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גיליון מס' 1113

יום שישי ,ט"ו באב תשע"ח 72 ,ביולי 7118

ארכיון

לארכיון הכפר דרושות מסגרות של תמונות .מסגרות מכל הגדלים ,מכל הצבעים .ישנות או חדשות.
את המסגרות אפשר להביא למשרד הועד בשעות קבלת הקהל
תודה מראש על שיתוף הפעולה  -צוות ארכיון.

צוות חיילים

בשנים האחרונות בני ובנות שנת בני מצווה לוקחים על עצמם לחלק לחיילים ולמתנדבי שנת השרות את
המתנות מטעם הכפר בחגים :ראש השנה ויום העצמאות,
פעילות זו מאפשרת לתת את המתנות באופן אישי .
עם סיום שנת הפעילות של בני המצווה ברצוננו להודות לדגנית שפירא ולילדי שכבת ז' על הנכונות ועל
שיתוף הפעולה ,כל הכבוד!
אנו מבקשות לקבל עדכון על תאריכי גיוס ועל תאריכי שחרור כדי שנוכל להיערך לקראתם.
תודה ,קרן ליטבק  450-2222422אהרונה נוי 452-2204022

שבת ..111.1
שלישית כלי נשיפה ממתכת ,מנגנת מוסיקה קלסית1
הקונצרט יתחיל בשעה ,22:24
חצי שעה לפני כן ,יוגשו קפה ועוגה ליד שולחנות בגן.
מיועד לתושבי הכפר הצעירים והבוגרים ,מוזמנים כולם.
יעל ברקאי.
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מועדון  06ונהנים
מסיבת סוף עונה
ביום שלישי  22.2בשעה 20:44
נתכנס בבית העם בבית יצחק למופע שנון וחריף על החיים
עם הקומיקאית העסיסית מרים ברנהרדט.
לפני המופע יוגש כיבוד קל תוצרת מתנדבות ועדת ותיקים.
בשעה  20:24יחל המופע.

קיץ חם מסביב לעולם
כרטיס למופע בודד ,על בסיס מקום פנוי ביום המופע בלבד ( ₪ 04 :ללא הסעה).
** ההרשמה במשרד הוועד
" הצוענים" הרצאתו של :יורם פורת "טירוף הצליל הצועני".
הרצאה והופעה חיה של נגנים ,הלוקחים אותנו עמוק אל נבכי התרבות הצוענית ואל צליליה.
ביום ב'  22.0.20בשעה ,24:24

שלכת בצפון – נופש סתיו 86.1
כפר הנופש מרום גולן – בקתות מפוארות וחדרי אירוח מפנקים
המחזור הראשון מלא .נשארו מקומות במחזור השני  20-22.22.2420 -ראשון עד רביעי
מחיר למשתתף בחדר זוגי  , ₪ 2,054מחיר למשתתף שלישי בחדר ₪ 2,055
חדר יחיד רק על בסיס מקום פנוי₪ 2,025 :
תוכנית עשירה ומגוונת
*פרטים והרשמה במשרד הוועד * מספר החדרים מוגבל * כל הקודם זוכה 
חלומות וכוכבים – סבים ונכדים
פלנתניה  -מרכז מדע חלל ותרבות
סדנה מדעית ,פעילות בגן היפני ובגן המדעי ,הדרכה על אסטרונומיה ועל החיים בחלל,
תצפית טלסקופים לכוכבים.
מחיר למשתתף ( ₪ 04 :הסעות  ,כניסה ,כיבוד קל** תחולק פיצה ושתייה לכל משתתף).
פעילות בין השעות  22:44-22:44המתאימה לילדים מגיל .6
יום א'  45.40.20איסוף מ M -הדרך  /אלונית משמר השרון.
שעת יציאה (אחר הצהריים) תעודכן כשבוע לפני הטיול.
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חיות וחיוכים לסבים ונכדים אקווריום ישראל וגן החיות התנכי בירושלים
מחיר למשתתף( ₪ 204 :כולל הסעות ,כניסות ורכבת גן החיות) .יש להצטייד בארוחות צהריים וערב,
סיום הפעילות בסביבות .22:44
יום שני  24.40.20איסוף מאלונית משמר השרון  /עין החורש.
יום רביעי  22.40.20איסוף מ M -הדרך  /אלונית משמר השרון.
שעת יציאה (לפני הצהריים) תעודכן כשבוע לפני הטיול.
ההרשמה לשלושת האירועים במשרד הוועד בתשלום בלבד.
מספר המקומות מוגבל! כל הקודם זוכה! * ביטול השתתפות עד  7ימים לפני האירוע יחוייב בתשלום *

