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

גיליון מס' 6015

משולחן הוועד

יום שישי ,ז' בחשוון תשע"ח 72 ,באוקטובר 7062

בית העלמין

לפעמים צריך לדווח גם על כך...
בית העלמין שלנו מוגבל בשטחו ,מכל עבריו כבישים/דרכים או בתי מגורים ולא ניתן להרחיבו.
לכך נוספה החלטת ממשלה משנת  4002הקובעת שבתי עלמין קיימים ביישובים החקלאיים לא יורחבו
עוד וכן לא תאושר הקמת בתי עלמין חדשים ביישובים ובמקום זאת יוקמו בתי עלמין אזוריים בלבד.
עפ"י בחינת פוטנציאל השטח הפנוי בבית העלמין שלנו ,שנערכה ע"י אנשי חברת קדישא ,נמצא כי
העתודה הקיימת ,בהתבסס על צורת הקבורה הנוכחית ,תספיק לכ 00-שנה.
המשמעות  -תושבים שגילם  05שנה ופחות ,בבוא זמנם ,לא יימצא להם מקום קבורה בכפר!
על רקע הנתונים והמידע הנ"ל התקיימו דיונים במליאת הוועד בשיתוף נציגים מחברה קדישא,
מהאגודה ,מבית הכנסת ונציגי ציבור נוספים ובהשתתפות ראש המועצה הדתית של עמק חפר,
ובעקבותיהם התקבלה המלצה לעבור לקבורה במכפלות ,דהיינו קבורה זוגית או משפחתית בחלקת
קבר אחת שמשמעותה חיסכון בשטח הקבורה והכפלת פוטנציאל מספר הנקברים.
דרך הקבורה במכפלות ,דהיינו קבורה של הנפטר השני מעל לנפטר הראשון ,הינה עפ"י ההלכה ונהוגה
כבר בבתי עלמין רבים בארץ כולל במרחב הכפרי .קבורה כזאת נעשית בקברים חדשים ובקברים
קיימים.
על רקע מצוקת שטחי בית העלמין שלנו ומתוך ראייה ארוכת טווח החליט הוועד המקומי לאמץ את
ההמלצה.
מעתה ואילך תונהג שיטת הקבורה במכפלות בכל קבורה חדשה בכפר ובכלל זה בקבורת בני/בנות זוג
בקברים קיימים של בני/בנות זוגם.
בברכת בריאות טובה ואריכות ימים.
הרצל חסון ,יו"ר הוועד

הודעות הוועד

 בין התאריכים  41.60עד ה 61.66-מגרש הכדורגל יהיה סגור לפעילות עקב טיפולי חורף.
ב 61.66-המגרש יחזור לפעילות .הכניסה למגרש בתקופה זו אסורה.
 בחודשי החורף יפונו הפחים החומים והירוקים בימי חמישי והפחים הכתומים בימי שלישי.

מרוץ בית יצחק ה 4-ע"ש שי עופר
לכל המתנדבים שהשכימו לפני עלות השחר ,כשבחוץ עדיין חושך
לכל עובדי הוועד ,שכרגיל עושים עבודתם ומשקיעים מכל הלב
ולאורן בלום ,מנהל המרוץ ,תודות רבות.
אירוע איכותי ושמח כמו שהיה ביום שישי ,בפעם ה 0-על שמו של ילדנו שי ,הוא הנצחה מקסימה.
מחמם את ליבנו ומקל על הצער.
ישראל ואבלין עופר

