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

גיליון מס' 1099

יום שישי ,טז' בתמוז תשע"ח 29 ,ביוני 2018

משולחן הוועד
עדכון  -סגירת מגרש הכדורגל לצורך טיפולי קיץ
מועדי סגירת מגרש הכדורגל לצורך טיפולי אחזקה יהיו בין .31.8.18 – 17.7.18
המגרש יהיה סגור ולא תותר הכניסה אליו לפעילות מכל סוג שהוא.

ועדת נוער

"הקו הצהוב לים/קו לילה"

"הקו הצהוב לים" נוסד מהרצון של בני הנוער שלרובם אין רישיון נהיגה להגיע לחופי הים .נוסף לכך
הנגישות של התחבורה הציבורית מהיישובים השונים לחוף הים לוקה בחסר – כל אלה העלו את הצורך
בקו ייעודי שיסיע את בני הנוער מהיישובים לים בשעות הנוחות להם .כך גם יתאפשר מפגש עם בני
נוער נוספים מהעמק.
הקו הצהוב יפעל השנה בחודשים יולי ואוגוסט בימי ראשון ,שלישי וחמישי .איסוף מבית יצחק בשעה
 12:05חזרה בשעה .17:00
בנוסף לקו הצהוב יפעל השנה גם קו לילה  -בין הישובים  -גוש חי״ה ,בית יצחק  -בורגתה ,חניאל,
עולותיים ,בת חפר .הקו יפעל בימי חמישי בין השעות .01:30- 21:30
שני הקווים מיועדים לילדי ז'-י"ב.
עלות הקו הצהוב ₪ 150 :עלות קו לילה ₪ 80 :עלות לשני הקווים ביחד₪ 200 :
הכרטיסייה היא בסגנון חופשי חודשי לחודשים יולי ואוגוסט.
רישום ותשלום במשרד הוועד אצל ליאת .נא להביא תמונת דרכון  +אישור הורים חתום.

הרצאה בנושא התנהגויות בסיכון בקרב הנוער
נא שריינו :יום שישי ה  13.7בשעה  09:00בבית התרבות .
במפגש תתקיים שיחה עם צליל ועירית מהמועצה .צליל היא רכזת התנהגויות בסיכון במחלקת נוער
ורכזת להב״ה (תכנית למען הנוער במצבי סיכון במגזר הכפרי) ועירית היא מתאמת הרשות למלחמה
בסמים ואלכוהול במחלקת הנוער .
הן ידברו איתנו ההורים על מתבגרים בכלל והתנהגויות סיכון בפרט ,נתונים על שימוש בסמים
ואלכוהול בעמק ובכלל (שיכולים להפתיע או לא רבים מאיתנו) ,על תהליכים שקורים בביה״ס ובחינוך
הבלתי פורמלי ,ועל תהליכים שהן ממליצות לעשות ביישוב בשיתוף ההורים.
לפרטים נוספים נא לפנות לדפנה פרנק טל054-5581046 .
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שבת 7.7.18
מופע אופרה ספרדי – גיטרה ספרדית וזמרת – אירית שטארק
הקונצרט יתחיל בשעה ,17:30
חצי שעה לפני כן ,יוגשו קפה ועוגה ליד שולחנות בגן.
מיועד לתושבי הכפר הצעירים והבוגרים ,מוזמנים כולם.
יעל ברקאי.

* * Save The Date
חג המים ,שבת 1/09/18

המרוץ ייערך ביום שישי  5.10.2018החל מהשעה  07:00בגן שער חפר.
המרוץ הינו מרוץ שטח למרחקים  5 ,2ו 10-ק"מ
רישום באתר 4SPORT
ולשתף את דף הפייסבוק של המרוץ.
מוזמנים לסמן

