כתובת הוועד

גיליון מס' 1115

vaadmekomi@beit-yitzhak.org.il

יום חמישי ,י"ב בטבת תש"ף 9 ,בינואר 0202

כמות הגשם

עד יום שלישי ,ה 71.-ירדו  16.מ"מ גשם 1באירוע הגשם האחרון ירדו  95מ"מ1
תודה לדורון שלהבי על הנתונים1
מועדי איסוף הגזם הבאים42.1.41 ,12.1.41 :
ועדת קהילה מזמינה את התושבים לערב הרצאות קצרות בסגנון "טד",
שיתקיים ביום חמישי ה , ,12.1.41-בשעה  41:01בבית התרבות.
נושאי ההרצאות:
 1.הפעלת הנמל החדש בחיפה על ידי חברה סינית  -האם ישראל מפריטה את עצמה לדעת?
 11הגנת הצומח בישראל -למה זה מעניין אותי?
הפסקת קפה ועוגה1
 13גם להם מגיעים גביעים ומדליות1
 14נכתב בדם1
זמן סיום משוער11:.9 :
ההרצאות מגוונות ומתאימות לטווח גילאים רחב ,ממתבגרים ועד למבוגרים 1כולם מוזמנים

הצגת תוכנית תב"ע לתושבי בית יצחק
ביום שלישי ה 1.12.11212 -בשעה  ,12:22תתקיים אסיפת תושבים בה תוצג
תוכנית תב"ע (תכנון בינוי עיר) ע"י אדריכל התוכנית אסף קשטן בבית העם1
הציבור מוזמן1

ועדת ביטחון:

נתוני חודש דצמבר
9
סייר אזורי 27:22-29:22
סה״כ מענה לקריאות אזעקה וסיורים172 :
43
סייר אזורי 11:22-.6:22
.79
רב״ש .6:22-27:22
47
סייר לילה 29:22-11:22
אירועי ביטחון חריגים ,שדווחו למוקד "בן בטחון" ע"י תושבים3 :
משמרות סיור וצפייה במצלמות מאוישות ע״י תושבים .4 :מתוך 13.
משמרות מג״ב מאויישות ע״י תושבי בית יצחק מתנדבי מג"ב1 4 :
סה”כ אירועים פליליים  /גניבת רכב /גניבה מרכב  /פריצה לבתים /פריצה לעסקים מדווחים
למשטרה1.22 :
1

הודעות:
* ועדת ביטחון ממליצה להתחבר למוקד האבטחה לנוכחות סייר /רב״ש בבתים בעת הפעלת אזעקה
בעלות סמלית של  ₪.9לחודש 1ניתן לפנות למיטל בטלפון 1294-99.-.132
*לדיווחים בנושאי ביטחון  14/7יש להתקשר למוקד "בן ביטחון" בטלפון 1.722-725-727
*לטיפול באירועי חירום בלבד  14/7יש ליצור קשר עם הרב"ש בטלפון 1292-9396667
*לקראת תחילת שנת  1212יתווספו מצלמות אבטחה 1בשלב ראשון בשער חפר ,בחלק הצפוני של
דרך השדות ובמיקומים אסטרטגים נוספים1
צח״י:
נערך מפגש מתנדבים ראשון והחברים במכלולים השונים עוסקים במיפוי התושבים והציוד הנדרש
להפעלה בשעת חירום1
נערך תרגיל וירטואלי ,בשיתוף המועצה ,המשטרה ופיקוד העורף ,המדמה נפילת טילים בשטח
הכפר 1התרגיל הוכתר בהצלחה רבה וחיזק את הקשר עם גורמי הביטחון בשעת חירום1
מפגש נוסף תואם להמשך בניית ההיערכות לשעת חירום1
מעורבות התושבים בביטחון המושב במשמרות הסיור והצפייה במצלמות ,בהתנדבות במג"ב ובסיוע
לצח״י הכרחית וחשובה לימים פחות שקטים1
לפרטים על דרכי ההתנדבות במג״ב ,צח״י ולכל רעיון המקדם את ביטחון המושב יש ליצור קשר עם:
אביגיל ,מנהלת היישוב – 1avigail@beit-yitzhak.org.il
עמית ,רב"ש  292-9396667 -או במייל 1amit09@gmail.com12
יניר ,יו"ר ועדת ביטחון yanir.saban@gmail.com -
ברכות חמות לכל העוסקים במלאכה ושתהיה לכולנו שנה בטוחה1
בברכה ,אביגיל אודרברג ,מנהלת היישוב

