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יום חמישי ,יז' בכסלו תשפ"א 3 ,בדצמבר 2020
מועדי איסוף הגזם הבאים29/12 ,15/12 :

תרבות
אז מתי פעם אחרונה הייתם בסרט? חלקינו ממש בחודש החולף ופה בבית במתחם "הדרייב אין",
שפתחנו ליום אחד.
בימים אלה אירועי תרבות כמעט ואינם מתקיימים .הצגות ,מופעים ,קונצרטים ,סרטים וטקסים.
רבים מסעיפי התרבות ,שאנו צורכים ,אינם בנמצא או שהם הרבה פחות נגישים .הבית שלנו הופך
להיות המוקד גם בתחום זה .לכן ברגע שניתן האות לאישור של קיום מתחמי "דרייב אין" פעלנו
מייד ,והוצאנו לפועל את "דרייב אין בית יצחק" בסרט למשפחות ובסרט לנוער ולמבוגרים .מקווה
שמשפחות ,שהגיעו ,נהנו מעצם הסרט ולא פחות מהחוויה החדשה.
בתחילת החודש הספקנו לערוך שעת סיפור ,בחוץ בטבע שלנו ,רגע לפני שמחשיך ,זאת  -בשני מוקדים
עם רותי אורן ועם נילי ספרי לי.
שני אירועי תרבות יצאו לדרך:
"משלנו" ,הרצאת זום מעניינת עם תוכן מקומי .פתחנו עם ד"ר אלון גן-אפרתי בהרצאה מרתקת,
וצפויים לנו רבים וטובים ,שישתפו אותנו ,בינתיים בזום פעם בחודש בתחום ידע ,בתחביב ובסיפור
שלהם .הנכם מוזמנים לפנות אלינו אם תרצו לפתוח צוהר לעולם התוכן שלכם.
"מה כבר שישי" ,סוגרים שבוע יחד בקבלת שבת אחת לחודש ,והפעם פתחנו עם רכזי התרבות
המעולים שלנו .מוזמנים לרגעים של "אנתחתא" שירים ,קטעי קריאה ומעבר מהשבוע ,שמסתיים
לסופ"ש.
חודש חדש לפנינו עם חג החנוכה .מחכים לכם בתוכנית לכל יום ,עם תכנים לכל הגילאים ועם הרגשה
של יחד.
אמנם כמעט כל הפעילות בזום  ,אבל בכל דרך אפשרית נמשיך לשמור על לכידות וזהות קהילתית
בעשייה ענפה ומשמעותית תוך שמירה על הנחיות ועל שמירה זה על זה.
עקבו אחר הפרסומים ,והצטרפו לפעילויות!
אושרת
יו"ר ועדת תרבות
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היכונו לחנוכה של ניסים
 17 - 10בדצמבר  2020הדלקת נר משותפת בזום בכל אחד מימות החג.
ובבקרים  17 - 10בדצמבר בימים א-ה  -קייטנת יצירה כל בוקר*
בשעה  10.00לגילאי היסודי
*מי שלא בתפוצת ה"ווטסאפ" מוזמן לפנות לוועד להצטרף לעדכונים (שוטפים בלבד בקבוצה שקטה)
🏻לדף הפייסבוק ״ועד מקומי בית יצחק שער חפר״ ול אינסטרגם
*מזמנים לסמן לייק
 .*beit_yitzhakמידע עדכני יפורסם גם במדיות אלה ולשם נעלה תמונות מאורעים שונים -הצטרפו
ותהיו מעודכנים .
*משפחות המעוניינות לקבל ערכת משחק ״חדר בריחה״ לחנוכה מוזמנות לפנות לוועד להירשם.
מספר מוגבל ,הרשמו בהקדם !*.
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לוח אירועים בית יצחק  -דצמבר 2020
תאריך

תרבות

03/12/20ה'
06/12/20א'

