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

גיליון מס' 1114

יום שישי ,י"ז בחשוון תשע"ט 62 ,באוקטובר 6112
שימו לב לשעה – 03:91

סדרת קונצרטים בבית יצחק
עורכות :אירית רוב ואלה טובי
קונצרט פתיחת העונה מחר ,81.71.72 ,מוצאי שבת03:91 ,
בית העם בבית יצחק-שער חפר

"הרהורי סתיו״ יצירות ושירים לקול חליל ,צ׳לו ופסנתר
יוסי ארנהיים -חלילן
אירית רוב -פסנתרנית

רויטל רביב -זמרת סופרן
אלה טובי -צ'לנית

בתוכנית :מיצירות באך ,הנדל ,ראוול ,ובר ,שוברט ועוד.
כרטיסים במחיר  ₪ 04בערב הקונצרט ,בכניסה
כיבוד קל :קפה ועוגה
הסדרה מופקת ע"י שלוחת מרכז חפר ,הקרן ע"ש פוירינג והוועד המקומי

שימו לב לשעה – 03:91

ועדת ביטחון

לצורך הגברת הביטחון ,רב"ש בית יצחק ישלח הודעות חשובות לתושבים באמצעות הוואטסאפ.
מי שמעוניין לקבל הודעות אלה עליו להכניס את הרב"ש כאיש קשר.
רב"ש בית יצחק .454-5653335

בי"ס למוסיקה – "כפר מנגן"
הוועד המקומי ,בהשתתפות מרכז מוסיקה "כפר מנגן" ,פותח השנה בי"ס למוסיקה כאן אצלנו בכפר.
למורי ביה"ס הסמכה ,תואר שני בתחומי המוסיקה ולהם ותק של למעלה מ 04-שנה.
מקצועות המוסיקה :פסנתר ,תופים ,כלי נשיפה – סקסופון ,קלרינט ,חצוצרה וחליל צד.
כלי הנשיפה יינתנו בהשאלה לתלמידים לתרגול בביתם.
הלימודים מיועדים לכולם :ילדים ,בני נוער
לפרטים :יפים – 450-0044144

