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

גיליון מס' 1115

יום שישי ,כ"ד בחשוון תשע"ט 2 ,בנובמבר 2112

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 וותק של למעלה מ 02-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.
שלוחת מרכז חפר – תרבות וחוגים
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 :קרן250-2052520 ,

מוזמנים בשמחה להפנינג הוקי גלגיליות
מתי? היום! שישי ה 0.22בין 27:22-22:22
למי? מגיל  4עד 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!
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נוער בית יצחק
שבוע עמוס בטוב עובר עלינו  -בחירות דמוקרטיות לראשות המועצה ,יום הדרכה מרוכז לצוות
ההדרכה בו בנינו את חודש הפעילות הקרוב אשר יתמקד בדמוקרטיה ,פעולת הכנה לטיול ,וברגעים
אלו  -אנו בדרכנו לקסטל ולסטף  -באזור ירושלים.
חשיבותו של הקסטל לאורך ההיסטוריה נבעה מסמיכותו לירושלים וממיקומו האסטרטגי :האתר
עומד על גבעה הנישאת לגובה  777מטרים וחולשת על הדרך לירושלים
הקרב על הקסטל הוא חלק חשוב ביותר מהמערכה על ירושלים ,שעיצבה את גבולותיה של מדינת
ישראל הצעירה.
העיר ,הנשקפת מראש הגבעה ,הייתה מטרתם של קרבות השליטה על האתר ועמדה לנגד עיניהם של
הלוחמים בקרב.
כיבוש הקסטל היה חיוני להצלחתו של מבצע נחשון ,מהקרבות המשמעותיים של מלחמת העצמאות.
מבצע נחשון נועד להשתלט על הדרכים העולות לירושלים ,שכן כלי הרכב המשוריינים היו חשופים
לאש.
ב 0באפריל  ,2741כבשה פלוגת פלמ״ח בפיקודו של אליהו סלע את כפר הקסטל והמשלטים הסמוכים
לו.
מיד לאחר מכן החלה פלוגת חיל שדה של ארגון ההגנה להתארגן להגנת הכפר והמוצבים מסביב.
הערבים ניסו להשיב לידיהם את הנקודה האסטרטגית ואחר הצהריים ב 3באפריל תקפו את משלט
נחשון והרגו בו שלושה לוחמים .לוחמי הפלמ״ח וההגנה נטשו את המשלט והצטרפו לכוחות העייפים
שעל ההר,שקיוו לשווא לתגבורת.
בימים הבאים המשיכו הערבים את ניסיונות ההתקפה שלהם והצליחו להשתלט על המשלטים
בין  1-22באפריל התרחשו במקום קרבות עזים בניסיונות כוחות הצבא הישראליים לכבוש בין את
הכפר .במהלך הקרבות נפלו חללים רבים משני הצדדים.
מקרב ה 1באפריל ,תזכר פקודת הנסיגה של מפקד כיתת הפלמ״ח ,שמעון אלפסי:
״הטוראים ייסוגו ,המפקדים יחפו על נסיגתם״ .כל מפקדי כוח הנסיגה נהרגו במקום שבו נעצרו
לחפות על חייליהם.
בחניון עצמו  -נעבור את שביל הערכים המיוצגים בתחנות שונות .ערכים אלו עיצבו את רוח צה״ל ואת
דמותו לאורך הדורות .נדבר ונחווה את ״שביל הערכים״  -שבאו לידי ביטוי בקרב על הקסטל
במלחמת העצמאות .ערכים המתאימים לנו ,כאנשים ,בכל דרך אשר נבחר לקחת ,כבודדים ,כחברה,
כקהילה:
עבודת צוות ,שיתוף פעולה ,נחישות ,מטרה משותפת ,סיוע ותמיכה הדדית ,מנהיגות ,ובעיקר -
איכפתיות וערבות לאחר.

