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

גיליון מס' 9019

יום שישי ,י"ט באייר תשע"ח 4 ,במאי 1098

הודעות הוועד
קורס החייאה לתינוקות וילדים של מד"א
הקורס יתקיים ביום רביעי ה .6.6.6 -בשעה  .60::בבית העם בבית יצחק 6עלות של  ₪ 35לאדם6
הקורס ימשך כ 3-שעות 6מספר המקומות מוגבל6
להרשמה נטלי טאובר 6:50-6.0..00
גרוטאות ביתיות בלבד
מיום חמישי ה ,:36:568:.6 -החל מהשעה :60:: -בבוקר ,ועד יום ראשון ה :.6:568:.6 -עד שעה
 :00::בבוקר ,יגודר מיתחם לפינוי גרוטאות ביתיות בלבד במרכז המיחזור (ליד המרכולית) בבית
יצחק6
להזכירכם 0אין להשליך למיתחם הגרוטאות פסולת חקלאית ,פסולת בניין ,פסולת מעסקים ופסולת
של גזם 6יש להזמין מכולה פרטית למיני אשפה שאינה ראוייה לאיסוף הגרוטאות6
את הקרטונים ומוצרי הנייר יש להעביר למרכזי המיחזור 6תושבים המעוניינים להעביר גרוטאות
גדולות (ספות ,ארונות ועוד) מתבקשים לפנות למלי בוועד 6:58-888308.
אנו מבקשים לא להשליך גרוטאות מחוץ למיתחם המוגדר6
עגלת מיחזור מוצרי חשמל קטנים ואלקטרוניקה הוצבה באותו מקום ב 81.4.92 -ותישאר עד ה-
.51.50.92
המקום מצולם  80שעות ביממה6
ביחד נשמור על כפר נקי ומסודר
איריס פרידלנדר -יו"ר ועדת חזות הכפר

תרבות
המשך התודות ליום העצמאות
לרועי סיני ויהונתן אורן -תודה לכם על טיפול בעגלת החשמל עבור החנייה והזיקוקים6
לרינה ואמנון וילמוש ,לעומר ויעלי סוכמן תודה על סגירת הכביש עם הרכב הפרטי6
לדורון בארי -תודה על סדרנות בחנייה6
למשפחת לזרוביץ הרחבה תודה על תרומת הירוקים6
לאיתי ופיני עמיר על תרומת הפרחים6
לעמוס שלהבי ,שביצע חסימה עם הטרקטור והעגלה6
ולחיים יפרח -שעזר לנו באישורים לבמה לחגיגות העצמאות
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שבועות בלבן :והפעם בסימן כמעט 08
חברים יקרים ,כמיטב המסורת נפגש לחגיגת שבועות קהילתית,
שתיערך ביום ראשון ה 85 -במאי בשעה  93:75במגרש בשער חפר 6save the date -
מה בתוכנית? שוק איכרים ,טקס רב גילאי ,תצוגת ענפים ,מזנון משותף ,שפע הפתעות
ואטרקציות6
 במיתחם האירוע מתוכנן שוק איכרים6תושבי הכפר המעוניינים להשתתף מוזמנים ליצור קשר6
 הורים לתינוקות ,שנולדו בין חג שבועות הקודם לחג השבועות השנה ,מתבקשיםלרשום את שם התינוק/ת ,בציון מינו/ה ,ושם הוריו/ה -במשרד הוועד6
 סבים וסבתות המעוניינים להשתתף בריקוד עם נכדיהם –צרו קשר עם ג'ודי :50-6.63.00
 חקלאים המעוניינים להשתתף בתצוגת הענפים – מוזמנים ליצור קשר6 מתנדבים נוספים המעוניינים לסייע ולקחת חלק6בברכה ,צוות שבועות
(ליצירת קשר 0איריס ):5:-0004430

