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

גיליון מס' 0178

יום שישי ,י' בשבט תשע"ח 62 ,בינואר 6108

רישום לגני ילדים לשנה"ל תשע"ט

הרישום לגני הילדים לשנה"ל תשע"ט בבית יצחק יתקיים במשרדי הוועד המקומי
יום ראשון
יום שני
יום שלישי
יום חמישי
יום שישי
יום ראשון

82.2.4
82.2.4
82.2.4
42.2.4
82.2.4
..2.2.4

.0:88 – 84:08
.0:88 – 84:08
.0:88 – 84:08
.0:88 – 84:08
..:88 – 84:08
.0:88 – 84:08

הרישום במשרדי הוועד הוא לילדי בית יצחק בלבד ,הרשומים בתעודות הזהות של
שני בני הזוג ,שבהן מופיעים שמו של הילד וכתובת המגורים בבית יצחק2
מתן כתובת לא נכונה מבטל אוטומטית את אישור הרישום והוא עבירה על החוק2
הרישום לפי תאריכי הלידה הבאים:
שנתון 0.2..2.8.0 – .2.2.8.0 : .8.0
גן חובה
שנתון 0.2..2.8.8 – .2.2.8.8 : .8.8
גן טרום חובה
גן טרום טרום חובה שנתון 0.2..2.8.8 – .2.2.8.8 : .8.8
תשלום:
התשלום לשנת לימודים הוא 2₪ .8.8
החיוב ייעשה דרך המיסים ויתבצע בשני תשלומים :הראשון ,בתאריך הרישום ע"ס  ₪ 888והשני,
ע"ס  ₪ 888עם תחילת שנת הלימודים2

ביטולים:
ניתן לבטל רישום עד לתאריך 0.1.8102
ביטולים יתקבלו בהודעה בכתב לפקס  88-44.8288או למייל liat@beit-yitzhak.org.il
דמי הרשמה בסך  ₪ 888לא יוחזרו לאחר מועד זה2
לפרטים נוספים ,נא עיינו בחוברת שנשלחה אליכם בדואר מהמועצה
או באתר המועצהwww.hefer.org.il :

לקראת יום הזיכרון
בטקס יום הזיכרון תשע״ח נביא ,בנוסף לסיפורו של נופל מהכפר ,זיכרון משמעותי לאחד
מהתושבים ,מאדם יקר שנפל במערכות ישראל2
מוזמנים לפנות לאשרת ( ,)888-880088.מימי ( )888-8..048.או שושי (2)888-88..88.

תרבות

תרבות במרחק נגיעה
לאחר שני מופעים מוצלחים ביותר בכפר חיים ובכפר ידידיה תתקיים החודש הצגה בבית יצחק,
במסגרת הסדרה "תרבות במרחק נגיעה"2
תיאטרון הקאמרי מציג:

רישיון לחיים
בהשתתפות מרים זוהר ,אודיה קורן ושרה פון-שוורצה2
כל מה שצריך לעשות כדי להינות מהצגה מעולה בבית ,הוא להגיע לבית העם בבית יצחק
ביום שני ה ,.82.2.4-בשעה 2.8:08
מחיר כרטיס  2₪ 88ניתן לרכוש במכירה מוקדמת באתר המועצה האזורית או בערב ההצגה אם
ישארו כרטיסים2
להתראות ,יעל ברקאי  /ועדת התרבות האזורית

ט"ו בשבט הגיע!
אירוע ט"ו בשבט ייחגג בשבת 3.8.02 ,בשעה  ,10:30פעילות חווייתית לכל הגילאים:
נטיעות ,טיול בשדות המושב ,פעילויות מאתגרות והרצאה מיוחדת של אמיר בן -יהודה
בבית קפה שיוקם במיוחד לכבוד האירוע!
נקודת התחלה :מפגש הרחובות דרך נירה והכלנית (שיכון בנים  -אזור צפוני)
נקודת סיום :גן האס
* המסלול מותאם למשפחות ,כולל נתיב לעגלות ילדים ,אך אינו מתאם לרכיבה על אופניים
מכל סוג.

עקבו אחר הפרסומים!
נוער בית יצחק וצוות החג

תרומת עצים על שם
לקראת ט"ו בשבט אנו מציעים לתושבים המעוניינים לתרום עץ לכבוד יום הולדת או לזכרו של יקירם2
יש לפנות למשרד הוועד2
איריס פרידלנדר ,יו"ר ועדת חזות הכפר