מרוץ בית יצחק הרביעי ע"ש שי עופר ז"ל
השנה נערך המרוץ בגן שער חפר ובשדות המערביים של הכפר .כמות המשתתפים מקרב בני הכפר
ורצים מהאזור ומכל הארץ הגיע ל -כ 000 -רצים(שיא חדש)
בנוסף השתתפו ילדי בית הספר בית יצחק ,כ 140 -תלמידים בניצוחן של המנהלת גילה ציטרון ושל
סגניתה אורית כץ ,וראויה לציון הופעתם המכובדת.
את הפרסים והגביעים למנצחים חילקו בטקס מכובד ראש המועצה רני אידן ויושב ראש הוועד הרצל
חסון ומשפחת עופר.
את המרוץ השנה ניהל מקצועית וארגונית – אורן בלום ועל כך הרבה פרגון ותודות על כל המאמץ
שהושקע במרוץ לתפארת -.תודה אורן
תודה למשפחת עופר :אבלין ,ישראל והבנים אשר תומכים כל שנה במרוץ.
תודה לספונסרים :
מועצה אזורית עמק חפר,
תמיר – רכב -משפחת טאובר
גבינות יעקבס -כפר הרואה
יקב אלכסנדר -יורם שלום
סודות -משפחות ברוזין ובלום
כל בו הגר -כפר ידידה -רני ועמוס שטרנברג
טורקיז -אורי ואייל
תודה לנותני הפרסים -נעלי ריצה הוקה ומשקפי רודי פרוג'קט.
לעינבל רייס -פיזיו ולירון שלו -דיקור וטוינה.
תודות למתנדבים הרבים שבלעדיהם לא היה המרוץ יכול להתקיים:
לד"ר חנה פרונט -תודה על העזרה המקצועית.
לקבוצת הסדרנים הבוגרים לבקשת המשטרה –רוני לוקש ,דדי ארונשטיין ,מוני גורן ,עמוס ברקאי,
ישראל ויג ,מיכה טאור ,בני מאיר ,אלכס פראג ,ארבל עמנואל ,עמוס שלהבי ,עמי צופי ,רפי וייס
ויצחק לביא .
לאיתי אורן ,לארנון דים ולקבוצת הנוער הבוגר שעזרו ועמלו החל משעות הבוקר המוקדמות
תודה גדולה -.אין עליכם!!! בר יפהר ,בן אלוש ,גיא אזולאי ,רותם מתתיהו ,עידו סולימן  ,גיא אדמון,
הגר לחמני ,זיו גורן ,חן שחם ,יהב סמוראי ,יריב עוזיאל ,מיה פולטורק ,עדן קימחי ,עומר ליטבק,
עידן אלפי ,עמית סולימן ,שני טייכמן ,תמר אפרתי עידו קרבס ושלי בן שמחון.
לצוות הביטחון – איקי וגנר ואיל גולן.
ללילך סופר ,לטל ואלדי שחם ,ליעל כהן ולג'ודי זיו -על כל העזרה במנהלה.
לעובדי הוועד – עבד ,אחמד ,ליאת ,גיטי ומלי – על כל העזרה
תודה לכולם ,בלעדיכם זה לא היה קורה
נתראה במרוץ הבא! אילן שחר ,יו"ר ועדת ספורט

