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

גיליון מס' 8016

יום שישי ,ז' בניסן תשע"ח 32 ,במרץ 3081

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' 1028-1027 3
קונצרט מס' 4

מחר ,מוצ"ש  3.:2. 34.2.3.42בבית העם

געגועים לאירופה היפה
מדואו ועד רביעייה 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  ,31בת 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  ₪ 00בערב הקונצרט בכניסה.
כיבוד קל ,קפה ועוגה.
יין באדיבות יקב אלכסנדר.
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טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה
בכל התהומות והביבים בהם חיינו בשנות המנוסה ,אמא צוותה עליי :״את חייבת
להישאר בחיים כדי לספר .את חייבת לספר כי אף אחד לא יאמין שעברנו את מה
שעברנו ושרדנו״ .אז נשארתי בחיים ואני מספרת...
מתוך עדותה של אריקה כהן ,דודתו של גלעד כהן ,תושב הכפר ,אשר תעמוד במרכז
טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה.
הטקס יתקיים ביום ד׳ ,כ״ו בניסן ,תשע״ח 11 ,באפריל  8112בשעה ,81:11
ברחבה שלפני האנדרטה בבית הקברות בבית יצחק.
הציבור מוזמן!

חוגגים עצמאות
שנה למדינת ישראל
יום רביעי ,ג' באייר תשע"ח ,81.40.8481 ,בשעה 84:44







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! יש מקום לעוד רקדנים ושחקנים!
נשמח למתנדבים נוספים לסיוע .נזדקק להרבה ידיים עובדות.
כל מי שמעוניין להשתתף ,בכל תפקיד שהוא ,מתבקש להתקשר
לרותי טאובר  050-5583835או לאמנון שפיר .050-0877705
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
"איך יודעים שבא אביב? מסתכלים סביב סביב!"
טיול פסח! נצא ביום ראשון הקרוב ,2.53 ,מרחבת בית הספר 5התייצבות בשעה 50099
מה בתכנון? בדיקת וסימון ציוד ,מוראל ,העמסה לאוטובוסים5
בכדי לפצל את הנסיעה ,נעצור בשמורת פורה ,בין צומת פלוגות לצומת בית קמה ,לטיול בשמורה,
הפסקת אוכל ופעילות 5לאחר מכן נמשיך לחניון מצדה שם נקים מאהל  -שבמרכזו חמ״ל של בית יצחק
המאויש  22שעות ע״י הצוות למקרה הצורך ולטֹובת מענה לחניכים בכל שעה 5נעבור פעילות שכבתית,
נאכל ארוחת ערב ונחווה ערב חברתי של כל הסניף  -שתוכנן ויועבר ע״י הפעילים! הלינה תתבצע
באוהלים5
ביום שני בבוקר ,לאחר פת שחרית והתארגנות ,נצא לטיולים על פי שכבות0
ד'-ו' נחל דוד ,ז'-ח' מצדה5
בערב נתחלק 0חצי מהסניף יעבור ערב חברתי עם סניף בית חנניה והחצי השני עם סניף מנוף 5כיתות ח׳
יצאו למסלול טיול לילי5
ביום שלישי נטייל בעמק זוהר ולאחר מכן ניסע הביתה5
מידע כללי 0בנוסף להורים המלווים יש במקום שירותי אבטחה ורפואה5
השימוש בטלפונים ניידים במהלך המסלולים והפעילות אסור! שימוש יתאפשר רק בתוך האוהלים.
ההמלצה היא לצאת ללא טלפונים ניידים בכלל (אין אפשרות להטעין בכל מקרה…).
רכזי השכבות ואני זמינים לכם ולחניכים במידה ויצטרכו להתקשר בכל שעה  -אנא התקשרו אלינו
ולא לחניכים .תנו להם להתנתק ולהנות מהחברים ומחוויית טיול ״כמו של פעם״.
רשימת ציוד 0אוכל עד הערב הראשון ,חולצת תנועה ,כובע (לא סרט ראש ,לא מטפחת…) 3 ,ליטר
מים ,תיק להליכה במסלולים ,נעלי הליכה סגורות (לא סנדלים! גם בחניון יש להסתובב בנעליים סגורות
בלבד) ,בגדים חמים לערב/לילה ,בגדים נוחים להליכה (מטיילים עם חולצות תנועה) ,אסור לבוא עם
גופיות! במידה וחולצת התנועה גזורה  -יש לבוא מתחת עם חולצה חצי שרוול! פנס ,כלי רחצה ,מומלץ
להביא מגבונים (אין מקלחות) ,אלתוש ,אוהלים ,שק שינה ,מזרון ,תרופות לפי הצורך5
חשוב 0יש ליידע אותי טרם הטיול במצבים הבאים 0תרופות הדורשות קירור ,מצב רפואי זמני
(אנטיביוטיקה ,כדורים מסוימים)5
לילדים בעלי משאפים  -ממליצה להביא אלי משאף נוסף/ספייר  -עם שם הילד (אפשר שישאר אח״כ
אצלי במשרד בסניף  -לטובת ימי פעילות סדירים)5
ביום שלישי שלאחר מכן ,352 ,לא תתקיים פעולה (חופשת פסח)5
חג חירות שמח וטיול מהנה!
אסנת כץ גל ,רכזת הנוער

