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

גיליון מס' 9017

יום שישי ,ב' בתמוז תשע"ח 91 ,ביוני 1098

אירועי שבוע הספר
תחרות הסיפור הקצר השמינית
ביום ראשון ,ד' תמוז תשע"ח  ,71.2.6.71 -בשעה  6.:..נקיים בבית העם ,זו השנה השמינית את
אירוע סיכום תחרות הסיפור הקצר של עמק חפר בהשתתפות:
הסופר מאיר שלו
ליווי מוסיקלי – מקהלת 'בל קנטות' בניצוחו של מיכאל שני.
בחלק השני של הערב יוכרזו שמות הכותבים ויצירותיהם.
השנה נשלחו אלינו  66סיפורים מ 71-יישובים בשתי קטגוריות -מבוגרים ונוער .צוות השופטות קורא,
בוחן ובוחר את הסיפורים המצטיינים וכותביהם יזכו בשוברים לקניית ספרים .למשתתפים בתחרות
יוענקו ספרים עם הקדשה וחתימה של הסופר.
המועצה האזורית עמק חפר -הספרייה האזורית ,משרד התרבות והספורט,
המרכז הקהילתי ,זית ,וועד מקומי בית יצחק.

הכניסה חופשית

אירוע השקת ספרים חדשים של תושבי עמק חפר
׳במלוא מובן המילה׳
חמישי  81.6.12ח' בתמוז החל מהשעה  13:71בדשא ליד בית העם בית יצחק
חגיגה של מילים ומוזיקה
בילוי לכל המשפחה עם הרבה יצירה ,אמנות ,קריאת שירה ,קפה טוב ומיני כיבודים.
מופק באהבה בשיתוף שלוחת מרכז חפר ,בית יצחק וזית.

לאור הבקשות הרבות החלטנו שלא לשנות את מיקום הקונצרט ונמשיך להיפגש בגן האס
שבת .7.7.7
מופע אופרה ספרדי – גיטרה ספרדית וזמרת – אירית שטארק
הקונצרט יתחיל בשעה ,13:71
חצי שעה לפני כן ,יוגשו קפה ועוגה ליד שולחנות בגן.
מיועד לתושבי הכפר הצעירים והבוגרים ,מוזמנים כולם.
יעל ברקאי.
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תרבות המרכז הקהילתי

לילדים
יום שלישי  11.6.12בשעה  13:71בבית העם בכפר חיים
הצגה "נעלי הקסם של יאיר"  -קסם הריקוד האירי במיוחד לילדים
מופע מחול חדש שייסחוף את הילדים למסע מרתק וקצבי אל עולם הריקוד האירי.
למבוגרים
ביום חמישי  11.6.12בשעה  81:71במועדון קיבוץ מעברות
"לכו אתם" ג'קי לוי ואריאל הורוביץ
כשקיבוצניק מצפון תל אביב נפגש עם ירושלמי מבת ים -מנקודת מבטם של אריאל הורוביץ וג'קי לוי
מתגלה הוויה ישראלית מוכרת אך גם קצת אחרת.
ג'קי ,שמתרפק על משחקי כדורגל בישיבה התיכונית ,ועל הגופייה שהפכה לציצית ,מוכן לנסוע עד קצה
העולם כדי למצוא את הסיפור הכי יהודי.
אריאל ,שגדל בתל אביב של משוררים וסנדלים ,גורר את 'רנה' כוכבת  -הוליוודית ,לרומן ישראלי
במוצקין ,ומחפש רקפות בין הסלעים.
המפגש בין השניים בא לעולם בפסטיבל הפסנתר ,ומאז חותם  11שנים של הופעות מצליחות.
ביום רביעי  81.6.12בשעה  81:71בקפה גרציא
מופע של דנה ברגר
מחיר  ₪ 31לפני המופע  ₪ 11 ,בערב המופע.

