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

גיליון מס' 1085

יום שישי ,כ"ט באדר תשע"ח 16 ,במרץ 2018

הודעות משרד הוועד

תושבים המעוניינים לקבל את "השבוע בכפר" דרך הדוא"ל ולעזור בשמירה על כדור הארץ
מתבקשים ליצור קשר בכתובת vaadmekomi@beit-yitzhak.org.il

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

קונצרט מס'  4מוצאי שבת  20:30 24.3.2018בבית העם

געגועים לאירופה היפה
מדואו ועד רביעיה ביצירות מאת שומאן ,ברטוק ,דוחנאני ודבוז'ק
ז'אנה גנדלמן ,כנרת
אלה טובי ,צ'לנית

שולי ווטרמן ,ויולנית
רויטל חכמוב ,פסנתרנית

עוד בקונצרט זה :אורחת צעירה ומיוחדת,
הפסנתרנית ליה ברלב בת ה  ,13בת בית יצחק,
אשר זכתה לאחרונה בפרס השני בתחרות הארצית לפסנתרנים
"פסנתר לתמיד" באשדוד

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
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שוקחתן  -אביב
יום חמישי 22.3.18
ב  17:00בגן האס

עושים "סדר פסח"
מכירת ספרים ,צעצועים ועוד
עד  5ש"ח ,מה שנשאר – נתרם!

חוגגים עצמאות
שנה למדינת ישראל
יום רביעי ,ג' באייר תשע"ח ,18.04.2018 ,בשעה 20:00






אירוע העצמאות יתקיים במתחם החנייה של בריכת השחייה
כל תושבי הכפר מוזמנים לקחת חלק במופעים,
בביתנים ובכל הפעילויות שאחרי הטקס.
החזרות החלו וכל השתתפות תתקבל בשמחה
נשמח למתנדבים נוספים לסיוע ,נזדקק להרבה ידיים עובדות.
ניתן לתרום בדים שמישים באיכות טובה בכל הצבעים לתפאורה.
עדיין חסרים לנו בגדים של שנות השבעים ,כאפיות ,מזוודות ישנות ושרוואלים.
את כל התרומות ניתן להעביר למשרד הוועד.
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נוער בית יצחק
"ופקחת ביום ההוא את עיניך
והצצת היישר אל תוך עיני הטבע
וראית בהם את תמונתך ,וידעת-
כי אל עצמך שבת.
כי בהתעלמך מהטבע ,התעלמת מעצמך“
א.ד גורדון

ביום שישי האחרון התקיימה צעדת עמק חפר בה לקחו חלק אלפי משפחות ותלמידי בתי
הספר מרחבי העמק .כחלק מהצעדה הקימו חברי פורום שנת השירות ,וצוותי ההדרכה
מכלל תנועות הנוער בעמק ,את מתחם תנועות נוער .במתחם המרשים ,שכלל מבנים
מחנאים ,מסלולי מכשולים ותחנות נוספות ,עברו למעלה מ 2000-תלמידים ותלמידות אשר
לקחו חלק בפעילויות .
השבוע עברנו פעולות על חג הפסח ובשבוע הבא תערך פעולת הכנה לטיול פסח!
בסופשבוע החולף הוצאנו לטיול הכנה את צוות המדריכים והפעילים.
רוצים לראות איך היה לנו? סרקו את הקוד בתחתית העמוד!
טיול פסח ייערך בימים ראשון עד שלישי ה ,27-25.3.18-ההרשמה הסתיימה ומסתמן שנצא
עם  3אוטובוסים מלאים!
הורים המעוניינים ללוות  -בבקשה לפנות אלי.
״ימי הורים״  -שימו לב לשינויים בתאריכים ובזמנים
מצאתי לנכון להקדיש זמן לדבר איתכם ,ההורים ,לספר לכם מה עברנו עד כה ,מה התכנון
להמשך ובעיקר  -לשמוע אתכם כדי שנוכל לשמר דברים טובים ,לשפר דברים הדורשים
שינוי/שיפור ולשמוע רעיונות חדשים .השיחות יתקיימו במתכונת שכבתית ונוכחותכם
חשובה! אנא שריינו את התאריכים הרלוונטיים ביומנים!
21:30-23:00
הורי שכבת ד׳ :יום ב׳ 9.4
הורי שבת ה׳ :יום ב׳ 20:00-21:30 23.4
QR CODE
הורי שכבת ו׳ :יום ב׳ 21:30-23:00 23.4
טיול הכנה לפסח
20:00-21:30
הורי שכבת ז׳ :יום ב׳ 9.4

