כתובת הוועד

גיליון מס' 1180

vaadmekomi@beit-yitzhak.org.il

יום חמישי ,י"ח בשבט תש"ף 11 ,בפברואר 0000

כמות הגשם

עד יום שני ,ה 012.-ירדו  754מ"מ גשם 2תודה לדורון שלהבי על המדידה2

הודעת משרד הוועד

בהתאם להחלטת המועצה ,לא תינתן הנחה בארנונה למשלמים מראש לשנת  .1.1ולמשלמים
באמצעות הוראת קבע 2מצורף בקובץ נפרד צו המיסים לשנת  .1.1של בית יצחק2
בברכה ,אביגיל אודרברג ,מנהלת היישוב
מועד איסוף הגזם הבא2.52 :

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 הקרובה03:91 ,02.7.7171 ,
קונצרט מס'  :9יום הולדת לבטהובן
נשפני חמישיית תל אביב והפסנתרן אלון גולדשטיין חוגגים לבטהובן  .51שנה להולדתו 2מיצירותיו ינוגנו
– 'החמישייה לפסנתר וכלי נשיפה' ו'סונטת אור ירח' לפסנתר 2עוד בתוכנית :מיצירות בארבר ,ברנשטיין
ובריו והשישייה של ז'אן פרנסה2
איתמר לשם ,נגן קרן יער
רואי אמוץ ,חלילן יגאל קמינקא ,אבובן דני ארדמן ,קלרניטן
עם אלון גולדשטיין ,פסנתרן
נדב כהן ,נגן בסון
כרטיסים במחיר  ₪ 71בערב הקונצרט בכניסה2
כיבוד קל ,קפה ועוגה ויין באדיבות יקב אלכסנדר2
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ט"ו בשבט בכפר!

שבת הקרובה 02.7.71 ,החל מהשעה ( 01:11ולא  13:11כפי שפורסם!)
נקודת היציאה במזרח הכפר ,ליד משפחת רודן ,רחוב העירית פינת הכלנית2
מסלול בשדות ומטעי העמק
גילוי פינות חמד נסתרות
מסלול מכשולים ודוכני יצירה מן הטבע -בהובלת נוער בית יצחק
הפתעות של בני ובנות המצווה בסיום המסלול
סחיטת תפוזים מסורתית (הביאו כוס רב פעמית)
יצירה משותפת של פינת תבלינים קהילתית
פינה מיוחדת והרצאה בטבע לותיקים ולצעירים ברוחם:
בית הקפה וההרצאה יהיו בגן נירה ,החל מהשעה 201:11
ועוד הפתעות שמכינים לנו תלמידי מכינת "קול עמי" מכרמיאל שבאים להתארח כאן לשבת!
שימו לב:
*המסלול יפהפה ,אך אינו עביר לעגלות ,אנא הביאו מנשאים2
* קחו בחשבון שייתכן בוץ בחלק מהמסלול -זה חלק מהכיף! נא להתלבש בהתאם
* נסיעה באופניים וכלי שטח אחרים אסורה בהחלט 2אנא הימנעו מאי נעימויות2
* 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 התפוזים2
לאורך המסלול תהיינה נקודות מים ללא כוסות2
* אין לרדת מהשבילים המסומנים ו/או לקטוף פרחים או פירות כלשהם מהשטחים 2אנחנו אורחים
בשטחי החקלאות של הכפר2
להתראות בקרוב!

