כתובת הוועד vaadmekomi@beit-yitzhak.org.il -

יום ו'  3בפברואר 0292

גיליון מס' 9201

הודעות משרד הוועד

תושבים המעוניינים לקבל את "השבוע בכפר" דרך הדוא"ל ולעזור בשמירה על כדור הארץ
מתבקשים ליצור קשר בכתובת vaadmekomi@beit-yitzhak.org.il
ניסוי צופרים
ביום ג'  ,2.7בשעה  50:01יתקיים ניסוי צופרים ברחבי המועצה האזורית עמק חפר .במהלך
הניסוי תישמע צפירה עולה ויורדת למשך  00שניות .במקרה של אזעקת אמת ,תישמע צפירה
נוספת מיד לאחר מכן.

תרבות

קאמרי לעת ערב
סדרת קונצרטים חדשה בבית יצחק
עורכות :אירית רוב ואלה טובי

קונצרט מס' 3
מחר ,מוצ"ש 72.2.2.4 ,בשעה  .2:32בבית העם

חלום אביבי בערב חורפי:
מסע בין עונות השנה עם פרנץ שוברט
דניאל יוהנסן ,טנור (אוסטריה)  -יוסי ארנהיים ,חלילן  -אירית רוב ,פסנתרנית
כרטיסים במחיר  ₪ 00בערב הקונצרט בכניסה.
כיבוד קל ,קפה ועוגה.
סדרת הקונצרטים 'קאמרי לעת ערב' מתקיימת בתמיכת הקרן לחינוך ולתרבות ע"ש יצחק פוירינג

ועדת נוער מזמינה את הנוער וההורים להרצאה בנושא בריונות ברשת

סיפורה האישי של לימור מזרחי
בנה ,דוד-אל ז"ל ,שם קץ לחייו עקב התעללות בפייסבוק
ההרצאה תתקיים ביום שני  2.6בבית העם בבית יצחק ,בשני מחזורים:
בשעה  - 51:01נוער ,מכיתה ז' ומעלה.
בשעה  – 70:00הורים לילדים בכל גיל.
ההרצאה ללא תשלום ,בהרשמה מראש אצל ענת בן זאב .010-7000075
נשמח לראות את כולם בהרצאה החשובה והמרגשת.

נוטעים בכפר –ט"ו בשבט 7102
כמיטב המסורת  -אירוע ט"ו בשבט ייחגג בשבת ה 55.7 -בשעה 50:00
בטיול ובנטיעות ברחובות ושדות המושב

בתוכנית:
יציאה מהמגרש בשער חפר לכיוון השדות המזרחיים של הכפר ,לאורך המסלול ימוקמו
נקודות נטיעת עצים (כל הקודם "זוכה") ותחנות פעילות ,יצירה וידע שיופעלו ע"י הנוער:
סחיטת מיץ תפוזים ,בישולי שדה ,הכנת ברכות בשימוש חומרים מהטבע ,מתקני פעילות
ועוד ...
סיום המסלול ברחבת גן אורה (מאחורי בית הכנסת) שם יחכו לכם תחנות הפעלה ,בית קפה
לוותיקים והכנת פיתות בהובלת שנת הבר מצווה.
*מטעמי בטיחות – לא תאושר כניסת אופניים חשמליים למסלולים ולתחומי הפעילות השונים

חדש השנה!
מתחמי שדאות
הכוללים בישולי שדה,
איפור בצבעי הסוואה,
קשירת חבלים
ומתקני פעילות
שנבנו במיוחד
ע"י הנוער לכבוד האירוע

לקראת פורים אנא רשמו לפניכם את התאריכים הבאים:
 : 0.0מסיבת ריקודים בבית העם מיועדת לגיל  51ומעלה
 -55.0עדלאידע מיועדת לכ-ו-ל-ם.
נא לא לעשות תכניות אלטרנטיביות לתאריכים אלו!!
הוועדות המארגנות