פעילות חינוך

נוער

16.00-17.00שכבת ה' 17:30-19:00
 17.00-18.00שכבת ו' פעילות שכב"ג
 16.00-17.00שכבת ה
 17.00-18.00שכבת ו'
הרצאת זום " 9.00מבגדד לגן
שמואל" – סיפור בריחתו של ילד
קטן ללא משפחתו וההתערות
בחברה הישראלית.
מרצה – חבר הכנסת רם כהן

7/12/20ב'
16.30-18:00
פעילות תנועת נוער

08/12/20ג'
מדליקים נרות חנוכה יחד בכל ימות
החג בזום
10/12/20ה'
 19.00נר ראשון עם יור הועד עמוס
פארן
" 17.00מה כבר שישי" הדלקת נר
 11/12/20ו'
שני בזום וקבלת שבת
 17.30מופע להטוטי אש ברחבי
 12/12/20שבת
הכפר
" 10.00קיטנת יצירה " לילדי היסודי
כל בוקר בזום
13/12/20א'
 18.00הדלקת נר רביעי בזום עם
ילדי שנת המצוה
" 10.00קיטנת יצירה " לילדי היסודי
כל בוקר בזום
14/12/20ב'
 18.00הדלקת נר חמישי בזום
בישול עם מיה יוספי – קטאייף נוטלה
" 10.00קיטנת יצירה " לילדי היסודי
כל בוקר בזום
 18.00הדלקת נר שישי בזום עם
15/12/20ג'
יהודה שפר בסיפור קצר ואקטואלי
"מחושך לאור"
" 10.00קיטנת יצירה " לילדי היסודי
כל בוקר בזום
 18.00הדלקת נר שביעי בזום עם
ילדי המכינות ושנת השרות
16/12/20ד'
 20.30סדנת ציור לקהל הרחב בזום
"ציור גחליליות בטבע"עם הציירת
שרון רם לאור
" 10.00קיטנת יצירה " לילדי היסודי
כל בוקר בזום
17/12/20ה
 18.00הדלקת נר שמיני ואחרון בזום
בהובלת הנוער
20/12/20א'

ותיקים

 16.00-17.00שכבת ז'
 17.00-18.00שכבת ח

17:30-19:00
פעילות שכב"ג

 16.00-17.00שכבת ז'
 17.00-18.00שכבת ח
הרצאת זום " 9.00הומור בקולונע"
– מהסרט האילם ועד ימינו .מרצה
– רון פוגל – מבקר ומרצה קולנוע.
המסורת השנתית
לחנוכה "הפסטייק"

 16.00-17.00שכבת ה
 17.00-18.00שכבת ו'

 18.00הדלקת נר
שמיני לחנוכה בזום

 16.00-17.00שכבת ה'
 17.00-18.00שכבת ו'

