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יום חמישי ,ב' בסיון תשפ"א 13 ,במאי 2021

קאמרי לעת ערב

עונת הקונצרטים ״קאמרי לעת ערב" הסתיימה במוצאי שבת האחרון עם זוכי תחרות רובינשטיין 2021
ובמעמד ראשת המועצה .תרבות במיטבה ,שהתקיימה תחת מגבלות התקופה בשלושה מופעי קונצרט
בחודשים האחרונים ,והעשירה את עולם התוכן התרבותי שלנו.
תודה גדולה למובילי הפעילות בראשות הרצל חסון ,שמביאים אלינו את המיטב ומאפשרים תרבות
מוזיקלית איכותית בבית יצחק.
אושרת גורן
במוצ"ש ה 8-במאי חתמנו את סדרת החורף של הקונצרטים "קאמרי לעת ערב" לעונת  .2021בקונצרט
מיוחד זה ,חווינו חגיגה מוזיקלית מרתקת כשאירחנו את שלושת הזוכים בתחרות רובינשטיין
הבינלאומית ,שנערכה השנה בפעם ה.16-
הקונצרט החגיגי נערך בבית העם בנוכחות קהל של  200אוהבי מוזיקה ,שמילאו את האולם.
בין האורחים היו ראשת המועצה האזורית ,ד"ר גלית שאול ,ראש המועצה הקודם ,רני אידן ויו"ר
הוועד המקומי של בית יצחק ,עמוס פארן .המנהל האמנותי של התחרות ,אריאל כהן ,התארח אף הוא
וסיפר על התחרות ועל מאפייניה הייחודיים בזמן ה"קורונה" ,הציג את הפסנתרנים ופירט את
היצירות ,שנוגנו.
הפסנתרנים  -חואן פרז פלוריסטן מספרד ,זוכה הפרס הראשון ,שיורי קוואהרה מיפן ,זוכת הפרס השני
וצונמו ין מסין ,זוכה הפרס השלישי הלהיבו את הקהל בנגינתם המהפנטת.
זה היה קונצרט ,שסיים את העונה השישית של סדרת "קאמרי לעת ערב" ,שבה התקיימו רק שלושה
קונצרטים לעומת חמישה-שישה בעונות הקודמות ,והסיבות ידועות .סדרת הקונצרטים נערכת בשיתוף
פעולה בין הוועד המקומי בית יצחק ובין הקרן ע"ש פוירינג יחד עם המועצה האזורית באמצעות
המרכז הקהילתי של המועצה ,שלוחת מרכז חפר .לכולם תודה!
תודה לקרן מדמוני ,מנהלת שלוחת מרכז חפר ,תודה למלי שצר ,מזכירת הוועד המקומי בית יצחק,
תודה לניר בן זאב ,שהיה על התאורה ,תודות לג'ודי זיו ,לורדית זימן ולמיכל רודן על עזרתן בקבלת
הקהל .הרבה תודות לאלה טובי ולאירית רוב ,שתי מוזיקאיות מהרמה הגבוהה ,העורכות את סדרת
"קאמרי לעת ערב" מעונתה הראשונה וכבר מתכוננות לסדרת .2022 - 2021
הקונצרט במוצ"ש סיים כאמור את עונת החורף .כולם מוזמנים לעקוב אחר הפרסומים לסדרת הקיץ,
שעליה עמלה יעל ברקאי ושתיערך בגן האס .תודה ,יעל!
בברכת חגיגת מוסיקה נעימה לכולנו.
הרצל חסון
1

שימו לב לשינוי בתאריכים

תיקון בציבור
במוצאי שבועות ,ביום שני 17 ,במאי  ,2021בשעה 20:30
ניפגש בגן המייסדים (בחצר של גברת פוירינג מאחורי בניין הועד)
שיח על חסד מנקודות מבט שונות של תושבי הכפר:
אלכס פראג ,מימי לביא והדר אפלבוים – קלוש
שירה בציבור עם גבריאל הדר
מוזמנים באהבה 😊

יריד שבועות בכפר
שבת  22במאי  ,2021בין השעות 19:00 – 16:30
נחגוג יחד את חג השבועות במתחם גני הילדים וסביבו

בתוכנית:
רכבת הכפר
תחרויות ספורט משעשעות
מתחם משחקי קופסה

מבוך
מתחם קצף
פינת ליטוף
ריקודי עם
היכרות עם "הביכורים" שלנו  -תינוקות הכפר,
שנולדו בשנתיים האחרונות
פרידה משכבת י"ב

