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גיליון מס' 5011

יום שישי ,י"ט באב תשע"ז 55 ,באוגוסט 7052

משולחן הוועד

עקב התמשכות תהליכי החתימה על ההסכמים עם חברת 'בן בטחון' אין באפשרותנו לפרסם בגיליון זה
את מועדי הימים המרוכזים להעברת מנויי 'תם אבטחה' למוקד החדש.
מיד עם החתימה נוציא הודעה מיוחדת לתושבים.
הרצל

סיפור עובר
אנו שמחים שהתושבים משתמשים במיזם הספרים החדש שלנו "סיפור עובר".
אנו מבקשים בכל לשון של בקשה ,אנא ,הביאו רק ספרי קריאה במצב תקין ,לא ישנים מדי ולא
בלויים.
אנציקלופדיות ישנות ,ספרי הדרכה למיניהם וספרי לימוד – יש להעביר למרכזי המיחזור.
תודה על שיתוף פעולה

מרוץ בית יצחק-שער חפר ה4-
ע"ש שי עופר ז"ל
יוצא לדרך!
יום שישי1.00.01.02 ,

כולם מוזמנים להירשם באתר4 SPORT LIVE :
ללחוץ על התמונה "מרוץ בית יצחק" ולהירשם.

יום שבת 8..1.8.
מופע אופרה
אלכסנדר איבאנוב – פסנתר
זלטה הירשברג ,מצו-סופרן
נפגש לקפה ועוגה החל משעה .8.:11
הקונצרט יתחיל בשעה .8.:71
מוזמנים כולם -הורים ,ילדים וסבים0
להתראות ,יעל ברקאי.

חג המים קרב ובא...
 -..0..9.2יום שבת מ.0:99

אטרקציות בתוך המים
באנג'י טרמפולינה מתנפח
מגלשות מים
קעקועים ושוזרות שיער
טקס לילדים העולים לכיתה א'
סדנאות יצירה
טורניר שחמט
תחרויות שחייה ההשתתפות בתחרויות השחייה בהרשמה מוקדמת
בלבד! אין הרשמה ביום החג.

יש לשלוח הודעת  SMSלטלפון 151-57188.1
בהודעה יש לרשום שם ,שם משפחה ,שם המקצה ,ושנת לידה.
ההרשמה עד לתאריך זה788188. .
תחרויות השחייה
 55מ' חזה -בנים בנות גן-ד'.
 55מ' חתירה -בנים בנות ה'-ו'
 55מ' חזה -בנות ה'-ו'
 55מ' חתירה -בנים בנות ז'-ח'
 51מ' חופשי -בנים ט'-יב
 55מ' חופשי -בנות ט'-יב
 51מ' חופשי -בוגרים
 55מ' חופשי -בוגרות
שליחים משפחות :מ' חופשי 7855

היתולי:
"עד  -"851קבוצות של  4משתתפים שסך הגיל שלהם הוא עד ( 851יכול להיות משפחות או
חברים וכו') -שחיין אחד יושב באבוב ,היתר צריכים לדחוף אותו עם האבוב לצד השני ( 55מ')
שליחים מתוך המים לאורך  55מ' -קבוצות של  -7העברת כדור ים גדול משחיין אחד לשני תוך
כדי שחייה.
תחרות ישיבה על נודלים 55 -מ' -התקדמות בישיבה על נודל תוך כדי העברת רגליים ללא נפילה
מהנודל.
המקצים מותנים במעל  7משתתפים למקצה.

הכניסה לחג המים היא לתושבי בית יצחק-שער חפר ומשפחותיהם בלבד.
להתראות ,הצוות המארגן.
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שנת הפעילות במחלקת ותיקים של המרכז הקהילתי האזורי מתחילה
ההרשמה למכללה ,למועדון טרום בכורה והצגות עם הסעה נעשית בוועד.
הרשמה להצגות ללא הסעה תעשה ישירות במשרד היכל התרבות בנתניה.
חשוב לציין בעת ההרשמה למכללה ולמועדון הסרטים אם מעוניינים בהסעה0
תשלום אפשר ומומלץ לשלם בכרטיס אשראי ,האתר מאובטח.
חשוב שכל מי שיש לו כתובת דוא"ל יציין אותה כדי שיוכלו לעדכן את התושב ישירות אודות תכנים
חדשים ושינויים.
רצוי להרשם למופעים ,נופשונים וטיולים מוקדם ככל האפשר כיוון שמספר המקומות מוגבל וכל
הקודם זוכה0

