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יום חמישי ,כ"ג בחשוון תש"ף 11 ,בנובמבר 1112

צמחיה פולשת משטח פרטי לשטח הציבורי
הצמחייה הפולשת אל המדרכות והכבישים הינה מפגע בטיחותי .
לנוהגים  -מסתירה את מרחב הראייה והולכי הרגל נאלצים לרדת מהמדרכה אל הכביש ובכך מהווה
סכנת חיים .לתשומת לבכם!
בהתאם לחוק עזר לעמק חפר התשנ"ט ( 9111איכות הסביבה) על בעליו של נכס או המחזיק בו להסיר,
לתקן ולסלק מיידית את המפגע.
לכן על בעל הנכס או המחזיק בו לגזום גדר חיה/עצים/צמחיה הבולטת מתחומה אל השטח הציבורי.
המועצה האזורית שולחת פקחים מטעמה אשר מסיירים בישוב בזמנים לא קבועים ומטילים קנסות
גבוהים על תושבים אשר מפרים את חוק העזר האמור.
בבקשה גיזמו מיידית את הצמחים הגולשים ,יש לנקות גם את השוליים שמתחת לגדרות אחרי הגיזום
ולשמור על חזית נקייה כולל בשטח הציבורי ליד ביתכם.
שימרו באופן שוטף על גיזום העצים והצמחייה הפולשת כדי להימנע ממכתבי התראה.
במידה וגזמתם והמפגע הוסר ,אנו מודים לכם ומבקשים מכם להתקשר למשרד הוועד 6899161
ולהודיע.
בתודה על שיתוף הפעולה ,ועד מקומי בית יצחק – שער חפר
לבעלי מטעי זיתים שבטעות סבורים שגזם מטעי הזיתים אמור להיאסף כגזם גינות,
אנא מכם ,הימנעו מפיזור גזם הזיתים בין ערמות גזם הגינה ברחבי הכפר.
ועדת חזות הכפר

הודעות משרד הוועד :

הודעות רשמיות של הוועד המקומי בנושאים כמו אירועי תרבות ,אירועי ספורט ,פעילויות לילדים,
חירום ,לוויות ועוד מופצות באמצעות הוואטסאפ.
על מנת לקבל את המידע הנ"ל ,עליכם לעדכן את מספר הטלפון להלן ברשימת אנשי הקשר.
 - 050-6855518הודעות ועד מקומי
מועדי איסוף הגזם הבאים32.21 ,27.21 ,3.21 :

ועדת קהילה

טד יצחק

ערב הרצאות בהשראת מודל "טד" יתקיים בקרוב בכפר.
לצורך כך ,אנו מחפשים אנשים מתוך קהילת בית יצחק ,בעלי תחומי עניין/תחביבים
שיבואו ויתנו הרצאה קצרה של כ 00-דקות בנושא.
(חשוב לציין שההרצאה אינה למטרות שיווק ומכירה).
המעוניינים ,אנא צרו קשר עם :בשמת  050-0386888או שירלי 053-5100685
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שיר השבוע – הפינה של רות אורן
ֹלא זֶה ֹלא
ֹלאִ ,היא ֹלא רוֹצָ ה ֶׁש ִת ְמ ְשכּו לָּה בַּ צַּ מָ ה,
ִהיא רוֹצָ ה לְ הַּ ְחלִ יט עַּ ל ּגּופָ ה בְ עַּ צְ מָ ּה.
ּגַּם ִאם בְ אֶׁ ְמצַּ ע ִמ ְשחַּ ק ְיל ִָדים,
ִהיא אוֹמֶׁ ֶׁרת מַּ ְספִ יק ,עַּ כְ ָשו ֹלא נָעִ ים,
זֶׁ ה בְ ִדּיּוק מָ ה ֶׁש ִהיא ִמ ְתכַּּוֶׁ נֶׁת,
ֹאמרּו לָּה ֶׁש ִהיא ֹלא מּובֶׁ נֶׁת,
ָאז ַאל ת ְ
כִ י ֹלא זֶׁ ה ֹלא! זֶׁ ה מַּ מָ ש ֹלא אּולַּי!
'ֹלא' זֶׁ ה אוֹמֵ ר ֶׁש ִה ְספִ יק לָּה וְ ַּדי,
זֶׁ ה אוֹמֵ ר ֶׁשעַּ כְ ָשו הַּ ִמ ְשחָ ק ִה ְס ַּתּיֵם,
ירה ֶׁשלָכֶׁם!
וְ ֹלא ,ז ֹו מַּ מָ ש ֹלא בְ ִח ָ

