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יום שישי ,כ"ח בניסן תשע"ח 13 ,באפריל 2018

יום אחד בשנה לובש הזיכרון קול צפירה ומכה כל אוזן
וכל שאר ימות השנה הוא מהדהד בחדרי הלב
יהודה עמיחי

ביום הזיכרון ה  70למדינה
נתייחד
עם יקירנו ועם חברינו
שנפלו במערכות ישראל
הטקס יתקיים ביום שלישי,17.4.18 ,
ב' באייר תשע״ח
בשעה  20:00ליד קיר הזיכרון
חדר ההנצחה ייפתח בשעה  18:30בבית פוירינג
בתום הטקס הקהל מוזמן לשיח לוחמים
עלייה לקברם של הנופלים
ביום הזיכרון ,יום רביעי,18.4.18 ,
בשעה  11:00בבית העלמין של הכפר.

טקס יום הזיכרון
הורים לילדים קטנים/צעירים מתבקשים לכבד את הטקס ע"י הושבת הילדים על ידם.
נא להימנע מהתרוצצות הילדים על הדשא של בית העם ובקדמת הטקס.
תודה ,ועדת תרבות

ערב חיילים מספרים
ערב יום הזיכרון יום ג' 17.4
בבית העם החל מהשעה 21.15
השנה יוקדש הערב ל  70שנה למדינה.
בערב זה נכבד שלושה מתושבי הכפר שלחמו במלחמת השיחרור
ןכן שלושה דורות מבני משפחה אחת! שתרמו כולם לבטחון המדינה.
הערב ילווה בנגינה ובשירה בציבור
הקהל מוזמן! במיוחד הנוער ,מגיל שכב"ג ומעלה

בערב יום הזיכרון ,תיפתח תערוכה בבית פוירינג.
התערוכה תהיה פתוחה לקהל במשך שנה,
וניתן יהיה לראותה בשעות הפתיחה של משרדי הוועד לאורך השבוע.
נושא התערוכה השנה לכבוד  70שנה למדינה:
ילידי  1948ציר החיים האישי המלווה את מפעל הקמת המדינה עד היום.

כולנו נולדנו בשנת הקמת המדינה ,ה'תש"ח  .1948יחד איתה קמנו ללכת בגיל שנה ,התבגרנו עם
הרבה צחוק ודמע ,התגייסנו לצבא ההגנה לישראל ולחמנו את מלחמותיה כדי לשמור על
גבולותיה ועל בטחון תושביה .נישאנו בארץ והבאנו ילדים שהפכו להורים לנכדינו.
בציר הזמן עולים ימי העליה לארץ של מי מאיתנו שנולדו בשלבי העליה מאירופה ,1948-49
ימי השלג שכיסה את כל הארץ בינואר  ,1950שנת העשור למדינה שבה חגגו לנו" ,ילדי העשור",
ברוב עם ,וילידי ה' באייר ה'תש"ח ,יום הכרזת המדינה ,הוזמנו לבית הנשיא.
מלחמת ששת הימים שבה נטלנו חלק כחיילים צעירים ,ומלחמת יום כיפור שבה כבר היינו
חיילים ותיקים ,במילואים.
בהמשך הקמנו משפחות והיינו חלק מההתעצמות הדמוגרפית של המדינה שפרחה ושיגשגה
בשנים אלו.
וכיום אנחנו הוותיקים במדינה ,קולטים עליה ,מגדלים דורות חדשים ומנסים לשמור על הצביון
המיוחד של הדור אשר ידע את ערכי ההקמה ,הביסוס והשמירה על הקיים במדינה שלנו.

