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

גיליון מס' 0101

יום שישי ,י"ג בתמוז תשע"ז 7 ,ביולי 7107

הודעות הוועד
זהירות ,ילדים בחופשה!
בימי חופשת הקיץ כאשר ילדינו ונכדינו נמצאים מחוץ לבתיהם ,צועדים בצידי הכבישים ,מבלים
במגרשי המשחקים ,רוכבים על אופניהם וחוצים את הכבישים בכפר ,חובה עלינו להקפיד מאוד
על כללי הבטיחות.
אנא נהגו בזהירות ,היו ערניים שבעתיים בכבישים הסמוכים למגרשי משחקים וספורט
ובמקומות ריכוז של ילדים ,אפשרו להם לחצות את הכביש בבטחה ,אפשרו להם לרכוב על
אופניהם מבלי שיסכנו את חייהם.
הפחיתו את מהירות נסיעתכם!
זיכרו ,אם חצינו את כל הכפר (מכביש  )75ועד היציאה ממנו (לכפר ידידיה) במהירות  75קמ"ש
לעומת  05קמ"ש 'הרווחנו'  2דקות!
עכשיו דמיינו מה עלול להיות מחירן הנורא של שתי דקות אלו!!
חופשה נעימה ובטוחה לכולנו.
הרצל
איסוף גזם נקי מפסולת
לידיעתכם ,אין לשים בתוך ערמות הגזם הנאספות בימי שלישי קורות עץ ,מוצרי עץ למיניהם,
עציצי פלסטיק ,שקיות שתילה וכדומה .הערמות עם הפסולת לא יאספו .את מוצרי הפלסטיק יש
להכניס לפחים הכתומים ואילו שאר החומרים ייאספו במועדים שיפורסמו לציבור
תודה על שיתוף הפעולה ,איריס ,יו"ר ועדת חזות הכפר

תרבות

מוצ"ש ,05:05 ,57.5.55 ,בבריכה

טיפקס
בהרכב הגדול ביותר בכל הזמנים!
מחיר במכירה מוקדמת (עד  50.5ב ₪ 555 )50:55למבוגר  ₪ 75לילד עד גיל 57
בערב המופע  ₪ 505למבוגר  ₪ 75לילד עד גיל 57
כרטיסים באתר המועצה  www.hefer.org.ilאו בטלפון 53-6350003 53-6365807
כניסה החל מ05:07

כולכם מוזמנים ל

שוקחתן & ערב מהסרטים
יום רביעי 90:77 , 91.71.91 ,בגן האס
"חמשּוק" :מכירה וקנייה של ספרים ומשחקים במחיר ₪ 5 -9


 איסוף ילקוטים לתרומה  -מבצע איסוף ילקוטים ,תיקי גן ,מחברות ומכשירי
כתיבה כחדשים

 הקרנת סרט לכל המשפחה
 אבטיחים מרעננים
הצטרפו לדף הפייסבוק שלנו :קהילה מדליקה בית יצחק
תמונות מהאירועים ,עדכונים ועוד

חופשה נעימה ובטוחה!

יום שבת 00.5.55
אנסמבל טריו קלרינט
קלרינט :יגאל לוין ,צ'לו :נועה חורין ,פסנתר :ישי שאער
נפגש לקפה ועוגה החל משעה .55:55
הקונצרט יתחיל בשעה .55:05
מוזמנים כולם -הורים ,ילדים וסבים.
להתראות ,יעל ברקאי.

2

ארכיון הכפר

במסגרת האתר של הכפר אנו רוצים לפתוח רשומה שתנציח את זיכרם של כל תושבי בית יצחק-
שער חפר מיום הקמת הכפרים.
לצורך זה אנו פונים למשפחות המעוניינות שזיכרם של יקיריהם יונצח באתר ,לשלוח אלינו
תמונה  +תולדות חיים
למייל  amitofer.ao@gmail.comאו למשרד הוועד
עמית עופר

פנינים מהארכיון
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מועדון  06ונהנים


 11.1.11במועדון פייס בשעה  55:57הרצאתה של שרה קרני ,בנושא שנות החמישים של הקיבוץ
והמדינה כפי שמשתקף בספרה של שרה קרני "מרחב אישי".