שיר השבוע – הפינה של רות אורן
מַ פְ ְתחוֹת
לְ אַ בָּ א ֶׁשלִּ י יֵש ְצרוֹר מַ פְ ְתחוֹת ֲענָּק,
אֲ נִּי אוֹהֵ ב לְ הַ חֲ זִּ יק ּולְ ַק ְש ֵקש ב ֹו חָּ זָּ ק!
הָּ מוֹן מַ פְ ְתחוֹת יֵש בַ ְצרוֹר הַ גָּדוֹל,
וְ הֵ ם ּפו ְֹת ִּחים כִּ ְמעַ ט אֶׁ ת הַ כֹל!
הַ מַ פְ ֵתחַ הָּ ָאדֹם הּוא ֶׁשל ֶׁדלֶׁת הַ כְ נִּיסָּ ה,
הַ מַ פְ ֵתחַ הַ צָּ הֹבֶׁ -של חֲ ַדר הַ כְ בִּ יסָּ ה,
הַ חּום ּפוֹתֵ חַ כַסֶׁ פֶׁ ת ִּמּפְ ל ָָּּדה,
הַ לָּבָּ ן אֶׁ ת ֶׁדלֶׁת הַ ִּמ ְש ָּרד בָּ עֲבו ָֹּדה1
יֵש מַ פְ ֵתחַ ל ְַמכ ֹונִּית ,וְ הּוא הֲ כִּ י עָּ בֶׁ ה,
מַ פְ ֵתחַ יְ ַר ְק ַרק ,בִּ ְשבִּ יל הַ ְמזָּ וֵ וה,
מַ פְ ֵתחַ כָּ חֹל לַמַ ְחסָּ ן ֶׁשל סַ בָּ א חַ יִּים,
וְ עוֹד מַ פְ ֵתחַ לְ ַש ְר ֶׁש ֶׁרת הָּ אוֹפַ נַיִּם1
ַרק מַ פְ ֵתחַ אֶׁ חָּ ד בַ ְצרוֹרַ -תעֲלּומָּ ה –
ִּאיש אֵ ינ ֹו ז ֹוכֵר ֶׁשל ִּמי הּוא וְ ֶׁשל מָּ ה,
אַ ְך אַ בָּ א אֶׁ ת הַ מַ פְ ֵתחַ שוֹמֵ ר,
לְ ִּמ ְק ֶׁרה ֶׁשיוֹם אֶׁ חָּ ד יִּ זָּ כֵ ר111
לתגובות מוזמנים ומוזמנות לכתוב למייל ruti.oren@gmail.com
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נוער בית יצחק