שרוליק חוגג
70
יום העצמאות ה  70למדינת ישראל
יום רביעי  18.4.2018בשעה  20:00בדיוק!
האירוע יתקיים במגרש החנייה של הקאנטרי ושל בריכת השחייה.
חנייה מסודרת תהיה בצד הצפוני של בריכת השחייה בשטח שיוכשר במיוחד.
הכניסה לחנייה תתאפשר מרח' הכלנית (מכיכר בית הספר מזרחה עד הסוף וימינה לכיוון הבריכה)
לא תתאפשר כניסה מרח' המגדל !
שלטי הכוונה יהיו במקום וסדרנים יעזרו בסידורי הנסיעה והחנייה.
בבקשה להישמע להוראות הסדרנים .מצורפת מפת הגעה בגב העמוד.
מומלץ להגיע בנעליים נוחות להליכה ולהצטייד בלבוש חם.
תושבים אשר מתקשים בהליכה יוכלו לקבל אישור מעבר במשרד הוועד.
לתושבים הוותיקים יוקצו השורות הראשונות
לילדים מומלץ להביא מחצלות וכסאות ים נמוכים
המופע הופק על ידי התושבים וילדי הכפר ובהשתתפותם
בסיום המופע:
זיקוקים ,רכבת הכפר לקטנים ,ביתנים לילדים במגרש הטניס ,מסיבת ריקודים
לכול הגילאים עם ה DJ -והמתופפת נתי ניב ,דוכני אוכל בתשלום
תוכנית מיוחדת ל +60 -בסיום המופע נתכנס באולם המרכזי של הקאנטרי למופע מוסיקלי
"זו אותה האהבה"
מסע מוסיקלי העובר דרך תחנות בחייו של הזמר אריק איינשטיין בשיתוף הקהל.
נשיר את שיריו ובין לבין נשמע סיפורים קטנים ואנקדוטות מחייו .
את המופע מלווה בגיטרה גבריאל הדר שחקן זמר יוצר ומספר סיפורים.
יוגש כיבוד קל :עוגות וקפה.
חזרות:
יום שבת  14.4שעה  16:30חזרת רצף על הבמה.
יום ראשון  15.4שעה  18:30חזרה גנרלית.
לשתי החזרות להביא מחצלות ,כסאות ,שתייה וסנדוויצ'ים ,סבלנות ,שיתוף פעולה ורצוי עזרה של
הורים מלווים.

חג שמח

נוער בית יצחק
 3אוטובוסים גדושים בחניכים ,בצוות ובציוד יצאו בתחילת החופשה לטיול פסח!
ביום הראשון טיילנו בשמורת נחל פורה ומשם המשכנו לחניון מצדה  -להקמת מאהל והתארגנות לפני
רדת החשיכה .למחרת שכבות ד-ו טיילו בעין גדי ובנחל דוד .המסלול מקסים ומותאם לחניכים .למרות
החום הכבד  -היה מהנה עד מאוד! באותו זמן שכבות ז-ח טיפסו את הסוללה של מצדה וירדו בשביל
הנחש.
לאחר לילה נוסף ,פעילויות קבוצתיות ,שכבתיות וכלל סניפיות השכמנו ליום השלישי והאחרון ובו טיילנו
ביחד ,כל הסניף בעמק זוהר .משם המשכנו הביתה -לקבלת פנים מרגשת.
תודה לצוות המדריכים ולממלאי המקום  -שהשקיעו שעות רבות בתכנון ,בהכנה ,בצ׳ופרים ,בבניית
פעולות ,בהעברת הפעילויות וכמובן  -דאגה ואהבה אינסופית לחניכים בשטח:
צוות ד -אלה פרנק ,עדן קמחי ,יהב סמוראי ,אלעד קוטנר ,נועה שלו ,נועה חילאווי
צוות ה -נעה הורוביץ ,תומר אורן ,ענבר שורק ,גור ברמי ,מיה פולטורק ,זיו גורן ,לרון גרשטיין
צוות ו  -שני טייכמן ,רועי פינר ,עומר ליטבק ,רז כהן ,הגר לחמני
צוות ז-מיקה קלר ,איתי שטופמן ,עידן אלפי ,תם סופר ,מעין ניסים רייט ,גיא אזולאי
צוות ח׳  -חן שחם ,בר יפהר
לפעילים ולמדריכי המועדונית  -על ליווי הקבוצות הצמוד ,על אוזן קשבת ועל האחריות על החלק הטכני
 עזרה בהקמת המאהל ובפירוקו ,ארוחות וכל מה שנתבקש מהם :ארבל חורב ,אוריה ידין ,דניאל לוי,יואב מאיק ,יובל אורן ,עדן מסורי ,עידו קרבס ,רותם מתתיהו ,שחר פרי ,שחר שפיגל ,נועה דיניץ ,אורן
שני ,עמית אמיר ,דנה רווח.
לצוות הלוגיסטיקה שילי בן שמחון ועמית סולימן על הובלת רכז הלוגיסטיקה יובל גואל שהקימו חמ״ל
לתפארת ותקתקו את העמסות הציוד הסניפי ופריקתו.
לרכזי השכבות-שירה צופי (ד׳) ,עידו חילאווי (ה׳) ,יריב עוזיאל (ו׳) ,נעה פייגלר (ז׳-ח׳)  -שלא נחו לרגע,
כיוונו ,הנחו ,עזרו ,פתרו בעיות ,התמודדו עם אתגרים ובעיקר נתנו מענה לחניכים ,למדריכים ולהורים
בכל שעה של היום והלילה -אתם מדהימים!
למובילי הסניף  -עומר שפירא (רכזת צעירה) ,עידו סולימן (רכז שכב״ג) ,נגה אלטר וגאיה אדמון (רכזות
הדרכה) ,לאור גרשטיין ,מיכל בארי ויובל רייס (רכזי פעילים) ,אופיר כרמי (אחראי בטיחות ועוזר רכזת
בטיול)  -אשר הנהיגו והובילו את הסניף בצורה מעוררת השראה בתהליך ההכנה ובביצוע בשטח!
לרונאל הגרעינרית ואוריין רכזת ההדרכה של הסניף  -תודה ענקית על היותכן צוות מנצח .אין לי מילים
לתאר את האכפתיות ואת הנתינה שלכן!
להורים המלווים שתמכו ועזרו :יוני אורן ,גיא אורן ,לו אופיר ,אור פלס ,דירק נהרינג ועמית טאובר
ולוועדת הנוער  -על הליווי הצמוד ,על הזמינות ,על הגב הרחב והלב הענק ובכלל  -הנתינה האינסופית
תמיד!