 - RUN4ITמועדון הריצה המוביל בבית יצחק ובסביבתה
איתי  ,053-9191614חגית www.run4it.club ,054-5614145
בהובלתם של :איתי סינדליס ,מאמן אתלטיקה קלה ,וינגייט  ,אמיר לבנה מאמן מוסמך בוגר חינוך
גופני וינגייט וחגית סינדליס מנהלת כללית.
הפעילות מיועדת לנשים ולגברים בכל הרמות:
 .1אימונים לרצים מתחילים – בניית סיבולת ריצה וכוח כללי.
 .2פעילות לרצים תחרותיים – בניית תוכנית אימון אישית ושיפור תוצאות למרחקים השונים
( 5ק"מ 10 ,ק"מ ,חצי מרתון ומרתון מלא).
 .3אימוני כושר כללי למבוגרים ולנוער החל מגיל . 13
הפעילות מתקיימת  3פעמים בשבוע בשעות הערב  ,יום א'  ,20:00יום ג'  ,19:30יום ה' 20:00
במגרש הכדורגל או באולם הספורט בבית יצחק.
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נוער בית יצחק
ֶא ָתנֹול הוא תרכובת אורגנית ממשפחת הכוהלים ,שנוסחתה  ..O6H2Cהאלכוהול הנמצא
במשקאות חריפים הוא למעשה אתנול  -סם פסיכואקטיבי...
איבדתי אתכם? כי את בני הנוער איבדנו כבר מזמן...
שתיית משקאות אלכוהוליים ע"י בני נוער היא תופעה נפוצה שהפכה מרכיב משמעותי בבילוי
בני הנוער בגילאים השונים .החל מגיל  14ובחלק מהמקומות  .11שמעתם נכון .11 .קוקיות,
בובות ,כדורגל ,מחנה על העץ ואלכוהול .והם משתמשים בו בהפרזה כדי לשנות את מצב הרוח
וליצור אווירה של שמחה ,שחרור וחופש .לביטחון ולרכישת חברים.
בני הנוער שלנו אינם שותים שתייה חברתית; הם שותים כדי להתמסטל או כדי להשתכר (אמירה
זו מקורה בבני הנוער עצמם ,חבר'ה ,אז אני מציעה שאנו המבוגרים נטה אוזן!)
״שבועות בית יצחק  -נגמרו הכרטיסים״  -כמה הכינו אותי והפחידו אותי לגבי המסיבה
המדוברת :תתכונני לילדים שפוכים ,מרוחים על הרצפה ,מתבוססים בקיא של עצמם ,מפונים
לבית חולים .וזה עוד טוב ,כי הם בחיים .לא נדרסו ,נפצעו ,נאנסו .״רק״ איבדו הכרה.
תמונה סטנדרטית בימינו.
בני טובים? אכן.
אחראים? בדרך כלל.
מדריכים בתנועה 5 .יחידות בכל מקצוע אפשרי.
מעלים תמונות לאינסטוש עם עיניים מפוצצות ושיער פרוע ומזל שעדיין אי אפשר לצלם ריח .כן.
כנראה שגם הילד או הילדה שלכם.
הרי מראש מזמינים ניידת מד״א למסיבה! מה זה אומר עלינו?
תופתעו -אבל זה אומר שאנחנו אחראים .ודואגים לילדים שלנו.
החלטתי לשים הכל על השולחן .לדבר בשפה אמיתית .בגובה העיניים .לא להגיד מה לא אלא מה
כן .כן לאכול לפני .כן לשתות סוג אחד ולא לערבב .כן לחכות בין שוט אחד לשני .בין כוס לכוס.
כן לספק להם מידע מבוסס ואמין .כן לדבר על זה .בצורה הכי ישירה ופתוחה .גם עם סיירות
ההורים לדבר .לתדרך .להסביר .שאנחנו שם לא כדי לשפוך אלכוהול .זו לא המטרה! המטרה
לעזור להם ולשמור על שלומם .לשמוע שאלות ולחפש ביחד תשובות .וזה עבד .חברים .זה עבד.
כולם שתו .היה אפשר להריח את האלכוהול למרחקים .אבל אף לא אחד פונה לבית חולים ,איבד
הכרה או הגיע למצב של פגיעה .כולם חזרו הביתה בשלום .זה עבד.
ומאידך  -במסיבה אחרת ,שנערכה לא מזמן ,ולא הייתה תחת פיקוח  -התמונה הייתה כואבת
ומסוכנת .ילדים השתכרו עד אבדן הכרה  -ואף  3פונו לבית חולים.
הסקרנות היא טבעית וחשובה ,בני הנוער חשופים ממילא למידע ממקורות שונים ובלתי
מבוקרים.
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אז בואו נפתח שיח שיוכלו לשאול ולחקור ולקבל מידע אמין.
כאנשי חינוך עלינו לעזור לבני הנוער לפתח התנהגות אחראית ,אישית וחברתית בנוגע לבחירה
אם לשתות ,כמה ומתי.
לתפיסתי ,אי אפשר למנוע מהם לשתות ,אפשר לחנך לשתות באחריות ולהימנע משתייה
מופרזת .יש לסייע להם לבנות לעצמם גבול פנימי.
עלינו ,כאנשי חינוך ,להיות שם כשהם נופלים ולהרים אותם בלי כעס ,עם חיבוק גדול ,כדי
שמחר ,כשיקומו ,עם פטישים בראש ,ובחילה מטורפת ,יזכרו שאנחנו פה בשבילם .ויבואו לדבר.
הם שותים והם ישתו.
אנחנו לא מעודדים שתייה בשום צורה שהיא ובטח לא בגילאים שהגוף עדיין בונה את עצמו .זה
מסוכן ולא בריא.
אנחנו יכולים לבחור להתעלם ,יכולים להילחם ויכולים להחליט שאנחנו לוקחים דרך אחרת ,של
חינוך סבלני ,שאולי לוקח זמן ,אבל מראה תוצאות בשטח.
קיץ בטוח לכולנו.

