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גיליון מס' 6401

יום ו'  9ביוני 7462

ועדת חינוך

תנועת ההורים "בוחרים בחינוך" מגיעה לבית יצחק ,לערב חשיפה לפעילות התנועה ,לשיחה
מעניינת איתנו ההורים והתושבים ,לשמוע את הצרכים שלנו ולהשמיע לנו את הרוח החדשה
בחינוך בעמק חפר.
קצת על התנועה :התנועה היא תנועה הורית קהילתית ,אשר שמה לה למטרה להפוך את עמק-
חפר לחממה חינוכית חדשנית המותאמת לצרכי הילד במאה העשרים ואחת .בתנועה מאמינים
באחריות הורית ופועלים בכדי לייצר תנועה עוצמתית ,שתהווה צלע משמעותית בשיתוף הפעולה
במשולש :משרד החינוך  -מועצה אזורית  -הורים.
חשוב להדגיש שהתנועה באה במטרה לעבוד בשיתוף עם המועצה ומשרד החינוך.
התנועה נולדה בעמק-חפר וחברים בה אנשי חינוך ,פעילים חברתיים ובעיקר הורים ותושבים
שרוצים יותר עבור ילדיהם ויודעים שזה בהחלט אפשרי.
בואו לשמוע ולהשמיע .בואו להיות מעורבים ולהשפיע.

יום שלישי  ,6.:1. ,31.2.6.31בבית התרבות.

בברכה ,ועדת חינוך
לשאלות :קרן אלסברג תומר 250-5802245

שעת סיפור ביום ראשון הקרוב  00.6.01בשעה  01:72בספריית בית יצחק
מפגש תיאטרלי עם סם מ"עכבר הספרייה" עם השחקן שרלי שלום דנינו.
מפגש תיאטרלי בו סם ,מתוך "עכבר הספרייה" ,פותח את המפגש ומוביל אותנו לעוד
סיפורים ,נשחק את "תהיה בריא מוריס מג" ,נפגוש את איתמר מתוך "איתמר צייד
החלומות".
את כל הסיפורים מלווה מוסיקה קלאסית נפלאה .חלק מהילדים ישתתפו וישחקו מומלץ
לגילאי  6עד  4מחיר₪ 05 :
במיוחד לילדי כיתות א'-ב'.

בשבת ה 01.6.01-קונצרט ראשון בסדרה:
"אנסמבל כלי קשת":
קונטרה בס :חיה יושע ,ויולה :יוג'ין פוטולבסקי ,כינור :הדר כהן
נפגש לקפה ועוגה החל משעה .01:22
הקונצרט יתחיל בשעה .01:72
מוזמנים כולם ,הורים ,ילדים וסבים.
להתראות ,יעל ברקאי.

תחרות הסיפור הקצר השביעית
ביום רביעי ,כ' סיון תשע"ז  ,31.2.6.31 -בשעה  ,6.:..נקיים זו השנה השביעית את אירוע
הסיכום של תחרות הסיפור הקצר של עמק חפר בהשתתפות:
הסופרת איריס אליה כהן
בליווי מוסיקלי  -גבריאל הדר
איריס אליה כהן כלת פרס ראש הממשלה ליצירה ,לסופרים ולמשוררים ,לשנת  .0205בנימוקי
הוועדה נכתב בין היתר" :ספריה של איריס אליה כהן מפגישים עולמות זרים החולקים את
ההוויה הישראלית .היא עושה זאת בכתיבתה המרגשת ,הקפדנית והדייקנית להפליא .איריס
אליה-כהן היא קול סגולי ,בעל עוצמה ייחודית שעוד נכונו לו עתידות".
ספר הביכורים שלה "מכתוב" זכה בפרס שרת התרבות  2011ובפרס רמת גן לספרות.
דּושינְ ַקא ,נשמה" ,שזיכה את הכותבת במועמדות לפרס ספיר.
בשנת  0207יצא ספרה השני " ִׁ
בשנת  0208יצא לאור ספר שירים ראשון פרי עטה "שחרחורת".
ספר הפרוזה השלישי "גַלְ בִׁ י" ,העוסק בפרשת ילדי תימן ,היה מועמד לפרס ספיר ונבחר לאחד
מעשרת הספרים הטובים של  0206בעיתון הארץ.
ספרה החמישי "פלא-פואמות ושירים" יצא לאור השנה וזכה לביקורות נלהבות .על הפואמה
'יולדות' נכתב ע"י אלי הירש" :ראויה לתואר יצירת מופת".
בשנת  0200חברה איריס אליה כהן לשחקן והיוצר גבריאל הדר ויחד הם מעלים מופע ספרותי
מוזיקלי.
בחלק השני של הערב יוכרזו שמות הכותבים הזוכים ויצירותיהם.
השנה נשלחו אלינו  66סיפורים מ 31-יישובים בשתי קטגוריות -מבוגרים ונוער .צוות השופטות
קורא ,בוחן ובוחר את הסיפורים המצטיינים וכותביהם יזכו בשוברים לקניית ספרים .למשתתפים
בתחרות יוענקו ספרים עם הקדשה וחתימה של הסופרת.
המועצה האזורית עמק חפר ,הספרייה האזורית ,המרכז הקהילתי ,זית ובית יצחק.
הכניסה חופשית

