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

גיליון מס' 2301

יום ו'  12בפברואר 1322

משולחן הוועד

בשבוע שעבר התקיימה התרמת דם.
תודה לילדי שנת הבר מצווה שהגישו שתייה חמה :אלה כרמי ,ליהי שבח ,יובל לנדאו,
גלי דגן ,סיוון סמיש ,גיא שלגל וגילי סמבורסקי.
ותודה להורים המלווים :הילה שבח ואירית כרמי.
אנו מלאי תקווה שבפעם הבאה יגיעו הרבה יותר תורמים!

ביטחון

סייר 350-4432022 427/
רב"ש  -אילן וגנר 353-505000/
משטרה 033
מוקד ביטחון עמק חפר 03/

תרבות

מסיבת פורים

היכונו היכונו
הנשף המסורתי יתקיים ביום שישי  0202.3.3בבית העם
פרטים בהמשך...

כדורמים

שחקני הכדורמים של הפועל בית יצחק (גיל  ).1עלו לגמר גביע
המדינה!
המשחק (מול טבעון) יתקיים בבריכה בווינגייט ביום שבת ,כנראה בשעה .04:03
כולם מוזמנים לבוא לעודד!
לפרטים צרו קשר עם רגב גורן 352-2044404

עדלאידע .3.3
רשמו ביומנים! יום שבת ה .3:33 ..202.3 -בבוקר
והפעם ,עדלאידע בנושא:
"עשורים  -תקופות בעבר ,בהווה ובעתיד"

הוציאו את האלבומים ,הפעילו את הדמיון ותנו ליצירתיות מעוף...

מוזמנים להקדים ולהירשם לאחת מחמש הקטגוריות הבאות:
 .0גני ילדים
 .4כיתות א'-ג'
 .0כיתות ד'-ו'
 .2כיתות ז'-י"ב
 .5חיילים7בוגרים7משפחות
נבקש מכל קבוצה למנות נציג אחראי ולעדכן את מלי בוועד על נושא העגלה הנבחר.
שיפוט:
כבכל שנה ,כל קבוצה תיבחן ע"פ הקריטריונים הבאים:
• מקוריות
• מורל
• נראות העגלה והמשתתפים
• הכנה עצמית של התלבושות והמיצגים
*לרשימת העגלות הפנויות יש להתעניין בוועד
התחילו להתכונן...צוות העדלאידע

תרבות עמק חפר

ביום רביעי  7....8החל מ ,.3:.1-בבית העם בבית יצחק
לרגל יום האישה הבינלאומי:
הקהילה בשלוחה" :ערב נשי-אישי ובשבילי"

בתוכנית:
"חלונות ליוצרות" –הצגת עסקים ותחומי עיסוק (כולל כיבוד קל):
נשות השלוחה שהינן בעלות עסקים ,נותנות שירות ,יוצרות.
המעוניינות להציג את תחומי עיסוקן יתקשרו
לתחיה ברקו  354-4434030או לחני מיטרני-שפיגל 354-0420450
הצגה" :שירלי ולנטיין"  /תיאטרון "מראה" עם השחקנית קארין מרום
מחזה מאת :וילי ראסל  7בימוי ועריכה מוסיקלית :הראל קרטס 7
עיצוב תפאורה ותלבושות :בלה חבצקין  7עיצוב תאורה :מאיר אלון
סיפור על אישה ,שבסבך חיי השגרה המשעממים ,מגלה מחדש את האושר ,האומץ והאהבה
העצמית .הסיפור הוא משל על גילוי הכוחות הפנימיים ומציאת האומץ להגשים חלומות ותקוות
שאבדו.
מחיר - ₪ 23 :מומלץ להירשם להצגה מראש באתר המועצה WWW.HEFER.ORG.IL
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סדנאות הורים:
בימי רביעי החל מתאריך  0.0.0/בין השעות  43:03-44:03בבית פיס
למה צריך להגיד כל דבר אלף פעמים?!
עם המרצה לאה שטרן – מוסמכת מכון אדלר
בסדרה של עשרה מפגשים ,המיועדת לקבוצת הורים לילדים בגיל הרך (,)3-04
נקבל כלים להורות יעילה יותר ,תוך שמירה על יחסים ואווירה טובה בין כל בני המשפחה.
מפגש ראשון ללא התחייבות וללא תשלום
לפרטים ולהרשמה:
לאה שטרן7 7 354-0035440 -טל דר :רכזת חוגים מרכז חפר352-5404045 :
מחיר לכל הסדנא₪ /33 :

