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

גיליון מס' 8501

יום שישי ,י' באלול תשע"ז 8 ,בספטמבר 7582

בהמשך לפרסום והנחיות להתקשרות בן בטחון  -להלן כמה הבהרות:
תושבים המעוניינים להתחבר לבן בטחון:
במידה ואינכם מצליחים להשיג את מיטל משירות הלקוחות של "בן בטחון" ,אנא השאירו לה  SMSעם
הפרטים שלכם והיא תחזור אליכם .דאגו מולה לחתום על נספח השינויים להסכם.
פרטי התקשרות מיטל  -טלפון 045-4411150 :אימיילMeitaly@Ben-Security.co.il :
מנויים של בן בטחון:
מאחר והנכם כבר מחוברים ,פנו ישירות להנה"ח של בן בטחון ( 00-6667777בקשו את הדס) והסדירו
מולם את נושא התשלום בהתאם להסכם ₪ 14 :לחודש (כולל מע"מ) לבית מגורים ו ₪ 60-לחודש (לא
כולל מע"מ) לבית עסק.
דאגו מול מיטל לחתום על נספח השינויים להסכם.
פרטי התקשרות מיטל  -טלפון 045-4411150 :אימיילMeitaly@Ben-Security.co.il :
מנויים של תום אבטחה:
קודם התחברו לבן בטחון .לאחר מכן ,בצעו את הניתוק מתום אבטחה ע"י הודעה לחברה על הניתוק.
במידה ולא עונים לכם בתום אבטחה ,תוכלו לשלוח הודעה עם הפרטים שלכם לפקס 00-6770670
ובקשו שיאשרו את קבלת ההודעה.
חשוב לזכור – ההתחברות עם בן ביטחון ,החתימה על ההסכמים איתם ,הסדרת התשלומים והניתוק
מתום אבטחה כל אלה באחריותו של התושב ,נא דאגו לבצע זאת כמפורט לעיל.
לשאלות ולהבהרות ניתן לפנות למורן במשרד הוועד – טלפון 250-6696466

משולחן ועדת נוער

בסוף חודש אוגוסט ,רכזת הנוער הנפלאה שלנו ,שחר גצלר ,מסיימת את תפקידה ועוברת להתגורר
בדרום על מנת להתמקד בלימודיה .בשנתיים האחרונות הובילה שחר את כל פעילות הנוער בבית יצחק
במסירות ומקצוענות חסרות תקדים .שחר השתלבה כל כולה בחיי הנוער בסניף ובמושב.
ועדת הנוער והשכב״ג נערכים למסיבת פרידה מרגשת שתביע את הערכתנו ותודתנו לשחר.
ברכות חמות לרכזת הנוער החדשה שלנו ,אסנת גל-כץ ,בת הכפר ,שחוזרת אלינו עם משפחתה כדי
להוביל את פעילות הנוער.
יש לנו זכות גדולה לחיות במקום שמתעדף את פעילות הנוער בעדיפות עליונה .אנחנו גאים בהישגים
של בני הנוער שלנו ,תחת הובלה של צוות כל כך מסור ואיכותי.
בהצלחה לשחר בלימודים ובהצלחה לאסנת בתפקיד החדש!
ועדת הנוער

מרוץ בית יצחק-שער חפר ה4-
ע"ש שי עופר ז"ל
יוצא לדרך! יום שישי02.02.0202 ,

כולם מוזמנים להירשם באתר5 SPORT LIVE :
ללחוץ על התמונה "מרוץ בית יצחק" ולהירשם.

