כתובת הוועד

גיליון מס' 1111

vaadmekomi@beit-yitzhak.org.il

יום חמישי ,ט' בחשוון תש"ף 7 ,בנובמבר 9112

מועדי איסוף הגזם הבא91.99 :
לכבוד חודש מודעות לסרטן השד ובשיתוף עם האגודה למלחמה בסרטן

נקיים מפגש עם אחות מטעם האגודה למלחמה בסרטן וכן מפגש אישי מרגש עם
אישה שהחלימה.
המפגש יתקיים בבית העם בבית יצחק ביום שלישי  11.11בשעה .11.91
המפגש מותנה במספר המשתתפים .מתאים לכל הנשים מגיל  01ומעלה.
להרשמה :ליאת רייס , liat@beit-yitzhak.org.il 11-6811161
לאה שלהבי  ,150-5819960רלי אלישיב0011111 -150:

מרוץ בית יצחק ה 6 -ע"ש שי עופר

נפגש בבוקר שבת  1.99.9191להפנינג קהילתי ומשפחתי של ריצה וכיף.
לוח זמנים:
ההרשמה דרך האינטרנט הסתיימה .תתאפשר הרשמה בשבת ,בעמדות ההרשמה ,אך
לא ניתן יהיה להבטיח חלוקת חולצות מתאימות והן יחולקו עד גמר המלאי.
עמדות חלוקת הערכות והחולצות:
ביום שישי  6.11בשעות  10:11-16:11במשרד הוועד.
ביום שבת  1.11בשעות  16:11-18:11במגרש הספורט ליד בית הספר.
כל משתתפי המרוץ יקבלו חולצה .משתתפי מקצה  5ק"מ תחרותי ,יקבלו גם מספרי
חזה (שיאספו בחזרה בתום המרוץ).
שעות הזנקה:
 16:11הזנקת מקצה  5ק"מ תחרותי.
 16:15הזנקת מקצה  5ק"מ הליכה.
 16:05הזנקת מקצה  0ק"מ עממי.
 11:15הזנקת מקצה  511מ' אפרוחים.
 11:91טקס חלוקת גביעים לזוכי המקצה התחרותי.
במקום האירוע יהיו מקומות ישיבה ושולחנות כיבוד .הקהל מוזמן להביא עימו כיבוד (פירות/
ירקות ועוגות חתוכות ומוכנות להגשה) למזנון המשותף.
באולם הספורט תתקיים פעילות חווייתית של גלגיליות.
להתראות ,צוות המירוץ.
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שיר השבוע – הפינה של רות אורן
בְּ גַנִּ י
פַּ ְרפַּ ר צָ הֹב עָ ף אֵ לַּי,
וְ ָאמַּ ר לִ י כְָך:
הַּ פְ ָר ִחים ֶׁשבְ ַּגנְֵך,
תּוקים כָ ל כָ ְך!
ְמ ִ
ִחלָזוֹן זָ חַּ ל אֵ לַּי,
וְ ָאמַּ ר לִ י כְָך:
טוֹב לִ זְ חֹל בְ ַּגנְֵך,
הַּ בֹץ נָעִ ים וְ לַּח!
חָ תּול ָאפֹר ִה ְתמַּ ֵתחַּ ,
וְ אֵ לַּי ִה ְמהֵ ם:
בָ עַּ ְרסָ ל ֶׁשבְ ַּגנְֵך,
טוֹב לְ ִה ְתחַּ מֵ ם!
ִצפוֹר ִשיר ְקטַּ נְטַּ נָה,
גִ לְ תָ ה לִ י סוֹד גַּם כֵן:
עֵ ץ הַּ בְ רוֹש ֶׁשבְ ַּגנְֵך-
טוֹב לִ בְ נוֹת ב ֹו ֵקן!
ָאז חָ ַּשבְ ִתי לְ עַּ ְצ ִמי:
כַּ מָ ה זֶׁ ה נ ְֶׁחמָ ד,
ֶׁשאֲ נִי ,בְ ַּגנִי,
ַאף פַּ עַּ ם ֹלא לְ בַּ ד.
לתגובות מוזמנים ומוזמנות לכתוב למייל ruti.oren@gmail.com