כל הפעילויות הן בהתאם לתקנות הקורונה העדכניות ומותנות בהרשמה מראש,
מילוי הצהרות בריאות והנחיות שיתקבלו
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נוער בית יצחק-שער חפר
"אף פעם לא לבד"
הורים וחניכים יקרים,
בכל שבוע אנו פותחים את הדף שלנו באמירה ,שפעילות הנוער נמשכת בצורה מותאמת ,והנה בשבוע
שעבר קיבלנו הוכחה ,שהנוער פה ,והוא ממשיך ליצור .בשבת שעברה יצאנו ,כל חברי הסניף לטיול
אופניים בשדות המושב .הטיול התקיים לפי קבוצות כדי לשמור על הנחיות הקורונה ,המונעות
התקהלות .בסוף הטיול נערך הפנינג לפי מתחמים שכבתיים .לאורך כל הטיול הייתה אוירה מעולה,
וניכר שהחניכים נהנו .כמו בכל אירוע ,אנו רוצים להודות למי שעזר ליצור את הדבר הקסום הזה:
בראש ובראשונה לצוות המוביל שלנו:
לרון גרשטיין ,הרכז הצעיר ,שהיה אחראי על כל הפן הלוגיסטי של הטיול ,משלב ההיערכות ועד לשלב
ההקמה והביצוע .זוהי משימה מורכבת לנהל לוגיסטיקה בטיול כה גדול ,אך לרון ביצע את המשימה
בצורה מעוררת השתאות .כל הכבוד!
עדן מסורי ,עומר ליטבק וגיא אזולאי ,רכזי הפעילים ,שדאגו לאווירה טובה בצוות הפעילים ומחוצה
לו ,להקמת ההפנינג ,תפעולו ופירוקו על הצד הטוב ביותר .בזכותכם הטיול כולו נהפך לחוויה
מטורפת .גאים בכם!
אלה פרנק והגר לחמני ,רכזות ההדרכה ,שהיו בבקרה על כל החניכים ,מיקומם והיו ערות לכל אתגר
חינוכי או טכני ,שצץ בשטח .כל הכבוד לכן!
אנו רוצים להודות לחברי הצוות:
צוות המועדונית בראשות ליעד אלפי ועידו אלדרור ,הרכזים ,שדאגו לפעילויות המסלול לכל
החניכים ,ויצרו חוויה טובה לחניכים מכל השכבות .אין עליכם!
צוות המחסן בראשות רותם מתתיהו ויובל אורן ,שארגנו את הקמת ההפנינג וההיערכות הלוגיסטית.
צוות הפעילים ,תודה על תפעול ההפנינג ,דאגה לאווירה טובה ובעיקר תודה שאתם ממשיכים להניע
את הסניף לעשייה אקטיבית.
וכמובן ,צוות ההדרכה ,שהדריך והיה אחראי על החניכים ,על אף האתגר ,שכרוך בהדרכה בשילוב
פעילות ספורטיבית .עמדתם באתגר בהצלחה גדולה .ואיך אפשר לשכוח את מי שתמיד איתנו לעזור
לנו ולהוציא לפועל רעיונות מרחוק ומקרוב :ועדת הנוער וההורים המלווים :אביב איתן ,איתי אורן,
אירית כרמי ,ארנון דים ,דפנה פרנק ,אורי פרנק ,איתי עמיר ,טלי אלוש-אבן ,שלומית פינר ,טל
בארי ,ליעד ידין ,ירון שלו וחן גלאור .תודה רבה! אין ספק ,הייתם כוח עזר רציני!
הנה טעימה מהחוויה שלנו:
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כאמור ,אנו בעיצומה של שנת פעילות .בעתיד הקרוב (בעזרת התאמות כאלו ואחרות לשגרה לצד
הקורונה והסגר) נקיים כמה פעילויות מומלץ לרשום את התאריכים ביומן:
 בכל יום שלישי – ימי פעילות (ד'-י"ב)
 בכל יום חמישי – יום סניף לצוות (ט'-י"ב) ,פעולות גיבוש ,אקטואליה וישיבות חשובות לחניכי
השכבה הבוגרת
 יום שלישי 15 ,בדצמבר – פסטייק! הפסטיבל של הייקים חוזר למהדורה העשירית שלו ,יש למה
לחכות – פרטים בהמשך ,רשמו ביומנים!
 ימים רביעי-חמישי 17 - 16 ,בדצמבר– השתלמות בראנץ' (בזמן כלשהו בין פתיחה לאמצע
השנה )...לצוות (ט'-י"ב) .פרסום ,חוזר וקישור להרשמה יישלחו בנפרד להורי הצוות!
הורים יקרים ,שימו לב!
כמו בכל תחום במדינה ובעולם ,אנו נמצאים בזמנים דינאמיים שבהם ישנם שינויים רבים בזמן קצר.
אנו עושים את מירב המאמצים להתאים את הפעילות לשגרת הקורונה ,תוך כדי שמירה על ההנחיות
ומניעת הדבקה בכפר.
אירוע זה דורש מאיתנו תשומת לב לנושאים הבאים:
 .1כל התאריכים והאירועים עלולים להשתנות ,אך בכל מקרה נשתדל לקיים את כולן ,עם היערכות
להתאמות ,להגבלות ולהנחיות ,העשויות להגיע .הישארו בקשר והיכונו לשינויים!
 .2מסיכות ,מרחק ,ידיים  -מהחניכים ומחברי הצוות נדרשת אחריות אישית .נבקש מכולם להגיע
במסיכות לכל פעילות ,ולהסביר לילדים כבר בבית את חשיבות השמירה על המרחק ושטיפת הידיים
גם בפעילות מהנה ואנרגטית כמו בתנועה.
 .3הצהרות בריאות  -יש למלא הצהרת בריאות לפני כל פעילות עד השעה  15:30בכתובת
 ./https://by-parents.glideapp.ioאנו מבקשים להקפיד על הנושא ולמלא בבוקר הפעילות את
ההצהרה ,המאשרת כי לחניך אין תסמינים (כגון חום ,שיעול או קושי בנשימה) ,ושלא בא במגע עם
חולה מאומת ב 14 -הימים האחרונים.
 .4אם יש ספק ,אין ספק  -מכולנו נדרשת אחריות אישית .אם ישנו חשש כי ילדיכם בא במגע עם
אדם ,אשר פיתח תסמינים ,נבקש שלא יגיע לפעילות גם אם לא נדרש בבידוד ע"פ חוק ,עד אשר יובהר
אם הוא נדרש לבידוד או לא ,כדי למנוע מחבריו לקבוצה ומחברי צוות ההדרכה כניסה לבידוד.
רק ע"י שמירה על ההנחיות נוכל לחזור לשגרת פעילות סדירה.
חניך ,אשר לא ימלא אחר ההנחיות ,לא יוכל להיכנס לפעילות.
חניך ,שלא יעמוד בדרישות ההנחיות במהלך הפעולה ,תופסק השתתפותו.
עזרו לנו לשמור על כולנו!