חג המים מחר! ראו פרטים בדף המצורף בסוף הגיליון

מועצה אזורית

עמק חפר – רשות מובילה בהפרדה למיחזור:
כיצד שומרים על הסביבה ועל ההצלחה?
שיפור ונוחיות בהפרדת הפסולת למיחזור ,בבית התושב .
פסולת אורגנית לפח החום (ניתן לפנות בשקיות) :כל שאריות המזון ללא מיכלי אריזה ,גללי חיות
מחמד ,גזם גינה רך בלבד ללא ענפים.
פסולת אריזות לפח הכתום :נא להכניס לפח הכתום אריזות נקיות :אריזות מתכת ,אריזות פלסטיק
(בקבוקי שתייה נא להשליך לכלוב הבקבוקים  /מיחזורית) ,שקיות ניילון ושקיות חטיפים ,קרטוני חלב
ומיץ (אריזות קרטון קטנות ודקות נא להשליך למיכלי הנייר) .
פסולת בת מיחזור למרכז ההפרדה למיחזור :פסולת יבשה ונקייה הכוללת אריזות זכוכית (בקבוקים,
צנצנות ועוד)  -נשברות ,לכן יש לפנותן למיכל הסגול המיועד לכך במרכז ההפרדה למיחזור ביישוב.
בקבוקי שתייה מפלסטיק  -נפחם רב ולכן יש לפנותם לכלוב הבקבוקים שבמרכז ההפרדה למיחזור.
אריזות קרטון גדולות  -נפחן רב ולכן יש לפנותן לכלוב הקרטון שבמרכז ההפרדה למיחזור ביישוב.
נייר וקרטון דק – אינם אריזה ולכן נמשיך לפנותם למיכלי הנייר הכחולים במרכז ההפרדה למיחזור
בגדים ונעליים משומשים במצב טוב – נמשיך לפנות למיכל הטקסטיל הירוק במרכז ההפרדה למיחזור.
מוצרי חשמל ואלקטרוניקה גדולים יפונו מבית התושב ע"פ חוק מחזור אלקטרוניקה .מכשירים קטנים
יפונו לעגלת האלקטרוניקה העוברת בין יישובי המועצה  -הודעה תימסר לתושבים על מועד הגעתה
ליישוב.
התושבים מתבקשים להקפיד על ההפרדה לפחים והמיכלים הייעודיים .השלכת פסולת שאינה תואמת
את הפח  /המיכל הייעודי תגרום לתקלות חמורות אותן עלינו למנוע עם מאמץ קטן ותשומת לב.
שינוי קטן באורח חיינו יוביל לחיסכון גדול בטיפול באשפה ,בנוסף לתרומתנו לשמירה על סביבתנו.
בברכה ,מחלקת איכות סביבה וקיימות מועצה אזורית עמק חפר
בעמק חפר נלחמים ביחד במכת היתושים ובעיקר ביתוש הטיגריס האסייני
בעקבות ממצאי המשרד להגנת הסביבה לפיהם התגלה בשנים האחרונות יתוש הנמר האסייתי
ברשויות רבות ברחבי הארץ ,בתוכן גם באזורנו ,אנו פונים אליכם בבקשה לעזור לנו למגר את התופעה.
יתוש זה פעיל גם בחורף ובעיקר בחודשי האביב והקיץ .בניגוד ליתוש הרגיל שעוקץ בשעות הערב יתוש
זה עוקץ בעיקר בשעות היום .הוא מסוגל לעוף עשרות מטרים בלבד ,כך שמוקדי הדגירה שלו נמצאים
בחצרות בתיכם ובמרפסות ,תחתיות עציצים ,צמיגים ,בריכות שחיה שרוקנו לתחילת החורף וצברו מי
