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

גיליון מס' 4011

יום ו'  62במאי 6042

אדם לאדם -אדם לאדמה – אדם לסביבה
חגיגת שבועות תיערך ביום רביעי  13במאי בשעה  30:11במגרש 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  31משתתפים מתוכם לפחות  1נשים  .ניתן להחליף משתתפים בין מקצה למקצה.
המעוניינים מוזמנים ליצור קשר עם דפנה פרנק ,110-1103105
להתראות ,צוות שבועות ,ב 13 -כולנו בלבן

"בואו נרקוד נשכח"
לאור ההצלחה בערב יום העצמאות ,מוזמנים לערב ריקודי עם
בהנחיית ענבל בריסקין פרי.
מחר ,מוצ"ש  50.1בשעה  53:11בבית העם.
מחיר₪ 31 :
נשמח לראותכם

 03שנה למקהלת מורן
מוצ"ש  76.6.3בבריכה

"עמק שר"

 51:11 – 3011מקהלות 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.
 – 53:11שלמה גרוניך מארח את מקהלת מורן
מחיר בהזמנה מוקדמת ₪ 51 :למבוגר ₪ 51 ,לילד עד גיל  .31ביום המופע ₪ 01 :
כרטיסים באתר המועצה www/hefer.org.il

חוזרים לגן לסדרת קונצרטים בשבת בשעת בין הערביים.
ואילו הם הקונצרטים שנשמע בקיץ הקרוב:
 – 71.6.71אנסמבל כלי קשת
 – 11.1.71אנסמבל טריו קלרינט
 – 71.8.71מופע אופרה.
פרטים יבואו בהמשך,
נא שריינו מועדים אלו ובואו ליהנות איתנו על הדשא.
בברכה ,יעל ברקאי.

ערב השקה לסופרים מעמק חפר
לכבוד שבוע הספר העברי לשנת תשע"ז  ,5130 -נקיים אירוע מיוחד בו נארח סופרים ומשוררים
מעמק חפר ונציין את יצירותיהם.
האירוע יתקיים ביום רביעי – ד' תמוז ,506565130 ,בשעה  51:11בבית 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.
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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  1.6בשעות 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:

שכבה צעירה

רשמו ביומנים..

יום פעילות אחרון בבריכה2060. -
אירוח בין יישובי מחנ"ק20-2.603 -
מחנה קיץ שכב"צ.-060. -

שכבה בוגרת
אירוח שכבה בוגרת מחנ"ק..-.360. -
קורס מדצים – 2-..603
מחנה קיץ שכב"ג4-.60. -
מחנה קיץ שכב"צ3-.060. -
כיף צוות ( .3-.060.יומיים מתוכם)

"היה השינוי שאתה רוצה לראות בעולם"  -נוער בית יצחק
 Noarby08@gmail.comשחר גצלר 350-658-5685
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מועדון  83ונהנים
 51.1.30 בשעה  30:11נצפה 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  - 5131דובר גרמנית .אורכו  65דקות.


 11.1.31שבועות -חג שמח

 5.5.30 בשעה  30:31במועדון פייס הרצאה
טובה קלדס "סיפורים על נשים גיבורות מימי ההתיישבות".
טובה קלדס הינה חוקרת כותבת ומספרת על נשים מימי טרם קום המדינה ,מתקופת
ההתיישבות ,העליות ,משואה ותקומה .מנציחה את זיכרן של חלוצות ,פועלות ,יוצרות
ומנהיגות שהלכו אחר חזון הציונות ,עלו לא"י והיו שותפות למפעל ההתיישבות האדיר.
 31.5.30 בשעה  30:11במועדון לחבר בקיבוץ מעברות הרצאתו של משה ליחומנוב על
מקהלת הצבא האדום.
נופש ירושלים
מחזור אחד בלבד רביעי עד ראשון  35-6.10.35במלון יהודה – ירושלים
כושר הליכה חובה!
מחיר למשתתף בחדר זוגי ₪3051 :מחיר למשתתף שלישי בחדר₪3051 :
חדר יחיד רק על בסיס מקום פנוי
המחיר כולל סיורים ומופעים רבים ,ניתן לקבל פירוט במשרד הוועד
הרשמה בתשלום בלבד אצל במשרד הוועד
מספר המקומות מוגבל ,כל הקודם זוכה
תושבים שאינם מעמק חפר – על בסיס מקום פנוי בלבד!
יתכנו שינויים בתוכנית לפי שיקול דעתו של המארגן טל"ח
* הנופש באחריות פרי-טורס תיירות ונופש בע"מ
המשרד לשוויון חברתי בשיתוף מועצה אזורית עמק חפר מזמינים אתכם:
חגיגת טברנה יוונית משפחתית
יום שלישי  31.5.30בשעה  30:11באולם 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 ₪ 51 :כולל הסעה  6ללא הסעה מיועד לאזרחים ותיקים מעמק חפר בלבד!
הרשמה בתשלום בלבד במשרד הוועד לא ניתן להיכנס ללא הרשמה.
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בית הכנסת

