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יום ו'  19במאי 2017

אלי ליאור ז"ל
איך מספידים חבר? איך מספידים שותף לפעילות ארוכת שנים? מה אומרים על מישהו
שכך פתאום עוזב אותנו? פורש מחיינו ,מחייו –
חיים גורי "/שעה אחרונה"
הַ נִּיחֵ נִּי כָּעֵ ת עַ ל לִּ בָּ ּה ֶׁשל הַ ֶׁד ֶׁרְך הַ זֹּאת
וְ הָּ יּו אֲ בָּ נֶׁיהָּ ֵרעַ י וְ עֵ ַדי הַ ּׁשו ְֹּת ִּקים עַ ד חֲ צוֹּת,
וְ כוֹּכַב הַ ִּמזְ ָּרח הַ בוֹּעֵ ר יְהַ בְ הֵ ב בְ עֵ ינַי.
וְ לִּ בִּ י הַ מַ כֶׁה אֶׁ ת ָּדמָּ יו לָּּה יִּ לְ חַ ש כִּ י עוֹּד חַ י ָאנֹּכִּ י
בְ ִּסימַ ן הַ בַ ְרזֶׁ ל ּובָּ אוֹּת הַ חוֹּצֶׁ ה אֶׁ ת ִּמ ְצ ִּחי.
ָאז ָאקּום עִּ ם זִּ ְמ ַרת הַ ְצ ָּרצַ ר הָּ אוֹּבֵ ד בִּ נְבִּ יחַ ת הַ כְ לָּבִּ ים,
ְמטֻ לָּל בִּ ְטלָּלִּ ים וְ חוֹּצֶׁ ה בַ ָּשדוֹּת עַ ד חָּ זֶׁ ה,
ָאח לְ כָּל הַ לֵילִּ י וְ ָאפֵ ל וִּ ִּידיד הַ ּתוֹּעִּ ים כְ מו ִֹּּתי,
הָּ עוֹּלִּ ים בְ סֻ לַם ְר ִּקיעָּ ם ,כְ חַ יַי הָּ עוֹּלִּ ים ִּממו ִֹּּתי
ּושבִּ ילִּ י הַ חוֹּצֶׁ ה אֶׁ ת ְשבִּ ילָּם כְ ִּמפְ גַש מַ זָּ לוֹּת זֶׁ ה בָּ זֶׁ ה.
ְ
בשיח לוחמים ,בערב יום הזיכרון ,אלי היה אמור להשתתף ולחלוק אתנו את חוויותיו
ממלחמת ששת הימים .הוא לא הגיע .רק תמונה אחת עלתה על המסך .אלי לא הגיע,
הוא היה בעיצומה של מלחמה אחרת ,המלחמה על חייו .במלחמה הזו להבדיל
מהאחרות ,מהמלחמה זו ,לא חזר.
בתמונה המיותמת שעלתה על המסך נראו אלי ולידו אריה (קולי) מאייר ז"ל ,בן
כיתתו .אמש ,כשנודע כי אלי איננו עוד ,נזכרתי בדבריו ,בלוויה של גידי קרבס ז"ל,
כשהוא נפרד מעוד בן כיתה שלו " -החבר'ה שלי מהכיתה נעלמים אחד אחד ."...כך
אמר.
עם אלי היו לי מעגלים שונים של חברות והיכרות – שנינו התעניינו בהיסטוריה של
מלחמת העולם השנייה והשואה והיינו מחליפים בינינו ספרים (חנה ,הספר האחרון
שאלי נתן לי עדיין אצלי ,)..שנינו אף השתתפנו במסע לפולין בקבוצה שארגן שלמה
לפני מספר שנים .שנינו היינו חברים במכון אבשלום והיינו שותפים להרצאות
ולסיורים בשביליה ובנופיה של הארץ .ועוד ..ועוד..
אך החברות ההדוקה החלה לפני  18שנים עת התחלנו לכהן בוועד .חָּ זַ ַר ִּּתי לוועד,
הייתה במידה רבה ביוזמת אלי ,הוא הזמין אותי אל ביתו ושידל אותי לחזור לוועד.

