקטנים ולגדולים.
מחכים לכולם
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שיר השבוע – הפינה של רות אורן
אֵ ין סוֹף
יֵׁש ְׁׁשלו ָֹׁׁשה ִצבְׁ עֵ י יְׁ סוֹד-
אֲ בָׁ ל אֵ ין סוֹף לַגְׁ וָׁ נִים.
ִׁשבְׁ עָׁ ה ָׁתוִ ים בְׁ סַ ְך הַ כֹל-
אֲ בָׁ ל אֵ ין סוֹף לַלְׁ חָׁ נִים.
ּוׁש ַתיִם או ִֹתּיוֹת-
עֶ ְׁש ִרים ְׁ
אֲ בָׁ ל אֵ ין סוֹף ל ִַמלִ ים.
ָאז ִאם יֵׁש לְׁ ָך חֲ לוֹם,
לְׁ הַ ְׁמ ִציא יֵׁש מֵ ַאיִן,
וְׁ ִאם יֵׁש בְׁ ָך ָׁרצוֹן,
לְׁ ָׁשמֵ חַ לֵב וְׁ עַ יִן,
ַקח ִמכְׁ חוֹלַ ,קח עִ פָׁ רוֹן,
צֵ א ל ֶַד ֶרְךַ ,אל חָׁ ַׁשׁש -
כָׁ ל ֶׁשצָׁ ִריְך הּוא ְׁקצָׁ ת ִד ְׁמיוֹן,
כְׁ ֵדי לִ יצֹר ָׁדבָׁ ר חָׁ ָׁדׁש.
(ציור על זכוכית מאת ג'ון ווס)

לתגובות מוזמנים ומוזמנות לכתוב למייל ruti.oren@gmail.com

פינת הילדים

חידות:
אני מסתובבת סביב ביתך מדי יום ,אך מעולם לא נגעתי בו.
מי אני?
תשובה :השמש.
אתה נותן אותי לאחרים אבל בכל זאת מצליח לשמור עלי .מה אני?
תשובה :המילה שלך.
תודה רבה לארז ברנשטין ,שפתר את החידה השבועית הקודמת .התשובה הייתה :האות י'♦
נשמח אם תשלחו לפינה בדיחות ,חידות ,או כל דבר אחר☺
חידה שבועית:
מי יצליח להבין מה רשום כאן:

א ת ם

א ל ו פ י ם

כ ל

ה כ ב ו ד

רמז :תסתכלו מכל הכיוונים
בילי ברנשטין .250-5200205
כמובן שאפשר לשלוח לנו רעיונות למשימות אחרות בשבוע בכפר
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מועדון בוקר בצוותא
יום שני  9. 12בשעה  9:99ניפגש בבית התרבות בשער חפר
 5:05-5:22תנועה בהנאה.
 02:05-5:05בוקר של בריאות ,ארוחת בוקר בצוותא.
 02:05הרצאתה של אביגיל ברקוביץ -חוקרת תרבויות וקהילות.
נושא ההרצאה :פליטים בישראל .מורכבות מעמדם של פליטים ומהגרי עבודה.
האם יש לנו חובה מוסרית וחוקית לקבלם? נציץ לחיי הקהילה ומסורתה.
 11.12הרצאתה של דורית סמרה -מנחה בכתיבה יצירתית .נושא ההרצאה" :עת לכתוב" .לכל אחד
יש צורך לספר את סיפורו בדרכו ,לשונו וסגנונו .מפגש חווייתי ,שבו נגביר יצירתיות בכתיבה ובחיים.
***המפגשים מסתיימים בשעה ***79:11
מחכים לכם בשמחה.

מועדון  31ונהנים
המפגשים מתקיימים בימי שלישי במועדון פייס.
התכנסות על כוס קפה וכיבוד קל .ההרצאות מתחילות בשעה  11:11בדיוק!
 19.12נצפה בסרט "הדירה" ,זוכה פרס אופיר לסרט התיעודי הטוב ביותר .בגיל  ,59עם מותה של
סבתו של היוצר ,נקראה המשפחה לפנות את מה שנותר .כשהיא הגיעה לדירה ,שבקומה השלישית
של בניין ברחוב גורדון בתל אביב ,ערימות של חפצים ,תמונות ומכתבים חיכו לה .ביניהם צצו ,בלי כל
הכנה מוקדמת ,עקבות של עבר מטריד ,מורכב ובלתי יאמן.
 11.12הרצאתו של אברהם הרצוג :יוגוסלביה ,ההיסטוריה האזרחית של חצי האי הבלקני.
המעוניינים בהסעה למועדון " 22ונהנים" ביום שלישי אחה"צ ,מתבקשים להירשם במשרד הוועד.
כל תושבי בית יצחק שנושא ההרצאה מעניין אותם מוזמנים בשמחה.