ערב השקה ליצירותיהם של סופרים ומשוררים מעמק חפר
ביום רביעי – ד' תמוז תשע"ז ,626266.31 ,בשעה  ,05:85נערוך זו השנה השלישית אירוע
מיוחד לכבודם של הסופרים והמשוררים שבעמק ונציין את יצירותיהם שיצאו לאור לאחרונה.
נארח  06יוצרים בספרות ילדים ,מחקר ועיון ,שירה ופרוזה.
מ 05:85-יוצגו ספריהם של היוצרים והבאים יוכלו להכיר ולרכוש את הספרים.
ב 02:72-יוגשו 'טעימות' מכתביהם של היוצרים.
ליווי מוסיקלי  -ראומה גמליאל.
האירוע יתקיים בבית העם בבית יצחק.
המועצה האזורית עמק חפר – הספרייה האזורית ,המרכז הקהילתי ,זית ובית יצחק.
הכניסה חופשית
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פנינים מהארכיון
פשושים יקרים וחביבים!
ספרו לנו מי אתם?
מה קרה לרעיון הנחמד שלכם?
לחברי הוועד  -כדאי שנחדש את הרעיון
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תרבות
היה חג שבועות?
ועוד איך היה!...
עד חו"ל הגיעו הסרטונים והמחמאות ,שם שהייתי בחג השבועות ....הבנתי שהפסדתי חג נפלא
באווירה של "כמו פעם" ,כפי שהעידו רבים.
מצד אחד שמחתי מאד שהחג התקיים וכולם נהנו ,מצד שני הצטערתי שלא הייתי נוכחת .כבר 8
ימים מאז שחזרנו ארצה ובכל מקום אנשים עוצרים אותי להחמיא על החג הנפלא שהיה .איזה
כייף לשמוע!
תודה ע-נ-ק-י-ת לאיריס בן זאב ,שצלצלה אלי לאחר שקראה את הידיעה על חוסר מובילי חג
וסכנת "אי קיום" חגיגות שבועות .בלי היסוס היא אמרה שהיא מוכנה להוביל את החג .טלפונים
נוספים שקבלתי ומסרוני וואטסאפ מתושבים שמוכנים לתרום לצוות החג או להיות חלק ממנו-
הופנו ישר לאיריס .מתוך כל המתקשרים צמח צוות החג ,הורכב תוכן החג ,חולקו תפקידים ויחד
כולם יצאו לדרך.
בסרטונים נראו כולם כל כך חגיגיים ושמחים ,תכנים שהתאימו לחג ולכפר ,משתתפים רבים
מגילאים שונים היו על הבמה ובשטח .בעיקר שמחתי לראות פנים חדשות שלקחו חלק באירוע.
גם איריס עצמה היא "כוח מוביל חדש" .איריס לקחה חלק באירועים שונים ,אבל אף פעם לא
הובילה אותם -והפעם הבמה הייתה כולה שלה והיא עשתה זאת בגדול!!
תודה לכולם על שארגנתם חג כל כך יפה ונעים ובעיקר שלנו!
עכשיו לפנינו קיץ ארוך בו תוכלו לאגור כוחות לקראת האירועים שמתחילים עם חג המים – מאד
אשמח לכוחות חדשים בנוסף לכוחות הפעילים כבר.
תודה רבה וקיץ נעים.
ג'ודי ,ועדת תרבות.
חג אחרי שבועות שמח לכולם
נתחיל דווקא מהסוף .היה כיף .הזכיר לכולנו כמה נפלא וייחודי בית יצחק שלנו –היה ועודנו.
ועכשיו להתחלה....
כשג'ודי פרסמה שאולי לא יהיה חג שבועות קיבלנו אגרוף קטן בבטן .כאן? אצלנו? מושב חקלאי
בלי חג שבועות? אולי הקהילתיות שלנו נפגעה? אולי זה מעיד על ירידה ברמת המעורבות? על
אדישות?
אז בגלל כל הסיבות האלה ועוד כמה ,החלטנו לקחת עלינו את החג היפה הזה ,המשקף במידה
רבה את הצביון של הכפר – ישוב חקלאי המשלב תרבות ,חינוך ,ספורט ומטפח ערכים של
אחריות ,צניעות ,ענווה וקהילתיות.
ג'ודי הגיעה לפגישה ,נתנה רעיונות למסגרת ,שמות אנשי קשר ומשם זרמנו .הרעיון המרכזי צץ
כמעט מעצמו – החיבור שבין אדם לאדמה ,אדם לסביבה ,אדם לאדם ובין אז לבין היום .היה לנו
חשוב לשים את החקלאים במרכז ,ולספר מעט על העבר ,על ההווה ולגשר ביניהם .בקיצור,
החיבור שבינינו  -הסיפור שלנו.
בדרך שמענו כמה "לא" ,כמה בעלי עצות טובות ולאט לאט הרבה כן .אז מה היה לנו? תצוגה
חקלאית מפוארת שכללה ענפים וכלים חקלאיים ,שוק איכרים ,מזנון משותף ,מבוך
"באלות",פינת ליטוף ,כרכרה וסוס ,פינת יצירה ,טקס אינטראקטיבי רב דורי שבו קריינים
יושבים על כרכרה מצד אחד של הבמה (נעמה בן שמחון ועמי צופי) וסבתות בתפקיד פרשניות
מצד שני של הבמה (גילי חלמיש וירון שלו) ,טרקטורים נוסעים לפני הבמה ורקדנים המופיעים על
הבמה ,מסוק (בלתי צפוי) שטס וצילם הכול מלמעלה ,צילום מגנטים ,צלמים ,ריקודי עם ,והכי
חשוב אנחנו כולנו שבאנו לשם :תינוקות ,ילדים ,נוער ,בוגרים ומבוגרים .היינו ,דיברנו ,נזכרנו,