אסנת כץ גל  -רכזת הנוער
רוצים לראות איך היה לנו?
סרקו את קוד ה  QRלנייד!

”השחף המגביה עוף הוא זה המרחיק ראות"
(ג'ונתן ליווינגסטון השחף ,ריצ׳ארד באך)

 Noarby08@gmail.comאסנת כץ גל 052-8560280

סדרת קונצרטים בבית יצחק
עורכות :אירית רוב ואלה טובי
עונה מס' 2017-2018 3

מופע ליום העצמאות במוצאי שבת  20:30 14.4.2018בבית העם

הכניסיני תחת כנפך
שירי אהבה של מיטב המשוררים והמלחינים הישראלים:
ביאליק ,אלתרמן ,זעירא ,ארגוב ,כספי ,גרוניך ורבים אחרים

בביצוע
הדס פארן-אסיה ,סופרן
עודד שוב ,גיטריסט
סדרת הקונצרטים 'קאמרי לעת ערב' מתקיימת בתמיכת הקרן לחינוך ולתרבות
ע"ש יצחק פוירינג
כרטיסים במחיר  ₪ 40בערב הקונצרט בכניסה
כיבוד קל :קפה ועוגה.
יין באדיבות יקב אלכסנדר

"מועדון הסנדוויץ'"  -מפגשים לדור הביניים של בית יצחק  -יוצא לדרך!
אנחנו שמחים לבשר על פתיחת סדרת פעילויות המיועדות לשכבת הביניים של הכפר ( ,55-30פלוס מינוס,
אל תתפסו אותנו במספר) ,כי בין הנוער לוותיקים קיימת שכבה גדולה ומשובחת ,שגם לה מגיע ליהנות
מפעילות איכותית ,פה אצלנו בכפר.
אז שריינו את ה ,26.4-יום חמישי ,20.30 ,לערב פתיחה בלתי נשכח.
פרטים נוספים בהמשך.
הצוות המארגן :ענבל פרי ,ענת בן זאב ,איריס בן זאב ,אירית כהן וירון שלו

ביטחון

בשלושת החודשים האחרונים נגנבו משדות המושב וממשקים מוני מים.
השקענו מאמצים רבים ,גלויים וסמויים ,כדי לתפוס את הגנבים.
בבוקר יום שלישי ,3.4.18 ,בשעה  6:30בבוקר ,נסע יהודה מנדלס במושב והבחין ברכב החונה באופן
חשוד .יהודה עצר את רכבו וכשירד ממנו מצא שלושה גנבים עסוקים במלאכת פירוק מונה מים.
השלושה ,תושבי טייבה ,נתפסו ונעצרו על ידי המשטרה שהוזעקה למקום .יתרה מזו ,ברשותנו תיעוד
מצולם של הגנבים בפעולה ,תיעוד זה נמסר אף הוא למשטרה להמשך טיפול.
ברצוני להודות ליהודה מנדלס על הערנות ועל המקצועיות במהלך אירוע זה.
כמו כן ברצוני להודות לאיתי עמיר ,לאורן סופר ולאריק חייקין על שיתוף הפעולה ,על נכונותם לסייע
בכל עת ,תוך הקדשת זמן ומאמץ ועל תרומתם הרבה לביטחון השוטף במושב.
בברכה ,עמית מוסקוביץ ,רב"ש.