פינת הילדים
בדיחות וחידות:
איזה בעל חיים נכנס הביתה ומתחילים למחוא לו כפיים? תשובה :יתוש☺
איך קוראים למכשיר ניווט של רועה צאן ? תשובה :ג'י פי עז♠☺☻
תודה רבה ללירי פרי שפתרה את החידה השבועית הקודמת .התשובה הייתה :נוצה
נשמח אם תשלחו לפינה בדיחות ,חידות ,או כל דבר אחר☺
חידה שבועית:
 )1איך מכניסים ג'ירפה למקרר ב 9-שלבים? פותחים את המקרר ,מכניסים את הג'ירפה וסוגרים.
 )0איך מכניסים פיל למקרר ב 0-שלבים?
פותחים את המקרר מוציאים את הג'ירפה ,מכניסים את הפיל וסוגרים.
 )9האריה ,מלך החיות ,כינס אספה של כל החיות .מי לא בא? הפיל כי הוא עדין במקרר.
 )0איך אני חוצה נהר קרוקודילים בלי שום פריט?
(אפשר לשחות ,אין כל כלי עזר שיכול להיות רק את\ה) מי אני ?
בילי ברנשטין
טלפון לשליחה .150-1110105 :מובן שאפשר לשלוח לנו רעיונות למשימות אחרות
ב"השבוע בכפר".
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נעים להכיר  -ועדת חינוך
ועדת חינוך היא הגוף שמלווה מטעם הקהילה את פעילות החינוך בכפר בגילאי  1עד .11
הוועדה מטפלת במסגרות החינוכיות הפורמאליות ועוסקת בפעילות בעלת אופי חינוכי מחוץ למסגרות
הרשמיות.
ועדת חינוך יוזמת ומוציאה לפועל פרוייקטים שתכליתם שיפור החינוך וגיבוש השכבות בהתאם לחזון
ולמטרות ארוכות הטווח שלה ,תוך מתן דגש על רצף חינוכי וחיבור רעיוני בין מסגרות החינוך השונות.
ועדת חינוך היא הגוף המייצג והמייעץ לגורמי החינוך הפורמאליים במועצה בהתאם לקולות שעולים
מההורים .אנו עושות את מירב המאמצים להיות מעורבות ככל הניתן במטרה ולהשפיע על קבלת
ההחלטות.
החזון/מטרות שלנו:
● קידום החינוך בכפר כאבן שואבת לקהילה צעירה ואיכותית
● קידום הרוח הקהילתית במסגרות ופעילויות החינוך השונות
● ייצוג האינטרסים המשותפים של ההורים בכפר מול גופי החינוך במועצה
פעילות הוועדה:
● גנים וצהרונים  -עבודה שוטפת מול הגורמים במועצה על מנת לכוון ולהשפיע על איכות החינוך.
הגדרת קווים לדמויות החינוכיות אותם נרצה לילדינו ,הגדרת אופי הגנים המתאים לקהילה שלנו ,וסיוע
להורים בטיפול בבעיות דחופות ,קשיים ודילמות אל מול גופי החינוך במועצה.
● פעילויות גיבוש שכבתיות  9 -פעילויות בשנה שמטרתן לגבש את ילדי השכבות (והוריהם) שמפוצלים
בין הגנים ,בין הכיתות ,ואף בין בתי הספר השונים .פעילויות הגיבוש מתקיימות במתכונת של תלתונים:
הקטקטים של בית יצחק  -שלושת שכבות הגנים ,הדרדסים של בית יצחק  -שכבות א' עד ג'.
● סירי לידה  -משפחות מתנדבות לבשל אוכל עבור יולדות ומשפחותיהן ,ארוחה אחת בשבוע בחודש
הראשון לאחר לידה.
● נקודת חיבוק  -מקום מפגש קהילתי לתינוקות ולאמהות.
● תכנים והרצאות להורים.
● הסעות ביה״ס  -פתרון בעיות בנושא ההסעות לביה"ס בית יצחק ולרופין.
● ספריה  -שיפוץ הספרייה היפה שלנו ותמיכה בתפעול שוטף.
● קשר ותיאום עם ועדות ועד הכפר השונות ליצירת שיתופי פעולה בדגש על השכבות הצעירות בכפר.

