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גיליון מס' 1114

יום שישי,כ"ב באב תשע"ח 3 ,באוגוסט 1118

שבת ..111.1
שלישית כלי נשיפה ממתכת ,מנגנת מוסיקה קלסית
מנגנות :רחל אילת ,ענבר נבות ואדוה חדידה
הקונצרט יתחיל בשעה ,03:71
חצי שעה לפני כן ,יוגשו קפה ועוגה ליד שולחנות בגן.
מיועד לתושבי הכפר הצעירים והבוגרים ,מוזמנים כולם.
יעל ברקאי.

מועדון  06ונהנים
בחודש אוגוסט המועדון בחופשה.

קיץ חם מסביב לעולם
כרטיס למופע בודד ,על בסיס מקום פנוי ביום המופע בלבד ( ₪ 01 :ללא הסעה).
** ההרשמה במשרד הוועד
" הצוענים" הרצאתו של :יורם פורת "טירוף הצליל הצועני".
הרצאה והופעה חיה של נגנים ,הלוקחים אותנו עמוק אל נבכי התרבות הצוענית וצליליה.
ביום ב'  07.1.01בשעה ,01:71

שלכת בצפון – נופש סתיו 86.1
כפר הנופש מרום גולן – בקתות מפוארות וחדרי אירוח מפנקים
המחזור הראשון מלא .נשארו מקומות במחזור השני  04-00.00..101 -ראשון עד רביעי
מחיר למשתתף בחדר זוגי  , ₪ 0,0,1מחיר למשתתף שלישי בחדר ₪ 0,1,,
חדר יחיד רק על בסיס מקום פנוי₪ .,10, :
תוכנית עשירה ומגוונת
*פרטים והרשמה במשרד הוועד * מספר החדרים מוגבל * כל הקודם זוכה 
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חלומות וכוכבים – סבים ונכדים
חיות וחיוכים לסבים ונכדים אקווריום ישראל וגן החיות התנכי בירושלים
מחיר למשתתף( ₪ 041 :כולל הסעות כניסות ורכבת גן החיות) .יש להצטייד בארוחת צהריים וערב
סיום פעילות בסביבות ..0:11
יום שני  .1.11.01איסוף מאלונית משמר השרון  /עין החורש.
יום רביעי  ...11.01איסוף מ M -הדרך  /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 יחוייב בתשלום *

פותחים שנה חדשה של מועדון סרטים טרום בכורה
החוג יתקיים בימי שלישי (אחת לחודש) בהנחיית מבקרי קולנוע ומרצים מתחומים שונים.
בתוכנית  0מפגשים :התכנסות כיבוד ושתייה ,הרצאה ,הקרנת סרט טרום בכורה
*מחיר ₪ 431 :ללא הסעה ₪ ,01 ,כולל הסעה .כניסה חד פעמית( ₪ 01 :על בסיס מקום פנוי ולא כולל הסעה)
ניתן לרכוש מינוי עם הסעה  /ללא הסעה.
פרטים והרשמה במשרד הוועד

פותחים שנה חדשה במכללת הוותיקים
עם מיטב המרצים המוכרים ובנושאים חדשים ומרתקים1
ימי חמישי בין השעות  00:11-10:11באולם עין החורש
המחיר  ₪ 301לכל השנה .פרטים והרשמה במשרד הוועד

טיול אוקטובר  86.1יום ראשון .11.61.1
סיור אתנוגרפי בגליל המערבי – תרבות דת ואמנות
עם עדנן כביש – מורה דרך ,סא"ל בצה"ל ,מנהל מכינה של הסוכנות היהודית
יש להצטייד בכיסא גלריה ארוחת בוקר  +צהריים עצמאית
דרגת קושי הטיול :בינונית-קלה
מחיר הטיול ₪ 041 :לאדם כולל איסוף מהישובים ,הדרכה וביקור באתרים
ההרשמה במשרד הוועד בתשלום בלבד.
* יתכנו שינויים במועדי הטיולים * מספר המקומות מוגבל * ביטול השתתפות יחויב בתשלום *