גשמים.
יש להדגיש כי מעבר למטרד הרגיל שגורמים היתושים ,הנעקצים נחשפים בעת האחרונה למחלות
המועברות על ידי יתוש זה וחובה לעשות כל מאמץ כדי למגר את המפגע.
לכן ,אנו מבקשים מכל אחת ואחד מכם לסרוק היטב את החצר הפרטית ולפעול כדלקמן:
לייבש מקורות מים עומדים בחצרות ובסביבת הבתים ,למנוע דליפות בברזים ומערכות המיזוג ,לנקז
מים מגגות ומקלטים ,לפתוח מרזבים סתומים ולשחררם ,לייבש מים במכלי מים על הגגות ,לכסות
היטב את בורות הביוב ,לרוקן בקבוקים ,תחתיות עציצים ,אגרטלים ,אדניות ,חביות ,גיגיות ,צמיגים,
בריכות שחיה לא פעילות ,בריכות דגי נוי (ללא דגים) ,אמבטיות ישנות ,דליים ,כדים ,מזרקות ביתיות,
צמחים בעלי השקיה עלית (ברומלודים) וכל כלי קיבול אפשרי בו עשויים להצטבר מים.
רצוי למלא את תחתיות העציצים והאדניות בחול ים.
במקרים בהם לא ניתן לנקז את עודפי המים יש להשתמש בתכשיר הדברה כגון :אקואטיין ע"פ הנחיות
היצרן המורשה לשימוש לקהל הרחב (תכשירים ביולוגיים ידידותיים לסביבה – בטפטוף מספר טיפות
במקווה המים).
ניתן להיכנס לאתר של המשרד להגנת הסביבה באינטרנט ולהתעדכן בחומרים המותרים לשימוש.
רק במאמץ משותף ובזכות שיתוף פעולה בינינו נוכל למזער את התפתחות וריבוי היתוש ,למנוע מטרד
קשה ולשמור על בריאותנו.
אם נתקלתם במוקדי מים עומדים או במטרדי יתושים אנא התקשרו למוקד המועצה 106
ו/או בטלפון .00-6065505/5
בברכה ,מחלקת קיימות איכות הסביבה ותברואה
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מועדון  06ונהנים
אחרי חופשת קייץ קצרה ,אנו חוזרים לפעילות מועדון  70ונהנים ,מקווים שנחתם בחודש אוגוסט
ומצפים לכם במועדון שלנו ,כולם מוזמנים.
 ביום שלישי  4.0בשעה  16:00נפגש במועדון פייס לפתיחת העונה עם הרצאתו של סמי סירואה
"יוצא מהבועה" -סיפור אישי על תקשורת אחרת ועל התמודדות כילד שמגיל  5משמש להוריו
החרשים גשר עם עולם השומעים .ההרצאה כוללת התנסות חוויתית ,שירה מרגשת בשפת
הסימנים וסיפורים משעשעים.
 ביום שלישי  11.0בשעה  16:00במועדון לחבר בקיבוץ מעברות בהנחייתה של אסנת גולדפרב
ארזואן "וזוהי רק ההתחלה" הרצאה חגיגית ומוזיקלית לקראת חגי תשרי.
 ביום שלישי  10.0בשעה  16:14ירצה בן הכפר ,יהודה שפר (ויילר) ,הנושא" :פרשת נפילתם של
כ  0522ארץ ישראלים בשבי הגרמני במלחמת העולם השנייה "
התכנסות במועדון בשעה 16:00

