כתובת הוועד

גיליון מס' 1119

vaadmekomi@beit-yitzhak.org.il

יום חמישי ,י"א בשבט תש"ף 6 ,בפברואר 0202

כמות הגשם

עד יום שני ,ה 2.3-ירדו  423מ"מ גשם.
תודה לדורון שלהבי על הנתונים.
מועדי איסוף הגזם הבאים1.11 ,..11 :

תרומת דם
ביום שני ה 02.7.7171 -תתקיים תרומת דם
בין השעות 70:11 - 02:11
בבית העם בבית יצחק
תרמת השפעת

סדרת קונצרטים קאמריים בבית העם בבית יצחק
המרכז הקהילתי  -שלוחת מרכז חפר ,הוועד המקומי בית יצחק שער חפר
וקרן פוירינג לחינוך ולתרבות
עורכות  :אירית רוב ואלה טובי
עונה חמישית9102-9191 :
מוצאי שבת.3:91 ,02.7.7171 ,
קונצרט מס'  :9יום הולדת לבטהובן
נשפני חמישיית תל אביב והפסנתרן אלון גולדשטיין חוגגים לבטהובן  332שנה להולדתו .מיצירותיו ינוגנו
– 'החמישייה לפסנתר וכלי נשיפה' ו'סונטת אור ירח' לפסנתר .עוד בתוכנית :מיצירות בארבר ,ברנשטיין
ובריו והשישייה של ז'אן פרנסה.
איתמר לשם ,נגן קרן יער
רואי אמוץ ,חלילן יגאל קמינקא ,אבובן דני ארדמן ,קלרניטן
עם אלון גולדשטיין ,פסנתרן
נדב כהן ,נגן בסון
כרטיסים במחיר  ₪ 42בערב הקונצרט בכניסה.
כיבוד קל ,קפה ועוגה ויין באדיבות יקב אלכסנדר.
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ט"ו בשבט בכפר!

שבת 02.7.71 ,החל מהשעה 13:11
נקודת היציאה במזרח הכפר ,ליד משפחת רודן ,רחוב העירית פינת הכלנית.
מסלול בשדות ובמטעי העמק,
גילוי פינות חמד נסתרות
דוכנים מיוחדים בהובלת הנוער,
הפתעות של בני ובנות המצווה
סחיטת תפוזים מסורתית,
יצירה משותפת של פינת תבלינים קהילתית
פינה מיוחדת והרצאה בטבע לותיקים ולצעירים ברוחם
ועוד הפתעות ירוקות
שימו לב:
*המסלול יפהפה ,אך אינו עביר לעגלות ,אנא הביאו מנשאים.
* קחו בחשבון שייתכן בוץ בחלק מהמסלול -זה חלק מהכיף! נא להתלבש בהתאם 
* נסיעה באופניים וכלי שטח אחרים אסורה בהחלט .אנא הימנעו מאי נעימויות.
* אנחנו שומרים על הסביבה והטבע תמיד ובט"ו בשבט במיוחד ולכן *לא תהיינה כוסות
חד פעמיות בשום מקום לאורך המסלול ,כולל עמדת סחיטת התפוזים*
אנא הביאו איתכם בקבוקי שתייה אישיים מלאים וכוסות רב פעמיות לתחנת התפוזים.
לאורך המסלול תהיינה נקודות מים ללא כוסות.
* אין לרדת מהשבילים המסומנים ו/או לקטוף פרחים או פירות כלשהם מהשטחים .אנחנו
אורחים בשטחי החקלאות של הכפר.
להתראות בקרוב!