פותחים שנה חדשה של מועדון סרטים טרום בכורה
החוג יתקיים בימי שלישי (אחת לחודש) בהנחיית מבקרי קולנוע ומרצים מתחומים שונים.
בתוכנית  0מפגשים :התכנסות כיבוד ושתייה ,הרצאה ,הקרנת סרט טרום בכורה
*מחיר ₪ 024 :ללא הסעה ₪ 524 ,כולל הסעה .כניסה חד פעמית( ₪ 64 :על בסיס מקום פנוי ולא כולל הסעה)
ניתן לרכוש מינוי עם הסעה  /ללא הסעה.
פרטים והרשמה במשרד הוועד

פותחים שנה חדשה במכללת הוותיקים
עם מיטב המרצים המוכרים ובנושאים חדשים ומרתקים1
ימי חמישי בין השעות  22:44-40:44באולם עין החורש
המחיר  ₪ 204לכל השנה .פרטים והרשמה במשרד הוועד

טיול אוקטובר  86.1יום ראשון .11.61.1
סיור אתנוגרפי בגליל המערבי – תרבות ,דת ואמנות
עם עדנן כביש – מורה דרך ,סא"ל בצה"ל ,מנהל מכינה של הסוכנות היהודית
יש להצטייד בכיסא גלריה ,ארוחת בוקר  +צהריים עצמאית
דרגת קושי הטיול :בינונית-קלה
מחיר הטיול ₪ 204 :לאדם כולל איסוף מהישובים ,הדרכה וביקור באתרים
ההרשמה במשרד הוועד בתשלום בלבד.
* יתכנו שינויים במועדי הטיולים * מספר המקומות מוגבל * ביטול השתתפות יחויב בתשלום *