את העדלאידע הזו לא תשכחו!
מתחילים בתהלוכת העגלות המסורתית שתצא מבית הספר2
השנה עגלות לפי קבוצות גיל ועגלות משפחתיות ,כולן בנושא סרטים2
(מסלול התהלוכה יפורסם בהמשך)
בתום התהלוכה חוזרים לבית הספר להפנינג לכל המשפחה2
האירוע יכלול:
דוכני אוכל  ,עגלת קפה  ,מתנפחים לקטנטנים
ומופע לוליינות לכל הגילאים
במיוחד למבוגרים :הברז של אבא ואמא () + 01
ומסיבת רחוב עם די ג׳יי זרחי2
במהלך המסיבה נכריז על העגלות הזוכות בפרסים הכי טובים ושווים שהיו עד כה2
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שיר השבוע – הפינה של רות אורן
אֵ יזֶה מַ זָּל
הַ ֶּׁשמֶּׁ ׁש זו ַֹרחַ ת ֹ-לא ַרק מֵ עָ לֶּׁיָך-
ִהיא זו ַֹרחַ ת מֵ עַ ל ֻּכלָם2
ֲבּורָך-
הַ יָם ַקיָם -לא ַרק ע ֵ
הּוא ָשם בִ ְׁׁשבִ יל ֻּכלָם2
הַ ג ֶֶּּׁׁׁשם מַ ְׁׁש ֶּׁקה -לא ַרק או ְֹׁתָך-
הּוא ְׁמטַ פְׁ טֵ ף עַ ל ֻּכלָם2
הַ פֶּׁ ַרח פו ֵֹרחַ ֹ-לא ַרק בִ ְׁׁשבִ ילְׁ ָך-
הּוא נוֹתֵ ן אֶּׁ ת ֵריח ֹו לְׁ ֻּכלָם2
אֵ יזֶּׁ ה מַ זָ ל ֶּׁׁשכָל הַ ְׁדבָ ִרים,
הֲ כִ י טוֹבִ ים בָ ע ֹולָם,
ֹלא ַׁשיָכִ ים ַרק לִ י א ֹו לְׁ ָך,
אֶּׁ לָא הֵ ם ֶּׁׁשל ֻּכלָם2

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

פינת הילדים

נשמח אם תשלחו לפינה בדיחות ,חידות ,או כל דבר אחר☺
התשובות של החידות השבועיות הקודמות הן:
 אם מטוס מתרסק בין ארה"ב לקנדה ,איפה קוברים את הניצולים? תשובה :לא קוברים את
הניצולים2
 איזה מפתח הוא מאוד שימושי ,למרות שהוא לא יכול לפתוח כלום? תשובה :המפתח ללב2
 מהו הדבר שאנחנו צריכים לשבור אותו כדי שנוכל להשתמש בו? תשובה :ביצה וסטיקלייט
תודה רבה ללירי פרי על שפתרה את החידות נכון ,וכל הכבוד לה על כך שהיא במקום הראשון כרגע של
אנשים שעונים נכון על החידות.
בנוסף תודה מיוחדת ללירי פרי ששלחה לנו חידה לחידות השבועיות☺ .
נשמח אם תשלחו גם222
חידות שבועיות:
 ילד צועד במורד הרחוב עם רופא 2הילד הוא בנו של הרופא ,אבל הרופא איננו אביו של הילד2
כיצד זה אפשרי?
 שלושה גברים שטו בסירה ,כשלפתע גל גדול העיף אותם למים ,רק לשניים מהם נרטב השיער2
איך לשלישי לא נרטב השיער?
 בילי ברנשטין
מובן שאפשר לשלוח לנו רעיונות למשימות אחרות ב"השבוע בכפר" 2טלפון לשליחה215.-510.1.5 :
3

מועדון בוקר בצוותא
יום שני  01.9בשעה  2:11ניפגש בבית התרבות בשער חפר
 5:75-5:11תנועה בהנאה2
 01:05-5:75בוקר של בריאות ,ארוחת בוקר בצוותא2
 01:01ד"ר רחל פלומב ,עשתה את הדוקטורט שלה על המדיה והעיתונות היפנית באוניברסיטת
 KEIOבטוקיו 2יפן היא ביתה השני 2נושא ההרצאה "יפן  -נעים להכיר"2
 92.9מעגל סיפור בהנחייתה של דבי כהן (ארונשטיין)
***המפגשים מסתיימים בשעה ***10:00
מחכים לכם בשמחה.