תרומת דם
ביום שני ה 50.7 -תתקיים תרומת דם בבית העם בבית יצחק בין השעות75:00-52:00 :
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רישום לגני ילדים לשנה"ל תשע"ח
הרישום לגני הילדים לשנה"ל תשע"ח בבית יצחק יתקיים במשרדי הוועד המקומי
יום שישי
יום ראשון
יום שני
יום שלישי
יום רביעי
יום חמישי

57:00 – 01:00
50:00 – 01:00
50:00 – 01:00
50:00 – 01:00
50:00 – 01:00
50:00 – 01:00

0.7.52
1.7.52
7.7.52
2.7.52
1.7.52
0.7.52

הרישום במשרדי הוועד הוא לילדי בית יצחק בלבד ,הרשומים בתעודות הזהות של
שני בני הזוג ,בהן מופיעים שמו של הילד וכתובת המגורים בבית יצחק.
מתן כתובת לא נכונה מבטל אוטומטית את אישור הרישום והוא עבירה על החוק.
הרישום לפי תאריכי הלידה הבאים:
שנתון 05.57.7057 – 5.5.7057 : 7057
גן חובה
שנתון 05.57.7050 – 5.5.7050 : 7050
גן טרום חובה
גן טרום טרום חובה שנתון 05.57.7050 – 5.5.7050 : 7050
תשלום:
התשלום לשנת לימודים הוא .₪ 5050
החיוב ייעשה דרך המיסים ויתבצע בשני תשלומים :הראשון ,בתאריך הרישום ע"ס 101
 ₪והשני ,ע"ס  ₪ 101עם תחילת שנת הלימודים.
ביטולים:
ניתן לבטל רישום עד לתאריך 0.1.6102
ביטולים יתקבלו בהודעה בכתב לפקס 00-1170201
או למייל liat@beit-yitzhak.org.il
דמי הרשמה בסך  ₪ 101לא יוחזרו לאחר מועד זה.
לפרטים נוספים ,נא עיינו בחוברת שנשלחה אליכם בדואר מהמועצה
או באתר המועצהwww.hefer.org.il :

ביטחון

אנו בעיצומו של גל פריצות במושב.
בשלושת השבועות האחרונים התבצעו שבע פריצות .הפריצות התבצעו במוצאי שבת בשעות
הערב ( 50:00 - 52:00להערכתנו)
באחד האירועים הפריצה התרחשה בזמן שהתושב נמצא בבית .להבנתנו ולפי התנהגות
הפורץ ,הוא לא הבין שהתושב נמצא בבית.
רובן המכריע של הפריצות התבצע לבתים ללא מערכות אזעקה ,או פריצה לקומה השנייה.
בלא מעט בתים לא מתקינים מיגון לקומה השנייה.
צוות הכוננות התארגן מבעוד מועד וביצע סיורים במושב על מנת לנסות ולמנוע את המשך
ההתפרצויות במוצאי שבת .בפועל בעיתוי של הפעילות בוצעה פריצה ,אבל בניגוד לעיתויים
הקודמים ביום זה בוצעה פריצה לבית אחד בלבד ולא המשיכו לבתים נוספים.
חשוב לנו להדגיש שוב מספר דברים:
 .5מערכת אזעקה חיצונית ופנימית הינה חיונית ומהווה את הבסיס ליכולת שלנו להתמודד
עם התופעה.
 .7חיבור למוקד ו/או הודעה לסייר ברגע שהמערכת הופעלה.
 .0לא לשמור בחדרי שינה דברי ערך (תכשיטים ,מסמכים ,כלי נשק  -לפחות לא כאלו שאתם
רוצים שייעלמו לכם).
 .0בבתים עם קומה שנייה נדרשת מערכת אזעקה גם בחלונות ובקומה עצמה.
סופ״ש שקט ובטוח לכולם.
איל גולן
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תרבות המרכז הקהילתי
•
•
•
•