רוצים להיזכר
בקסם שקרה בשנה
שעברה?
סרקו את הברקוד0

אנחנו שמחים לבשר על פתיחת סדרת פעילויות המיועדות לדור הביניים
( ,00-75פלוס מינוס ,אל תתפסו אותנו במספר).
בין פעילויות הנוער לאלה של הוותיקים ,קיימת שכבה גדולה ומשובחת ,שגם לה מגיע ליהנות
מפעילות איכותית ,פה אצלנו בכפר6
שימו לב למועד החדש 0יום רביעי  3:65ב 8:03:-בבית העם ,ערב פתיחה בלתי נשכח!
פרטים נוספים בווטסאפ ובדף הפייסבוק של בית יצחק

תחרות הסיפור הקצר
כמדי שנה ,תתקיים גם השנה תחרות הסיפור הקצר של עמק חפר 6התחרות פתוחה לכל תושבי
העמק ותתקיים בשתי קטגוריות 0קטגוריית נוער וקטגוריית מבוגרים6
המעוניינים להשתתף בתחרות ישלחו סיפור אחד בלבד ,שאורכו לא יעלה על  8,5::מילים ושלא
התפרסם עד כה בשום בימה אחרת ,לכתובת הדואר האלקטרוני 6liat@beit-yitzhak.org.il
את הסיפור יש לשלוח מצורף בקובץ  wordללא שם הכותב וללא פרטים אישיים6
יש לציין בגוף הדוא"ל עצמו ,בנפרד מקובץ הסיפור ,את שם הכותב ,כתובתו ומספר הטלפון6
תאריך אחרון למשלוח 8. 0במאי 68:.6
הסיפורים ייקראו בעילום שם על ידי ועדה בת שלושה שופטים6
הסיפורים הטובים ביותר בכל קטגוריה יתפרסמו בגיליונות "מצ"ב הרוח" – מוסף התרבות של עמק
חפר ,ויזכו את מחבריהם בפרסים (שוברים לרכישת ספרים) שיוענקו בערב מיוחד ,שיתקיים
ביום א'  93.1.8592בשעה  85:55בבית העם בית יצחק
בהשתתפות הסופר מאיר שלו.
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קול קורא לקראת ערב השקה לסופרים ומשוררים מעמק חפר
לכבוד שבוע הספר העברי לשנת תשע"ח ,נקיים אירוע מיוחד בו נארח סופרים ומשוררים מעמק חפר
ונציין את יצירותיהם6
נשמח לקבל פרטיהם של כותבים 6שספריהם יצאו לאור בשנתיים האחרונות בתחומי פרוזה ,עיון,
שירה ומחקר ,למבוגרים ,לנוער ולילדים6
אנא פנו אלינו הדס שוורץ  hadas.s@hefer.org.ilעלית גורן-כץ alitzayit@gmail.com
מועד האירוע יפורסם בהמשך6

שימרו את התאריך

הודעות מארכיון הכפר
 אנו מפנים את הספרייה הגרמנית6
מי שמעוניין בספרים מוזמן לבוא ולקחת בשעות קבלת הקהל של הוועד או להודיע במשרד
למי ניתן לתרום אותם6
 אנחנו מחפשים שולחן מחשב במצב טוב6
מי שיכול ומעוניין לתרום ,אנא צרו קשר עם ליאת במשרד הוועד6

מרפאה

סדנה לאורח חיים בריא למטופלים עם סכרת וטרום סכרת  -תיפתח במרפאה בתאריך . 87.0
 .מפגשים ,אחת לשבוע ,ללא תשלום ,במרפאת בית יצחק בשעות 68:03:-.40::
לפרטים והרשמה יש לפנות לצוות המרפאה6
בברכת בריאות ,צוות המרפאה

