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גיליון מס' 5201

יום ו'  6בינואר 0252

גשם

עד יום ד'  1.4ירדו בבית יצחק  411מ"מ גשם כשבשבוע האחרון ירדו  43מ"מ!

תרבות
סדרת קונצרטים בבית יצחק
עורכות :אירית רוב ואלה טובי
עונה מס' 2102- 2102 2
יצירות המופת הקאמריות בחמישה קונצרטים בהשתתפות מיטב האמנים בארץ
קונצרט מס'  2מוצ"ש  22022102 -ב 21:01-בבית העם
פסגת הרומנטיקה :סונטות לכינור ולפסנתר
חגי שחם ,כנר

ארנון ארז ,פסנתרן

מיצירות בטהובן ,גריג ,ברהמס ועוד
חגי שחם ,מבכירי הכנרים הישראלים ,הופיע כסולן עם תזמורות רבות ,מסייר בקביעות
בחו"ל ומופיע בסדרות רסיטלים בינלאומיות ובפסטיבלים .הפסנתרן ארנון ארז ,מהפעילים
והבולטים בישראל ,הופיע כסולן וכנגן מוסיקה קאמרית מעל בימות רבות .יותר מעשרים
תקליטורים פרי נגינתו ראו אור בחברות היפריון ,דלוס ,נימבוס ועוד .מאז זכו יחדיו בפרס
ראשון בתחרות במינכן בשנת  ,4331דואו שחם-ארז מופיע בקביעות ומקליט לחברת היפריון
הבריטית את מיטב הרפרטואר לכינור ולפסנתר.
כרטיסים במחיר  11שקל בערב הקונצרט בכניסה.
סדרת הקונצרטים 'קאמרי לעת ערב' מתקיימת בתמיכת הקרן לחינוך ולתרבות ע"ש יצחק פוירינג

פעילות המרכז הקהילתי

שעת סיפור:
ביום ראשון  41.4.41בשעה  41:41בבית העם בבית יצחק
"הקוסם מארץ עוץ"
עם אורנן ברייר מתיאטרון "תיאטרוני"
לגילאי  4עד  1מחיר₪ 51 :

נוער בית יצחק
!Happy New Year
שנת  5141החלה!
את השנה האזרחית האחרונה סיימנו באירועי חנוכה משמחים ואיכותיים
וכעת אנו עם הפנים קדימה.
חודש ינואר (ופברואר) ,שיעסוק בנושא "אחריות קהילתית" יביא לנוער
ולילדים הזדמנויות ללמוד ולהכיר את קהילת בית יצחק ,להתחבר אליה
וליצור פרויקטים למענה .כל זאת נעשה דרך טיולים ,פעילויות שונות ופעילויות
שיא שעליהם אנו עמלים בימים אלה .פרטים בקרוב.
לפתוח יומנים...
 – 6-710/כנס הערכה לגרעין אחים  -92היום מתקיים הכנס האחרון בתהליך
המיון לשני הגרעינים של תנועת הנוער ,גרעין אחים וגרעין שבילים .בכנס זה
יהיו לנו שישה נציגים ,בהצלחה!
 /110/השב"כ (השבוע בכפר) -
דבר הנוער בנושא:
בתקופה זו ,בעיצומה של שנת הלימודים בבית הספר ,בעיצומה של שנת פעילות הסניף אנו
מבקשים להפוך את הסניף לבית שלנו במשך שבוע .וזה במטרה ליצור גיבוש חזק יותר בין
חברי הצוות ,לחזק את החיבור למרכז הנוער וכמובן לעבור חוויה מגבשת ועצמאית .החלטנו
לקיים גם השנה את האירוע הנקרא ״שבוע סניף" .שבוע סניף מתקיים במרכז הנוער והוא
יכלול ארוחות משותפות ,פעילויות ,זמני שיעורים בית ומקום לינה.
השבוע יתקיים בין--41.14-ל  43.14והוא מיועד לשכבה הבוגרת של הסניף (ט׳-יב׳) אנו כצוות
הסניף ,רואים בשבוע זה חשיבות לבניית הצוות ולחיזוקו וכמובן לעצמאות אישית ומשמעת
אישית של כל אחד מחברי הצוות .ההרשמה נסגרה!

 90-9/.0/השתלמות אמצע לצוות בנושא מרתק ומעשיר .ההרשמה נסגרה!
 //.09אירוע ט"ו בשבת! פרטים בקרוב.
לסיום,
ברצוננו לאחל הצלחה לנופר קרבס ,שנכנסת לתפקיד בסניף כרכזת שנייה
האחראית על תחום ההדרכה .אנו שמחים על הצטרפותך כבוגרת הסניף
לכוחותינו!