מועדון  01ונהנים
המפגשים מתקיימים בימי שלישי במועדון הפייס.
התכנסות על כוס קפה וכיבוד קל .ההרצאות מתחילות בשעה  01:01בדיוק!
 01.9נצפה בסרט :הזדמנות אחרונה לאהבה 2הארווי שיין ,כותב ג'ינגלים ניו יורקי ,נקלע למשבר
יצירתי 2המעסיק שלו נותן לו הזדמנות אחרונה לקחת את עצמו בידיים 2הוא יוצא לחופשה בעקבות
החתונה של ביתו בלונדון -אך שם מצפה לו הפתעה -בתו בחרה באביה החורג לצעוד איתה לחופה2
בכעס רב הוא עוזב את המקום בחזרה לשדה התעופה ,שם הוא פוגש את קייט היפהיפייה 222האם
היא תצליח להביא לסיום המשבר בחייו?
הסרט יצא בשנת  2.111שחקנים :אמה תומסון ודסטין הופמן2
שימו לב :הקרנת הסרט תחל בשעה 01:11
 91.9הרצאתה של מעין דדון  -פרייברג ,אשר נולדה וגדלה בבית-יצחק (בתם של ורד ודוד דדון ,נכדה
של שייע ומרים בר-אייל) 2מעיין מסיימת בימים אלה דוקטורט בביוכימיה בפקולטה לחקלאות של
האוניברסיטה העברית2
נושא ההרצאה -השעון הביולוגי בבריאות ובחולי 2סיבובו של כדור הארץ יוצר מחזורי אור וחושך של
כ .7שעות 2מרבית היצורים על פני כדור הארץ פיתחן שעון פנימי על מנת להתאים את הפעילות
שלהם לסיבוב של הכדור 2כולם יודעים שביום ערים ובלילה ישנים 2האם זה עדיין חשוב בעולם
המודרני בו אפשר בקלות להפוך יום ללילה? איך הזמן בו אנו אוכלים ועושים ספורט משפיע על
השעון הביולוגי שלנו? ומה יקרה אם נתעלם ממנו?
המעוניינים בהסעה למועדון " 01ונהנים" ביום שלישי אחה"צ ,מתבקשים להירשם במשרד הוועד2
כל תושבי בית יצחק ,שנושא ההרצאה מעניין אותם ,מוזמנים בשמחה.
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מלון קדמא – שדה בוקר
חווית אירוח מדברית

הצטרפו לחופשה מפנקת ,מעשירה ,מפגשים מרתקים ,סיורים מעניינים ,הרצאות ומופעים2
מחזור ראשון :ראשון עד שלישי  5-0252.1מחזור שני :ראשון עד שלישי 05-04252.1
מלון קדמא ,שייפתח בשדה בוקר בזמן הקרוב ,מזמין אתכם לחוויית אירוח מדברית בסטנדרטים של
רשת ישרוטל 2בתוך מבנה חאן יפהפה ,שנבנה בהשראת הנבטים בדרך הבשמים,
תיהנו מספא עם חמאם תורכי ובריכה מחוממת 2נופש בניחוח היסטורי ומראה חדשני2
מחיר למשתתף בחדר זוגי ₪ 0,411 :מחיר חדר ליחיד₪ .,511 :
הרשמה במשרד הוועד
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  | ₪ .51חדר המחשבים במרכז "חופים" – רופין
ההשתתפות בסדנא מצריכה ידע בסיסי בתפעול מחשב (שימוש במקלדת ,עכבר ,עבודה עם חלונות
ותיקיות)2
מטרת הסדנה ללמוד לראשונה או לחזק את היכולות הבסיסיות בתוכנות ה 2Office
נלמד:
 :Wordהקלדה ועיצוב טקסט ,תבליטים ומספור ,הוספה /עיצוב תמונה ואובייקטים (יצירת מסמך
אישי -ברכה /מכתב /מתכון /כתבה /המלצה)2
 :p.pעבודה עם שקופיות ותיבות טקסט ,עיצוב רקע ,הוספת תמונה ואובייקטים ,הנפשות ומעברים2
 :Excelהכרות עם התוכנה ושמושה ,עיצוב גיליון עבודה ,משוואות ופונקציות בסיסיות ,סדרות ,סינון
ומיון ,תרשימים2
הזדמנות טובה ללמוד כמו שצריך את האוריינות הדיגיטאלית
להרשמה neomin@hefer.org.il, 15-1510515 :בבקשה לא להשאיר הודעה במענה קולי2
מרכז קשר והכוון מזמין אתכם לסדנת שירותים מקוונים