לתגובות מוזמנים ומוזמנות לכתוב למייל ruti.oren@gmail.com

פינת הילדים
בדיחות וחידות:
אנשים קונים אותי כדי לאכול אבל הם אף פעם לא אוכלים אותי.
מה אני?
תשובה :צלחת  /סכום
יוסי זרק את הכדור הכי חזק שהוא יכול .הכדור חזר אליו בחזרה למרות שאף אחד לא נגע
בו או מסר לו בחזרה ,איך?
תשובה :הוא זרק את הכדור למעלה☻
התשובה לחידה השבועית הקודמת הייתה :לילד החמישי קראו רון☺
חידה שבועית:
באיזה חודשים יש  06ימים?
בילי ברנשטין .050-1090005
כמובן שאפשר לשלוח לנו רעיונות למשימות אחרות בשבוע בכפר
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נוער בית יצחק
שלום לכולם,
בסופ"ש הקרוב יצאו מספר חניכים להשתלמות החורף של התנועה .מדובר בהשתלמות המתרחשת
פעם בשנה ומלווה בתכנים רלוונטיים לאנשי הצוות .ביום ג' יתבצע שיתוף פעולה בשכבה ז' בין צוות
שנת המצווה לצוות ההדרכה של התנועה .מדובר ביוזמה מבורכת של צוות שנת המצווה .שיתופי
פעולה חינוכיים מסוג זה מעשירים את כולנו ותורמים לתחושת הקהילתיות ועל זה אני רוצה להודות.
כמו כן ,התחלנו ,הצוות המוביל ואני ,לעבוד במרץ על תכנון שבוע הסניף שיתקיים בשבוע הראשון
של דצמבר .ההרשמה תפתח בקרוב .בסניף עצמו נכנסנו לשגרת פעילות חשובה וסדירה ,כולל
פעילויות שכב"ג וכעת אנחנו בישורת עד חנוכה .גם בבתי הספר נכנסו הנערים/והנערות לשגרה
תובענית ולפרקים הם מוצאים את עצמם תחת עומס ודרישות רבות מכיוונים שונים( .במיוחד
תלמידי השכבות הגבוהות אך לא רק) .הורים החשים כי בנם/ביתם לא עומדים בעומס ו/או צריכים
תמיכה/אוזן קשבת מוזמנים לפנות אלי.
רצ"ב תאריכים רלוונטיים לחודשים הקרובים:
 - 08-00.99השתלמות חורף  -שכבה בוגרת
 - 8-9.90שבוע סניף – שכבה בוגרת
 - 93-98.90מרכז הערכה שכבה י"ב
 – 03.90פסטייק
 - 01-08.90טיול חנוכה שכבה בוגרת
 - 96-91.9השתלמות אמצע – שכבה בוגרת
 - 09.9צעדת תנועות הנוער
 - 6-1.0טיול סניפי
 - 0.3-89.8טיול פסח
 - 3-8.3אופציה ב' לטיול פסח
 - 08-00.5טיולי שכבות ח' ,ט' ,י'
- 00-91.8אירוח שכבה בוגרת
 - 1.1-80.8קורס מד"צים
 - 91-98.1אירוח בין יישובי שכבה צעירה
 - 0.6-89.1מחנה שכב"ג
 - 8.6-8.6מחנה שכבה צעירה.
אפשרות דחית המחנה עד  !!90/6מומלץ לתכנן חופשות משפחתיות לאחר מועד זה.
 - 93-98.6כיף 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 0506482548
3