פינת פיקניק ועגלת קפה
השנה נשמח להציע לכם ,תושבי הכפר ,למכור את
התוצרת שלכם באירוע .המעוניינים לקבל דוכן
ולמכור מאפים ולחמים ,פשטידות ,גבינות ,פירות וירקות,
עוגות ועוגיות וכו' .מוזמנים לפנות לדניה גולן 052-6263348 -
איסוף תרומות
עבור תכנית "ניצוץ" התומכת בהכנה לצה"ל של צעירים במצבים מורכבים נשמח אם כל
משפחה תוכל להביא לנקודת האיסוף ביריד פריט מתוך הרשימה :תיקים לגיוס ,גופיות בנות
בצבע לבן  ,s/m/lגופיות גברים בצבע לבן  ,m/l/xlגרביים לבנות  +לבנים בצבע שחור או לבן,
פיג'מה לבנים/לבנות  -מידות  ,S/M/L/XSחולצות ומכנסיים לספורט (בנים ובנות)
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חוזרים אל הגן ולשבתות של מוסיקה משובחת בצל האקליפטוסים.
רשמו לפניכם את תאריכי הקונצרטים:
 – 12.6.21אנסמבל חליל וכלי קשת
 – 10.7.21זמרת אופרה בליווי פסנתרן
 – 14.8.21טריו עם חליל במוסיקה ברזילאית
פרטים נוספים יגיעו בהמשך.
הכניסה לפי הנחיות התו הירוק.

להתראות,
יעל ברקאי

תחרות הסיפור הקצר של עמק חפר לשנת תשפ"א 2021 -
התחרות פתוחה לכל תושבי העמק ותתקיים בשתי קטגוריות :קטגורית נוער וקטגורית מבוגרים.
המעוניינים להשתתף בתחרות ישלחו סיפור אחד בלבד ,שאורכו לא יעלה על  2,500מילים ,ושלא
התפרסם עד כה בשום בימה אחרת ,לכתובת הדואר האלקטרוניliat@beit-yitzhak.org.il :
את הסיפור יש לשלוח בקובץ  Wordללא שם הכותב וללא פרטים אישיים.
יש לציין בגוף הדוא"ל עצמו בנפרד מקובץ הסיפור את שם הכותב ,את כתובתו ,את מספר הטלפון
ואת קטגוריית התחרות (נוער או מבוגרים).
התאריך האחרון למשלוח 27 :במאי 2021
הסיפורים ייקראו בעילום שם על ידי ועדה בת שלושה שופטים.
הסיפורים הטובים ביותר בכל קטגוריה יזכו את מחבריהם בפרסים (שוברים לרכישת ספרים),
שיוענקו בערב מיוחד ,שייערך במהלך שבוע הספר בהשתתפות סופר אורח (המועד ופרטים נוספים
יפורסמו בהמשך).
המועצה האזורית עמק חפר ,משרד התרבות והספורט ,הספרייה האזורית,
המרכז הקהילתי ,זית ובית יצחק-שער חפר
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ועדת  60ונהנים
מועדון בצוותא
ביום שני  24במאי  2021בשעה  09:30בבית התרבות בשער חפר
מה בתוכנית:
התעמלות עם קרן
09:30
ארוחה קלה במועדון הפיס
10:15
הרצאתו של עירי כהן
10:45
נושא ההרצאה" :מבט אחר על שבע השנים שבין לידתו של
ארגון הפלמ"ח לבין מותו".
בחודש יוני נחדש את פעילות מועדון  60ונהנים בימי שלישי אחה"צ .בקרוב נפרסם את הפרטים.
תודות לרמי בארי ולמרדכי טחן ,אשר במסגרת סיפור אישי ב"בוקר בצוותא" שיתפו אותנו בפרקים
מעניינים ממהלך חייהם ,בהנחייתה של דבי ארונשטיין כהן.

**

מספר המשתתפים בפעילויות לותיקים הולך וגדל כל העת.

הרבה תודות לאיריס פרידלנדר וליעל כהן ,הדואגות לתכנים המעניינים ולכיבוד העשיר בעזרתן של
המתנדבות המתמידות .יישר כוח לכולן.
המועדון פתוח לכלל ותיקי בית יצחק שער חפר .מי שאינו בא ,מפסיד.

