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תרבות

סדרת קונצרטים בבית יצחק
עורכות :אירית רוב ואלה טובי
עונה מס' 2102-2102 2
יצירות המופת הקאמריות בחמישה קונצרטים בהשתתפות מיטב האמנים בארץ
קונצרט פתיחת העונה:
חמישיות הקלרינט הגדולות :מוצארט וברהמס
טיבי צייגר ,קלרינט
נתאי צרי וגלעד הילדסהיים ,כינורות
שולי ווטרמן ,ויולה
אלה טובי ,צ'לו
יום שבת 9119911.91 ,בשעה  1.:0.בבית העם
כרטיסים במחיר  ₪ 04בערב הקונצרט בכניסה
כיבוד קל ,קפה ועוגה
סדרת הקונצרטים 'קאמרי לעת ערב' מתקיימת בתמיכת הקרן לחינוך ולתרבות ע"ש יצחק פוירינג

זי"ת בבית יצחק
המוסיקה הישראלית והתרבות היהודית
״אחד אלוהים מביט מלמעלה״ (להקת ״איפה הילד״),
״דוד ושאול״ (אהוד בנאי) ,״הנך יפה״ (עידן רייכל) ,״קין״ (יהודה פוליקר)...
המוסיקה הישראלית צמחה והתפתחה מתוך התרבות היהודית המתחדשת.
במפגשים ננסה להבין את הקשר בין השתיים ,את יחסי הגומלין ואת האופן בו השתמשו כותבים
ומבצעים באלמנטים מסורתיים לצורך יצירה חדשה ,מודרנית ,ולעיתים אף מרדנית.
מנחה :יותם כהן  -דוקטורנט בהיסטוריה של עם ישראל ,מרצה ומנחה קבוצות לומדות.
ימי חמישי |  | 1.10.אחת לשבועיים | בית יצחק | מחיר | ₪ 0.. :פתיחה91199191 :
לפרטים והרשמה :עדי נחשון 450-0604424

יהלו"ם – ילדים והורים לומדים
סדרת מפגשים חווייתיים להורים (או סבים וסבתות!) וילדים.
לימוד ,שיח ,הפעלות ומשחקים  -זמן איכות משותף.
מנחה :ענבל בריסקין פרי  -מנחת קבוצות וסדנאות גיבוש באמצעות משחקי ילדות.
אחת לחודש | ימי חמישי |  | 91:0.בית יצחק | מחיר ₪ 0.. :למשפחה לכל השנה
לפרטים והרשמה :ענבל בריסקין פרי 456-4608200

קייטנת חנוכה בצהרון
בחופשת חג החנוכה ניתן להצטרף לקייטנת צהרון בי"ס א-ב ,בהובלת צוות הצהרון ,על פי פרוט
הימים הבא :שני  62.66עד חמישי  60.66כולל
*שימו לב – הקייטנה והצהרון יפעלו רק בימים האלה
*הבהרה :ילדים הרשומים לצהרון משתתפים בקייטנה ללא צורך בהרשמה נוספת וללא תוספת
מחיר.
מחיר .₪ 564 :תאריכי הרשמה :יום ראשון  64.66.6462עד יום ראשון 66.66.6462
הרשמה ותשלום :משרדי המרכז הקהילתי40-8086245 :
מספר המקומות מוגבל! מהרו להירשם ,כל הקודם זוכה!

מועדון  06ונהנים
 65.66.62 בשעה  61:65במועדון פייס הרצאתה של ילנה צ'ודוקוב,
"כשקלאסי וג'ז נפגשים" ההרצאה מלווה בנגינה ובקטעי סרטים.
 66.66.62 בשעה  61:65במועדון פייס הרצאה של אביגיל ברקוביץ בנושא קהילת
השומרונים.
הרשמה להסעה אצל ליאת במשרד הוועד טל .1-6199161 1עד יום שני בצהריים1

מתחילה הרשמה לנופשון ים המלח במלון לוט המחודש
מחזור .11.0 –111.1 - 1

מחזור 101.1-911.1 - 9
(חמישה ימים ארבעה לילות ע"ב חצי פנסיון)
מחיר לאדם בחדר זוגי  ₪ 6,565 -מחיר לחדר יחיד ₪ 6,265-
מחיר ליחיד בחדר של שלושה – ₪ 6,564
הנופשון כולל הסעה מהכפר ,טיול מודרך ,אירוח ע"ב חצי פנסיון ועוד הרבה פינוקים...
מספר המקומות מצומצם אנא ,מהרו להירשם!
פרטים נוספים והרשמה (בתשלום בלבד) במשרד הוועד.