הודעות חשובות:
 למי שיש חולצות תנועה ישנות שאין צורך בהן  -אשמח לבוא לאסוף. אנחנו מתחילים לעבוד על מחנה קיץ  -וכחלק מאג׳נדת המחזור נשמח לקבל בדיםישנים/חולצות ישנות בגווני ורוד/לבן/אפור או צבע ניטרלי אחר ,גלילי נייר טואלט וקופסאות
ומיכלים (אם בצבע ורוד  -אז בכלל נהדר)!

פעילויות קיץ קרובות:
קורס מד״צים  ,1-10/7התייצבות בסניף בשעה  ,7:40יציאה בשעה  8:00בדיוק.
בהצלחה לכולם!
מגרשים מוארים ,פעילויות כיף וספורט לילית  21:00-02:00לכיתות ח-י״ב
תאריכים 12.7 :בבית יצחק 22.7 ,בגוש חי״ה.
סינמה סיטי :לכיתות ז‘-י"ב בתאריך  5.7מחיר 60 :ש״ח כולל הסעה .תאריך אחרון להרשמה:
 27.6באתר המועצה
משחק משימות סיימון 9.7 :בתל אביב לכיתות ד-ו׳ .מחיר  70ש״ח ,תאריך אחרון להרשמה4.7 :
 9.8בעכו לכיתות ז-ט .מחיר  70ש״ח ,תאריך אחרון להרשמה1.8 :
פארק מים שפיים ז-י״ב .16.7 .מחיר  95ש״ח .סיום הרשמה 11.7
לונה פארק ז-ח .13.8 ,מחיר  95ש״ח .תאריך אחרון להרשמה29.7 :
קייצת לבוגרי ג׳-ו׳ ,22-26.7 .מחיר  350ש״ח כולל שני ימי חוץ ופריסת אוכל .תאריך אחרון
להרשמה16.7 :
שדרת המשחקים במועצה .תחנות אתגריות ד׳-ו׳ .מחיר  45ש״ח .תאריך אחרון להרשמה3.7 :
הקו הצהוב לים ימי א,ג,ה וקווי לילה בימי חמישי ז-יב  -רישום ופרטים אצלי ואצל ליאת בועד.
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  10.7במועדון פייס ,בשעה  17:15ירצה בני דוידזון ,תושב הכפר.
נושא ההרצאה" :כשאלוהים עבד בשבת"  .בגיל  13יחד עם הוריו ואחיו היו על טיסה  139של אייר-פרנס
שלא הגיעה ליעדה אלא לאנטבה .בני יספר על חוויותיו כנער מאותו אירוע ועל תובנותיו כמבוגר.