3

מועדון  08ונהנים
 יום שלישי  665בשעה  .60::בקיבוץ מעברות ,הרצאתו של לירן טל "מאחורי הקלעים של
עולם התקשורת"6
 יום שלישי  .565בשעה  .00.5במועדון פייס הרצאתה של תושבת הכפר עו"ד יעל זיימן6
הנושא" 0יפוי כוח מתמשך" -חידוש חשוב בחוק הכשירות והאפוטרופסות המקנה אפשרות
בחירה מראש מי יטפל בך בעת אי כשירות זמנית או קבועה 6בהרצאתה ,תענה עו"ד יעל זיימן
על שאלות רבות וחשובות כמו 0האם זה ייפויי כוח רפואי או רכושי? למי זה רלבנטי? מה
היתרונות? איך מבצעים? ותיתן הרבה טיפים חשובים6

"היורשת"
דרמה קומית בכיכובה של רבקה מיכאלי
יום שלישי ה .46.6.6 -בשעה  ..0::בבית ציוני אמריקה ,תל אביב
מאת 0גורן אגמון 6בימוי 0אלון אופיר 6מוסיקה 0שמוליק נויפלד6
משתתפים 0רבקה מיכאלי ,מאי קשת ,יניב לוי ,תום חגי ,נעה בירון ,אלירן הרוש6
כשעה וחצי ללא הפסקה6
עופר מופתע לגלות ,שאמו המנוחה לא הורישה לו בצוואתה דבר ,וכל הרכוש יועבר לידי אחותו6
אמו גם לא השאירה כל הסבר 6הוא נחוש לגלות מדוע נושל מהירושה ,אך אחותו הצעירה מסרבת
לשתף עימו פעולה 6במהלך נסיונותיו להבין את הצוואה ,יגלה את מסכת הסודות והשקרים
שממנה מורכבים חייו6
דרמה משפחתית מרתקת פרי עטה של גורן אגמון ,שמחזותיה "מכתב לנועה"" ,קפה ערבה",
"עלמה ורות" ו"בית מרקחת שטרן-בלום" היו מהלהיטים הגדולים בתיאטרון בית ליסין6
מחיר לכרטיס  ₪ 4:כולל הסעות6
** לאחר ההצגה יינתן זמן חופשי לארוחת צהריים לפני החזרה לעמק6
** שעת חזרה משוערת מתל אביב6.303: 0
** ההרשמה בתשלום בלבד במשרד הוועד  -לאחר התשלום לא ניתן לבטל6
** כל הקודם זוכה6
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נוער בית יצחק
אחרי שישבנו מסביב למדורות  -מסתכלים לעבר הקיץ וסוף השנה!
אך לפני… תודה להרצל חסון ,יו״ר הוועד ,שבא לשבת איתנו מסביב למדורה עם
שכבות ז'-ח'! היה מעניין ,מלמד ובעיקר מהנה!
תאריכים חשובים:
*  ..65פעילות סיכום לשנת מצווה  -״אוצר העמק״ 0מסע חוויתי והרפתקני ,בעקבות האוצר
האבוד של העמק  -הלא הוא עמק חפר 6הילדים יעברו ב 0-תחנות לפי כתב חידה ,יפגשו
דמויות ייחודיות ואומנים מהעמק – מההווה ומהעבר הרחוק ,ויעברו באתרים היסטוריים
ידועים ונסתרים תוך טעימת מאכלים ביתיים ,שיח על יחסי שכנות מכבדים בין יהודים
לערבים ובין דתיים לחילוניים ,הכרת החי והצומח בעמק והתייחסות אל מיזמים הקשורים
באיכות הסביבה 6ניתן כבוד מיוחד לנחל אלכסנדר ונתפאר בחקלאות שעדיין פועמת בעמק6
*  .565בנוסף לפעולה הרגילה  -תתקיים פעילות לילדי גן חובה  -ג׳6
*  8.-8565טיול שכבת ח׳ (מסלול נחל מערה ,לינה בחניון נס הרים).
*  ..-.56.אירוח שכבה בוגרת למחנה קיץ.
*  3:6.מסיבת מתגייסים של המועצה (בבת חפר).
*  .:-.60קורס מד״צים (בוגרי ח׳  -יוהנה ז׳בוטינסקי רשל״צ ,בוגרי ט'-י״א  -הדסים).
*  8:-.460אירוח שכבה צעירה לפני מחנה קיץ.
*  8.-8860קייצת 0בוגרי כיתות ג׳-בוגרי ו׳ ,שעות 6.00::-.:0::0מיקום 0ראשון ,שלישי,
חמישי  -פעילויות בסניף ,ימים שני ורביעי  -ימי חוץ! (ייתכן וימים אלו יתארכו מעבר לשעה
 6).00::בכל יום תתקיים ״פריסה״ (סנדוויצ׳ים) 6החניכים יקבלו חולצה של הקייצת6
הפעילויות וימי החוץ יובלו וילוו ע״י מדריכי הסניף (מדריכים אחרים מאלו שליוו את
הקבוצות במשך השנה) 6עלות משוערת 35:-0:: 0ש״ח לילד לכל השבוע ,כולל הכל!
*  5-366מחנה שכבה בוגרת -שימו לב לדחייה של יום מהתאריך המקורי.
*  4-.66מחנה קיץ!  -שימו לב לדחייה של יום מהתאריך המקורי .המחנה יתקיים ביער
ציפורי 6היישובים איתם אנו שותפים במחנון 0רמות השבים ,בית חנניה ,חלח״צ (חרב לאת
 -חיבת ציון) ,רביבים ,תימורים ,תל יצחק6