תרבות

חנוכה
לקראת חג החנוכה נפתח שוב את הבתים שלנו במסגרת "בתים מדליקים" בעמק חפר .כל שנה
מתקיימים ברחבי העמק פעילויות מגוונות בבתי התושבים -בתים פתוחים לקהל הרחב.
גם אצלנו בכפר.
תושבי הכפר שמעוניינים לארח בביתם מרצה  /מפעיל  /מספר מוזמנים להתקשר לג'ודי ואנחנו
"נשדך" לו אדם מתאים לאותו ערב.
תושבים שמוכנים לפתוח את ביתם ולהציג  /לספר /להפעיל קהל מסוים בבית שלהם – יפנו לג'ודי.
תושבים שמעוניינים להרצות /לספר /להציג ואין להם מקום לעשות זאת -יפנו לג'ודי.
מצפה להמשיך את הפעילות המעניינת והמבורכת הזו גם השנה.
לפרטים :ג'ודיjudyziv@gmail.com -
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נוער בית יצחק
בסוף השבוע החולף ,התכנסה שכבת י"ב של התנועה לכנס ראשון בתהליך השנתי של
השכבה.
בכנס החלו לעסוק בשאלת הבחירה בשנת השירות ,והוצגו בפני החניכים מסגרות
ההגשמה של התנועה.
הכנס התארח בסניף שלנו.
תכנית ההדרכה השנתית בנויה מ״שבילים״ בהם אנו צועדים:
אנו לקראת סיומו של שביל פתיחה המציין את פתיחת השנה ,הכרות וגיבוש .שיאו של
השביל בטיול פתיחת שנה אשר ייערך בסופשבוע של ה 2-0.66ומיד לאחריו נמשיך לצעוד
יחד בשביל דמוקרטיה המתקיים לאורך חודש נובמבר.
שביל זה מתקשר באופן ישיר לרצח ראש הממשלה יצחק רבין ,לאמונותיו כמנהיג ואדם
וזו הזדמנות לכולנו לבחון את המציאות דרך העקרונות המובילים את הדמוקרטיה
הישראלית.
שביל דמוקרטיה הינו שביל משמעותי מאד לעיצוב תהליכים דמוקרטיים בסניף וכן
ללמידה של החניכים על צורך המשטר ואורח החיים במדינה בה אנחנו חיים.
״אין זה חשוב באמת להחליט בגיל צעיר מה בדיוק הנך רוצה לעשות כשתגדל ...חשוב
הרבה יותר להחליט על הדרך בה אתה רוצה לחיות.״ (גולדה מאיר)
תאריכים חשובים:
 06.60פעולת הכנה לטיול לשכבות ד-ו .שכבות ז-ח ישתתפו ביום זה בפעילות בסניף
שלאחריה ,בשעה  - 61:00ערב נוער שמארגנת המועצה המקומית לציון יום הזיכרון
לרצח רבין
 - 6.66.61האסיפה הישראלית לכיתות ט'-י"ב – תתקיים בת"א .הרשמה באתר התנועה
עד 41.60
 - 2-0.66טיול פתיחת שנה  -אזור הגלבוע( .תל יזרעאל ,הר שאול ,לינה במעיין חרוד).
הרישום יתבצע בין התאריכים  42-62.60דרך מערכת הסליקה של התנועה ,חוזר מפורט
יישלח בהמשך (פרוט הטיול ,עלויות ,הנחות אחים ,ציוד)
 40-42.66השתלמות חורף לכיתות ט׳-י"ב
 60-1.4.61טיול סניפי/אירוח בין -יישובי
שתי אופציות לטיול פסח (נקבל את התאריכים מהתנועה בקרוב) 41-40.0.61:אופציה
ב41-41.0.61:
 41-40.0.61טיול שכבת ח׳
 40-61.1.61אירוח בין-יישובי
 1-0.1.61מחנה קיץ
אסנת כץ גל  -רכזת הנוער

”השחף המגביה עוף הוא זה המרחיק ראות"
(ג'ונתן ליווינגסטון השחף ,ריצ׳ארד באך)
 Noarby08@gmail.comאסנת כץ גל 886-5828658
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מועדון  06ונהנים
 ביום שלישי  06.60בשעה  61:60במועדון פייס הרצאתה של שירלי נחמה פרקש עיתונאית ואשת
תקשורת .ילדה למי את דומה? על הגנטיקה של האהבה .סיפורה האישי כתינוקת שנמסרה לאימוץ
בגיל חודשיים למשפחה אשכנזית חרדית מנקודת מבט מפוכחת ,רגישה ומפתיעה.
 ביום שלישי  1.66בבית פייס הרצאתו של משה פלדינגר ,קצין חקירות במשטרת ישראל בדימוס,
בנושא:חקירה משטרתית "מאחורי הקלעים".
החל מהשבוע יש הסעה למועדון .יש לנו רשימה של הנוסעים הקבועים .במידה ומישהו אינו מתכוון
להגיע למועדון אנא הודיעו לליאת בוועד כדי שנוכל לעדכן את הנהג.

טיול נובמבר  7602יום שלישי 01.00.02
סיור עם המדריכה ג'אדה בולוס :מנזרים יין ושירה
דרגת קושי הטיול :בינונית – קלה
הקשר ההדוק שבין המשיחיות (הנצרות) על פי הסיפורים של הברית החדשה לבין המקורות
המקראיים .טיול על ציר התנועה החשוב לירושלים בין אזור עמק איילון גבעות השפלה והרי בנימין.
** יש להצטייד בכסא גלריה
 ₪ 600לאדם (איסוף מהישובים ,ביקור במנזרים וכנסיות)
• ארוחת בוקר  +צהריים עצמאית
פרטים נוספים והרשמה במשרד הוועד .מספר המקומות מוגבל! כל הקודם זוכה!
* ביטול השתתפות יחויב בתשלום *
עתיד במדבר  -סיור מרתק לדרום

מלון אירוס המדבר  -מלון בוטיק חברתי בירוחם
אזלו המקומות למחזורים הראשון והשני .נשארו מקומות בודדים למחזור השלישי
60-64.64.61
מחזור שלישי :ראשון עד שלישי

