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

גיליון מס' 1036

יום ו'  24במרץ 2017

הודעות משרד הוועד

תושבים המעוניינים לקבל את "השבוע בכפר" דרך הדוא"ל ולעזור בשמירה על כדור הארץ
מתבקשים ליצור קשר בכתובת vaadmekomi@beit-yitzhak.org.il

תרבות עמק חפר

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 :קטגוריית נוער וקטגוריית 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 ,קטגוריית 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 קטגורייה 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.

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 מחלתם.
לצערנו ,משנה לשנה גדל מספר האנשים הזקוקים לעזרה בהכנת /קבלת ארוחת חג.
זוהי השנה השביעית בה אנו-תושבי עמק חפר בכלל ותושבי בית יצחק בפרט ,לוקחים חלק
בפרויקט.
כיצד ניתן לעזור?
 .2הכנת מנות ירק – אנטיפסטי ,גבץ' ,מוקפץ וכו'.
 .1הכנת קציצות
היעד לחג הזה –  4500מנות קציצות ו 2000-מנות אנטיפסטי.
המעוניינים/ות לקחת חלק נא לפנות לחנה מטרני שפיגל 052-3843951

התרמה שנתית ללניאדו
השנה מוקדשת התרומה לרכישת מכשיר אקו לב.
אנו קוראים לתושבי בית יצחק לתרום ,כבכל שנה ,ולהיות שותפים בהצלת משפחות.
את התרומות ניתן להעביר דרך זאב שצר ת.ד 35 .בכפר.
על כל תרומה תונפק קבלה מאושר לניכוי מס.
בברכת בריאות ,זאב שצר

מקהלת מורן בית יצחק
מקהלת מורן מזמינה את חובבי המוסיקה והשירה.
הזדמנות חד פעמית לצפות בסדנא עם מנצח נפלא מאנגליה ,שיעבוד עם מקהלות מורן
ובריזה.
יום ראשון ה 26.3.17 -החל מהשעה  20:00בבית העם בבית יצחק.
כניסה חופשית.
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מועדון  60ונהנים
 יום שלישי  28.3במועדון פייס ,בשעה  17:15ירצה הראל חורב ,תושב הכפר .הנושא:
"מהפכת הרשתות החברתיות במזה"ת מהאביב הערבי ועד פיגועי היחידים".





יום שלישי  4/4בשעה  17:15סידור פרחים לפסח בהנחייתה של גלית רוסמן.
יום שלישי  11/4פסח  -חג שמח.
יום שלישי  18/4בשעה  17:00נצפה בסרט .פרטים יפורסמו בהמשך.

הרשמה להסעה אצל ליאת במשרד הוועד טל'  09-8611789עד יום שני בצהריים.

מועדון קפה אירופה
מפגשים לניצולי שואה ובני הדור השני במועדון לחבר בקיבוץ מעברות.

יום רביעי  29.3.17בשעה  .10:00והפעם "הומור יהודי מלא טעם וחן" עם ד"ר בלהה
רובינשטיין  -הומור יהודי ,חוצה גבולות של זמן ומקום .נצחק יחד עם יהודי העיירות
הקטנות ,לא נדלג על חלם ונכיר בדחנים חכמים .נהנה מצחוק משחרר וחיוך מאיר פנים.
להרשמה :יונה  /רלי  09-8981634או 09-8973321

קול קורא!
אירועי פסח בפתח ואנחנו בקאנטרי בית יצחק
מחפשים אומנים ,יוצרים ולהקות שירצו להציג את מרכולתם
ביריד החג הקרב ובא.
היריד יתקיים בתאריך  13.4.17בסימן מקומי ויערך במדשאת הקאנטרי
נשמח לשמוע מכם –  ,09-8338090צוות קאנטרי בית יצחק
הזדמנות אחרונה להירשם לקורס מצילים בקאנטרי בית יצחק
הקורס בהדרכתם של חונכי המצילים בני כנען ודני רבס
ובפיקוח משרד העבודה והרווחה.
*** למסיימים תוענק תעודת מציל מוסמך ***
בדבר פרטים נוספים נא לפנות לבני כנען  / 052-2805204קאנטרי בית יצחק
*** 09-8338090הנחות ינתנו לאלו שימצאו מתאימים למשרת מציל בקאנטרי.
"ארגמן" -הצלה ,עזרה ראשונה והחייאה ת.ד  11000רמת גן ,מיקוד5200901 :
דוא"ל bennycnaan@walla.com :אתרhttp://www.matzilim.co.il :
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כדורמים
הישגים מרשימים לקבוצות הנערים
מועדון הכדורמים זכה לכבוד גדול כאשר העפיל לשני גמרי גביע המדינה לגילאי 14
ולגילאי  .16עצם ההעפלה לאירוע גמר גביע המדינה הינו הישג ענק למועדון.
בחודש האחרון נעשתה הפסקה של משחקי הליגה לטובת משחקי גביע המדינה לגילאי 16
ו .14-קבוצת גיל  16גברה בשמינית הגמר על אשדוד ,ברבע הגמר על גליל עליון ובחצי
הגמר על פ"ת על חודו של שער אחד ,תוך משחק הקרבה הרואי של השחקנים.
במשחק הגמר פגשה הקבוצה את קריית טבעון ובסיום  6:3לצפוניים.
קבוצת גיל  14גברה בשמינית הגמר על קריית טבעון ב' ,ברבע הגמר על חיפה ובחצי הגמר
על ת"א .במשחק הגמר פגשה הקבוצה שוב את קריית טבעון וגם כאן ידם של הצפוניים
הייתה על העליונה והמשחק הסתיים בתוצאה .7:5
שני הגמרים היו אירועים יוצאי דופן כאשר מאות גדשו את הבריכה האולימפית במכון
וינגייט וסיפקו אווירה מדהימה.
קבוצת הנוער עד גיל  18סיימה את הליגה הסדירה במקום השלישי ותחל בשבת הקרובה
את משחקי הפלייאוף .סדרת חצי הגמר תפגיש את הקבוצה מול אסא ת"א.
הסדרה תשוחק בשיטה של הטוב משלושה משחקים.
משחק מספר 25.3.17 :1
משחק מספר 1.4.17 :2
משחק מספר ( 3במידת הצורך)8.4.17 :
כל המשחקים יתקיימו בבריכה האולימפית במכון וינגייט.
בשבת האחרונה התקיים טורניר בגבעת השלושה לילדי קבוצת העתודה (ביה"ס
לכדורמים) .בטורניר לקחו חלק הילדים בגילאי  12-9של המועדון אשר עושים את תחילת
דרכם.

