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

גיליון מס' 1401

יום ו'  5במאי 7412

תרבות
לקראת טקס שבועות
הטקס יערך בתאריך  5.13בשעה  .1:00במגרש בשער חפר -נא לרשום ביומנים!!
כדי שהטקס יתנהל כסידרו להנאת כל התושבים אנו זקוקים ל:
 1.מתנדבים נוספים שייתנו כתף באירגון האירוע1
 12בעלי רכבים שיעזרו באיסוף הטנאים מהמגרש בשער-חפר למקום קרור בכפר1
 15בעלי רכבים שיסיעו את הטנאים לנתניה לאחר החג -למסגרת אליה יתרמו הטנאים1
 14במתחם האירוע מתוכנן שוק איכרים :תושבי הכפר המעוניינים למכור תוצרת חקלאית
בלבד -נא ליצור קשר עם איריס (הרשומה מטה)1
 13הורים לתינוקות שנולדו בין חג השבועות הקודם לחג השבועות השנה מתבקשים לרשום
את שמות התינוקות ,בציון מין התינוק ,ושם הוריו -בוועד1
 16מבוגרים שרוצים להשתתף בריקוד מבוגרים בטקס שבועות נא ליצור קשר עם איריס1
חג השבועות מאפשר לנו לחגוג כקהילה חקלאית  1אנו מבקשים מכל התושבים אליהם יפנו
המתנדבים -להיענות ברצון1
הצלחת האירוע תלויה בכולנו1
מקוות להענות גדולה,
איריס (טל ) 030-1144451 1וגו'די

קאמרי לעת ערב

סדרת קונצרטים חדשה בבית יצחק
עורכות :אירית רוב ואלה טובי

קונצרט מס'  5מוצאי שבת  10:.0 5.353105.בבית העם
שלושת הזוכים בתחרות רובינשטיין 7412
בקונצרט סיום עונה חגיגי
בשיתוף עמותת ארתור רובינשטיין הבינלאומית למוסיקה

יומיים לאחר סיום התחרות הבינלאומית לפסנתר ע"ש ארתור רובינשטיין ,נזכה לארח את שלושת
הזוכים במקומות הראשונים בקונצרט מיוחד בו יבצעו ממיטב הרפרטואר הפסנתרני
סדרת הקונצרטים 'קאמרי לעת ערב' מתקיימת בתמיכת הקרן לחינוך ולתרבות ע"ש יצחק פוירינג

כרטיסים במחיר  ₪ 40בערב הקונצרט בכניסה1
כיבוד קל ,קפה ועוגה1
יין באדיבות יקב אלכסנדר