”השחף המגביה עוף הוא זה המרחיק ראות"
(ג'ונתן ליווינגסטון השחף ,ריצ׳ארד באך)

 Noarby08@gmail.comאסנת כץ גל 488-1824814
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מועדון  0.ונהנים
 ביום שלישי  17.3בשעה  27:00במועדון פייס ,סידור פרחים לפסח .המשתתפים מתבקשים
להביא איתם מזמרות.
 בחוה"מ פסח לא תתקיים פעילות במועדון.
 ביום שלישי  20.0בשעה  28:00במועדון 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  25:05מהבתים.
הסעות פעם בחודש למעברות ,האיסוף יחל בשעה .27:25
מצטרפים חדשים להסעה או מבטלים מתבקשים להתקשר לדבורה 051-3105553
או ישירות לאלי הנהג 051-312-2208

אנו מאחלים לכולם חג שמח

עיר ללא הפסקה" :מדינת" תל אביב
מלון הרודס על המים  11-2.1..12ראשון עד רביעי
הטיולים מותאמים לדרגת הליכה קלה.
נשאר מספר מועט של חדרים.
מחיר למשתתף בחדר זוגי₪1,180 :
מחיר למשתתף שלישי בחדר₪1,120 :
חדר יחיד על בסיס מקום פנוי₪3,000 :
פירוט והרשמה (בתשלום בלבד) במשרד הוועד
מספר המקומות מוגבל ,כל הקודם זוכה! תושבים שאינם מעמק חפר – על בסיס מקום פנוי בלבד!

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  82.2בשעה  81:21בבית העם בכפר ידידה ,רחוב הפיקוסים.
אנו נמצאים בנקודת זמן קריטית מבחינת המאבק על עתידנו ועתיד ילדינו .התכנית להקמת אסדות
לטיפול בגז בקרבת החופים ולהעברת 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  ,051-1330550ליאור 051-0870850
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מרכז קשר והכוון בשיתוף עם "אמצע הדרך" מזמין אותך
לסדנת "חזרה לעולם העבודה"

הסדנה תפתח ביום רביעי  25.5.28ותכלול  7מפגשי בוקר בשעות  21:30-08:00בעלות של  ₪ 200לכל
הסדנה .הסדנא מיועדת למי שמעוניין לחזור למעגל העבודה ,תעניק כלים מעשיים ותתייחס
להיבטים הבאים:
• בסדנה נברר עמדות ותפיסות כלפי תעסוקת מבוגרים.
• נכיר את עקרונות כתיבת קו"ח.
• נברר את השיקולים בבחירת מקצוע.
• נלמד על השימוש ברשתות חברתיות ומקצועיות למציאת עבודה.
• נקיים סימולציות לראיון עבודה.
• נתרגל סימולציות למרכזי הערכה.
הסדנא תתקיים במרכז ההדרכה של המרכז הקהילתי האזורי.
בוקר חשיפה יתקיים  15.0.28במרכז הקהילתי בשעה .08:00
לפרטים נוספים והרשמה יש ליצור קשר עם מרכז קשר והכוון בטלפון:
neomin@hefer.org.il / 08-8882531
פרשתם? מרכז קשר והכוון מזמין אתכם לסדנת "ניהול תקופת החיים החדשה"
בשיתוף עם אשל – ג'וינט ישראל

החל מה 17.5.28 -בשעות  8 ,21:30-08:00מפגשים שבועיים ,בעלות  ₪ 50לכל הסדנה ,במרכז
הקהילתי האזורי.
הסדנה תעסוק במתן כלים המתאימים לשינויים והסתגלות ,המאפיינים את תקופת החיים החדשה.
במהלך המפגשים יעלו הסוגיות הבאות :ניהול ותכנון הזמן הפנוי ויצירת משמעות ,התמודדות עם
השינויים האישיים והמשפחתיים בעקבות הפרישה ועוד.
מספר המקומות מוגבל ,לפרטים והרשמה יש לפנות לנעמי ,רכזת השלוחה מטעם המרכז הקהילתי
neomin@hefer.org.il 08-8882531