בשישי האחרון יצאו שכבות ז'-ח' ליום ב"מרכז קנדה" 1נהניתי מאד בחברת הילדים והייתי רוצה לציין
את ההתנהגות המופתית של צוות ההדרכה שדאג ,טיפל ,היה קשוב ואחראי ולא התיישב לאכול לפני
שכל הילדים אכלו1
השבוע התחלנו לעבוד במרץ על בניית השתלמות האמצע המתוכננת לאמצע החודש1
בשבת הקרובה נבצע ניקיונות בסניף וסידור הסניף החדש בהשתתפות השכב"ג 1נשמח אם תעודדו את
ילדכם לקחת חלק במיזם 1כחלק מהעבודות בסניף היינו מעוניינים להקים פינות מדורה ופינות ישיבה
בחוץ כחלק מפעילות הפעילים בסניף 1אם מי מכם אוחז בכישורים הרלוונטיים (בניית ספסלים
מצמיגים ו/או בורות אש מחביות) נשמח אם תנדבו אותם לטובת המיזם1
דבר אחרון וחשוב ביותר :הייתי רוצה להזמין את מי מההורים המעוניין להעלות נושא שהוא תחת
טיפולה של הוועדה ,להעלות שאלות הקשורות לעבודה מול הנוער ,לבוא ולהתארח בישיבות ועדת נוער
המתקיימות פעם בשבועיים בתיאום מראש1
רצ"ב תאריכים רלוונטיים לחודשים הקרובים:
 - .1-.7/.השתלמות אמצע – שכבה בוגרת1
 - 1./.צעדת תנועות הנוער1
 - 1-7/1טיול סניפי1
 - 1/4-3./3טיול פסח1
 - 4-3/4אופציה ב' לטיול פסח1
 - 13-11/9טיולי שכבות ח' ,ט' ,י'1
- 12-.5/6אירוח שכבה בוגרת1
 - 5/7-32/6קורס מד"צים1
 - .7-.6/7אירוח בין יישובי שכבה צעירה1
 - 1/1-3./7מחנה שכב"ג1
 - 6-3/1מחנה שכבה צעירה1
אפשרות דחיית המחנה עד  !!.2/1מומלץ לתכנן חופשות משפחתיות לאחר מועד זה1
 - .4-.3/1כיף צוות1
אני זמין לשאלות בטלפון ובהודעות ,זמין גם לפגישות( 1אם לא עונה ,השאירו הודעת וואטסאפ ואחזור
אליכם כשאתפנה) 1רצ"ב שעות מענה טלפוני:
ימי א' 1.5:22 - .9:32
ימי ב' 111:22 - 12:22
ימי ג' כל היום (למעט בשעות הפעילות של הסניף) ועד 11:22
ימי ד' 1.7:22 - 25:22
ימי ה' 1.7:22 - .9:22
כמובן שבמקרים דחופים ,השאירו הודעה ואחזור בהקדם האפשרי1
אור רוחקין נחום 292-6411941
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מועדון בוקר בצוותא
יום שני  .11.בשעה  0:99ניפגש בבית התרבות בשער חפר
 5:49-5:22תנועה בהנאה1
 .2:.9-5:49בוקר של בריאות ,ארוחת בוקר בצוותא1
 .2:.9מעגל סיפורי חיים1
 191.שרונה בן אור תספר את סיפורה האישי "לחיות עם רוצח ולהשאר בחיים" 1ההרצאה הינה
סיפור אישי מחד ,אך מאידך שופכת אור על נשים רבות המחפשות אהבה ונופלות ברשתם של גברים
אלימים1
 121.ציפי כץ  -מורה לספרות 1רכזת מטעם "יד ושם" ,ביה"ס המרכזי להוראת השואה 1נושא
ההרצאה" :דור שני לשואה  -בין צחוק לדמע" 1המפגש יעסוק בדרך ההתמודדות של בני הדור השני
לשואה באמצעות מבחר קטעי ספרות ויצירה של :נאוה סמל ,דויד גרוסמן ,אתגר קרת ועוד1
שימו לב לשינויים בתכנית
***המפגשים מסתיימים בשעה ***10:22
מחכים לכם בשמחה.

מועדון  21ונהנים
המפגשים מתקיימים בימי שלישי במועדון פייס1
התכנסות על כוס קפה וכיבוד קל 1ההרצאות מתחילות בשעה  .2:.1בדיוק!
 .41.הרצאתו של דרסה זאודה  -איש חינוך בלתי פורמאלי 1מרצה לנוער ,הורים ואנשי חינוך1
הנושא" :אני שווה המעשים שלי" 1מציג הרצאה מרתקת ובה הסיפור האישי -סיפור העלייה
מאתיופיה ,מודל חיקוי -מטרות -טיפים1
 1.1.עמי גולן  -מרצה ומעביר סדנאות בנושא שיפור תפקודי המוח ,דרך משחקי חשיבה וחידות
היגיון" 1סוד המוח הצעיר" 1נבצע אימון קוגניטיבי קליל ומהנה1
 111.יאיר ברק 1נושא ההרצאה :פורטוגל  -הפנינה הנסתרת1
המעוניינים בהסעה למועדון " 62ונהנים" ביום שלישי אחה"צ ,מתבקשים להירשם במשרד הוועד1
כל תושבי בית יצחק ,שנושא ההרצאה מעניין אותם ,מוזמנים בשמחה.
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יום רביעי  1112.112בשעה  ,.1:22תיאטרון "גשר" ,תל אביב-יפו
"במנהרה"