"הצמה של אבא"
מחזה בכיכובם של :יעקב כהן ,רובי פורת-שובל
הבימה  -אולם רובינא  ,תל אביב
יום שני ה 7.0.01 -בשעה 00:11
מחיר לכרטיס –  ₪ 001כולל :הסעות הלוך ושוב ,כרטיס כניסה
מאת :רמי דנון  ,אמנון לוי בימוי :רוני פינקוביץ מוסיקה :רן בנגו
כשעה וחצי ללא הפסקה * .שעת חזרה משוערת מתל אביב ** 07:71 :מספר המקומות מוגבל **
** פרטים נוספים והרשמה (בתשלום בלבד) במשרד הוועד ** ** לאחר התשלום לא ניתן לבטל**
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נוער בית יצחק
היום ,שישי ..1 ,יצאנו קרוב ל ,1אנשי צוות משכבות ט'-י״ב למחנה שכבה בוגרת .במחנה נקים את
התשתיות לקבלת החניכים הצעירים ,ונתחיל לבנות את העולם שלנו לשבוע הקרוב  -מבנה מרכזי,
שער ,תורן ,מטבח ,מגורים.
ביום שני יצטרפו אלינו כ )!!( 01חניכים משכבות ד-ח למחנה הקיץ!
מחנה קיץ 8102
מחנה הקיץ הינו חלק בלתי נפרד מהדרך השנתית של התנועה.
בשנים האחרונות אנו עוסקים רבות בפיתוח וחידוד התכנים במפעלים וכן מבצעים עבודת מטה לשיפור
חווית החניכים ,הן בהיבטי הפעילות והן בהיבטי התשתיות .מחנה הקיץ של התנועה הינו מפעל אשר
מסמל את שיא שנת הפעילות ברמת הקבוצה והמדריכים וכן ברמת כלל תנועת הנוער.
המחנה אינו מסתכם בימי השהייה ביער בלבד .למעשה מדובר בתהליך שהחל כבר בחודש מאי-
מבחירת הנושא הכללי ,דרך ימי ההכנה ,השתלמויות לצוותים ,ימי הערכות ,אירוח בין יישובי לשכבה
הבוגרת ולשכבה הצעירה ומחנה הקיץ.
המחנה וכלל תהליך ההכנה לקראתו -מובילים לפיתוח ערכי של חניכי התנועה :אחריות ,למידה,
שיתוף פעולה ,חברות ,יכולת תכנון ועמידה בזמנים ,עבודה בצוות ועוד .על פי תפיסת התנועה  -הנוער
הוא המוביל והמנהיג של מחנה הקיץ והתהליך כולו.
נושא מחנה הקיץ נבחר ע"י השכבה הבוגרת 31 :שנה למדינת ישראל !
המחנה מחולק ל ,מחנונים .המחנון שלנו ,בנושא כלכלה וחברה.
מי איתנו במחנון? רמות השבים ,רביבים ,תל יצחק ,חרב לאת  -חיבת ציון ,בית חנניה ,תימורים.
מיקום :המחנה נערך ביער ציפורי אשר ממוקם בגליל התחתון בסמוך לצומת המוביל
רשימת ציוד:
אוכל עד ארוחת ערב ביום הראשון ,בגדים לערב ,נעליים סגורות נוחות ,כפכפים לתוך המקלחת ,מגבת,
בגד ים ,בגדים להליכה ופעילות (לא גופיות/חולצות בטן!!) ,כובע רחב שוליים 7 ,ליטר מים ,בקבוק מים
קטן (שנוח להסתובב לאורך היום)/בקבוק חצי ליטר (יחולקו מידניות -מנשאים לבקבוקים) ,מזרון +
שק שינה ,רצוי להביא מחצלת (כזאת שלא איכפת אם לא תחזור…) כלי רחצה ,פנס ,נייר טואלט,