מרוקו  -מחופי האטלנטי אל האטלס והסהרה
מחזור  12-13 :1מרץ מחזור  13 :1מרץ –  1אפריל
טיול ייחודי לוותיקי עמק חפר

* סדר המסלול והביקור באתרים עשוי להשתנות בשל זמני טיסות ,זמינות בתי מלון ואילוצים
אחרים.
* הטיול מיועד לבעלי כושר הליכה במסלולים מגוונים בדרגות קושי שונות,
* מחיר לאדם בחדר זוגי .$0,022 :מחיר לאדם בחדר יחיד.$0,422 :
לפרטים נוספים ולהרשמה :יונה/רלי yonat@heref.org.il 25-9540000 ,25-9590200

3

חנוכיף – בילוי מדליק עם הנכדים

"בילבי"

על פי סיפורה של אסטריד לינדרגן

יום שני ה 99.12.19 -בשעה  9::1המשכן לאומנויות הבמה ,תל אביב
בהשתתפות :נלי תגר ,ציפי שביט ,עידן אלתרמן ,אבי גרייניק ,אודי גוטשלק ,אביעד בנטוב
בהשתתפות שחקנים ,זמרים ורקדנים במחזמר ענק לכל המשפחה.
מחזה :סבסטיאן וסטפן גוטסטם .פזמונים ומוסיקה :סבסטיאן.
משך ההצגה :שעה וחצי .מחיר למשתתף ,₪ 052:הכולל :הסעות הלוך ושוב וכרטיס כניסה.
ההצגה מומלצת החל מגיל  .0פרטים נוספים והרשמה במשרד הוועד בתשלום בלבד.
יום רביעי  00.20.02בשעה  ,00:22תיאטרון "גשר" ,תל אביב-יפו
"במנהרה"

"בחיים לימדו אותנו להאמין שיש אור בקצה המנהרה.
אבל במנהרה הזאת ,אם יש אור בקצה – דרוך ת'נשק".
"סאטירה מבריקה מדויקת ויצירתית ,.קונצרט של בימוי ומשחק".
מחזה מאת רועי חן ,על פי תסריט מאת דניס טנוביץ' .בימוי :עירד רובינשטיין.
משך ההצגה :כשעתיים .מחיר למשתתף ,₪ 002 :כולל הסעות (איסוף מהיישובים) וכרטיס כניסה.
פרטים נוספים והרשמה במשרד הוועד בתשלום בלבד.
מדיניות ביטול 4 :ימים ממועד ההצגה –  52%חיוב 0 .ימים ממועד ההצגה – חיוב מלא.
גלישה לפרישה

מרכז קשר והכוון אפ  + 19בשיתוף :אשל ג'ויינט והמשרד לשוויון חברתי.
מזמינים אתכם התושבים ,הנמצאים רגע לפני או בשלבי הפרישה מעולם העבודה לעולם הגמלאות,
להשתתף בכנס הכנה לפרישה.
מטרת הכנס :להבהיר נקודות משמעותיות ,אליהן יש להיערך ולהתארגן מבעוד מועד לטובת תכנון
ופרישה מיטבית והכרת מרכז אפ  +22ככתובת ראשונה וחשובה לפורשים.
הכנס יתקיים בתאריך  05.00.05באולם הישיבות הגדול במועצה.
בתוכנית:
 – 04:22-02:22התכנסות ,רישום ופגישה עם פורשים.
ברכות.
– 02:22-04:22
חשיבות תכנון הפרישה החלטות חשובות לחיסכון  /דפנה ארבלאנטה.
יועצת פנסיונית -מיצוי זכויות דורית פוגל – המשרד לשוויון חברתי.
המוח לא פורש  /ד"ר יעל זילברשלג.
 – 02.22סיכום וסיום.
הכניסה חופשית אך כרוכה בהרשמה מראש.
( 25-9590200בבקשה לא להשאיר הודעה)neomin@hefer.org.il ,
צוות אפ +06