תיקון ליל שבועות
51:11
51:51
11:11
11:31
13:11
13:31
15:11
11:11
10:11

סדר הלימוד בבית הכנסת של הכפר בליל החג יום ג' 75.50.71
התכנסות ואמירת כל תהילים בצוותא
שיעור בנושאי אמונה  -דני רבס
הפסקה  -שתייה חמה6קרה ,כיבוד וקריאת תהילים המחולק
פריצת גבולות ועוצמה רוחנית – במגילת רות – הרב שיר
הפסקה
בנות צלופחד  -פריצה אל הבלתי אפשרי  -קואוצ'ינג יהודי  -הרב שיר
רעיון בחסידות – הרב שמואל פיש
דף יומי  -לימוד מדרשי חז"ל  -גמרא
אמירת תהילים " ,תיקון" ליל שבועות

זמני התפילות בחג
ליל התקדש החג ,יום שלישי ,11.11.30 ,בשעה 36:31
שחרית  -יום ד' 13.11.5130 ,בשעה  .0:11בשעה  6:11קריאת מגילת רות ממגילת קלף.
יזכור בשעה .31:11
בשעה  31:01טקס קבלת התורה וקריאת עשרת הדיברות לילדים (שי מתוק לכל ילד שישתתף)
מנחה של חג 36:11 -
בברכת חג שמח ,ועד בית הכנסת

מועצה אזורית עמק חפר

קייטנת ביג כיף

הקייטנה מיועדת לילדי ג'-ו' מהיישובים :בית יצחק ,כפר חיים ,הדר עם ,כפר ידידיה ,כפר
מונאש ,בית הלוי ,חניאל ,בורגתה ,עולש ,בארותיים (תלמידי ביה"ס בית יצחק וקדם).
נשמח מאוד באם תעבירו את הפרסום לתושבים.
כמה דברים שחשוב לי שתדעו (כי אני מניחה שישאלו):
 .3השנה "ביה"ס של החופש הגדול" נפתח גם לכיתות ג' .בד"כ לא נערכו קייטנות מועצתיות
במקביל .השנה הוחלט ,לאור בקשת הורים רבים ,לאפשר את פתיחת הקייטנה גם לכיתות ג'.
ברור כי זהו לא מצב אידיאלי אולם זוהי ההחלטה שהתקבלה בסופו של דבר ע"י ראש המועצה.
בקייטנה אצלנו עשינו מאמצים רבים למזער את נקודות הממשק על מנת לא ליצור אי נעימות
בשכבת ג' (אחד הולך לקייטנת ביה"ס והשני למרכז הקהילתי).
 .5הקייטנה בנוייה בפורמט של "יום כן יום לא" ורובה בנויה על יציאות לאטרקציות.
 .1הקייטנה מסתיימת ב  30.0על מנת לאפשר לכיתות ד'-ו' של בני המושבים לצאת למחנה הקיץ
ב .36.0
 .0את הקייטנה ידריך צוות מד"צים מהיישובים באזור רישום.
מחיר לנרשמים עד ₪3011: 5.5
מחיר לנרשמים החל מה 5.5 -ועד ה₪ 3111: 51.5 -
הסעות יצאו מהיישובים.
ההרשמה באתר המועצה www.hefer.org.il
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"ירוק" House of Knowledge

בית המצמיח יזמות אחרת נפתח בימים אלה בקמפוס רופין ומציע לכם מגוון תכניות ייחודיות
ופתרונות המותאמים ליזם ב 765°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.
 0.5.30יום חמישי  -36:11-30:11הצמחת 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
 51.5.30יום שישי  • -35:11-31:11אפיקי 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 :
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 פתיחה31.5.30 :
משך הסדנה  0מפגשים אחת לשבוע בימי שלישי בין השעות 51:11-30:11
במרכז ההדרכה -מרכז קהילתי אזורי-צומת רופין
מחיר לסדנה * ₪ 11 :תאריך אחרון לרישום 5.5.30
לפרטים ולהרשמה :תמי סלוצקי -מנהלת מרכז קשר והכוון 111-1113515