חווינו ויצרנו רגע כזה שנוצרים לעד.
ועכשיו לתודות ויש הרבה:
תודה לג'ודי שפנייתה התניעה את הכול.
תודה לאחת ויחידה דורית בן חיים על הרעיונות (כמו :הושבת הקריינים על הכרכרה ,הצידניות
לאחסון האוכל) ,העיצוב ,התלבושות ,עיצוב הבמה ,עיצוב האירוע ,זרי הרוסקוס ומה לא .וכמובן
תודה לאיש שלצידה-עמי.
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תודה ענקית למלי הגדולה מכולם ולעבד על מתן מענה לכל דבר ביעילות ובנעימות ,הצעות
שהוסיפו נופך (כמו שזירת זרים באירוע ,פינת בר-קפה ועוד) אין כמוכם.
תודה ליו"ר הוועד הרצל על הפתיחות וההקשבה.
תודה לאגודה -לשאול מקורי ,לדורון שלהבי על העזרה באיסוף המידע ובהובלת "באלות" החציר
ולנהגיה.
תודה לשחקנים ולקריינים:
קריינים :עמי צופי ונעמה בן שמחון (הכלה שלנו) – שעל הכרכרה.
שחקנים "סבתות" :גילי חלמיש וירון שלו בעמדה שעל ארגזי התפוזים.
תודה לכוריאוגראפיות ,לרקדנים ולהורים האחראיים:
רוני כרמלי בת בלי גיל – ריקוד הפתיחה ,וריקוד סבים -סבתות-נכדים ,ריכזה – רותי קלעי.
מיקה קלר המקסימה (רק תלמידת תיכון וכבר תותחית על)  -ריקוד המטעים "אין בזמר" הזה-
כיתות ה-ו ,וריקוד פרידה הורים – ילדי י"ב .ריכזה -דפנה פרנק.
גל ברמי  -תמיד מוכנה להירתם ולתרום הכל בשלווה ובנעימות .ריקוד הגנים וארגון ריקוד
הפתיחה .ריכזו -קרן הרשקוביץ ברנשטיין ולילך עופר.
אלינור אדלר – ריקוד הטרופיים כיתה ז' (למרות שנסעה לחו"ל התגייסה לטובת הטקס בלו"ז
צפוף של בני המצווה ושלה) .ריכזה אירית כרמי.
דפי ויובל איתן (תלמידת כיתה ב' – יש פה עתיד לכוריאוגרפיה) – ריקוד התרנגולים הקופצניים
כיתות א'-ב.
קרין מוסקונה יוספוביץ' (תושבת חדשה בכפר שהגיעה ונרתמה)– ריקוד הירקות – אדמה
ושמיים – כיתות ג'-ד .ריכזו ועזרו -נרי עמנואל ודפנה כץ דויטש.
כיתה י"ב :נעמה בן שמחון להורים ,נעמה בן זאב וגל טייכמן לחניכים.
תודה ליהלי חלמיש על ליווי ראפ "קילפתי תפוז".
תודה לכל מי שלקח חלק בשינוע ,בתכנון ובנית מבוך ה"באלות".
למשנעי ה"באלות" -דורון שלהבי ונהגי האגודה.
לאדריכל אנדראה מלי ,שתכנן ושרטט את מבוך ה"באלות" עד לשביעות רצוננו ( 7פעמים).
תודה לבוני המבוך בשטח :עמית טאובר ,תומר לייזרוביץ' ,אורן סופר על הטרקטור ,ערן גולן על
השאלת הטרקטור ודורון שלהבי על השינוע.
תודה לחקלאים המקסימים שייצגו את הענפים השונים בעגלות מרשימות ביותר:
קיקה סיזל ,שייצג את הגידולים הטרופיים בעגלה יפהפייה ,הוסיף מידע חקלאי ותרם אננס לסל
השוק של ריקוד כיתה ז'.
אמיר בן יהודה ,שייצג את ענף הירקות והגידולים האורגניים ותרם פירות לטנא במופע השוק
של כיתה ז' ואחרי הטקס חילק לנו את התותים העסיסיים פרי משק בן יהודה (מומלץ לבקר).
פיפו וליאת קראוס ,שייצגו את ענף הרפת בעגלה ועליה עגלות מתוקות .מרגש היה לראות כיצד
פיפו וליאת דאגו לעגלות למקום מוצל.
רפי וייס (המשפחה כולה התגייסה) ,שייצג את ענף הלול והביא תרנגולות חמודות .חימם את הלב
לראות את האישה שאיתו – מרים ,רצה וממלאה להן מים בכלי השתייה.
תומר ליזרוביץ ,צביקה ,דורית והמשפחה כולה על ייצוג ענף הפרחים והחממות ,הכלים
החקלאיים (המתחחת כולל הדגמה) ולתרומה רחבת יד של הרוסקוסים לזרים שעטרו את
ראשינו.
דורון שלהבי והאגודה החקלאית ,על ייצוג ענף הפרדסים והמטעים קבוצת ההורים לתינוקות
החמודים שיחד הציגו ענף מרגש (פרי האדם) ברכבת עגלולים .ריכזה -דפנה פרנק.
תודה לבעלי הדוכנים משוק האיכרים שהציגו את מיטב תוצרתם לתפארת של שוק:
עמוס שלהבי –אספרגוס
קרן בארי – קקטוסים
רובי וחווה קליין – שמן זית
דני יעקובי – דבש
מאיה יוספי – מאפים
שלומית פינר – אבוקדו
רמי בלו – שמן זית
אורי – בר קפה לאירועים
תודה לתורמים ולמשאילים:
לפיקי מאיר מ"המחלבה" ,על תרומת הגבינות הנדיבה.
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לאודי מהגינה אורגנית ,לאמיר בן יהודה ממשק בן יהודה ולקיקה סיזל על תרומת פירות לסל