מגבונים ,שק/שקית כביסה ,מקדם הגנה מהשמש ,חומר דוחה יתושים ,תרופות לפי הצורך ,חולצת
תנועה.
* יש להדגיש כי הציוד האישי הינו באחריותכם בלבד וכי תנועת הנוער אינה לוקחת אחריות על הציוד.
בטחון מחנה הקיץ אושר על ידי כל הגורמים הנוגעים בדבר ומנוהל על פי דרישות חוזר מנכ"ל משרד
החינוך .המחנה מגודר בגדר תקנית המאפשרת פיקוח מלא על כל היוצאים והנכנסים משטח המחנה.
האחריות על האבטחה תתבצע ע"י חברות שמירה פרטיות וקב"ט המחנה שהוכשר לכך .בנוסף אנו
מנהלים חמ"ל פתוח  3/.4לתקשורת ולהודעות חירום( .מספרו יפורסם לקראת המחנה)
רפואה :תמוקם מרפאה שתכלול רופא וחובשים הזמינים  3/.4לאורך כל תקופת המחנה  .כמויות סגל
הרפואה נקבעים בחוזר מנכ"ל משרד החינוך בנושא מחנות .במחנה שכבה צעירה ישנו אמבולנס צמוד
אשר כולל צוות רפואי ונמצא במרפאה .3/.4
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מזון :החניכים יקבלו  ,ארוחות ביום כולל פריסות.
הארוחות יוכנו במטבחי המחנונים על ידי צוות הורים מתנדב ,לכל מטבח מחנוני יש הורה מנוסה אשר
מנהל את העבודה בו ,בנוסף ישנו רכז אשר מלווה את תחום המטבח והמזון במחנון .המחנה עובר
פיקוח תברואתי מידי יום ,והמטבחים מאושרים על ידי משרד הבריאות.
תברואה וסניטציה :שירותים ומקלחות עבור כלל החניכים יוצבו במחנונים בפיזור נוח ולפי דרישות
תקן משרד הבריאות למחנות נוער.
לבטיחות יש ערך עליון בעבור הצלחת המחנה וחזרת כלל המשתתפים בשלום הביתה ,על כן נבקש
מההורים לערוך שיחות מקדימות עם הילדים לפני היציאה למחנה בהדגשה של נקודות הבטיחות
הפשוטות (כובע ,מים ,נעליים) ואף כללי התנהגות.
* נושאים חשובים לידיעתכם:
אין כוונה להתעסק עם בעיות משמעת במחנה .במקרים הבאים חניכים יישלחו הביתה ,ללא זיכוי
כספי:
 חניך אשר ינהג באלימות (פיזית או מילולית) חניך אשר יפריע להתנהלות הפעילויות חניך אשר יסרב להקשיב להוראות המדריכים חניך אשר יסרב לחבוש כובע או לשתות מים.* חניכים אשר צריכים לצאת/לחזור למחנה  -נא לתאם מראש ובהקדם עם אירית כרמי.
* פלאפונים במחנה:
חניכי שכבה צעירה :אין להביא פלאפונים למחנה!
חניכי שכבה בוגרת  -המלצה לא להביא פלאפונים.
*אני יוצאת לכל ימי המחנה (שכב״ג+שכב״צ)  -ואהיה זמינה ככל האפשר .במידה ואינני עונה  -אנא
כתבו לי הודעה והתאזרו בסבלנות  -אחזור אליכם!
** כיף צוות לשכבה הבוגרת ייערך בתאריכים  - 00-03.1רישום באתר התנועה עד לתאריך **0..1