מכל התקופה הארוכה הזו ,זכור לי יותר מכל פרק הזמן של תחילת שנות האלפיים,
בימי האינתיפאדה הנוראיים ,כאשר פיגוע רדף פיגוע ברציפות מבהילה .בארץ ,בכלל
זה באזורנו ,בוטלו אירועים .אבל כאן אצלנו בכפר חגגנו את כל החגים וציינו את כל
האירועים .אלי החליט "לא מבטלים שום אירוע".
אני זוכר את אלי מפקח על ענייני הביטחון ,אני זוכר את אלי ואנשי האבטחה עוברים
בבוקר יום העדלאידע ,במסלול המיועד ומוודאים שאין בפחי הזבל או במקומות
אחרים חפצים חשודים .בשביל שנינו בימים הקשים ההם ,תוכן האירועים היה משני,
נשמנו לרווחה רק עם סיומם.
כולנו הכרנו את אלי ,היו בינינו שטעו בהיכרות זו ,שפגשו את המעטה החיצוני שלו,
את התגובה הישירה והמהירה שלו ,שלעיתים לוותה בדברי תוכחה ,אך מי שהכיר
אותו באמת ,מצא אדם רגיש ,איש משפחה בכל רמ"ח איבריו ,איש ספר ,אדם הבקי
בתחומי התעניינות רבים ,בעל ידע נרחב וצימאון רב לרכוש עוד ועוד.
מי שנכנס לדף הפייסבוק יכול לגלות את אלי באהבת הנכדים והמשפחה ,ברכיבה על
אופניים ,בצעדות ,טיולים ,בהיסטוריה ונוסטלגיה ,בתמונות מאירועי הכפר ,תמונות
של פרחים וטבע ובהן איחולים וברכות ל'חג שמח' וכמובן ..בנתוני כמויות הגשם ,כמה
מ"מ ירדו עד עכשיו ומה מצבנו לעומת הממוצע הרב שנתי..
לחנה ,למיכל ,לנועה ,לנכדים ולכל בני המשפחה ,אומר לכם ברוח המילים בשירו של
איתמר פרת 'אסיף':
ִּא ְספּו אֶׁ ת הַ מַ ע ֲִּשים /אֶׁ ת הַ ִּמילִּ ים וְ הָּ אוֹּתוֹּת /כְ מ ֹּו יְבּול בְ ָּרכָּ ה כָּבֵ ד ִּמ ְשאֵ ת.
ִּא ְספּו אֶׁ ת הַ פְ ִּריחה /אֲ ֶׁשר ג ְָּמלָּה לזיכרונותֶׁ /של ַקיִּץ ֶׁשחָּ לַף בְ טֶׁ ֶׁרם עֵ ת.
שלום לך אלי ,ממני ומכל חברי הוועד ועובדיו
הרצל
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אדם לאדם -אדם לאדמה – אדם לסביבה
חגיגת שבועות תיערך ביום רביעי  31במאי בשעה  17:00במגרש בשער חפר
והפעם נהלל את התוצרת המקומית ,את החקלאים ,ואת הקשר שבינינו.
מה בתכנית?
טקס רב גילאי בהשתתפות בני הכפר כולל תצוגה חקלאית ,שוק איכרים שבו יציגו וימכרו חקלאינו
ממיטב תוצרתם ,פינת ליטוף ,מזנון משותף פרי עמלנו ,תערוכת ענפים חקלאיים שבה יוצגו מגוון מכונות
וענפים חקלאיים ,רונדו כמיטב המסורת :נפזז ונרקוד יחד במעגלים ,משחקים ספורטיביים בין אזורים
בכפר (על-פי רחובות פרטים בהמשך) ,הפתעות ואטרקציות נוספות ,עגלת קפה ,שתייה קלה וגלידות
(בתשלום).
הנכם מוזמנים להגיע לבושים בלבן ולהביא:
כיבוד לפיקניק המשותף (בהתאם לפירוט בהמשך) ,כסף לשוק האיכרים ,לקפה והמון מצב רוח טוב
כיבוד
את הכיבוד יש להביא למתחם המיועד לכך (מקביל לגדר המערבית של מגרש הכדורסל-
(שימו לב לשילוט ההכוונה) בהתאם לפירוט הבא (נשמח להיענותכם):
שמות משפחה המתחילים באותיות א -ח :כריכים טעימים ,מאפים ,בורקסים ,ופשטידות
שמות משפחה המתחילים באותיות ט-י פלטות ירקות חתוכים
שמות משפחה המתחילים באותיות כ-ס :פלטות פירות מוכנים להגשה
שמות משפחה המתחילים באותיות ע-ת :עוגות מוכנות להגשה (חתוכות ומסודרות בגביעי נייר)
משחקים ספורטיביים ואתגריים
כמו בשנים עברו נתחלק לאזורים לפי הפירוט הבא:
נבחרת המטעים  -בית יצחק מרכז :רחוב הראשונים עד הצד הדרומי ,רחוב האילנות עד הכיכרות
(כולל הרחבת הבריכה).
נבחרת גידולי השדה -נירה :הצד הצפוני של רחוב האילנות ,הצד המזרחי של דרך השרון,
השיכון והרחבת נירה.
נבחרת המשק החי -שער חפר :הצד המערבי של דרך השרון ועד הכיכרות.
בכל מקצה ישתתפו  15משתתפים מתוכם לפחות  3נשים  .ניתן להחליף משתתפים בין מקצה למקצה.
המעוניינים מוזמנים ליצור קשר עם דפנה פרנק ,054-5581046
להתראות ,צוות שבועות ,ב 31 -כולנו בלבן

