כתובת הוועד vaadmekomi@beit-yitzhak.org.il -

יום ו'  17במרץ 2017

גיליון מס' 1035

הודעות משרד הוועד

תושבים המעוניינים לקבל את "השבוע בכפר" דרך הדוא"ל וכך לעזור בשמירה על כדור הארץ
מתבקשים ליצור קשר בכתובת vaadmekomi@beit-yitzhak.org.il
איסוף גרוטאות לחג הפסח
איסוף הגרוטאות ייערך ביום ראשון ה 19.3.2017 -החל משעות הבוקר המוקדמות.
אין לשים על הגרוטאות צמיגים ,פלטות אסבסט או דברי בטון.
יש להפריד גרוטאות מגזם.

קאמרי לעת ערב

סדרת קונצרטים חדשה בבית יצחק
עורכות :אירית רוב ואלה טובי

קונצרט מס' 4
מוצאי שבת ,18.3.2017 ,בשעה  20:30בבית העם

אהבה בפריז
אופרה בטירוף :סטנד-אפ אופרה
אירית רוב ,פסנתרנית
עינת ארונשטיין ,סופרן דוד זבה ,זמר ושחקן
בחציו הראשון של הקונצרט שירי אהבה ושנסונים צרפתיים
בחציו השני מופע פרודיה על הקונצרט המוסבר :תולדות השירה האופראית מראשיתה ועד ימינו.
דוד זבה משתולל ,מנגן ושר דואטים מאופרות מפורסמות שלא נכתבו מעולם.
סדרת הקונצרטים 'קאמרי לעת ערב' מתקיימת בתמיכת הקרן לחינוך ולתרבות ע"ש יצחק פוירינג

כרטיסים במחיר  ₪ 40בערב הקונצרט בכניסה.
כיבוד קל ,קפה ועוגה.
יין באדיבות יקב אלכסנדר

ארוכה ויפה הייתה העדלאידע...
אפילו מזג האוויר לא היה יכול לנו ...התחיל בטפטוף והסתיים -אמנם עם רוח ,אבל שמים בהירים
שאפשרו לתהלוכה המפוארת לעבור בהצלחה.
נראה שהנושא גרם לאנשים להשקיע מאמץ ולחשוב קצת יותר :העגלות היו מרשימות! כל הכבוד
למשתתפים הרבים( .אהבתי במיוחד את עגלת "חומה ומגדל" שאותה נהג תאילנדי ...ברוח החיים
כיום)
אבל מה שווה עדלאידע ללא קהל?? אז תודה לתושבים הרבים ולאורחיהם שבאו לעודד וליהנות
מהאווירה הפורימית של העדלאידע .עמדו וישבו לאורך כל הדרך -כך שגם למשתתפים הייתה
מוטיבציה להישאר בשיא כושרם עד סוף המסלול.
תודה לצוות הבנות שארגן הכל:
חן גל-אור (פרידלנדר) ,רעות מקורי ,רחלי שגיא  ,עינת קורן.
לשופטות:
שושי יצחקי ,שלומית שניצר ,נאווה קוברסקי ,אורית ביטמן ,וחנה חרט וליעלי שגב שריכזה את
כל התוצאות.
למתנדבי מג"ב שאבטחו אותנו :ברוך גלילי ,איקי וגנר ,כרמי לסקי ,רונן אלדרור ,אורן סופר
ולשוטר הקהילתי רון גואטה .תודה גם לאיל גולן ולאלי ליאור על הדאגה ועל אישור המסלול.
תודה ענקית לעופר בן זאב ,האחד והיחיד ,שמגיע כל שנה הביתה במיוחד להוביל את
העדלאידות בכפר מאז ומעולם ואיננו מוכן להחמיץ שום הזדמנות! תודה רבה!
תודה לעמוס ברקאי שהסיע את עופר במכונית בסבלנות כל הדרך ולמשפחת מאיר בני ודוידו על
"תרומת" המכונית.
תודה למחלקת הקרטיבים :יעל ברקאי ,ולמחלקות הפרסים לכל הקבוצות :רותי קלעי ,שושי
יצחקי ,ורחלי שגיא.
תודה לסער טאובר על מקרר הארטיקים ועל עבודתו כ"מזרז העגלות" לשם צמצום הרווחים
בשיירה.
תודה ל"מחלקת הנוער" שחר גצלר הרכזת ,נופר קרבס  ,נוגה ולכל הכתות והקבוצות שהשתתפו
בצורה שמחה וצבעונית כל כך.
אלפי תודות למלי שתמיד דוחפת את כולם מאחור ,בודקת אישורים לעגלות ,דואגת לארטיקים,
לפרסים לילדים ולמשתתפים ומוודאת שהכול מתנהל כשורה.
תודה למשפחות שחילקו מים בדרך :משפחת רוזנבלום אבי ונעמי ,משפחת הלר אודי ואסנת
וחבריה ,ומשפחת שחם וחבריה.
חג פורים שמח לכולם!
ג'ודי יו"ר תרבות
תוצאות שיפוט עגלות העדלאידע
קבוצה
גן תפוז
כיתה ב'
כיתה ד'
כיתה ז'
כיתה יב'

