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יום חמישי ,כ"א באב תשע"ט 22 ,באוגוסט 2112

שלום חברי ,תושבי בית יצחק.
חודש אוגוסט קרב לסופו וזו העת לעדכון החודשי.
כמובטח אזכיר בכל פעם מחדש ,את חשיבות העל שאני מייחס לנושא תרבות השיח שלנו ,בינינו ועם
עצמנו .אני בתחושה כי אנו בכיוון הנכון ,מקווה שכך נמשיך וכמובן שלא נרפה.
שב ומזמין אתכם להשמיע קולכם בכל נושא שחשוב בעיניכם ,כתבו אל כתובת המייל של הוועד,
אנו נמשיך להתייחס לכל פניה ולטפל ככל שניתן .מתנצל כאן בפני כל מי אשר ביקש להיפגש איתי
וטרם ,או לא נענה ,הכפר גדול ופעיל ואין ביכולתי להיפגש עם כל פונה ,כן מבטיח להתייחס לכל
פנייה.
בישיבת הוועד האחרונה הציג בפנינו אלון קרפ ,הגזבר שלנו ,את מצבנו בהיבט מימוש התקציב
בראייה החצי שנתית .נראה כי ניצול התקציב הינו מאוזן ונכון וכך נמשיך גם בהמשך שנת העבודה
הנוכחית.
בהתאמה וכפי שכבר עדכנתי ,הפעילות בכפר אינטנסיבית ומבורכת.
השתמשנו במרבית תקציב התרבות שלנו והשלמנו את חגי עצמאות ושבועות וכמובן חגיגות
השמונים .שפע של פעילות קהילתית לכל שכבות האוכלוסייה ,מתקיימת משך כל השנה ,הנוער פעיל
מאוד ,בביטחון מתקדם היטב פרויקט מצלמות האבטחה (עדכון מלא ייכתב ע"י יו"ר ועדת בטחון
בעת הקרובה) ופרויקטי השיפוץ והתשתית בעיצומם  -מעון רכז הנוער החדש ,מועדון הספורט,
הספרייה ,מבנה הנוער (השיפוץ הגדול מכולם) וכמובן פרויקט התשתית הגדול של כביש  ,0055ממנו
כולנו סובלים כעת ונהנה מתוצאותיו בעתיד הקרוב.
במקביל אנו נערכים לבניית תכנית העבודה לשנת .0505
ככל שעולה בדעתכם נושא או פריט הדורש טיפול או קידום בעתיד הקרוב ,אנא כתבו אלינו במהלך
החודש הקרוב.
נושא מעיק ,מכביד ולא נעים לטיפול ,הינם חובות ארנונה של חלק מהחברים.
כתשעים אחוז מהתושבים משלמים את הארנונה באופן מלא ותקין ,מיעוט מקרב התושבים,
מפגרים בתשלום ומכבידים על המערכת המנהלת.
מיעוט קטן אך מעיק במיוחד צובר חובות ואיננו עומד במחויבות תשלום הארנונה על פני זמן.
להסיר ספק ,אי תשלום ארנונה הינו נטל על כל שאר התושבים אשר כן משלמים וחוסר ההגינות
שבכך ברור ומובן.
תפקידנו כוועד מנהל הינו לא לאפשר מצב בלתי ראוי זה ,וככל שיידרש ,ננקוט בכל אמצעי חוקי
העומד לרשותנו ,לרבות האמצעים הבלתי נעימים ביותר ,הכל בהתאמה להיקף החוב וגילו.
מבקש בכל לשון של בקשה מכל מי שיש לעיל ידו לשלם באמצעות הוראת קבע ,לעשות כן .זה מזכה
את המשלם בהנחה ומאפשר למערכות הוועד ,פעולה יעילה ונוחה .נעשה מאמץ לבחון את
האפשרות לשלם גם בכרטיסי אשראי לנוחיות החפצים באפשרות זו.
לסיכום נושא כאוב זה  -חובתנו כוועד מנהל לגבות ארנונה מאוזנת ומלאה על פי חוק ,כל מצב אחר
גורם עוול קשה לרוב המכריע של התושבים המשלם מיסיו כדין ובמועד.
לסיום מבקש לחזור ,להעריך ולהודות לכל המתנדבים הרבים מבין החברים ,ללא רוח ההתנדבות
הנהדרת בכפר שלנו ,לא היו מתאפשרים לנו חיי קהילה איכותיים כפי שאנו חווים.
שכך נמשיך
בברכה חמה ,עמוס פארן ,יו"ר הוועד המקומי.
מועדי איסוף הגזם הבאים 9.31,9.3
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חג המים 2112
שבת ה 7.9.99-בין השעות 02022-91022
אומגה כפולה למים
מתקן סווינג אתגרי
מתנפחים וקיר טיפוס
מגלשות מים
דוכני שזירת צמות וקעקועי חינה
טקס לילדים העולים לכיתה א'
הפעלת בלונים
תחרויות שחיה
מתחם ג'ימבורי ופעילות יצירה לקטנטנים
דוכני מזנון מגוונים בתשלום