מועדון  06ונהנים
 יום שלישי  11.6בשעה  13:11במועדון פייס הרצאה של אילנה שנבל ,תושבת הכפר.
הנושא :חיים בדו קיום בעיר מעורבת  -דוגמא מרמלה.
 יום שלישי  86.6בשעה  13:11במועדון פייס ,הרצאה של טובי גולן" :מגש הכסף ונתן
אלתרמן".
קיץ תרבותי "סבא-בא"

"גוליבר"

מחזה מאת נגה אשכנזי בהשראת ״מסעי גוליבר״ של ג׳ונתן סוויפט

תיאטרון גשר ,תל אביב-יפו יום שישי ה 6.3.12 -בשעה 11:11
הרכיבו משקפיים והצטרפו למסע אינטראקטיבי בלתי נשכח .בבכורה עולמית – לראשונה הצגת ילדים
בשילוב טכנולוגיה חדשנית! חוויית תיאטרון ראשונה מסוגה בעולם המשלבת טכנולוגיית מציאות
רבודה ( )Augmented Realityעם הופעה חיה על הבמה .עולם עשיר של אנימציה פוגש שחקנים על בימת
התיאטרון ,ויחד הם יוצרים חווית מציאות חדשה וקסומה.
מחיר למשתתף –  ₪ 181כולל :הסעות הלוך ושוב וכרטיס כניסה .ההצגה מתאימה לילדים מגיל 3
** לאחר ההצגה יינתן זמן חופשי לארוחת צהריים ** שעת חזרה משוערת מתל אביב17:71 :
ההרשמה במשרד הוועד בתשלום בלבד .מספר המקומות מוגבל! כל הקודם זוכה!
* ביטול השתתפות עד  3ימים לפני האירוע יחויב בתשלום *
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נוער בית יצחק
אז מה עשינו בתקופה האחרונה?
 טיול ח' התקיים במתחם קק"ל בנס הרים אשר בהרי ירושלים.החניכים שהשתתפו בטיול התחלקו לקבוצות עם חניכים מישובים אחרים ,הודרכו על ידי הגרעין (שנת
שירות) ועברו פעילויות מגוונות הקשורה לדינאמיקה קבוצתית ופעילויות הכנה לקורס מד״צים
הראשון שאליו הם עתידים לצאת בקיץ .ביום השני החניכים טיילו בהרי ירושלים והגיעו לח'רבת
עתאב.
יש לציין שחניכי ח´ שהיו בטיול היו מקסימים ,שיתפו פעולה עם המדריכים ויש להם חלק משמעותי
בהצלחת הטיול!
 ילדי גן -ג׳ הגיעו ליום כיף בסניף! הילדים למדו ״מוראלים״ (שירי עידוד) ,עברו תחנות ומשחקיםבהובלת צוות הסניף וקינחו בפירות וקרטיבים! חוויה משמעותית לילדים ,לצוות ולהורים המלווים!
 ילדי המועדונית :במשך כל השנה ,בימי שלישי ,בנוסף לפעילות השוטפת בסניף ,אנו מוציאים צוותהדרכה המונה  1מדריכים ורכז לטובת הדרכה בשתי מועדוניות בקריית השרון .ילדי המועדונית ,בגילאי
א' -ג׳ ,מחכים כל שבוע למנת האהבה ,הכיף והפעילות השבועית שלהם .לקראת סיום השנה  -הבאנו את
ילדי המועדונית לפעולה בסניף ,שיחוו ,יכירו ובעיקר ירגישו חלק .זה המקום להודות למדריכי
המועדונית :נועה חילאווי ,שחר פרי ,נועה דיניץ ,יותם ליבן ,אוריה ידין ורכז המועדונית אופיר כרמי -
על נתינה אינסופית למרות האתגרים! הדרכה במועדונית הינה זכות גדולה לתת ,במקום שיש בו קצת
פחות .אשרינו שזכינו להיות במקום בו אנו יכולים לחלוק את הנוער האיכותי שלנו.
 ההכנות למחנה קיץ בעצומן! השנה המחנה בנושא 31 :שנה למדינה .כל חניכי התנועה מחולקים ל1מחנונים .המחנון שלנו (בית יצחק ביחד עם  3ישובים נוספים) בנושא :כלכלה וחברה .הצוות המוביל
כבר התחיל בהכנות  -הם עסוקים כרגע ביצירת עולם חדש! עולם שמתחיל לקרום עור וגידים  -ובהמשך
ייצא לפועל במחנה עצמו .עולם של נושא ,תוכן ,ערכים והרבה כיף ושמחה!
 -בשבוע הבא  11.6תתקיים פעולה אחרונה לשנה זו  -בבריכה!

 פעילויות קיץ :בנינו תכנית קיץ עשירה ומותאמת לטווח גילאי נוער ,החל מימי פעילות בודדים ,קוויתחבורה ציבורית לים ,קווי לילה ועד שבוע קייצת!
לגבי פרטים על רישום/תאריכים ושאלות נוספות  -אפשר לפנות אלי!
קיץ בטוח ומהנה לכולם!