מחנה מהנה ובטוח לכולנו
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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השבוע בקאנטרי בית יצחק
יום ראשון  – 0.1הרקדה לגילאי  0-01בשעה  03:11עם שני מלצר המקסימה
ושחייה לילית עד ..:11
יום שלישי  – 3.1הופעה של גברת שין שין בשעה 03:71
יצירה לילדים בשעה 0.:11
יום רביעי  – 1.1ערב סרט  .1:11ושחייה לילית עד ..:11
יום שישי  – 01.1דראמס אלייב עם ליעד 00:11
בית הספר לשחייה של הקאנטרי  -הכינו את ילדכם לחוגי השחייה השנתיים של הקאנטרי!
לימוד שחייה בקבוצות קטנות (עד  ,ילדים) ,אפשרות לשיעורים פרטיים  /זוגות
קבוצות שיפור שחייה לילדים
----------------קבוצות אימון שחייה למבוגרים
שחייה טיפולית  /אלכסנדר במים  /הידרותרפיה

הנחה למנויים!

היכונו לפתיחת שנת החוגים החדשה!
בקרוב תחל ההרשמה לחוגי הילדים לשנת תשע"ח והשנה הכנו לכם חוגים חדשים ומדליקים!
חוג היפ-הופ ,חוגי בלט וג'אז ,קפוארה ,זומבה ,חדר כושר לילדים ,דניס הישרדות והרשימה ממשיכה...

חוגי הילדים (למעט בית הספר לשחייה) כלולים במנוי משפחתי משולב
*חוגי הילדים מתקיימים  01חודשים בשנה

נשמח לראותכם – קאנטרי בית יצחק
את שעות הפתיחה של הקאנטרי ולפרטים נוספים אודותינו
ניתן לפנות אלינו דרך אתר האינטרנט שלנו או בטלפון10-1771101 :

מועצה אזורית
חיסון נגד כלבת יתבצע בבית יצחק
ב  .11611.1בין שעות  61:36-61:66ע"י בית העם1

מרכז קשר והכוון מזמין אתכם לשעה קלה של הרצאה:
"על החיים ועל המוות"  /ד"ר גילי פלג-חייט
אנשים פוחדים מהמוות כאילו הוא הגדול באסונות" .לפחד מהמוות משמע לחשוב שאתה חכם ,בעוד שאינך
יודע כלום .כי איש אינו יודע אם אין המוות ברכה גדולה יותר שניתנה לו לאדם " .סוקרטס
מפגש חי על נושא מת .מפגש אינטראקטיבי ,מסקרן ומצחיק על נושא שכולם חושבים עליו ועושים
אותו ,אבל לא מעזים לדבר עליו .סוף סוף אפשר לדבר על הסוף .סוף החיים .מה בעצם כל כך
מפחיד אותנו? האם המוות הוא מפלט מסבל? מעבר למשהו אחר? ואיך בכלל מתמודדים עם
ההורים המתבגרים שלנו?...איך מדברים על זה? צריך בכלל?! ומה לענות לילד ששואל?...
יום חמישי  0.1.01במועדון לחבר באביחיל בשעה ,.1:11 :מוזמנים בשמחה – הכניסה חינם!
מרכז קשר והכוון כאן בשבילכם .נעמיneomin@hefer.org.il, 09-8981632 :
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מכתבים למערכת
מכונית נטושה בכפר
למעלה מחודש חונה מכונית נטושה על יד ביתי בשער חפר בצומת הרחובות דרך חפר ודרך השרון ,ממש על
תמרור "עצור".
לאחר שיחה עם הרב"ש ,הזמנתי משטרה ,אשר נתנה דו"ח ,אולם לא גררה את הרכב.
פניתי שוב לרב"ש בבקשה שידאג לגרור את המכונית המהווה מפגע בטיחותי.
המועצה הדביקה על שמשת המכונית התראה ,כי אם לא יסולק תוך  04יום ,ייגרר הרכב מהמקום.
תמו  04הימים .פניתי שוב לרב"ש ובקשתי ממנו לטפל בעניין מול המועצה ,אבל כלום לא נעשה.
במשך ,שוחחתי עם השוטר שנתן את הדו"ח .לדבריו ,הנושא באחריות המועצה שמתפקידה לגרור את הרכב,
אך כאמור לא גררה אותו.
אם מי מאיתנו היה חונה כך ,בכל מקום אחר ,על תמרור "עצור" ,היה מקבל דו"ח ונגרר מיד ,על חשבון בעליו.