הפורים הזה אנחנו מארגנים לכם

עדלאידע מהסרטים
מתחילים בבית הספר
מסיבת רחוב
מופע שיגרום לכם להתעלף מצחוק
מתנפחים לקטנטנים
הברז של אבא ואמא +81
מגוון דוכני מזון
ומסיבת רחוב עם ( djדיג'י זרחי)
יום שבת .111911111
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נתוני חודש ינואר מוועדת ביטחון:
סה״כ מענה לקריאות אזעקה וסיורים  332 -קריאות לפי הפירוט הבא :
1
סייר אזורי 20:22- 23:22
842
80:22- 20:22
רב״ש
24
סייר אזורי 33:22- 80:22
21
סייר לילה 23:22- 33:22
אירועי בטחון חריגים שדווחו למוקד בן בטחון ע"י תושבים0 :
משמרות סיור וצפייה במצלמות מאוישות ע״י תושבים 9 :מתוך 28
משמרות מג״ב מאוישות ע״י תושבי בית יצחק מתנדבי מג״ב2 :
סה"כ אירועים פליליים המדווחים למשטרה.3 :
הודעות:
* חודש ינואר מסתמן באופן יחסי כחודש שקט למרות אפיון מובהק של אופי האירועים הפליליים
שאירעו בו -גניבת כלי עבודה .
*ועדת בטחון ממליצה להתחבר למוקד האבטחה לנוכחות סייר/רב״ש בבתים בעת הפעלת אזעקה
בעלות סמלית של  ₪ 83לחודש ,ניתן לפנות למיטל בטלפון 234-338-8322
*לדיווחים בנושאי בטחון  34/0יש להתקשר למוקד בן בטחון בטלפון 8022-029-020
*לטיפול באירועי חירום בלבד  34/0יש ליצור קשר עם הרב"ש בטלפון .232-3230000
צח״י:
* שלב מיפוי צרכי האוכלוסייה והאמצעים הדרושים להפעלה בזמן חירום מתקדם בקצב משביע רצון.
ברכות לראשי המכלולים השונים .בחודש פברואר ייפגש צוות צח"י עם קב״ט המועצה להרצאה בנושא
וכן נמשיך במלאכת מיפוי האוכלוסייה לפי הצרכים השונים של התושבים.
מעורבות התושבים בביטחון המושב במשמרות הסיור והצפייה במצלמות ,בהתנדבות במגב ובסיוע
לצח״י הכרחית וחשובה לימים פחות שקטים.
לפרטים על דרכי ההתנדבות במג״ב ,צח״י ולכל רעיון המקדם את בטחון המושב יש ליצור קשר עם:
אביגיל ,מנהלת היישוב – avigail@beit-yitzhak.org.il
עמית ,רב"ש  232-3230000 -או במייל amit09@gmail.com32
יניר ,יו"ר ועדת ביטחון yanir.saban@gmail.com -
ברכות חמות לכל העוסקים במלאכה !

פינת הילדים

נשמח אם תשלחו לפינה בדיחות ,חידות ,או כל דבר אחר☺
התשובות של החידות השבועיות הקודמות הן:
 תרנגול יושב על גג האסם .אם הוא יטיל ביצה ,לאיזה כיוון היא תתגלגל?
לשום כיוון מכיוון שתרנגול לא מטיל ביצים.
 למיכאלה יש ארבע בנות .ולכל אחת מהן יש אח אחד .כמה ילדים יש למיכאלה?
חמישה כי לכל בת יש את אותו האח
 את נכנסת לחדר שיש בו ארנב האוכל גזר ,חזיר האוכל חסה וחמור האוכל בננה.
מי בעל החיים הכי חכם בחדר? אני
תודה רבה ללירי פרי ,תום עמירה ועמית דקל על שפתרו את החידות נכון.
בנוסף תודה רבה לתום עמירה ששלחה לנו חידה לחידות השבועיות.
נשמח אם תשלחו גם...
חידות שבועיות:
 אם מטוס מתרסק בין ארה"ב לקנדה ,איפה קוברים את הניצולים?
 איזה מפתח הוא מאוד שימושי ,למרות שהוא לא יכול לפתוח כלום?
 מהו הדבר שאנחנו צריכים לשבור אותו כדי שנוכל להשתמש בו?
בילי ברנשטין
מובן שאפשר לשלוח לנו רעיונות למשימות אחרות בשבוע בכפר .טלפון לשליחה.233-9283233 :
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שיר השבוע – הפינה של רות אורן
מדי פעם ,בהיותנו בדרכים ,בעלי ואנוכי ,עם או בלי הילדות ,נהגנו להשתעשע עם שמות של יישובים
שנקרו בדרכנו ,וכך נולד לו שיר הדרכים השטותי הזה
(כמובן שאפשר להוסיף לו בתים ,כיד הדמיון הטובה עליכם) 
ִׁשיר ְּד ָרכִׁ ים ִׁט ְּפ ִׁשי
פִ זְ מוֹן:
זֶ הּו ִׁשיר ְד ָרכִ ים ִטפְ ִׁשי,
אֶ פְ ָׁשר ל ִָׁשיר כָל הַ ָשבּועַ .
יׁשי,
ַאל ִת ְקחּו אֶ ת זֶ ה ִא ִ
לִ ְצחֹק זֶ ה טוֹב וְ זֶ ה יָדּועַ ...