השוק של ריקוד כיתה ז' .
למשפחת לייזרוביץ' על התרומה הנדיבה של הרוסקוס לזרים.
לדודו אזולאי על השאלת הצידניות ששמרו על הכיבוד שלנו.
לאורי שני ואייל שגב מ"טורקיז"  -על השאלת הכרכרה היפה שהוסיפה לתפאורה ולאווירה.
לגן "משפחה שכזו – הגן של בטי" על פינת הליטוף המרשימה (אטרקציה גדולה ,שהגיעה
אלינו היישר מהגן)  -גדיים ששיתפו פעולה ,הארנבים והפוני החמוד .
לאשר חקלאי ,שהתקשר וביקש להתנדב להסיע ילדים בכרכרה הרתומה לסוס היפה להנאת
כולם.
לאילן שלו (דפוס בית יצחק) על תרומת שילוט ההכוונה המעוטר.
תודה לכל המתנדבים הרבים בשטח ביום האירוע:
צוות הקמה ופירוק :איתי אורן ,זוהר קלר ,אלון קרפ ,אביב איתן ,אורי פרנק ,ארנון דים ,איתי
כהן ,אילן ניסים ,עתליה שרגאי ,שירלי שורק ,יניר סבן ,רועי סיני ,יוסי ביאלי והצוות המארגן.
הרטבת השטח והכנה לתצוגת הכלים :רועי סיני.
תורנות מזנון :שירלי שורק ,כרמית שגב ורותי שפיר.
שזירת זרים וחלוקה :דורית בן חיים ,מיקה קלר ,גאיה אדמון ,חן שחם ,שני טייכמן ושירה צופי.
שמירה ,חניה וסדר :תודה רבה לאיקי וגנה ולנערים עמית סולימאן ,יובל אורן ,גיא אזולאי ,גור
ברמי.
תודה רבה ליוני ברג על העזרה בהכוונה של הסוס והעגלה
כיבוי אש :עידו סולימאן ושירה צופי.
עזרה בניהול במה :אלה פרנק ותמר דיין.
כל הכבוד לנוער שלנו !!!
לענבל פרי על ההרקדה בסוף המופע.
לענת בן זאב – נציגת הורי י"ב על הברכה המרגשת.
תודה אחרונה וענקית לצוות נפלא ונהדר שאין כמוהו "חלום של צוות" שעבד יחד בשיתוף
פעולה ,לקיחת אחריות ,עבודה בשלווה ובנעימות:
לארבל עמנואל על ריכוז תרומות טנאים ,הקמה ופירוק ,קשר עם חקלאים וקבוצות.
למורן דותן על התיוק ,ריכוז שוק האיכרים ,מזנונים ,הקמה ופירוק ובימוי העגלות במופע.
לדפנה פרנק על עזרה בבימוי ,הקמה ,קשר לקבוצות התינוקות ,לכיתות ה-ו ,ועדכון קבוצות
וואטסאפ.
לרונית שגב על ריכוז המזנון ,הקמה ,פירוק ,באלות ,שילוט ,צינור כיבוי אש והכרכרה למנחים.
למיכל צופי על ניהול במה ,קשר עם התורמים ,גיוס המשפחה ,ריכוז מזנונים ,הקמה ופירוק
ושינוע תרומות.
למיטל ביאלי על ניהול הבמה ,קשר עם האגודה ,גיוס פינות הפעלה ,ריכוז תרומת טנאים וריכוז
מזנון.
לעמית טאובר על ניהול ובניית המבוך ,גיוס ספקים ,הקמה ופירוק ,וגיוס מתנדבים.
לנעמה בן שמחון על כל העזרה
לניר בן זאב על החשמל.
לדוקטור מירב סבן הרופאה שלנו – רופאה כוננית.
לצלמים שתיעדו את האירוע :ליאת רייס צילום סטילס ואבישי כרמלי וידאו  .ליוו אותנו גם
צלם רחפן וצלם מגנטים .נשתדל לרכז את כל התמונות ולהעלותן ל"ענן" האינטרנט.
לרועי סיני ,שהצטרף אלינו לצוות בסוף ועזר המון.
לאורית קלעי על העזרה והייעוץ.
ולכם חברים יקרים שלנו שבאתם ,הבאתם כיבוד והייתם שם.
רוצה לסיים במילים שחתמו את הטקס ,ואם אפשר ,להקדיש אותן להורי האהובים ,שלא זכו
להיות שם – מרים ומנשה בן זאב...
מאדם לאדמה ,מאדם לאדם נשמר הקשר .נאחל שנה פורייה ושלווה .שנשכיל לטפח ולהעריך
את מה שסביבנו ,את מי שאיתנו ,את מי שכבר לא ,את מה שבינינו ומה שבנינו .
קיץ נהדר לכולם ,איריס
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נוער בית יצחק
חג השבועות עבר לו ועמו החגיגות בכפר ומסיבת שבועות!
בליל שישי שעבר ,הנוער חגג במגרש הטניס בית יצחק.
ההפקה נוהלה על ידי נציגים משכבות הגיל השונות (ט'-יב') וכמובן בעזרת הנוער כולו.
זמן רב לפני כן החלו עבודות העיצוב וההקמה ומיד עם תום המסיבה עמלו החבר'ה לפירוקה.
הפקה זו מלמדת את בני הנוער המארגנים מהי אחריות ועל ערך שיתוף הפעולה.
חשוב לנו להודות למתנדבים ולמלווים מוועדת הנוער ,ובמיוחד לשגית קלר שליוותה את התהליך
באופן צמוד ואינטנסיבי!
תודה להורים אשר סייעו ונכחו בשטח ,תודה לעובדי הוועד על סיוע מסור ולמתנדבים ממערך
הביטחון והאבטחה של הכפר ובראשם איקי וגנר.