 7מפגשים בשעות אחה"צ 05:11 -00:11 :ימי רביעי ,מועדי הקורס,0120 -.02. :
בעלות של  | ₪ .51חדר המחשבים במרכז "חופים"  -רופין
מטרת הסדנה היא להכיר למשתתפיה אתרים ופעולות מקוונות שונות ,שניתן לעשותם דרך המחשב או
הטלפון החכם2
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
ציבורית2
ההשתתפות בסדנא זו מצריכה היכרות ראשונית עם המחשב ועם האינטרנט 2כל משתתף יעבור שאלון
מיון והתאמה2
הזדמנות טובה ללמוד כמו שצריך את האוריינטציה הדיגיטאלית2
להרשמה neomin@hefer.org.il ,15-1510515 :בבקשה לא להשאיר הודעה במענה קולי
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  052.2.1בין השעות  15:11עד  0.:01בחדר חוגים ,מתנ"ס קדם (ליד הבריכה)
אף פעם לא מאוחר לעצב מחדש את המחר 2בסדנה נדבר על המעבר מעולם העבודה לשלב הגמלאות,
האתגרים החדשים ,הגשמה עצמית ,ההיבט המשפחתי ועוד2
הסדנה מתאימה לאנשים שנמצאים עד  5שנים לאחר פרישתם2
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הסדנה בת  1מפגשים ,מחיר | ₪51:מספר המקומות מוגבל2

מרכז קשר והכוון  /אפ  ,+01בשת"פ עם אגף הרווחה מחפשים מתנדבים5

במידה ואתם מחפשים תעסוקה חלקית ,אך עם משמעות ועניין22
עומד להיפתח בעמק מרכז שי"ל (שי"ל = שירות ייעוץ לאזרח)2
כל המתנדבים יעברו הכשרה בכל הנושאים הבסיסיים מיד לאחר פסח2
לאחר ההכשרה ייפתח מרכז שי"ל באופן רשמי2
המודעה מצורפת לעיונכם ,המעוניינים ייפנו ישירות ליעל שקד במייל או בטלפון2
תודה וכל טוב – נעמי2

מרכז קהילתי

למה צריך להגיד כל דבר אלף פעם?!

קבוצת הורים בגישת אדלר לילדים צעירים ( )1-0.בהנחיית לאה שטרן
(מנחת הורים ומרצה בארגונים וחברות 2מומחית הורות בתקשורת 2בעלת תואר שני בתקשורת
ומוסמכת מכון אדלר)
בסדרה של שישה מפגשים נקבל כלים להורות יעילה יותר ,תוך שמירה על יחסים טובים בין כל בני
המשפחה2
בין הנושאים :סמכות הורית ,פיתוח בטחון עצמי ,חוקים ,גבולות ועוד222
ימי שני מה .1:01-..:01 ,042.2.1במועדון צעירים במשמר השרון
עלות ליחיד ₪ 711 :עלות לזוג₪ 001 :
מפגש ראשון ללא התחייבות
הרשמה דרך קרן מדמוני 15.-0.5150.
יום חמישי  002.2.1בשעה  04:11בבית העם בכפר חיים
תיאטרון השעה הישראלי
הצגה נעלי הקסם של יאיר
יאיר קיבל מסבו נעלים קסומות העוזרות לו להגשים את חלומו2
סבו חושף בפניו את הקסם והעוצמה של הריקוד האירי על כל מאפייניו2
הוא נותן לו את הכלים להתגבר על בישנותו ופחדיו ואף להאמין ולסמוך על עצמו2
האם יאיר יצליח להגשים את חלומו?222
מחיר מגיל שלוש₪ .5 :

