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

גיליון מס' 1079

יום שישי ,י"ז בשבט תשע"ח 2 ,בפברואר 2018

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

4.2.18
5.2.18
6.2.18
8.2.18
9.2.18
11.2.18

13:00 – 08:30
13:00 – 08:30
13:00 – 08:30
13:00 – 08:30
11:00 – 08:30
13:00 – 08:30

הרישום במשרדי הוועד הוא לילדי בית יצחק בלבד ,הרשומים בתעודות הזהות של
שני בני הזוג ,שבהן מופיעים שמו של הילד וכתובת המגורים בבית יצחק.
מתן כתובת לא נכונה מבטל אוטומטית את אישור הרישום והוא עבירה על החוק.
הרישום לפי תאריכי הלידה הבאים:
שנתון 31.12.2013 – 1.1.2013 : 2013
גן חובה
שנתון 31.12.2014 – 1.1.2014 : 2014
גן טרום חובה
גן טרום טרום חובה שנתון 31.12.2015 – 1.1.2015 : 2015
תשלום:
התשלום לשנת לימודים הוא .₪ 1010
החיוב ייעשה דרך המיסים ויתבצע בשני תשלומים :הראשון ,בתאריך הרישום ע"ס  ₪ 505והשני,
ע"ס  ₪ 505עם תחילת שנת הלימודים.

ביטולים:
ניתן לבטל רישום עד לתאריך 1.5.2018
ביטולים יתקבלו בהודעה בכתב לפקס  09-8829795או למייל liat@beit-yitzhak.org.il
דמי הרשמה בסך  ₪ 505לא יוחזרו לאחר מועד זה.
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 ישראל.
מוזמנים לפנות לאשרת ( ,)050-4033442מימי ( )050-6223841או שושי (.)050-9511052

תרבות

סדרת קונצרטים בבית יצחק
עורכות :אירית רוב ואלה טובי
עונה מס' 2017-2018 3

קונצרט מס'  3מוצאי שבת  20:30 3.2.2018בבית 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  ₪ 40בערב הקונצרט בכניסה
כיבוד קל :קפה ועוגה.
יין באדיבות יקב אלכסנדר

העדלאידע
העדלאידע המסורתית שלה אנו מצפים כל השנה ,תתקיים בשבת  .3.3שריינו את היום.
נושא העדלאידע השנה הוא" :הכי ישראלי" במלאת  70למדינה.
קבוצות ,משפחות ויחידים מתבקשים להתחיל לחשוב על תחפושת מתאימה.
פרטים נוספים יגיעו בהמשך .הוועדה המארגנת.

חוגגים 70
כמעט בפתח ? אולי עוד לא ,אבל אנחנו כבר עובדים כשלושה חודשים .....על אירועי יום העצמאות!!!!
כדי שנוכל להמשיך אנו זקוקים בדחיפות שתפשפשו בארכיונים הביתיים.
אנו מחפשות תמונות מלפני קום המדינה עד סוף שנות ה ,70משחקים ישנים,
תלבושות ומזוודות "של פעם"...
שרי כץ )052( 268-6888 -
אנא הרימו טלפון  :רותי טאובר )050( 558-3936 -

התרמת דם
ב 5.2.2018 -תתקיים התרמת דם בבית העם בבית יצחק
בין השעות21:30-17:30 :
תרומתך נחוצה להצלת חיים ותעניק לך ביטוח דם משפחתי לשנה.
(ראה פרטים בכרטיס תורם).
ניתן לתרום דם מגיל  17עם אישור הורים.
הורדת הטופס ומידע נוסף באתר מד"א WWW.mdais.ORG
חשוב! חובה להציג תעודה מזהה הכוללת תמונה ומספר זיהוי
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ט"ו בשבט הגיע!
נחגוג את ט"ו בשבט
מחר ,שבת 3.2
בתוכנית:
 09:00נטיעות בגינות המושב  -גן נירה ובית התרבות בשער חפר (המשתתפים מתבקשים
להביא כפות וכלים לשתילה)
 10:30טיול בשדות המושב ,פעילויות מאתגרות ,בישולי שדה ומתקני הישרדות
נקודת התחלה :מפגש הרחובות דרך נירה והכלנית (שיכון בנים  -אזור צפוני) חניית רכבים
בבית הקברות בלבד.
נקודת סיום  :גן האס עם פעילות במתקנים אתגריים שמקים הנוער ,ילדי בר המצווה
שיכבדו אותנו בפיתות ישר מהתנור ,וסיור בגן המוסיקלי החדש שניתרם ע"י משפחת ישראל
ואבלין עופר לזכר בנם שי ז"ל.