מיועד לאנשים המסוגלים לצעוד במסלולים מגוונים בדרגת קושי קלה עד בינונית.
שלושה ימים ,שני לילות רווים בסיורים ,מפגשים ,נופים ,טעמים ואויר מדברי.
מחיר למשתתף בחדר זוגי  ,₪ 6,200מחיר למשתתף שלישי בחדר ₪ 6,000
מחיר חדר ליחיד ₪ 6,110
פרטים מלאים והרשמה בתשלום בלבד במשרד הוועד.
מספר המקומות מוגבל ,כל הקודם זוכה .תושבים שאינם מעמק חפר – על בסיס מקום פנוי בלבד!
* חדש * חדש * חדש *

"מהפכת התקשורת והרשתות החברתיות"
השינוי שכולנו חווים במהלך מהפכת המדיה הדיגיטלית והאופן שבו משתנה שדה הקרב,
סדרת הרצאות המאפשרת להצטרף לעולם עדכני המתנהל דרך התקשורת ולהתחבר למציאות חדשה.
מרצה :ד"ר יניב לויתן – מרצה בכיר בטכניון  ,אונ' חיפה ובמכון אבשלום.
המפגשים יתקיימו בימי שני בין השעות  61:00-61:00בקיבוץ מעברות.
* לא תתאפשר כניסה חד פעמית.
** הקורס יפתח במידה ויהיו מספיק נרשמים.
מחיר ₪ 210 :הרשמה ישירות דרך מחלקת ותיקים – מרכז קהילתי אזורי עמק חפר.
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ספרייה

ספרים חדשים בספרייה

לקטנטנים
שש נקודות – סיפורו של לואי ברייל – ג'ן בראינט
כל אחד הוא פלא – ר"ג פלאסיו
לכי לישון גילי – ליבי גליסון ופריה בלקווד
איך להיות מכונית מרוץ מעולה  -דיסני

גן המפלצות – אפרים סידון
ביצה מרובעת – שלומית כהן -אסיף
יונה ונץ – פאול קור

ילדים
סיירת המדע  – 04שבר בעצם הבריח – גלילה רון פדר עמית
ממלכת חדי הקרן – היער הקסום – זאנה דיוידסון
נוער
שרה ,פשוטה וגבוהה – פטרישיה מקלקלן
הוראות ללב יש שנייה – טמזין מארי
דור לא מושלם – אורה קרופיק
ההרפתקרעות של מקס קרמבלי – רייצ'ל רנה ראסל

הרוח של אניה – ורה ברוסגול
איש הכלב – דאב פיקי

מבוגרים
הצלב הבוער  – 4דיאנה גבלדון
מלך זהב ודם – גבריאלה אביגור-רותם
 – 6112ג'ורג' אורוול

חיי שדונים – מוריאל ברברי
סווינג טיים – זיידי סמית
אתה הבא בתור – גרג הורביץ

הספרייה נמצאת במתחם בית הספר בבניין הראשון מצד דרום.
שעות הפתיחה בימים שני וחמישי61:00-61:00 ,
אפשר לשלוח הזמנות ,בקשות והודעות בדוא"ל לכתובת sifriya@beit-yitzhak.org.il
להתראות בספרייה  רותי