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

לפעוטות
אילו הייתי קוף – חנה גולדברג
לקטנטנים
חמישה מכוערים – ג'וליה דונלדסון
שעה טובה – דורון ארז

אלימיאו – יהונתן גפן
אלטע זאכן – רינת הופר

קומיקס
אנטול הגדול – אן דידיה ואוליביה מולר
לילדים
ילדי בית העץ -ילד לא רגיל – רן כהן אהרונוב
איזדורה מון יוצאת לנופש – הארייט מונקסטר

אלכסנדר גרהם בל – תמי שם טוב

לנוער
סיפורים לפני השינה לילדות מורדות – אלנה פאווילי ופרנצ'סקה קוואלו
הסודות של שירי – מיכל פרץ
סיפור שמתחיל בחלום – רונית חכם
לא כמו כולם – אורה קרופיק
יומנו של סרט – ג'ף קיני
לגמרי קלמנטיין – שרה פניפקר
יומנו של סרט הפרק הבא – ג'ף קיני
למבוגרים
כל מה שקרה שם באמת – ברין גרינווד
הדרך הביתה – הילה ארוון
צעד ועוד צעד – גרהם סימסיון ואן ביוסט
לרקוד בחשכה – קרל אובה קנאוסגורד
ג'נטלמן במוסקבה – אמור טאוולס
הכל אודות חביבה – ירון פריד
תחת שמי ארגמן – מארק סאליבן
ראשונה – יעל ארד
נץ הלילה – קלייב קאסלר
מלכת החידות – חוה עציוני-הלוי
שטח ההפקר – דייויד באלדאצ'י
האורח – הוואנג סוק-יונג
תראי אותי – ניקולס ספארקס
הספרייה נמצאת במתחם בית הספר מדרום לשער.
שעות הפתיחה :בימים שני וחמישי בין השעות .71:9.-72:9.
ניתן לשלוח הזמנות ,בקשות ,הודעות וכו' לsifriya@beit-yitzhak.org.il :
רותי

להתראות בספרייה 

מועצה אזורית

בגדים לשימוש חוזר
תושבים שיש להם בגדים במצב טוב לשימוש מתבקשים להביא לחנות יד שנייה שאותה מתפעלת
המועצה למען נזקקים במקום להניח במרכזי המיחזור
כך נתרום לרווחתם של נזקקים.
החנות נמצאת ליד סניף המשטרה של עמק חפר (ליד ביה"ס רופין)
שעות הפתיחה :בימי שלישי ושישי בין השעות11:11-18:11 :
כל תרומה תתקבל בברכה
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תושבי בית יצחק +76
ישבנו וחשבנו איזה הטבה תהיה הכי מגניבה ,צוננת ונעימה לקיץ הקרוב,
והחלטנו לפנק אתכם  -תושבי הכפר בגילאי  +1.בכניסות חופשיות לבריכה הקיצית!
ללא כל החייבות ,ללא כל עלות –
נשמח לראותכם מבלים עמנו בקיץ הקרוב
• ההטבה בתוקף עד ל  9..1.71והינה לתושבי בית יצחק בלבד.
דרושים לקאנטרי בית יצחק!
קאנטרי בית יצחק מחפש מדריכי שחייה ומצילים!
• שכר הוגן
• תנאים נוחים
• סביבת עבודה נעימה וכפרית באווירה משפחתית
לפרטים נוספים( 11-2772111 :שלוחה  – 1שחייה)
קאנטרי בית יצחק ,המגדל  ,81מושב בית יצחק .11-2772111

מרפאה

ביום ראשון  13.6בשעות הבוקר המרפאה פתוחה כרגיל.
בשעות אחה"צ המרפאה תהיה סגורה לצורך עבודות לשדרוג תשתיות המחשוב.
בתאריכים  81-12.6ד"ר סבן בהשתלמות .במרפאה יעבוד רופא מחליף – בשעות . 12:11-18:11
בברכת בריאות  ,צוות המרפאה

ברכות
לנטלי וסער טאובר
מזל טוב להולדת
הבת יולי אחות לאלמה
נכדה לרותי ואלי טאובר
באהבה משבט טאובר

מזל טוב ואיחולים לבביים
לנשואי הילה עב"ל אור
ולעינת ,ג'קי ,נמרוד ודנה
באהבה רבה מסבתא נעמי וסבא דני

פינת המודעה הקטנה
להשכרה בית בעל שני חדרי שינה וגינה מטופחת .במיידי.
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118-7231311
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