בשעה  10:30תחל בבית פויירינג הרצאה מיוחדת של אמיר בן -יהודה
בבית קפה שיוקם במיוחד לכבוד האירוע לוותיקי הכפר!
*

המסלול מותאם למשפחות ,כולל נתיב לעגלות ילדים אך
אינו מתאים לרכיבה על אופניים מכל סוג.

*

מפה מעבר לדף.

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 יקירם.
יש לפנות למשרד הוועד.
איריס פרידלנדר ,יו"ר ועדת חזות הכפר
3
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נוער בית יצחק
ביום שישי  ,9.2בין השעות  9:00-10:30תיערך הרצאה מיוחדת להורי השכב״ג בנושא כלים
לתקשורת עם בני נוער ,זיהוי מצוקות וחרדות .שריינו את התאריך!
ט״ו בשבט -
התורה מקבילה בין האדם לעץ השדה "כי האדם עץ השדה" (דברים כ' ,פס' יט).
כשם שהעץ זקוק לסביבה תומכת ותנאים כדי לצמוח ולהתפתח — כך גם הסביבה שלנו משפיעה על
הערכה וצמיחה עצמית.
כשם שהעץ משיל את עליו היבשים ומפנה מקום לעלים חדשים – כך גם עלינו להשיל התנהגויות
וחסמים המגבילים אותנו ולפנות מקום לצמיחה חדשה .על ידי כך נוכל לחזק את עצמנו ,את
ההערכה העצמית שלנו ואת יכולתנו כפרט בתוך החברה והקהילה.
כמו שהאילנות תמיד בצמיחה ,גם עלינו לצמוח ,להתפתח ולהניב פירות.
זכרו כי לכל אחד ואחת האפשרות לצמוח ולהתפתח ,עם זאת אסור לנו לשכוח לרגע כי כל
עץ ,ילד ואדם באשר הם ,צומחים בקצב שונה ובצורה שונה ולכל אחד פרחים ופירות משלו.
צמיחה היא איטית ,הדרגתית ודורשת עקביות והתמדה.
ממליצה לכל אחד לשאול את עצמו -
מה הצעד הבא בצמיחה האישית שלי?
איזו תובנה כדאי לי להצמיח על מנת לפרוח ולגדול?
שנזכה תמיד לצמוח ,שנשכיל לנטוע בעצמנו גם ערכים ,יכולת להסתכל על הסביבה ונתינה.
הקפידו להשקות ,לעשב וגם לעצור ולהסתכל כמה יפה פורח הנוער שלנו.
חג שמח! נפגש בשבת  3.2לפעילות המסורתית בהובלת הנוער!

תאריכים קרובים
 3.2ט״ו בשבט!
 6.2פעולה
 8.2פעולה לשכב״ג
 9.2הרצאת בוקר  10:30-9:00להורי השכב״ג  -כלים לזיהוי חרדות ומצוקות בבני נוער.
 12:00-10:30הרצאה לשכבת ט׳-י׳ 13:30-12:00 ,הרצאה לשכבות י"א-י"ב
 9.2לינה בסניף שכבות ד'-ה'
 10.2פעילות שיא חודש פברואר  -טיול סניפי!
 13.2פעולה
 20.2פעולה
 23.2פעילות העשרה לשכב״ג  -״החוויה המתגלגלת״
 27.2בניית עגלות לעדלאידע
 3.3עדלאידע במושב

אסנת כץ גל  -רכזת הנוער
”השחף המגביה עוף הוא זה המרחיק ראות"
(ג'ונתן ליווינגסטון השחף ,ריצ׳ארד באך)