2

סדרת קונצרטים בבית יצחק
עורכות :אירית רוב ואלה טובי
עונה מס' .8.2-.8.4 0

קונצרט מס'  3מוצאי שבת  .2:32 32.2.2.3בבית העם

חמישיית המתכת הישראלית
ויוה איטליה
מסע מוזיקלי בארץ המגף
ממונטוורדי ואלבינוני ועד פוצ'יני ונינו רוטה בעיבודים מקוריים ומבריקים
ברק ייבין ,קרן יער
גיא שריג ויובל שפירא ,חצוצרנים
אנטון לוצקי  ,טובה
טל בן רעי ,טרומבון
סדרת הקונצרטים 'קאמרי לעת ערב' מתקיימת בתמיכת הקרן לחינוך ולתרבות ע"ש יצחק פוירינג

כרטיסים במחיר  ₪ 88בערב הקונצרט בכניסה
כיבוד קל :קפה ועוגה2
יין באדיבות יקב אלכסנדר

העדלאידע
העדלאידע המסורתית שלה אנו מצפים כל השנה ,תתקיים בשבת  23.3שריינו את היום2
נושא העדלאידע השנה הוא" :הכי ישראלי" במלאת  28למדינה2
קבוצות ,משפחות ויחידים מתבקשים להתחיל לחשוב על תחפושת מתאימה2
פרטים נוספים יגיעו בהמשך 2הוועדה המארגנת2

חוגגים 07
כמעט בפתח ? אולי עוד לא ,אבל אנחנו כבר עובדים כשלושה חודשים 22222על אירועי יום העצמאות!!!!
כדי שנוכל להמשיך אנו זקוקים בדחיפות שתפשפשו בארכיונים הביתיים2
אנו מחפשות תמונות מלפני קום המדינה עד סוף שנות ה ,28משחקים ישנים,
תלבושות ומזוודות "של פעם"222
שרי כץ )88.( .84-8444 -
אנא הרימו טלפון  :רותי טאובר )888( 884-0808 -