החגים "הכבדים" מאחורינו...
החגים "הכבדים" מאחורינו ונותר עוד חג אחד בשנה זו1
כשקיבלתי עלי שוב את תפקיד התרבות חשבתי "איך אפשר לעבור שוב את מקבץ החגים הצפוף
הזה ושוב בהצלחה" 1זו הייתה הדאגה העיקרית שלי 1היום -לאחר הלילה הארוך והמרגש ,ואחרי
המנגל המסורתי של יום העצמאות אני יכולה להביט אחורה בסיפוק ולהגיד "הצלחנו!"1
"הצלחנו" -מפני שללא עזרת כל המתנדבים והנוער הנהדר לא היינו מצליחים להניע את האירועים
האלו1
ללא העזרה של עובדי הוועד מהמשרד ומחוצה לו -היו החיים הרבה יותר קשים1
שלושת האירועים של הימים האחרונים ,שכוללים את טקס יום השואה המכובד ,את טקס יום
הזיכרון לחללי צה"ל ,ערב חיילים מספרים וחגיגת ערב העצמאות ,הם אירועים שאי אפשר להרים
במטה קסמים 1כולנו הורגלנו לרמה גבוהה של ביצועים ,לערבים עם תוכן מעניין ולאירוע מכובד
ומכבד ביותר 1מרגש אותי תמיד לפגוש אנשים שהיו פעם תושבי הכפר והם תמיד חוזרים לטקסים
אלו אלינו -בגלל הרמה הגבוהה והתכנים המרגשים1
ברשימה זו אני רוצה להודות לאנשים שלקחו על עצמם את ארגון האירועים ואיסוף הצוות שעבד
איתם -בקיצור :הובלת חג1
כשאני פונה לאנשים ומבקשת מהם להתנדב לאירוע חג כולם מוכנים "לעזור אבל לא להוביל" 1גם
העזרה חשובה מאד אך ללא הובלה לא נוכל לקיים שום אירוע" 1מוביל חג" לא ניזרק למערכה
לבד ,יש לו את אנשי משרד הוועד שעומדים לעזרתו (מלי -בענייני לוגיסטיקה ,גיטי בענייני תקציב
וליאת בענייני פרסום) וכמובן שגם אני משתדלת לעזור ,לייעץ ,לשדך אנשי צוות מתאימים
ולתכנן 1כל יוזמה ברוכה1
אשמח מאד לקבל טלפון מתושבים המוכנים להיות "מובילי חג" – יש לנו שנה שלמה לפנינו1
תודות למובילי החגים:
ערב יום הזיכרון :רוחי שרייר וסימה מקורי1
טקס יום הזיכרון בבית הקברות :אהרונה נוי ושחר -רכזת הנוער1
"חיילים מספרים" :שלמה רביד ,עומר כץ ואלון קרפ1
יום העצמאות :רגב ואושרת גורן -שצלצלו ואמרו "אנחנו ניקח את החג" 1
רגב ואושרת בנו את "צוות מנצח יום עצמאות  "20.1שהיה מורכב מעוזרים רבים שכל אחד היה
אחראי על נושא מסוים מתוך שלל הנושאים שחג עצמאות מחייב 1ההכנות כללו ישיבות כלליות
לכולם וישיבות פרטניות עם כל "עוזר ראש צוות" על הנושא שלו 1יחד יכלו כולם לייצר את הערב
לכלל הכפר -שהוא האירוע הגדול ביותר שאנו מפיקים 1כך שהנטל בהובלת החג לא נופל על
הכתפיים של אדם אחד אלא מחולק בין הרבה מתנדבים ,דבר שמקל על כולם1
כמו כן ,אני מבקשת להודות למקהלת מורן שתמיד משדרגת לנו כל אירוע וכן לנוער הנפלא שלנו
שנירתם לעזור על הבמה ,מחוצה לה ,בסבלות ,בהקמה ,בפירוק ,כחלק מתוכנית הערב ובלקיחת
אחריות על הצלחת האירועים1
טקס שבועות מתחיל לקרום עור וגידים -אני מבקשת להירתם ולהיענות לכל פנייה מהמתנדבים
שכבר החלו בעבודתם להצלחת החג1
אירועים אלו הם שמייחדים אותנו כקהילה והם שנותנים לנו "גאוות חייל" על היותנו תושבי
הכפר הזה 1זוהי דרך נפלאה להכיר את הוותיקים ,את "החדשים" ,את הצעירים ואת הבנים
החוזרים בכפר ולהרגיש שייך1
תודה לכל אלו שלקחו על עצמם את המשימות ועמדו בהם בהצלחה 1תודה לכל המתנדבים
וה"מנודבים " ,שהיו לחלק מצוותי העבודה1
בשמי ובשם כל תושבי הכפר שנהנו מאד – והכל בזכותכם! יישר כח!
ג'ודי -יו"ר ועדת תרבות
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פינת הביטחון

גם השבוע חווינו מספר אירועים :פריצה לבית וגניבת שתי מכוניות1
אני מוצא לנכון להדגיש שוב את חשיבות התקנת מערכות אזעקה חיצוניות ופנימיות
והתחברות למוקד 1ללא מערכת מיגון אנו לא יכולים למנוע או להפריע לפורצים בשעת מעשה1
יש נטייה להתקין מערכת אזעקה לאחר שחווינו פריצה ,זה חבל ומאוחר מדי1
הרבה תודה והערכה לכל המתנדבים שסייעו באבטחת האירועים שהיו במושב בשבוע האחרון
לאיקי וגנר הרב"ש ,ברוך גלילי שמרכז את העבודה שלנו מול מג"ב ,לאורן סופר ,אריה חייקין,
איתי עמיר ,אלון וגנר ,טל דקל ואלון ירושלמי 1וכמובן לאנשי מג"ב שמסייעים לנו בכל יום1
איל גולן ,יו"ר ועדת ביטחון