 Noarby08@gmail.comאסנת כץ גל 052-8560280
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מועדון  60ונהנים
ט"ו בשבט
בשבת  ,3.2בשעה  ,10.30למבוגרים בכל הגילאים:
מוזמנים לגינה שמאחרי הוועד להרצאה של אמיר בן יהודה
הנושא "עשבים לטובת האדם"
עם כוס קפה וכיבוד קל.
לאחר ההרצאה כולם מוזמנים להגיע לגן האס
להצטרף לאירוע המסכם של ט"ו בשבט.
 ביום שלישי  6.2בשעה  17:00במועדון פייס נצפה בסרט "מלון מריגולד האקזוטי"
הסרט עוקב אחרי קבוצה של גמלאים בריטים שמחליטים לעבור להודו ולהפוך את הפרישה שלהם
לפחות יקרה ויותר אקזוטית .הם מוקסמים מהפרסומים על מלון 'מריגולד' החדש ,ותשוקתם לחיים
של פנאי ומנוחה גורמת להם לעבור להתגורר בו .אבל כשהם נוחתים הם מבינים שהמלון פחות מפנק
ומפואר ממה שהם דמיינו ,ודרך חוויות משותפות הם מגלים שהחיים ממשיכים ושהאהבה יכולה
לבעור.
 ביום שלישי  13.2בשעה  18:00במועדון לחבר בקיבוץ מעברות ירצה רועי כהנוביץ  .נושא ההרצאה:
הנשים באיסלאם ובאיראן.
 ביום שלישי  20.2בשעה  17:15במועדון פייס תרצה חיה לבני ,הנושא :הריקוד שבלב .הרצאה
מוסיקלית מלווה בכינור בקטעים ממחולות קלאסיים ,טנגו ,וולס ,הורה ועוד.
הסעות למועדון פייס ,האיסוף יחל בשעה  16:45מהבתים.
הסעות פעם בחודש למעברות ,האיסוף יחל בשעה .17:15
מצטרפים חדשים להסעה או ביטולים מתבקשים להתקשר לדבורה 052-3245663
או ישירות לאלי הנהג 052-321-1109
נופשון ים המלח במלון לוט המחודש
מחזור ראשון  18.2עד  .21.2מחזור שני  25.2עד .1.3
פרטים והרשמה במשרד הוועד.
מפגש דורות לשורדי השואה ולמשפחותיהם
לכבוד יום המשפחה יום רביעי  7.2.18בשעה  16:00באולם תרבות עין החורש
קסם הדורות בצליל וזמר
מופע מוסיקלי לכל הדורות עם שירי כליזמר ,וולט דיסני אופרה ושירים בעברית.
הכניסה ללא תשלום ,להרשמה :רלי/יונה/סיגל 09-8973321 ,09-8981634
טיול חודש מרץ ,יום שני 5.3.18
מציפורי לשפרעם בהדרכת ג'אדה בולוס
בציפורי של המאות הראשונות לספירה חיה אכלוסיה מגוונת שהייתה שגרירה לתרבויות ולדתות
שונות.
בשפרעם של היום חיה אכלוסיה מגוונת המשתייכת לשלוש דתות חשובות :מוסלמים ,משיחים
ודרוזים בכבוד ובשמירה על האתרים המנציחים את האוכלוסייה היהודית שחיה פעם בעיר.
דרגת קושי הטיול :בינונית-קלה ** יש להצטייד בכיסא גלריה
מחיר הטיול ₪ 130 :לאדם (איסוף מהיישובים ,ביקור באתרים) * .ביטול השתתפות יחויב בתשלום
*ארוחת בוקר  +צהריים עצמאית.
ההרשמה ופרטים נוספים במשרד הוועד .מספר המקומות מוגבל! כל הקודם זוכה!
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פינת הביטחון
*במהלך השבוע סוכל ניסיון גניבת רכב בכפר.
סיכול גניבת הרכב הינו בזכות ערנות תושב הכפר שהתריע לצוות הכוננות.
פעולה מהירה והחלטית של צוות הכוננות בהובלתו של הרב"ש עמית מוסקוביץ ובשיתוף פעולה עם
רב"ש כפר ידידיה הביא לתוצאות הרצויות.
הגנבים נאלצו לנטוש את רכב האיסוף שלהם ובו מספר רב של מחשבי רכב (בהם הם נעזרים להניע
את הרכבים הגנובים).
הרב"ש וצוות הכוננות היו זמינים בשטח בעקבות התרעה שקיבלו ממצלמות שפרוסות ברחבי הכפר
ונועדו לתת אינדיקציה על כניסה של גנבים בצורה רגלית לתחומי הכפר (מצלמות ציידים).
זהו חלק מהמערך הכללי שאנו מקימים בכפר על מנת לנסות ולמנוע פריצות ,גניבת רכבים וגניבת
תוצרת חקלאית.
* עירנות התושבים קריטית ליכולת שלנו למנוע ולסכל אירועים אלו .אני מבקש להמשיך ולהתריע על
כל דבר חשוד .בכל מקרה שנראה חשוד התושבים מתבקשים להודיע לסייר או לרב"ש
סייר 053-9804644 – 24/7
רב"ש  24/7עמית – 050-5356667
קבוצת הווטסאפ :בית יצחק  -התראות ביטחון
* שימוש בקבוצת הווטסאפ :בית יצחק  -התראות ביטחון
קבוצת הווטסאפ מיועדת להתריע על תנועה חשודה ,אירוע ,העברת מסר לטובת הגברת העירנות של
כלל התושבים.
לעיתים אף נבקש את שיתוף הפעולה של התושבים בפעולה כזו או אחרת.
אנו מאוד מבקשים לעשות שימוש בקבוצה רק לטובת התראה בזמן אמת .ההודעה צריכה להיות
עניינית ובלי להביע דעה אישית כזו או אחרת אשר יכולה לייצר תגובת שרשרת מיותרת.
לטובת הבעת דעה אישית על כל נושא (כולל בנושא ביטחון) יש קבוצות אחרות או שימוש במדיה
אחרת .אני מבקש מאוד את עזרתכם ושיתוף הפעולה בנושא זה.
* תאורת רחוב בכפר
הנושא ידוע ומטופל ע"י הוועד .המשמעות על סוגיית הביטחון ברורה.
אפשר ורצוי לעדכן על רחוב בו אין תאורה ,המסר עובר לרב"ש ולסייר במקביל לטיפול ע"י נציגות
הוועד.
* קורס מתנדבי מג"ב
בקרוב יתחיל קורס מג"ב נוסף .אנו מאוד נשמח אם תושבי הכפר יתנדבו ויסייעו להגדיל את כמות
המתנדבים אשר מסיירים ומסייעים בהגברת הביטחון בכפר .גם הדור הצעיר יותר בגילאים 35 - 21
רלוונטי ונשמח למעורבותו בתחום זה.
כל מי שמעוניין מתבקש ליצור קשר עם אריה חייקין 0548001531
איל גולן
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ספרייה