נותרו מקומות בחוגי הילדים הבאים:
פיסול בחומר (קרמיקה) – ימי א'  ₪ 707 .57:00-52:00לחודש
התעמלות לגיל הרך – ימי ג' ₪ 700 .57:71-51:00
לגו אתגרי – ימי ה'  510 .52:00-51:51ש"ח
איפור ואפקטים – ימי ב' ₪ 700 .52:00-51:00לחודש

נותרו מקומות בחוגי המבוגרים הבאים:
• סריגה – ימי ב'  ₪ 700 .70:00-77:00לחודש
• סל אומנויות – ימי ג' ₪ 700 .70:00-77:00
לפרטים והרשמה :טל דר – רכזת החוגים 010-1757571
סדנה להורים בשיטת אדלר
לאור הצלחת הסדנה האחרונה ,אנו פותחים מחזור נוסף של קבוצת הורים לילדים בגיל
הרך בגישת אדלר.
המפגשים מיועדים להורים לילדים בגילאים .0-57
את המפגשים תנחה לאה שטרן ,מוסמכת מכון אדלר.
המפגשים בימי ד' החל מ ,5.0.7057 -בשעות  77:00 - 70:00בבית הפייס.
עלות למשתתף  ₪ 200עלות לזוג ₪ 000
מפגש ראשון ללא התחייבות וללא תשלום.
לפרטים ולהרשמה:
טל דר – רכזת החוגים 010-1757571
לאה שטרן – הדרכת הורים 017-0701110

מועדון  02ונהנים
 2.7.52 בשעה  52:51במועדון פייס הרצאה של מירי ישראלי :סיפור אהבה בין אומנות
לסביבה .מירי ישראלי הינה מדריכת אמנות ירוקה ,אמנית אקולוגית היוצרת מחומרים
שיצאו מכלל שימוש ופעילה סביבתית -מרצה בתחום יחסי הגומלין בין תרבות האדם
לסביבתו.
 50.7.52 בשעה  51:00במועדון לחבר במעברות הרצאה של רועי כהנוביץ :ביקור
וירטואלי באיראן שלא הכרתם.
הרשמה להסעה אצל ליאת במשרד הוועד טל 10-6200260 .עד יום שני בצהריים.

נופשון ים המלח במלון לוט המחודש
מחזור 62.16-00.16 - 0
פרטים נוספים והרשמה (בתשלום בלבד) במשרד הוועד.

מחזור 16.12 –62.16 - 6

קונצרטיול בעין כרם  50פברואר 7052
♫ נצא לסיור קסום בשבילי שקדיות ואהבות.
♫ נתרגש מהסיפורים שטרם נכתבו.
♫ קונצרטיול עם מקהלת הנשים "נעמה" בגן העדן החבוי בעין כרם ובכנסיית האחיות
"ציון".
מחיר למשתתף  * ₪ 521 :דרגת קושי קלה * יש להצטייד בכסא גלריה *
ארוחות בוקר וצהריים עצמאיות .ההרשמה במשרד הוועד בתשלום בלבד.
מספר המקומות מוגבל! כל הקודם זוכה!
* ביטול השתתפות יחויב בתשלום *
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נוער בית יצחק
"אם מישהו אוהב פרח ,שבכל מיליוני הכוכבים יש רק אחד
כמוהו ,די לו להסתכל בכוכבים והוא כבר מאושר"...

אירוע ט"ו בשבט
00.6

יום שבת


הודעות ועדכונים:
טיול ז'-ח' דרום (מועצה אזורית)  02-02.16חמישי שישי:
הטיול יתקיים השנה במסלולי עין עקב-מעלה דבשון ועין עקב-נחל צין ,הלינה בחאן שיירות.
מחיר  ₪ 700עבור חניך .שימו לב ההרשמה נסגרת,
שיהיה בהצלחה לשכבות הבוגרות של הסניף ,מחכים לכם לחוויה ייחודית ויוצאת דופן!
עדלאידע!
תהליך ההכנות מתחיל ממש בקרוב ,אנו קוראים לכל החניכים להתחיל לחשוב על רעיונות
ולהגיע איתם לפעולות!
בימים אלו שכבת י"ב בשיא תהליך המיונים לשנות השירות והמכינות ברחבי הארץ .מדהים
לראות את הנכונות והמוטיבציה לצאת למסגרות התנדבותיות עבור החברה הישראלית ,דבר
שלא ברור מאליו .יש לנו נוער מדהים .ובהזדמנות זו נאחל הצלחה רבה לרועי אלפי,
גל טייכמן ,טוהר סמוראי ועידו שפירא שיוצאים לגרעין אחים של תנועת הנוער בשנה הבאה!
גאים בכם.