"בחיים לימדו אותנו להאמין שיש אור בקצה המנהרה1
אבל במנהרה הזאת ,אם יש אור בקצה – דרוך ת'נשק"1
"סאטירה מבריקה ,מדוייקת ויצירתית 1קונצרט של בימוי ומשחק"1
מחזה מאת רועי חן ,על פי תסריט מאת דניס טנוביץ' 1בימוי :עירד רובינשטיין1
משך ההצגה :כשעתיים 1מחיר למשתתף ,₪ .42 :כולל הסעות (איסוף מהיישובים) וכרטיס כניסה1
פרטים נוספים והרשמה במשרד הוועד בתשלום בלבד1
מדיניות ביטול 7 :ימים ממועד ההצגה –  92%חיוב 3 1ימים ממועד ההצגה – חיוב מלא1

טיול פברואר-מרץ  4141יום שלישי 11.0
חזרה אל כביש הצפון  -גליל מערבי .עם ניר קינן  -מדריך בכיר מכון אבשלום

גבולה הצפוני של ארץ ישראל נקבע בסדרת הסכמים בין האנגלים לצרפתים במהלך מלחמת העולם
הראשונה ואחריה 1גבול מורכב זה ירשה לימים מדינת ישראל 1בשנות ה -32המאוחרות ,במהלך המרד
הערבי ,נסלל כביש הצפון ביוזמה בריטית ובביצוע "סולל בונה" 1לאורך הכביש הוצבה גדר ונבנו
משטרות טיגרט ועמדות פילבוקס 1במרץ  .531עלה והתיישב מצפון לכביש הבריטי ,קיבוץ חומה ומגדל -
חניתה 1בעקבותיו עלו ישובים נוספים ונקבעה אחיזה יהודית במרחב זה 1בסיורנו נבקר בחניתה תחתית
ובחניתה עילית ,נערוך הליכה קצרה ויפת נוף בפארק מערת קשת ,נבקר בביתה של אורה חתן בישוב
שתולה ,נשמע את סיפור משפחתה שעלתה בראשית שנות ה 92-מכורדיסטאן ,ואת סיפורו של הישוב1
נסיים בישוב הערבי – נוצרי פאסוטה ,בו נערוך סיור ונפגוש תושבת הכפר1
דרגת קושי הטיול :בינונית  -קלה1
** יש להצטייד בכיסא גלריה1
מחיר הטיול ₪ .19 :לאדם 1המחיר כולל :איסוף מהישובים ,אירוח ,ביקורים וכניסה לאתרים1
ארוחת בוקר עצמאית 1ארוחת צהרים כורדית – אצל אורה בשתולה1
קפה ,תה ומאפה – אצל רימה בפסוטה1

מרכז קשר והכוון /אפ  +21בשיתוף עם אונ' חיפה ,החוג ללימודי גרונטולוגיה,
מציגים :סדרת הרצאות מחקריות ,בואו להיות מעודכנים במחקרים החדשים.

