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

גיליון מס' 0175

יום שישי ,י"ח בטבת תשע"ח 5 ,בינואר 1108

משולחן הוועד

הוועד המקומי עובר לערוץ תקשורת מתקדם וחדש באמצעות הWhatsApp -

לשם כך ,פתחנו רשימת תפוצה ייעודית.
רשימת התפוצה אינה מאפשרת שיח קבוצתי ,אלא קבלת הודעות מהוועד בלבד.
שימו לב! מי שקיבל עד היום הודעות  SMSמהוועד ,עליו להזין את מספר הטלפון 050-3855538
לאנשי הקשר בשם "הודעות מהוועד המקומי".
מי שלא קיבל עד היום הודעות  SMSמהוועד ומעוניין לקבל הודעות  ,WhatsAppמתבקש לשלוח
הודעה עם הבקשה להצטרף ב ,WhatsAppלמספר הטלפון .050-3855538
בכל שאלה ניתן לפנות למזכירות הוועד.
הדברת חידקונית הדקל
בימים הקרובים נבצע הדברה נגד חידקונית הדקל בעצי הדקל קנרי ותמר בלבד,
עלות עץ אחד .₪ 00
תושבים המעוניינים בהדברה ,מתבקשים להירשם במשרד הוועד.
גרוטאות ביתיות בלבד
מיום חמישי  01.04.0043בשעה  03:00עד יום ראשון  00.04.0043בשעה  00:00תוצב ,במרכז המיחזור
בבית יצחק ,פינה לפינוי גרוטאות ביתיות בלבד.
להזכירכם :אין להשליך פסולת חקלאית ,פסולת בניין ומוצרי חשמל למיניהם .
את הקרטונים ומוצרי הנייר יש להעביר למרכזי המיחזור.
תושבים המעוניינים להעביר מוצרי חשמל וגרוטאות גדולות (ספות ,ארונות ועוד) מתבקשים
לפנות למלי בטלפון . 050-0008104
אנו מבקשים לא להשליך גרוטאות מחוץ למתחם המוגדר .המקום מצולם  01שעות ביממה.

פחים חדשים בגן האס
לאחרונה הצבנו במקום פחים חדשים ומעוצבים.
תושבים שעורכים ימי הולדת ואירועים אחרים בגן :הפחים החדשים אינם מיועדים לאשפת פיקניק
ואירועים  .המקום אינו מיועד למנגלים!
תרומת עצים על שם
לקראת ט"ו בשבט אנו מציעים לתושבים המעוניינים לתרום עץ לכבוד יום הולדת או לזכרו של יקירם.
יש לפנות משרד הוועד.
איריס פרידלנדר ,יו"ר ועדת חזות הכפר

חוגים בכפר

חוג ציור למבוגרים

מנחה :אלון פיליאן ,צייר ומורה לציור
כל אחד יכול לצייר .בחוג יוקנו כלים ללימוד ציור באופן פשוט ,הדרגתי ,נעים ומהנה ,בקצב המתאים
לכל אחד.
התכנים כוללים רישום בסיסי ,תחושת נפח ותלת מימד ,שימוש נכון באור ובצל ,יצירת פרספקטיבה.
עבודה עם עפרונות ,גרפיט ופחם .עבודה עם צבעים פלסטיים כגון צבעי אקריליק ,צבעי מים וצבעי
שמן.
החוג מתקיים באווירה קטנה ומשפחתית ,בגן אורה בבית יצחק ,בימי חמישי בין השעות .43:00-04:00
מחיר החוג  ₪ 060לחודש.
לפרטים והרשמה :אלון פיליאן  , 050-6003011טל דר ,רכזת החוגים 051-5040405