מקום
1
1
1
1
1

כץ ,גולן,דויטש וגל
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נושא
אבירים ונסיכות
תקופת האבן
גלגולו של טלפון
אינדיאנים
מסיימים תקופה
משפחות
תקופת העבדות השחורה :מעבדות לחרות

תרבות עמק חפר

הצגה לילדים בבית העם בית יצחק
ביום ראשון  19.3.17בשעה 17:30
"הביצה שהתחפשה"  /לוין קיפניס
עם השחקנית מעין הלל-לוין מתיאטרון "בשבילי המעיין"
ביצה שלא רצתה להיות ביצה והתחפשה לפרח ,לפטרייה ,לליצן ועוד
ולבסוף גילתה שהיא ...אפרוח...
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תחרות הסיפור הקצר  -לקראת שבוע הספר
"קול קורא"  -תחרות הסיפור הקצר 2017

לכבוד שבוע הספר העברי לשנת תשע"ז  ,2017 -תתקיים גם השנה תחרות הסיפור הקצר .התחרות
פתוחה לכל תושבי עמק חפר.
התחרות תתקיים בשתי קטגוריות :קטגורית נוער וקטגורית מבוגרים.
המעוניינים להשתתף בתחרות ישלחו סיפור אחד בלבד בשלושה עותקים לכתובת הבאה:
"תחרות הסיפור הקצר" ,הוועד המקומי בית יצחק שער-חפר.
יש להכניס את שלושת העותקים למעטפה אחת.
שם הכותב ,קטגורית הסיפור (נוער או מבוגרים) כתובת ומספר הטלפון שלו ייכתבו על גבי המעטפה
או על פתק נלווה בתוכה (ולא על גבי דפי הסיפור) .אין לשלוח סיפורים בדואר האלקטרוני!
הסיפורים ייקראו בעילום שם על ידי חבר שופטים.
כללי התחרות:
 .1הסיפורים ייכתבו בשפה העברית בלבד ,ויכללו עד  2,500מילים.
 .2על הסיפור להיות פרי יצירה מקורית של המשתתף ושלו בלבד.
 .3כל משתתף רשאי להגיש לתחרות סיפור קצר אחד בלבד ,פרי עטו.
 .4המועד האחרון להגשת סיפורים לתחרות הוא – 21.5.2017
 .5את הסיפורים יש לשלוח ל"וועד מקומי בית יצחק".
 .6הסיפורים ושמות מחבריהם יפורסמו ע"י המערכת.
לשלושת כותבי הסיפורים הנבחרים בכל קטגוריה יוענקו פרסים (שוברים לרכישת ספרים) בערב
מיוחד ,בהשתתפות הסופרת איריס אליה כהן ובליווי מוסיקלי של גבריאל הדר ,שיתקיים ביום ד'
 ,14.6.2017בשעה  20:00בבית העם בבית יצחק.

פינת הארכיון
במסגרת עבודות
הנערכות בארכיון,
אנו מוצאים מדי
פעם הודעות או
מאמרים מעניינים.
הנה דף קשר
מפברואר .1965