הכתובת על הקיר! אם חס וחלילה יקרה אסון (ונאמר לי כי זה היה קרוב מאוד) מי ייתן את הדין?!
אלכס פראג
תשובה למכתבו של מר אלכס פראג
עוד בטרם קבלת התלונה של התושב ,מר אלכס פראג ,באשר לרכב הנטוש בדרך השרון – דרך חפר ,שוחחתי
בעניין עם המשטרה.
המשטרה איתרה את בעלת הרכב .התברר שהרכב נמכר לפני כשנתיים ,לא נעשתה העברת בעלות ולכן
המשטרה מתקשה לאתר את בעל הרכב החדש.
המוכרת ,מתוקף היותה בעלת הרכב ,קיבלה דו"ח משטרתי.
הובהר לי במשטרה כי מי שאחראי על פינוי רכבים נטושים זו המועצה.
המשטרה לא מפנה/גוררת רכבים.
פניתי בעניין למועצה והיא ,כנידרש בחוק ,הדביקה התראה על שמשת הרכב ,שיש לפנותו ולא ייגרר מהמקום.
אין בסמכות הרב"ש לגרור מכוניות!
אין בסמכות הרב"ש לפעול בניגוד לחוק!
הנושא בטיפול המועצה.
ביטחון התושבים עומד לנגד עיניי כל העת .עשיתי ואעשה כמיטב יכולתי לשמור זאת בכפוף לחוק במדינת
ישראל.
בברכה ,עמית מוסקוביץ ,רב"ש
מהמועצה נמסר:
בעל הרכב אותר על ידי המועצה ,והתחייב לפנותו בימים הקרובים.
למועצה אין סמכות לפנות את הרכב בשלב זה .המועצה פועלת במסגרת חוק שמירת הניקיון התשמ"ד 0014
בכל הנוגע לטיפול בכלי רכב נטושים .חוק זה מאפשר למועצה לגרור רכבים רק לאחר שחלפו  30ימים מרגע
תחילת הטיפול בנושא.
לכן ,מחלקת הפיקוח במועצה יוזמת לעיתים פעולות אחרות בניסיון לגרום לבעלי רכבים להזיזם.
נציין גם כי בסמכותה של משטרת ישראל לגרור כלי רכב באופן מיידי במידה והוא מהווה מפגע בטיחותי.
אלעד וינגרד ,דובר המועצה.
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תודות
ללאה פרונט תודות מכולנו ,נגמרו התירוצים ,כבר למדנו אילו ניירות לשמור לעד ,אילו  3שנים בלבד
ומה אפשר לגרוס .עכשיו יודעים שחשוב לארגן באוגדנים על פי נושאים ולפי שנים .בחודש אוגוסט לא
ניפגש במועדון והנה התפנה הזמן למיון ותיוק הניירת ,בהצלחה!!
מכתב תודה
שלמי תודה לבית הכנסת בית יצחק על אירגון ועריכה למופת של טקס בר מצווה ועליה לתורה של נכדי
הבכור אורי מורגנשטרן בשבת פרשת ואתחנן .לקהל המתפללים בראשות הרב נחום שיר ,דניאל רבס ואלי
אבני האחד ואין בילתו .בעונג וגאווה אני מודה בשם ילדיי כרמל וירון על הקידוש המכובד בניצוחה של
מיכל מושקוביץ ועל חוויה בלתי נשכחת שחווינו בכפרנו.
דניאל מורגנשטרן

ברכות
ברכות למסיימי קורס קצינים
שחר מילפלדר
רועי טייכמן
יואב אבן אלוש
בהצלחה בהמשך השרות הצבאי,
מאחל צוות חיילים

צוות חיילים מברך את
רון רוזנבלום
עם הגיוס לצה״ל
בהצלחה בשירות הצבאי!

פינת המודעה הקטנה
נאוה
קרן

פנויה לבייביסיטר בשעות הערב
לתינוקת שלי יש מטפלת נפלאה .אני מחפשת אמא ותינוקי לחלוק אותה.
מאוגוסט או ספטמבר ,אפשר אצלי/אצלך ,כל השבוע/חלק.
קרן נהב
בית להשכרה בהרחבה ברח' הזית .,1 .מ"ר כולל מרתף .מתפנה בסוף
אוגוסט.
אווי אלוש
בן  .07מעוניין לעשות בייביסיטר לילד שלכם או לטפל בכלב שלך!
להשכרה בית  7חדרים בבית יצחק – כניסה מיידית
להשכרה בהרחבה בבית יצחק בית יפיפה ומיוחד  0חדרים ו  .פינות משפחה
מוקף גינה מטופחת עם עצי פרי ופרטיות מלאה
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