 11.1.11בשעה  55: 55במועדון פייס נצפה בסרט נאום המלך
סיפורו של המלך ג'ורג' השישי ,אשר הוכתר במפתיע למלוכה ,לאחר שאחיו הבכור ויתר על זכותו
לכתר .למרות שנחשב למוגבל ,בין היתר בשל נטייתו לגמגם ובשל אופיו המפוזר ,מצא עצמו המלך
מנהיג את עמו בפתחה של מלחמת העולם השנייה .בעזרת מרפא אלטרנטיבי ,מוצא המלך לבסוף
את קולו ונושא את הנאום המשודר הראשון של בית המלוכה אל העם והצבא -נאום ששינה את פני
המערכה ואת מעמדו בהיסטוריה .פרס הסרט הטוב ביותר פסטיבל טורונטו .0555



ביום שלישי  07.5.55נקיים את מסיבת סיום העונה המסורתית שלנו
נתכנס בבית העם בשעה  ,55:05יוגש כיבוד קל ובשעה  56:55יחל המופע עם היוצרת ומספרת
הסיפורים דרור צעירי עמרני.

האור שבחור או החור שבאור
(השאלה מאיזה כיוון מסתכלים)

המופע הוא אוסף של סיפורים קצרים ,אנקדוטות ,בדיחות ופאנצ'ים
על החיים של כולנו.

חומרים אישיים :בעלי שחזר בתשובה ,חיי הלילה של תל-אביב ,על הטרנדים בחיינו ,כדורים
פסיכיאטרים ,מסעדות גורמה ,על החיים בעולם טכנולוגי מטורף
(כל אלה יוצרים חור בראש ,בנשמה ובכיס)
ועל הגעגוע שלי לסבתא שלי ,שגרם לי "לרוץ בחיפוש" אחר חרא של חמורים ,כדי לבנות טאבון
ולהוציא פיתה פשוטה ועגולה ,כמו שסבתא שלי עשתה.

מרכז קהילתי עמק חפר מזמין אתכם לסדרת מופעי קיץ שיתקיימו באולם התרבות בעין החורש
 יום ג'  07.5.55בשעה  55:07קובי מידן והזמר איתי פרל  -לאונרד כהן ,החיים ,השירים
 יום ג'  6.6.55בשעה  55:05הטרנזיסטור במופע מחווה לאריק איינשטיין
 יום ד'  00.6.55בשעה  55:07פרח קטן מופע שנסונים חדש
המחיר ₪ 85 :לרוכשים מנוי לשלושת המופעים .ביום האירוע על בסיס מקום פנוי.₪ 05 :
המחיר כולל הסעה! מיועד לאזרחים ותיקים מעמק חפר בלבד .הרשמה בתשלום במשרד הוועד.
"עוץ לי גוץ לי"
"סבאבא" – פעילות קיץ סבים נכדים
יום שני  50.6.55בשעה  55:55תיאטרון הקאמרי ,תל אביב.
מחיר לכרטיס –  ₪ 555כולל :הסעות הלוך ושוב ,כרטיס כניסה ומפגש עם השחקן רמי ברוך
** ההרשמה בתשלום בלבד במשרד הוועד ** לאחר התשלום לא ניתן לבטל**
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ספרייה

ספרים חדשים בספרייה

לפעוטות (ספרי קרטון)
ככה גם אני יכולה – יונה טפר
טמבלולים  -רובינגר
לקטנטנים
מזג האוויר – קטריונה קלרק
אנו אוכלים – סטפני טרנבול
הדלת הירוקה – כרך ב' – רינת הופר
שלג של סביונים – רינת פרימו
חברות טובות – אברם קנטור

רק בישראל – רחלי שלו
עובדה ועוד עובדה – מאירה פירון
בנצי והפרפר – דייויד מקי
סבתוש ,מתי תבואי אלי? – סמדר שיר

לילדים
בעקבות האוצר האבוד – מיכאל אבס
הזוג הנורא-נורא – מק ברנט
הנסיכה סלינה – אי המרגלים – ברונו מוסקט
טפיטי ופינזל המעופף – יוליה במה
מינקרפט  -פלישת הקריפרים – וינטר מורגן

