כתובת הוועד

גיליון מס' 1113

vaadmekomi@beit-yitzhak.org.il

יום חמישי ,י"א בתשרי תש"ף 11 ,באןקטובר 9112

שלום חברי ,תושבי בית יצחק!
חגי תשרי ,ימים מיוחדים עבור כולנו ,כיהודים ,כישראלים וכאנשי קהילה.
תרבות השיח שלנו ,בינינו ועם עצמנו
לא נרפה ,ממשיך ומזכיר לכולנו ומודה מראש על תשומת הלב וההשתדלות.
גם בנושא התקשורת  -ועד\תושבים  -חוזר ,מדגיש ומזמין אתכם להשמיע קולכם ,אנא הציפו כל
נושא החשוב בעיניכם ,כתבו אל כתובת המייל של הוועד .אנו מבטיחים להגיב ולהתייחס לכל פניה
ובהמשך ,לטפל כמיטב יכולתנו והאמצעים העומדים לרשותנו.
ברוח חגי ישראל ובניסיון לראות את הקהילה שלנו רחב ככל הניתן ,מבקש במנשר זה לעסוק בהרגשות
חיוביות אשר אני נושא עימי.
פניתי אליכם בעבר בנושא קשיי גבייה שאנו חווים בנושא הארנונה.
הפעם מבקש להזכיר כי רוב מכריע של תושבי בית יצחק שער חפר ,הינם אזרחים למופת ,משלמים
מיסיהם כנדרש ,נוהגים בכבוד איש אל רעהו ונוהגים דרך ארץ מול ממלאי התפקידים הציבוריים.
ראוי לזכור זאת וראוי בהחלט ,לברך על כך.
אנו עסוקים בטיפול יסודי בנושאי בטחון .חלק מהעיסוק נכפה עלינו בשל תהליכים לקויים אליהם
נקלענו וחובתנו הינה לתקן ,לסדר ולשנות.
במקביל ,באופן מבורך וכידוע לכולכם ,מצבנו בהיבט הטכנולוגי מצוי במגמת שיפור ,עם התקנת
קבוצת מצלמות האבטחה הראשונות ,ואנו עוסקים במימוש הפוטנציאל הביטחוני והכלכלי הגלום
בהתקדמות טכנולוגית זו.
יודע כי רבים מכם חשים כי חלים שינויים בשטח.מבקשכם לגלות אורך רוח וסבלנות .אנו נעדכן באופן
מסודר ומקיף מיד כשנוכל וזה יקרה בקרוב.
אנא שריינו לעצמכם את ערב ה  3בדצמבר
בערב זה נקיים כנס תושבים ,בו תפגשו את חברי הוועד ועובדיו כולם ,נגיש לכם סקירה על שאירע
בשנת התקציב המסתיימת בקרוב ,ונציג בפניכם את תכנית העבודה אשר הכין הוועד לשנת 0202
הבאה עלינו לטובה.
מברך את כולנו ,תושבי הכפר ובני משפחותינו באשר הם ,בברכת
"שנה טובה"
חגים שמחים וגמר חתימה טובה
בברכה חמה ,עמוס פארן ,יו"ר הוועד המקומי.

צ'יטה רצה  ..211קמ"ש
פיל רץ  2.12קמ"ש
צב רץ  .12.0קמ"ש
רוצים לדעת כמה מהר "י ֶקֶ ה" רץ?
בואו למרוץ בית יצחק ה 6 -ע"ש שי עופר,
ביום שבת  91..ותגלו111
פרטים נוספים בהמשך
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בשבוע הבא ,חג סוכות ,לא יצא גיליון של "השבוע בכפר"
שעות עבודה במזכירות הוועד בתקופת החגים
 31.32יום ראשון  -ערב חג סוכות  -עד השעה 30:22
בחול המועד סוכות משרד הוועד יהיה סגור
שעות עבודה בסניף הדואר בתקופת החגים:
 31.32יום ראשון  -ערב חג סוכות -עד השעה 32:22
 02.32יום ראשון  -ערב שמחת תורה -עד השעה 32:22
בחול המועד סוכות -עד השעה 30:22
חג שמח ושנה טובה מעובדי הוועד
משרדי האגודה יהיו סגורים בחג סוכות 1101.01. – 1301.01.

מועד איסוף הגזם הבא :יום ג' 11.22

החלפת פחים מקולקלים
משרד הוועד מזכיר לתושבים שהפח הירוק שברשותם שבור או שחסר מכסה,
שאפשר להחליפו בעלות מופחתת של ( ₪ 57לעומת  ₪ 091מחיר מחירון)
יש לשלם במזכירות הוועד ולצרף תמונה של הפח המקולקל.