טיול דצמבר – ממגדלא למגדל ובעקבות הציפורים לאגמון החולה
יום שני  66.66.62עם המדריכה – אסתר שמואלי – סטפמן
כדאי להצטייד בנעלי הליכה נוחות ,מים ,כובע ,משקפות אישיות ומגדירי ציפורים ...
מחיר** ₪ 624 :דרגת קושי הטיול :בינונית-קלה (יש להביא כיסא גלריה)**
ארוחות בוקר וצהריים עצמאיות (ניתן להביא מהבית)
טיול מרתק! פרטים נוספים והרשמה במשרד הוועד
טיול סבים ,סבתות ונכדים (גיל  0ומעלה)
לאגמון החולה  -בשיא עונת הצפרות ביום שני  62בדצמבר  6462חופשת חנוכה
מחיר למשתתף בוגר  ₪ 624 :לנכד( ₪644 :כולל כיבוד קל ושתייה)
** יש להצטייד בארוחות בוקר וצהריים עצמאיות.
הסעות מרוכזות  :אלונית משמר השרון  M /הדרך  /עין החורש ב  42:44בבוקר
פרטים נוספים והרשמה במשרד הוועד
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נוער בית יצחק
"אם לא תקום תנועה של דור צעיר ותדע להתייצב ,לתמוך בשלום ,אבל להתנגד גם לרוצחים
במובן הפשוט שבמילה ,לרוצחים הרוצים בחיסול הסיכוי לשלום ,אתם חייבים להיות אלה ,כי בכך
עתידכם( ".יצחק רבין)

אירועי הזיכרון לרבין
בשבוע הבא יצוין יום הזיכרון לזכרו של יצחק רבין ז"ל1
נוער בית יצחק יציין את יום הזיכרון בטקס סניפי יפה ומכובד יחד עם פעילויות בנושאי
דמוקרטיה ,נגד אלימות וחדר נושא שעוסק בנושאים הנ"ל.
במדינתנו ,הזמן לעלות את הנושאים לדיון ולהבין מהי דמוקרטיה ובאיזה חברה נרצה לחיות
ולגדל בה את ילדינו תמיד רלוונטי.
החניכים מוזמנים להגיע לפעולות ולהשתתף בשיח.

פעילויות קרובות:
שכבה צעירה:
□פעולות שגרתיות בימי שלישי בשעה  .62:64חניכים מתבקשים להגיע עם חולצות תנועה ללא
כפכפים.
□  91199יום שלישי-טקס יום הזיכרון לזכרו של יצחק רבין ז"ל (בזמן יום הפעילות).
הטקס הוא לחניכים באחריותם של פעילי הסניף.
□  91191יום שבת -טיול חורף מועצתי לשכבות ד'-ו' .פרטים בקרוב!
□ 10191יום שישי -אירוע הפסטייק המסורתי לכבוד חג החנוכה!
שכבה בוגרת:
□  91-96199שישי שבת -כנס י"א בתל אביב וכנס י"ב גרעין שבילים בכפר הנוער "קדמה".
□  11-11199שישי שבת -כנס י"ב גרעין אחים במושב בית חנניה .ההרשמה לכל הכנסים נסגרת
היום!
כנס י"אhttps://sites.google.com/site/betyitzhak/home/kypzwwt-2016 -

כנס י"בhttps://sites.google.com/site/betyitzhak/---2016-
□ 0-1191שישי שבת -השתלמות חורף! היציאה חובה לכלל צוות הסניף .פרטים נוספים בהמשך.

הודעות נוספות מהנוער:
חולצות תנועה כחולה – ניתן לרכוש דרך הועד במחיר עלות של .₪ 04
מועצת חניכים -בסוף חודש נובמבר ,יתקיימו בחירות למועצת חניכים! פרטים נוספים בקרוב.
שימו לב -המשיכו לעקוב אחר הדוא"ל ,השבוע בכפר וההודעות בטלפונים ,אנו עושים מאמצים
להשאיר אתכם מעודכנים ככל הניתן .במידה ואינך מקבל דוא"ל מהנוער שלח מייל לכתובת –
 Noarby08@gmail.comכדי להתווסף לרשימות הדיוור שלנו.