חברות הוועדה ותפקידים:
קרן אלסברג תומר  -יו״ר הוועדה 150-5011161
נעמה שגב דולב  -גנים וצהרונים 150-5590109
גלי רון  -גנים וצהרונים ,הסעות 150-6080810
דנה עמיר  -פעילויות גיבוש שכבתיות 150-5011011
אביבית כהן  -נקודת חיבוק 150-0900069
יעלי נוי סוכמן  -נקודת חיבוק 151-1881851
דפנה שילה יעקבי  -הרצאות הורים 150-0010085
הילה יוריסטה בלומנפלד  -גנים וצהרונים 150-0010600
לילך עופר ,אמנות והעשרה 155-8818608
יעל יעקובי  -פעילויות גיבוש שכבתיות 151-6911011
מתנדבות מובילות בפעילויות הוועדה:
טל וולטר טריקי ,סירי לידה 150-0081118
אילנה זבצקי ,נקודת חיבוק 150-0191119
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באיזה נושאים כדאי לפנות אלינו:
בכל נושא המפורט למעלה .בנושאים שוטפים כדאי לפנות לבעל התפקיד הרלוונטי ,בנושאים של
מדיניות ,תפיסה חינוכית ,שיפורים לטווח ארוך עדיף לפנות ליו״ר הוועדה .בכל בעיה או חוסר שביעות
רצון גם אם אינכם בטוחים שאנחנו הכתובת מוזמנים לפנות ונפנה אתכם לכתובת הנכונה אם יהיה
צורך.
הורים  -אתם לא לבד ,אנחנו פה בשבילכם ונשמח על כל פנייה.
שלכם ,ועדת חינוך

גלגולו של רעיון  -אירוע החלפת אופניים
זמן קצר לפני יום כיפור ניגשה אלינו דפנה כץ דויטש ,אמא מהממת ותושבת הכפר ,עם רעיון מעולה של
אירוע החלפת אופניים לפני יום כיפור .כמה שמחנו על הפניה הזאת ולא הבנו איך לא חשבו על זה
קודם ,הרי זה מתבקש להחליף אופניים במקום לקנות חדשות כל שנה( ,הילדים שלנו גדלים כל כך מהר
פה בכפר) .על אף לוח הזמנים הצפוף הרמנו את הכפפה והוצאנו את האירוע לפועל ,הוספנו גם ניידת
לתיקון אופניים והיה כיף גדול .אין ספק שנולדה לה מסורת חדשה ,ותודה לדפנה .אנו מזמינים כל הורה
ותושב שיש לו רעיון שהוא רוצה לקדם בכפר בתחום הפעילות שלנו ,לפנות אלינו ונשמח מאוד לשמוע
ולקדם את מה שמתאים..
שלכם ,ועדת חינוך