פינת הילדים
בדיחות וחידות:
מי מחתן את כל הפסטות?
תשובה :הרב יולי ( רביולי )
מה יש לו ארבע כנפיים והוא לא עף בשמים?
תשובה :טחנת רוח☺
התשובה לחידה השבועית משבוע שעבר הייתה :ארון קבורה.
חידה שבועית:
מה עושה משאלה בגשם?
בילי ברנשטין
טלפון לשליחה.270-9230207 :
מובן שאפשר לשלוח לנו רעיונות למשימות אחרות ב"השבוע בכפר".
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שיר השבוע – הפינה של רות אורן
לְ ִמלִ ים יֵׁש כֹּח
לִ פְ עָ ִמיםַ ,קל לִ ְשכֹּחַ ;
לְ ִמלִ ים יֵש כֹּחַ .
לְ צַ עֵ ר ,א ֹּו לְ הַ ְצ ִחיק.
לְ ָק ֵרב ,א ֹּו לְ הַ ְר ִחיק.
לְ הַ ְח ִמיא ,לְ הַ עֲלִ יב.
לְ ַרפֵ א ,א ֹּו לְ הַ כְ ִאיב.
לְ ַאכְ זֵ ב ,א ֹּו לְ ַקיֵם.
לְ הַ פִ יל ,א ֹּו לְ רוֹּמֵ ם.
ִמלָה ִהיא כְ מ ֹּו חֵ ץ ֶׁש ִננְעַ ץ בַ לֵב,
ֲעצֹּר לִ פְ נֵי ֶׁשאַ ָתה ש ֹּולֵף.
ִמלָה ִהיא כְ מ ֹּו כַ ּדּור בַ ָקנֶׁה,
חֲ שֹּב לִ פְ נֵי ֶׁשאַ ָתה ע ֹּונֶׁה;
אּולַי הַ ִמלָה הָ זּו ְמי ֶֻׁת ֶׁרת?
אּולַי אֶׁ פְ ָשר לוֹּמַ ר זֹּאת ַאחֶׁ ֶׁרת?
מוזמנים לבקר באתר הסופרת

WWW.RUTH-OREN.COM

מרכז קהילתי ,שלוחת מרכז חפר
יום חמישי  01.32.39בשעה  35:22במועדון קיבוץ מעברות
שעת סיפור ויצירה" :הדייג ודג הזהב" רוני בצק
"אנא דייג טוב עיניים
החזר נא אותי אל המים
אם זאת תעשה וחסדך תגלה-
כל אשר תבקש אמלא"
מחיר₪ 07 :
יום ראשון  05.32.39בשעה  35:22בבית העם בבית יצחק
שעת סיפור :מיץ פטל  -תיאטרון על מקל
בקצה החורשה עמד בית :היו לו וילונות צהובים ,חלונות ירוקים ותריסים אדומים...
אתם יודעים מי גר בבית הזה?
מחיר₪ 07 :
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יום חמישי  13.32.39בשעה  35:22בבית העם בהדר עם מחיר₪ 07 :
שעת סיפור :איילת מטיילת  -מעיין הלל לוין
"שמש זורחת בשמי התכלת
ובשביל מטיילת הילדה איילת
מי מחכה לה בדרך? מי זה נובח? מי עף? מי עוד מתחבא שם מעבר לדף"

משירי לאה גולדברג וקצת עליה...
 ,01.32יום רביעי 03:22 ,ב"גרציא" בקיבוץ העוגן
שירה :שני פלג ,גיטרה :יואב סרוקה ,בס :עמרי לוי
פתיחת דלתות בשעה 02:22
מחיר כרטיס במכירה מוקדמת ,₪ 12 :במכירה במקום₪ 72 :
כרטיסיםhttps://eventbuzz.co.il/lp/event/goldbergtrio :