קיץ חם מסביב לעולם
שלושה מופעים בעין החורש (הרצאה ומופע מוזיקלי),
מחיר מינוי לשלושת המופעים ₪ 200 :כולל הסעה מהיישוב.
כרטיס למופע בודד ,על בסיס מקום פנוי ביום המופע בלבד ( ₪ 90 :ללא הסעה).
** ההרשמה במשרד הוועד
" סקוטלנד" הרצאתה של :איילת אידלברג "כבשים שיכורות מוויסקי"
מופע :שי טוחנר וחברים בשירי עם ומנגינות מסקוטלנד .ביום ג' 10.7.18 ,בשעה 10:30
" מקסיקו" הרצאתו של :ד"ר אופיר יעקובסון "ויוה מקסיקו"
להקת מריאצ'י – טריו אינדיו :הומור וטמפרמנט היבשת באווירה עליזה.
ביום ג'  24.7.18בשעה 10:30
" הצוענים" הרצאתו של :יורם פורת "טירוף הצליל הצועני"
הרצאה והופעה חיה של נגנים הלוקחים אותנו עמוק אל נבכי התרבות הצוענית וצליליה.
ביום ב'  13.8.18בשעה 10:30
חלומות וכוכבים – סבים ונכדים
".1גוליבר" – בכורה עולמית בשילוב טכנולוגיה חדשית
מחזה מאת נגה אשכנזי בהשראת ״מסעי גוליבר״ של ג׳ונתן סוויפט

תיאטרון גשר ,תל אביב-יפו ,יום שישי  6.7.18בשעה 11:00
מחיר למשתתף –  ₪ 120כולל :הסעות הלוך ושוב וכרטיס כניסה .ההצגה מתאימה לילדים מגיל 7
** לאחר ההצגה יינתן זמן חופשי לארוחת צהריים ** שעת חזרה משוערת מתל אביב13:30 :
 .2פלנתניה  -מרכז מדע חלל ותרבות
סדנה מדעית ,פעילות בגן היפני ובגן המדעי ,הדרכה על אסטרונומיה ועל החיים בחלל,
תצפית טלסקופים לכוכבים
מחיר למשתתף ( ₪ 90 :הסעות  ,כניסה ,כיבוד קל** תחולק פיצה ושתייה לכל משתתף)
פעילות בין השעות  21:00-17:00המתאימה לילדים מגיל 6
יום א'  29.07.18איסוף מאלונית משמר השרון  /עין החורש
יום א'  05.08.18איסוף מ  Mהדרך  /אלונית משמר השרון
שעת יציאה (אחר הצהריים) תעודכן כשבוע לפני הטיול.
 .3חיות וחיוכים לסבים ונכדים אקווריום ישראל וגן החיות התנכי בירושלים
מחיר למשתתף ( ₪ 140 :כולל הסעות כניסות ורכבת גן החיות)
** יש להצטייד בארוחת צהריים וערב (באופן עצמאי) (.סיום פעילות בסביבות )21:00
יום שני  20.08.18איסוף מאלונית משמר השרון  /עין החורש
יום רביעי  22.08.18איסוף מ  Mהדרך  /אלונית משמר השרון
שעת יציאה (לפני הצהריים) תעודכן כשבוע לפני הטיול
ההרשמה לשלושת האירועים במשרד הוועד בתשלום בלבד.
מספר המקומות מוגבל! כל הקודם זוכה! * ביטול השתתפות עד  7ימים לפני האירוע יחויב בתשלום *
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מועצה אזורית
מרכז קשר והכוון מזמין לפעילויות הקיץ הבאות:

"על החיים ועל המוות"

מפגש חי על נושא מת .מפגש אינטראקטיבי ,מסקרן ומצחיק על נושא
שכולם חושבים עליו אבל לא מעזים לדבר עליו .מה בעצם כל כך מפחיד אותנו? האם המוות הוא מפלט
מסבל? מעבר למשהו אחר? איך מתמודדים עם ההורים המתבגרים שלנו? ...איך מדברים על זה? צריך
בכלל?! מה לענות לנכד ששואל ועוד...
סוף סוף אפשר לדבר על הסוף ,סוף החיים.
ההרצאה תתקיים ביום חמישי  ,5.7.18בשעה ,19:00
ב"בית העם"  -הדר עם ,שדרות הכפר 16
המרצה :ד"ר פלג גילי עובדת סוציאלית מומחית בתחום הבריאות ומרצה הפועלת בקהילה ,באקדמיה
ובמערכת הבריאות .בעבודתה פועלת על פי אסכולת הלוגותרפיה
מוזמנים בשמחה ,הכניסה חופשית!

"להיות או לא להיות  -רק זו השאלה?"

המפגש מעלה שורה של דרכים מעשיות המבוססות על גישתו של ד"ר ויקטור פרנקל – כותב הספר "האדם
מחפש משמעות " ומייסד גישת הלוגותרפיה  .לפי גישה זו כל אדם יכול למצוא וליצור משמעות אישית
לקיומו ,לצמוח אל מול נסיבות החיים.
הרצאה אינטראקטיבית  ,מעוררת חשיבה וחיוך על האתגרים וההזדמנויות שהחיים מזמנים לנו.
ההרצאה תתקיים ביום שלישי  ,17.7.18בשעה  ,20:00בגן הבנים שליד בית הכנסת ,חבצלת השרון
המרצה :ד"ר פלג גילי עובדת סוציאלית מומחית בתחום הבריאות ומרצה הפועלת בקהילה ,באקדמיה
ובמערכת הבריאות .בעבודתה פועלת על פי אסכולת הלוגותרפיה.
מוזמנים בשמחה ,הכניסה חופשית!

קורס סמארטפון

מרכז קשר והכוון מזמין אותך ללמוד ,ליישם ולהצליח!
בקורס נלמד את הנושאים הבאים:
• התאמת הנייד לצרכים האישיים – בטיחות ,הארכת חיי סוללה ,תצוגה..
• שימוש מתקדם עם אנשי קשר -חיפוש ,עריכה שליחה (מציאת איש קשר במהלך שיחה)
• שעון מעורר ,טיימר לתזכורות
• שימוש מתקדם במצלמה ,צילום בווידאו ועריכה
• וואטסאפ -שימוש ,יצירת קבוצה ,שיתוף תמונות
• אפליקציה של זמני נסיעה באוטובוס ורכבת +אפליקציית ווייז -הגדרות מתקדמות
• אפליקציית יומן מתקדם | גיבוי מסמכים ,מתכונים ותמונות בענן.
תאריך פתיחה  | 8.7.2018ימי ראשון | 18:00-19:30
מרכז ההדרכה-מרכז קהילתי אזורי (צומת רופין)
 8מפגשים בני שעה וחצי .מחיר כל קורס 200 :ש״ח | יש להביא מכשיר טלפון נייד ומטען
להרשמה יש לפנות למרכז קשר והכוון09-8981632 :
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קול קורא להורים
חופשת הקיץ החלה ,ואנו מאחלים לכם ולילדיכם הנאה רבה!
יחד עם זאת ,זוהי תקופה שבה חשוב מתמיד למנוע ולטפל בהתנהגויות סיכוניות של בני הנוער:
שתיית אלכוהול ,שימוש בסמים והתנהגויות סיוכוניות בתחום המיניות וברשתות החברתיות.
במועצה ובבתי הספר פועלות תוכניות לטיפול בהתנהגויות אלה ,הכוללות פעולות הסברה ופעילות
בשטח .אנו מזמינים את כולכם להצטרף לתוכניות ,לתרום ולסייע במאמץ המשותף ,ולהגביר ערנות
בכל הנוגע להתנהגויות סיכוניות של ילדיכם וחבריהם.
ניתן להתנדב לאחת ממסגרות ההתנדבותיות כגון :סיירת הורים ,פרויקט חופים ועוד.
המלצותינו :תשומת לב מיוחדת למסיבות פרטיות ,מקומות הבילוי של הילדים ,עודדו את הילדים
להצטרף לפעילויות הקיץ של המועצה וכו'.
השרות הפסיכולוגי יקיים במהלך הקיץ "דלת פתוחה" .לתיאום פגישות 09-8981523 :
קו טלפוני לפניות נוער והורים עובד  .24/7מענה ע"י אנשי חינוך ממח' נוער בליווי השרות
הפסיכולוגי.052-6306677 .

