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 03שנה למקהלת מורן
מחר ,מוצ"ש  76.6.3בבריכה

עמק שר
 01:11 – 0011מקהלות 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.
 – 00:11שלמה גרוניך מארח את מקהלת מורן
מחיר בהזמנה מוקדמת ₪ 01 :למבוגר ₪ 02 ,לילד עד גיל  .02ביום המופע ₪ 52 :
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.
שעת סיפור ביום ראשון  00.0.05בשעה  05:71בספריית בית יצחק
מפגש תיאטרלי עם סם מ"עכבר הספרייה"
עם השחקן שרלי שלום דנינו
מפגש תיאטרלי בו סם מתוך "עכבר הספרייה" הפותח את המפגש ומוביל אותנו לעוד
סיפורים ,נשחק את "תהיה בריא מוריס מג" ,עוד נפגוש את איתמר מתוך "איתמר צייד
החלומות".
את כל הסיפורים מלווה מוסיקה קלאסית נפלאה ,חלק מהילדים ישתתפו וישחקו תפקידים.
מומלץ במיוחד לילדי כיתות א'-ב'.
לגילאי  0עד  0מחיר₪ 02 :

מועדון  03ונהנים
 0.0.05 בשעה  05:02במועדון 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.
 07.0.05 בשעה  00:11במועדון לחבר בקיבוץ מעברות הרצאתו של משה ליחומנוב על
מקהלת הצבא האדום.
יחסים בגיל השלישי
סדנה למבוגרים בגיל השלישי ,המבוססת על התיאוריה האדלריאנית .מטרת הסדנה ליצור
מסגרת קבוצתית המהווה אמצעי לשידרוג איכות חייהם של המשתתפים.
באמצעות לימוד ,הקשבה ושיתוף ,עוסקים המשתתפים בסוגיות והתלבטויות המעסיקות אותם
בתקופה זו של חייהם תוך הסתכלות מנקודות מבט שונות.
בתהליך הסדנה נבין את עצמנו טוב יותר ,נבחן את מערכות היחסים שלנו ,נקבל כלים ישומיים
להתנהלות טובה יותר בחיי היום יום.
מנחות הקבוצה מוסמכות מטעם מכון אדלר להנחיה בגיל השלישי.
מספר המפגשים( 00 :פעם בשבוע) .עלות משתתף בסדנה לכל המפגשים .₪ 021
מלי לוי
דבי כהן-ארונשטיין
 פגישת ההיכרות עם מנחות הסדנה ,שנדחתה לפני מספר שבועות,
תהיה ביום ג'  0.0.05בשעה  ,00:71בהמשך לפגישת המועדון.
נופש ירושלים
מחזור אחד בלבד רביעי עד ראשון  00-9.15.00במלון יהודה – ירושלים
כושר הליכה חובה!
מחיר למשתתף בחדר זוגי ₪0001 :מחיר למשתתף שלישי בחדר₪0501 :
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  07.0.05בשעה  05:71באולם 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
עלות ₪ 01 :כולל הסעה  /ללא הסעה מיועד לאזרחים ותיקים מעמק חפר בלבד!
הרשמה בתשלום בלבד במשרד הוועד לא ניתן להיכנס ללא הרשמה.
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נוער בית יצחק
שכבה צעירה
טיול ח' הכנה לקורס המד"צים-
בסוף השבוע האחרון יצאו חניכי שכבת ח' ליומיים בחוות משמר הכרמל .ביום הראשון ,התחלקו
החניכים לקבוצות מעורבבות עם חניכי התנועה מיישובים אחרים ועברו תכנים לקראת הקורס.
ביום השני ,חזרו למסגרת יישובים ויצאו למסלול טיול עם מדריכי הקבוצה בסניף.
מטרת הטיול היא הפגת חששות ולחצים לקראת הקורס אשר אורכו כ 01ימים אינטנסיביים
מחוץ לבית .החניכים חזרו מרוצים ומאושרים ,התחילו בהכרות חברים משכבת הגיל בתנועה
ומצפים לקראת היציאה לקורס מד"צים בחודש יולי .תודה לגל טיכמן ורועי אלפי מדריכי
הקבוצה על טיול מקסים!

פעילות לשכבת ג' בתנועה 1.6 ,יום שישי-
ביום שישי תתקיים במרכז הנוער פעילות לשכבת ג' ,אשר בשנה הבאה מצטרפים למשפחת הסניף
ומתחילים להגיע לפעילות בתנועה! מטרת הפעילות היא הכרות עם אופי הפעילות ,מתחם
הפעילות ,תרגול חלוקה לקבוצות והעלאת ציפייה לקראת השנה הבאה!
נשמח לראות את ילדכם בשעה  73:41במרכז הנוער ,נא להגיע עם נעליים סגורות או סנדלים
ובקבוק מים.

שכבה בוגרת
מסיבת שבועות של הנוער  1.6יום שישי-
כמו בכל שנה בחג השבועות עורכים מסיבה לנוער בית יצחק ועמק חפר.
המסיבה תתקיים היום בשעות הערב במגרש הטניס בבית יצחק.
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
להתחשבותכם ,המון תודה וחג שבועות שמח.

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 בוגרת

שכבה צעירה

אירוח שכבה בוגרת מחנ"ק..-.367. -
קורס מדצים – 2-..673
מחנה קיץ שכב"ג4-.676 -
מחנה קיץ שכב"צ3-.7676 -
כיף צוות  .3-.6676חמישי-שישי

יום פעילות אחרון בבריכה2767. -
אירוח בין יישובי מחנ"ק27-2.673 -
מחנה קיץ שכב"צ.-8676 -

נוער בית יצחק 0100-0105
"היה השינוי שאתה רוצה לראות בעולם"  -נוער בית יצחק
 Noarby08@gmail.comשחר גצלר 350-658-5605
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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 19-0700191

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! בתוכנית;
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  2ילדים)
אפשרות לשיעורים פרטיים  /זוגות
קבוצות אימון שחייה למבוגרים
קבוצות שיפור שחייה לילדים
שחייה טיפולית  /אלכסנדר במים  /הידרותרפיה

הנחה למנויים!
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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 461°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.
 0.0.05יום חמישי  -09:71-05:71הצמחת 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
07.0.05
יום שישי  • -00:71-01:71אפיקי 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 :

מרפאת בית יצחק

ביום ראשון  4/0אחה"צ לא תהיה אחות במרפאה.
ד"ר סבן מקבלת כרגיל בשעות .00:11-09:71
חג שמח ,צוות המרפאה

פינת המודעה הקטנה
בית לאחר שיפוץ בן שניים וחצי חדרים להשכרה לטווח ארוך
החל מהאחד ביולי.
מחפשת להשכרה בית קטן וצנוע לאישה מבוגרת לטווח ארוך.
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120-7027000
דניאלי  /שיר

124-4952000