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  06ונהנים
המפגשים מתקיימים בימי שלישי במועדון פייס.
התכנסות על כוס קפה וכיבוד קל ,ההרצאות מתחילות בשעה  44:45בדיוק!
 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.
טיול דצמבר  8102יום רביעי 8108102
ג'אדה בולוס – נצרת לקראת חג המולד
לקראת חג המולד עוטה נצרת גלימה של קישוטים מיוחדים והאווירה בעיר מוארת בימי המתנה לחג.
לחג המולד קודמים ימי ההמתנה הנקראים ימי האדוונת .ימים אלה הם ימי תפילות,
צום וחגים .בכל יום מימי חודש דצמבר ניתן להתחבר ליום חג ולחוות את האווירה בעיר.
סיור זה יתמקד ברקע ההיסטורי ,התיאולוגי והדתי של חג המולד בליווי הסבר
על מנהגי החג ומשמעותם.
דרגת קושי הטיול :בינונית-קשה ** יש להצטייד בכיסא גלריה
מחיר הטיול ₪ 222 :לאדם (איסוף מהישובים ,ביקור באתרים) .ארוחת בוקר  +צהריים עצמאית
ההרשמה במשרד הוועד בתשלום בלבד .מספר המקומות מוגבל! כל הקודם זוכה!
* ביטול השתתפות עד  7ימים לפני הטיול יחויב ₪ 222
ביטול  0ימים לפני הטיול יחויב בתשלום מלא*
נופשון ים המלח במלון לוט המחודש
מחזור שני – 04.20-01.20.27
מחזור ראשון – 27.20-02.20.27
מחיר לאדם בחדר זוגי  ₪ 2,232 -מחיר לחדר יחיד  ₪ 0,715 -חדר יחיד על בסיס מקום פנוי בלבד!
מחיר ליחיד בחדר של שלושה – ₪ 2,525
ביום שלישי נצא לטיול מודרך בשמורת עין גדי והסביבה בתשלום נוסף של .₪ 52
יש לציין בטופס ההרשמה במידה ורוצה לצאת לטיול( .תשלום במזומן בנפרד)
הרשמה בתשלום בלבד במשרד הוועד .תושבים שאינם מעמק חפר – על בסיס מקום פנוי בלבד.
מספר המקומות מוגבל!! כל הקודם זוכה!!
הערה :במחזור השני בלבד -המעוניינים בנסיעה ישירה למלון שתצא מבית בכפר ,מאלונית משמר השרון
השרון ו/או מניצני עוז  -נא לציין בטופס ההרשמה המצ"ב !! (במידה ויהיו מספיק נרשמים)
הנופשון באחריות "פריטורס"
סדרת הרצאות "האושר ואני"
 אירי ריקין –  41.44.41מרצה לפילוסופיה ,לתרבות ולספרות
 ד"ר חיים שפירא –  41.41.41ד"ר לגנטיקה מתמטית ולפילוסופית האינסוף .פסנתרן מוכשר ,בעל
תחומי עניין בספרות ובפסיכולוגיה .מלמד מנהל עסקים באוניברסיטת הסיטי בניו יורק.
 פרופ´ יורם יובֵ ל –  41.41.41פסיכואנליטיקאי ,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 .27:32-21:22
מחיר להרצאה חד פעמית( ₪ 72 :ללא הסעה ,על בסיס מקום פנוי).
הרישום במרכז הקהילתי 27-1773302/ 1712234 :או בחברותא.27-1773330 :
יש לציין בהרשמה עם/ללא הסעה.
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חנוכיף – בילוי מדליק עם הנכדים
"אנני"
מחזמר לכל המשפחה
יום שני ,22.20.21 ,בשעה  ,7:45בהיכל התרבות תל אביב-יפו
בכיכובם של :אבי קושניר | טלי אורן | חני נחמיאס | רועי וינברג | ירדן מרחבי | מרינה פיינגולד
ועוד עשרות שחקנים ,זמרים ,רקדנים ,ילדים ובליווי תזמורת חיה
בתפקיד אנני (לסירוגין) ליה שקד| שי הראל
אנני הוא אחד ממחזות הזמר המצליחים והאהובים בכל הזמנים ,זוכה  7פרסי הטוני ,ובניהם פרס עבור
המחזמר הטוב ביותר "Tomorrow" .ו  "It's the Hard Knock Life" -שניים משירי המחזמר ,הפכו
לפופולאריים ביותר .מאז ועד היום עלה אנני בעשרות מדינות ושפות בכל העולם ,ובשנת  0221מגיע
לישראל בהפקה חדשה ומרהיבה לכל המשפחה.
סיפורה המרגש של אנני השובבה והפקחית ,מתחיל בבית היתומות העלוב של מיס האניגן המרשעת,
ומסתיים ,למרות כל הקשיים ,באחוזתו המפוארת של המיליארדר אוליבר ווארבאך שאת ליבו כובשת
אנני בעליזות וחוכמה.
משך ההצגה :שעתיים וחצי כולל הפסקה.
מחיר למשתתף –  ₪ 252כולל הסעות הלוך ושוב ,כרטיס כניסה
ההצגה מתאימה לילדים מגיל 7
ההרשמה במשרד הוועד בתשלום בלבד .מספר המקומות מוגבל! כל הקודם זוכה!
ביטול השתתפות עד  5ימים לפני האירוע יחויב בתשלום של ₪ 52
ביטול השתתפות מ  5ימים ועד בוקר האירוע יחויב בתשלום מלא ₪