"הצמה של אבא"
מחזה בכיכובם של :יעקב כהן ,רובי פורת-שובל
הבימה  -אולם רובינא  ,תל אביב
יום שני  8....3בשעה ..:11
מחיר לכרטיס –  ₪ 224כולל :הסעות הלוך ושוב ,כרטיס כניסה
מאת :רמי דנון  ,אמנון לוי בימוי :רוני פינקוביץ מוסיקה :רן בנגו
כשעה וחצי ללא הפסקה * .שעת חזרה משוערת מתל אביב ** 22:24 :מספר המקומות מוגבל **
** פרטים נוספים והרשמה (בתשלום בלבד) במשרד הוועד ** ** לאחר התשלום לא ניתן לבטל**
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נוער בית יצחק
לפני שאספר לכם על הקייצת ועל יום העבודה הקהילתי (בואו! יהיה כיף!) חשוב לי להתייחס ל״נושא
שבכותרות״  -שוויון.
שוויון הוא ערך יסוד של חברה צודקת ועיקרון מרכזי במשטר דמוקרטי .כל אדם זכאי להזדמנות שווה
למימוש עצמי ,ללא תלות ברקע האישי שלו.
ערך השוויון שולל אפליה או העדפה של בני אדם מטעמים של גזע ,צבע ,מין ,לשון ,דת ,השקפה ,לאום,
מוצא ,מעמד חברתי ,נטייה מינית וגיל ומשאיר מרחב רב לפיתוח ייחודיות הפרט והקבוצה ,כמו גם
לשוני ביניהם.
הערך הראשון המופיע בחזון תנועת הנוער הוא שוויון ערך האדם .לכך אנחנו מחנכים .לשם אנחנו
חותרים.
השוויון הוא ערך מורכב שכן בני אדם אינם אחידים .חשוב לשים לב כי השוני בין בני אדם אינו סותר
יחס שוויוני כבני אנוש וכנושאי זכויות יסוד.
״כולנו ריקמה אנושית אחת״  -בני האדם נבראו שונים זה מזה ,אך שווים זה לזה .אין אדם שאין לו
מגבלה כלשהיא ואין אדם שאין לו תרומה ייחודית כלשהיא.
עלינו לנהוג בסובלנות ,בהדדיות ,בשותפות ואף בסולידריות על בסיס אנושי החוצה את כל גבולות
הזהויות הייחודיות.
קייצת :מפעל אשר התקיים לראשונה בבית יצחק!  5ימי כיף לבוגרי ג׳-בוגרי ו׳ בהובלת צוות הבוגרים
של הסניף (בוגרי ח׳-י״ב) .התקיימו פעילויות בסניף הנוער :יום מסביב לעולם,יום ספורט ,יום תנועת
הנוער .עקב עומס חום העברנו חלק מהפעילות לבריכה! תודה לרשות הבריכה על ההירתמות המהירה
ועל העזרה!
בימי ב' ,ו-ה' יצאנו לפעילויות חוץ :פארק חבלים שבו החלקנו באומגות ,התנדנדנו מצמרות העצים
והלכנו על חבלים כמו כן יום סרט בסינמה סיטי!
בקייצת לקחו חלק מעל  04ילדים!
תודה ענקית לצוות הסניף אשר הדריך ותפעל את הקייצת בהתנדבות מלאה! ובעיקר לשכבת ח׳  -אשר
הובילה את הקבוצות  -וזוהי להם התנסות ראשונה בהדרכה לאחר קורס המד״צים! אתם אלופים !
עשיתם עבודה נהדרת!
מחנה קיץ:
שכבה בוגרת5-2.0.20 :
שכבה צעירה 0-6.0.20
אנחנו עובדים הרבה על מחנה הקיץ אשר יהיה השנה בסימן  24למדינה .המחנון שלנו מתמקד בנושאים:
כלכלה וחברה .השאלה המובילה היא :כיצד הערכים המרכזיים של החברה הישראלית לאורך השנים
הובילו ליצירת כלכלה?
הקשר בין כלכלה וחברה הוא דו כיווני וחשוב לנו להכיר את השפעת הכלכלה על החברה  -ולהפך.
לכל שכבה  -שאלה מובילה במחנון:
כיצד הפרט בחברה יכול להשפיע על הכלכלה במדינה? איך ערך השוויון וערך החירות מתבטאים בחיים
האישיים שלי? כיצד המשמעות שאנו נותנים לכסף ,משפיעה על חיי היומיום שלנו? איך קבוצת השייכות
הדמוגרפית שאליה אני משתייך ,משפיעה עליי מבחינה כלכלית? כיצד התחזקות הקפיטליזם באה לידי
ביטוי בערכי הפרט? כיצד השינויים הכלכליים משפיעים על חיי היומיום של הפרט ומניעים אותו לפעול?
ברוח הנושא  -אנחנו מתכננים ומכינים מבנים מחנאיים ,תפאורה ,חדר נושא ומוראלים .כבר כמעט
שבועיים שאנחנו גוזרים ,צובעים ,מכינים שלטים ומיצגים למחנה  -ורוצים להזמין אתכם לקחת חלק!
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סניף בית יצחק גאה להציג :יום עבודה קהילתי לקראת מחנה הקיץ!
אנחנו רוצים להזמין אתכם ,כל קהילת בית יצחק :בוגרים ,הורים ,סבים וסבתות ,דודים ודודות,
להצטרף אלינו ליום אחד שבו תוכלו להרגיש ולהבין על מה אנחנו עובדים במשך הקיץ ,וכן גם לעזור
לנו להיות יותר מוכנים למחנה…
ביום העבודה נכין שלטים ,תפאורה ,נצבע ,נרענן עבודה מחנאית וכפיתות.
נפגש ביום שבת 8377 ,בשעה  .8:11להפנינג עבודות במתחם סניף הנוער!
יש להגיע בנעליים סגורות7סנדלים (לא כפכפים!) וכובע .מומלץ להביא סנדוויץ׳ וכיבוד.
עוד פעילויות:
הרצאה להורים לילדים בוגרי ו׳  -בוגרי ח׳ בנושא התנהגויות סיכוניות בקרב בני הנוער ביום חמישי 26.2
בשעה  24:24בבית התרבות.
פעילות קרקס א׳-ד׳
מיקום ותאריך 0.0.20 :אזור תעשייה עמק חפר,
לו“ז :איסוף מהישובים בסביבות ( 0:44שעה מדויקת בהמשך) ,מופע "  SsSolS esae eשל ״דרך
הקרקס״ ,סדנאות קרקס הכוללות להטוטנות ,הליכה על חבל ועוד! סיום משוער .22:44
עלות .₪ 05 :הרשמה עד  2.0באתר המועצה.
סופרלנד לבוגרי ג׳  -ו׳
מיקום ותאריך 22.0.20 :סופרלנד ראשון לציון.
לו״ז :איסוף מהיישוב בשעה  ,0:44חזרה משוערת 20:44
עלות ,₪ 05 :תאריך אחרון להרשמה  20.2.20באתר המועצה.
סינמה סיטי ד׳-ו׳:
מיקום ותאריך :סינמה סיטי גלילות25.0.20 ,
לו“ז :איסוף בסביבות  ,0:24חזרה משוערת 20:44
עלות .₪ 24 :הרשמה ובחירת סרט עד  20.2.20באתר המועצה.
כיף צוות .26-22.0.20 :פרטי יציאה  -בהמשך .מה יהיה שם? הפתעה!!
"הקו הצהוב לים" (מערך היסעים לחוף בית ינאי)7קו לילה לילדי ז'-י"ב
פועל השנה בחודשים יולי ואוגוסט בימי ראשון ,שלישי וחמישי .איסוף מבית יצחק בשעה  , 22:44חזרה
בשעה .26:44
קו לילה  -בין הישובים  -גוש חי״ה ,בית יצחק  -בורגתה ,חניאל ,עולותיים ,בת חפר .הקו פועל בימי
חמישי בין השעות 2:24- 22:24
עלות הקו הצהוב  ₪ 254עלות קו לילה ₪ 04 :עלות לשני הקווים ביחד₪ 244 :
רישום אצל ליאת בוועד (נא להביא תמונת פספורט)
קיץ בטוח ומהנה לכולנו!
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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מועצה אזורית

