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גיליון מס' 8601

יום שישי ,כ"ח בחשוון תשע"ח 87 ,בנובמבר 7687

תרבות

תרבות במרחק נגיעה
ביום שישי האחרון החלה סדרת מופעים שתקיף את כל ישובי השלוחה של מרכז חפר,
בכל חודש מופע בישוב אחר.
זכינו לשמוע את דורית ראובני ,חנן יובל ואורי הרפז בערב מקסים שהיה כולו שירים משלנו.
בחודש הבא יהיה מופע משירי חנוך לוין ,שיתקיים בכפר ידידיה ()7..2..9
בהמשך מתוכננים עוד מופעים ,והמידע כולו מופיע על המגנט אשר חולק לכם בשבוע שעבר בתאי
הדואר.
הסדרה כולה נבחרה בקפידה רבה ולפי בחירת נציגי הישובים היושבים בהנהלת השלוחה.
אני קוראת לכם לבוא וליהנות מהמופעים ,במחיר שווה לכל נפש.
לא חובה לרכוש כרטיסים מראש ,ניתן להחליט באותו ערב ולהגיע ,זה במרחק נגיעה.
עקבו אחר הפרסום בעיתונות המקומית ובהודעות במייל.
להתראות ,יעל ברקאי ,חברת הנהלת השלוחה.

יום הזיכרון לשואה ולגבורה
יום השואה נראה רחוק ,אבל אנחנו כבר מתחילים בהכנות לטקס החשוב.
מדי שנה ניצבת במרכזו של הטקס עדותו של ניצול שואה ,שמשתף אותנו
בסיפור חייו .סיפורים אלה נשארים חרותים על לוח ליבנו והם ההנצחה,
הזיכרון והניצחון שלנו.
אם מישהו מתושבי הכפר או מהקרובים לכם הוא ניצול שואה ,שמעוניין
לכבד אותנו בזכות לשמוע השנה את סיפורו ,אתם מוזמנים לפנות אלינו.
חיה גולן 450-6463828 :ענת בן-זאב 454-200002. :יעלי שגב450- :
8855992

סדרת קונצרטים בבית יצחק
עורכות :אירית רוב ואלה טובי
עונה מס' 24.9-24.6 3
יצירות המופת הקאמריות בהשתתפות מיטב האמנים בארץ
מוצאי שבת ,24:34 ,בבית העם
קונצרט מס'  1מוצאי שבת 1111111.12
מבוקר ועד ערב עם שלישיית אלכסנדר
מיכל טל ,פסנתרנית
אלה טובי ,צ'לנית
נתאי צרי ,כנר
'סירקולו' מאת המלחין הספרדי חואקין טורינה -שלישיה בהשראת מעגל היום ,מזריחה ועד שקיעה,
לצד שלישיות מאת דביסי וברהמס
מן הביקורת על שלישית אלכסנדר " :כשאומרים מוזיקה קאמרית מתכוונים בדיוק לזה :למורכבות
ולעידון בשילוב כינור וצ'לו עם פסנתר ,לחתירה האינסופית לשוויון ועצמאות ,ולהקשבה מהנגנים כמו
מהקהל תוך תקשורת תלת ־שיחית בלי מלים" (נעם בן זאב" ,הארץ")
 7.20121.03 רסיטל לנבל :ניצוצות עממיים
יצירות מאת בן חיים ,שופן ,גרנדוס ,בארטוק וגלעד כהן
סיון מגן (ישראל /ארה"ב) ,נבלאי
 72121.03 ויוה איטליה עם חמישית המתכת הישראלית
מסע מוסיקלי בארץ המגף :ממונטוורדי ואלבינוני ועד פוצ'יני ונינו רוטה בעיבודים מקוריים ומבריקים
גיא שריג ,יובל שפירא חצוצרנים
אנטון לוצקי ,נגן טובה
טל בן רעי ,נגן טרומבון
ברק ייבין ,נגן קרן
 112721.03 געגועים לאירופה היפה
מדואו ועד רביעייה עם שומאן ,ברטוק ,דוחנאני ודבוז'ק
אלה טובי ,צ'לנית
שולי ווטרמן ,ויולנית
ז'אנה גנדלמן ,כנרת