"והנה הסוד שלי .הוא פשוט מאוד :רק בלב אפשר לראות היטב.
מה שחשוב באמת ,סמוי מן העין"
(אנטואן דה סנט אכזופרי ,הנסיך הקטן)

צוות בית יצחק 7057-7052

"אם ברצונך שאנשים יראו דברים באופן שונה ,קח אותם למקום בו לא היו מעולם"
 Noarby08@gmail.comשחר גצלר 28.-18.8108
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(ארנסט המנגווי)

בית הכנסת

ט"ו בשבט היגיע ...
בית הכנסת של הכפר מזמין את כל תושבי הכפר לחגוג את

סדר ליל ט"ו בשבט
"כִּ י ה' אֱ ֹלהֶ יָך ְמבִּ יאֲ ָך אֶ ל אֶ ֶרץ טוֹבָ ה"
ביום ה' הקרוב  ,00.07.7052 ,בשעה  50:00בבית העם
ליד שולחנות ערוכים בפירות משבעת המינים
ועד בית הכנסת
זמני התפילות
קבלת שבת בימי שישי בשעה 52:00
תפילות השבת – שחרית  01:00מנחה – 57:01
בימי חול כל בוקר 07:70

שבת

קרליבך

ביום שישי ,ערב שבת "משפטים" שעה 70.07.7052 ,52:51
לקראת חודש אדר שמרבים בו שמחה נתפלל
קבלת שבת מיוחדת ,עם שיריו של הרבי המרקד
ולאחריה נערוך סעודת שבת מסורתית בבית העם (.)51:00
את תפילות קבלת השבת יעביר מיודענו החזן אריאל דבש.
זמירות לשבת עם סיפורים חסידיים ילוו את הסעודה באווירה מיוחדת  -לא להחמיץ
המעוניינים להצטרף לסעודה ירשמו אצל מיכל ( ,עלות ,017-0710727 ) ₪ 00
מספר המקומות לארוחה מוגבל
בברכה ,ועד בית הכנסת

קופון!

י

קאנטרי בית צחק

אימון אישי חינם!
00-1001000

בחידוש  /הרשמה לחדר הכושר

קורס מצילים יפתח בקרוב בקאנטרי בית יצחק
החל הרישום ,מספר המקומות מוגבל!
הקורס בהדרכתם של חונכי המצילים בני כנען ודני רבס
ובפיקוח משרד העבודה והרווחה

*** למסיימים תוענק תעודת מציל מוסמך ***
בדבר פרטים נוספים נא לפנות לבני כנען / 017-7101700
קאנטרי בית יצחק 00-1001000
***הנחות יינתנו לאלו שימצאו מתאימים למשרת מציל בקאנטרי.
"ארגמן" -הצלה ,עזרה ראשונה והחייאה ת.ד  55000רמת גן ,מיקוד1700005 :
דוא"ל bennycnaan@walla.com :אתרhttp://www.matzilim.co.il :
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ריצה
run4it
מועדון הריצה רוצה להציע לך חבילת אימון אטרקטיבית הכוללת יעוץ תזונתי על בסיס
חודשי וכן תוכנית אימון מקצועית ומותאמת אישית.
האימונים מתקיימים בימי שלישי בשעה  50:00במגרש הכדורגל
ובימי חמישי בשעה  70:00באולם הספורט.
לפרטים והצטרפות :ליאור  .010-7770722איתי 010-7000110