ההרצאות מתחילות בשעה  ,02:05נא לדייק.
בימים הקרובים תחולק התכנית השנתית בתיבות הדואר.
שנת הפעילות במחלקת ותיקים של המרכז הקהילתי האזורי מתחילה
ההרשמה למכללה ,למועדון טרום בכורה ולהצגות עם הסעה נעשית בוועד.
הרשמה להצגות בהיכל התרבות בנתניה תיעשה במרכז הקהילתי.
חשוב לציין בעת ההרשמה למכללה ולמועדון הסרטים אם מעוניינים בהסעה.
תשלום  -אפשר ומומלץ לשלם בכרטיס אשראי.
חשוב שכל מי שיש לו כתובת דוא"ל יציין אותה כדי שיוכלו לעדכן את התושב ישירות אודות תכנים
חדשים ושינויים.
רצוי להירשם למופעים ,לנופשונים ולטיולים מוקדם ככל האפשר כיוון שמספר המקומות מוגבל.
כל הקודם זוכה.

מועדון טרום בכורה – רואים לפני כולם
החוג יתקיים בימי שלישי (אחת לחודש) באולם בעין החורש
בהנחייתם של רחל אסטרקין ומרצים אורחים
 4מפגשים בימי שלישי בתאריכים:
11.7.16 14.4.16 10.5.16 7.5.16 15.1.16 17.1.16 10.11.16 6.11.16 15.10.16
שימו לב! יתכנו שינויים בתאריכי הסרטים -הודעה למינויים בלבד
בתוכנית:
 0:10 -0:00התכנסות  +כיבוד ושתייה חמה-קרה
 0:54 -0:10הרצאה
 11:00 - 0:54הקרנת סרט בטרום בכורה
 ₪ 500כולל הסעה
*מחיר ₪ 540 :ללא הסעה
*כניסה חד פעמית( ₪ 44 :על בסיס מקום פנוי ולא כולל הסעה)
• ניתן לשלם ב 5 -תשלומים לפקודת "מרכז קהילתי אזורי" החל מתאריך  10.0.16ובכל  10לחודש.
• המחיר עבור  0מפגשים • .הרשמה במשרד הוועד • יש לציין עם הסעה או ללא הסעה.
• אין החזר כספי על אי הגעה לסרט – באחריות בעל המנוי למצוא מחליף.
• מותנה במינימום נרשמים.
עדיפות במקומות לממשיכים את החוג .כל הקודם זוכה!
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מכללת הגימלאים מתחילה את השנה
ביום חמישי  6.0.16בשעה  00:00בבוקר באולם עין החורש
מוקי צור והזמרת רונית אופיר במופע פתיחה
"בוא אלי פרפר נחמד" -שיריהם של פניה ברגשטיין ויצחק כצנלסון
פירוט כל ההרצאות והרשמה במשרד הוועד.
מחלקת ותיקים ממשיכה בהצלחה ופותחת בסדרת הרצאות חדשה מבית
"בשביל המוח"
מה עבר במוחם?
ד"ר יוסי חלמיש – רופא ומרצה העוסק בחקר המוח.
ד"ר יצחק נוי – היסטוריון ,סופר ,עיתונאי ומגיש תוכניות רדיו.
המפגשים יתקיימו בימי ג' בין השעות  11:00 -10:50באולם בעין החורש.
לא תתאפשר כניסה חד פעמית .הקורס ייפתח אם יהיו מספיק נרשמים.

מועדון קפה אירופה לניצולי השואה ולבני זוגם בלבד
פותחים את שנת הפעילות  1016-16בהזמנה להצגה
"פילומנה" תיאטרון הבימה ,אולם רובינא ,תל אביב
יום ראשון  10.0.1016בשעה 11:50
ההרשמה ישירות בטלפון  00-6660045או באתר.www.hefer.org.il :
** למבקשים הסעה– יש להירשם במחלקת ותיקים.

יהורם גאון
חתן פרס ישראל בזמר העברי ותזמורתו.
 00.24.02שעה  00:22בריכת קדם
פתיחת שערים  10:14מחיר כרטיס ברכישה מוקדמת  ₪ 40ביום האירוע .₪ 60
ההרשמה ישירות בטלפון  00-6660045או באתרwww.hefer.org.il :
** למבקשים הסעה בלבד – יש להירשם במחלקת ותיקים

** תרבות יום רביעי **
היכל התרבות נתניה –  7הצגות – שעה 10:00
מינוי כולל איסוף מהיישוב! בלי דאגות ....לא מתניעים את האוטו ולא מחפשים חנייה.
ניתן לקבל טופס הרשמה במשרד הוועד
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בית הכנסת

מפגש לקראת החגים

לקראת החגים הקרובים נערוך בבית הכנסת מפגש ליד שולחנות ערוכים
ונטעם מהחוויה של החגים באומר ובצליל
המפגש יהיה בהשתתפות החזן אריאל דבש שילמד אותנו שירים ומנגינות מתפילות החג.
המפגש יערך בבית העם ביום ה' ,כ"ג אלול תשע"ז ,15.00.16 ,בשעה 10:50
הציבור מוזמן
ועד בית הכנסת והרב שיר
בריחת השמש
עדיין אנו מזיעים 'ונהנים' מעומס חום כבד ,אך בלי להרגיש כמעט השמש שינתה כיוון ונעה דרומה
במהירות .לקראת סוף שבוע זה תהיה שקיעת השמש בשעה  10:05והזריחה בשעה  7:10בבוקר ,כלומר
היום התקצר בשעה וארבעים דקות משיא האורך ,הנה החורף כבר מתקרב במהירות ...בהתאם לכך
אנו מזיזים את שעות התפילה בעיקר של קבלת השבת.
זמני התפילה
שחרית  -כל בוקר  7:10ערבית בימים א' ב' 10:00
קבלת שבת  16:50שחרית בשבת 06:00
הציבור מוזמן להשתתף
פתגם חכם
בפרשת השבוע "כי תצא" אנו מוצאים מצוות רבות של צדקה ועזרה לזולת .ומצוות אלו אמורות
להפוך אותנו לטובים יותר שהרי "לא נתנו המצוות אלא לצרף (לחנך) בהם את הבריות" .על זה אמר
רבי נחמן מברסלב" :מי שהוא רחמן ונותן צדקה מתוך רחמנות אין זו 'עבודה'  .עיקר ה'עבודה' היא
לשבור את האכזריות ולהופכה לרחמנות" ...