תחרות הסיפור הקצר  -לקראת שבוע הספר
"קול קורא"  -תחרות הסיפור הקצר 7102

לכבוד שבוע הספר העברי לשנת תשע"ז  ,430/ -תתקיים גם השנה תחרות הסיפור הקצר .התחרות
פתוחה לכל תושבי עמק חפר.
התחרות תתקיים בשתי קטגוריות :קטגורית נוער וקטגורית מבוגרים.
המעוניינים להשתתף בתחרות ישלחו סיפור אחד בלבד בשלושה עותקים לכתובת הבאה:
"תחרות הסיפור הקצר" ,הוועד המקומי בית יצחק שער-חפר.
יש להכניס את שלושת העותקים למעטפה אחת.
שם הכותב ,קטגורית הסיפור (נוער או מבוגרים) כתובת ומספר הטלפון שלו ייכתבו על גבי המעטפה
או על פתק נלווה בתוכה (ולא על גבי דפי הסיפור) .אין לשלוח סיפורים בדואר האלקטרוני!
הסיפורים ייקראו בעילום שם על ידי חבר שופטים.
כללי התחרות:
 .0הסיפורים ייכתבו בשפה העברית בלבד ,ויכללו עד  4,533מילים.
 .4על הסיפור להיות פרי יצירה מקורית של המשתתף ושלו בלבד.
 .0כל משתתף רשאי להגיש לתחרות סיפור קצר אחד בלבד ,פרי עטו.
 .2המועד האחרון להגשת סיפורים לתחרות הוא – 40.5.430/
 .5את הסיפורים יש לשלוח ל"וועד מקומי בית יצחק".
 .0הסיפורים ושמות מחבריהם יפורסמו ע"י המערכת.
לשלושת כותבי הסיפורים הנבחרים בכל קטגוריה יוענקו פרסים (שוברים לרכישת ספרים) בערב
מיוחד ,בהשתתפות הסופרת איריס אליה כהן ובליווי מוסיקלי של גבריאל הדר ,שיתקיים ביום ד'
 ,02.0.430/בשעה  43:33בבית העם בבית יצחק.

בואו להכיר את צוות המדריכים של חדר הכושר!
• אימון ראשון חינם לכל מתאמן חדש!
• מכשירים חדשים מבית TechnoGym
• בניית תוכנית וריענון לכל מתאמן בכל שלב
***** הנחות מיוחדות לתושבי הכפר ******
קאנטרי בית יצחק

המגדל  ,0/בית יצחק
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34-4004343

מועדון  13ונהנים
 44.4.0/ במועדון פייס בשעה  0/:05הרצאה של משה ליכומנוב 01 : :שנות יהדות סין.
סיפור אישי מרתק של המרצה אשר נולד וגדל בסין ,בליווי מצגת וקטעי סרטים.
 /.0.0/ בשעה  0/:05במועדון פייס ,מפגש פורים -קרנבל במוסיקה הקלאסית עם ילנה
צ'ודוקוב .בהרצאה משעשעת לוקחת אותנו המוזיקולוגית ילנה צ'ודוקוב אל עולמן היפה
של היצירות שגורמות לנו לצחוק .ההרצאה מלווה בסרטונים עם ביצועים של מוסיקאים
גדולי שם ובנגינה של המרצה.
 02.0.0/ בשעה  04:33במועדון לחבר בקיבוץ מעברות ,הרצאה של ד"ר אבי זלבה "האדם
שבתוך המדים" ,סיפורו האישי של קצין משטרה בירושלים.
הרשמה להסעה אצל ליאת במשרד הוועד טל 10-6000260 .עד יום שני בצהריים.