אֵ ין נ ְִסיכִ ים בְ אַ בִ ִירים,
אֵ ין עַ ְצ ָלנִים בְ חָ רּוצִ ים,
אֵ ין ׁשּום וֶ ֶרד בְ עֵ ין וֶ ֶרד,
ְמג ְַדלִ ים ָׁשם ַרק ְקצָ ת ֵת ֵרד.
אֵ ין מֻ בְ טָ לִ ים בְ ַאבְ טַ לְ יוֹן,
אֵ ין כְ ִסילִ ים בְ כִ ְסלוֹן,
אֵ ין לִ י סַ בָ א בִ כְ פַ ר סַ בָ א,
אֲ בָ לִ ,היא ַדוְ ָקא עִ יר סַ בַ בָ ה.

ֹלא טָ עַ ְמ ִתי ֲענָב בְ ִק ְריַת ֲענָבִ ים,
יתים.
וְ ַאף זַ יִ ת בְ עֵ ין זֵ ִ
ֹלא ָאכַלְ ִתי חָ רּוב בִ כְ פַ ר חָ רּוב,
נָכוֹן ֶׁשזֶ ה ֵדי עָ צּוב?

פִ זְ מוֹן:
זֶ הּו ִׁשיר ְד ָרכִ ים ִטפְ ִׁשי,
אֶ פְ ָׁשר ל ִָׁשיר כָל הַ ָשבּועַ .
יׁשי,
ַאל ִת ְקחּו אֶ ת זֶ ה ִא ִ
לִ ְצחֹק זֶ ה טוֹב וְ זֶ ה יָדּועַ .

בְ יַד נָתָ ןֹ ,לא נ ְָתנּו לִ י ׁשּום יָד.
בְ חַ ד נֵסֹ ,לא ָק ָרה נֵס אֶ חָ ד.
ּובִ כְ פַ ר אז"ר ,כַמָ ה מּוזָ ר,
ֹלא פָ ג ְַׁש ִתי אֶ ת הַ ְמפֻזָ ר!

אֵ ין חַ ל ִָׁשים בְ אֵ יתָ נִים,
ּובְ אֹמֶ ץ ,אֵ ין פַ ְח ָדנִים,
יתי נ ִָשיא בִ כְ פָ ר הַ נ ִָשיא,
ֹלא ָר ִא ִ
( ִאם כֵ ן ,הָ יָה זֶ ה הַ ִשיא!)

פִ זְ מוֹן:
זֶ הּו ִׁשיר ְד ָרכִ ים ִטפְ ִׁשי,
אֶ פְ ָׁשר ל ִָׁשיר כָל הַ ָשבּועַ .
יׁשי,
ַאל ִת ְקחּו אֶ ת זֶ ה ִא ִ
לִ ְצחֹק זֶ ה טוֹב וְ זֶ ה יָדּועַ ...