מועדון בוקר בצוותא
יום שני  03. 00בשעה  0:11ניפגש בבית התרבות בשער חפר
 1:35-1:00תנועה בהנאה.
 90:95-1:35בוקר של בריאות ,ארוחת בוקר בצוותא.
 90:95מעגל סיפור בהנחייתה של דבי כהן .סיפורים של חברים על בית ההורים ,על המשפחה,
כל מה שנרצה סביב הביוגרפיה שלנו.
 0.90הרצאתה של מאייה רייטן ( בן חיים) ,בת הכפר ,בנושא :הארכיון האישי והסיפור הציוני.
כיצד פתקים וזכרונות פרטיים מספרים סיפור חיים של חברה שלמה.
***המפגשים מסתיימים בשעה ***11:11
מחכים לכם בשמחה.

מועדון  06ונהנים
המפגשים מתקיימים בימי שלישי במועדון פייס.
התכנסות על כוס קפה וכיבוד קל .ההרצאות מתחילות בשעה  00:03בדיוק!
 08.99שלמה הרציג  -בעל תואר שלישי בספרות ,ירצה בנושא :הדיאלוג בין היסטוריה ,ספרות
וקולנוע במלה"ע השנייה .כיצד התעמולה האמריקאית מגייסת את גיבורי העל ואת הסרט המצוייר
כדי להיאבק בתעמולה הנאצית .ההרצאה מלווה בקטעי סרט של טרנטינו "ממזרים חסרי כבוד".
 8.90הרצאתו של יובל ניב ,כתב תרבות ועורך ה"מוסף לשבת" בידיעות אחרונות.
הנושא :הסקנדלים שמאחורי הפסטיבלים .ההרצאה מלווה בשירים ,בקטעי ארכיון ובסיפורים
שמאחורי הקלעים.
*לתשומת ליבכם :המועדונים ממוזגים ,אנא הצטיידו בצעיף/בעליונית.
המעוניינים בהסעה למועדון " 80ונהנים" ביום שלישי אחה"צ ,מתבקשים להירשם במשרד הוועד.
כל תושבי בית יצחק שנושא ההרצאה מעניין אותם מוזמנים בשמחה.

טיול דצמבר  1622יום רביעי 22.21.22
אל ליבו של הגליל – איזור משגב

עם המדריך – ניר קינן  ,מדריך בכיר מכון אבשלום
דרגת קושי הטיול :מטיבי לכת .יש להצטייד בכיסא גלריה.
מחיר הטיול ₪ 980 :לאדם( .כולל :איסוף מהישובים וביקור באתרים)
ארוחות בוקר וצהריים עצמאיות.
ההרשמה במשרד הוועד בתשלום בלבד .בשל הביקוש הצפוי  -כדאי לשריין מקום בהקדם.
מדיניות ביטול 1 :ימים ממועד הטיול –  50%חיוב 8 .ימים ממועד הטיול – חיוב מלא.
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נופש ים המלח – מלון לוט

מחזור אחד בלבד.

 20-21.62.1616ראשון-חמישי

(חמישה ימים ארבעה לילות ע"ב חצי פנסיון)
חדר יחיד על בסיס מקום פנוי בלבד!
מחיר לאדם בחדר זוגי  ₪ 9,880 -מחיר לחדר יחיד  ₪ 0,605 -על בסיס מקום פנוי
מחיר לאדם בחדר של שלישיה – ₪ 9,830
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' ,תוכנית בידור מדי ערב במלון,
מופע חלילי עולם עם נגן החלילים איציק לוי – מוזיקה מתרבויות ומזמנים 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 1616

מוזמנים למפגש חשיפה והרשמה מוקדמת .יום שני  91:00 , 0.90.0091באולם עין החורש.
למעוניינים להירשם יש להצטייד ב $050 -דמי רצינות (יקוזזו מסך התשלום)  +צילום דרכון בתוקף
לחצי שנה מתאריך הנסיעה  +סיכום רפואי עדכני  +אמצעי תשלום.
נתראה.