אסנת כץ גל  -רכזת הנוער

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

 Noarby08@gmail.comאסנת כץ גל 886-5828658
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ספרייה

ספרים חדשים בספרייה
גנבת הבורבון – טיפאני רייז
זה שאהבתי – מרסל מוסרי
החצר הקדמית – קונסטנס פנימור וולסון
חיים שלמים – רוברט זטהאלר
כדאי שתשבי – שרי אלפי-ניסן
שתי חברות – מרטין רכטמן
מחתרת המסילה – קולסון וייטהד
אוריקה – קלייר דה דוראס
מכתב שנשכח – קתרין יוז
אמי והמוזיקה – מרינה צבטייבה
עיר המתים – י6ל 6פרץ
הצבוע המאושר – מקס בירבום
זמן טעות – אילן מסטאי
הירושה – סינתיה ד'אפרי סוויני
אתה ,אני ,הכול – קתרין אייזיק
הקריסה – ג'ובאני קוקו
הילדים של אירנה – טילאר ג' 6מצאו
היום יהיה שונה – מריה סמפל
שלושה דברים שצריך לדעת על אלזי – ג'ואנה קאנון
הספרייה נמצאת במתחם בית הספר מדרום לשער.
שעות הפתיחה :בימים שני וחמישי בין השעות .91:75-91:75
רותי