הודעות

לכבודם האחרון...
"לכבודם האחרון" הינו פרוייקט התנדבות ,אשר מקל על משפחות שכולות בכיבוד יקיריהם
במהלך ה"שבעה".
אשמח לגייס  11מתנדבים ,שירצו לבשל תבשיל ,להכין פשטידה או לאפות עוגה .כמו כן מתנדבים
נוספים לרכישת מוצרים יבשים בעלות כוללת של  11שקלים.
אם גם את6ה תרצו להיות חלק ממעגל התורמים של קהילת בית יצחק ,אנא פנו אליי.
 500-0167167קרן הרשקוביץ ברנשטיין
הקיץ מגיע!!
וזה הזמן לפשוט את בגדי החורף ולעלות על בגדי הריצה
בואו הצטרפו לקבוצת הריצה  Run4itלחוויה של כושר ובריאות
האימונים מתקיימים בימים שלישי בשעה  36:11וחמישי בשעה  51:11ומיועדים לכל הרמות.
נפגשים במגרש הכדורגל.
טלפונים להתקשרות :אורן  110-5166033ליאור 110-5551500
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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 1011 -קשישים בודדים ברחבי הארץ ,ניצולי שואה ומשפחות
שלא שפר עליהן גורלן.
פרויקט כרובית שבועות  – 5130אנו יודעות שקצת קרוב לפסח ,ובכל זאת אנחנו מזמינות אתכם
להצטרף אלינו לעשייה חברתית מופלאה' .פרויקט כרובית עמק חפר' התחייב להכין 1111
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 5061630-בשעה .30:11
מוזמנים לפנות אלינו לפרטים נוספים.
חנה מטרני שפיל 501-7807107
אושרת גורן 505-0577001

תודות

לתושבי הכפר הנפלאים שהיו עמנו באבלנו על בעלי ,אבי וסבנו היקר אהרון מאיר ז"ל.
תודות מקרב לב לצוות המרפאה בראשות ד"ר סבן והאחות גליה מאיר.
והוקרה למתנדבי חברה קדישא שעושים עבודת קודש

פינת המודעה הקטנה
מחפש דירה קטנה לזוג תיירים לתקופה 5660 – 3160
למכירה ניסן ג׳וק ידני ,במצב מצוין ,יד ראשונה ,מועד עלייה
לכביש אוגוסט  01 ,5135אלף ק״מ.
למכירה מיטת נוער איכותית כמעט חדשה ,במצב מצוין ,נפתחת
לשתי מיטות ,בצבע ירוק 111 ,שקל
מספר הטלפון החדש של אדלה שחם הוא 110-0500155
למכירה רכב חשמלי מסוג  easy goמודל  5135מצברים חדשים

דני גורן
ניצן

110-0000000
111-1101550

שלומית כהן

111-1165101

במלאת  11ימים לפטירתו של בעלי ,אבי וסבנו היקר

אהרון מאיר ז"ל
גילוי מצבה ייערך ביום חמישי  3.5.30בשעה 30:11
בבית העלמין בבית יצחק
הקהל מוזמן
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דרוש עובד בתפקיד רכז ביטחון שוטף (רב"ש) לוועד מקומי בית יצחק שער חפר
 תחילת עבודה – חודש פברואר  5130או בסמוך לכך .תידרש חפיפה קודם לכן.
התפקיד כולל:
 .3הובלה ואחריות כוללת על תחום הביטחון ביישוב ובסביבה החקלאית.
 .5זמינות מרבית לכל מקרה ביטחון.
 .1קשר שוטף עם תושבי היישוב בכל הקשור לתחום הביטחון.
 .0ניהול ,ארגון ופיקוח על השמירה והשומרים ביישוב עפ"י חוק השמירה וחוקי העזר של המועצה
האזורית עמק חפר.
 .1ייזום וביצוע פעילות להרתעה ולמניעה של אירועים ביטחוניים.
 .5מתן מענה ביטחוני לאירועים הומי איש ביישוב עפ"י דרישת הוועד המקומי (אירועי תרבות,
טקסים ,הלוויות ועוד.)...
 .0הוצאת דיווח יומי6שבועי6שנתי לאירועים ביטחוניים ובהתאם לדרישת הוועד המקומי.
 .0קשר שוטף עם המשטרה ,מג"ב ומחלקת הביטחון של המועצה האזורית עמק חפר.
 .6חבר בוועדת הביטחון של היישוב .
 .31כתובת לתושבים לפניות בנושאי ביטחון ביום ובלילה.
 .33אחריות 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 קרבית6קצונה.
 ידיעת השפה העברית טובה מאוד.
 עד גיל  11ובעל 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 16-0550506 :או למייל ,golanie@gmail.com :עד לתאריך  30.6.2017בשעה .35:11
יש לוודא את קבלת המסמכים בטלפון .053-8208232
פנייה זו נוסחה בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד ,והמשרה מוצעת לנשים וגברים כאחד.
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