**

חברים ,שלא השתתפו במפגשים האחרונים ומעוניינים להשתתף ,מתבקשים להירשם אצל

איריס .050-5561984 :חברים רשומים ,שאינם יכולים להגיע ,מתבקשים לעדכן את איריס.
המועדון מתנהל בהתאם להנחיות משרד הבריאות  -חובה לעטות מסיכה .רק מחוסנים
ומבריאים יכולים להשתתף.
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ספריה

ספרים חדשים בספרייה

לקטנטנים
לובנה וחלוק – ונדי מדור
גור זאב חוזר הביתה – רייצ'ל ברייט
לילה בגינה – יונתן יבין

טיפ טיפה אמיץ – ניקולה קינר
קורילולה – ג'וליה דונלדסון

לילדים
ילד נינג'ה שש – נינג'ה בענק – אן דו
דונו  – 2מגלה מה דביק ומה מצחיק – תמר הוכשטטר
קומיקס
איש הכלב וראש פשפש – דאב פילקי
האסופית – אן מהחווה הירוקה – רומן גרפי – מריה מרסדן וברנה תמלר
לנוער
עיר של אש שמיימית – בני הנפילים שש – קסנדרה קלייר
למבוגרים
אם כבר מדברים על זה – קריסטן היגינס
האי שלא יתואר – פאולינה סיימונס
אנחנו נגדכם – פרדריק בקמן
הדבר האמיתי – לורן בלייקלי
היום שבו ירקדו זיכרונותינו – וירז'יני גרימאלדי
אמילי ממולד ירח – ל"מ מונטגומרי
הקקטוסית – שרה הייווד
אבק כוכבים – ניל גיימן
האיש הכי מאושר בעולם – אדי ג'אקו
בפיר המעלית – לינווד ברקלי
המשורר והחשפנית – אלי שמואלי
זוליכה פוקחת עיניים – גוזל יכינה
לנסוע עם מטען קל – טובה ינסון
בייבי בלוז – מרים קוץ
גאולה – דיוויד באלדאצ'י
שדכנות למתחילים – מדי דוסון
המפתח – קתרין יוז
אמונה – דרור משעני
נסיך שוודי – קרינה הייל

הענק הקבור – קאזואו אישיגורו
יומן הניצוץ – מג ביגנל
הבית ההולנדי – אן פאצ'ט
זיכרונותיו של חתול נודד – הירו אריקווה
הגבעה מעל האגם – ג'ון ודון
בית טרלוני – האנה רוטשילד
גמביט המלכה – וולטר טוויס
הליכה על החוף – דבי מקומבר
פריז לעולם נשארת – אלן פלדמן
חבוי לעין כל – ג'פרי ארצ'ר
המטבח האחורי – רומית סמסון
מדריך לציור ולקליגרפיה ז'וזה סאראמגו
הי ,אתם שם למעלה! פ יצחק בר-יוסף
בית גרמני – אנט הס
כי אני אוהב אותך – גיום מוסו
הסיפור היחיד – ג'וליאן בארנס
שקרים שקטים – מיכל שלו
המוח שלי ואני – דורון נשר
גבר נכנס בפרדס – אשכול נבו

עיון
הרפון – ניצנה דרשן-לייטנר וסמואל מ .כץ

בשירות המוסד – יצחק צפל ישורון

הספרייה נמצאת במתחם בית הספר ,הדלת הראשונה משמאל.
שעות הפתיחה :בימים שני וחמישי בין השעות 19:30 – 16:30
בואו עם מסכות!
ניתן לשלוח הזמנות ,בקשות ,הודעות וכו' לsifriya@beit-yitzhak.org.il -
להתראות בספרייה  רותי
 | 5השבוע בכפר 13/05/2021 | 1239

בית הכנסת

רקטות
"אדריכלו של היקום לעולם אינו חוזר על עצמו  ,כל יום הוא בריאה חדשה " ,ר' נחמן מברסלב
לעיתים נראה לנו שהגענו אל המנוחה ואל הנחלה .אנו מסתכלים אחורה ורואים את ההישגים ,שכבר
הישגנו ,וממש רוצים לשבת על זרי הדפנה ולחגוג .אז מגיעה תקופה ,שמחזירה אותנו אל קרקע
המציאות .כן ,אנו עדיין חיים במזרח התיכון .עד מתי? הלנצח תאכל החרב? האם לנצח נצטרך
להתמודד עם שכיננו?
אנו צריכים לזכור שאין בעולמינו מצב ,שבו כל הזמן רק עולים ,רק מצליחים ומתפתחים .תמיד תהיה
גם ירידה .תמיד תהיה לנו התמודדות ,שלא ציפינו ואנו מופתעים מחדש .ולכן כאשר נהיה מודעים
ונתמודד עם המשברים ,הרי אלה עשויים להיות ירידה לצורך עלייה" ,והעיקר לא לפחד כלל" .נתמודד
ונצליח להפוך את המשבר הנוכחי למינוף חיובי לעתיד.
עוד עצה מתורת ר' נחמן" :הרגל עצמך לחשוב מחשבות חיוביות ,הן יחוללו בך נפלאות".
עם ישראל שרד מאבקים קשים וגדולים ממה שאנו עוברים בתקופה האחרונה .בואו נתכונן לחג
השבועות ,חג הביכורים כאילו אין רקטות ,וניתן לכוחות הביטחון לנהל את המשבר כדי שנוכל
להמשיך לחגוג כאן עוד שנים רבות .
והעיקר לזכור כי "אין ייאוש בעולם כלל".