פינת הארכיון

מצאנו את מכתבו של שלמה צאלים לעיתון111
מישהו זוכר את המשחק ויכול לספר לנו מה קרה? פרות על מגרש כדורגל???? מוזר!!!
ואולי למישהו יש את הכתבה מהעיתון? נשמח לצלם ולשלב בארכיון
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ספרייה
ספרים חדשים בספרייה
לקטנטנים
היפה והחיה – אורסולה ג'ונס ושרה גיב
הדלת הירוקה – רינת הופר
חנות הגלידה של פרנצ'סקו טירלי – תמר מאיר
לילדים
אחיות – ריינה טלגמאייר
הסיפור המושלם משחקי רפאים – אלדד אילני
כראמל – הנקמה – מאירה ברנע-גולדברג

איזי אצנית אלופה – קלאודיה מילס

לנוער
חוג התריסר – אודם – קרסטין גייר
המרגל שלנו בדמשק – גלילה רון פדר עמית
יומניה של נסיכה מחטיבת הביניים – מג קאבוט
נקמתה של מספר  – 1פיטקוס לור

מגנס צ'ייס – פטיש הרעם – ריק ריירדן
מגדלור של תקוה – גלילה רון פדר עמית

למבוגרים
הזהב של קחמרקה – יאקוב וסרמן
גבור – אריק צ'רניאק
זה היה אדם – ג'פרי ארצ'ר
הגירוש מן הארמון – רם אורן
המתריעים – ג'ון גרישם
עונת החתונות – ליסה קלייפס
הקנצלרית – אלדד בק
גוף ראשון שנני – סילביה מולוי
מאוהב – אלפרד הייז
תשאלי – לאה איני
חיי הנצח של הכוכבים – ג'וזף קרטס
הסיפור של מי שברחו ושל מי שנשארו – אלנה פרנטה

נקמתן של העוזרות האישיות – קמיל פרי
הטבח – הארי קרסינג
האיש משום מקום – גרג הורביץ
לילות טוקיו – ג'ייק אדלסטיין
הולך על הרוח – סלמאן נאטור
אנשי פאנפילוב –א 1בק
נערים כמוך – ג'וליאנה סטון
הצלב הבוער – דיאנה גבלדון
דלעת – מתי פרידמן
בתו של סטלין – רוזמרי סאליבן
רגע לפני האושר – אנייס לדיג

הספרייה נמצאת במתחם בית הספר בבניין הראשון מצד דרום1
שעות הפתיחה בימים שני וחמישי1.4:50-.6:50 ,
אפשר לשלוח הזמנות ,בקשות והודעות בדוא"ל
לכתובת sifriya@beit-yitzhak.org.il
 שירות חדש בספרייה מיועד למנויים בעלי קשיי ניידות :ספרייה עד הבית
התקשרו והספרים יגיעו אליכם הביתה
רותי

להתראות בספרייה 
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מועדון  00ונהנים
 4131.1 בשעה  .1:.3הרצאה של אסנת גולדפרב  -ארזואן "אור לירושלים"1
 .6131.1 בשעה  .1:.3הרצאתה של בת הכפר -חן שנבל ,שהינה מנהלת פיתוח והדרכה
בעמותת "לתת" 1נושא ההרצאה :הפנים של העוני.
 25131.1 בשעה  .1:00נצפה בסרט "וינסנט רוצה לים":
וינסנט ,בחור צעיר בשנות העשרים לחייו הסובל מתסמונת טורט 1לאחר מות אימו
האהובה ,אביו מחליט לשלוח אותו למרפאה טיפולית 1וינסנט נחוש למלא את בקשתה
האחרונה של אימו טרם מותה -לבקר בים באיטליה 1הוא גונב מכונית ,ויחד עם מארי
האנורקטית ושותפו לחדר-אלכסנדר ,הסובל מהפרעות ניקיון אובססיביות ,הם יוצאים
למסע אל מעבר להרים ואל הים האיטלקי 1בדרך הם ישדדו תחנת דלק ,יחצו מעברי גבול,
יברחו אחד לשני ,יריבו ויאלצו להתמודד בפעם הראשונה גם עם בעיות של מישהו אחר
מלבדם1
הסרט משנת  - 20.0דובר גרמנית 1אורכו  46דקות1