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
 ביום שלישי  20.3בשעה  17:15במועדון פייס ,תרצה דפנה אוריה בנושא "אלברט איינשטיין
– שם נרדף לגאון" ההרצאה עוסקת באיינשטיין האדם ,בחייו ,משפחתו ,איינשטיין היהודי,
הפציפיסט ,ההומניסט והציוני.
 ביום שלישי  27.3במועדון פייס ,סידור פרחים לפסח .המשתתפים מתבקשים להביא איתם
מזמרות.
 בחוה"מ פסח לא תתקיים פעילות במועדון.
 ביום שלישי  10.4בשעה  18:00במועדון לחבר בקיבוץ מעברות הרצאתה של דפנה שדה טסה
על "האדם מחפש משמעות על פי התאוריה של ד"ר פרנקל ".
הסעות למועדון פייס ,האיסוף יחל בשעה  16:45מהבתים.
הסעות פעם בחודש למעברות ,האיסוף יחל בשעה .17:15
מצטרפים חדשים להסעה או מבטלים מתבקשים להתקשר לדבורה 052-3245663
או ישירות לאלי הנהג 052-321-1109

אנו מאחלים לכולם חג שמח

עיר ללא הפסקה" :מדינת" תל אביב
מלון הרודס על המים  8-11.04.18ראשון עד רביעי
הטיולים מותאמים לדרגת הליכה קלה.
נשאר מספר מועט של חדרים.
מחיר למשתתף בחדר זוגי₪2,280 :
מחיר למשתתף שלישי בחדר₪2,214 :
חדר יחיד רק על בסיס מקום פנוי₪3,440 :
פירוט והרשמה (בתשלום בלבד) במשרד הוועד
מספר המקומות מוגבל ,כל הקודם זוכה! תושבים שאינם מעמק חפר – על בסיס מקום פנוי בלבד!

מועדון קפה אירופה לניצולי השואה ודור שני
הנכם מוזמנים להרמת כוסית לקראת פסח
יום שלישי  20.3.18בשעה  10:30בבית העם בבית יצחק
ולמופע מוסיקלי "ומותר לאהוב – מופע אביב"
דואט פואטי ,עדין ומיוחד בו יבצעו גוני כנעני ודרור קרן מופע מוסיקלי בשילוב סיפורי אהבה
וחרות .לווי נגינת פסנתר :רביב לייבזירר.
אנא עדכנו אותנו על הגעתכם ,יונה  /רלי  /סיגל 09-8981634
המועצה הדתית עמק חפר מזמינה ביום שני  19.3.18בשעה  18:30במועדון קיבוץ מעברות
להתענג על עגנון עם ד"ר מיכל שיר-אל,
שירה חדשה מהמקרא ועד עגנון – הכנה לפסח.
מומלץ להצטייד בספר "שירה" .הכניסה חופשית.
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בית העלמין

מיקום קבורת הנפטרים מתוחם לפי תקן של משרד הדתות .ישנן משפחות אשר מקימות מצבות
גדולות ומוסיפות עיצוב סביב המצבה .לצערנו ,הקבורה הבאה אשר תתבצע בסמוך תגרום להריסת
העיצוב ולעוגמת הנפש למשפחה.
אנו מבקשים מהמשפחות לשמור על תחום המצבה ולא מעבר לכך.
בתודה,
חברה קדישא

נלחמים ביחד במכת היתושים

מוקדי הדגירה של היתושים נמצאים תמיד בחצרות בתיכם ובמרפסות ,בתחתיות עציצים ,צמיגים,
בריכות שחייה שרוקנו בתחילת החורף והתמלאו במי גשמים .על כן ,על כל אחד/ת מאתנו לגלות
ערנות ולפעול בתוך חצר ביתו/ה ולמגר את בעיית היתושים.
ולכן ,אנו מבקשים מכל אחת ואחד מכם לסרוק היטב את החצר הפרטית ולפעול כדלקמן:
 לייבש ו/או לשאוב מים שעמדו כל החורף בבריכות השחייה.
 לרוקן ולייבש כל מקור ושלולית מים שעומדים בחצרות ובסביבת הבתים.
 למנוע דליפות בברזים ומערכות המיזוג בחצר.
 לנקז מים מגגות ומקלטים.
 לפתוח מרזבים סתומים ולשחררם.
 לייבש מים במיכלי מים פתוחים על הגגות.
 לכסות היטב את בריכות הביוב.
 לרוקן חביות ,גיגיות ,צמיגים ,בריכות שחייה לא פעילות ,אמבטיות ישנות ,כל סוגי הדליים
בחצר ,כדים ,מזרקות ביתיות לא פעילות ,בקבוקים ,תחתיות עציצים ,אגרטלים ,אדניות ,בריכות
דגי נוי (ללא דגים) ,צמחים בעלי השקיה עילית (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
בעציצים יש להשתמש בתכשיר הדברה כגון :אקואטיין ע"פ הנחיות היצרן המורשה לשימוש לקהל
הרחב (תכשירים ביולוגיים ידידותיים לסביבה – בטיפטוף מספר טיפות בכל מקווה המים).
ניתן להיכנס לאתר של משרד להגנת הסביבה בכתובת ולהתעדכן בחומרים המותרים
לשימוש.
רק במאמץ משותף ובזכות שיתוף פעולה בינינו נוכל למזער את התפתחות וריבוי היתושים,
למנוע מטרד קשה ולשמור על בריאותנו.
אם נתקלתם במוקדי מים עומדים או במטרדי יתושים אנא התקשרו למוקד המועצה 107
ו/או בטלפון .09-8973303/4