קורס אלבום דיגיטלי

מרכז קשר והכוון  /אפ  +80מזמין אותך להצטרף  -ללמוד ,ליישם ולהצליח!
בקורס נלמד את הנושאים הבאים:
מה זה אלבום דיגיטלי? העברת תמונות מהטלפון ,מצלמה למחשב באמצעות כבל.
רישום לאתר  ,WOWייבוא תמונות ,צעדים ראשונים בתוכנת עריכה ,הוספת תמונות ,עיצוב רקעים,
הוספת תמונות לטקסט ,יצירת מדבקות ,מעבר על האלבום ותיקונים אחרונים .הכנת הזמנה.
תאריך פתיחה  3 | 95.90.91מפגשים בני שלוש שעות | 90:00-01:00
מחיר הקורס( ₪ 050 :כולל הדפסה ומשלוח של האלבום הדיגיטלי של חברת )WOW
חדר המחשבים במרכז "חופים"  -רופין
להרשמה  ,neomin@hefer.org.il09-8981632 :בבקשה לא להשאיר הודעות במענה הקולי.

שעות סיפור לילדים
יום שלישי  08.99.91בשעה  91:95בבית 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 8
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מזנון הקאנטרי מתפנה
למעוניינים להפעילו ניתן לפנות לקאנטרי במייל Kantri.gym123@gmail.com

לכל תושבי בית יצחק  -מנוי שנתי בקאנטרי במחיר של  ₪ 003לחודש*
המנוי יקנה לכם כניסה לכל חוגי הספורט ויש לנו מעל  15בשבוע -
החל משיעורים דינמיים לשריפת שומנים וסיבולת לב ריאה,
שיעורי חיזוק  -לבניית מסת שריר ,עצם ורקמות חיבור ,שיעורי יציבה וגמישות,
שיעורי קור לחיזוק שרירי הליבה  -בטן וגב ,שיעורי גוף נפש  -להורדת מתח והעלאת מצב רוח,
שיעורי ריקוד לצעירים ולגיל השלישי ,פלדנקרייז ,בניית עצם ,צ'י קונג ואפילו אירובי במים.
השיעורים מתאימים לנשים וגברים ,נערים ונערות ,ומותאמים לכל המשתתפים לפי כושרם הגופני ולפי
מטרותיהם.
אנו מזמינים אתכם ואת חבריכם מגוש חי"ה להיות אורחינו  -לשבוע חינם ,להתנסות במגוון השיעורים
ולהצטרף לשנה של חגיגת תנועה ובריאות .
*למנוי כושר .למנוי משולב עם בריכה המחיר החודשי הוא ₪ 006
חוג חדר כושר לילדים
בימי ראשון וחמישי בשעה  98:00מתקבצים ילדים ובני נוער לחוג כושר איכותי ביותר .המאמנים בועז
ואולג חושפים את הילדים לכיף וההנאה שבאימון הגופני בחדר הכושר ,תוך הקפדה על יציבה נכונה,
נשימה ,שימוש נכון במכשירי הכושר והכוח ,התאמת ההתנגדויות לכל אחד באופן אישי ,חיזוק הבטן
והגב ,טכניקה נכונה למניעת פציעות ,גיבוש ואחווה חברתיים והכנתם לאימון עצמאי בחדר הכושר
לכשיגיעו לגיל .93
לאור הביקוש הגדול  -יפתח חוג נוסף גם בימים ב  +ד בשעה 98:00
הילדים מבית יצחק מוזמנים לשיעור ראשון חינם!!
החוג שנתי ,יפתח בדצמבר ומחירו  ₪ 915 -לחודש.
לפרטים נוספים והרשמה 01-6886010 -
בואו להיות חלק מתרבות הספורט של העמק!
קאנטרי בית יצחק; המגדל  00בית יצחק – שער חפר; 01-6886010