קורסי מכון אבשלום בעמק חפר בשנת תש"ף
קורס קוקטייל ארץ ישראלי  -חוויה של לימודים ,סיורים ואנשים
עוסק בנושאים מגוונים המועברים ע"י מרצים ומדריכים שונים.
 5הרצאות ,אשר תתקיימנה במועדון מעברות בימי ראשון בין השעות 30:22-39:12
 5סיורים ,אשר יתקיימו בימי רביעי  -יציאה מתחנת אלונית משמר השרון בשעה 25:22
קורס "ממלכת הצלבנים הראשונה"
קורס נושאי המועבר ע"י המרצה והמדריכה דר' ענת פלד.
 0הרצאות ,אשר תתקיימנה במועדון הדר עם בימי ראשון בין השעות 30:22-39:12
 3סיור ,אשר יתקיים ביום רביעי  -יציאה מתחנת אלונית משמר השרון בשעה 25:22
פרטים:
פתיחת כל קורס מותנית במינימום משתתפים.
• ייתכנו שינויים בתוכניות הלימודים.
• המחיר לקורס קוקטייל מלא ₪ 3,002 :בפריסה של עד  6תשלומים.
• תידרש תוספת תשלום בגין הקמפוס של קורס הקוקטייל עבור :לינה ,מנהלה וכלכלה.
• המחיר לקורס "ממלכת הצלבנים הראשונה" מלא ₪ 072 :בפריסה של עד  1תשלומים.
• קיימת אפשרות להירשם להרצאות בלבד של הקורסים.
• אין החזרים בגין אי הגעה לפעילויות.
• תינתן הנחת בן זוג בגובה של  7%והנחת קורס שני בגובה .7%
לפרטים והרשמה :אושרית מסורי.oshritm@hefer.org.il, 09-8981565 ,
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מועדון בוקר בצוותא
יום שני 1201.

בשעה  .:..ניפגש בבית התרבות בשער חפר

 9:22-9:17תנועה בהנאה.
 9:17-32:37בוקר של בריאות ,ארוחת בוקר בצוותא.
 32:37הרצאה בהתנדבות של ענבל פרי ,תושבת הכפר" ,על משחקים ואנשים".
הרצאה דינמית ומשעשעת בשילוב מצגת וסרטונים על אנשים ,הומור ומשחקים שונים.
כיצד המשחק יכול לתת השראה למסע חיינו.
מחכים לכם בשמחה.

מועדון  62ונהנים
המפגשים מתקיימים בימי שלישי במועדון פייס0
התכנסות על כוס קפה וכיבוד קל 0ההרצאות מתחילות בשעה  11:11בדיוק!
 1.01.המרצה עינת כץ קראים הינה עיתונאית .בעברה היתה כתבת ב"מבט" בערוץ הראשון .נושא
ההרצאה :צמיחת הטלוויזיה הישראלית .ממצעד צה"ל ב 3960-ועד היום ,הערוצים המסחריים,
תרבות הריאליטי ורגעים מרגשים בשחור לבן .חוויות מעבודתה כעיתונאית ב"מבט" של הערוץ
הראשון.
*לתשומת ליבכם :המועדונים ממוזגים ,אנא הצטיידו בצעיף/בעליונית.
המעוניינים בהסעה למועדון  62ונהנים ביום שלישי אחה"צ ,מתבקשים להירשם במשרד הוועד.
כל מי שצעיר בנפשו ונושא ההרצאה מעניין אותו מוזמן בשמחה!

מועדון קפה אירופה בעמק חפר – מפגשים לניצולי השואה ובני הדור השני
לצחוק מחוץ לקופסא
יום רביעי  01.32.0239בשעה 32:22 :מועדון לחבר – מעברות
כשהומור ויצירתיות נפגשים על לוח הציור.
עמוס אלנבוגן – קריקטוריסט ,מנחה סדנאות ,ועיתונאי .בוגר בצלאל ,בעל טור אישי ב'לאישה' [מילה
של גבר] ,מרצה לעיצוב במכללות שנקר וספיר ומנחה סדנאות במוזיאון העיצוב ומוזיאון הקומיקס
בחולון.
29-0951103 , 0903611
מוזמנים להתקשר ולהירשם .יונה  /רלי  /סיגל
טיול אוקטובר  - 1222חבל לכיש המתחדש
חקלאות ,התיישבות ,ארכיאולוגיה ובטחון

עם המדריך – שבתאי קו יום ראשון 1101.01.
דרגת קושי הטיול :נדרשת יכולת הליכה רגילה ,כולל מדרגות.
** יש להצטייד בכיסא גלריה ** .ארוחת בוקר עצמאית.
** מחיר הטיול ₪ 302 :לאדם( .כולל :איסוף מהישובים ,ביקור באתרים וארוחת צהריים).
**בתאריכים –12.32 /09.32 /00.32 :האיסוף מישובים אחרים ועל בסיס מקום פנוי.
** ההרשמה במשרד הוועד בתשלום בלבד** .בשל הביקוש הצפוי  -כדאי לשריין מקום בהקדם.
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"צ'פלין"
לכל אוהבי התיאטרון ,המוסיקה והסרטים.

יום שישי ה 101101. -בשעה  11:3.תיאטרון תל אביב ,תל אביב

המחזמר שריגש את ברודווי ,מגיע לישראל!
נשארו כרטיסים אחרונים
משך ההצגה :שעתיים וחצי כולל הפסקה ** .מחיר למשתתף –  ₪ 357כולל :הסעות וכרטיס כניסה.
** ההצגה מתאימה לנוער מגיל  ** .36ההרשמה במשרד הוועד בתשלום בלבד.
בשל הביקוש הצפוי  -כדאי לשריין מקום בהקדם.