"בואו נרקוד נשכח"
לאור ההצלחה בערב יום העצמאות ,מוזמנים לערב ריקודי עם
בהנחיית ענבל בריסקין פרי.
מוצ"ש  27.5בשעה  21:00בבית העם.
מחיר₪ 10 :
נשמח לראותכם
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 30שנה למקהלת מורן
מוצ"ש  3.6.17בבריכה

"עמק שר"

 20:00 – 1800מקהלות עמק חפר במבחר שיריהן:
מקהלת עמק חפר ,שירת ,ותיקים ושרים ,חבורת הזמר חוף חפר ,חבורת הזמר אביחיל ,מקלת
העפרוני ,מקהלות מורן ,מקהלת ילדי בית חינוך אזורי בית יצחק,
מקהלת "בא לי ווקאלי" – בת חפר.
 – 21:00שלמה גרוניך מארח את מקהלת מורן
מחיר בהזמנה מוקדמת ₪ 60 :למבוגר ₪ 25 ,לילד עד גיל  .15ביום המופע ₪ 75 :
כרטיסים באתר המועצה www/hefer.org.il

חוזרים לגן לסדרת קונצרטים בשבת בשעת בין הערביים.
ואילו הם הקונצרטים שנשמע בקיץ הקרוב:
 – 17.6.17אנסמבל כלי קשת
 – 22.7.17אנסמבל טריו קלרינט
 – 19.8.17מופע אופרה.
פרטים יבואו בהמשך,
נא שריינו מועדים אלו ובואו ליהנות איתנו על הדשא.
בברכה ,יעל ברקאי.

תחרות הסיפור הקצר השביעית  -שבוע הספר העברי תשע"ז – 2017
תחרות הסיפור הקצר פתוחה לכל תושבי עמק חפר ותתקיים בשתי קטגוריות :קטגורית נוער
וקטגורית מבוגרים.
המעוניינים להשתתף בתחרות ישלחו סיפור אחד בלבד בשלושה עותקים לכתובת " -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.
להלן 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 – 21.5.2017
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  ,14.6.2017 -ב 20:00 -בבית העם בית יצחק.
המועצה האזורית עמק חפר ,הספרייה האזורית ,המרכז הקהילתי ,זית ובית יצחק.
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ערב השקה לסופרים מעמק חפר
לכבוד שבוע הספר העברי לשנת תשע"ז  ,2017 -נקיים אירוע מיוחד בו נארח סופרים ומשוררים
מעמק חפר ונציין את יצירותיהם.
האירוע יתקיים ביום רביעי – ד' תמוז ,28/6/2017 ,בשעה  20:00בבית העם בבית יצחק.
אנו פונים בבקשה לקבל את פרטיהם של הכותבים שספריהם יצאו לאור בשנתיים האחרונות.
(פרוזה ,עיון ,שירה ומחקר .למבוגרים ,לנוער ולילדים).
נא לפנות לתחיה ברקו  thiyab@hefer.org.ilלרינה ברקאי  rinazayit@gmail.comאו לעדי
נחשון  adizayit@gmail.comבמרכז הקהילתי.
המועצה האזורית עמק חפר ,הספריה האזורית ,המרכז הקהילתי ,זית ובית יצחק.