הכנות למחנה קיץ...
החלו ההכנות למחנה קיץ! בסופי השבוע האחרונים התקיימו השתלמויות וימי הכנה לצוות
המוביל של המחנון ובהזדמנות זו נאחל בהצלחה לנציגים שלנו! עמר שפירא ,מיכל בארי (רכזות
פעילים) ,לאור גרשטיין (מחנאות) ,נגה אלטר (פני המחנון) ,אופיר כרמי (בטיחות) יריב עוזיאל
(הדרכה) ,עידו סולימן (רוח המחנון) ,חן שחם ,עידו חילוואי ושני טיכמן (רכזי שכבות בתחום
ההדרכה).
כמובן שעוד רבים מבני הנוער משתתפים ולוקחים תפקידים וההכנות יחלו בסוף שבוע ה06-01.26
באירוח שכבה בוגרת מחנוני! באירוח ,ניפגש עם נוער מכל יישובי המחנון לגזירת הסרט ותחילת
עשייה מטורפת שמסתיימת לה בסוף הקיץ!

קורס מד"צים!
כמו כן ,קורס המד"צים ,המכשיר את חניכי הכפר להיות אנשי צוות ,עוד שניה מגיע! הקורס
מתקיים בתאריכים  .00-20.21מסיימי ח' מתארחים בפנימיית יואנה ז'בוטינסקי (ראשון לציון),
ומסיימי ט'-י"א מתארחים בפנימיית הדסים ,שבאבן יהודה.
ההרשמה מסתיימת ביום רביעי ה ,05.26-בשעה  !00:22טפסי הרישום נשלחו בדוא"ל.