יום עיון לניצולי שואה ובני משפחותיהם
בביטוח הלאומי  -סניף נתניה ,הרצל  ,66קומה ראשונה1
בתאריך  6131.1יום שני שעה 14:00 :חובה להירשם!
04-66426.6 04-6642640 ,04-664231. ,04-6642313

בן-גוריון ,אפילוג
יום א'  1131.1בשעה  .6:00באולם עין החורש
 .4:00-.6:00הרצאה :פרופ' מיכאל בר זוהר
 .4:00-.6:00הרצאה :פרופ' מיכאל בר זוהר1
 .4:.0-.4:00הפסקה1
 20:50-.4:.0סרט1
פרופ' מיכאל בר-זהר ,הביוגרף הרשמי של דוד בן-גוריון ושמעון פרס ,ח"כ לשעבר ,ומחברם של
ספרים רבים על תולדות עם ישראל ועל שירותי הביטחון1
הסרט" -בן-גוריון ,אפילוג" ובו ראיון שנערך עם דוד בן גוריון ב .466-כשמלאו לו  ,62הוא מסמך
תיעודי מרגש שערכיו מצויים בעיקר בחומרים שנחשפים זה עתה 1כשהוא מובס ומריר ,משמיע
המנהיג דברי תוכחה ,שמעלים לדיון מוכר אך חשוב את הפניות השגויות שנטלו ממשיכיו ,ועיצבו
בהתאם את המדינה1
האירוע בתשלום לקהל הותיקים בעמק חפר – ( ₪ 40כולל הסעה מהיישובים)1
לניצולי השואה ללא תשלום ,בני/ות זוג ובני/ות הדור השני בתשלום1
סיום משוער לאירוע120:50 :
הרשמה מראש בלבד במשרד הוועד
שימו לב ♥
סרט מאי יוקרן ביום רביעי " :241031.1לזרום עם זה" " "Let Yourself Go
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תחרות הסיפור הקצר השביעית  -שבוע הספר העברי תשע"ז – 105.
תחרות הסיפור הקצר פתוחה לכל תושבי עמק חפר ותתקיים בשתי קטגוריות :קטגורית נוער
וקטגורית מבוגרים1
המעוניינים להשתתף בתחרות ישלחו סיפור אחד בלבד בשלושה עותקים לכתובת " -תחרות
הסיפור הקצר" ,הוועד המקומי בית יצחק שער-חפר 1יש להכניס את שלושת העותקים למעטפה
אחת1
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) 1אין לשלוח סיפורים בדואר
האלקטרוני! הסיפורים ייקראו בעילום שם על ידי חבר שופטים1
להלן כללי התחרות:
 1.הסיפורים ייכתבו בשפה העברית בלבד ויכללו עד  2,300מילים1
 12על הסיפור להיות פרי יצירה מקורית של המשתתף ושלו בלבד1
 15כל משתתף רשאי להגיש לתחרות סיפור קצר אחד בלבד ,פרי עטו1
 14המועד האחרון להגשת סיפורים לתחרות – 2.13120.1
לשלושת כותבי הסיפורים הנבחרים בכל קטגוריה יוענקו פרסים (שוברים לספרים) בערב מיוחד,
בהשתתפות הסופרת והמשוררת איריס אליה כהן ,ליווי מוסיקלי  -גבריאל הדר ,שיתקיים ביום
ד' כ' סיון תשע"ז  ,.416120.1 -ב 20:00 -בבית העם בית יצחק1
המועצה האזורית עמק חפר ,הספרייה האזורית ,המרכז הקהילתי ,זית ובית יצחק.