ילדינוזאור – קורי פטמן אוקס
האוצר הסודי של הצב – רותי ורד
החטיפה הנוראית של מסריחונית – רותי ורד
המשאלה השלישית – אוריה שביט
הסוד של מר פלפל – ציון זכאי

לנוער
נייט הגדול יוצא לדרך – לינקולן פרס
סדרת הרפתקה  -מבעד לראי ומה אליס מצאה שם – לואיס קרול תרגמה עטרה אופק
הספרייה נמצאת במתחם בית הספר בבניין הראשון מצד דרום.
שעות הפתיחה בימים שני וחמישי 53:05-58:05 ,גם בחודשי הקיץ!
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  ,575-8000530והספרים יגיעו אליכם הביתה
רותי

להתראות בספרייה 

אירועים בבריכה בקיץ
תיפוף על כדורים ,שחיות ליליות עם הקרנת סרטים ,הופעה של להקת טיפקס ,אקרו-באלאנס" ,צוציק
בארץ השמחה" הופעה לכל המשפחה ,פעילות עם חיות ,הולה הופ ,זומבה במים ,סדנאות יצירה ועוד
הרבה דברים כיפיים לכל הגילאים!
בית הספר לשחייה של הקאנטרי הכינו את ילדכם לקיץ!
לימוד שחייה בקבוצות קטנות (עד  7ילדים) ,אפשרות לשיעורים פרטיים  /זוגות
קבוצות אימון שחייה למבוגרים ,קבוצות שיפור שחייה לילדים
שחייה טיפולית  /אלכסנדר במים  /הידרותרפיה
הנחה למנויים!
נשמח לראותכם – קאנטרי בית יצחק
את שעות הפתיחה של הבריכה ניתן למצוא באתר האינטרנט שלנו ,או בטלפון 53-6066535
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מרפאה

סדנת הרזיה ושינוי הרגלי אכילה
 בתאריך  55.5.55תיפתח במרפאה סדנה להרזיה ולשינוי הרגלי אכילה.
הסדנה מונחית ע"י דיאטנית קלינית וכוללת  55מפגשים.
עלות הסדנה ללקוחות מושלם ,₪ 050 :ללקוחות כללית ללא מושלם,₪ 003 :
ללקוחות קופות אחרות . ₪ 750 :
להרשמה יש לפנות לצוות המרפאה.
 ביום רביעי  50.5.55ד"ר סבן בהשתלמות.
במרפאה יהיה רופא מחליף בשעות 50:05-56:55
בברכת בריאות ,צוות המרפאה

מועצה אזורית עמק חפר

לכבוד החופש הגדול – סדנה להורים
הם רובצים על הספה מול מסך הטלוויזיה ,מסתגרים שעות בחדר עם המחשב...
הם כועסים וחסרי סבלנות ...הם ישנים ביום וערים בלילה...
יוצאים לבלות עד השעות הקטנות...
הורים למתבגרים?
החופש הגדול – תקופה מאתגרת להם ...ולנו ,ההורים.
מוזמנים לסדנה קצרה בת  0מפגשים ,בהם נכיר כלים מעשיים להתמודדות יומיומית עם ילדינו,
במטרה להוריד את מפלס הכעס ,התסכול וחוסר האונים שלנו מולם ,ולייצר תקשורת מקרבת.
הסדנה תתקיים בבית העם בהדר עם ,בימי שלישי בשעה  ,05:05החל מ 55ביולי 0555
או בימי שישי בשעה  ,53:55החל מ  50ביולי 0555
משך כל מפגש כשעה וחצי
עלות ₪ 075 :כולל מע"מ לכל הסדרה (להורה יחיד  /לזוג ההורים)
*הפתיחה מותנית במספר הנרשמים.

תודות
לאילן שנבל היקר ,תודה על התנדבותך
על ההשקעה ,על ההתמדה ,על גיוס המתנדבים
ועל הטיפול לאורך כל השנים בפרוייקט "זהירות בדרכים".
זה לא מובן מאליו!
ועל כך תודה גדולה
ועד מקומי בית יצחק

פינת המודעה הקטנה

נמצאו קסדות של ילדים במגרש הכדורגל.
ניתן לקבלן במשרד הוועד.
אני סטודנט שמתמודד עם החום ,אשמח לקלוט מאוורר שעובד
ואין בו צורך .תודה!
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רן

570-0065760