מועדון  60ונהנים
 יום שלישי  17.4ערב יום הזיכרון לא תתקיים פעילות במועדון.
 יום רביעי  18.4ערב חג העצמאות  ,אחרי הטקס נתכנס לתכנית מיוחדת לוותיקים ,פרטים
להלן.
 יום שלישי  24.4בשעה  17:15במועדון פייס הרצאתה של אסנת פיונזילבר  -ברדה  .הנושא:
אפריים קישון.

יום העצמאות
בסיום המופע המרכזי בערב עצמאות נתכנס בחלל הקאנטרי של בית יצחק למופע מוסיקלי
"זו אותה האהבה"
מסע מוסיקלי העובר דרך תחנות בחייו של הזמר אריק אינשטיין בשיתוף הקהל.
נשיר את שיריו ובין לבין נשמע סיפורים קטנים ואנקדטודות מחייו  .את המופע מלווה בגיטרה
גבריאל הדר שחקן ,זמר ,יוצר ומספר סיפורים.
יוגש כיבוד קל  :עוגות וקפה.
מוזמנים כולם!!!
הסעות למועדון פייס ,האיסוף יחל בשעה  16:45מהבתים.
הסעות פעם בחודש למעברות ,האיסוף יחל בשעה .17:15
מצטרפים חדשים להסעה או מבטלים מתבקשים להתקשר לדבורה 052-3245663
או ישירות לאלי הנהג 052-321-1109

אנו מאחלים לכולם חג שמח

טיול מאי  – 2018חוויה ירושלמית
טיול משולב מופע אור קולי חדש בעיר דוד יום שני 7.05.18
(יציאה משוערת .14:00 :חזרה בסביבות )23:00
סיור באוניברסיטה העברית בהר הצופים ,נכיר את סיפורה החל מהקמתה כמקדש ציוני
דרך הניסיון להקים פנתאון לאומי חדש באוניברסיטה עד לימי המצור בימי הקו העירוני.
נבקר ביד אבשלום .נבקר במצבות האבן העצומות והמפוארות שנחצבו בסלעי המקום לפני כאלפיים
שנה .עצי זית מוריקים ,חומות העיר העתיקה המתנשאות ברקע וצלילים ירושלמיים אותנטיים,
יוצרים אווירת קדומים קסומה ועוצרת נשימה.
נסיים בעיר דויד במופע "הללויה" המספר את סיפור שיבת ציון.
דרגת קושי הטיול :בינונית
** יש להצטייד בכיסא גלריה ובלבוש חם .מחיר הטיול ₪ 150 :לאדם
איסוף :אלונית משמר השרון.
ההרשמה במשרד הוועד .מספר המקומות מוגבל! כל הקודם זוכה!
* ביטול השתתפות יחויב בתשלום *