הכניסה לתושבי בית יצחק ומשפחותיהם בלבד
אנו זקוקים למתנדבים בתחנות השונות .אנא הירתמו להצלחת האירוע
והירשמו אצל מיכל צופי .212-2030390

חג מים  -.9..3.0.,3סדר תחרויות השחייה
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שם המקצה:
 00מטר חזה בנים /בנות גנים
 00מטר חזה בנות כיתה א'
 00מטר חזה בנים כיתה א'
 00מטר חזה בנות כיתה ב'
 00מטר חזה בנים כיתה ב'
 00מטר חזה בנות כיתה ג'
 00מטר חזה בנים כיתה ג'
 00מטר חזה בנות כיתה ד'
 00מטר חזה בנים כיתה ד'
 00מטר חופשי בנות כיתה ה'
 00מטר חופשי בנים כיתה ה'
 00מטר חופשי בנות כיתה ו'
 00מטר חופשי בנים כיתה ו'
 00מטר חופשי בנות ז'-ט'
 00מטר חופשי בנים ז'-ט'
 00מטר חופשי י'-י'ב+בוגרות
 00מטר חופשי י'-י'ב+בוגרים
שליחים משפחתי 3-דורות

הרשמה לתחרויות נפתחה !!!
הרישום ע''י שליחת הודעת וואטס אפ לצילי גולן  , 505-0961835יש לציין שם ומקצה מבוקש.
ניתן להירשם עד יום שישי ה 8.3.13-בבוקר.
הרשמה מאוחרת רק על בסיס מקום פנוי באותו מקצה.
כל מקצה תלוי ברישום של מינימום  9משתתפים ,אחרת יבוטל המקצה.
כל משתתף יקבל חולצה ,מקומות  12/29מכלל הילדים שמשתתפים במקצה יזכו במדליות.
כל ילד שוחה לפי הכיתה 2גן ,אותה יתחיל בספטמבר  ,/513ולא לפי הגיל2שנתון .
2