ערב השקה לסופרים מעמק חפר
לכבוד שבוע הספר העברי לשנת תשע"ז  ,20.1 -נקיים אירוע מיוחד בו נארח סופרים ומשוררים
מעמק חפר ונציין את יצירותיהם1
האירוע יתקיים ביום רביעי – ד' תמוז ,26/6/20.1 ,בשעה  20:00בבית העם בבית יצחק1
אנו פונים בבקשה לקבל את פרטיהם של הכותבים שספריהם יצאו לאור בשנתיים האחרונות1
(פרוזה ,עיון ,שירה ומחקר 1למבוגרים ,לנוער ולילדים)1
נא לפנות לתחיה ברקו  thiyab@hefer.org.ilלרינה ברקאי  rinazayit@gmail.comאו לעדי
נחשון  adizayit@gmail.comבמרכז הקהילתי1
המועצה האזורית עמק חפר ,הספריה האזורית ,המרכז הקהילתי ,זית ובית יצחק.

פינת המודעה הקטנה
למכירה סלון פינתי דגם ביתילי מידות  2*5ופינת אוכל עם שישה
כסאות רוחב  43ס״מ אורך  .160מ' ,נפתחת ל  2160מ'1
סה״כ 1₪ .300

אנו משתתפים בצער המשפחה
על מות

אהרון מאיר ז"ל
מתושבי הכפר
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לילך

032-344461.

דרוש עובד בתפקיד רכז ביטחון שוטף (רב"ש) לוועד מקומי בית יצחק שער חפר

 תחילת עבודה – חודש פברואר  20.6או בסמוך לכך 1תידרש חפיפה קודם לכן1

התפקיד כולל:
 1.הובלה ואחריות כוללת על תחום הביטחון ביישוב ובסביבה החקלאית1
 12זמינות מרבית לכל מקרה ביטחון1
 15קשר שוטף עם תושבי היישוב בכל הקשור לתחום הביטחון1
 14ניהול ,ארגון ופיקוח על השמירה והשומרים ביישוב עפ"י חוק השמירה וחוקי העזר של המועצה
האזורית עמק חפר1
 13ייזום וביצוע פעילות להרתעה ולמניעה של אירועים ביטחוניים1
 16מתן מענה ביטחוני לאירועים הומי איש ביישוב עפ"י דרישת הוועד המקומי (אירועי תרבות,
טקסים ,הלוויות ועוד1)111
 11הוצאת דיווח יומי/שבועי/שנתי לאירועים ביטחוניים ובהתאם לדרישת הוועד המקומי1
 16קשר שוטף עם המשטרה ,מג"ב ומחלקת הביטחון של המועצה האזורית עמק חפר1
 14חבר בוועדת הביטחון של היישוב 1
 1.0כתובת לתושבים לפניות בנושאי ביטחון ביום ובלילה1
 1..אחריות על כתיבת הוראות ונהלי אבטחה של היישוב (שיאושר ע"י יו"ר הוועד המקומי וועדת
הביטחון) ועל רענון ההוראות והנהלים כפי שיידרש1
דרישות התפקיד:
 בוגר שרות צבאי עדיפות לשרות ביחידה קרבית/קצונה1
 ידיעת השפה העברית טובה מאוד1
 עד גיל  33ובעל בריאות תקינה1
 תושב היישוב – יתרון1
 ללא עבר פלילי1
 בעל רישיון לנשק -יתרון1
 בעל רישיון נהיגה בתוקף ללא עבירות תנועה חמורות בשנתיים האחרונות1
 זמינות גבוהה1
 נכונות לעבודה מאומצת בשעות לא שגרתיות.
 בעל יכולת ניהולית1
 יחסי אנוש ותודעת שירות גבוהה1
 יכולת ריכוז הנחייה ועבודה עם צוות עובדים1
 יכולת ליצור ולקיים קשר עם הקהילה  -ילדים ומבוגרים.
 מסירות ,לויאליות ורמת יושר גבוהים1
 ידע בתוכנות מחשב בסיסיות1
 התפקיד מותנה בעמידה בכל הקורסים הנדרשים לביצוע התפקיד עפ"י הנהלים ,המלצת מג"ב
ודרישות הוועד המקומי ,לרבות קורס מנב"טים1
כל הרואה את עצמו מתאים יגיש את מועמדותו בצירוף קורות חיים וכן המלצות (ככל שישנן)
לפקס 04-6664264 :או למייל ,golanie@gmail.com :עד לתאריך  30.6.2017בשעה 1.2:00
יש לוודא את קבלת המסמכים בטלפון 1053-8208232
פנייה זו נוסחה בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד ,והמשרה מוצעת לנשים וגברים כאחד1
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