מועצה אזורית עמק חפר

"ירוק" House of Knowledge

בית המצמיח יזמות אחרת נפתח בימים אלה בקמפוס רופין ומציע לכם מגוון תכניות ייחודיות
ופתרונות המותאמים ליזם ב 360°בנוסף לאזורי עבודה מגוונים.
אנו שמחים להזמין אתכם לאירועי החשיפה בנושאים המרכזיים המעסיקים כיום את עולם
היזמים והעסקים בצמיחה שאותם יעבירו מומחים בעלי ניסיון עשיר בתחומי היזמות,
הטכנולוגיה,ההשקעות ,ההיבטים הפיננסים ועוד.
 25.5.17יום חמישי  -19:30-17:30מי ישקיע בסטרט-אפ שלך וכיצד תגן עליו? קרנות הון סיכון,
פנייה למשקיעים ,גיוס השקעהEquity ,
ד"ר טל כהן Founder – Partner Drive & Next Gear
ד"ר יורם צביון עורך פטנטים וקניין רוחני
 8.6.17יום חמישי  -19:30-17:30הצמחת העסק שלך אסטרטגיית צמיחה ,מציאת הייחודיות
שלי ,SWOT ,המנעות מטעויות לוגיסטיות וטכנולוגיות והגדלת קהל הלקוחות
אלי ברק יזם ,שותף לשעבר בקרן הון סיכון ומייסד ירוק
קרן קרפ שיווק לסטרטאפים
 23.6.17יום שישי  • -12:30-10:30אפיקי הגנה ומסחור של קניין רוחני
• איך מגייסים כסף מקרנות הון סיכון? הליכי הקמת חברה ,הסכמי שותפויות ,הסכמי השקעה,
הסכמי סודיות ואי תחרות.
באיזה שלב נכון לפנות לקרן ,איך מאתרים את הקרנות והאנג'לים המתאימים ,פעולות הכנה
וטיפים לפניה לקרנות.
עו"ד אייל ברוק עריכת התקשרויות ,ניהול משא ומתן וייצוג לקראת חתימת הסכמים
טלי אבן  -אלוש שותפה לשעבר בקרן הון  , Geminiחברה בוועדת ההזנק של רשות החדשנות
האירועים יתקיימו במרכז היזמות "ירוק" ,בקמפוס רופין .ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום אך
מותנית בהרשמה באתרwww.yarok-hok.com :