מועדון טרום בכורה – רואים לפני כולם
החוג יתקיים בימי שלישי (אחת לחודש) באולם בעין החורש
בהנחייתם של רחל אסטרקין ומרצים אורחים
 9מפגשים בימי שלישי בתאריכים:
85.8.81 85.5.81 81.4.81 8.7.81 87.5.81 88.8.81 8..85.8. ..88.8. 54.81.8.
שימו לב! יתכנו שינויים בתאריכי הסרטים -הודעה למינויים בלבד
בתוכנית:
 .:81 -.:11התכנסות  +כיבוד ושתייה חמה-קרה
 .:45 -.:81הרצאה
 85:11 - .:45הקרנת סרט בטרום בכורה
 ₪ 4.1כולל הסעה
*מחיר ₪ 451 :ללא הסעה
*כניסה חד פעמית( ₪ 55 :על בסיס מקום פנוי ולא כולל הסעה)
• ניתן לשלם ב 4 -תשלומים לפקודת "מרכז קהילתי אזורי" החל מתאריך  81...8.ובכל  81לחודש.
• המחיר עבור  .מפגשים • .הרשמה במשרד הוועד • יש לציין עם הסעה או ללא הסעה.
• אין החזר כספי על אי הגעה לסרט – באחריות בעל המנוי למצוא מחליף.
• מותנה במינימום נרשמים.
עדיפות במקומות לממשיכים את החוג .כל הקודם זוכה!
טיול ספטמבר  .9.2יום רביעי 709002
ביקור בעיירה היהודית שהגיעה ממזרח אירופה לכפר חסידים ,המוזיאון היהודי  -יענקל'ס שטעטל.
יענקל'ס שטעטל הוא מרכז מבקרים ייחודי מלא קסם ואווירה המספק חוויה יהודית ייחודית .מייסד
המוזיאון ,גדי יעקב ,נהג לרכוש פריטים רבים במזרח אירופה שהיו שייכים ליהודי העיירות
והשטעטלים ובהם :משחקי ילדים ,כלי עבודה ,כלי מטבח ,עגלות ,באר מים ומשאבות מעץ ,כרכרות
סוסים ואף עגלת כיבוי אש עתיקה.
נבקר במקום ונשמע על התרבות היהודית ,נקשיב למוזיקה המלווה בשירה ובנגינה ובתצלומים נדירים
מהעיירות השונות באירופה.
דרגת קושי הטיול :קלה
המחיר  ₪ 811לאדם (איסוף מהישובים ,ביקור במוזיאון ,כיבוד קל בהגעה וארוחת צהריים קלה)

מכללת הגימלאים מתחילה את השנה
ביום חמישי  ....8.בשעה  1.:11בבוקר באולם עין החורש
מוקי צור והזמרת רונית אופיר במופע פתיחה
"בוא אלי פרפר נחמד" -שיריהם של פניה ברגשטיין ויצחק כצנלסון
פירוט כל ההרצאות והרשמה במשרד הוועד
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מחלקת ותיקים ממשיכה בהצלחה ופותחת בסדרת הרצאות חדשה מבית
"בשביל המוח"
מה עבר במוחם?
ד"ר יוסי חלמיש – רופא ומרצה העוסק בחקר המוח
ד"ר יצחק נוי – היסטוריון ,סופר ,עיתונאי ומגיש תכניות רדיו
המפגשים יתקיימו בימי ג' בין השעות  81:71-85:11באולם בעין החורש
 – 17.81.8.ביסמרק ובן גוריון – אישיות גמישה וגאונות בתפקודים הניהוליים במוח
 – 8..81.8.צ'רצ'יל – דיכאון כקרש קפיצה.
 – 85.85.8.נפוליאון – הגבול הדק בין גאון לשיגעון.
 – 71.18.81רחל ינאית בן צבי ומניה שוחט – נוקשות אישיותית לטוב ולרע.
 – 5..15.81מוסליני – המאהבת היהודייה שהיפנטה אותו.
לא תתאפשר כניסה חד פעמית .הקורס יפתח במידה ויהיו מספיק נרשמים

מועדון קפה אירופה לניצולי השואה ובני זוג בלבד,
פותחים את שנת הפעילות  518.-81בהזמנה להצגה
"פילומנה" תיאטרון הבימה ,אולם רובינא ,תל אביב
יום ראשון  81...518.בשעה 88:71
מחיר( ₪ 71 :כולל איסוף ופיזור ביישובים ,כרטיס להצגה ,כריך ושתיה קלה).
* שעת חזרה משוערת מתל אביב87:11 :
ההרשמה בתשלום בלבד ,לאחר התשלום לא ניתן לבטל.