קורס סמארטפון -מרכז קשר והכוון מזמין אותך להצטרף  -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 בווידיאו 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  | 1.33.39ימי ראשון |  ,35:12-39:22מחיר הקורס 0 | ₪ 022 :מפגשים בני שעה וחצי,
במבנה "חוגים וחוגגים" ,קיבוץ מעברות ,יש להביא מכשיר טלפון נייד ומטען.
מספר המקומות מוגבל ,להרשמה neomin@hefer.org.il ,29-0903610 :

מרכז קשר והכוון מזמין אותך להשתתף  -בסדנת סַ בָתָ אָ *

סדנא בת  6מפגשים בימי שלישי החל מ  , 7.33.39בשעה  ,39:12 -30:22עלות הסדנה .₪ 072
מושב כפר ויתקין" ,יד לבנים".
השינוי בדמותה ובתפקידה של הסַ בָ תָ א המודרנית מעלה שאלות ודילמות שונות.
הנושאים שבהם נעסוק בסדנה :איזו סַ בָ תָ א אני בוחר/ת להיות? מה סגנון הסַ בָ תָ א שלי?
מאפייני התקשורת עם ילדיי ונכדיי ,נושאי סמכות ,שליטה ,גבולות האחריות והמעורבות שלי כסבתא/
סבא .נתינה לצד קבלה ,בקורת וסדרי עדיפויות .מציאת משמעות בפרק חיי הנוכחי .סַ בָ תָ א כמנוף
והזדמנות לשיפור יחסים במערך המשפחתי.
פרידה וסיכום חוויתי .מה למדתי על עצמי ,ואיך ארצה להמשיך את מסע הסבאות?
*"סַ בָ תָ א"  -הינו המונח העברי לסבים וסבתות גם יחד.
המנחה :דפנה שדה-טסה ,עובדת סוציאלית MSW ,ומנחת קבוצות ,פסיכותרפיסטית קוגניטיבית
התנהגותית ,ומומחית בריאות.
להרשמה יש לפנות למרכז קשר והכוון - 29-0951100 ,29-0903610 :מספר המקומות מוגבל.
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בית הכנסת

לוח זמנים לחגי תשרי

שבת האזינו  , 33.32.39קבלת שבת  , 30:22שחרית .20:22
סוכות
ליל התקדש החג :יום א'  30:22 ,31.32.39מנחה וקבלת החג .
לאחר התפילה נשב בסוכה היפה של בית הכנסת  ,נקדש על היין ונטעם מהחלות החגיגיות.
חג ראשון" 20:22 :הושענות" עם ארבעת המינים.
חול המועד :תפילת שחרית תתקיים מידי יום ,עם ארבעת המינים ,בשעה  26:02בבוקר.
הושענה רבה יום ראשון  26:02 02.32.39תפילת שחרית מיוחדת.
נקיף את הבמה שבע פעמים עם "הושענות" ונתפלל שתהיה שנה ברוכה עם שפע של מים!
שמחת תורה
ליל שמחת תורה :יום א'  35:17 02.32מנחה .ההקפות עם ספרי התורה.30:02 :
כל תושבי הכפר מוזמנים להצטרף ולשתף גם את הילדים בהקפות בבית הכנסת.
בסיום ההקפות יעלו כל הילדים לקרוא בתורה ויתברכו בברכת הבנים על ידי הכהנים וכל הקהל .
שחרית יום שני .20:22 ,03.32.39
תחילת ההקפות של הבוקר  29:37כל המתפללים יזכו לעלות לתורה ולברך.

הציבור מוזמן להשתתף איתנו בתפילות ,שנה טובה ומבורכת
ועד בית הכנסת והרב שיר

תודות

תודה לרותי טאובר על מסירותה בעבודות שיפוץ בית הקברות.
בימים אלה הסתיימה עבודה של ארגון חלקות הקברים.
מאחר והעבודה נעשתה בסמוך מאד לגבול ביתנו פניתי לרותי בבקשה ליצור מחיצה בין בית הקברות
לחצר שלנו.
בימים אלה הסתיימה העבודה והוקמה גדר חוצצת ונשתלה צמחיה.
ברצוננו להודות לרותי על התכנון ,על הביצוע ועל השלמת הפרוייקט.
יובל ועדנה לביא

ברכות

צוות חיילים מברך את:
קרן מקורי
לרגל השחרור מצה"ל
בהצלחה באזרחות!

איתי אזולאי
לרגל הגיוס לצה"ל
בהצלחה בשירות הצבאי
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