כדורסל
תוצאות המשחקים האחרונים
הקבוצה

היריב

בית  /חוץ

תוצאה

ניצחון /
הפסד

נערים ב
ילדות
קט סל ב

תל מונד /צורן
טירה
ג'ת

בית
חוץ
חוץ

57-41
26-18
57-27

ניצחון
ניצחון
ניצחון

המשחקים הקרובים – בואו לעודד!
קבוצה

היריב

יום

תאריך

שעה

בית/חוץ

נערים ב

בת חפר

א

25/3

19:30

חוץ

ילדים ב

אבן יהודה

ש

25/3

19:00

בית

קט סל א

צורן /קדימה ו

24/3

15:45

בית

טל פרי
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נוער בית יצחק
ההרשמה לטיול פסח של התנועה נסגרה!
שיהיה בהצלחה לצוות ולחניכים!
מוזמנים להגיע לצעדת תנועת הנוער
ולהצטרף אלינו לחגיגות ה 30-של התנועה בטיול!
לרגל שנת ה 30-לתנועת הנוער תתקיים צעדת תנועת הנוער  -אירוע שיא לחניכי התנועה
ולקהילות היישובים ,ביום האחרון של טיול פסח התנועתי.

הצעדה מתקיימת בתאריך  ,4/4/17יום שלישי.
בתכנית:
שני מסלולי צעדה לבחירה:
 )1מסלול תנועתי –  5.5ק"מ – נקודת התחלה במתחם המועצה האזורית דרום השרון.
הליכה על שביל ישראל דרך גן לאומי מקורות הירקון ועד לגן לאומי תל אפק.
 )2מסלול משפחות –  1.5ק"מ – נקודת התחלה בגן הלאומי מקורות הירקון לגן לאומי
תל אפק.
שני מסלולי הצעדה נפגשים בגן הלאומי תל אפק ,שם יתקיים הפנינג תנועתי
חגיגי וגדול -תחנות והפעלות ,ג'ימבורי לקטנטנים ,הרקדה המונית ,הדרכות
של רשות הטבע והגנים ,יצירה ועוד!

מופע סיום של "קפה שחור חזק" !
עלות הצעדה –  ₪ 30למשתתף .חניכים שמגיעים מטיולי פסח מגיעים
לצעדה כחלק מהטיול ולא נדרשים בתשלום.
הצעדה מיועדת להורי החניכים ,תושבים מהקהילות ,משפחות ,חברים ושותפים.
להרשמה ופרטים נוספים בנוגע להסעות ולו"ז באתר:
/ www.ihudnik.co.ilהרשמה-לצעדה

 Noarby08@gmail.comשחר גצלר 052-8515865
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מרפאת בית יצחק

סדנא לגמילה מעישון

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

תודות
בשבת האחרונה חגגנו לבננו עידו בר מצווה בבית הכנסת שלנו בכפר .ברצוננו להודות לרב שיר,
לרב פיש ,לדני רבס ,למיכל מוסקוביץ ולכל באי בית הכנסת על החוויה הנפלאה והמרגשת
שהייתה לנו ועל האווירה המשפחתית והמחבקת שהפכה את האירוע למיוחד ומשמעותי .
ישר כח.

משפחת אלדרור

פינת המודעה הקטנה
רן

סטודנט ישמח לקבל זוג אופניים במצב סביר.

יריד האביב של  . Black Marketמכירת בגדי מעצבים ישראלים ,גילי
סוף עונה וקולקציות חדשות ,תכשיטים ומתנות לחג.
 25-24.3שישישבת  .16:00-10:00רחוב העליה 20
דרושה עוזרת בית ,יום בשבוע.
מכירת החזיות חוזרת! לנערות ,לנשים ,כל המידות ,במחיר
אחיד  .₪ 85יום רביעי  .29.3בין  ,18:00-22:00הבוסתן  .4כולן
מוזמנות.
שיעורים פרטיים במתמטיקה לגילאי יסודי ותיכון ,מסטודנטית
להנדסה ברופין בעלת ניסיון והמלצות.
בית להשכרה  109מ"ר 3 .חדרי שינה גדולים ,סלון נחמד ,מטבח,
שני חדרי רחצה ,תריסים חשמליים וחמישה מזגנים.
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054-4280584
052-6083920

052-6922425

אורני

054-4874808

נגה

052-3321256
054-2350035
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