5

מועדון  60ונהנים
 23.5.17 בשעה  17:00נצפה בסרט "וינסנט רוצה לים":
וינסנט ,בחור צעיר בשנות העשרים לחייו סובל מתסמונת טורט .לאחר מות אימו האהובה,
אביו מחליט לשלוח אותו למרפאה טיפולית .וינסנט נחוש למלא את בקשתה האחרונה של
אימו טרם מותה -לבקר בים באיטליה .הוא גונב מכונית ,ויחד עם מארי האנורקטית
ושותפו לחדר-אלכסנדר ,הסובל מהפרעות ניקיון אובססיביות ,הם יוצאים למסע אל מעבר
להרים ואל הים האיטלקי .בדרך הם ישדדו תחנת דלק ,יחצו מעברי גבול ,יברחו זה לזה,
יריבו ויאלצו להתמודד בפעם הראשונה גם עם בעיות של מישהו אחר מלבדם.
הסרט משנת  - 2010דובר גרמנית .אורכו  96דקות.
מרכז קשר והכוון מזמין אותך להשתתף בסדנת הכנה לפרישה
הסדנה מיועדת לעומדים לקראת פרישה.
בסדנה יקבלו המשתתפים ידע וכלים להתנהלות כלכלית נכונה ,ולמיצוי זכויות מול הגורמים
הרלוונטיים (ביטוח לאומי ,חברות ביטוח ופנסיה ,רשויות וכו') ,תוך התמודדות עם השנוי
והתהליכים הרגשיים בתהליך הפרישה.
תאריך פתיחה13.6.17 :
משך הסדנה  4מפגשים אחת לשבוע בימי שלישי בין השעות 20:30-17:30
במרכז ההדרכה -מרכז קהילתי אזורי-צומת רופין
מחיר לסדנה * ₪ 50 :תאריך אחרון לרישום 6.6.17
לפרטים ולהרשמה :תמי סלוצקי -מנהלת מרכז קשר והכוון 050-5351606
המשרד לשוויון חברתי בשיתוף מועצה אזורית עמק חפר מזמינים אתכם:
חגיגת טברנה יוונית משפחתית
יום שלישי  13.6.17בשעה  17:30באולם תרבות בעין החורש
ברכות :ראש המועצה מר רני אידן ,נציג המשרד לשוויון חברתי
עליזה אביב שירה וכלי הקשה ,דין דין אביב שירה וכלי הקשה,
שמוליק בר עוז גיטרה ,מפוחית ושירה ,הדר יעקב שירה ,בוזוקי ,גיטרה וכלי הקשה,
חיים רומנו בוזוקי
מופע הלוקח אותנו למחוזות חיי המשפחה המוזיקלית ,בדרך אינטימית ומרגשת ,מפגש דורות ,קולות
וטעמים מסלוניקי ,מפולניה ,מטורקיה ,ממרוקו ומספרד.
עלות ₪ 20 :כולל הסעה  /ללא הסעה מיועד לאזרחים ותיקים מעמק חפר בלבד!
הרשמה בתשלום בלבד במשרד הוועד לא ניתן להיכנס ללא הרשמה.

בית הכנסת

מסיבת ראש חודש
בליל ראש חודש סיוון ,יום ה' ,25.05.17 ,בשעה 20:30
נערוך ברחבת בית הכנסת של הכפר
מסיבת ראש חודש
עם סעודת מצווה סביב לשולחנות ערוכים בליווי נגן אומן
הציבור מוזמן
ועד בית הכנסת
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נוער בית יצחק
מסיבת שבועות של נוער בית יצחק – מכתב לתושבים
לתושבי בית יצחק שלום,
אנחנו ,נוער בית יצחק ,כמו בכל שנה בחג השבועות עורכים מסיבה לנוער בית יצחק ועמק חפר.
המסיבה תתקיים ביום שישי  2.6בשעות הערב במגרש הטניס בבית יצחק.
מסיבת השבועות שלנו הפכה להיות מסורת שבה אנחנו מתנסים בהכנת המסיבה ובהפקתה אנחנו
עובדים מספר חודשים ומכינים אירוע מהנה ומגבש לנוער בית יצחק ועמק חפר.
אנו משפחת הנוער ,מבקשים מכם תושבי הכפר להתחשב בנו ,השקענו זמן רב בתכנון האירוע ,הכנו
הזמנות ,ערכנו ישיבות ארוכות כדי שנוכל ליהנות ולעשות זאת בצורה הטובה והבטוחה ביותר.
קהל הצעירים הבוגר והחיילים שלנו מוזמנים בשמחה רבה להגיע אל המסיבה וליהנות יחד אתנו כמו
בכל שנה.
ידוע לנו כי כמו בכל מסיבה ,נושא הרעש הוא הרגיש ביותר.
אנחנו מבקשים מכם לאפשר לנו לשמוח ולהפיק מהערב הזה מפגש מלכד ושמח של הנוער.
נודה על התחשבותכם,
תודה רבה וחג שבועות שמח,
משפחת הנוער בית יצחק.
שימו לב
בשל שינוי ושדרוג מיקום מחנה הקיץ (מאנדרטת הנח"ל ליער ציפורי) חל שינוי של יום אחד
במועד המחנה .להלן המועדים החדשים ומועדים נוספים:

רשמו ביומנים..
שכבה צעירה

שכבה בוגרת

יום פעילות אחרון בבריכה20.06 -
אירוח בין יישובי מחנ"ק20-21.07 -
מחנה קיץ שכב"צ6-9.08 -