התרמת דם
ב 1.8.8102 -תתקיים התרמת דם בבית העם בבית יצחק
בין השעות..:08-.2:08 :
תרומתך נחוצה להצלת חיים ותעניק לך ביטוח דם משפחתי לשנה2
(ראה פרטים בכרטיס תורם)2
ניתן לתרום דם מגיל  .2עם אישור הורים2
הורדת הטופס ומידע נוסף באתר מד"א WWW.mdais.ORG
חשוב! חובה להציג תעודה מזהה הכוללת תמונה ומספר זיהוי
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מועדון  07ונהנים
 ביום שלישי  .02.2.8.4במועדון פייס בשעה  .2:.8הרצאתה של ההיסטוריונית דפנה אוריה2
ההרצאה תלווה במצגות על וינסטון צ'רצ'יל והיהודים2
 ביום שלישי  082.2.8.4במועדון פייס בשעה  .2:.8הרצאתה של מירי ישראלי  -אמנית אקולוגית,
"סיפור אהבה בין אמנות לסביבה" 2במסע עולמי תרבותי מציגה מירי דרכים ליכולת האדם להשפיע
על המצב החברתי-סביבתי דרך האמנות2
הסעות למועדון פייס ,האיסוף יחל בשעה  .8:88מהבתים2
הסעות פעם בחודש למעברות ,האיסוף יחל בשעה 2.2:.8
מצטרפים חדשים להסעה או ביטולים מתבקשים להתקשר לדבורה 88.-0.88880
או ישירות לאלי הנהג 88.-0..-..88
נופשון ים המלח במלון לוט המחודש
מחזור ראשון  .42.עד  2..2.מחזור שני  .82.עד 2.20
מחיר לאדם בחדר זוגי  ,₪ .,888 -מחיר לאדם בחדר יחיד  ₪ .,888 -על בסיס מקום פנוי,
מחיר ליחיד בחדר של שלושה –  ,₪ .,888טיול מודרך למצדה כולל רכבל₪ 28 -
פרטים נוספים והרשמה במשרד הוועד2
מפגש דורות לשורדי השואה ולמשפחותיהם
לכבוד יום המשפחה יום רביעי  22.2.4בשעה  .8:88באולם תרבות עין החורש
קסם הדורות בצליל וזמר
מופע מוסיקלי לכל הדורות עם שירי כליזמר ,וולט דיסני אופרה ושירים בעברית2
הכניסה ללא תשלום ,להרשמה :רלי/יונה/סיגל 88-48200.. ,88-484.808
פרשתם?
מרכז קשר והכוון מזמין אתכם לסדנת ניהול ותכנון "תקופת החיים החדשה"
יום שני  ..2.2.4בין השעות  88:08עד  .0:88במרכז הקהילתי האזורי-חדר ההדרכה
הסדנה תעסוק במתן כלים המתאימים לשינויים ולהסתגלות המאפיינים את תקופת החיים
החדשה 2במהלך המפגשים יעלו סוגיות שונות כגון :ניהול ותכנון הזמן הפנוי ויצירת משמעות,
התמודדות עם השינויים האישיים והמשפחתיים בעקבות הפרישה ועוד2
יינתנו כלים שימושיים ומעשיים אשר יותאמו ברמה האישית לכל משתתף לאחר זיהוי הצרכים
הסדנה בת  4מפגשים ותתקיים בין השעות  .0:88- 88:08מחיר | ₪ 88:מספר המקומות מוגבל2
לפרטים והרשמה :מרכז קשר והכוון  88-484.80.נעמי נצרneomin@hefer.org.il :
טיול חודש מרץ יום שני 83.3.5
מציפורי לשפרעם בהדרכת ג'אדה בולוס
בציפורי של המאות הראשונות לספירה חיה אכלוסיה מגוונת שהייתה שגרירה לתרבויות ולדתות
שונות2
בשפרעם של היום חיה אכלוסיה מגוונת המשתייכת לשלוש דתות חשובות :מוסלמים ,משיחים
ודרוזים בכבוד ובשמירה על האתרים המנציחים את האוכלוסייה היהודית שחיה פעם בעיר2
דרגת קושי הטיול :בינונית-קלה ** יש להצטייד בכיסא גלריה
מחיר הטיול ₪ .08 :לאדם (איסוף מהיישובים ,ביקור באתרים)2
ארוחת בוקר  +צהריים עצמאית2
ההרשמה ופרטים נוספים במשרד הוועד 2מספר המקומות מוגבל! כל הקודם זוכה!
* ביטול השתתפות יחויב בתשלום *
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נוער בית יצחק
השתלמות אמצע שנה לשכב״ג נערכה במושב נחם 2ההשתלמות הייתה בנושא ״הכבש השישה
עשר״  -ולכל שיר ״הוצמד״ נושא שעליו העבירו חברי הצוות פעילות ,לדוגמה :רעמים וברקים -
פחדים ,האיש הירוק  -תחושת שייכות2
תודה לצוות המוביל על בניית תוכן ערכי ומעורר חשיבה ,על הרצת הלו״ז ועל דאגה ללוגיסטיקה,
לציוד ולארוחות מפנקות במיוחד!
שבוע הנוער של עמק חפר  -לראשונה התקיים בעמק שבוע שלם המוקדש לנוער וכלל פעילויות
בבתי הספר ובתנועות הנוער ,כמו גם ערב הוקרה לנוער מתנדב במעמד ראש המועצה2
לצערנו ,עקב מזג האוויר הסוער בוטלה צעדת הנוער שתוכננה מאגמון חפר לבית ספר קדם2
בימים ה׳-ו׳ יצאו חברי שכבת ז׳ למסע התבגרות באזור המצדה2
ברכות לאריאל ברונפמן משכבת י״ב על היבחרותו למצטיין בפעילות חברתית-התנדבותית ,מבין
נערים ונערות רבים מרחבי עמק חפר!
הבחירה בו נעשתה על רקע תרומתו לקהילה במסגרת תנועת הנוער2
ביום שישי  ,2.8בין השעות  00:31 -2:11תינתן הרצאה מיוחדת להורי השכב״ג! שריינו את
התאריך!
תאריכים קרובים
 082.פעולה
 082.פעולה משותפת עם גו״ש חי״ה לשכב״ג בתום הפעילות הרגילה
 02.ט״ו בשבט!
 82.הרצאת בוקר  .8:08 -8:88להורי השכב״ג  -כלים לזיהוי חרדות ומצוקות אצל בני נוער2
 ..:88 -.8:08הרצאה לשכבת ט׳-י׳ .0:08 -..:88 ,הרצאה לשכבות יא׳-יב׳
 - 82.לינה בסניף שכבות ד-ה
 .82.טיול סניפי!
המילה ַאחֲ ָריּות היא מילה מדהימה  -כמו כל השפה העברית:
ראשית היא מתחילה ב -א ומסתיימת ב -ת ,והכוונה היא שכשמישהו לוקח אחריות ,היא צריכה
להיות כוללת מההתחלה ועד הסוף2
שנית ,המילה אחריות היא מילה במשמעות מצטברת ,כלומר
א  -הכוונה היא לאני  ,קודם כל אני צריך לקחת אחריות על עצמי2
אח  -לאחר שלקחתי אחריות על עצמי אני יכול לקחת אחריות על אחי  ,הכוונה למעגל הקרוב
אליי2
אחר  -השלב הבא הוא לקיחת אחריות על האחר  -והכוונה היא לכל אדם2
אחרי2
ַ
אחרי  -ברגע שלקחתי אחריות על שלשת המעגלים הראשונים אני יכול להוביל
ַ
אחריו  -אמונה 2יש כאלו שיגידו אלוהים ,יש כאלו שיגידו הבריאה ,אנרגיה קוסמית2
ולבסוף – אחריות2
מה שעוד לומדים מהמילה המדהימה הזו היא שיש חשיבות לסדר:
אדם אינו יכול להיות אחראי על אחר לפני שהוא אחראי על עצמו2
סניף בית יצחק ממשיך בשביל אחריות קהילתית!
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 288:.8
קבלת שבת  -החל משבת הבאה בשעה 2.8:08
בשבת בבוקר – שחרית  ,84:88אחה"צ – מנחה 2.8:.8
סדר ליל ט"ו בשבט
בית הכנסת מזמין את כל תושבי הכפר לחגוג את סדר ט"ו בשבט
בסימן "ארץ זבת חלב"
ליד שולחנות ערוכים בפירות שבעת המינים ובפירות הארץ עם גבינות ויין בחסות "המחלבה"
בית יצחק 2נשמע את הרצאתו של החבר פיקי מאיר בליווי סרטון בנושא ייצור הגבינות2
ביום שלישי 0828.2.4 ,בשעה 2.8:08