ֹלא פָ ג ְַׁש ִתי ַאף רּות בִ כְ פַ ר רּות,
ֹלא ָאכַלְ ִתי ׁשּום תּות בְ עֵ ין תּות,
ֹלא ֶנ ֱעלַבְ ִתי בְ עִ לָבוֹן,
(זֶ ה נ ְִראֶ ה לִ י מַ מָ ׁש ֹלא נָבוֹן)
לתגובות מוזמנים ומוזמנות לכתוב למייל ruti.oren@gmail.com

ספריה
הספרייה הכפרית עומדת להתחבר לעידן החדש
בקרוב יוכלו מנויי הספרייה להתחבר לספרייה הדיגיטאלית הישראלית!
כל מי שמנוי ותיק בספרייה (וגם מנויים חדשים) יוכלו לקרוא גם (או רק)...
במדיה הדיגיטאלית (מחשב ,טלפון ,טאבלט וכו').
מבחר ענק של ספרים דיגיטאליים וספרים קוליים במבחר שפות!
עוד זמן קצר מתחברים!!!
הספרייה נמצאת במתחם בית הספר .הדלת הראשונה משמאל.
שעות הפתיחה :בימים שני וחמישי בין השעות .89:22-80:22
ניתן לשלוח הזמנות ,בקשות ,הודעות וכו' לsifriya@beit-yitzhak.org.il :
רותי

להתראות בספרייה 
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מועדון בוקר בצוותא
יום שני  01.9בשעה  2:11ניפגש בבית התרבות בשער חפר
 9:43-9:22תנועה בהנאה.
 82:83-9:43בוקר של בריאות ,ארוחת בוקר בצוותא.
 82:22ישי שמידוב ,תושב הכפר ,ירצה לכבוד ראש השנה לאילנות  -בנושא עצי הבר בישראל.
 01.9ד"ר רחל פלומב ,עשתה את הדוקטורט שלה על המדיה והעיתונות היפנית באוניברסיטת
 KEIOבטוקיו .יפן היא ביתה השני .נושא ההרצאה "יפן  -נעים להכיר".
 92.9מעגל סיפור בהנחייתה של דבי כהן (ארונשטיין)
***המפגשים מסתיימים בשעה ***10:22
מחכים לכם בשמחה.

מועדון  01ונהנים
המפגשים מתקיימים בימי שלישי במועדון הפייס.
התכנסות על כוס קפה וכיבוד קל .ההרצאות מתחילות בשעה  01:01בדיוק!
 88.3עמי רוניס ,איש חינוך ,מנהל תכניות לצעירים יוצאי אתיופיה .ירצה על גלגוליו של ט"ו בשבט
מתקופת המשנה ועד ימינו ,כאשר הדגש בימינו הוא על איכות הסביבה ,למען המשך החיים על פני
כדור הארץ.
 81.3נצפה בסרט :הזדמנות אחרונה לאהבה .הארווי שיין ,כותב ג'ינגלים ניו יורקי ,נקלע למשבר
יצירתי .המעסיק שלו נותן לו הזדמנות אחרונה לקחת את עצמו בידיים .הוא יוצא לחופשה בעקבות
החתונה של ביתו בלונדון -אך שם מצפה לו הפתעה -בתו בחרה באביה החורג לצעוד איתה לחופה.
בכעס רב הוא עוזב את המקום בחזרה לשדה התעופה ,שם הוא פוגש את קייט היפהיפייה ...האם
היא יצליח להביא לסיום המשבר בחייו?
הסרט יצא בשנת  .3221שחקנים :אמה תומסון ודסטין הופמן.
שימו לב :הקרנת הסרט תחל בשעה 01:11
המעוניינים בהסעה למועדון " 02ונהנים" ביום שלישי אחה"צ ,מתבקשים להירשם במשרד הוועד.
כל תושבי בית יצחק ,שנושא ההרצאה מעניין אותם ,מוזמנים בשמחה.