טיול מרץ  71.8רכבת העמק
"אנרגיה חיובית ומתחדשת"
ביום רביעי  01.10.02עם המדריכה אסתר שמואלי סטפמן
נצא בעקבות חידושים בתחום התחבורה והאנרגיה לאזור הגלבוע:
נתחיל בטיילת החדשה באלרואי שבה נלך על פסי הרכבת ,נספר את סיפורה של רכבת
העמק ונדבר על תחנות הרכבת השונות ,נבקר בכפר יהושע בתחנת "תל שמאם"
נסע ברכבת העמק החדשה מכפר יהושע לבית שאן.
נבחן את תחנות רכבת העמק המחודשות ,ואת התחנות הישנות.
נעלה למעלה הגלבוע שם נצפה מקרוב בטורבינות החדשות להפקת חשמל בכוח הרוח,
נכיר את פרויקט אנרגיה שאובה :הפקת החשמל באמצעות התפלת המים בגלבוע ,
ועל הדרך נהנה מתצפיות מרהיבות ושדות הפריחה .
מחיר** ₪ 003 :דרגת קושי הטיול :בינונית קלה (יש להביא כיסא גלריה)** -
ארוחות בוקר וצהריים עצמאיות (ניתן להביא מהבית)
ההרשמה במשרד הוועד בתשלום בלבד .מספר המקומות מוגבל! כל הקודם זוכה!
* ביטול השתתפות יחויב בתשלום *

4

נוער בית יצחק
עדכונים
שיחת הורים וחניכים לשכבת ח' -ביום חמישי שעבר קיימנו מפגש שחיבר בין הורי שכבת
ח' ,חניכי השכבה והמדריכים .מטרת המפגש הייתה לחשוף את ההורים לשנת ח' שמתחילה
כבר החודש ,לספר על החוויות שהחניכים עוברים בתנועה ,יחד עם מדריכי הקבוצה גל
טיכמן ורועי אלפי ,ולעדכן מה צפוי לנו בהמשך השנה .המפגש היה מהנה ומוצלח והנוכחות
הייתה מרשימה! תודה לכל מי שהגיע וראה בכך חשיבות.
טיול ז'-ח' לחרמון -היום ,בשעות הבוקר המוקדמות ,יצאו חניכי שכבות ז'-ח' מאזור עמק
חפר ,צפונה לחרמון .ההנאה מובטחת ,והגיבוש יחד עם מדריכי הקבוצות מהתנועה וחבריהם
מהמועצה האזורית בעל ערך רב!

מה עוד לפנינו?
ביום שלישי הקרוב ,ה 76.7תתקיים בתנועה פעילות בישולי שדה שפעילי הסניף בנו וארגנו
בשטח התנועה! החניכים מוזמנים להגיע עם בגדים שאפשר ללכלך ונעליים סגורות .נתראה
ב 00:43עם חולצות תנועה!
עדלאידע  -7102חג פורים מתקרב אלינו וכמו בכל שנה אנו מציינים את החג באירוע
עדלאידע חגיגי בכפר! כל שכבת גיל בוחרת נושא ובונה עגלה לכבוד האירוע .תהליך החשיבה
על נושא ורעיונות לעגלה ,העשייה והעבודה יחד מייצרים אינטראקציות חברתיות מיוחדות
ומפתחים כישורים ומיומנויות ,כמו לקיחת אחריות ,יוזמה ,עצמאות ,יצירתיות ושיתוף
פעולה .מאחלים לכל השכבות הצלחה ועשייה מהנה ומגבשת .נתראה ב 00.30
טיול פסח תנועת הנוער  – 7-4.14גם השנה בפסח נצא לטיול! והפעם צפונה לאזור הכרמל
הירוק והיפיפייה! הלינה תתקיים בחניון יער עופר ,ונטייל במסלולים :יער עופר ,נחל רקית
ורכס אצבע .עלות הטיול הינה  ,₪ 043בימים הקרובים תיפתח ההרשמה דרך לינק שישלח
אליכם לפלאפון ולמייל.
צעדת תנועת הנוער! תנועת הנוער "האיחוד החקלאי" חוגגת  03שנה ולכבודה נצא לצעדה
יחד עם כל יישובי התנועה והקהילות .הצעדה הינה חלק מטיול פסח ,ביום השלישי של הטיול
נצא מאזור הכרמל למרכז הארץ לחגוג יחד אתכם! פרסומים ישלחו אליכם ,נשמח לראות
אתכם ב 2.32יחד איתנו!
טיול הכנה לצוותים לקראת פסח 0/-04.30 -שישי שבת!
צוות בית יצחק 7100-7102