להתראות בספרייה 

כדורסל
תוצאות המשחקים האחרונים:
נתחיל עם קבוצת קט-סל בנות ,שהשיגה ניצחון דרמטי וראשון העונה בנקודה אחת על קבוצת
עירוני נתניה 6קבוצת הבנות עברה עונה לא פשוטה עם הפסדים רבים ולפעמים גם בהפרשים
גדולים 6לאורך כל הדרך הבנות לא נשברו ,התאמנו והתקדמו וחלמו להשיג את הניצחון הראשון6
הניצחון במשחק חוץ בנתניה נתן את האות לפרץ של התרגשות של הבנות ושמחה לפחות כמו
זכייה באליפות 6כל הכבוד לכל הבנות!
קט-סל ב' בנים (כיתה ה') ממשיכים בעונה המצויינת שלהם עם שני ניצחונות חוץ0
אחד בויתקין  .4-.:והשני השמיני ברציפות והפעם על עירוני נתניה 653-84
קט-סל א' בנים  -ניצחון דרמטי על פרדסיה בבית 6כשנותרו חמש דקות לסיום עוד היינו במינוס
שמונה 6התעלות של כל השחקנים הפכה את הקערה על פיה וניצחנו בשלוש הפרש בשנייה
האחרונה6
במשחק בית נוסף נגד עמק חפר קדם ניצחנו שלוש הפרש 605-08
ילדים א' כיתה ח'  -לאחר ניצחון בית על חוף השרון  ,35- .3יצאה הקבוצה למשחק חוץ
בויתקין 6הרבע הראשון הסתיים בשוויון  6.6הקבוצה חיזקה את ההגנה ברבע השני וסיימה את
המחצית בפלוס  6.5הרבע השלישי כבר היה קונצרט של כדורסל והסתיים בפלוס  635הרבע
האחרון היה לפרוטוקול בלבד ותוצאת הסיום הראתה  40-.:תוך תצוגת כדורסל מרשימה6
ילדים ב' כיתה ז' ,הפסידה במשחק חוץ בגבעת חיים 6
*בסוף השבוע האחרון יצאנו שלוש קבוצות למחנה אימון במעגן מיכאל 6הילדים התאמנו,
התגבשו ,ונהנו מהמקום ומהאווירה 6
המשחקים הקרובים:
היום בשעה  ..0::משחק בית לקט-סל ב' (כיתה ה') נגד בת חפר6
מחר ,שבת ,בשעה  .603:משחק בית לילדים ח נגד גבעת חיים 6
כולם מוזמנים לעודד!
טל פרי
6

יריד שבועות קרב ובא...
הזדמנות אחרונה לכל המעוניינים להציג מרכולתם ביריד זה
דוכני ממכר של אמנים מקומיים יתקבלו בברכה!
היריד יתקיים ביום ו'  .665בשעות הבוקר עד שעות הצהריים מאוחרות6
מה בתכנית?
 הופעה של להקה מקומית
 מסיבת בריכה עם די ג'יי מגניב
 דוכני יצירה והפעלות לילדים
 דוכני אומנות ,ביגוד ותכשיטים של אמנים מקומיים
 הכרזת הזוכים בתחרות הצילומים של הקאנטרי
 ועוד הרבה הפתעות מדליקות
הכניסה חינם לקהל הרחב!
למידע על היריד ניתן להתקשר לקאנטרי 6:4-6336:4:
למידע נוסף על הדוכנים ניתן לצור קשר עם דוראל  SMS( :58-6406053או וואטסאפ בלבד ,תודה)6

פרוייקט כרובית – שבועות 8800
אופים ואופות ,בשלנים ובשלניות ,ותיקים/ות וחדשים/ות666
החג הזה נכין (תושבי עמק חפר)  3:::פשטידות ,עבור כאלו שאינם יכולים לבשל (לאוו דווקא
מסיבות כלכליות)6
מה צריך לעשות?
 6.לבחור מתכון שטעים לכם6
 68לקנות מצרכים ותבניות אינגלישקייק6
 63ליצור קשר עם חנה מטרני שפיגל  :58-360345.ולאמר כמה תבניות תכינו6
 60לאפות באהבה6
 65להביא לנקודת האיסוף (פרטים על מיקום ושעה בהמשך)6
 6.לשבת בארוחת החג מסופקים ,בידיעה שבזכותכם יש אנשים נוספים שאוכלים ארוחת חג
מכובדת6
חג שמח וטעים,
חנה מטרני שפיגל

הודעה לחברי האגודה
האגודה עוברת לערוץ תקשורת מתקדם באמצעות ה6WhatsApp-
לשם כך ,פתחנו רשימת תפוצה ייעודית6
רשימת התפוצה אינה מאפשרת שיח קבוצתי ,אלא קבלת הודעות מהאגודה בלבד6
שימו לב! כל שעליכם לעשות הוא להזין את המספר  :58-.505566לאנשי הקשר שלכם בשם
"הודעות מהאגודה"6
בברכה ,אגודת בית יצחק
7