מועדון  06ונהנים
 ביום שלישי  3.4בשעה  43:00במועדון לחבר בקיבוץ מעברות הרצאתה של כנרת זהר להב :וולט
דיסני  -המאייר שבנה אימפרייה מדמות עכבר.
הסעות למועדון פייס ,האיסוף יחל בשעה  46:15מהבתים.
הסעות פעם בחודש למעברות ,האיסוף יחל בשעה .40:45
מצטרפים חדשים להסעה או ביטולים מתבקשים להתקשר לדבורה 050-8015668
או ישירות לאלי הנהג 050-804-4403
נופשון ים המלח במלון לוט המחודש
מחזור ראשון  43.0עד  .04.0מחזור שני  05.0עד  .4.8הרשמה במשרד הוועד.
מחיר לאדם בחדר זוגי  ,₪ 4,500 -מחיר לחדר יחיד  ₪ 0,550 -על בסיס מקום פנוי,
מחיר ליחיד בחדר של שלושה –  ,₪ 4,150טיול מודרך למצדה כולל רכבל₪ 00 -
 82.0.02טיול ינואר  8602יום ראשון
דרום אדום – כלניות ,חבל מרחבים "ואופקים חדשים"
דרגת קושי טיול :קלה  ,מומלץ כיסא גלריה
מחיר הטיול ₪ 465 :לאדם (מסובסד ע"י מורשת ישראל) המחיר כולל איסוף מהישובים ,הדרכה
מזמרת של טלי בצלאל שושני ,הדרכה באופקים וארוחת צהריים צמחונית.
פרטים נוספים והרשמה במשרד הוועד
הכינו דרכונים....אווררו מזוודה.....צחצחו נעלי הליכה !!
גאורגיה – אל עבר הרי הקווקז לתושבי עמק חפר.
יום רביעי  40.04.0043זה קורה! ההרשמה לטיול לגיאורגיה.
לובי בניין המועצה בין השעות :מחזור ראשון  03מאי –  5יוני :הרשמה בין השעות45:00-46:80 :
מחזור שני  5יוני –  40יוני  :הרשמה בין השעות40:00-43:80 :
לא לשכוח להביא :דרכון  +צילום דרכון (בתוקף כמובן )  +אמצעי תשלום  +אישור רפואי עדכני!
כולל  000דולר דמי רצינות שיקוזזו מתשלום הטיול.
ניתן לקבל טופס הרשמה במייל חוזר אלי (relig@hefer.org.il
2

נוער בית יצחק
בהצלחה! הגיע היום.
אתה יוצא למקומות נפלאים! אז שלום!
עם רגלים בנעלים ,עם שכל בראש-
תמצא את הדרך שלך ,אל תחשוש.
אתה יכול ויודע ,מוכן ומזומן,
ואתה הוא זה שיחליט לאן.
אם יוצאים ,מגיעים למקומות נפלאים!

(אם יוצאים  -מגיעים למקומות נפלאים/ד״ר סוס)