בני העמק ובנותיו ממשיכים לגור בעמק חפר
ההרחבה המתוכננת של בת חפר יוצרת הזדמנות לבני עמק חפר ולבנותיו להמשיך לחיות בעמק.
המועצה מבקשת לרכז רשימה של תושבי עמק חפר בעבר ובהווה אשר מעוניינים להקים בית בבת חפר
המתפתחת והמתרחבת ,וזאת כחלק מקבוצה שתפעל במשותף למען מטרה זו.
לפרטים נוספים ולמילוי טופס מתעניינים >> https://bit.ly/2LkVaNm

חדש במועצה :עמדת שירות ממשלתית
העמדה הדיגיטלית מאפשרת לכם התושבים לבצע מגוון רחב של פעולות מול משרדי ממשלה בשירות עצמי -
בקלות וביעילות.
בין השירותים :הדפסת רישיון רכב ורישיון נהיגה ,שינוי מען ,הדפסת ספח ת"ז מעודכן ובקשה לתעודת לידה.
לפני הגעת תושבים לעמדה ,מומלץ מאוד להיכנס ולקרוא את כל הפרטים על השירותים הניתנים בה,
והמסמכים/התעודות הנדרשים כדי להנפיקם ,באתר המועצהhttps://bit.ly/2zRrfrB :
שנה רביעית של פרויקט "תיק לכל תלמיד" יצאה לדרך!
מעוניינים למסור תיק? לקבל תיק? היכנסו ללינק/#https://ifcjil.formtitan.com/tik4all :
· מוזמנים להפיץ לכל מי שרלוונטי עבורו למסור או לקבל תיק.
· לכל שאלה ,מוזמנים ליצור קשר עם המוקד שלנו0220* :

ברכות

צוות חיילים מברך את המתגייסים:
יזהר גואל
עומר שחודה
בהצלחה בשרותכם הצבאי!

ברכות לבביות
לחברת המערכת שלנו
גילה שילה
לרגל קבלת תואר
פרופסור
גאות בך מאוד!
חברות מערכת "השבוע בכפר"

צוות חיילים מברך את
נועה ויסמן
ספיר אמיר
להמשך שרותן הצבאי
וכניסתן לשרות קבע ,בהצלחה!

צוות חיילים מברך את
יעלי כהן
לרגל השחרור מצה"ל,
בהצלחה באזרחותI

פינת המודעה הקטנה

טסים לחו"ל או עסוקים מדי וזקוקים למישהו שידאג לחיית המחמד
שלכם? נער בן  20.5אחראי ואוהב חיות ישמח לעשות זאת עבורכם.
להשכרה .מבנה למשרד בדרך חפר 54 .מ"ר .כניסה מיידית.
יהודית מבשלת לכם באהבה ,בישול ביתי בריא ואיכותי בהתאמה אישית
בבית הלקוח ₪ 244 .לשעה .בתאום טלפוני מראש.
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אורי

450-2522254

שרון

452-6505522
452-2540026