אירוח שכבה בוגרת מחנ"ק16-17.06 -
קורס מדצים – 2-11.07
מחנה קיץ שכב"ג4-6.08 -
מחנה קיץ שכב"צ7-10.08 -
כיף צוות ( 17-19.08יומיים מתוכם)

"היה השינוי שאתה רוצה לראות בעולם"  -נוער בית יצחק
 Noarby08@gmail.comשחר גצלר 052-851-5865
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בשעה טובה נפתחה עונת הרחצה!
בואו ליהנות מהבריכה הגדולה באזור!
 מסלולי שחייה רחבים
 מדשאות נעימות ונקיות
 מחירים אטרקטיביים לתושבי בית יצחק
נשמח לראותכם – קאנטרי בית יצחק
את שעות הפתיחה של הבריכה ניתן למצוא באתר האינטרנט שלנו ,או בטלפון 09-8388090

קיץ לילדים בקאנטרי בית יצחק!

החל מחודש יולי – למנויי הבריכה ומנויי קיץ בלבד!!
ימי ב' – ערב סרט ושחייה לילית
ימי ד' – מתנפחים
הצגות ,מופעים ,סדנאות יצירה
סדנאות תנועה! בתכנית;
זומבה במים! הולה הופ! ג'אגלינג! אקרו-באלאנס!

ההרשמה לעונת הקיץ כבר החלה – אל תחכו......

בית הספר לשחייה של הקאנטרי  -הכינו את ילדכם לקיץ!

לימוד שחייה בקבוצות קטנות (עד  5ילדים) ,אפשרות לשיעורים פרטיים  /זוגות
קבוצות אימון שחייה למבוגרים ,קבוצות שיפור שחייה לילדים
שחייה טיפולית  /אלכסנדר במים  /הידרותרפיה

הנחה למנויים!
כדורסל

צעד וחצי מאליפות !
השבוע הייתה לקבוצת קט סל ב משימה כפולה :לנצח את שתי הדולגות אחריה .ביום שישי יצאנו
למשחק חוץ נגד לב השרון שעד המשחק בינינו לא הפסידה בבית .המשחק היה שקול וצמוד עד
השישית החמישית ואז הכל התחבר לילדים וכל כדור נכנס לטבעת הכתומה .השישית האחרונה
הסתיימה בניצחון מתוק  45-35לקבוצתנו  .יום לאחר מכן הגענו למשחק העונה נגד בת חפר ,משחק על
המקום הראשון  .האווירה לפני המשחק וכמות האוהדים שמילאה כל ספסל באולם הבטיחה וקיימה
משחק ברמה גבוהה כשהמשחק צמוד ומרתק  .כמו במשחק ביום לפני ,הגענו לשישית החמישית וריצה
של  15-0העלתה את קבוצתנו ל  17הפרש .בשישית האחרונה הצליחה הקבוצה האורחת לצמצם את
הפער ובסיום הראה לוח התוצאות  47-38לטובתנו ,מה שנתן את האות לשמחת הילדים והאוהדים .
נותרו שני משחקים לסיום העונה .ניצחון באחד מהם יעניק לקבוצה את אליפות הליגה  .כל הכבוד לכל
השחקנים :יהונתן גולן ,יהונתן מאייק ,רותם פארן ,ניר ויזר ,אורי שליט שביט ,ארד בר יוסף,
יונתן קלר ,אייל אלישע ,עידן גיל ,איתי רפאלי ,נועם טמיר ואוריה ניר.
מיד בסיום המשחק התקיים משחק אחרון של קבוצת ילדים ב נגד גבעת חיים  .המשחק היה צמוד לכל
אורכו .במחצית ירדנו עם יתרון של  3נקודות ובפתיחת המחצית השנייה היתרון עבר לקבוצה האורחת.
עם תחילת הרבע האחרון עלתה הקבוצה האורחת ל 8-הפרש .לאחר פסק זמן הקבוצה חזרה נחושה
וההפרש הלך והצטמצם .כשנותרו  25שניות לסיום ,וההפרש היה נקודה אחת לנו ,יצאה גבעת חיים
להתקפה אחרונה .חטיפה גדולה של רועי בן עת וסל שלו בצד השני נתנה לנו הפרש  .3עבירה שלנו
כשנותרו  5שניות לסיום שלחה את האורחת לשתי זריקות עונשין .זריקה ראשונה בחוץ והשנייה
בפנים .עבירה מהירה על מאי אבצוק שלחה אותו לקו ,מאי קלע את שתי הזריקות וזכינו בניצחון
מתוק של  4נקודות הפרש .הקבוצה בצעה סיבוב שני מדהים ובשמונה המשחקים האחרונים ניצחה
שישה והפסידה שניים על חודה של נקודה .כל הכבוד לכל השחקנים :אלעד שורק ,ניר לנדסהוט ,נוף
דבי ,מאי אב צוק ,רועי בן עת ,זוהר שפאנוף,שחר פריזאט ,דן הררי,עירד רפאלי .
טל פרי
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ברכות