מועצה אזורית
לחברי קהילת עמק חפר
אנו פונים אליכם לסייע במשימה של סיוע וסולידריות חברתית עם תושבת העמק ,ר .החולה
במחלת טרשת נפוצה.
ר .בת  41אם חד הורית לילד בן , 8המתגוררת בשכירות במושב בעמק חפר.
לפני  14שנים חלתה ר .במחלת טרשת נפוצה .במהלך השנים חלה הידרדרות הדרגתית
חמורה במצבה הבריאותי וכיום ,מזה שבע שנים ,ר .מתניידת בכיסא גלגלים ממונע
ומטופלת על ידי עובדת זרה הצמודה אליה  4שעות ביממה .עובדת זו אף מסייעת לה
בטיפול בבנה.
ר .מגדלת את בנה במשמורת משותפת ,כשבפועל מרבית הזמן הילד מתגורר איתה על פי
רצונו .ר .דואגת לכל צרכיו בסיוע העובדת הזרה.
שני הוריה נפטרו בצעירותה .למרבה הצער יחסיה עם אחיה ושאר קרובי המשפח
מרוחקים ,ואין לה כל תמיכה משפחתית.
ר .חיה בצניעות רבה -ומצבה הבריאותי מחייב אותה להתמודד עם הוצאות כלכליות
הולכות וגדלות ,הכוללות בין היתר :מימון מלא של העובדת הזרה ,רכישה קבועה של
תרופות יקרות כולל ציוד נלווה לבעלי מוגבלויות ,טיפול פיזיותרפי( ,מחוץ לסל) משך כל
השנה תחזוקה.
במצב זה ר .אינה עומדת בהוצאותיה ,ונקלעה למעגל של חובות ומצוקה.
אנו בעמותת מ"ח –מצילים חיים בעמק חפר חברנו לוועדה לסולידריות חברתית במועצה,
קוראים לכם לסייע לר ..בתיאום עם הגורמים המקצועיים השונים ,הוגדר יעד של כ-
 ,₪ 100,000והתורם זכאי לזיכוי ממס כפוף לכללים .הסכומים יועברו לר .תוך פיקוח
על המנגנון בקרן ייעודית
תרומות ניתן להעביר לח-ן  364236/29בבנק לאומי סניף  717עסקים פולג נתניה ע"ש עמותת מ"ח –
מצילים חיים בעמק חפר .נא לציין בכל הפקדה ,העברה "עבור ר.".
אנו מודים לכם מראש .הרמת התרומה תאפשר לה קיום בכבוד ,ותהווה תעודה לקהילה
בעמק חפר כקהילה סולידרית .המסייעת בהצלת חיים ובשיפור איכות החיים לנזקקים לכך.
לפרטים:
בתיה רגב  -יו"ר עמותת מ"ח –מצילים חיים בעמק חפר

אירועי אביב ב"ירוק" מרכז יזמות עמק חפר
מרכז היזמות מזמין אתכם למפגשים מרתקים עם מרצים בתחומי החדשנות ,הטכנולוגיה ,הסייבר
ועוד.
עידן היוצרים
 26.4.18יום חמישי ,מרצה :קרן ליטני 20:00 ,אולם הרצאות "ירוק"
על יזמות חדשנות וגרוב .הרצאה מלאת הומור ,השראה וכלים מעשיים ,כלכלה ,טכנולוגיה ועתיד
העבודה בעידן הדיגיטל.
דמי השתתפות.₪ 45 :
קרן ליטני מייסדת סושלייז ,הסלון החברתי ,מאמינה שמה שאנחנו משיגים במרתון של החיים תלוי
מאד בגרוב שיש לנו בפנים – האנרגיה שלנו כבני אדם ,והמקום שבו הכישרון שלנו נפגש עם
התשוקה שבוערת בנו .בהרצאה מלאת הומור ,השראה וכלים מעשיים ,קרן תדבר על כלכלה,
טכנולוגיה ועתיד העבודה בעידן הדיגיטל .היא תעביר אתכם את מסע התעוררות שלה מהמאה
השערים למאה העשרים ואחת ותדבר על פיתוח יצירתיות וגמישות מחשבתית כדבר החשוב ביותר
במאה ה . 21
המערב הפרוע של הסייבר
 , 10.5.18יום חמישי ,מרצה :גיא דגן 18:00 ,אולם הרצאות "ירוק"
מעל ל 90 %-ממתקפות הסייבר המוצלחות מתחילות ומסתיימות אצלנו – בגורם האנושי!
הנדסה חברתית ,מה זה ואיך מסיעת בלוחמת הסייבר
לאחרונה אנחנו שומעים את המושג "מתקפת סייבר" בחדשות הרבה יותר ממה שהיינו רוצים,
גניבת כרטיסי אשראי ,הונאות ,סחיטות ותוכנות כופר .מתקפות סייבר שמשתקות מדינות ,חברות
תעופה ,ארגונים ועוד...ומה בקשר למושגים עצמם? מתקפות  ,DD OSסוסים טרויאנים ,נוזקות,
פוגענים ,מתקפות יום אפס ,פישיניג ועוד ועוד .הרשימה לעיל היא רק חלק קטן ממה שאנחנו בעולם
אבטחת המידע מתמודדים איתו בחיי היום יום.
נתון נוסף שאסור להתעלם ממנו ,מעל ל 90% -ממתקפות הסייבר המוצלחות מתחילות ומסתיימות
אצלנו – בגורם האנושי!
בהרצאה יובהר מושג הסייבר ,מה ההבדל בעצם בין סייבר לאבטחת מידע ,סיפורי קרבות מעולם
הסייבר (התקיפה על סוני למשל) ומקבץ עצות מודעות על מנת לעזור לכם לשמור על הבית.
להרשמה ופרטים נוספים לכל ההרצאות09-8808830 :
מרכז קשר והכוון מזמין אותך
לסדנת "עיצוב אורח חיים לבני הגיל השלישי"
האם אפשר לקדם ולשמר עצמאות ,בריאות ואיכות חיים? האם אפשר לעודד ולהטמיע הרגלים
כן!
חדשים? האם אפשר לעכב שינויים שמתרחשים עם הגיל?
הסדנה תיפתח ביום שני  09.05ותכלול  15מפגשים בשעות  19:00-17:30בעלות של ₪ 250
הסדנא תעסוק בתחומים הבאים :בריאות והזדקנות ,אבני יסוד לאריכות ימים ,עיסוקים ,ניהול
מצבי לחץ ,תזונה ,בטיחות בבית ובקהילה ,שגשוג ועוד.
ערב חשיפה יתקיים ביום שני  23.4בשעה  19:30במרכז הקהילתי האזורי – עמק חפר
לסדנת "חזרה לעולם העבודה"
הסדנה תיפתח ביום רביעי  16.05ותכלול  7מפגשי בוקר בשעות  12:30-09:00בעלות של ,₪ 100
הסדנה מיועדת למי שמעוניין לחזור למעגל העבודה ,היא תעניק כלים מעשיים ותתייחס להיבטים
הבאים :נברר עמדות ותפיסות כלפי תעסוקת מבוגרים ,נכיר את עקרונות כתיבת קו"ח ,נברר את
השיקולים בבחירת מקצוע ,נלמד על השימוש ברשתות חברתיות ומקצועיות למציאת עבודה,
נקיים סימולציות לראיון עבודה ,נתרגל סימולציות למרכזי הערכה.
הסדנה תתקיים במרכז ההדרכה של המרכז הקהילתי האזורי
בוקר חשיפה יתקיים  25.04במרכז הקהילתי בשעה 09:00