"לפני שנפרדים הסוף קרב ובא,
חשים את הקרבה בסוף שעה טובה"..
 - 6...2פעילות סוף שנה בבריכה בבית יצחק בשעות אחר הצהריים ()04:22-06:22
נקיים את אירוע סיום הפעילות השנתי!! מקווים לראות שם את כלל החניכים ,מתרגשים ,נהנים
וצוחקים לאחר שנה מלאה בחוויות מיוחדות עם הקבוצה ,המדריכים והסניף.
ציוד :בגד-ים ,מגבת ,קרם הגנה ,בגדים להחלפה ,בקבוק מים וכובע.
שבת שלום,
צוות הסניף בית יצחק
"היה השינוי שאתה רוצה לראות בעולם"  -נוער בית יצחק
 Noarby08@gmail.comשחר גצלר 250-658-5685
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מועדון  82ונהנים
 07.6.01 לא יתקיים מפגש במעברות.
באותו יום ,בשעה  01:22במועדון פייס בבית יצחק נצפה בסרט "סיפור פשוט".
הסרט מבוסס על סיפור אמיתי.
אלווין סטרייט בן השבעים ושלוש חי עם בתו ה"איטית" רוז ,בעיירה לורנס שבאייווה .כאשר מגיעה
לאוזניו השמועה שאחיו ,לייל ,אתו לא דיבר בעשר השנים האחרונות קיבל שבץ מחליט אלווין
למחול על כבודו ולצאת אל אחיו החי בוויסקונסין כדי לנסות ולאחות את הקרע לפני שיהיה
מאוחר.
אורך הסרט  002דקות.
 01.6.01 בשעה  01:05במועדון פיס תרצה אביגיל ברקוביץ בנושא "אתיופיה  -עליה וסודותיה".
 72.6.01 בשעה  01:05תרצה חן שנבל ,בת הכפר ,מנהלת פיתוח והדרכה בעמותת "לתת" על
"הפנים של העוני" .חן היא הבת של ציפי ויגאל ונכדתם של אסתר תבד"ל וצבי שנבל ז"ל.
נופש ירושלים
מחזור אחד בלבד יתקיים בימים רביעי עד ראשון  00-5.21.06במלון יהודה – ירושלים.
כושר הליכה חובה!
מחיר למשתתף בחדר זוגי ,₪0402 :מחיר למשתתף שלישי בחדר.₪0162 :
חדר יחיד רק על בסיס מקום פנוי.
המחיר כולל סיורים ומופעים רבים (ניתן לקבל פירוט במשרד הוועד).
הרשמה בתשלום בלבד 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.
חגיגת טברנה יוונית משפחתית
ההסעה לנרשמים ל"טברנה יוונית" בעין החורש בתאריך  0766תצא מתחנת האוטובוס ליד
המרכולית בשעה .06:52