שיפוץ הספרייה  -תודות
באמצע יולי השנה יצאנו לפרויקט השאפתני של שיפוץ הספרייה .קדמו לכך חודשים ושנים בתכנון
וגניזה של השיפוץ הזה .השנה הבנו שאם נוותר ,זה לא יקרה לעולם ,והיה לנו חשוב מאוד ליצור
מהספרייה חלל נעים ומזמין יותר לקהילה שלנו .לטובת המשימה התגייסו מתנדבים רבים ,את פינוי
הספרים ואריזתם ביצענו עם כוחות מתנדבים מהקהילה בלבד ,ההתגייסות הייתה מרגשת ותוך ימים
ספורים ארזנו את כל הספרים .אז תודה מעומק הלב לכל האורזים ,הממיינים ,הסבלים ,המארגנים
שלקחו חלק .תודה ענקית נוספת לכל מתנדבות הספרייה ובראשן אבלין עופר ,אדלה שחם וברכה
פרידמן שעוזרות כל השנה בתפעול הספרייה ובתקופת השיפוץ עשו ימים ארוכים בעבודה קשה ובלעדיכן
זה לא היה קורה .תודה גדולה לכל אלה שעזרו לסדר את הספרים חזרה למקומם ולהקליד במחשב את
הספרים.
ותודה גדולה אחרונה לרותי קלעי ,שמתייחסת לספרייה כאילו הייתה הבית הפרטי שלה ,לא מוותרת על
הפרטים הכי קטנים ודוחפת קדימה שהכול יקרה ,ובעיקר שנפתח כבר את הספרייה כי המנויים שלה לא
יכולים כבר לחכות.
אז אנחנו מזמינים את כל התושבים ,מקטנים ועד גדולים ,לבוא ולבקר בספרייה היפה שלנו ,לעשות מנוי
ולהחליף ספרים.
יש לנו קהילה נפלאה ,תודה שהזכרתם לנו שוב.
תודה רבה,
קרן אלסברג תומר ,יו"ר ועדת חינוך
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נוער בית יצחק
השבוע נציין בסניף את יום הזיכרון לרבין .בהמשך לפעילות תתקיים ביום ראשון הקרוב בת"א אספת
תנועות הנוער בה יגיעו נציגים מכל תנועות הנוער ויקיימו מעגלי שיח על דמוקרטיה והחברה
הישראלית .מדובר בפלטפורמה מאפשרת שיח השמה דגש על סבלנות וקבלת האחר .מתקיימות
הסעות מסודרות מטעם התנועה כאשר אני מלווה .אתמול נפתחה ההרשמה להשתלמות החורף של
השכבה הבוגרת .ההשתלמות מסובסדת ותעלה דמי התחייבות של  ₪ 91בלבד (לתשומת ליבכם,
ביטול הרשמה יגרור עמו תשלום של  .)₪ 011חשוב שתעודדו את הזאבים שלכם לצאת להשתלמות.
מדובר בהכשרה שתעשיר אותם ותסייע בידיהם למלא את תפקידיהם השונים בסניף .לסיכום השבוע
אמורות להתחיל עבודות שיפוץ בסניף לרבות תשתיות  -שיהיה לכולנו בהצלחה.
רצ"ב תאריכים הרלוונטיים לחודשים הקרובים:
 - 18-15/11כנס י"ב
 - 09-00/11השתלמות חורף  -שכבה בוגרת
 - 8-1/10שבוע סניף – שכבה בוגרת
 - 10-19/10מרכז הערכה שכבה י"ב
 – 00/10פסטייק
 - 01-08/10טיול חנוכה שכבה בוגרת
 - 16-11/1השתלמות אמצע – שכבה בוגרת
 - 01/1צעדת תנועות הנוער
 - 6-1/0טיול סניפי
 - 0/0-91/9טיול פסח
 - 0-9/0אופציה ב' לטיול פסח
 - 09-00/5טיולי שכבות ח' ,ט' ,י'
- 01-11/8אירוח שכבה בוגרת
 - 1/1-91/8קורס מד"צים
 - 11-18/1אירוח בין יישובי שכבה צעירה
 - 0/6-91/1מחנה שכב"ג
 - 8/6-9/6מחנה שכבה צעירה.
אפשרות דחית המחנה עד  !!11/6מומלץ לתכנן חופשות משפחתיות לאחר מועד זה.
 - 10-19/6כיף צוות
אני זמין לשאלות בטלפון ובהודעות ,זמין גם לפגישות( .אם לא עונה ,השאירו הודעת וואטסאפ
ואחזור אליכם כשאתפנה) .רצ"ב שעות מענה טלפוני.
ימי א' 00:11 – 03:51
ימי ב' 00:11 - 01:11
ימי ג' כל היום (למעט בשעות הפעילות של הסניף) ועד 00:11
ימי ד' 00:11 – 10:11
ימי ה' 00:11 – 03:11
כמובן שבמקרים דחופים ,השאירו הודעה ואחזור בהקדם האפשרי.
אור רוחקין נחום 050-6482548
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מועדון בוקר בצוותא
יום שני  00. 00בשעה  0:11ניפגש בבית התרבות בשער חפר
 1:05-1:11תנועה בהנאה.
 11:15-1:05בוקר של בריאות ,ארוחת בוקר בצוותא.
 11:15הרצאתה של בת שבע רוזנפלד .הנושא :מאישה שתוקה לאישה נוכחת .סיפורה האישי על
יציאתה מהחברה החרדית לעולם החילוני.
 01.00הרצאתו של אברהם הרצוג ,מרצה להיסטוריה צבאית,
"משמר הירדן-סיפורה של מושבה שאיננה עוד".
מחכים לכם בשמחה.