שבת שלום,
שירה ואנטוני ,רכזי הנוער

"הנוער הוא הסיכוי הנצחי של האושר לאנושות" (מ .בובר)
שירה שלו ואנטוני בן זאב | רכזי הנוער
Noarby08@gmail.com ,050-9241198 ,052-5999872
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ועדת  60ונהנים
מפגש ,שיחת חברים בזום הקהילתי לוותיקי בית יצחק-שער חפר
ביום שני  7בדצמבר  2020בשעה  9:00ניפגש בזום בשעה  ,9:15ונאזין להרצאתו של רן כהן ,חבר
הכנסת לשעבר מטעם מר"צ.

נושא ההרצאה :מבגדד לגן שמואל
סיפור בריחתו מעיראק של רן כהן (סעיד הקטן) כילד בן  10ללא משפחתו -לישראל.
בהרצאה יספר מדוע ברח ,מה קרה בדרכו לארץ ,הגעתו בשנות ה 50-ששפתו ערבית בלבד ,קליטתו
בקיבוץ ,וכיצד הפך למנהיג ציבור בישראל.
המעוניינים להתחבר לזום מתבקשים ליידע את איריס פרידלנדר בנייד.050-5561984 :
תינתן עזרה טכנית בהתחברות לזום .לנרשמים יישלח הקישור יום לפני מועד ההרצאה.
ביום שני  14בדצמבר תתקיים הרצאה בנושא ההומור בקולנוע מהסרט האילם ועד היום.
המרצה :רון פוגל  -מרצה לקולנוע וטלביזיה.

מרכז קשר והכוון
פרשתם? מרכז אפ  +60מזמין אתכם להשתתף:
חודש הדיגיטל במרכז אפ ,+60
סדרת מפגשי למידה במתנה..