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 12.°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.
 07.6.01יום שישי  • -00:72-02:72אפיקי 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 :
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מרפאה

ד"ר סבן תהיה בחופשה בין התאריכים .02.6 – 05.6
רופא מחליף יעבוד בשעות  ,00:72-24:22ביום שישי ,00:22-24:22
וביום א' אחה"צ .05:72-04:22
בברכת בריאות ,צוות המרפאה

תודות

אנו רוצים להודות לחברת קדישא ולרב שיר– תודה על הרגישות ,על עשיית עבודת הקודש ועל
ניהול הטקס המכובד בלווייתו של אלי ליאור ז"ל
לתושבי הכפר הרבים שניחמו אותנו בימים קשים אלו.
משפחת ליאור.

לארכיון הכפר דרושים מתנדבים6ות למשימות הבאות:

א .תרגום מסמכים ומכתבים מגרמנית לעברית.
ב.הכנת תיקים לסריקה.
ג .קיטלוג החומר במחשב.
כל המשימות ניתנות לביצוע בחדר הארכיון או בביתו של המתנדב6ת.
הדרכה תינתן על ידי צוות הארכיון.
אלישבע בירן 250-7105558
ליצירת קשר:
או – אבלין עופר – 2521501501

פינת המודעה הקטנה
מחפש צינורות  0, 0.5צול ואיסכורית יד שנייה.
למכירה רכב תפעולי חשמלי מסוג  MAGICשנת ייצור  0206נסע
 7חודשים בלבד .מגיע למהירת  54קמ"ש עםרדיו ומזגן.

דרור
רוני

אנו משתתפים בצערה של אביבה טאור
ובני משפחתה
במות האם והסבתא חיה דויטשר ז"ל
שלא תדעו עוד צער
חברי הוועד ועובדיו

9

250-7616221
258-8756126