תרבות מרכז חפר

שעות סיפור

יום חמישי 00.00.05 ,בשעה  04:22בבית העם בהדר עם.
שעת סיפור" :איתמר פוגש ארנב"  -גבריאל הדר.
איתמר אוהב חיות .איתמר אוהב את כל החיות שיש .איתמר אוהב גם חיות שאין ,כמו חד קרן
ודינוזאור .יש רק חיה אחת שממנה איתמר פוחד  -ארנב.
מחיר .₪ 05
יום חמישי ,05.00.05 ,בשעה  04:22במועדון קיבוץ מעברות.
שעת סיפור" :שלמה המלך והדבורה" מאיה -שחקנית ובובנאית.
כיצד יכולה דבורה קטנה לעזור למלך שלמה לפתור את חידתה של מלכת שבא? עיבוד לתיאטרון
מריונטות של הסיפור המוכר של ח.נ .ביאליק ,המסופר הפעם מזווית הראייה של ...הדבורה.
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למבוגרים
שבת ,00.00.05 ,בשעה  05:02בבית העם בבית יצחק
קאמרי לעת ערב
"מהבסקים הספרדיים אל דרך המשי"
אנסמבל כלי ההקשה "טרמולו" בתכנית סובבת עולם ,מיצירות באך ,קופל ,ראוול ,ברטוק ועוד.
תומר יריב ,ליאור טל ,תומר גלילי ודניאל סולומונוב -כלי הקשה.
מחיר .₪ 02 :תשלום במקום .כולל כיבוד קל ויין באדיבות יקב אלכסנדר.
יום רביעי ,09.00.05 ,בגרציא ,קיבוץ העוגן
סיוון טלמור בהופעה אקוסטית
 02:22פתיחת דלתות 00:02 .תחילת הופעה.
מחיר כרטיס במכירה מוקדמת ,₪ 45 :ביום ההופעה.₪ 95 :
הרשמה באתר המועצהwww.hefer.org.il :
יום חמישי  05.00.05בשעה  00:22במועדון קיבוץ מעברות
המופע" :באושר ועושר" שי אביבי ומיכל ליבדינסקי
"והם חיו באושר ועושר עד עצם היום הזה"....
ככה במשפט קצר ואופטימי המתאר מה קורה אחרי החתונה ,השאירו אותנו רוב האגדות וסגרו את
הספר .והנה יום אחד הגענו עד עצם היום הזה ,נשואים  ,0 +וגילינו שאנחנו לא באושר ,לא בעושר ולא
בטיח .לקח לנו זמן להבין שבחיים האמיתיים ,כשההתאהבות נגמרת היא הופכת להיות זוגיות,
ושזוגיות זה לא פשוט .מתוך המצוקה הזאת שלנו ,נולד המופע הזה ,המורכב ממערכונים שכתבנו,
ומביאים את הזווית הגברית והנשית על נושאים זוגיים שלא תמיד קל לדבר עליהם.
המערכונים מדברים על הכול בצחוק קלילות והומור ,ומותירים את הקהל בתחושה שאנחנו לא לבד
בסרטים של עצמנו ,ושהכול בסדר".
מחיר כרטיס .₪ 52 :מספר הכרטיסים מוגבל .הרשמה באתר המועצהwww.hefer.org.il :

מרפאה

סדנת גמילה מעישון

ב ,00.00 -בשעה  05:05אנו פותחים סדנה נוספת לגמילה מעישון .לאור ההצלחות של הסדנאות
הקודמות אנו ממליצים מאד להירשם לסדנה.
הסדנה תתקיים בבית הפייס וכוללת  4מפגשים של שעה וחצי .הסדנה ללא תשלום.
להרשמה לסדנה יש לפנות למרפאה.
שבת שלום ,צוות המרפאה

פינת המודעה הקטנה
פיצוח אגוזי פקאן בבית יצחק 4 .ש"ח לקילו ,פיצוח מהיר ונקי.
לא בשבת- 42%-52%חצאים שלמים.
למכירה אגוזי פקאן קלופים.

-לא בשבת-
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רוני

250-9402404

רוני

250-9402404