שיר השבוע – הפינה של רות אורן
ִמילְ יוֹן ֵּתרּוצִ ים
ל ְָר ָשעִ ים יֵש ִמילְ יוֹן ֵתרּוצִ ים.
אֶ לֶף ִסּבוֹת לְ הַ ְמ ִציאִ ,אם רו ִֹצים.
כִ י ִה ְרגַזְ ְת או ִֹתי ,כִ י הָ יִית ֹלא מּובֶ נֶת.
כִ י חָ ַשבְ ִתי ֶשאַ ְת ֹלא מַ מָ ש ִמ ְתכַּוֶ נֶת.
יִיתי עָ יֵף.
יִיתי ִשכוֹר ,כִ י הָ ִ
כִ י הָ ִ
כִ י הָ יָה לָנּו ַרע ,כִ י הָ יָה לָנּו כֵ יף...
כִ י ִהיא הָ לְ כָה עִ ם חֻ לְ צָ ה חֲ ׂשּופָ ה,
ָאז מָ ה ִהיא ּב ֹוכָה ,הֶ חָ צּופָ ה.
כִ י ִמי ֶשּׁש ֹונֶה הּוא וַ ָד ִאי ְמטֻ ְמטָ ם.
כִ י עָ ִׂשינּו טָ עּות ֶשהֵ בֵ אנּו אוֹתָ ם.
כִ י הַ זָ ר ֹלא ּבָ א לִ י ּבִ כְ לָל טוֹב ּבָ עַ יִ ן,
הַ צֶ בַ ע ֶשּל ֹו ְקצָ ת מּוזָ ר לִ י ע ֲַדיִ ן.
ָארץ ֶשּלָנּו,
כִ י זֶ ה הֵ ם א ֹו אֲ נ ְַחנּו ּבָ ֶ
כִ י אֵ ין כָאן מַ ְספִ יק מָ קוֹם לְ ֻכּלָנּו.
רּוצים יֵש ל ְָר ָשעִ ים,
ִמילְ יוֹן ֵת ִ
כְ ֵדי לְ הַ ְרגִ יש עִ ם הָ רֹעַ נָעִ ים.
אֶ לֶף ִסּבוֹתִ ,מכָאן עַ ד לֵב יָם,
כְ ֵדי לְ הַ ְרגִ יעַ מַ צְ פּון ( ִאם ַקיָם).
אַ ְך נַסֵ ה ַרק לְ ֶרגַע לִ ְהיוֹת טוֹב יוֹתֵ ר,
וְ ִת ְראֶ ה ֶשֹּלא ִת ְצטָ ֵרְך שּום הַ ְסּבֵ ר.
נַסֵ ה לִ ְהיוֹת יוֹתֵ ר טוֹבֹ ,לא צו ֵֹדק,
וְ אּולַי ְת ַגּלֶה גַםֶ ...שזֶ ה ְמ ַדּבֵ ק.

מוזמנים לבקר באתר הסופרת

WWW.RUTH-OREN.COM
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אנו שמחים לבשר על חידוש הפעילות של:
מועדון בוקר בצוותא ביום שני  0בספטמבר בשעה 9:55
אנא שימו לב לפרסום ב"השבוע בכפר" בשבוע הבא על המיקום.
פעילות מועדון  61ונהנים ביום שלישי  3בספטמבר בשעה  10:55במועדון פייס.
תכנית ההרצאות חולקה בתיבות הדואר.
המעוניינים בהסעה למועדון  65ונהנים ביום שלישי אחה"צ מתבקשים להירשם בוועד.
כולם מוזמנים בשמחה.
זה"ב בגן
בואו להשפיע!
תכנית זה"ב בגן היא תכנית ארצית להתנדבות גמלאים בגני ילדים .התכנית חרטה על דגלה את נושא
בטיחות בדרכים כדרך חיים.
התכנית מופעלת בשותפות עם עמותת אור ירוק ,תנועת של"מ -החברה למתנ"סים ומשרד החינוך.
גמלאים המעוניינים להתנדב אחת לשבוע בגן הקרוב לאזור מגוריהם ,יזכו בחוויה משמעותית
וישתתפו במפגשי הכשרה.
לפרטים ניתן לפנות למירה לבנה  500-8080450מתנדבת ורכזת פעילות זה"ב בגן
או לפליסה ליס  504-4688119היחידה להתנדבות  -אגף הרווחה והשירותים החברתיים במועצה
פותחים שנה חדשה של מועדון סרטים טרום בכורה – עמק חפר 0.0.-0.,3

החוג יתקיים בימי שלישי (אחת לחודש) ,בהנחיית מבקרי קולנוע ומרצים מתחומים שונים.
בתוכנית :התכנסות ,כיבוד ושתייה ,הרצאה והקרנת סרט טרום בכורה.
ניתן לרכוש מינוי עם הסעה  /ללא הסעה.
פרטים נוספים והרשמה במשרד הוועד.
פותחים שנה חדשה במכללת ותיקים – עמק חפר 0.0.-0.,3
** המרצים שאהבתם עם הרצאות חדשות ** .המרצים המובילים עם נושאים מרתקים.
המחיר  ,₪ 805כולל הסעה (מומלץ להגיע בהסעות – לחסוך דלק ומציאת חנייה).
פירוט ההרצאות ,פרטים נוספים והרשמה – במשרד הוועד.