מועצה אזורית

צהרונים לילדי הגנים ולתלמידי כיתות א' ו -ב'
השבוע עבר ,בקריאה שנייה ושלישית ,החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים.
החוק יחול על הצהרונים לילדי הגנים ולתלמידי כיתות א' ו-ב'.
צהרוני גני הילדים – המחיר המדובר להורים עומד על  ₪ .75לחודש.
מועדיוניות לילדי כיתות א' ו-ב' – המחיר המדובר להורים עומד על  ₪ 851( ₪ .15נוספים מסובסדים
ע"י משרד החינוך).
הפעלת החוק תוך זמן כה קצר ממועד פרסומו ,מעמידה בפני כל המערכות העוסקות בכך אתגר מורכב
למדי.
המועצה האזורית עמק חפר והמרכז הקהילתי האזורי ,שאמון על הפעלת מרבית הצהרונים באזור,
נמצאים בקשר רציף עם משרדי הממשלה ,מרכז המועצות האזוריות וגורמים רלוונטיים נוספים .זאת,
על מנת להתעדכן בנושא ,להיערך כיאות ולהבטיח לילדי עמק חפר צהרונים איכותיים העומדים בתנאי
החוק.
מטבע הדברים ,מדובר בחוק חדש שפרטיו עדיין נבחנים ונלמדים.
במידה ויהיה שינוי או מידע עדכני רשמי ממשרדי הממשלה ,נעדכנכם כמובן בהתאם.
אנו מודים לכם על שיתוף הפעולה ומאחלים לכם המשך חופשה מהנה!
בברכה ,רני אידן ,ראש המועצה
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ספרייה

ספרים חדשים בספרייה

לקטנטנים
לכי לישון גילי -ליבי גליסון ופריה בלקווד
שתי השמיכות שלי – אירנה קובלד ופריה בלקווד
לא סתם אנטילופה – דב אלבוים

בובה תותי – דויד גרוסמן
תעופה – אנציקלופדיה הבט ולמד

לנוער
כמעט מפורסמת – עכשיו תורי – מיכל בכר
הכדורגלנים – עונה קשה – פראוקה נאהרגנג
הכדורגלנים – מחפשים שחקן מוכשר – פראוקה נאהרגנג
הכדורגלנים – סיכוי שהוחמץ  -פראוקה נאהרגנג
הכדורגלנים – אירוע בטורניר הבינלאומי  -פראוקה נאהרגנג
הכדורגלנים – מחפשים חלוץ  -פראוקה נאהרגנג
כדורגלנים מדליקים – זמנים קשים – וינקלר & וינקלר זוהר רוצה לעוף – תרצה דביר
דבר קטן גדול – אפרת גרינברג
כדורגלנים מדליקים –  - 8:1וינקלר & וינקלר
בת השודד – אסטריד לנגדרן
כדורגלנים – מדליקים – בסכנה  -וינקלר & וינקלר
איש ושמו אריה – יונה טפר
שבעת הפלאים – קללת המלך – פיטר לרנגיס
 – MINECRAFTמתקפת המפלצות  – 5מארק שברטון העשיריה הפותחת – הבן של – אמיר דורון
העשיריה הפותחת – בין שניים – אמיר דורון
העשיריה הפותחת – הנס של עודד – אמיר דורון
העשיריה הפותחת – הכל אפשרי – אמיר דורון
העשיריה הפותחת – לאן נעלם טוני – אמיר דורון
בית ספר לטוב ולרע  – 5עולם ללא נסיכים – סומן צ'יינני
למבוגרים
זמן השיכחה – שרון גסקין
סוזן שחורת העין – ג'וליה היברלין
סייבר בסינגפור – עוזי עילם
חול טובעני – סטיב טולץ
קולו של ארצ'ר – מיה שרידן
אוגנדה – אריה אלדד
מאה ימים של אושר – פאוסטו בריצי
בריט-מארי היתה כאן – פרדריק בקמן
ססיל מתה – ז'ורז' סימנון
אלוף השמים – גיורא אבן-אפשטיין
תחנה אחת-עשרה – אמילי סנט ג'ון מנדל
מפלצת הזיכרון – ישי שריד
ראי אדמה – נירית הלבני
דימון – דניאל סוארז
פרנקנשטיין בבגדד – אחמד סעדאווי
המריונטה – שמרית הילל
צוערים – יונתן דה שליט
אשת הפיראט היהודי – אילן שיינפלד
הצמחונית – האן קאנג
המסדרת – איילת ברוש
בין עבודות – ליסה אוונס
נתראה בקוסמוס – ג'ק צאנג
ספינות שרבורג – אברהם רבינוביץ
ספריית הלוויתן – יניב חג'בי
תלם בים – אמוץ שורק
צל ההר – גרגורי דייוויד רוברטס
שיבה – יא ג'סי
כך על פני האדמה – דווידה אניה
הנאום הסודי – טום רוב סמית
מילים אחרונות – מייקל קוריטה
רצח רוג'ר אקרויד – אגטה כריסטי
לא ישובו לעולם – טים ויבר
כפר סבא  – 5111ג'וליה פרמנטו
אשתו של מגדל התה – דיינה ג'פריס
תשע דקות – בת' פלין
הקומוניסטית הקטנה שאף פעם לא חייכה – לולה לפון
הספרייה נמצאת במתחם בית הספר בבניין הראשון מצד דרום.
שעות הפתיחה בימים שני וחמישי 8.:71-88:71 ,גם באוגוסט!
אפשר לשלוח הזמנות ,בקשות והודעות בדוא"ל לכתובת sifriya@beit-yitzhak.org.il
להתראות בספרייה  רותי
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מהמערה לחדר הישיבות
מפגש מעורר השראה עם איתי בוצ'ן  -שותף וסמנכ"ל שיווק בחברת LIONS RTJ