אירועי הקיץ למנויים  -יולי אוגוסט 2018
שחייה לילית בבריכה החיצונית בימי שני ורביעי
ימי רביעי – ערב סרט
ימי שלישי – יצירה לכל הגילאים
 11.7חצי גמר מונדיאל על מסך גדול ושחייה לילית !
 15.7גמר מונדיאל על מסך גדול
הופעות ,הפעלות ושאר הפתעות !



דרושים לקאנטרי בית יצחק!

קאנטרי בית יצחק מחפש מדריכי שחייה ומצילים!

*שכר הוגן *תנאים נוחים *סביבת עבודה נעימה וכפרית באווירה משפחתית
לפרטים נוספים( 09-8338090 :שלוחה  – 4שחייה)



שיעור חדש בקאנטרי – פליי סטיק עם קרן
ימי ראשון ב  – 09:30סטודיו B
לפרטים נוספים חפשו בגוגל ""TheFlyStick

קאנטרי בית יצחק ,המגדל  ,20מושב בית יצחק 09-8338090
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תודות
תודות לאילנה שנבל אשר שיתפה אותנו בייחודיות של העיר רמלה מנסיונה כמנהלת מחלקת הרווחה
בעיר עד פרישתה לגימלאות לפני שנה וחצי .רמלה הינה דוגמא לדו קיום בעיר מעורבת שהאוכלוסיה בה
מורכבת מיהודים מהעדות השונות ,ערבים מוסלמים ובדואים .ע"י שיתוף נציגי האוכלוסיות השונות
בתהליכי קבלת החלטות בקהילה מצליחים לקיים ברמלה בהרמוניה תוך התחשבות בכולם .דוגמא
מאלפת לעבור בשקט את חג הקרבן ויום הכיפורים אשר חלו בשנתיים האחרונות באותו יום.
תודה רבה אילנה ,מאחלים לך הנאה והצלחה בהתחלות החדשות.
מועדון  60ונהנים

הודעות
מרפאה



ביום חמישי  5/7לא יהיו שירותי משרד.

ברכות
ללירון ,עומר ויובל שריד-קרבס
המון המון מזל טוב ושפע ברכות
להולדת הבן והאח
דן
שמחים ומאושרים
לביאה ועודד קרבס

פינת המודעה הקטנה
מכירת סובארו  B3שנת 2008
דרושה דירה מאובזרת להשכרה לשבועיים  .החל מתאריך 6-20/8/2018
עבור מבוגר שמגיע להתארח בארץ
בית להשכרה ברח' החרוב 250 .מ"ר כולל מרתף .מתפנה בספטמבר

משתתפים בצערו של עמי צופי
ומשפחתו במות אביו,
יונתן הכהן צופי ז"ל
שלא תדעו עוד צער
מהחברים
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הילה
דודו אזולאי

054-6326269
053-3389988
054-4580335