חג שמח לכולנו
הרב נחום שיר

זמני התפילות בשבתות ובחג השבועות
ימי שישי (ליל שבת)  18:45מנחה וקבלת שבת
שבת  8:00 -שחרית קריאת התורה ומוסף
שבת  16:30 -מנחה של שבת וסעודה שלישית

חג השבועות
ליל התקדש החג 18:45

לילה לבן – תיקון ליל שבועות
בשעה  23:00ניפגש בבית הכנסת לאמירת תהילים בצוותא
 - 23:30פרקי אבות  ,לימוד פרק מיוחד של עצות לחיים שאמרו לנו חז"ל
לאחר מכן לימוד ואמירת ה"תיקון" של החג .

יום החג ,יום ב 17 ,במאי 2021
 - 8:00שחרית של חג והלל
 - 9:00קריאת מגילת רות  ,קריאת התורה
 - 10:00יזכור  ,הזכרת נשמות
 - 10:30עשרת הדיברות לילדים – שי יחולק לכל המשתתפים.
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ברכות
לענבל ולטל ,לעמית ולדנה היקרים,
עם היכנסכם לביתכם,
המון בהצלחה !!!
יהא מעונכם החדש והקבוע
מלא אהבה ,אור ,אושר ושמחה!
אוהבים אתכם,

בני משפחת דקל
הפזורים בעמק חפר.

צוות חיילים מברך את:

לאור גרשטיין
ויקיר גברי
לרגל השחרור מצה"ל
בהצלחה באזרחות!

הודעות
"קונצרט אביב"  -שרים לכל המשפחה .מקהלת מורן ומקהלת הורי מורן
ביום שבת  29במאי  2021בשעה  11:00בבית התרבות בית יצחק; כרטיסים ב 30-ש"ח בלבד;
מכירת כרטיסים במכירה מוקדמת בלבד; לא תתאפשר מכירה במקום; מספר המקומות מוגבל.
להזמנת כרטיסים היכנסו ללינק הזה!
מצפים לראותכם!
שבוע הודו בארטורה  27במאי  4 -ביוני
מוזמנים למסע קסום ביבשת הודו ,ובו שפע אירועים לגוף ,לנפש ולרוח .סדנאות מגוונות ,הופעות
מרגשות והרצאות מרתקות של מיטב האמנים והמנחים .נוסף על כך יוצג אוסף ייחודי של צעצועים
אותנטיים בעבודת יד.
בשבת יריד מלא הפתעות ,שימשיך למסיבה ברוח חופשית .בגלריה תוצג תערוכת אמנות עכשווית:
“הודו – כאן ושם” .אוצרים :שמעון לב ויעל מרגלית .הפתיחה :ביום חמישי  27במאי  2021בשעה
.20:00
הצטרפו אלינו ואל תרבות מרתקת בת אלפי שנים!
לפרטים נוספים /https://arthura.org/india2021 :
לפרטים נוספים  :ארטורה  -קמפוס רופין ,עמק חפר 09-7411554
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פינת המודעה הקטנה
ביצוע פינוי של מכשירי חשמל ,גרוטאות ומחסנים.
מנשה 052-6099611

לאמנון ולשרקה קורן אתכם באבלכם הכבד
על לכתו בטרם עת של נכדכם

דולב ז"ל
מחבקים ,החברים

לשרקה ולאמנון היקרים ,לאורית ולמשפחתה,
אתכם באבלכם הכבד על לכתו בטרם עת של
נכדכם ובנכם האהוב

דולב ז"ל
חבריכם מקריית החינוך
על שם בן גוריון בעמק חפר
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