נופר שלנו ,רכזת ההדרכה ,מסיימת תפקיד ופורשת כנפיים לעולם הגדול.
בשם כל הנוער  -רוצים לאחל לך בהצלחה ולהגיד תודה על הנתינה ,על ההשקעה ועל אכפתיות
בלתי נגמרת! יש לך מפתח לסניף… מוזמנת לבקר מתי שתחפצי בכך!
אוהבים.
אז מה קורה בסניף?
פתיחת שנת ח׳  -ביום שישי האחרון נפגשו כיתות ח׳ עם המדריכים לערב פוייקה בלתי נשכח
בסניף ועברו הסבר על ״שנת ח׳״  -שנת מעבר מחניך מובל לאיש צוות שכב"ג מוביל .שנת הכנה
להדרכה ,בניית פעולות ,עבודה בצוות ,משוב ועוד
סופ״ש הנהגה  -צוותים מובילים  -השתלמות צוותים מובילים נועדה על מנת להקים מנהיגות
נוער תנועתית אמיתית שפועלת ומשפיעה בתוך מסגרת התנועה .כדי להצליח להקים מנהיגות כזו
בחרנו חניכי שכב"ג בעלי מוטיבציה ורצון לקחת אחריות על התנועה ולהשפיע על המתרחש בה.
ההשתלמות התקיימה בנס הרים.
ומה לפנינו?
שבוע סניף!  - 40-6.4שבוע שלם בו ישנים חברי השכב״ג בסניף ,מבשלים ביחד ,ומעבירים
פעילויות.
טיול גיל תיכון – ט'-י"ב ,נצא ביום חמישי  44.4ליומיים באזור עין עקרבים .נישן באוהלים בחוץ,
נבשל לבד ולמחרת נטייל באופניים ונפגוש בדרך בפעילים חברתיים מרתקים למעגלי שיח.
תאריכים קרובים
 0.4.43פעולה (ד'-ו' א״ש לילה במידה ומזג האוויר יאפשר ,ז  -פעולה מחנאית ,ח׳  -שנת ח׳)
 40-6.04.43שבוע סניף לשכב״ג
 3.4.43פעולה  -פתיחת שביל אחריות קהילתית  -בית יצחק שלי.
 46.4.43פעולה
 00-43.4.43השתלמות אמצע שכב״ג
 - 08.04.43פעילות שיא חודש ינואר  -תתקיים באגמון חפר 46:00-43:00
 01.4.43ערב הוקרה לנוער מתנדב -צוות.
 05.4.43פעילות לכיתות א-ו בבית הספר (בזמן בית הספר)! פרטים בהמשך…
 80.4.43פעולה
 80.4.43פעולה משותפת לשכב״ג עם גוש חי״ה בתום הפעילות הרגילה
 8.0ט״ו בשבט!
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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בית הכנסת
זמני התפילות
בכל בוקר אנו מתפללים שחרית בבית הכנסת בשעה 06:00
קבלת שבת  -ימי ששי בשעה 46:45
בשבת בבוקר – שחרית  03:00אחה"צ – מנחה וערבית 46:45

סדר ליל ט"ו בשבט
בית הכנסת של הכפר מזמין את כל תושבי הכפר לחגוג את סדר ט"ו בשבט
ליד שולחנות ערוכים בפירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל
ביום שלישי 80.04.43 ,בשעה 43:80
תוכנית מיוחדת בליווי נגינה  -פרטים יתפרסמו בשבוע הבא
בברכה ,ועד בית הכנסת

מועצה אזורית ,מחלקת איכות הסביבה וקיימות
מיפוי הפחים הירוקים במערך ברקודים ממוחשב
מועצה אזורית עמק חפר היא מהרשויות החלוצות בארץ בהטמעת נושא הפרדת פסולת
במקור ,בבתי התושבים .את מהפכת המיחזור התחלנו לפני שבע שנים ,וכיום חיה בעמק חפר
קהילה ירוקה ומקיימת ,אשר שומרת על הסביבה ומקפידה על הפרדה במקור.
המועצה חוסכת בכל שנה  5.8מיליון  ₪בזכות ההפרדה למיחזור והצמצום הדרמטי בעלויות
פינוי אשפה לא ממוחזרת .בכסף זה ,הרחבנו את תקציבי החינוך הירוק – מגני הילדים ועד
לקהילה המבוגרת ,סיפקנו תשתיות ,מסתורים לפחים ועוד.
כעת מובילה המועצה מהלך חדשני וראשוני במדינה בתחום :בקרה ממוחשבת על מערך
הפחים ופינוי הפסולת.
במהלך שנת  0040הוטמעו ברקודים ושבבים בכל הפחים הירוקים בעמק חפר.
זאת לאחר תהליך ממושך של מיפוי ,אשר כלל גם את יידוע התושבים בכל הפרטים
הרלוונטים.
הברקודים והשבבים נמצאים אך ורק על גבי הפחים המאושרים על ידי המועצה ,המסומנים
במדבקות לוגו המועצה ומשולש לבן .רק פחים אלו יפונו .רק הפחים עם מדבקת משולש הינם
הפחים שאושרו במיפוי המעודכן (לאחר הוספת הפחים החומים והכתומים  +מרכזי ההפרדה
למיחזור).
פחים אלו נכנסים למערך פינוי פסולת ממוחשב במועצה.
התושבים קיבלו מכתב מקדים עם מי הם שותפים כולל טלפון במועצה וזמן תגובה במידה והיו
שאלות ובקשות.
אנא הכניסו לחצרכם את הפחים האחרים מכיוון שלא יפונו.
בנוסף מקדמת המועצה מהלך של הצבת מסתורים לפחים בכל היישובים (בכל שנה קבוצת
יישובים נוספת) התורמים רבות לחזות היישוב ולהסדרת מהלך פינוי הפסולת.
אנו מודים לכם על שיתוף הפעולה.
בברכת עמק ירוק ,מחלקת איכות סביבה וקיימות