מועדון  61ונהנים
המפגשים מתקיימים בימי שלישי במועדון פייס.
התכנסות על כוס קפה וכיבוד קל .ההרצאות מתחילות בשעה  00:03בדיוק!
" 00.00להפוך את הלימון ללימונדה" :הפציעה שלימדה אותנו אהבה וחסד" עם תושבת הכפר
שרון שטרכמן.
 00.00הרצאתה של ד"ר סיגל ביצור ,דוקטורט בביולוגיה במכון וייצמן .נושא ההרצאה :משרלוק
הולמס ועד מדע בשירות המשטרה .הרצאה מדעית בגובה העיניים.
*לתשומת ליבכם :המועדונים ממוזגים ,אנא הצטיידו בצעיף/בעליונית.
המעוניינים בהסעה למועדון  81ונהנים ביום שלישי אחה"צ ,מתבקשים להירשם במשרד הוועד.
כל תושבי בית יצחק שנושא ההרצאה מעניין אותם מוזמנים בשמחה.
טיול נובמבר  9191קשרים של שתיקה ...יום שלישי 91.99.91

סיפור משפחות הסובוטניקים בגליל ,הצ'רקסים ומה שביניהם
עם אסתר שמואלי-סטפמן  -מורת דרך ,מדריכה ושחקנית
סיור במושבה סג'רה וביקור בחצר האיכרים של משפחת שמואלי ,יחשפו בפניכם סיפור יוצא דופן של
אהבת הארץ והעם היהודי ,דרך התיישבות חקלאית בגליל.
דרגת קושי הטיול :נדרשת יכולת הליכה רגילה כולל מדרגות.
** יש להצטייד בכיסא גלריה.
מחיר הטיול ₪ 181 :לאדם (כולל :איסוף מהישובים ,ביקור באתרים ,ארוחת צהריים קלה).
ארוחת בוקר עצמאית.
ההרשמה ופרטים נוספים במשרד הוועד.
בשל הביקוש הצפוי  -כדאי לשריין מקום בהקדם.
מדיניות ביטול 1 :ימים ממועד הטיול –  51%חיוב.
 9ימים ממועד הטיול – חיוב מלא.
***הוסף טיול שיצא מאלונית ביום שישי  .03.00פרטים והרשמה במשרד הוועד
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מחזור אחד בלבד.
נופש ים המלח – מלון לוט
 96-99.19.9191ראשון-חמישי

(חמישה ימים ארבעה לילות ע"ב חצי פנסיון)
חדר יחיד על בסיס מקום פנוי בלבד!
מחיר לאדם בחדר זוגי  ₪ 1,881 -מחיר לחדר יחיד  ₪ 0,615 -על בסיס מקום פנוי
מחיר לאדם בחדר של שלישיה – ₪ 1,801
טיול מודרך בדרך לים המלח ,אירוח ע"ב חצי פנסיון ,ארוחת צהרים נוספת ,חלוק רחצה,
קפה ועוגה פעם אחת ,עיתון לכל חדר בימים ב' ,ג' ,ד' ,תכנית בידור מדי ערב במלון,
מופע חלילי עולם עם נגן החלילים עם איציק לוי – מוזיקה מתרבויות וזמנים שונים.
מפגש עם מירי דותן  -אלמנתו של דודו דותן והקרנת הסרט הדוקומנטרי עליו.
פעילות ספורטיבית ,איסוף מהישובים .תושבים שאינם מעמק חפר – על בסיס מקום פנוי בלבד .מספר
המקומות מוגבל! כל הקודם זוכה .הרשמה בתשלום בלבד במשרד הוועד
מרוקו ,מרץ 9191

מוזמנים למפגש חשיפה והרשמה מוקדמת .יום שני  11:11 , 0.10.0111באולם עין החורש.
למעוניינים להירשם יש להצטייד ב $051 -דמי רצינות (יקוזזו מסך התשלום)  +צילום דרכון בתוקף
לחצי שנה מתאריך הנסיעה  +סיכום רפואי עדכני  +אמצעי תשלום.
נתראה.
מפגשים למיומנות המחשב טכנולוגיה וגלישה ברשת
בימי שישי ,בשעה  01:03בבית הספר כפר ויתקין פתיחה ב 00.11.11
תלמידי בית ספר ויתקין מלמדים את סבא וסבתא.
השנה נתמקד בסיפורים של  11שנה להקמת המדינה סיפורי ארץ ישראל ומורשת,
סיפורי אהבה ופיקנטריה אשר יעלו לאתר של בית התפוצות.
למידה הדדית וחווייתית משותפת תורמת להבנה טובה יותר של בן הדור האחר ובכך יוצרת מערכת
שורשית וערכית בחברה.
טיול דצמבר  9191יום רביעי 99.99.91
אל ליבו של הגליל – איזור משגב