נתראה ,נוער בית יצחק
"אם ברצונך שאנשים יראו דברים באופן שונה ,קח אותם למקום בו לא היו מעולם" (ארנסט המנגווי)
 Noarby08@gmail.comשחר גצלר 680-1888108
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קר בחוץ חם בקאנטרי בית יצחק !
מועדון נופש ,בריאות וספורט באווירה כפרית לכל המשפחה
בית ספר לשחייה קאנטרי בית יצחק
ההרשמה בעיצומה לחוגי השחייה לילדים מגילאי  5ומעלה בקבוצות לשיפור סגנון המחולקות לפי
רמות.
מגוון שיעורי שחייה פרטיים /זוגיים למבוגרים ולילדים
* הבריכה מקורה ומחוממת!
מועדון הכושר  -אימונים אישיים
מחירים אטרקטיביים לתושבי בית יצחק.
והכל תחת קורת גג אחת...
לפרטים והרשמה kantri@012.net.il / 40-8448404 / 411-4446166 :

מועצה אזורית עמק חפר
מחלקת הנוער שבמועצת עמק חפר יוצאת לשנה חדשה של מגוון פעילויות להורים ברחבי עמק
חפר .פעילות זו נועדה להעניק להורים אופציה להרחיב ולהעשיר את הידע שלהם בתפקיד
ההורות במטרה ליצור תקשורת מקרבת בבית ולרכוש כלים בהתמודדות עם מצבים עתידיים
וקיימים במניעת התנהגויות סיכון בקרב ילדיהם המתבגרים .מחלקת נוער בשיתוף תחום מניעת
התנהגויות סיכון רואה חשיבות רבה בפעילות זו ובמתן שירות זה להורים בהקהילה.
הורה יקר/ה!
נשמח לעניין ולהזמין אותך לקחת חלק בפעילות "הורים מחוברים בעמק חפר" לחודש נובמבר-
דצמבר:
חודש נובמבר – לרשום ביומן ולבוא! :
 - 91199 ערב חשיפה לפעילות הורים בחוף חפר – הצגת מגוון הפעילויות להורים בתחום מניעת
התנהגויות סיכון .מיועד להורים לילדים בגילאי  64ומעלה .שעה  ,64:44מרכז קהילתי חוף
חפר/כפר ויתקין.
 - 91199 נפתחת סדנה לקבוצת הורים בגישת אדלר עם שני מנחים מוסמכים מטעם מכון אדלר.
 60מפגשים בנושאים הרלוונטיים שמעסיקים את כולנו בהורות.
הסדנה תתקיים במרכז הקהילתי ליד צומת רופין ,66:44-64:44 ,בחדר ההדרכה של מחלקת
הנוער .מיועד להורים לילדים בגילאי  .4-66מחיר מעולה ומסובסד בהרשמה מראש.
 - 0.199 הרצאת הורים .מרצה :ד"ר אנאבלה שקד" ,משמעת ללא עונשים" ,מיועד להורים
לילדים בכל הגילאים ,64:44 ,בית העם בחיבת ציון ₪ 64 ,בהרשמה מראש.
חודש דצמבר – רק לשריין תאריכים:
 - 5.66 הרצאת הורים ,מרצה :שרון כהן " -משמהות  -מהילד שבי אל הילד שבך" ,מיועד להורים
לילדים בכל הגילאים ,64:44 ,במועדון לחבר קיבוץ העוגן ₪ 64 ,בהרשמה מראש.
 -65.66 הרצאת הורים ,מרצה :שלומית הברון – "מידע אמין על מין בעידן האינטרנט" .מיועד
להורים לילדים בביה"ס יסודי ,64:44 ,בממ"ד בביה"ס קדם ₪ 64 ,בהרשמה מראש.
 - 60.66 הרצאת הורים ,מרצה :חיים עמית – "מנהיגות הורית" .מיועד להורים לילדים בכל
הגילאים ,64:44 ,בית העם בית יצחק ₪ 64 ,בהרשמה מראש.
פרטים נוספים והרשמה להרצאות יינתנו ויפתחו במהלך חודש נובמבר.
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תוכנית פינוי אשפה בחודשים נובמבר  1.91ועד מאי 1.91
החל מיום ראשון  64בנובמבר ( )64.66.6462אנו חוזרים לפינוי חד שבועי של הפח החום בעמק
חפר.
בחודשים נובמבר  6462ועד מאי  6461כולל ,יפונה הפח החום פעם אחת בשבוע.
הפחים הירוקים והכתומים מפונים באופן קבוע פעם אחת בשבוע.
בבית יצחק יפונו הפח החום והפח הירוק ביום חמישי והפח הכתום ביום שלישי
כל בעיה בנושא תברואה ופינוי פסולת ,התושב מתבקש לפנות לקבלת מענה ,דרך מוקד המועצה:
 641חיוג מקוצר . 40-8014440 / 40-8014444 /
בכבוד רב ,ענת בן דרור מנהלת מח' איכות הסביבה ,קיימות ותברואה