סיפורי ותיקים
מתוך מעגל סיפור שמתרחש אחת לחודש במועדון בוקר בצוותא
נעמי שיפמן מבקשת לתקן
בסיפורי ותיקים מהשבוע שעבר חלה אי הבנה.
נעמי שיפמן היא בתם של קורט לצרוס ז"ל ואוה לבית לוין ז"ל.
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מרכז קשר והכוון/אפ  +01בשיתוף עם אונ' חיפה ,החוג ללימודי גרונטולוגיה
מציגים :סדרת הרצאות מחקריות ,בואו להיות מעודכנים במחקרים החדשים1

המפגש השני :רבאב אבו אלהיג'א דוקטורנטית בחוג לגרונטולוגיה ,באוניברסיטת חיפה
בדידות ואוקסיטוצין
תחושת הבדידות יכולה להזיק לבריאותו הנפשית ,הפיזית והקוגניטיבית של האדם.
קיימות התערבויות חברתיות ופסיכולוגיות שמטרתן לצמצם את התופעה ואת נזקיה ,אך העלות
והקשיים בהיענות של מטופלים מעודדים חוקרים לחפש אלטרנטיבות אחרות.
בעשור האחרון ,אוקסיטוצין (  )Oxytocin-OTשהוא נוירו-הורמון פרו-חברתי ,משך תשומת-לב מחקרית
בשל ממצאים ,שהראו כי רמות נמוכות שלו קשורות למגוון בעיות בריאותיות.
אוקסיטוצין יכול לקדם התנהגות ואינטראקציה חברתית במיוחד בקרב זקנים.
האם יש קשר בין אוקסיטוצין ובין בדידות? ומה הקשר שלו לגיל זיקנה.
אתם מוזמנים למפגש שמציג מחקר ראשוני ומיוחד במינו ,העשוי לתת אור חדש לחיפוש אחר פתרון
לתופעת הבדידות בגיל זיקנה.
מוזמנים בשמחה הכניסה חינם ,אך מותנית בהרשמה מראש.
ההרצאה תתקיים בבית העם בעולש (שדרות היוגב) ב  82.3.32בשעה 89:22
להרשמה  neomin@hefer.org.il ,29-1918319בבקשה לא להשאיר הודעה במענה הקולי
מרכז קשר והכוון מזמין אתכם לסדנת כלי ה )office +excel word) +p.p
בשעות הבוקר  12:11-09:11ימי ראשון ,מועדי הקורס9..9-92.. :

 0מפגשים בעלות של  | ₪ 332חדר המחשבים במרכז "חופים" – רופין
ההשתתפות בסדנא מצריכה ידע בסיסי בתפעול מחשב (שימוש במקלדת ,עכבר ,עבודה עם חלונות
ותיקיות).
מטרת הסדנה ללמוד לראשונה או לחזק את היכולות הבסיסיות בתוכנות ה .Office
נלמד:
 :Wordהקלדה ועיצוב טקסט ,תבליטים ומספור ,הוספה /עיצוב תמונה ואובייקטים (יצירת מסמך
אישי -ברכה /מכתב /מתכון /כתבה /המלצה).
 :p.pעבודה עם שקופיות ותיבות טקסט ,עיצוב רקע ,הוספת תמונה ואובייקטים ,הנפשות ומעברים.
 :Excelהכרות עם התוכנה ושמושה ,עיצוב גיליון עבודה ,משוואות ופונקציות בסיסיות ,סדרות ,סינון
ומיון ,תרשימים.
הזדמנות טובה ללמוד כמו שצריך את האוריינות הדיגיטאלית
להרשמה neomin@hefer.org.il, 29-1918319 :בבקשה לא להשאיר הודעה במענה קולי.
מרכז קשר והכוון מזמין אתכם לסדנת שירותים מקוונים