3

חמשוק אביבי
יום חמישי ה 6.4.17-בשעה  16:30בגן האס
 חמשוק – מכירה ,קנייה והחלפה של משחקים ,ספרים ושאר דברים עד ₪ 5
 איסוף ירקות (כרובית ,גזר ,תפו"א ,חציל ,קישוא ,בצל ,בטטה וכו') ומוצרים (מצות ,יין
ותירוש וכדומה) עבור פרויקט כרובית.
קהילה מדליקה
תושבי בית יצחק-שער חפר נרתמים ,מכל הלב ,ל"פרויקט כרובית"
"פרויקט כרובית" הוא יוזמה פרטית של רווית ,שבזמן לימודי הרפואה שלה בישלה ארוחות חג
לאנשים המבוגרים אצלה במחלקה.
מטרת הפרויקט :לאפשר למי שאין ביכולתו לבשל ,מפאת נכות או מחלה קשה ,לאכול בחגים
ארוחה טעימה ומכובדת ,ולא מזון מקופסאות שימורים.
המקבלים הם בעיקר ניצולי שואה ,וטרנים וחולים ,וגם משפחות שאין ביכולתן לבשל ,ולא
מסיבה כלכלית בלבד .מדובר באנשים ,שגם לו היה להם הכסף לקניית המצרכים ,לא היו
מסוגלים לבשל בעצמם ,מפאת גילם או עקב מחלתם.
לצערנו ,משנה לשנה גדל מספר האנשים הזקוקים לעזרה בהכנת /קבלת ארוחת חג.
זוהי השנה השביעית שבה אנו-תושבי עמק חפר בכלל ותושבי בית יצחק בפרט ,לוקחים חלק
בפרויקט.
כיצד ניתן לעזור?
 .2הכנת מנות ירק – אנטיפסטי ,גבץ' ,מוקפץ וכו'.
 .1הכנת קציצות
הייעד לחג הזה –  4500מנות קציצות ו 2000-מנות אנטיפסטי.
המעוניינים/ות לקחת חלק נא לפנות לחנה מטרני שפיגל 052-3843951

פינת הביטחון

בשבועות האחרונים אנו חווים עליה בכמות ההתפרצויות לבתים 4 .התפרצויות בשבועיים
האחרונים.
מזכיר לכולם יש להפעיל את מערכות האזעקה החיצוניות גם בזמן השהייה בית ,אם לא
מתרוצצים החוצה ופנימה (מנוחת צהריים ,שעות הערב המוקדמות).
יש צוות כוננות ש"מוקפץ" בכל אירוע ומנסה למנוע את המשך התגלגלות האירוע ,קרי פריצה
לבתים נוספים .פעילות זו מתבצעת לעתים בפעילות שנראית עצימה ומלווה בסירנות.
בימים אלו אנו עמלים על תוכנית המצלמות למרחב הציבורי במושב .מערך המצלמות הינו נדבך
חשוב בתוכנית הביטחון והוא יסייע לנו רבות במניעה ,בתיעוד ובתחקור אירועים שמתרחשים
במושב .במקביל וכחלק ממערך המצלמות אנחנו רוכשים בימים אלו מצלמות ניידות שיסייעו
באיתור כניסת אנשים בלתי רצויים דרך המרחב החקלאי לתחומי המושב.
בהזדמנות זו אני רוצה להודות לחברי המושב שמתנדבים למג"ב ובראשם ברוך גלילי שסייעו
באבטחת העדלאידע :כרמי לסקי ,רונן אלדרור ,אורן סופר וכמובן גם לאיקי הרב"ש ולרון גוואטה
השוטר הקהילתי שלנו.
סוף שבוע שקט לכולם ,איל גולן

מועדון  60ונהנים
 21.3.17 במועדון פייס בשעה  17:15מופע יחיד של שי ברנר בסקסופון סופרן מוסיקת ג'ז,
כלייזמרים ,מוזיקה יהודית ועוד .המפגש מלווה בהסברים ובאנקדוטות בנושא.
 28.3.2017 במועדון פייס ,בשעה  17:15ירצה הראל חורב ,תושב הכפר ,הנושא" :מהפכת
הרשתות החברתיות במזה"ת מהאביב הערבי ועד פיגועי היחידים"
הרשמה להסעה אצל ליאת במשרד הוועד טל 09-8611789 .עד יום שני בצהריים.
מקומות אחרונים לטיול לדרום ספרד למחזור ראשון בתאריכים17-10.5.2017 :
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נוער בית יצחק
חג פורים חלף..
החגיגות היו רבות ושמחות!!
תודה לכל מי שהיה שותף ופעיל בהקמת העדלאידע הנהדרת,
וכל הכבוד לכל השכבות שהרימו עגלות יצירתיות ,מושקעות ומרהיבות.
כמובן ,כל זאת בעזרת מדריכי הקבוצות מהתנועה ובעזרת ההורים היקרים.
תודה להורים שהובילו את הפרויקטים בשכבות הגיל השונות ,התהליך היה
מוצלח ומהנה לכולם וכמובן הדרך למטרה היא חשובה לא פחות עם לא יותר.
במעבר חד אנו קופצים לחג הבא שמתקרב אלינו..