4

מרכז היזמות החדש "ירוק" בעמק חפר מזמין אתכם
למפגשים והרצאות מרתקות במגוון נושאים מעולם היזמות והחדשנות.
האירועים יתקיימו באולם ההרצאות הנמצא במרכז היזמות ירוק ,בסמוך לקמפוס רופין.
להרשמה ללא עלות ופרטים נוספים הכנסו לאתר  yarok-hok.comאו בטל03-3303380 :
 46.4.43יום שלישי 40:80
המכונה האחרונה ,מרצה ינקי מרגלית – הרצאה מומלצת !!!
לקראת עולם ללא עבודה ,האם כל מה שנשאר לנו זה להיות יזמים?
ינקי מרגלית  -יזם חברתי ,משקיע ,מייסד חברת התוכנה "אלאדין" ויו"ר  ,Space.ILבשנים
האחרונות מרבה להרצות אודות טכנולוגיה ,יזמות ,חדשנות ואבולוציה .בנוסף לכך הוא עוסק
בביוטכנולוגיה ,אנרגיה מתחדשת וחקר החלל.
להרשמה

מרכז היזמות מזמין את תושבי בית יצחק
שער חפר  -יזמים ובעלי עסקים ליום עבודה
בחללים המשותפים
לפרטים נוספים  09-8808830ב Facebook
או במייל office@yarok-hok.com

חינם!!!

קאנטרי בית יצחק
אימון ניה חדש אחרי הצהריים 
הריקוד החופשי שסוחף  ...בימי שני סטודיו  ,Aבשעה 43:00
*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 ינואר.
עשו לנו לייק – בפייסבוק "קאנטרי בית יצחק" ובאינסטגרם ""Kantri_by
קאנטרי בית יצחק ,המגדל  00בית יצחק 03-3883030

מרפאה

 בשל עבודות במעבדה המרכזית ,ביום ראשון ה  0.4יתבצעו בדיקות דם חלקיות בלבד.
מי שזקוק לבדיקות דחופות מתבקש לפנות למרפאה מראש לתאום הבדיקה.
 לקהל לקוחותינו המבוגרים ,ברצוננו ליידע שקיים חיסון נגד שלבקת חוגרת (הרפס זוסטר).
את החיסון קונים בבית מרקחת עם מרשם מהרופאה ומגיעים למרפאה להתחסן .מי שמעוניין,
מוזמן להיכנס לרופאה להתייעצות בנושא.
 ביום רביעי  40.4ד"ר סבן תעבוד עד השעה 44:80
בברכת בריאות ,צוות המרפאה
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תודות

על אף שאיני אחד מדיירי הרחובות ששופצו ע"י הוועד,
ברצוני להודות לכל העושים במלאכה
כל הכבוד על הביצוע!
רמי כץ

הודעות

שריינו והיכונו
שבת 82.2.3
חגיגות ט"ו בשבט בכפר

פינת המודעה הקטנה
להשכרה :מבנה מקסים למשרד 400 ,מ"ר .ממוזג ומרושת למחשבים.
כניסה בתחילת מרץ.
להשכרה בית קטן וחמוד עם מרפסת וגינה ,מתפנה בינואר.
 0.5חדרים ,שופץ לאחרונה ,יכול לשמש גם כמשרד.

שנה בלי יגאל
ביום שישי 40.4.0043 ,בשעה 40:80
נציין שנה לזכרו של יגאל עזרא ז"ל בבית העלמין.
המשפחה
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051-5000600
051-5056430
051-1850430