תושבי כפר ידידיה ,בית יצחק ,כפר חיים והדר עם והסביבה מוזמנים לערב הסברה
על הסכנות הבריאותיות והסביבתיות במתווה הפיתוח של מאגר לוויתן והפתרון המוצע
יום רביעי  28.3בשעה  20:30בבית העם בכפר ידידה ,רחוב הפיקוסים.
אנו נמצאים בנקודת זמן קריטית מבחינת המאבק על עתידנו ועתיד ילדינו .התכנית להקמת אסדות
לטיפול בגז בקרבת החופים ,להעברת חומרים מסוכנים בקרבת בתינו ,מסכנת את כולנו.
שיקולים מוטעים הובילו את מקבלי ההחלטות במדינה לאמץ את התכנית ,שאם תתממש ,יהפוך
האזור כולו למזוהם ומסוכן.
לאישור הגעה בתיה  ,052-2330560ליאור 052-4874854
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מכתבים למערכת
כמידי שנה אחרי החורף ,נפתח חלון זמן צר לפרחי הבר לפרוח ,ביניהם הסביונים ,החרציות ועוד
אי אילו פרחי בר .תקופה קצרה הם מעטרים את שולי הכבישים ,אך למישהו בועד זה כנראה מאוד
מפריע.
כל שנה מרגע פריחתם שולחים את המרססים על מנת להשמיד את המראה המלבב .למה? אין לי
דרך אחרת לתאר זאת אלא כסוג של נכות ,לא לראות את היופי שבטבע.
רנה איתן

צוות חיילים

מבקש לעדכן בתאריכי גיוס ושחרור.

יום העצמאות קרב ובא ואנו מתארגנות לחלוקת מתנות ,אנא עדכנו אותנו בתאריכי גיוס ושחרור
על מנת שנוכל להתארגן מראש.
תודה על שיתוף הפעולה.
קרן ליטבק ואהרונה נוי

תודות
לפני כשבועיים בני יהל עלה לתורה בבית הכנסת.
חשוב לי לומר שבבית בו אני גדלתי לא היה חיבור רגשי לעולם הדת ולכן היו בליבי
חששות קלים  .מרגע שהרב פיש נכנס לביתנו לשוחח על בר המצווה נוכחתי באדם
מיוחד במינו .אדם היודע להקשיב "מעבר למילים" ,להרגיש את האדם שמולו (אותי
במקרה הזה) ,לכבד את האחר השונה ממנו ,לעשות מאמץ להבין ולהיטיב.
זה לא מובן מאליו עבורי ,מיד כל חששותיי פגו ויכולתי להכניס שמחה בליבי לימים
מרגשים אלו.
כמו כן הטקס ביום שבת היה כ"כ מרגש ,תחושה מחבקת ומקבלת נכחה באוויר.
על כך אני מודה לרב שיר ולדני רבס שמשרה אווירה זו ולכל באי בית הכנסת ששמחו
בשמחתנו .וכמובן לאישה המיוחדת עם החיוך והעיניים הבורקות  ,בעלת הלב
הרחב שתמיד שם לכל עזרה ,מיכל מוסקוביץ שכנתי האהובה ולבעלה יוסי היקר לי מאוד.
אנחנו צריכים לברך ולהודות שבכפרינו גם בית הכנסת מעניק לתושביו תחושה של בית.
נעמה בן שמחון אמא של יהל
לתמר אדיר על תרומתה הנאה למועדון הברידג'.
מאחלים לך בריאות ,אריכות ימים ועוד הרבה מפגשים במועדון.
מחברייך למועדון הברידג'
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ברכות
לנור שרלין
ברכות עם גיוסך לצה"ל ,בהצלחה!
מאחל צוות חיילים

פינת המודעה הקטנה
להשכרה למטרת משרד  /קליניקה כ  100מ"ר .מיקום
יפה ושקט.
לרגל החג ,מכירת סחלבים יפים וזולים.
אפשר גם בערב שבת.

שלוש שנים בלי

050-8232393
052-4635577
גל קרבס
אהובה קרבס 052-2662778

שי

נעלה לקברו ביום שישי  23.03.2018בשעה 11:00
לאחר מכן נפגש בחצר ביתנו
משפחת עופר
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