צוות חיילים מברך לשחרור
את רס״ן עודד ויסמן
עם צאתך לחיי האזרחות איחולי הנאה והצלחה.

הודעות

פרויקט כרובית
פרויקט כרובית נולד לפני עשר שנים ,מתוך המחשבה ,שכל מי מאיתנו שמבשל לעצמו לחג ,יכול
"על הדרך" להכין עוד מנה ,עבור מישהו אחר ,שקצת קשה לו לקנות ,לקצוץ ,לבשל ,וביכולתנו
לשמח אותו ,אפילו אם רק קצת.
בפסח האחרון חולקו ארוחות חג לכ 5400 -קשישים בודדים ברחבי הארץ ,ניצולי שואה ומשפחות
שלא שפר עליהן גורלן.
פרויקט כרובית שבועות  – 2017אנו יודעות שקצת קרוב לפסח ,ובכל זאת אנחנו מזמינות אתכם
להצטרף אלינו לעשייה חברתית מופלאה' .פרויקט כרובית עמק חפר' התחייב להכין 3000
פשטידות .נשמח לעזרה.
מה צריך לעשות?
לחפש מתכון טעים לפשטידה ,לידע אותנו כמה פשטידות (תבניות) אתם מכינים ,לקנות מצרכים
ותבניות אינגלישקייק ,לאפות ולהפיץ ריח נפלא ברחבי המושב.
להביא את המאפים אלינו ביום ראשון ה 28/5/17-בשעה .18:30
מוזמנים לפנות אלינו לפרטים נוספים.
חנה מטרני שפיל 052-3843951
אושרת גורן 050-4033442

לכבודם האחרון...
"לכבודם האחרון" הינו פרוייקט התנדבות ,אשר מקל על משפחות אבלות בכיבוד יקיריהם
במהלך ה"שבעה".
אשמח לגייס  30מתנדבים ,שירצו לבשל תבשיל ,להכין פשטידה או לאפות עוגה .כמו כן מתנדבים
נוספים לרכישת מוצרים יבשים בעלות כוללת של  50שקלים.
אם גם את/ה תרצו להיות חלק ממעגל התורמים של קהילת בית יצחק ,אנא פנו אליי.
 054-4263263קרן הרשקוביץ ברנשטיין
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פינת המודעה הקטנה
מיה יוספי
תמר
לנה

קייטרינג איכותי לאירועים משפחתיים עד  100איש.
שיעורים פרטיים במתמטיקה והכנה לבגרות.
מורה לאומנות בעלת ותק רב בהוראה מעוניינת לעבוד עם
מבוגרים בסוגי אומנות שונים כמו ציור ,פיסול ,הדפס רשת ,ועוד,
בביתם או בסטודיו שבביתה .
גבי
למכירה אקדח קולט  9מ"מ קצר כמו חדש כולל נרתיק לבעלי
רישיון כלי ירייה בתוקף בלבד.
עופר
למכירה :קלנועית בריז  4זוגית במצב מעולה עם מצבר חדש,
עדיין באחריות
סדנת נשים חדשה בבית יצחק "אין גברת שלא מנגרת"  4שעות * יעל מילפלדר
עד  6נשים בסדנה .חוויה מעצימה * נגרות בסיסית .אין צורך
בניסיון ותוצר מדהים לנכד/ה :סוס נדנדה מדהים בטיחותי מעץ
בית בשער חפר  4.5חדרים עם חצר פנימית ושער חשמלי
מחפש כלים חקלאיים לטרקטור כגון :מזלג אחורי ,כף אחורית,
מכסחת ,קולטיבטור