פרשתם? מרכז קשר והכוון מזמין אתכם להשתתף
"בסדנת ניהול תקופת החיים החדשה"
יום ראשון  27.5.18בשעות 12:30-09:00 :במרכז הקהילתי האזורי – צומת רופין
הסדנה תעסוק במתן כלים המתאימים לשינויים ולהסתגלות המאפיינים את תקופת החיים
החדשה .במהלך המפגשים יעלו סוגיות שונות כגון :ניהול ותכנון הזמן הפנוי ויצירת משמעות,
התמודדות עם השינויים האישיים והמשפחתיים בעקבות הפרישה ועוד.
יינתנו כלים שימושיים ומעשים אשר יותאמו ברמה האישית לכל משתתף לאחר זיהוי הצרכים.
משך הסדנה  8מפגשים ,מחיר  ,₪ 50מספר המקומות מוגבל
לפרטים והרשמה לכל הסדנאות :נעמי נצר – רכזת קשר והכוון:
neomin@hefer.org.il ,09-8981632

בית הספר לשחייה של הקאנטרי  -הכינו את ילדכם לקיץ!
לימוד שחייה בקבוצות קטנות (עד  5ילדים) ,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 09-8388090
לקראת יריד שבועות קאנטרי בית יצחק מחפש אתכם –
יצירתיים ,מרגשים ומקומיים!
אם ברצונכם לפתוח דוכן ביריד (אומנות ,ביגוד ,תכשיטים ,או כל דבר אחר),
צרו קשר –  09-8338090דוראל

מכתבים למערכת
ניצחון ישראלי בפרויקט מיוחד של חברת H&M
בכל שנה ,המותג של  H&Mמקיים תחרות בשם ,GLOBAL CHANGE AWARD :שאליה
ניגשים מועמדים מכל העולם ( 2600הצעות מ –  151מדינות ),מציגים רעיונות חדשניים המסייעים
בהאצת המעבר לאופנה מתחשבת יותר בסביבה.
השנה ,לראשונה בהיסטוריה ,זכה צוות ישראלי במקום השלישי ,בזכות מיזם שהופך אצות לסיבי
ביו (בדים) ולצבע ידידותי לסביבה ולעור.
רננה קרבס ואביה דר' עודד קרבס פיתחו ביחד את המיזם הזה וזכו במענק בסך  150,000אירו
ובשנה של חממת האצה טכנולוגית ,שמטרתה לספק כלים וחשיפה למימוש המיזם וגישה לתעשייה.
הטקס המפואר (וחלוקת הפרסים) נערך בבניין העירייה בשטוקהולם ,שבו נערכים טקסי חלוקת
פרסי הנובל.
הטקס היה מרשים ומרגש ביותר.
שמחה ונרגשת ,לביאה קרבס