מרכז קשר והכוון בשיתוף עם "הקריה האקדמית אונו" מזמין אותך
לסדנת "עיצוב אורח חיים לבני הגיל השלישי"
האם אפשר לקדם ולשמר עצמאות ,בריאות ואיכות חיים? האם אפשר לעודד ולהטמיע הרגלים
חדשים? האם אפשר לעכב שינויים שמתרחשים עם הגיל? כן!
הסדנה תפתח ביום שני ה 8.5.28 -ותכלול  25מפגשים בשעות  27:30-28:00בעלות של  ₪ 150לכל
הסדנה.
הסדנה תעסוק בתחומים הבאים :בריאות והזדקנות ,אבני יסוד לאריכות ימים ,עיסוקים ,ניהול
מצבי לחץ ,תזונה ,בטיחות בבית ובקהילה ,שגשוג ועוד.
ערב חשיפה יתקיים ביום שני  13.0.28בשעה  28:30במרכז הקהילתי האזורי – עמק חפר.
להרשמה ופרטים נוספים יש ליצור קשר עם מרכז קשר והכוון בטלפון:
neomin@hefer.org.il / 08-8882531

.

בשעה טובה הבריכה החיצונית נפתחה והפסח מביא עמו
שבוע של כיף קיצי!
בחוה"מ פסח יוכלו תושבי בית יצחק וגוש חי"ה ליהנות מבילוי בבריכה החיצונית
של הקאנטרי  -ללא עלות!

את חוה"מ פסח  5.0 – 2.0מבלים בקאנטרי בית יצחק!
בנימה אופטימית זו....

מנויי הקיץ לשנת  1028נפתחים ב 2.0.28
המנוי חצי שנתי
( ;30.8-2.0אין אופציה לשנות את התאריכים)

הקדימו להירשם!
מבצע אימונים אישיים!

אימון ניסיון ללא התחייבות ב ₪ 50 -בלבד!
לממשיכים לחבילת אימונים יקוזז התשלום עבור האימון הראשון מהחבילה.

בואו להתחזק ולהתחטב לקראת הקיץ עם צוות מאמנים מקצועי!
לקביעת אימון אישי ללא התחייבות :צחי 050-1150805
קאנטרי בית יצחק רח' המגדל 08-8338080 10

ברכות
רוני אהובה שלנו
עם גיוסך לצה״ל,
מאחלים לך המון הצלחה בדרכך החדשה,
אוהבים מלא
אמא ,אילן ,שירה ,נועה ,דור ואורי

לגלעד שלנו,
ברכות לסיום קורס החובלים הארוך והמאתגר.
בהצלחה בהמשך השרות.
גאים בך ומאחלים
אמא ,אבא ,עידן וענבל בן יהודה

וכל משפחות שלו ,שטרית והחברים

לגלעד בן יהודה
ברכות עם סיום קורס חובלים
בהצלחה בהמשך הדרך
צוות חיילים
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הודעות
קבלת הצעות להשכרת מחסן שער חפר (מיון קלמנטינות לשעבר)
הננו להודיע לכלל הציבור שיש בכוונת האגודה להשכיר את המחסן בשער חפר.
המעוניינים לשכור את המבנה מתבקשים להגיש את הצעתם במעטפה סגורה לידי דינה עד ליום
.25.0.28
למציעים המעוניינים בכך ,יתקיים סיור ביום ה' .81.2.12
נפגשים ליד המחסן בשער חפר בשעה .11.11
אין בפנייתנו זו התחייבות מצד האגודה לקבל הצעה כל שהיא.
אגודה להתיישבות חקלאית בע"מ
בית יצחק – שער חפר

פינת המודעה הקטנה
זוג +ילדים מחפש דירה באזור 0-3 ,חדרים .כניסה
באוגוסט .ככל ועתידה להתפנות דירה כזו אנא ,צרו עימי
קשר.
למכירה -פיג'ו  2500 ,107סמ"ק ,1008 ,במצב מצויין.
פרסום מודעות בעיתונים בכל שעות היממה.
סאנג יאנג ג'וי מקס 150 ,סמ"ק ,יד ראשונה ,צבע שחור,
מודל  1008שמור ומטופל כמעט ולא נסע  17.000ק"מ.

דליה

050-1507025

אילן שלו

050-0173173
08-8522350
051-5888870

אנו משתתפים בצער המשפחה
על מות

בני ביאלי ז"ל
מתושבי הכפר.
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