אימון ניה חדש אחרי הצהריים!
הריקוד החופשי שסחף את כולם בימי שני סטודיו  ,Aבשעה .4:88
*הכניסה לשיעור למנויים בלבד
מבצע בבית הספר לשחייה בחודשים פברואר – מרץ – אפריל
מחירים מיוחדים לחודשים אלו לקבוצות שיפור סגנון
להרשמה ופרטים נוספים 88-2444880
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* 2המבצע תקף למנויים משולבים עד סוף חודש ינואר2
עשו לנו לייק – בפייסבוק "קאנטרי בית יצחק" ובאינסטגרם ""Kantri_by
קאנטרי בית יצחק ,המגדל  .8בית יצחק 88-4004888

כדורסל

בשבוע שעבר עם סיום הסיבוב הראשון יצאנו  8קבוצות הליגה קט סל בנות ,קט סל ה' ,קט סל ו',
ילדים ב',וילדים א' ליום גיבוש בבאולינג נתניה שכלל ארוחה משותפת 2כולם נהנו מאוד והגיבוש
היה מוצלח 2הסיבוב השני יתחיל בשבוע הבא2
תוצאות המשחקים האחרונים
ילדים א' ממשיכים בכושר המצוין שלהם עם ניצחון חוץ על גבעת חיים ( ניצחון  8רצוף ) 22.-00
ילדים ב' :ניצחון חוץ על בת חפר  28.-88הפסד בית לפרדסיה  288-8.קט סל א' :ניצחון בית על כפר
יונה  ,08-.8הפסד חוץ ויתקין  288-88קט סל ב :ניצחון בית על לב השרון 280-.8
קט סל בנות :הפסד בית לנתניה 2.2-.8
בהצלחה לכל הקבוצות ,טל פרי
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מועצה אזורית

מרכז היזמות החדש "ירוק" בעמק חפר מזמין אתכם
למפגשים ולהרצאות מרתקות במגוון נושאים מעולם היזמות והחדשנות.
האירועים יתקיימו באולם ההרצאות הנמצא במרכז היזמות ירוק ,בסמוך לקמפוס רופין2
להרשמה ללא עלות ופרטים נוספים היכנסו לאתר  yarok-hok.comאו בטל'88-4484408 :
 .2.2.4יום חמישי .4:08
אירוע פתיחת תערוכת אומנות ייחודית בשיתוף גלריית  Art & Aboutוהרצאה של האמנית ליאת
סגל המשלבת טכנולוגיה ואמנות במגוון עבודותיה המוצגות ברחבי העולם (התערוכה תתקיים בין
התאריכים ).-..2.2.4
להרשמה

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

חינם!!!

תודות
תודות לענבל רייס שליט ,ההרצאה על חשיבות הפעילות הגופנית בגיל השלישי ,הייתה
מעניינת 2מאוד כולנו מרגישים מאותגרים ומבינים שככל שנרבה בהליכה ,בהתעמלות,
בפעילות פיזית  -הרי זה משובח2
גם כשנופלים צריך לדעת איך ליפול והכי חשוב איך לשמור על שוויי משקל ולמנוע נפילות
וסיבוכים2
תודה רבה ענבל ,בריאות טובה לכולנו2

ברכות
צוות חיילים מברך את
נעמי רוסמן

לאמא ,לסבתא ,לסבתא רבא
ורה ולד
במלאות לך  88חורפים מאחלים עד ..8
בבריאות ,אושר ונחת
כל המשפחה האוהבת

וגל ַּכהן
לרגל השחרור מצה"ל
בהצלחה באזרחות!

פינת המודעה הקטנה
"מחשבים בכפר" תמיכה מרחוק או הגעה לבית הלקוח ,תיקון מכירה
ושדרוג של מחשבים2
להשכרה למטרת משרד/קליניקה כ  .88מ"ר 2מיקום יפה ושקט2
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888-82.8888
888-4.0.080