ספרים חדשים בספרייה

לקטנטנים
כפתורי כסף – בוב גרהם
הבית של ברבאבא – טנט טיסון
בית הספר של ברבאבא – אנט טיסון
זה שלי – רן כהן אהרונוב
ברבאבא אין כמוך בעולם! – אנט טיסון
דוקטור אף וזנב – יעל גובר
טפיטי היום אני אתה! – יוליה במה
איפה הדוב – ג'ונתן בנטלי
נשיקות הקסם של אמא – ד"ר דינה כץ-שוסטר
חתולה וארנבון מחליפים בתים – דורית רביניאן
ממה מכינים שלולית – עידו רוזנבלום ויובל רוביצ'ק
לילדים
מצחיקולים – טוני אבוט
חנות קטנה ומתוקה – לינדה צ'פמן
פו הדוב הכי טוב בעולם – על פי א.א .מילן
הנסיכה ג'ורג'יה והפנינה הנוצצת – ויויאן פרנץ'
לנוער
אוליבר והאיים הנודדים – פילים ריב
תעלומת הצופן הסודי – מיה מיטב
יומן מלחמה פרטי – גלילה רון פדר עמית
מגנס צ'ייס ספינת המתים – ריק ריירדן
קומיקס דינוזאורים – מ"ק ריד וג'ו פלאד