פסח!
.1

טיול פסח תנועת הנוער ! 4-2.04

גם השנה בפסח נצא לטייל! והפעם צפונה לאזור הכרמל הירוק והיפיפייה! הלינה
תתקיים בחניון יער עופר ,נטייל במסלולים :יער עופר ,נחל רקית ורמת הנדיב .עלות הטיול
הינה ₪ 390
ההרשמה מתבצעת דרך הלינק הבא (נשלח אליכם בקבוצות הוואטס אפ ובמייל):
https://sites.google.com/site/betyitzhak/---2016?pli=1

ניתן להירשם לטיול עד תאריך  21.03בשעה .21:00

 .2צעדת תנועת הנוער!
תנועת הנוער "האיחוד החקלאי" חוגגת  30שנה ולכבודה נצא לצעדה יחד עם כל
יישובי התנועה והקהילות .הצעדה הינה חלק מטיול פסח ,ביום השלישי של הטיול נצא
מאזור הכרמל למרכז הארץ לחגוג יחד אתכם! פרסומים נשלחים אליכם ,נשמח לראות
אתכם ב  4.04יחד איתנו!

.3

טיול הכנה לצוותים לקראת פסח 18-17.03 -סוף שבוע הבא!

צוות בית יצחק 2016-2017

"אם ברצונך שאנשים יראו דברים באופן שונה ,קח אותם למקום בו לא היו מעולם"
המנגווי)
 Noarby08@gmail.comשחר גצלר 052-8515865
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(ארנסט

מרפאת בית יצחק

סדנה לגמילה מעישון
אנו שמחים להודיע על פתיחת סדנה נוספת לגמילה מעישון.
הסדנה כוללת  8מפגשים ,אחת לשבוע ,ללא השתתפות עצמית.
היא תיפתח ביום חמישי  18.05.2017בשעה .18:00
הסדנה מומלצת מאד עם תוצאות הצלחה של עד !100%
להרשמה יש לפנות למרפאת בית יצחק .09-8822712

ברכות

ברכות למתגייסים לצה"ל
אור פינר
מאי גורן
שחר בן צבי
בהצלחה!
צוות חיילים

ברכות למשתחררים מצה"ל
תומר בסר
יואב קוטנר
בהצלחה באזרחות
צוות חיילים

חדש -עגלת פסולת אלקטרוניקה ומוצרי חשמל – עוברת בין הישובים
בין התאריכים  23.3.17 – 16.3.17תוצב עגלת פינוי פסולת אלקטרוניקה במרכז המיחזור בבית
יצחק (ליד המרכולית).
ניתן להביא מכשירים קטנים ובינוניים כגון :מיקרו ,מחשב ,תנור קטן ,טלוויזיות לא גדולות וכל
מכשיר עד גודל מיקרו וגם ציוד נלווה (כבלים ,מטענים) אנו מבקשים לא להביא מכשירים
גדולים כמו מכונת כביסה ,מקרר ,מדיח .לפינוי מכשירים כאלה ניתן להירשם במוקד המועצה
בטלפון  107עבור שירות פינוי בעלות של עד .₪ 180
פינוי הסוללות ממשיך להתבצע במרכזי המיחזור.
אנו מאחלים בהצלחה בהטמעת צעד נוסף לקראת שמירה על הסביבה וצביון הכפר.
מחלקת איכות סביבה
מועצה אזורית עמק חפר

הודעות

תערוכה אחרי השריפה הגדולה
עברו שלושה חודשים מאז השריפה בחיפה והחיים ממשיכים ,גם לאלו שנשרפו להם הבתים.
אחת מהם היא יעל בלבן ציירת מוכשרת ומוערכת שמציגה במוזיאונים ובגלריות.
אני מארחת תערוכת מכירת ציורים שלה אצלי בבית .על מנת לסייע ככל הניתן לשיקום הבית.
ביום חמישי  16.3פתיחה  ,22:00 -16:00-שיח עם האמנית 20:00
ביום שישי  16:00-10:00בשבת  22:00-10:00ושיח עם האמנית בשעה 18:00
אשמח לראותכם ,הזמינו חברים
גלית רוסמן 054-4614101

פינת המודעה הקטנה
למכירה בהזדמנות :נדנדת ספסלים לילדים לגינה ,כלוב עומד
גדול לתוכי ,על גלגלים ,כחדש ,בחצי מחיר.
מחפש נער /ה לעזרה בעבודת גינון.
מחפשת מטפלת לתינוקות בת  5חודשים ל 5שעות כל יום
שמש חנוכיה מוכסף בצורת כוסית אבד בעדלאידע בשבת בדרך
השדות בקרבת הבי"ס .נודה למוצא הישר
להשכרה בית בשער חפר ,בשטח של  65מ"ר כולל מחסן וחנייה.
לאחר שיפוץ .החל מ 1.7.17
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רן פרי

052-2550465

רמי בארי
נטלי
כוכי

052-8323060
054-8141144
050-7436375
052-3153881
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