רויטל חכמוב ,פסנתרנית

 012121.03 מופע ליום העצמאות :הכניסיני תחת כנפך
שירי אהבה של מיטב המשוררים והמלחינים הישראלים:
ביאליק ,אלתרמן ,זעירא ,ארגוב ,כספי ,גרוניך ורבים אחרים
עודד שוב ,גיטריסט
הדס פארן-אסיה ,סופרן
 132121.03 קונצרט מחווה ללאונרד ברנשטיין במלאת  0..שנה להולדתו
"אריות וברקרולות" ,מבחר יצירות ושירים מוכרים ואהובים ממחזות הזמר
עודד רייך ,בריטון
יעל לויטה ,סופרן
דואו תל אביב :אירית רוב ואריאל כהן ,צמד פסנתרנים
סדרת הקונצרטים 'קאמרי לעת ערב' מתקיימת בתמיכת הקרן לחינוך ולתרבות ע"ש יצחק פוירינג

כרטיסים במחיר  ₪ 04בערב הקונצרט בכניסה
כיבוד קל ,קפה ועוגה .יין באדיבות יקב אלכסנדר
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נוער בית יצחק
שלום לכולם!
קצת עדכונים שוטפים…
הפעולות מתחילות בשעה  .8:44בדיוק ומסתיימות בין השעות ..9:05-.6:44
מבקשת בכל לשון של בקשה  -להוריד את החניכים ולאסוף אותם ביתר זהירות!

בתאריך  2....תתקיים פעילות שיא לכל סניף בית יצחק! הפעילות תתחיל בשעה  .8:44אך תסיים
מאוחר יותר מהרגיל ( .).7:44הפעילות תתקיים מחוץ לתחומי הסניף ,ולכן נדרשת הרשמה  -במערכת
התנועה (ללא עלות)  -למה אתם מחכים??
טיול דרום – בתאריכים  6-9..2יתקיים טיול דרום לכיתות ז'-ח' .הטיול הינו טיול
לנוער עמק חפר מוזמנים להצטרף גם מי שלא פוקד דרך קבע את התנועה!
סניף בית יצחק מחפש עוזר/ת רכזת
הפעילות :העלאת רמת ההדרכה בסניף ,בניית תוכנית הדרכה שנתית לחניכים ולצוות .איסוף מערכים
ובדיקתם לפני הפעולות ויצירת ארכיון פעולות .עבודה עם צוות הדרכה באופן שוטף :העשרות ,ישיבות,
התמודדות עם מדריכים מתקשים/בעיתיים יחד עם רכזי השכבות .עבודה עם צוות ההדרכה לפני
מפעלים ובמפעלים.
 כ .2 -שעות שבועיות יציאה למפעלי התנועה ,הכוללים :טיול פתיחת שנה ,טיול פסח ומחנה הקיץ (יציאה למחנה השכב”צ),השתלמויות שונות במהלך השנה (השתלמות תחילת שנה ,חורף ,צוות מוביל) ,וכיף צוות.
 יציאה כמלווה של מפעלים של המועצה לפי הצורך ,כגון :טיול ז-ח ,אירוע מתגייסים וכו׳.תאריכים קרובים:
 .6-.9...כנס י״ב ה2
 2....פעולת שיא לכל הסניף (במקום פעולה)
 25-20...השתלמות חורף לכיתות ט׳-יב׳
 28...כנס חתימה על שנת שירות (י״ב)
 ...2אודישנים ל״מקורוק״ -בני נוער יוצרים רוק מהמקורות .הפרויקט מיועד לבני נוער מכיתות ט'
ומעלה אשר כותבים ,יוצרים ,שרים ומנגנים .בתאריך ה .2.. -בשעות הבוקר יערכו האודישנים (מיקום
יימסר בהמשך)
 .2..2פסטייק! (במקום פעולה)
 6-9..2טיול ז׳-ח׳

אסנת כץ גל
רכזת נוער

”השחף המגביה עוף הוא זה המרחיק ראות"
(ג'ונתן ליווינגסטון השחף ,ריצ׳ארד באך)
 Noarby08@gmail.comאסנת כץ גל 886-5828658

3

מועדון  0.ונהנים
 יום שלישי  2....בשעה  .9:.5במועדון פייס ירצה אלכס בק ,תושב הכפר ,בנושא :חסידי אומות
עולם ,סיפורם של אותם אורות אשר הבליחו באפלת אירופה .חוויות של מפגשים אישיים.
 יום שלישי  26...בשעה  .9:.5במועדון פייס תרצה חיה לבני בנושא :יש לי כינור -הרצאה
וקונצרט מוסבר .חיה מקרבת את מאזיניה אל הכינור "מלך כלי המיתר" ברפרטואר מגוון הכולל
מוסיקה קלאסית ,צוענית ומוסיקת נשמה יהודית וישראלית.
 יום שלישי  5..2בשעה  .9:.5במועדון פייס הרצאתה של רחל ספיר:
"ברוכים הבאים לאולימפיאדה" .במיתולוגיה היוונית קיים אוסף של מיתוסים ,אגדות וסיפורי
עם שהפכו למרכיב חשוב בתרבות המערבית כולה.
הסעות למועדון פייס ,האיסוף יחל בשעה  .8:05מהבתים.
הסעות פעם בחודש למעברות ,האיסוף יחל בשעה ..9:.5
מצטרפים חדשים להסעה או ביטולים מתבקשים להתקשר לדבורה 452-3205883
או ישירות לאלי הנהג 452-32.-..47
* חדש * חדש * חדש *