 ,8.:71 – 8.:71 ,8..1.8.במרכז היזמות ירוק  -עמק חפר
סיפורים הם חלק מהחיים שלנו מהרגע שאנחנו נולדים ועד לרגע שבו אנחנו עוצמים עיניים .סיפור טוב
 מעבר לחוויה מבדרת  -הוא כלי עצמתי שיודע להניע צבאות ,לסחוף קהלים וגם לייצר עסקים.במפגש נבחן מאיפה הוא מגיע? כיצד הוא משפיע על המוח האנושי? מי מספר לנו סיפורים? וכיצד נוכל
לרתום את הכוח הזה לטובתנו?
בואו להטיל ספק בפרדיגמות….
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום אבל מותנית בהרשמה מוקדמת באתר:
http://www.yarok-hok.com

מרפאה

לאור חופשות של הצוות יהיו מספר שינויים בשעות העבודה בשבוע הבא:
ד"ר סבן תהיה בחופשה בתאריכים  8.-81.1וב .8..-5..1
במרפאה יהיה רופא מחליף בשעות .85:11-11:11
ביום א'  87.1אחה"צ לא תהיה אחות במרפאה .
ביום א'  87.1סיגל בחופש ,לא יהיו שרותי משרד .במקרים דחופים ניתן לפנות למרפאות באזור או
להיעזר באחיות במרפאה.
המשך קיץ נעים ושקט ,צוות המרפאה

ברכות
ברכות לאביקם זימן
עם סיום שרותו הצבאי,
בהצלחה באזרחות!
צוות חיילים

לדור כהן ונדב אפורי
ברכות לסיום שנת השרות
ובהצלחה עם גיוסכם לצה"ל.
מאחל צוות חיילים

לרועי פרידלנר
ברכות עם סיום שרות החובה
ובהצלחה בשרות הקבע בצה"ל.
מאחל צוות חיילים

הודעות

פרוייקט התיעוד של יד ושם
אם יש בכפר ניצול שואה שלא התראיין בעבר ל"יד ושם" ורוצה,
זו השעה האחרונה לעשות זאת.
אנא התקשרו לתיאום עם שרון רפפורט sharonrapaport@googlemail.com 157-77.41.5

פינת המודעה הקטנה

סטודנטית להנדסת תעשיה וניהול ברופין תשמח לעבודה
כבייביסיטר ולמתן שיעורים פרטיים (במתמטיקה בעיקר).
בעלת ניסיון בתחום ובוגרת תנועת הנוער האיחוד החקלאי.
בית קטן להשכרה 51 ,מ"ר עם חצר פרטית ,מזגן מיני מרכזי
ואזעקה .מסוף אוגוסט .מתאים בעיקר ליחיד או זוג.
למסירה :נולי אריגה מקנדה ומפינלנד.
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נגה

155-7758558
154-41.4111

יהודית

151-55.5.55