מרכז קשר והכוון מזמין אותך להשתתף בסדנה
"הכנה כלכלית לתקופת החיים החדשה"
הסדנה מיועדת לעומדים לפרוש לגמלאות או לאלה שכבר פרשו.
בסדנה יקבלו המשתתפים ידע וכלים להתנהלות כלכלית נכונה ,ולמיצוי זכויות מול הגורמים הרלוונטיים
(ביטוח לאומי ,חברות ביטוח ופנסיה ,רשויות וכו') ,תוך התמודדות עם השינוי ועם התהליכים הרגשיים
בתהליך הפרישה.
מתחילים ב 4 .1.9.0519-מפגשים בימי ראשון בין השעות  05:35- 10:35ב"יד לבנים" בכפר ויתקין.
מחיר לסדנה .₪ 05 :להרשמה ניתן לפנות לנעמי בטלפון.59-8981630 :
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מרכז קשר והכוון מזמין אתכם לקורס משולב של מחשבים וסמארטפון
 15מפגשים בשעות הבוקר  10:55-59:55בימי ראשון.
פתיחת הקורס .1.9.19 :עלות.₪ 005 :הקורס יתקיים בחדר המחשבים במרכז "חופים" – רופין.
הנושאים בהם יעסוק הקורס :שימוש בעכבר ומקלדת ,היכרות עם מערכת ההפעלה ועבודה עם חלונות,
גלישה באינטרנט וחיפוש מידע ,שימוש בסמארטפון ,YouTube ,אפליקציות מובילות ודואר אלקטרוני.
הקורס יכלול לימוד תכנים ,תרגולים ופרוייקטים שמטרתם יישום ,הטמעה ואינטגרציה של המיומנויות
הנלמדות .הזדמנות טובה ללמוד כמו שצריך את האוריינטציה הדיגיטאלית.
להרשמה ,59-8981630 :או במייל ל  .neomin@hefer.org.ilמספר המקומות מוגבל.

חוגים

מרכז המוסיקה "כפר מנגן" פותח הרשמה לשנת הלימודים ./5/5-/513
במרכז המוסיקה ניתן ללמוד נגינה במגוון כלים ,כגון :גיטרה ,פסנתר ,תופים ,סקסופון ,חצוצרה,
קלרינט ועוד.
חדש במרכז!
*חוג דרמה שנתי ,אשר במהלכו תופק הצגה ייחודית אשר תיכתב במהלך השנה במיוחד עבור
הקבוצה.
*סדנאות ושיעורי צילום סטילס .בסוף שנה תוצג תערוכה מקצועית מכל הצילומים של הלומדים.
חלק מחומר הלימוד :לימוד והבנה כיצד המצלמה בנויה ועובדת ,כיצד ניתן לצלם בתנאי תאורה
ירודים ,חשיפה ארוכה ועוד.
כל הסדנאות והחוגים מתאימים גם למבוגרים.
יפים טורצ'נסקי  -מנכ"ל מיוזיק טיים 504-4410310
.co.ilכפר-מנגןwww
efim.music@gmail.com

מועדון כדורסל בית יצחק -צעד וחצי לפני כולם!
ההרשמה בעיצומה !
חוגי כדורסל וקבוצות ליגה !
*החוג* :מיועד לילדים ולילדות בגילאי טרום חובה-כיתה ד' ( .תחילת החוג )8.9
*קבוצות ליגה*  :כיתה ה'  -י"ב .תחילת האימונים .1.9
ימים ושעות :
אימון גן חובה 40 :דקות
אימון כיתות א'-ד' 65 :דקות.
טרום חובה-גן חובה -חמישי .10:55-16:10
כיתה א' -ראשון  .13:55חמישי .16:55
כיתה ב' -שני  .10:55חמישי .10:55
כיתה ג' -שני  .10:55חמישי .10:55
כיתה ד' –ראשון  .18:55חמישי .18:55
חוג בנות -שני  .14:55חמישי .18:55
קט סל ה'  -ראשון  .18:55רביעי  .10:55שישי .10:55-13:55
קט סל ו'  -שני  .18:55רביעי  .18:35שישי .13:55
ילדים ב' -ראשון  .19:35שני  .10:35שלישי  18:35או רביעי  05:55חמישי .19:55
נערים ארצית  -שלישי  . 05:55רביעי  .05:55שבת .19:55
נוער  -שני  .19:35שישי  .10:55שבת .05:35
נשים שני .01:55
לפרטים והרשמה  :טל פרי 500-0044303
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אחר צהרים על גלגלים בבית יצחק
ביום רביעי ה ,08.8.19 -בין השעות .05:55-18:55
יתקיים הפנינג גלגליות במגרש הכדורסל בשער חפר.
במקום תושאלנה גלגליות לילדים ולהורים.
יש להצטייד בקסדת אופניים  +גרביים ומיגון למי שיש.
למי שיש גלגליות/רולר מוזמן לבוא איתם.
הפעילות להורים וילדים (מגיל  4ומעלה)
בסגנון "החלקרח" ובליווי מוסיקה.
הכניסה חינם! כולם מוזמנים!