בואו להתחטב באימון הכי סוער של השבוע!
ליעד וקרן מדריכות הספינינג האנרגטיות שלנו ירימו לכם את מצב הרוח ויורידו לכם את המשקל...
ימי ראשון ,שני ורביעי סטודיו  ,Bבשעה 40:00
קאנטרי בית יצחק ,רח' המגדל 40
*הכניסה לשיעור למנויים בלבד
מבצע החודש
על כל מנוי חדש תקבלו במתנה תיק ספורטיבי ואימון אישי עלינו!
צוות המאמנים שלנו פה לשירותכם להתייעצות ,בניית תוכנית אימונים ממוקדת מטרה ואימונים פרטיים
אחד על אחד.
*המבצע תקף למנויים משולבים עד סוף חודש אוקטובר.
עשו לנו לייק – בפייסבוק "קאנטרי בית יצחק" ובאינסטגרם ""Kantri_by
קאנטרי בית יצחק ,המגדל  40בית יצחק 01-1001010
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תרבות המרכז הקהילתי
שעות סיפור לילדים:
יום חמישי  40.66.61בשעה  61:00בבית העם בהדר-עם
"שמוליקיפוד"  /עפ"י כוש (ט .כרמי) עם השחקן גבריאל הדר
גדי חלה ונשאר במיטה .פתאום -ראה כדור קטן עם קוצים וראש מציץ מלפנים....
סיפור על חברות וידידות אמת שנרקמת בין גדי לקיפוד.
מחיר ₪ 40 :לילד
יום ראשון  41.66.61בשעה  61:00בבית העם בית יצחק
"סבתא אשפתא"  /טומי דה פאולה  -סיפור עם איטלקי.
עם השחקנית נויה שטרייפלר מ"תיאטרונויה" – תיאטרון סיפור.
כשראה אנטוניו הארוך את גבירתו הקוסמת מצמיחה אטריות חמות בקדירת החרס בעזרת לחש נחש,
החליט שגם הוא יכול .יום אחד כשסבתא אשפתא נעדרה מן הבית ,הוא אמנם הפעיל את הקסם ,אך
כשרצה להפסיק לא ידע איך.
את מה שקרה באותו היום תושבי אותה עיירה באיטליה לא ישכחו זאת לעולם.
מחיר ₪ 40 :לילד
לגילאי 0-1
למבוגרים
ביום שישי  60.66.61בשעה  46:00בבית העם בכפר חיים
מפגש ראשון בסדרה" :תרבות במרחק נגיעה"

"שלושתנו" –עכשיו ביחד...
ערב שירה עם חנן יובל ,דורית ראובני ואורי הרפז
מסע ישראלי מוסיקלי ייחודי של שלושה זמרים ,שהם מאבני הדרך במוסיקה הישראלית .שלושה
אמנים ששיתוף הפעולה המרגש ביניהם לאורך השנים ,הוליד פנינים רבות.
במופע מיוחד זה ,מתחברים השלושה כדי לשיר ביחד ולחוד ,ולבצע ממבחר שיריהם שהפכו זה מזמן
לנכסי צאן ברזל ולחלק מפס הקול של חיינו.
מחיר ₪ 00 :לרוכשי כל מופעי הסדרה  ₪ 10 ,למופע זה בלבד
בימי שישי  74.77.71 ,71.77.71טיול נשים לבקעה
"שכיות החמדה של בקעת הירדן" בהדרכת ורד אביבי
 – 01:00יציאה מ"אלונית" משמר השרון מחיר ₪ 400 :שעת חזרה משוערת 61:00

מרפאה
ד"ר סבן יוצאת להשתלמות בימי שלישי בבוקר החל מ . 42.60
אחה"צ תעבוד כרגיל בשעות . 61:00-61:00
במרפאה יהיה בבוקר רופא מחליף בשעות  01:00-64:00אך יתכנו שינויים בשעות הקבלה ,מומלץ
לוודא עם הצוות לפני ההגעה למרפאה.
מבצע חיסוני השפעת בעיצומו! אתם מוזמנים להגיע למרפאה להתחסן
בהקדם ,לפני שיאזלו החיסונים.
בברכת בריאות ,צוות המרפאה
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ברכות
לאילן ועדה שחר וב"ב
לנישואי הבת
ליאור עם בחירת ליבה דנה בן עזרא
מזל טוב
מחברי הוועד ועובדיו

לדר כהן,
ברכות לסיום קורס קצינים!
מאחלים לך הצלחה בהמשך השירות הצבאי.
אוהבים וגאים בך מאד.
כל המשפחה המורחבת :כהן ,רווח וכרמי

צוות חיילים מברך את
ירין לחמני

צוות חיילים מברך את
עומר טאוב
לשחרור מצה"ל ,בהצלחה באזרחות!

שחר לנדסברגר
עם גיוסם לצה"ל בהצלחה

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  60שעות שבועיות בשעות הפעילות של הוועד
יש להציג מועמדות לליאת במשרד הוועד 01-1166111
או במייל archivebi@gmail.com

פינת המודעה הקטנה
להשכרה 400 .מ"ר שטח במחסן ביצים בבית יצחק ,לאחסון או
מחסן לוגיסטי .מיידי.
מחפשת המלצות למשפחתון ,פעוטון לעוד  0חודשים .אשמח
להמלצות..
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ארנון

002-2001112

לילך

000-0166204