עם המדריך – ניר קינן  ,מדריך בכיר מכון אבשלום מיועד למטיבי לכת
פרטים נוספים והרשמה במשרד הוועד

שעות סיפור לילדים

יום שלישי  10.11.11בשעה  11:11במועדון קיבוץ העוגן
"פינוקיו"  -תיאטרון השעה הישראלי
עיבוד חדשני לסיפור הידוע המתאר את עלילותיה של בובת-עץ שובבה בשם פינוקיו.
מחיר₪ 05 :
יום שני  16.11.11בשעה  11:11במועדון משמר השרון
"מר זוטא ועץ התפוחים"  -גבריאל הדר
"מר זוטא התגורר בבית פטרייה קטן ,כמו כל הגמדים היו לו ,לבית הפטרייה ,גג אדום עם ארובה,
דלת בגודל קופסת גפרורים ,גם עששית בכניסה .רק דבר אחד לא היה לו – גינה"
מחיר ₪ 05
יום שלישי  08.11.11בשעה  11:15בבית העם בכפר חיים
"חברים על הגשר"  -תיאטרון אורנה פורת
זהו סיפור על שני חברים הכי טובים בעולם .במשך היום הם עוזרים זה לזה בעבודה ,ובערב שותים יחד
כוס תה בחצר וצוחקים .יום אחד מתפתח ויכוח מאד גדול בגלל דבר מאד קטן ,ושני החברים רבים ריב
נוראי שבעקבותיו הם לא רוצים לדבר או אפילו לראות זה את זה לעולם .בדיוק אז מגיע לכפר נגר חביב
וחכם ובזכותו הם לומדים בדרך מפתיעה שחברות היא הדבר הכי חשוב ולא שווה להרוס אותה בעד
שום סיבה ,גדולה או קטנה.
מחיר ₪ 05 :מגיל 9
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ברכות

צוות חיילים מברך את:
זיו בסר
לרגל השחרור מצה"ל
בהצלחה באזרחות!

הודעות

ציור בכפר 9191

תערוכה של תלמידי הסדנה לציור של רן ברלב
ערב הפתיחה :חמישי  10.11.11ב01:11-
התערוכה תהיה פתוחה למשך  9ימים בלבד! שישי ,10:11-11:11 15.11
שבת  18.11בבוקר  10:11-11:11אחה"צ  .01:11-11:11ראשון .01:11-11:11 11.11
כתובת דרך חפר  11בית יצחק .חונים בחניון של טורקיז ,התערוכה ליד בית הקפה.
לבירורים150-9551918 :

ארכיון הכפר מחפש מתנדבים/ות בעלי/ות ניסיון בעבודת מחשב,
כושר ניסוח טוב בעברית ,סבלנות והתמדה.
הנאה מובטחת (מהנוסטלגיה ובכלל).
למידע נוסף פנו אלינו :אבלין  131-0300000ענבל 130-1000215

פינת המודעה הקטנה
להשכרה בית קטן ומגניב  0.5חדרים ,עם מרפסת בחזית ,דשא
וחצר פרטית.
לאה
למכירה מידית כסא גלגלים ממונע חדש ואיכותי.
במטרה לחדש את ארוחות הערב הקהילתיות ,בסיום
הפעילות בסניף ,בימי שלישי בשעה  16:11על הדשא בגן שער שירלי
חפר ,אנו מחפשים מפעיל קבוע לעגלת מזון/טאבון/אחר.
נמצא צעיף לבן עדין .ניתן לקבל בטלפון:
רבקה רייס
למסירה שידה ושולחן מעץ מלא.
עקב סגירת חנות ,למכירה מכונת כספית אלחוטית במצב
גל קרבס
טוב.
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1505158161
150-6611015
150-5111695
150-9119108
151-9100800
150-0895511