בואו ללמוד נגינה אצלנו בכפר.
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בחירות לראשות המועצה ,למליאת המועצה ולוועדים המקומיים
ביום ג' הבא ב 64.04.0402-יתקיימו הבחירות לראשות מועצת עמק חפר ולרשימות לחברות במליאת
המועצה האזורית.
לוועד המקומי של בית יצחק  -שער חפר – הוגשה רשימה אחת לכן לא תתקיים הצבעה.
ביום הבחירות יוצבו  6קלפיות בבית העם שלתוכן ישלשלו המצביעים  0פתקים:
 פתק לבן – רשימת מועמדים מטעם היישוב למליאת המועצה.
 פתק צהוב – למועמד/ת לראשות המועצה.
הוועד המקומי
הוועד המקומי הינו הרשות המוניציפאלית הממונה על כלל שטח השיפוט של היישוב ואחראית
לרווחתם של כלל התושבים המתגוררים בשטח היישוב עפ"י הסמכויות שהואצלו לו ע"י מליאת
המועצה האזורית.
יו"ר וחברי הוועד המקומי הינם נבחרי ציבור של תושבי הישוב ואינם פועלים בשכר.
להלן שמות  920חברי הוועד ברשימה היחידה שהוגשה ושתוכרז רשמית לאחר הבחירות כמליאת
הוועד המקומי של בית יצחק שער חפר:
נתאי אלוש אבן ,אלון קרפ ,יניר סבן ,קרן תומר-אלסברג ,דניה גולן ,זוהר קלר ,איתי אורן,
גילי פלדמן-יפהר ,אביב איתן ,שירלי שורק ,איריס פרידלנדר.
מליאת המועצה
מליאת המועצה האזורית מורכבת מנבחרי הציבור מהיישובים השייכים אליה ,הנבחרים ע"י כלל
התושבים בעלי זכות הבחירה.
לבית יצחק שער חפר – שני נציגים.
הבחירות למליאת המועצה מתקיימות עפ"י 'רשימות' .בכפר הוגשו שתי רשימות:
 אג (אשד)  -גולן אילנה ,פריש-טאובר שרון ,לייבנווירט דפנה. יב (יחד בעמק)  -שפיר אמנון ,וייס רחל ,קליין דבורה.ראש המועצה
בנוסף לבחירת נציגי היישובים ,בוחרים כלל תושבי המועצה האזורית בראש/ת המועצה בבחירות
ישירות ,בדומה לאופן שבו נבחר ראש/ת עירייה.
שלושה מתמודדים לראשות המועצה – רני אידן ,עפרה ברק ,גלית שאול.
מי רשאי לבחור
כל אדם שגילו  05ומעלה ביום הבחירות וכתובתו ביישוב רשומה במשרד הפנים ,נכלל בפנקס הבוחרים
ורשאי להצביע בבחירות.
הערה – המידע הנ"ל הינו כללי .מידע נוסף ניתן למצוא באתר האינטרנט של משרד הפנים -יחידת
המפקח על הבחירות ,בכתובתhttp://www.moin.gov.il :
תבחרו או שיבחרו בשבילכם!
בהצלחה
ועד מקומי בית יצחק – שער חפר
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נוער בית יצחק
ביום שבת יצאנו לטיול ראשון השנה! שכבות ד'-ו' טיילו בנחל אלון שבכרמל ,במקביל שכבות ז'-ח'
נהנו מטיול אופניים.
בסיום הטיולים עברנו לאנדרטת הנח״ל  -ולקחנו חלק בטקס פתיחת השנה של כלל תנועות הנוער
בעמק חפר! הטיול היה ראשון מסוגו  -בארגון המועצה.
טיול פתיחת השנה של התנועה ייערך בתאריכים  6-0.00לאזור ירושלים .לינה בחניון הקסטל .טיול
בסטף  -עין ביכורה .אנחנו במספר שיא של חניכים וצוות  -נצא  0אוטובוסים!
*ביום שלישי  64.04יתקיימו פעולות כרגיל.
תכנית ההדרכה השנתית בנויה מ״שבילים״ בהם אנו צועדים:
אנו לקראת סיומו של שביל פתיחה המציין את פתיחת השנה ,הכרות וגיבוש .שיאו של השביל בטיול
פתיחת שנה אשר ייערך בסופשבוע של ה 6-0.00ומיד לאחריו נמשיך לצעוד יחד בשביל דמוקרטיה
המתקיים לאורך חודש נובמבר.
שביל זה מתקשר באופן ישיר לרצח ראש הממשלה יצחק רבין ,לאמונותיו כמנהיג ואדם וזו הזדמנות
לכולנו לבחון את המציאות דרך העקרונות המובילים את הדמוקרטיה הישראלית.
שביל דמוקרטיה הינו שביל משמעותי מאד בו אנו עוסקים בנושאים דמוקרטיים הקשורים אלינו:
כיצד אני רוצה לחיות ,מהם הערכים שאני רוצה ללכת על פיהם ואורח החיים במדינה בה אנחנו חיים.
״אין זה חשוב באמת להחליט בגיל צעיר מה בדיוק הנך רוצה לעשות כשתגדל ...חשוב הרבה יותר
להחליט על הדרך בה אתה רוצה לחיות.״ (גולדה מאיר)
ה״אני מאמינה״ שלי כרכזת נוער
נוער בית יצחק יהווה את הלב הפועם של הכפר מעצם היותו מועצם ,מוביל תהליכים ,שותף
ומעורב בחיי הקהילה והעשייה החברתית.
הסניף יהווה מרחב בטוח ותומך המאפשר התפתחות ולמידה מתוך חוויה ,הנאה והעצמה
באמצעות תהליכים אישיים וקבוצתיים.
בוגר הסניף יהיה אדם שה״ישראליות היפה״ וה״בית-יצחקניקיות״ הינם מרכיבים מהותיים בהגדרת
זהותו האישית ויפעל על בסיס ערכים של אהבת האדם והארץ ,בחירה ,דמוקרטיה ,יושר,
מעורבות ,מנהיגות ,סובלנות ואחריות.
רכזת הנוער תפעל לחינוך ולהובלת בני הנוער לחשיבה בוגרת ועצמאית ,לעשייה ערכית
וחברתית ,לאמונה בעצמם וביכולותיהם ,לכבוד הדדי ,לשוויון ערך האדם ,לדרך ארץ ולציונות .

*סניף בית יצחק יהיה פתוח לקבל אליו את כל המעוניינים בכך משכבות ד-י״ב*
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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מועדון  01ונהנים
המפגשים מתקיימים בימי שלישי במועדון פייס.
התכנסות על כוס קפה וכיבוד קל ,ההרצאות מתחילות בשעה  44:45בדיוק!
 ביום שלישי  14.44הרצאתה של אורית שטרנברג מכפר ידידיה ,בהתנדבות .נושא ההרצאה:
"כיצד לדבר עם הנכדים על סמים?" מידע על גיל  00-00העשור הסוער ,לגליזציה ,דה
קרמיניליזציה ומה שביניהן.
 ביום שלישי  6.44הרצאתה של דפנה אוריה ,היסטוריונית ,הנושא" :דונה גרציא".
 ביום שלישי  41.44הרצאתה של תושבת הכפר שוש יצחקי  ,הנושא "הכרזת המדינה וחוק
הלאום".