דרושים במועצה האזורית
למועצה אזורית עמק חפר דרוש/ה :מוביל/ת תהליכים קהילתיים
קו"ח יש להעביר למייל nehcama@hefer.org.il
רק פניות מתאימות תענינה.
תיאור התפקיד :הובלת תהליכים קהילתיים רחבים בישובים בגישה קהילתית וראייה ארגונית-
מערכתית ,הובלת תהליכים בין יישוביים ומועצתיים ,יעוץ והדרכה לבעלי תפקידים מרכזיים
ביישוב והנהגתו בהיבטים חברתיים וארגוניים ,תיווך הקשר בין היישוב והמועצה האזורית,
תכנון וביצוע פרויקטים שונים ועוד.
היקף משרה11-9..% :
דרישות התפקיד
תואר ראשון במדעי החברה /יעוץ ארגוני  /עבודה סוציאלית קהילתית.
יכולת הדרכה וייעוץ ,יכולות בינאישיות ברמה גבוהה ,תפיסה קהילתית ,כושר ביטוי טוב בכתב
ובע"פ ,יכולת עבודה באופן עצמאי ,הכרות עם ניהול ישובים במגזר הכפרי ,ניידות ,שעות
עבודה גמישות (כולל עבודת אחה"צ וערב).
הגדרת התפקיד
הובלת תהליכי פיתוח ותכנון קהילתי ואסטרטגי בישובים.
הובלת תהליכים בישובים המצויים בקונפליקט  /משבר בהנהגה או בקהילה.
פיתוח שיתופי פעולה בין אשכולות ישובים .הכנה והנחיית מפגשים  /פורומים /קבוצות דיון
תכנון וביצוע פרוייקטים שונים.
למועצה אזורית עמק חפר דרוש/ה :מלווה ישובים
קו"ח יש להעביר למייל  nehcama@hefer.org.ilרק פניות מתאימות תענינה.
תיאור התפקיד :ליווי ישובים בגישה קהילתית וראייה ארגונית-מערכתית ,התפקיד כולל יעוץ
והדרכה לבעלי תפקידים מרכזיים ביישוב והנהגתו בהיבטים מוניציפאליים ,תקציביים
וארגוניים ,תיווך הקשר בין היישוב והמועצה האזורית ,תכנון וביצוע פרויקטים שונים ועוד.
היקף משרה11-9..% :
דרישות התפקיד
ניסיון מוכח וידע בניהול ישובים כפריים ,יכולות בינאישיות ברמה גבוהה ,כושר ביטוי טוב בכתב
ובע"פ ,יכולת עבודה באופן עצמאי ,שעות עבודה גמישות (כולל עבודת אחה"צ וערב).
עדיפות לבעלי תואר ראשון רלוונטי ,ניידות – חובה.
הגדרת התפקיד
טיפול ומתן מענה לפניות ישובים בסוגיות שונות ,קשר יזום עם בעלי תפקידים ביישובים,
קליטת בעלי תפקידים חדשים בוועד ,הנחיית מפגשים  /פורומים /קבוצות דיון ,תכנון
וביצוע פרוייקטים שונים.
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תודות
ברצוננו להביע את תודתנו והערכתנו על בניית מבנה לשימוש תנועת הנוער ,בהובלתו של רמי בלו,
האחראי על תחום התשתיות בוועד ,וכן לחיים יפרח והרצל חסון.
פתרון מצוקת המבנים באופן מהיר מאפשר לנוער להתחיל את שנת הפעילות ללא דאגות בנושא
ובמשנה מרץ!
בתודה ובהערכה,
נוער בית יצחק וועדת הנוער

ברכות
לעידן פינר
ברכות חמות לסיום מסלול הלוחם בחיל הים.
מאחלים הרבה הצלחה בהמשך הדרך.
גאים ואוהבים ,המשפחה

פינת המודעה הקטנה
להשכרה לטווח ארוך :בית  2חדרים במיקום מצויין ,על נחלה
גדולה ומרווחת.
להשכרה בבית יצחק ,בית  0חדרים  +חצר גדולה +מחסן .כניסה
מיידית .רחוב העליה 66
"להיות המוביל ולא המובל של חיי" הרצאה חווייתית כוללת כלים
מעשיים להתמודדות בחיי היום יום .מטפלת בגישה .CBT
חמישי  60.66.62בשעה  ,64:44-68:44בעלות  .₪ 54דרך נירה 65
מחפשת מטפלת לתאומות בנות חודש לעזרה למספר שעות פעמיים
בשבוע.

6

יוסי

456-2462624

אלי

456-6254014

סימה מקורי 454-2625062
ילנה

450-2528118