תודות
אנו מודים לרחל מגד אשר בזכות דאגתה לציוד ולפרחים ובזכות הנחייתה הנעימה יצר כל אחד
מבאי מועדון הוותיקים סידור פרחים יפהפה לחג.
תודה לאיריס פרידלנדר ,לוועדת  60ונהנים ולוועד בית יצחק שער חפר על השי הנאה והשימושי
שחולק לוותיקים .הודות לתקציב הייעודי לוותיקים ולמסירותם של המתנדבים אנו זוכים לפעילות
עשירה ומגוונת ,זה כלל לא מובן מאליו! על כל אלה אנו אסירי תודה.
בשם הוותיקים
ברצוננו להודות לרב שיר על הליווי במהלך השבעה.
תודה לחברה קדישא -סער טאובר ,על הרגישות ועל הטיפול המסור.
משפחת ביאלי

הודעה ממערכת השבוע בכפר
בשבוע הבא ,יום העצמאות ,יצא הגיליון לחלוקה ביום ג' ,ערב יום הזיכרון.
חומר יתקבל במערכת עד יום ב' בשעה  10:00בבוקר.

פינת המודעה הקטנה
נער בן  16מעוניין בעבודות גינון קלות.
בת הכפר ומשפחתה מחפשים בית בן  3-4חדרים להשכרה לטווח
ארוך ,לכניסה בחודש מאי/יוני.
ניר פדן
טייס באל על ויזם ,יסדתי סטארטאפ עם פוטנציאל עולמי :מכונת
שמן זית ביתית ראשונה בעולם הארכת חיי מדף הזית הטרי למשך
שנה .הצעת השקעה באתר – https://www.exitvalley.com
נפתחה ההרשמה למשפחתון של דבורה לאה לשנת הלימודים הבאה.

במלאת שנה לפטירתה של
אימנו אלישבע הרשקוביץ,
נעלה לקברה
ביום שישי 20.4.2018
בשעה  11:00בבית הקברות
ולאחר מכן בביתנו
ישראל ואבלין עופר

054-3096832
שרית 054-5555917
054-2512138
050-2060393

אנו משתתפים בצערה
של האחות גליה מאיר
במות אחיה.
שלא תדעו צער
מתושבי הכפר

הודעה לתושבים :סגירת כביש  - 5700דרך השרון – שלב :1
החל מהשבוע הקרוב ,תתבצע עבודה בכביש  ,5700הכוללת :סלילת שביל אופניים ומדרכה ושיקום
התשתיות .העבודות יתבצעו בשלבים:
להלן מידע חשוב לגבי שלב  - 1מרחוב הראשונים עד הכיכר ברחוב האילנות (בית הספר).
בשלב זה ,העבודות יתבצעו במקטעים ,על פי הפירוט הבא:
 .1מקטע  -1מרחוב הראשונים עד רחבת הבנים דרום
 .2מקטע  - 2מרחבת הבנים דרום עד רחבת הבנים צפון
 .3מקטע  - 3מרחבת הבנים צפון עד רחוב המגדל
 .4מקטע  - 4מרחוב המגדל עד כיכר ברחוב האילנות (בית הספר)
בעת העבודות ייסגר כל מקטע ,לתנועת כלי רכב ,למשך בין שבועיים לארבעה שבועות.
מועדי סגירת מקטעי הכביש:
בימים א' – ה' :בין השעות 8:30-17:30
בימי שישי :בין השעות 8:30-14:00
מעבר לשעות המפורטות הכביש יהיה פתוח לתנועה.
בעת סגירת הכביש תתאפשר כניסה עם כלי רכב רק לתושבי הרחוב ,המעבר להולכי רגל יהיה
מוסדר.
תחנות להסעת תלמידים ,תישארנה במקומן וככל שיהיו שינויים נדווח בהתאם.

אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומבקשים את שיתוף הפעולה שלכם.

בברכה,

הרצל חסון – יו"ר ועד מקומי בית יצחק