"מהפכת התקשורת והרשתות החברתיות"
השינוי שכולנו חווים במהלך מהפכת המדיה הדיגיטלית והאופן שבו משתנה שדה הקרב.
סדרת הרצאות המאפשרת להצטרף לעולם עדכני המתנהל דרך התקשורת ולהתחבר למציאות חדשה.
מרצה :ד"ר יניב לויתן – מרצה בכיר בטכניון ,באוניברסיטת חיפה ובמכון אבשלום.
המפגשים יתקיימו בימי שני בין השעות  .7:34-.6:44בקיבוץ מעברות
* לא תתאפשר כניסה חד פעמית.
** הקורס יפתח אם יהיו מספיק נרשמים.
מחיר .₪ 064 :הרשמה -ישירות דרך מחלקת ותיקים במרכז קהילתי אזורי עמק חפר 47-676.830

תרבות המרכז הקהילתי

שעות סיפור לילדים:
יום חמישי  23.....9בשעה  .9:34בבית העם בהדר-עם
"שמוליקיפוד"  /עפ"י כוש (ט 2כרמי) עם השחקן גבריאל הדר
גדי חלה ונשאר במיטה .פתאום -ראה כדור קטן עם קוצים וראש מציץ מלפנים....
סיפור על חברות ועל ידידות אמת שנרקמת בין גדי לקיפוד.
מחיר ₪ 25 :לילד
יום ראשון  28.....9בשעה  .9:34בבית העם בית יצחק
"סבתא אשפתא"  /טומי דה פאולה  -סיפור עם איטלקי2
עם השחקנית נויה שטרייפלר מ"תיאטרונויה" – תיאטרון סיפור.
כשראה אנטוניו הארוך את גבירתו הקוסמת מצמיחה אטריות חמות בקדירת החרס בעזרת לחש נחש,
החליט שגם הוא יכול .יום אחד כשסבתא אשפתא נעדרה מן הבית ,הוא אמנם הפעיל את הקסם ,אך
כשרצה להפסיק לא ידע איך.
את מה שקרה באותו היום תושבי אותה עיירה באיטליה לא ישכחו לעולם.
מחיר ₪ 25 :לילד
לגילאי 3-8
4