כדורסל

מחנה אימון בוינגייט!
אחרי שחזרנו מברצלונה ,חיפשנו יעד קרוב יותר למחנה אימון לקט סל ה -ו .מצאנו משהו
קל״ב ...יצאנו ביום שישי האחרון כ 00ילדים למחנה אימון במכון וינגייט .הילדים התרגשו
מאוד לקראת המחנה .התחלנו ביום שישי בצפייה באימון של הנבחרת האולימפית של
הבנות והמשכנו באימון ראשון לאחר מכן .אחרי ארוחת הערב שיחקנו בטורניר פנימי
ובחצות הילדים הלכו לישון .בשבת התקיימו עוד שני אימונים כולל רחצה בבריכה .חזרנו
אחה״צ עייפים ומרוצים ,מגובשים ומוכנים לסבב המשחקים הקרוב.

תוצאות המשחקים האחרונים
ניצחון  /הפסד
בית  /חוץ תוצאה
היריב

קבוצה
קט סל א
קט סל ב

כפר יונה
עירוני נתניה

קבוצה
קט סל ב
נערים ב
קט סל א

07-77
10-00

חוץ
חוץ

ניצחון
ניצחון

המשחקים הקרובים – בואו לעודד!
שעה
תאריך
יום
היריב
פרדסיה
חוף חפר
עירוני נתניה

0/7
1/7
1/7

ו
א
א

57:00
50:00
50:00

בית/חוץ
בית
חוץ
בית

טל פרי מועדון כדורסל בית יצחק ,אביחיל ,עולש-בארותיים 017-7200010

המועצה האזורית

הסדרי אספקת קומפוסטרים ופחים חומים לפסולת אורגנית
המועצה מעודדת את התושבים להפריד במקור פסולת אורגנית לפח חום או לקומפוסטר.
קומפוסטר  -ניתן לרכוש קומפוסטר ביתי במחיר מסובסד במחצית העלות כולל הובלתו
לבית התושב בסך של  ₪ 700לתושב.
פח חום  -הסדרי הספקת פח חום לכל משפחה:
 .5פח חדש לתושב חדש – ללא עלות ,ע"ח המועצה
 .7פח שבור  /סדוק – ללא עלות ,ע"ח המועצה
 .0פח נעלם  /נגנב – התושב יחויב במחצית העלות בסך של  ₪ 21כולל הובלה
עלות הפח הינה  ₪ 510כולל מע"מ והובלה .
ניתן להזמין פח  /קומפוסטר דרך מוקד המועצה בלבד:
 502בחיוג מקוצר . 00-1020000 / 00-102000 /
בברכה ,צוות מחלקת איכות סביבה
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הודעות המרפאה

בקשות למרפאה בשרות מקוון.
ניתן לשלוח בקשות לטופס  52ולמרשמים לתרופות קבועות ,עם הסיסמה האישית ,דרך
אתר האינטרנט של הקופה או דרך אפליקציה בסמארטפון והן יטופלו תוך  01שעות.
על מנת לשלוח את הבקשות יש להיכנס דרך הלחצן "בקשות מהמרפאה" באתר.
לקבלת סיסמה ניתן לפנות למשרד המרפאה או לאחיות.
בברכת בריאות ,צוות המרפאה

פינת המודעה הקטנה
017-1007011
017-1007000

להשכרה בית (ארבעה חדרים) עם חצר פרטית.
נמצא מפתח לרכב בגן הזיכרון .ניתן לקבלו במשרד הוועד.
בית של פעם  -להשכרה בבית יצחק שער חפר
גודל  575מ"ר 0 ,חדרים וסלון גדול
נערה בת  57מעוניינת לשמור על ילדכם ברצון רב.

אנו משתתפים בצער המשפחה
על מות

חביבה הלה ז"ל
מתושבי הכפר

ליהודית ניסנבאום ובני ביתה
משתתפים בצערכם במות האח ,הדוד

מיכאל שוייגר

גילה ,תמר ,דבורה ,רוחי ,עודד ורונית
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00-1170000
017-0705101
017-1570101