קאנטרי בית יצחק – הבריכה של הכפר

הפנינג חוגים ילדים תש"פ
ביום ג'  00.8.19ניפגש במגרש הכדורגל של הקאנטרי
להפנינג חוגי הילדים לקראת ספטמבר
נכיר את המדריכים אישית ונראה הופעות קצרות של כל מדריך
את ההפנינג ילווה די ג'יי ובמקום יהיו דוכני אוכל
הכניסה הינה חינם ופתוחה לקהל הרחב! נשמח לראותכם 
בואו להיות חלק מתרבות הספורט של העמק!
קאנטרי בית יצחק ,המגדל  05בית יצחק – שער חפר59-8338595 ,

קורס החייאה בהדרכת מד"א
ניתן להירשם לקורס החייאה הבא .מועד חדש ייקבע בהתאם למספר המשתתפים.
 שרשרת ההישרדות בדום לב.
 החייאה בסיסית במבוגר ,בילד ובתינוק.
 שימוש בדפיברילטור אוטומטי.
 טיפול בהשתנקות(חנק מגוף זר).
 זיהוי וטיפול במצבי חירום שכיחים.
 תרגולים על בובת סימולציה.
הקורס ללא עלות! הקורס שמתקיים ב – 10.3.13 -מלא.
להרשמה ופרטים :לאה שלהבי ,500-0653380רלי אלישיב ,504-0099155ליאת רייס בוועד 8611089

חיסון כלבים

יתקיים בתאריך  00.8.0519בין השעות 59:35-59:55 :ברחבת בית העם בבית יצחק.

משמרות הזהב – נשק וסע

עם פתיחת שנת הלימודים נחדש את פעילות משמרות הזהב בבית הספר.

אנו זקוקים למתנדבים נוספים
נא ליצור קשר עם אילן שנבל 050 8654756
איריס פרידלנדר  ,אילן שנבל
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ברכות

צוות חיילים מברך את:
עידו ליידנר
לרגל הגיוס לצה"ל
בהצלחה בשירות הצבאי

למסיימי שנת השירות:

לורד ,אלון ויובל כפרי
מזל טוב להולדת הבן והאח
נדב
מסבתא יהודית ,סבא יאיר
וכל האחים ,האחיות ,האחיינים והאחייניות

ליוצאים לשנת השירות במסגרות השונות:

נגה
אלטר
מיכל
בארי
בן חיים דניאל
ברונפמן אריאל
דוידזון מאיה
אופיר
כרמי
ליידנר עידו
סולימן עידו
עוזיאל יריב
חן
שחם
שפירא עומר

אדמון גאיה
אפרתי תמר
וולף נועה
חילאווי עידו
חלמיש עתיי
ילוז זוהר
כהן ליאור
סמוראי יהב
צופי שירה
רייס יובל
שורק עומרי

בהצלחה בהמשך דרככם

בהצלחה בשנה חשובה ומשמעותית
מאחל צוות חיילים

פינת המודעה הקטנה
אירית

להשכרה בית בשיפוץ 3.0 ,חדרי שינה 0 ,מקלחות עם
שירותים ,סלון ומטבח גדולים ,החל מאוקטובר.
רוני פייגלר
זוג סטודנטים צעירים מקיבוץ בצפון ,מחפשים יחידת דיור
נפרדת עם עדיפות לגינה ,באזור בית יצחק/נווה איתמר .עזרו
לנו למצוא את הבית שלנו!

משתתפים בצערם של גלעד כהן ומשפחתו
במותו של האב ,הסב

לאומי כהן ז"ל
מהחברים
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504-4680845
500-0036905