מועצה אזורית

עצומה להקמת תחנת רכבת בפארק התעשיות עמק חפר
כידוע לכולנו ,עומסי התנועה בישראל ,בשעות היציאה לעבודה ובחזרה ממנה ,נהיים קשים משנה
לשנה .זאת לאור הגידול המתמיד במספר הרכבים והיעדר תשתיות מספקות.
הפתרון המיטבי לבעיה זו כיום הוא נסיעה ברכבת ,אולם המצוקה בעמק חפר בהקשר זה קשה מנשוא,
אזרח אשר מעוניין להגיע לתחנת הרכבת בחדרה או בנתניה בשעות הבוקר ,נאלץ לנסיעה של עד חצי
שעה -ואז להתחיל לחפש חנייה.
אזרחים המגיעים לאחר השעה  9:34בבוקר מתקשים למצוא חניה פנויה ,ולבסוף מוצאים את עצמם
ממשיכים ברכבם הפרטי למקום העבודה.
אבל למצוקה הזו יש פתרון :בפארק התעשיות עמק חפר ישנו שטח מאושר לתחנת רכבת.
לאחרונה בוצעה על ידינו בדיקה מקצועית ובלתי תלויה ,שבחנה את הנושא וקבעה כי יש היתכנות
לתחנת רכבת בפארק .בחודשים האחרונים הצגתי את חוות הדעת בפני כל הגורמים המקצועיים
ברכבת ישראל ,משרד התחבורה והות"ל.
בעקבות זה ,רכבת ישראל הודיעה כי נושא הקמת תחנת הרכבת בעמק ייבחן במסגרת תכנית הפיתוח
לשנת ( 2434אשר תובא לאישור גורמי הממשלה בסוף שנת  24.6ותצא אל הפועל החל משנת ).2424
זאת ,בהתאם למודל כדאיות שגובש ע"י ועדת ההיגוי של הרכבת.
על מנת להציג את הצורך האדיר של התושבים בתחנת רכבת בעמק חפר ,ואת המצוקה הקיימת כיום,
ניסחנו עצומה– שאותה נעביר לגורמים האמונים על הבחינה ועל קבלת ההחלטה.
אני קורא לכם לחתום על העצומה ,ובכך לתרום למאמץ לקידום הקמת תחנת רכבת בעמק.
קישור לחתימה על גבי העצומהhttp://www.atzuma.co.il/trainemekhefer :
שלכם ,רני אידן ,ראש המועצה
הנכם מוזמנים לכנס הכנה לפרישה של מרכז קשר והכוון מ1א עמק חפר
יום שני  ....2..9החל מהשעה  .8:34באולם הישיבות הגדול בבניין המועצה
'מה אעשה לאחר הפרישה? כמה כסף צפוי לי ביציאה לפנסיה? איך להיערך לפרישה?
אם שאלות אלו מעסיקות אותך ,את/ה מוזמן/ת לכנס 'גלישה לפרישה'
בתכנית:
 – .8:34רישום ,התכנסות וכיבוד
 – .9:44ברכות
 – .9:34חשיבות תכנון הפרישה ,זכויות בגיל הפרישה ,ההחלטות החשובות בחסכון
היבטים רגשיים -הערכות מנטאלית לגיל הפרישה
 – 24:44הצגת מרכז קשר והכוון וסיכום.
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 השינוי ועם התהליכים הרגשיים בתהליך הפרישה.
תאריך פתיחה .8....6 :משך הסדנה  0מפגשים אחת לשבוע בימי שלישי בין השעות .9:34-24:34
בחדר הישיבות בבניין המועצה האזורית עמק חפר -צומת רופין
* תאריך אחרון לרישום 7....6
מחיר לסדנה₪ 54 :

מרפאה

ביום רביעי  22...ד"ר סבן תעבוד עד השעה  ...:34ביום ראשון  .7...סיגל בחופשה ,המשרד יהיה
סגור .במקרים דחופים ניתן לפנות למרפאות באזור או לאחות במרפאה.
אנו ממשיכים בחיסוני השפעת מהרו והגיעו להתחסן לפני בוא החורף,
ולפני שיאזלו החיסונים.
בברכת בריאות ,צוות המרפאה
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הודעות

הרשמו לקבוצת ההסעות
פתחנו קבוצה של בית יצחק נסיעות משותפות :לטובת החיילים שלנו ,הסטודנטים ,לכל מי שרוצה,
לכולנו ,ולטובת איכות הסביבה.
אני זוכרת שכסטודנטית באוניברסיטת תל אביב (לפני שנה שנתיים חחח) נהניתי מאוד מטרמפ שכזה.
אז אם אתם נוסעים מחוץ למושב (באופן קבוע/לפעמים) ומוכנים להיות חלק מהקהילה הזו/או אם
אתם רוצים להצטרף וזקוקים לטרמפ  -אנא פנו אלי ונצרפכם לקבוצה .אם אפשר כתבו את שמכם לאן
אתם נוסעים ומתי.
תודה ,איריס 454-9907739

ברכות
שישי אהובה שלנו
עם סיום שנת השירות,
אנו מאחלים לך גיוס קל ונעים
בהצלחה בדרכך החדשה
בטוחים שכך יהיה ....
אוהבים ומחבקים
לילך ,אבא ,רוני ,נועה,
דור ואורי וכל משפחת שלו

צוות חיילים מברך את
שירה שלו
לירי בן שימחון
לרגל גיוסן לצה"ל ,בהצלחה!

לנסים מטרני
מזל טוב ליום הולדת 64
מהמשפחה

פינת המודעה הקטנה
בעקבות הרחבת פעילות ,מבוקשים לעבודה קבועה :נהג עם רישיון ג'
להובלות לילה עם רכב חברה+מקפל\ת עיתונים הכשרה במקום,
+מחלקים עם ראש טוב לשעות הבוקר המוקדמות .תנאים טובים
למתמידים.
דרושה צעירה אחרי צבא/סטודנטית לבייביסיטר לתינוקת ,בשעות
גמישות.
להשכרה לחודשיים בית  3חדרים מרוהט שקט מ .5-.2-.9
עד  .5-2-.6לרגל נסיעה.
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יאיר לפידות (פפיש)
454-6226446
ניצן

452-6627474
450-8260647