שנה אזרחית טובה,
שחר וצוות הסניף /7 -/6

"אם ברצונך שאנשים יראו דברים באופן שונה ,קח אותם למקום בו לא היו מעולם"
 Noarby08@gmail.comשחר גצלר 280-1888158
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(ארנסט המנגווי)

מועדון  52ונהנים





 41.4.41בשעה  40:11במועדון לחבר בקיבוץ מעברות,הרצאה של איתן מלמד על
הקומדיה הצרפתית.
 41.4.41בשעה  41:41במועדון פייס הרצאתו של עירי כהן בנושא ":עבר זמנה של תל-
אביב הקטנטנה"
 51.4.41בשעה  41:41במועדון פייס הרצאתו של דני אור פוקס " לראות דרך משקפיים
ורודים" ,הרצאה הומוריסטית .דני אור פוקס מרצה וסופר ,עוסק בהעלאת המודעות
לקבלת השונה ובשילובו בחברה כשותף ולא כנטל.
 44.4.41בשעה  41:41בבית פייס הרצאה של עמי רוניס "טוביה החולב הוא כנר על הגג".
במוקד ספור חייו של טוביה החולב ,ברקע מבט על חיי היהודים במזרח אירופה במאה
ה  ,51 -ההרצאה מלווה בחיוכים רבים.
הרשמה להסעה אצל ליאת במשרד הוועד טל 02-66//762 .עד יום שני בצהריים.

נופשון ים המלח במלון לוט המחודש
מחזור 09.02 –96.09 - 9

מחזור 92.09-/2.09 - /
(חמישה ימים ארבעה לילות ע"ב חצי פנסיון)
מחיר לאדם בחדר זוגי  ₪ 4,151 -מחיר לחדר יחיד ₪ 5,651-
מחיר ליחיד בחדר של שלושה – ₪ 4,141
הנופשון כולל הסעה מהכפר ,טיול מודרך ,אירוח ע"ב חצי פנסיון ועוד הרבה פינוקים.
מספר המקומות מצומצם ,אנא מהרו להירשם!
פרטים נוספים והרשמה (בתשלום בלבד) במשרד הוועד.

"עלובי החיים" – מחזמר לסבים ולנכדים בחופשת פורים
יום שני ( 44.4.41שושן פורים) בשעה  46:11אולם רובינא  -תיאטרון הבימה ,תל אביב
מחיר למבוגר , ₪ 511 :מחיר לנכד₪ 401 :
מתאים לנוער מגיל 46
כולל :הסעות הלוך ושוב ,כרטיסים במקומות הטובים ביותר
כל הקודם זוכה
ההרשמה (בתשלום בלבד) במשרד הוועד .לאחר התשלום לא ניתן לבטל

ספרייה

ספרים חדשים בספרייה

לפעוטות
מבט מקרוב על בתים של חיות – אנה מלבורן מבט מקרוב על גן חיות – אנה מלבורן
אמא ,מה זה עושה – מיה מיטב
קוקו – נירה הראל
שישה בשקיק אחד – לוין קיפניס
לקטנטנים
הירח התבלבל – חיה מגנה
טינקל – קתרין הולברד

למלא את הדלי – טובי ראת ומרי רקמיר
גשם ,ברק ורעם – שרה זלוף
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לילדים
טפיטי והמסע לקצה העולם – יוליה במה
 – Starwarsתקווה חדשה – רידר וינדאם
ג'ונם – צדוק צמח
מואנה – דיסני
בוגומגום – באטריס פונטנל
ליני – אליס פנטרמילר
ככה ככה זוזי שמש – דפנה בן צבי
האטי בי – שירתה של הדרקונית – קלייר טיילור סמית
לוטה עוזבת את הבית – אסטריד לינדגרן
המכשפות מכפר בנוונטו – ג'ון במלמנס מרסיאנו
הנשיכה נלי ומסיבת בית הספר – ארהרד דיטל
לנוער
עץ המשאלות – ויליאם פוקנר
מתגלגלת – ויקטוריה ג'יימיסון
ילדי המסילה – אדית נסביט
עץ המשאלות – ויליאם פוקנר
צוללן הערפל – ג'ואל רוס
ג'ורג'י – דיקלה קידר
יומניו של חנוו  – 44ג'ף קיני
מצחיק – ג'יימס פטרסון
אני מייקי – גליה עוז
פלורה ויוליסס – קייט די-קמילו
ערי הזהב הנסתרות – סקוט אודל
אני סוג של לוזר – ג'ים סמית
יד הנחושת – הולי בלק וקסנדרה קלייר
צוללים קדימה – דבורה עומר
אווטאר – כשף האוויר האחרון – ג'ין לואן יאנג
עשרים אלף מייל מתחת למיים – ז'ול ורן
העיר הצמאה  -קארי ראיין וג'ון פארקי דיוויס
המפה של כל המקומות  -קארי ראיין וג'ון פארקי דיוויס
משימה עולמית  – 51סין – גלילה רון פדר עמית
חבורת ידיעת הארץ  – 41גלילה רון פדר עמית
משימה עולמית  – 54בלגיה – גלילה רון פדר עמית
למבוגרים
כתב סתרים – שושי בריינר
תני לי לאחוז בידך – טובה אלסטרדל
קיץ אלכסנדר וני – יצחק גורמזאנו גורן
תישארי – תמי בצלאלי
אפשרויות של שנינו – לורה בארנט
מיסטר סקווישי – דייוויד פוסטר וואלאס
אווה ושאר הדברים – מאור שכטר
ימי עלמה ותום – דן שביט
רוכלי האהבות – יוסי אבני-הלוי
לדעת אהבה – דריה מעוז
שמשהו יקרה – יאיר אגמון
מכתב אחרון ופרידה – ג'וג'ו מויס