 7בדצמבר  - 2020טיפים לצילום בסמארטפון :נילמד כיצד ניתן לצלם תמונות מקצועיות ואיכותיות .נקבל
טיפים לשימוש במצלמת הטלפון להפקת תמונות איכותיות ומרשימות ,ונעבור על עקרונות צילום חשובים.
היכרות עם אפליקציית המצלמה ,עם הגלריה ועם אפשרויות הצילום השונות.
 14בדצמבר  - 2020קניות און ליין :קניות בסופר יכולות לגזול לנו זמן ,כסף ויציאה מהבית (נסיעה ,עמידה
בתורים ,סחיבה) .כיום אנו יכולים לבצע קניות בסופר ע"י לחיצת כפתור .נעמוד על היתרונות של הקניות
באינטרנט ,איך מתגברים על החסרונות ,ביצוע הזמנה ואבטחת מידע.
 21בדצמבר  - 2020פייסבוק :הרשת החברתית הגדולה בעולם ,שהפכה למרכזית בחיינו ,ועשויה להועיל לנו
במגוון רחב של תחומים :שמירת קשר עם חברים ,למידה וטיפוח תחביבים ,העברת זמן במשחקים ,בקנייה
ובמכירה ועוד ועוד ...נערוך היכרות עם פייסבוק ,חיפוש וסינון בפייסבוק ,קביעת תוכן הניוז פייק האישי ע"י
שליחת הצעות חברות ואישור הצעות חברות ,מעקב אחר דפים.
שלושת המפגשים מועברים ע"י "מחשבה טובה",
ההרצאות יתקיימו בימי שני  21 ,14 ,07בדצמבר בשעה ,19:30
קישור למפגש הזום הראשוןhttps://us02web.zoom.us/j/87614282893:
הכניסה חופשית כולם מוזמנים בשמחה!
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בסדנת "בריאות בגמלאות"

סדנת זום תתקיים בימי ראשון החל מ ,אחה"צ משעה  17:00עד  15 ,18:30מפגשים שבועיים בעלות .₪ 250
נוסף על כך יתקיימו שלושה מפגשי שקילה ובדיקות אישיות למעוניינים.
• נעסוק בחשיבות אכילת אבות המזון ,הסיבים התזונתיים והויטמינים והמינרלים.
• הקשר בין נטילת תרופות לבין מועדי האכילה ולמועדי הפעילות הגופנית ,שאנו מבצעים.
• מהו דופק ,ואיזו פעילות גופנית יעילה ובטוחה תתאים לי?.
• גורמי הסיכון למחלות לב וכלי דם ,סוכרת ,יתר לחץ-דם וכולסטרול.
• קנייה נבונה לאכילה  -בישול בריא.
•"פינת המושמצים"-יאיר שובר מיתוסים על מזונות.
• כיצד שורדים את החופשות ואת החגים שבפתח?
המרצה :יאיר קרני ,תזונאי ,ספורטאי ומאמן לאורח חיים בריא
לפרטים ולהרשמה 09-9740994 ,09-9557113 :או למייל neomi@hefer.org.il
לפרטים וקבלת קישור לזום :נעמי נצר | רכזת מרכז קשר והכוון ,אגף קהילה וישובים

טלפון 09-8665187 :דוא"לneomin@hefer.org.il :

ברכות

צוות חיילים מברך את:
ניב פלאצ'י

לרגל הגיוס לצה"ל
בהצלחה בשירות הצבאי !

תודות
ברצוננו להודות לצוות בית הכנסת על טקסי בר מצווה מרגשים לבננו ,עומר טל :עלייה לתורה והנחת
תפילין .תודה מיוחדת לרב שיר ולאלי אבני ,שהכינו ולימדו את עומר לטקסים אלה ,כמו כן לדני רבס
וללילך שלו ,אשר עזרו לנו לקיים את הטקס בצורה יפה גם בעת הזו.
משפחות טל ומורד

פינת המודעה הקטנה
מוצרי גאדג'טים ,תאורה ומתנות שוות המתאימות לכל אחד במחירי חו"ל!
משלוחים חינם! רינג לייט מקצועי ,פסי לדים לתליה בחדר ,מחזיק לטלפון לכידון האופניים,
צמידי ספורט חכמים עמידים במים ,רמקול בלוטוס' למקלחת ,ועוד המון מוצרים שווים במחירים
שפויים ועכשיו! הנחה החל מ 15%על כל האתר שלנו!
לאתר שלנו : http://5f4ad8c748967.site123.me/ליצירת קשרringlight.ltd1@gmail.com :
 052-2159880או .052-3676269
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