קאנטרי בית יצחק
היכונו לפתיחת שנת החוגים תשע"ח!
בקרוב תחל ההרשמה לחוגי הילדים לשנת תשע"ח והשנה הכנו לכם חוגים חדשים ומדליקים!
חוג היפ-הופ ,חוגי בלט וג'אז ,קפוארה ,זומבה ,חדר כושר לילדים ,דניס הישרדות ,יוגה ילדים
והרשימה ממשיכה...
חוגי הילדים (למעט בית הספר לשחייה) כלולים במנוי משפחתי משולב
*חוגי הילדים מתקיימים  02חודשים בשנה

שבוע ניסיון ראשון חינם לחוגי הילדים!  8 – 6בספטמבר.
להרשמה לניסיון ולפרטים נוספים00-6556000 :
נשמח לראותכם!
את שעות הפתיחה שלנו ניתן למצוא באתר האינטרנט ,או בטלפון00-6556000 :

מועדון כדורסל בית יצחק  -צעד וחצי לפני כולם!
ביום שבת ה 1.0-תתקיים הרשמה לבית הספר לכדורסל בנים ובנות (גילאי גן חובה -ד)
וקבוצות הליגה בין השעות  10:00-11:00באולם .מתנה לכל נרשם ביום ההרשמה בלבד!
טל041-1655545 ,
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מתנ"ס אזורי

הפנינג:
ביום חמישי  15.0.16בשעה  16:50ברחבת בית הכנסת המשותף בהדר-עם
בשיתוף ועד בית הכנסת והמועצה הדתית
הפנינג משפחות לקראת חגי תשרי
בתוכנית :סדנא חגיגית הכוללת:
הכנת צנצנת דבש ,הכנת בתי מזוזה ,הכנת נרות צבעוניים ,סדנא להכנת שופרות
תירס חם  /שערות סבתא  /פופקורן  /שתיה וכיבוד קל
לכל המשפחה – בואו בשמחה הכניסה חופשית!

מרפאה

ביום ראשון  5.0המשרד סגור .ביום שלישי  4.0לא תהיה אחות במרפאה.
במקרים דחופים ניתן לפנות למרפאות באזור או להיעזר בצוות המרפאה.
בברכת בריאות ,צוות המרפאה

מכתבים למערכת

בגיליון מספר  1057מה ,0.7.16-בפינת הארכיון ,הוצג צילום של מכתב וחתומים עליו "קבוצת פשוש".
קבוצת "פשוש" הייתה חוג טבע מטעם החברה להגנת הטבע.
המשתתפים בקבוצה היו ילידי .1065-1061
מדריכי הקבוצה היו שחר איתן (בנם של רינה ואלחנן איתן) ואנוכי הח"מ.
מנהלת הקבוצה הייתה ענת בן-דרור (כיום מנהלת מחלקת איכות הסביבה ,קיימות ותברואה במועצה
האזורית) ,לשעבר שפיר (הייתה נשואה לאמנון שפיר וחייתה בכפר מספר שנים).
לא זכור לי מה עלה בגורלו של אותו רעיון ושל אותה גבעה.
חנה מטרני שפיגל

ברכות
לעידו ולמור ארונשטיין
לסבתא טלי וסבא דדי
ברכות להולדת הבת ,הנכדה
שי
מהשכנים והחברים

ברכות לבני הכפר מסיימי שנת שרות
אנטוני בן זאב
כרמל גץ
אסף ליטבק
שקד קרבס
שירה שלו
בהצלחה בהמשך!
צוות חיילים

ברכות ליוצאים לשנת שרות במסגרות השונות
גל טייכמן  ,רועי אלפי ויצמן,
טוהר סמוראי ,עידו שפירא,
ענבל בן יהודה  ,הגר בן ארי,
נעמה בן זאב ,ניב אפורי,
עומר רייס ועידן בן יהודה
בהצלחה בשנה של נתינה ועשייה חברתית
צוות חיילים
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הודעות