והמלך לא ידעה – חוה עציוני-הלוי
שרויה באפלה – סי-ג'יי רוברטס
המלכה מקטווה – טים קרותרס
את מתה – פיטר ג'יימס
סופגנית – ג'ולי מרפי
הבובה – בולסלב פרוס
זאב בודד בירושלים – אהוד דיסקין
אבדון ותפארת – טל שקד
הביטו בחלב – אימבולו מבואה
 1דקות אחרי חצות – פטריק נס
סיפורו של אהרון – ג'ים שפרד

הספרייה נמצאת במתחם בית הספר בבניין הראשון מצד דרום.
שעות הפתיחה בימים שני וחמישי.43:41-46:41 ,
אפשר לשלוח הזמנות ,בקשות והודעות בדוא"ל
לכתובת sifriya@beit-yitzhak.org.il
 דרושים מתנדבים
 שירות חדש בספרייה מיועד למנויים בעלי קשיי ניידות :ספרייה עד הבית
התקשרו והספרים יגיעו אליכם הביתה
רותי

להתראות בספרייה 
4

הודעות המועצה האזורית

פסולת אלקטרונית ומוצרי חשמל – הסדרי פינוי בעמק חפר:
בשעה טובה מסתיים תהליך ארוך שאותו הוביל משרד הגנת הסביבה ,ובו הוסדרה ההתקשרות
עם גוף מוכר לצורך פינוי פסולת אלקטרונית למיחזור.
כידוע ,אנו בעמק חפר מקפידים על שמירת הסביבה וידועים כבעלי זיקה חזקה במיוחד לטבע ולא
רק מטעמי חוק וסדר .תושבי עמק חפר בחרו לחיות בידידות עם החי והצומח ,עם הפראי
והמעובד .לשם כך נשאף להוביל תהליכים ופתרונות תומכי סביבה באשר הם.
בעמק חפר פעלנו על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה ,כולל מכרז שבסופו נבחר הגוף המוכר–
אקומיוניטי.
הסדרי הפינוי כלהלן:
 .4מכשירים גדולים כגון מקרר ,מכונת כביסה ,מייבש ,מדיח ,טלוויזיה גדולה – ניתן לפנות בשתי
דרכים:
א .אם רוכשים מכשיר חדש ,החברה והמוביל שדרכם נרכש המכשיר החדש ,מחויבים לפנות על
חשבונם את המכשיר הישן מביתכם.
ב .אם לא רכשתם מכשיר חדש אך ברצונכם לפנות מכשיר ישן – ניתן להירשם במוקד המועצה
עבור שירות פינוי בתשלום של עד  ₪ 401שיבוצע ע"י חברת אקומיוניטי .עם הצטברות של לפחות
 41הזמנות יתבצע פינוי מאורגן.
 .5מכשירים קטנים ובינוניים כולל ציוד נילווה (כבלים ,מטענים) כגון מיקרו ,מחשב ,תנור קטן,
טלוויזיות לא גדולות ,וכל מכשיר או ציוד נילווה עד גודל מיקרו -ניתן יהיה לפנות לעגלת מחזור
ייחודית אשר תעבור ביישובים ותעמוד לרשות כל קובץ יישובים ,מספר ימים בכל רבעון.
המועצה תודיע למזכירויות היישובים הרלוונטיים על מועדי הצבת העגלה בישובים אלו .העגלה
מעוצבת באופן מיוחד לייעודה.
 .4סוללות – הפינוי ימשיך להתבצע למיכל המוצב במרכזי ההפרדה למחזור ביישובים.
אנו מאחלים הצלחה בהטמעת צעד נוסף לקראת שמירה על הסביבה ועל צביון העמק.
בברכה ,מחלקת איכות סביבה ,קיימות ותברואה ,מועצה אזורית עמק חפר

ברכות
ברכות לניתאי קלעי
עם גיוסו לצה"ל,
בהצלחה!
צוות חיילים

פינת המודעה הקטנה
 Black Marketמכירת בגדי מעצבים ישראלים במחירי סוף
עונה ,תכשיטים ,שקפקים ופרטי עיצוב לבית6-1.4 .
שישי  41:11 -13:11שבת  40:11- 41:11רחוב העליה .51
מחפשים בייביסיטר קבועה (עדיפות לאחרי צבא)
זמינה בשעות אחה"צ והערב .
משפחה עם שני ילדים מחפשים בית להשכרה באזור
משפחה מחפשת לקנות בית בהרחבה

אנו משתתפים בצער המשפחה
על מות

ראובן גץ ז"ל
מתושבי הכפר
5

גילי

115-6104351

חן

115-1155165

טל
טל רז

115-1614100
115-1614100