 4מפגשים בשעות אחה"צ 89:22 -80:22 :ימי רביעי ,מועדי הקורס,81.2 -30.3 :
בעלות של  | ₪ 332חדר המחשבים במרכז "חופים"  -רופין
מטרת הסדנה היא להכיר למשתתפיה אתרים ופעולות מקוונות שונות ,שניתן לעשותם דרך המחשב או
הטלפון החכם.
באמצעות הטכנולוגיה ניתן לבצע פעולות יום יומיות אשר משפרות את איכות החיים :בהן קביעת תור
למשרד – ממשלתי  /דואר  /רופא  /ביצוע סקר שוק -השוואת מחירים  /ביטוח לאומי  /קניות און ליין
או חיפוש מידע מהימן ורלוונטי על זכויות שונות ,תכנון וניווט מסלולים ברכב הפרטי ובתחבורה
ציבורית.
ההשתתפות בסדנא זו מצריכה היכרות ראשונית עם המחשב ועם האינטרנט .כל משתתף יעבור שאלון
מיון והתאמה.
הזדמנות טובה ללמוד כמו שצריך את האוריינטציה הדיגיטאלית.
להרשמה neomin@hefer.org.il ,29-1918319 :בבקשה לא להשאיר הודעה במענה קולי
6

פרשתם?

מרכז קשר והכוון/אפ  +01מזמין אתכם לסדנת לתכנון וניהול "תקופת החיים החדשה"
לשוחח ביחד ,ללמוד מניסיונם של אחרים וניסיון המומחים!
ימי רביעי החל מ  89.3.32בין השעות  29:22עד  83:22בחדר חוגים ,מתנ"ס קדם (ליד הבריכה)
אף פעם לא מאוחר לעצב מחדש את המחר .בסדנה נדבר על המעבר מעולם העבודה לשלב הגמלאות,
האתגרים החדשים ,הגשמה עצמית ,ההיבט המשפחתי ועוד.
הסדנה מתאימה לאנשים שנמצאים עד  3שנים לאחר פרישתם.
הסדנה בת  1מפגשים ,מחיר | ₪32:מספר המקומות מוגבל.

מרכז קהילתי
למה צריך להגיד כל דבר אלף פעם?!

קבוצת הורים בגישת אדלר לילדים צעירים ( )2-83בהנחיית לאה שטרן
(מנחת הורים ומרצה בארגונים וחברות .מומחית הורות בתקשורת .בעלת תואר שני בתקשורת
ומוסמכת מכון אדלר)
בסדרה של שישה מפגשים נקבל כלים להורות יעילה יותר ,תוך שמירה על יחסים טובים בין כל בני
המשפחה.
בין הנושאים :סמכות הורית ,פיתוח בטחון עצמי ,חוקים ,גבולות ועוד...
ימי שני מה 32:22-33:22 ,80.3.32במועדון צעירים במשמר השרון
עלות ליחיד ₪ 412 :עלות לזוג₪ 002 :
מפגש ראשון ללא התחייבות
הרשמה דרך קרן מדמוני 233-0332383

יום חמישי  82.3.32בשעה  80:22בבית העם בכפר חיים
תיאטרון השעה הישראלי
הצגה נעלי הקסם של יאיר
יאיר קיבל מסבו נעלים קסומות העוזרות לו להגשים את חלומו.
סבו חושף בפניו את הקסם והעוצמה של הריקוד האירי על כל מאפייניו.
הוא נותן לו את הכלים להתגבר על בישנותו ופחדיו ואף להאמין ולסמוך על עצמו.
האם יאיר יצליח להגשים את חלומו?...
מחיר מגיל שלוש₪ 33 :
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ברכות
לשני וחצב
לאיה וארז
לסבתא אדלה שחם
שמחים ומתרגשים להולדת הבן ,הנכד ,הנין
מאחלים המון מזל טוב אושר אור ואהבה
מהמשפחה

פינת המודעה הקטנה
אוכל ביתי מפנק למכירה :קוסקוס טרי בתוספת מפרום ומרק
ירקות עשיר .פריקסה טוניסאי משובח בתוספות .הזמנות מראש
בלבד.

אנו משתתפים בצער המשפחה
על מות

חיים טרגש ז"ל
מתושבי הכפר.
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שושקה

233-3243342
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