" אם ברצונך שאנשים יראו דברים באופן שונה,
קח אותם למקום בו לא היו מעולם( " .ארנסט המנגווי)
 Noarby08@gmail.comשחר גצלר 35.-65.-5615
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מועצה אזורית
חיסון נגד כלבת
ביום ראשון  35.30.0/בין השעות .34:03-34:33
נבצע חיסון נגד כלבת ע"י בית העם.
מחיר החיסון כולל רישיון  ₪ 0/3.33 :לכלב(ה) לא מסורס7מעוקרת
 ₪ 50.53לכלב(ה) מסורס7מעוקרת ₪ 04.33 ,לכלב לא מעוקר מגיל  4שנים.
 ₪ /0.33מחיר שבב
יש להביא את הרישיון שנשלח אליכם כשהוא משולם!
החיסון בישובים נעשה אחת ל  0חודשים .יש לחסן כל כלב פעם בשנה.
כמו כן ניתן לחסן בכל יום חמישי בבוקר בין השעות  4:03 – /:03בבניין המועצה או אצל רופאים
פרטיים שהם מחסנים מורשים .מס' טלפון לבירורים 34-44400/3 :
בברכה ,ד"ר אודי לבל ,מנהל המחלקה הווטרינרית

מכתבים למערכת
 02בפברואר 430/
ברצוני לפרסם את מכתבה של אלישבע הרשקוביץ ,המחנכת שלי ,שנשלח אליי בעקבות מכתבי
במלאת  03ללכתו של יגאל עזרא ז"ל
לחגית שלום רב,
קראתי את דברייך על יגאל ,והזדהיתי אתך מאוד.
ב 0454-כשהגענו לכפר ,הציעו לי ללמד את כיתה א' ,ולעבוד במגדל .את כיתה א' לא לימדתי אף
פעם בזמנו ,ולא ידעתי איך מקנים קריאה ,אבל לא הייתה לי ברירה .הלכתי להשתלמויות.
עבדתי במגדל ללא שעון בסדר של שיעורים ושל הפסקות .זו הייתה הממלכה שלי .כשעשיתי
הפסקות ,ישבתי עם הילדים תחת העצים ,ובאהבה סיפרתי להם סיפורים .אז הייתם יגאל ואת
ילדים קטנים.
אני זוכרת את רצינותכן שלך ושל אחותך ,וכבר אז רציתן להיות מורות .ואכן הגעתן לכך בהצלחה.
עד כמה שאני יודעת ,הייתי האחרונה שלימדה במגדל .ללא ספק ,זה מקום מתאים לזכרו של יגאל
עזרא ז"ל.
בברכה ,אלישבע הרשקוביץ.
הערה של חגית :לצד אלישבע ,זכינו ללמוד עם מורים נוספים מבית יצחק :אורי זמירי ,אורנה גלזר
והניה גוגנהיים ז"ל ולידיה שמולקה תבל"א .בהמשך השנים הצטרפו לבית הספר מורות נוספות,
תושבות בית יצחק ,כמובן ,לצד מורים מהסביבה.
בברכה ,חגית רביד (המכתב פורסם כלשונו ,באישורה של אלישבע הרשקוביץ).

תודות
ברצוננו להודות לרב שיר אשר ליווה אותנו במהלך השבעה.
לחברה קדישא על הטיפול המסור.

משפחת וולפס

פינת המודעה הקטנה
353-4/443/2

יונדאי אקסנט  4330במצב טוב מאד ₪ 5333

במלאות  03לפטירתה של אימנו

חביבה הלה ז"ל

תתקיים גילוי מצבה ואזכרה
ביום ראשון  40.4.430/בשעה 05:33
בבית העלמין בבית יצחק הקהל מוזמן
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