סער

054-2513463
054-5332108
052-3959236
052-5955910
0544545506
052-3426418
052-8339113
052-8323050
050-7838531

לחנה ,מיכל ונועה
ולכל בני המשפחה
עצובים וכואבים אתכם
על

אנו משתתפים בצער המשפחה
על מות

אלי ליאור ז"ל

אלי ליאור ז"ל
מתושבי הכפר

חברי הוועד המקומי ועובדיו
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דרוש עובד בתפקיד רכז ביטחון שוטף (רב"ש) לוועד מקומי בית יצחק שער חפר
 תחילת עבודה – חודש פברואר  2018או בסמוך לכך .תידרש חפיפה קודם לכן.
התפקיד כולל:
 .1הובלה ואחריות כוללת על תחום הביטחון ביישוב ובסביבה החקלאית.
 .2זמינות מרבית לכל מקרה ביטחון.
 .3קשר שוטף עם תושבי היישוב בכל הקשור לתחום הביטחון.
 .4ניהול ,ארגון ופיקוח על השמירה והשומרים ביישוב עפ"י חוק השמירה וחוקי העזר של המועצה
האזורית עמק חפר.
 .5ייזום וביצוע פעילות להרתעה ולמניעה של אירועים ביטחוניים.
 .6מתן מענה ביטחוני לאירועים הומי איש ביישוב עפ"י דרישת הוועד המקומי (אירועי תרבות,
טקסים ,הלוויות ועוד.)...
 .7הוצאת דיווח יומי/שבועי/שנתי לאירועים ביטחוניים ובהתאם לדרישת הוועד המקומי.
 .8קשר שוטף עם המשטרה ,מג"ב ומחלקת הביטחון של המועצה האזורית עמק חפר.
 .9חבר בוועדת הביטחון של היישוב .
 .10כתובת לתושבים לפניות בנושאי ביטחון ביום ובלילה.
 .11אחריות על כתיבת הוראות ונהלי אבטחה של היישוב (שיאושר ע"י יו"ר הוועד המקומי וועדת
הביטחון) ועל רענון ההוראות והנהלים כפי שיידרש.
דרישות התפקיד:
 בוגר שרות צבאי עדיפות לשרות ביחידה קרבית/קצונה.
 ידיעת השפה העברית טובה מאוד.
 עד גיל  55ובעל בריאות תקינה.
 תושב היישוב – יתרון.
 ללא עבר פלילי.
 בעל רישיון לנשק -יתרון.
 בעל רישיון נהיגה בתוקף ללא עבירות תנועה חמורות בשנתיים האחרונות.
 זמינות גבוהה.
 נכונות לעבודה מאומצת בשעות לא שגרתיות.
 בעל יכולת ניהולית.
 יחסי אנוש ותודעת שירות גבוהה.
 יכולת ריכוז הנחייה ועבודה עם צוות עובדים.
 יכולת ליצור ולקיים קשר עם הקהילה  -ילדים ומבוגרים.
 מסירות ,לויאליות ורמת יושר גבוהים.
 ידע בתוכנות מחשב בסיסיות.
 התפקיד מותנה בעמידה בכל הקורסים הנדרשים לביצוע התפקיד עפ"י הנהלים ,המלצת מג"ב
ודרישות הוועד המקומי ,לרבות קורס מנב"טים.
כל הרואה את עצמו מתאים יגיש את מועמדותו בצירוף קורות חיים וכן המלצות (ככל שישנן)
לפקס 09-8664289 :או למייל ,golanie@gmail.com :עד לתאריך  30.6.2017בשעה .12:00
יש לוודא את קבלת המסמכים בטלפון .053-8208232
פנייה זו נוסחה בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד ,והמשרה מוצעת לנשים וגברים כאחד.

11