קרלסון על הגג – אסטריד לינדגרן
הבריחה לשומקום – עמלה עינת
איש הפח – ליעד שהם

למבוגרים
חטופה – צ'רלי דונלי
שמונה הרים – פאולו קונייטי
לפני שאלך – קולין אוקלי
משפחה גרעינית – סוזנה פוגל
כל מה שאני רוצה – ג'יי דניאלס
זרים – גבריאל בן שמחון
עמק הסיליקון – רם אורן
יומני סקוטלנד חלק א' – רבקה סאסי
בנפש חסרה – ריצ'רד פלנגן
יומני סקוטלנד חלק ב' – רבקה סאסי
שקר קטנטן – קיי .איי טאקר
עץ הקזוארינה – סומרסט מוהם
אהבותיו הכוזבות של יוחנן – אילן עמית
חיבוק-גדול – רומן גארי
פלופ – רפאל פינדו
להקיף את השמש – פולה מקלין
בורחסטיין – סרחיו ביסיו
גאצ'ר גוצ'ר – ויוק שאנבהאג
אל תגיד כלום – בראד פרקס
להבעיר מדורה פעמיים – ג'ק לונדון
הכביסה – אחמד דני רמדאן
מחול ואפר – איימי הרמון
אביב באיליריה – אן ברידג' נדנדת חבלי
ככה זה תמיד – לורי פרנקל
המייל הבלתי נראה – דיוויד קובנטרי
העסקה  -אל קנדי
המייל האחרון – דיוויד באלדאצ'י
יער אפל – ניקול קראוס
שידוך חלומי – קרטיס סינפלד
רוכבי הדלי – אודי טאוב
פלפל חריף לארוחת בוקר – ג'יי ריאן סטראדל
ברית הנישואים – מישל ריצ'מונד
הכוכב בעל היער ,לראות אישה – שטפן צוויג ,אנמארי שוורצנבך
מועדון המכוניות של מצריים – אלאא אל-אסוואני
הספרייה נמצאת במתחם בית הספר בבניין הראשון מצד דרום.
שעות הפתיחה בימים שני וחמישי.19:30-16:30 ,
אפשר לשלוח הזמנות ,בקשות והודעות בדוא"ל sifriya@beit-yitzhak.org.il
רותי

להתראות בספרייה 
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תרבות עמק חפר
יום ראשון  11.2.18בשעה  17:00בבית העם בבית יצחק
שעת סיפור" :המתנה של הצב" גבריאל הדר עפ"י :סיגל אדלר
האריה כמעט ושאג אך הצב הקטן לא היה בכלל מודאג -הוא ידע שהביא למלך החיות מתנה מהממת
וגם לימד אותו שהסבלנות משתלמת.
סיפור חכם מלא בחן ובהומור על חוסר סבלנות.
לגילאי 4-7 :מחיר ₪ 25
ביום ה'  15.2.18בשעה  20:30במועדון ק .העוגן
מפגש רביעי בסדרה "תרבות במרחק נגיעה"

דב נבון מופע יחיד

דב נבון יוצא במופע יחיד אינטימי ,כנה וכובש במיוחד ומזמין אתכם ,יחידי הסגולה ,להצטרף למסע
שלו :סיפורו של גבר שמתמודד עם קרע בנישואיו בצורה הכי קומית שיש ,אבהות לילדות מתבגרות
בשנות ה ,2000-העליבות שבחיי הסלב המקומי ,יחסי אהבה שנאה עם הפסיכולוגית שלו ,המונוגמיה
ואישיות כפייתית במיוחד...ערב מטורף מצחיק וסוחף ,ביוגרפי ודמיוני.
מחיר₪ 65 :
המועצה הדתית עמק חפר גאה להציג :ביום ראשון  11.2בשעה 20:00בבית העם בכפר הרא"ה

עדן הראל & עודד מנשה לא רואים עין בעין

מופע זוגי וקורע על אמונה ,היגיון החיים שביניהם
כרטיסים בקנייה מוקדמת במחיר  ₪ 30בטלפון 09-7880054
מחיר בערב המופע  .₪ 50מספר המקומות מוגבל

פינת המודעה הקטנה
דרושים שליחים רציניים בעלי רכב לביצוע משלוחי פרחים בעמק חפר,
נתניה וחדרה
נותרו מקומות לסיור לפולין בתאריכים 25 - 16 :במאי .2018
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לירי

053-2424125

שלמה רביד

054-4535988