ספריה
הספרייה הכפרית התחברה לעידן החדש
הספרייה שלנו הצטרפה למיזם "הספרייה הדיגיטלית הישראלית"2
כל מי שרוצה להצטרף ,מוזמן לבוא לספרייה ולהירשם2
גם מי שיש לו מנוי צריך לעדכן את הפרטים בכרטיס2
המנוי הדיגיטלי כלול במנוי הרגיל!
תודה לקרן פוירינג על העזרה בפרויקט.
הספרייה נמצאת במתחם בית הספר 2הדלת הראשונה משמאל2
שעות הפתיחה :בימים שני וחמישי בין השעות 205:01-00:01
ניתן לשלוח הזמנות ,בקשות ,הודעות וכו' לsifriya@beit-yitzhak.org.il :
רותי

להתראות בספרייה 

6

מכתבים למערכת

עמוס שלום,
בהמשך לאסיפה בנושא ה-תב"ע ודבריך ב"השבוע בכפר" מיום  01202.1.1אני מבקשת לדעת מי מממן
את כל ההוצאות הקשורות ב-תב"ע2
תודה ,רונית מטרני
שלום רב רונית,
כפי שהסברתי באסיפת התושבים וכפי שחזרתי והסברתי בפרסום ב"שבוע בכפר" ,הטיפול בכלל
הקרקעות בהתיישבות העובדת כולה ,וכך גם בכפר שלנו הינה באחריותה ובניהולה של האגודה
החקלאית 2בהתאמה האגודה נושאת בעול הכספי של התכנון והטיפול בתב"ע2
בברכה ,עמוס

תודות

בשם משפחות בק גיא ,ניר ועומר ומשפחות חורב שאול וטולדו תרצה ,ברצוננו להודות לכל חברי הכפר
שהשתתפו בצערנו על פטירת אמנו ,אחותנו וסבתנו היקרה דבורה בק ז"ל2
כמו כן ברצוננו להעביר את תודתנו לכל אלה שסייעו בקיום טקס הקבורה :למתנדבי "חברה קדישא"
ולחבר אלי אפשטיין שבאתראה קצרה נענה לבקשתנו לנהל את טקס האשכבה המכובד2
זו גם ההזדמנות להודות לחברות הנעורים המסורות של דבורה ובמיוחד לנעמי רוזנבלום ,דורית רוזנברג
וחגית רביד שהקפידו עד העת האחרונה לפקוד את דבורה ,ולשהות בחברתה2
משפחות בק ,חורב ,וטולדו
בוקר מרגש של שיתוף פעולה קהילתי בין ותיקי הכפר ,סבים וסבתות עם ילדי כתה א 0ילדי בית
יצחק ומושבים אחרים בעמק חפר2
בט"ו בשבט ,ביום הקר ביותר השנה ,באו הילדים ברגל מביה"ס עם מגשי פירות יפהפיים ,כדי לחגוג
עימנו2
התעמלנו יחד בהדרכתה של קרן ,המורה להתעמלות המקסימה והיצירתית שעובדת איתנו כל השנה2
חישוקים וכדורים חיברו בין ותיקים וילדים ,היה מאוד עליז ושמח2
הילדים שרו שירים שהכינו במיוחד לאירוע ,כל הילדים השתתפו וריגשו אותנו2
איריס מחנכת הכיתה ,הציעה לוועדת החינוך את שיתוף הפעולה עם הוותיקים2
רעיון נפלא ונשמח לעוד שיתופי פעולה2
המון תודות לאיריס מחנכת א ,0לאדווה שסייעה וצילמה ,לקרן המורה להתעמלות ,להורים המלווים
שהתרגשו יחד איתנו.
נשמח לשיתופי פעולה נוספים2
לישי שמידוב ,המון תודות עבור הרצאה ,בהתנדבות ,במועדון בוקר בצוותא ,בנושא עצי בר בישראל2
ההרצאה חידשה לנו בתחומים רבים והייתה מלווה בצילומים יפים של העצים  -מקוריים של ישי2
נשמח להמשך2

פינת המודעה הקטנה
לפפיש עיתונים  -דרוש שליח לחלוקת ערב  5פעמים בשבוע
הרצאה על יפן ,ביום חמישי  .1/./.1בשעה .1:.1
בבית משפחת רוסמן 2עלות  2₪ 51בבקשה להירשם2
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יאיר

151-1..1111

גלית

157-7007010
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