תודות
לשרון ומיקי שטרכמן ,ריגשתם אותנו בפתיחות ובשיתוף בשלבי התמודדות שלכם עם הפציעה
שלימדה אתכם אהבה וחסד .הצלחתם בגדול "להפוך את הלימון ללימונדה" .אנו מלאי הערכה
ומאחלים המשך צמיחה ופריחה בפועלכם.
ממשתתפי מועדון  06ונהנים.
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תודה קטנה ל "אנשים גדולים"

ביום שישי  ,6.99.91החל משעות הצהריים ,נערכה ,בהפתעה גמורה ,פעילות פתיחת שנת המצווה
לילדי שכבה ז' בכפר 35( .במספר) .הפעילות אורגנה ע"י ההורים שבחרו השנה בנוסף למשימות
המסורתיות ,לשתף את הילדים בבחירה ובארגון של שבע משימות הקשורות ב"ערכים מובילים".
במסגרת הפעילות ,הילדים הסתובבו ברחבי הכפר במשחק אינטראקטיבי שהוביל אותם למפגש עם
שבעה מתושבי הכפר ,אשר סיפרו את סיפור חייהם וענו לשאלות הילדים.
בעקבות המפגש ,הילדים כתבו את הערכים החשובים עליהם שמעו.
ברצוננו להודות לשושנה סגל ,פעילה בתיאטרון "נא לגעת" ,אשר ריגשה את הילדים בסיפורה
המרתק והמרגש ,המייצג את ערך "קבלת השונה" ולחיה גולן ,חברתה ,שתרגמה ותיווכה.
לישי שמידוב ,מומחה לידיעת הארץ ולצמחים ,שפגש את הילדים בגן המייסדים ופרש בפניהם את
ערך "אהבת הארץ" אותו מוביל בפעילותיו בשבילי ארצנו.
לאמיר ויינברג" ,המאמן האגדי" שפגש את הילדים בבריכת השחייה והדגיש בפיניהם את "ערך
המצוינות" .
לאייל גולן ,שסיפר לילדים על שירותו הצבאי בחיל האוויר ומשמעות "ערך האחריות".
לחנהלה שפיגל -מטרני ,על פעילותה המסורה לאורך השנים בארגון פרויקטים התנדבותיים בכפר
ומחוצה לו מתוך הערך של תרומה ונתינה.
לשאול חורב ,ששיתף את הילדים מפעילותו רבת השנים במערכות הביטחון בדגש על מנהיגות ודוגמה
אישית.
לשחר מילפלדר ,אשר שיתפה את הילדים בסיפורה המרתק על ניצחונה במאבק במחלת הסרטן
והמשך דרכה כקצינה בצה"ל ,תחת הערך "נחישות ואופטימיות".
יש אנשים נפלאים בקהילתנו! לכולם תודה גדולה על הנכונות להשתתף ,לשתף ולהקדיש מזמנם.
משם המשיכו הילדים ו"מצאו" רכבים שהובילו אותם עם רדת החשיכה לפארק השרון .בהתגנבות
יחידים לתוך היער פגשו בהפתעה גמורה בהורים שחיכו להם במעגל אורות במעבה היער .הילדים
שיתפו את ההורים ושאר החברים בחוויותיהם והמשיכו לא"ש לילה והשבעה ב"טעם של פעם"
בחרבת סמרה וחתמו על "מגילת שנת המצווה" .סיימנו בארוחה משותפת בשפך נחל אלכסנדר.
ביום ג'  91.99נפגשו ההורים ,והילדים לאירוע "שולחנות עגולים" שהונחה ע"י ענבל פרי בעזרתם
האדיבה של מדריכי השכבה בתנועה .מפגש זה חיבר בין הערכים אליהם נחשפו הילדים למשימות
שבחרו להוביל עם הוריהם .שני האירועים חתמו את "יריית הפתיחה" לפעילות שנת המצוות.
מזל טוב ובהצלחה
הוריי השכבה.

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 130-3000215

פינת המודעה הקטנה
שיעורי יוגה לנשים בבית יצחק :בימי שני ב.90:00
יוגה נשית  -חיזוק ,הגמשה ,מיקוד ,יוגה מרפאה!
בביתי באווירה אינטימית ורגועה.

אלונה
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