הסדרה כוללת  6הרצאות על מחקרים המתבצעים כיום1
המפגש הראשון ,שרון מור דוקטורנטית בחוג לגרונטולוגיה ,באוניברסיטת חיפה:
לא טוב היות האדם לבדו?
המושג "סולנות" מייצג את החלק החיובי בבחירה "להיות עם עצמי" ומשלב אפשרויות לעיסוק
משמעותי בזמן הנבחר 1סולנות היא הזמן בו אדם בוחר להיות עם עצמו ,להיות בפעילות משמעותית
וליהנות מכך1
פעמים רבות אנו נוטים לחשוב שלהיות עם עצמך זהה ל"להיות לבד" ,אך אין זה בהכרח כך1
סולנות ידועה יותר בגילאים הצעירים ופחות בגיל הזקנה 1האם לגיטימי להיות בסולנות בגיל הזקנה?
מה המשמעות של להיות סולני?
במפגש נעמוד על ההבדלים בין סולנות לבדידות ,על יתרונות הסולנות ,כיצד היא משתנה במהלך החיים,
ותיערך סקירה על המחקרים בנושא כיום1
יהיה מקום לשיח על חווית הסולנות ושאלות1
מוזמנים בשמחה 1הכניסה חינם ,אך מותנית בהרשמה מראש1
ההרצאה הראשונה בסדרה תתקיים בקיבוץ מעברות ב ,51.112-בשעה  12:22במועדון לחבר1
להרשמה  neomin@hefer.org.il ,25-151.915 :בבקשה לא להשאיר הודעה במענה הקולי1
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קורס אלבום דיגיטלי
מרכז קשר והכוון  /אפ  +21מזמין 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 אחרונים1
הכנת הזמנה1
שני מועדים לקורס 9 , .51.112 :מפגשים בני שעתיים וחצי 125:22-..:32,
 9 , 111.112מפגשים בני שעתיים וחצי 1.6:22-.1:32 ,
מחיר הקורס( ₪ 192 :כולל הדפסה ומשלוח של האלבום הדיגיטלי של חברת 1)WOW
חדר המחשבים במרכז "חופים" – רופין 1להרשמה 1neomin@hefer.org.il ,25-151.915 :

תרבות מרכז קהילתי

יום חמישי  ,131.112בבית העם בהדר עם בשעה 12:32
אפרת לקט " -אמא מאמנת"
" האמא שאת רוצה להיות לא נעלמה לשום מקום 1אם את מרגישה לפעמים שעבר עוד יום שבו תכננת
לנהוג אחרת  -לא לצעוק ,להישאר סבלנית ,תכננת לא להעניש או לאיים ,לא להתעצבן ,אבל שוב איבדת
שליטה ,שוב את הולכת לישון מתוסכלת ,שוב את מוצפת רגשות אשמה ,ושוב עבר עוד יום שבו את
מרגישה שהתרחקת מלהיות האמא שאת רוצה להיות ,ההרצאה הזו היא בדיוק בשבילך1
מחיר כרטיס במכירה מוקדמת ,₪ 42 :ביום ההרצאה1₪ 92 :
הרשמה באתר המועצהwww.hefer.org.il :

פינת הילדים

נשמח אם תשלחו לפינה בדיחות ,חידות ,או כל דבר אחר☺
תודה רבה ללירי פרי שפתרה את החידות השבועיות הקודמות 1התשובות היו :פיל שהוא תבלין-פלפל,
פיל שהוא פרצוף מהצד -פרופיל ,פיל במצלמה -פילם1
חידות שבועיות:
 אלו שני דברים אי אפשר לאכול לארוחת בוקר?
 איך קוראים לאיש מקצוע שבונה גשרים וכתרים?
 אתה יושב בתוך מטוס 1מלפניך יש סוס ,ומאחוריך יש מכונית 1איפה אתה?
 כמה אותיות יש באלפבית?
בילי ברנשטין
טלפון לשליחה1291-52.1219 :
כמובן שאפשר לשלוח לנו רעיונות למשימות אחרות בשבוע בכפר1
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תודות

בית קברות  /שתילת כניסה מערבית
ועדת חזות הכפר מודה לחברה קדישא על השתתפותם הנדיבה במימון ,ברענון
ובשתילה מחודשת של כל הכניסה המערבית (רחוב הסביון) לבית הקברות1

לדני כהן ,לדני כהן ,תודות ממועדון בוקר בצוותא ומועדון  62ונהנים ,שבעזרתו המקצועית התאים את
המטבח בבית הפייס לצרכים המשתנים שלנו 1עברנו להשתמש בכלים רב פעמיים ולצורך זה הוכנס
מדיח כלים למטבח 1תרומתנו הצנועה לאיכות הסביבה1

פינת המודעה הקטנה
למכירה :מיצ'ובישי אאוטלנדר 72 ,12.7 ,אלף ק"מ 1יד  .מנהגת
יחידה ..2 1אלף +₪טסט לשנה ,ללא תאונות1

7

291-414.425