מרכז קשר והכוון מזמין אתכם לקורס בוקר משולב של מחשבים וסמארטפון
 27מפגשים בשעות הבוקר  27:22-20:22ימי ראשון
פתיחת הקורס ,21.22.21 :בעלות של  | ₪ 022חדר 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 , 27-1712230
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תודות

תודה
תודה להרצל ולכל צוותו אשר ניהלו את כפרנו לאורך הרבה שנים.
תודה לך הרצל עבור מכתב מרגש ,מעמיק ,מלא מסרים הומאניים ,אשר מראים לנו את דרך הניהול
וההובלה של כל הצוות.
כן ירבו כמוך.
אין לקבל כמובן מאליו ,אנשים המקדישים כל-כך הרבה מזמנם בהתנדבות .רק כדי לחיות במקום יותר
נעים ,תרבותי ,מסודר ונקי במסירות אין קץ.
קצת עצוב לי כי כל פרידה עצובה.
מאחלת לכם הרבה שמחה ובריאות להמשך.
מאחלים לצוות החדש הצלחה והמשך לקהילה תומכת מהלידה ועד הזקנה.
דורית בן חיים
תודות להרצל ולצוות הוועד היוצא
לך הרצל ,ולכם חברי הוועד היוצאים :ג'ודי זיו ,טלי אבן אלוש ,עינבל רייס – שליט ,אילן שחר ,איריס
פרינדלנדר ,רמי בלו ,איתי אורן ,אייל גולן.
עם סיום כהונתכם רבת השנים ,לטובת הקהילה ,מצאתי לנכון להודות לכם על פעילותכם ,פעילת שהיא
לא מובנת מאליו.
עבודה ציבורית היא פעילות ללא תמורה ,הפיצוי לשנים של השקעה ,היא התודה וההערכה מתושבי
ארבעת הישובים שלנו.
לעיתים הביקורת ,עולה על התודות המחמאות וההערכה.
שנים של השקעה ,אכפתיות ,פעילות סביב השעון בכול התחומים במטרה לתקן ,לקדם ,לשפר ,לבדר ועוד
ועוד תחומים הקשורים לחיינו ,ובסוף לשאוף שיהיה טוב ,נקי ,מאורגן ,מסודר ,ובעיקר  -שהתושבים יהיו
מרוצים.
אני ובני משפחתי ,מרוצים ,מעריכים ,ומודים לכולכם ,ולך הרצל כיו"ר שנים רבות ,על הזמן שהשקעתם
למען תושבי הכפר.
מקווה שתמשיכו בפעילותכם ,כי תמיד יש מקום לתרומה והשפעה חיובית מאנשים שכמותכם.
ולחברי הוועד הנכנסים ,בהצלחה
בתודה ענקית ,אלי טאובר

הודעות

ציור בכפר 8602
תערוכה של תלמידי הסדנה לציור של רן ברלב
ערב הפתיחה :חמישי 2.22 ,ב 02:22התערוכה תהיה פתוחה למשך  3ימים בלבד!
שישי  ,24:22-22:22 0.22שבת  3.22בבוקר  24:22-22:22אחה"צ  02:22-27:22ראשון .02:22-27:22 4.22
אשר שמש/דני כהן/מירי מרחב/רותי דריימן /שלומית שמר /רנה רמון /גילה גפני /עופר וילנסקי /ג'יין לבון/
נאילה מרדכי /מירי שריד /נעמי שיפמן /צילה אסא /דליה שגב /יעל משולם /ג'פרי פרידלנד /רות סדובסקי/
פבלו קויפמן /זהבה מוסקוביץ' /ססילי שפוננין /יואל רוזנצוויג /מרים שטיירמן.
כתובת :דרך חפר  27בית יצחק .חונים בחניון של בית הקפה טורקיז .התערוכה ליד בית הקפה.
לבירורים .250-3552322 :בפייסבוק :סדנה לציור רן ברלב

ברכות
צוות חיילים מברך את:
אופיר גואריס
עם גיוסו לצה״ל בהצלחה בשירות הצבאי!
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