דרוש/ה עובד/ת לארכיון בית יצחק
דרישות התפקיד :ניסיון בעבודת מחשב
סבלנות ,התמדה וכושר ניסוח טוב בעברית
הכרות עם הכפר
מתאים גם לנוער בוגר
היקף המשרה :עד  10שעות שבועיות בשעות הפעילות של הוועד
יש להציג מועמדות לליאת במשרד הוועד 00-6711660
או במייל archivebi@gmail.com

פינת המודעה הקטנה
045-6654066

למכירה -חדר ילדים שלם מעץ מלא של "האוס -אין"  -מיטה /ארון
 1דלתות/ארונית/שידה/שולחן וכיסא /יחידת מדפים ,מאותה סדרה
בצבעים ניטראליים .ישמשו הילד/ה לשנים ארוכות.
045-6654066
למכירה :ריהוט מלא למשרד ,שולחן רחב ,ארון לקלסרים ,שידות
לאחסון מאותה סדרה.
040-1610400
יניר סבן
דרוש בית להשכרה לטווח ארוך.
נמצא ארנק עם כרטיס אשראי .ניתן לקבלו לפי פרטים מזהים
במשרד הוועד.
חנה מטרני שפיגל 041-5655041
למסירה חולצות בי"ס בית-יצחק קצרות/ארוכות ,בנים/בנות,
סווטשרטים.
041-5160104
יונת שצר
להשכרה בית  5חדרים +הול ושתי מרפסות  ,שני תאי שירותים,
ומזגנים .כניסה מיידית.
פקס 00-6056010
למרכז הקהילתי האזורי עמק חפר דרושים/ות מובילות וסייעות
לצהרונים .היקף המשרה :חצי משרה בשעות הצהרים .דרישות
מייל kids@hefer.org.il
התפקיד :אחריות ,מוטיבציה ,ניסיון וגישה לילדים .קו"ח בציון שם
המשרה יש לשלוח לפקס או למייל.
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חג המים
 -.202.6.2יום שבת מ.0:66

מתנפחים לבריכה
מגלשה כפולה לבריכה ( 7מ' גובה!)
באנ'גי טרמפולינה ( 5משתתפים במקביל)
ג'ימבורי מתנפח כולל טירה ובריכת כדורים לקטנטנים
מגלשות מים כמיטב המסורת (במגרש הכדורגל)
שוזרות שיער וקעקועי חינה
טקס לילדים העולים לכיתה א
סדנאות יצירה
טורניר שחמט

שימו לב 
השתתפות בתחרויות השחייה מחייבות הרשמה מראש בלבד!
יש לשלוח הודעת סמס לטלפון  0404561700בהודעה יש לרשום
שם המשתתף ,שם משפחה ,שם המקצה וכיתה של המשתתף
לדוגמא( :גבריאל אברהמי 14 ,מטר חופשי – בנות עולה לכיתה ט)
ההרשמה נסגרת ב.51.6.16
תחרויות השחייה
 14מ' חזה -בנים בנות גן-ד'.
 14מ' חתירה -בנים בנות ה'-ו'
 14מ' חזה -בנות ה'-ו'
 14מ' חתירה -בנים בנות ז'-ח'
 40מ' חופשי -בנים ט'-יב
 14מ' חופשי -בנות ט'-יב
 40מ' חופשי -בוגרים
 14מ' חופשי -בוגרות
שליחים משפחות 5X14:מ' חופשי
היתולי:
"עד  -"110קבוצות של  5משתתפים שסך הגיל שלהם הוא עד ( 110יכול להיות משפחות או
חברים וכו') -שחיין אחד יושב באבוב ,היתר צריכים לדחוף אותו עם האבוב לצד השני ( 14מ') .
שליחים מתוך המים לאורך  14מ' -קבוצות של  -5העברת כדור ים גדול משחיין אחד לשני תוך
כדי שחייה.
תחרות ישיבה על נודלים 14 -מ' -התקדמות בישיבה על נודל תוך כדי העברת רגליים ללא נפילה
מהנודל.
המקצים מותנים במינימום  5משתתפים למקצה.
הכניסה לחג המים היא לתושבי בית יצחק-שער חפר ומשפחותיהם בלבד.
להתראות ,הצוות המארגן.
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