הזקוקים להסעה למועדון מתבקשים להודיע לליאת במשרד הוועד.
מחלקת ותיקים בשיתוף חברותא פותחים בסדרת הרצאות חדשה
"האושר ואני"
 ד"ר אייל דורון –  14.44.43מרצה על אושר ,על יצירתיות ועל החיים במאה ה.00-
 אירי ריקין –  41.44.43מרצה לפילוסופיה ,לתרבות ולספרות
 ד"ר חיים שפירא –  41.41.43ד"ר לגנטיקה מתמטית ולפילוסופית האינסוף .פסנתרן מוכשר ,בעל
תחומי עניין בספרות ובפסיכולוגיה .מלמד מנהל עסקים באוניברסיטת הסיטי בניו יורק.
 פרופ´ יורם יובֵ ל –  41.41.43פסיכואנליטיקאי ,פסיכיאטר וחוקר מוח מוביל בתחומו .מרצה
בפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית ובאגף לרפואת המוח של בית החולים הדסה
בירושלים.
המפגשים יתקיימו באולם עין החורש ,בשעות  .09:64-02:44מחיר הסדרה ₪ 054 :בהרשמה מוקדמת.
מחיר להרצאה חד פעמית( ₪ 94 :ללא הסעה ,על בסיס מקום פנוי).
הרישום במרכז הקהילתי 49-2956600/ 2920360 :או בחברותא.49-2956660 :
יש לציין בהרשמה עם/ללא הסעה .הסדרה תפתח במידה ויהיו מספיק נרשמים.

מרכז קשר והכוון מזמין אתכם לקורס בוקר משולב של מחשבים וסמארטפון
 05מפגשים בשעות הבוקר  49:44-00:44ימי ראשון
פתיחת הקורס ,02.00.02 :בעלות של  | ₪ 044חדר המחשבים במרכז "חופים"  -רופין
הנושאים בהם יעסוק הקורס :
שימוש בעכבר ומקלדת ,הכרות עם מערכת ההפעלה ועבודה עם חלונות ,גלישה באינטרנט וחיפוש מידע,
שימוש בסמארטפון ,YouTube ,אפליקציות מובילות ,צרכנות נכונה ברשת ,בריאות מקוונת ,דואר
אלקטרוני ,כתיבת מסמכים ב.Facebook ,Google Docs-
הקורס יכלול לימודי תכנים ,תרגולים ופרויקטים שמטרתם יישום ,הטמעה ואינטגרציה של המיומנויות
הנלמדות.
הזדמנות טובה ללמוד כמו שצריך את האוריינות הדיגיטאלית
להרשמה יש לפנות לנעמי במרכז קשר והכוון neomin@hefer.org.il , 49-2920360
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שלוחת מרכז חפר – תרבות וחוגים
יום ראשון  02.04בשעה  05:44בבית העם בבית יצחק
שעת סיפור עם גבריאל הדר "איתמר מטייל על הקירות" עפ"י דוד גרוסמן
מחיר הכניסה לילד₪ 05:
חוגי מבוגרים
נשארו מקומות בודדים בחוגים :חריזה ,סריגה ותפירה
חוגי ילדים
ההרשמה לחוג השחמט ,הוקי גלגיליות ,רובוטיקה ,התעמלות אתגרית וגיטרה נמשכת.
מוזמנים בשמחה! לפרטים נוספים :קרן450-3054500 ,
מוזמנים בשמחה להפנינג הוקי גלגיליות
מתי? שישי ה 0.00בין 05:44-03:44
למי? מגיל  0עד סוף ביה"ס היסודי
איפה? מגרש הכדורסל בבית יצחק
מה מביאים? קסדת אופניים והמון מצב רוח טוב!
למי שאין ,אנחנו ניתן גלגיליות 
האירוע ללא עלות!

תודות

ותיקי בית יצחק מודים לתושב הכפר יואב טוטיה אשר יזם את המפגש עם משטרת ישראל.
תודה לרנ"ג חיים חקאני ,מדריך בכיר להגנה עצמית במשטרת ישראל אשר הדריך אותנו כיצד להימנע מפני
מעשי מרמה "עקיצות" כלפי מבוגרים .לאנשי השיטור הקהילתי למור זרביאן ורון גואטה המסיירים ביישוב
בכל ימות השנה במטרה להגן עלינו ועל רכושנו.
קבלנו עצות מעשיות כיצד להתנהל במקומות הומי אדם :התיק תמיד צמוד אלינו ,סגור ,להיות ערניים
במשיכת כספים מהכספומט ,לא להתפתות לעסקאות בטלפון -אין מתנות חינם.
להיות ערניים להסחות דעת ע"י זרים העשויים להיות חלק מכנופיה החומדת ארנק או תכשיט שלנו .בכל
מקרה של שוד או תקיפה או חשד להתקשר למוקד  044ולהשאיר אפרכסת פתוחה כיוון שכך המשטרה
מבצעת איכון ויודעת לאן לשלוח ניידת .בנוסף להתקשר לסייר או לרב"ש .תודה לכם על השי שהוענק לכל
אחד מאיתנו ועל המפגש שנתן לנו כלים להתמודד.
בברכה ,ותיקי הכפר

ברכות
צוות חיילים מברך את:
ענבל בן יהודה
עם הגיוס לצה״ל בהצלחה בשירות הצבאי!
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