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

גיליון מס' 4411

יום חמישי ,כ"ה באייר תשע"ט 03 ,במאי 9342

חוגגים  08לבית יצחק שער חפר
"מסע בזמן"
שבועות ,יום א' 9 ,ביוני בשעה 09:88
בשדה הבור שליד גני הילדים.
בתוכנית:
 00:11פעילות קהילתית :רכבת הכפר ,מבוך באלות ענק ,שוק איכרים ,עגלת קפה ועוד
הפתעות ,הצגת פרי הביכורים שלנו (תינוקות הכפר שנולדו בשנה האחרונה).
 01:01מופע מרגש "חוגגים ." 01
עם סיום המופע :ריקודי עם ,מסיבת ריקודים אל תוך הלילה ( )DJ PONGOשוק איכרים,
עגלת קפה ,פינת ישיבה ,מזנון ועוד.
הנכם מוזמנים להגיע ולהביא:
 כיבוד לפיקניק המשותף (בהתאם לפירוט בהמשך). כסף לשוק האיכרים ולעגלת הקפה. המון מצב רוח טוב.כיבוד למזנון המשותף
את הכיבוד יש להביא למתחם המיועד לכך בהתאם לפירוט הבא (נשמח להיענות):
שמות משפחה המתחילים באותיות א -ט :כריכים טעימים ,מאפים ,בורקסים ופשטידות.
שמות משפחה המתחילים באותיות י -כ :פלטות ירקות חתוכים.
שמות משפחה המתחילים באותיות ל-ס :פלטת פירות מוכנים להגשה.
שמות משפחה המתחילים באותיות ע-ת :עוגות מוכנות להגשה (חתוכות ומסודרות בגביעי נייר).
להתראות ,צוות חוגגים 08

ב 9 -ביוני כולנו נפגשים לחגיגת ה08 -

שוק איכרים ויוצרים
במסגרת האירוע נקיים שוק האיכרים עם תוצרת שלנו!
אנחנו מזמינים חקלאים ,יוצרים ויצרנים ,הרוצים להציג ולמכור את תוצרתם
ליצור קשר עם מיטל ביאלי 151-4100006
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משולחן הוועד

חבריי ,תושבי בית יצחק
כתב המינוי שלי כחבר הוועד המקומי חוגג בימים אלו חודש ימים.
קיוויתי להיות תלמיד בלבד ב " 011ימי החסד" הראשונים ,אך החיים חזקים יותר וכצפוי ,ענייני
היום יום המתדפקים על הדלת ,אינם מרפים ,ונדרשת מעורבות וטיפול בשלל נושאים שעל סדר היום.
כפי שהבטחתי לכם ,אני מקפיד לעשות ככל יכולתי ,והצוות הנפלא העוטף אותי מאפשר למיטב
הבנתי ,התנהלות טובה ויעילה.
מבקש לפנות אליכם בשלב הזה בבקשה אחת ,יחידה ומיוחדה.
ככל שחולפים הימים ,מתגברת בי התחושה הקשה ,בנושא תרבות וסגנון השיח הציבורי ,אליהם אני
נחשף.
אני משוכנע למדי ,כי ככל שנשכיל לשפר את התנהלותינו בתחום זה ,יהיו חיי כולנו כאן ביחד
משופרים משמעותית.
שיח ציבורי הינו רצוי ומבורך .פניה למוסדות הנבחרים הינה נכונה ומהווה חלק מהתנהלות תקינה.
התלהמות ,השמצות ,שיח בלתי תרבותי ,ניבול פה (רחמנא ליצלן ) ושאר בישין מרעין ,את כל אלו
עלינו לסלק מקרבנו.
גם ואפילו ,לא בפורומים סגורים ,כי זה מחלחל.
התקשורת בימינו קלה במיוחד .בידי כולכם כתובות המייל של חברי הוועד .אודה לכל אחד ואחת
מכם ,על כל פניה אלינו בכל נושא שמטריד את מנוחתכם ,או נראה חשוב בעיניכם.
אנא -בנחת ,ללא הפרזות והגזמות ובלשון נקייה.
תפקיד המוסדות הנבחרים ועובדי הכפר ,להקשיב ,להתייחס ולטפל ככל הניתן .תפקיד כולנו – ללא
יוצא מן הכלל  -לשמור על מתינות ותרבות הדיבור.
תודה לכולכם.
עמוס פארן ,יו"ר הוועד המקומי
שדרת הכניסה לכפר – תרומת עצים
עם סיום העבודות בכביש דרך השרון מרחוב הראשונים ועד רחבת הבנים ,הוועד המקומי מעוניין
לחדש ולטעת את שדרת הכניסה לכפר בעצי סיגלון ,בין המדרכה לשביל האופנים.
אנו מציעים לכם להיות חלק בפרויקט הקהילתי של חזות הכפר ולתרום עץ כזיכרון,
אירוע חשוב או כתרומה לקהילה .השמות יוצבו בשלט מעוצב במבוא השדרה.
עלות עץ  .₪ 551בתרומתכם נהפוך את הכניסה לכפר למוצלת ,יפה ופורחת בסגול.
המעוניינים יפנו למלי  /ליאת במשרדי הוועד .0400100
פינויי הגזם הבאים
05.4 ,00.4
אין להוציא גזם לפני הזמן! אנא עקבו אחרי התאריכים
חזות הכפר

חזרנו אל הקיץ ואל הקונצרטים.
אלו תאריכי הקונצרטים שייערכו השנה:
.97.8.92 ,91.7.92 ,92.6.92
רישמו לפניכם את התאריכים ובואו ליהנות ממופעים משובחים.
פרטים נוספים בגיליון הבא של "השבוע בכפר"
להתראות ,יעל ברקאי
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שיר השבוע – הפינה של רות אורן
פֵ יַית הַ זְּ מַ ן
ִיתי ֶׁילֶׁד ָקטָ ן,
עוֹד כְּ ֶׁשהָ י ִ
ִספְּ ָרה לִ י סָ בְּ תָ א עַ ל פֵ יַית הַ זְּ מַ ן.
כָ ל ַל ְּילָהַ ,אחֲ ֵרי ֶׁשסָ בְּ תָ א נ ְִּר ֶׁדמֶׁ ת,
בָ ָאה פֵ יַית הַ זְּ מַ ן וְּ רו ֶֹׁקמֶׁ ת,
בְּ פָ נֶׁיהָ ֶׁשל סָ בְּ תָ א ֶׁשלִ י עוֹד ֶׁקמֶׁ ט.
אֶׁ ת ַשע ֲָרה הָ ָארְֹך ,הַ ָשחֹר,
ִהיא צוֹבַ עַ ת כָ ל לַיְּ לָה בְּ צֶׁ בַ ע ָאפֹר.
לו ַֹקחַ ת ְּמעַ ט מֵ הַ מֶׁ ֶׁרץ ֶׁשלָּה,
מֵ הַ כֹחַ ִ ,מזְּ ִקיפּות הַ ּקוֹמָ ה,
ּומַ חֲ לִ יפָ ה בְּ נִסָ יוֹן ּובֶׁ חָ כְּ מָ ה.
יֵש ֶׁש ְּינַסּו לַחֲ מֹק ִמפָ נֶׁיהָ ,
יֵש ֶׁשי ְַּס ִתירּו אֶׁ ת ִסימָ נֶׁיהָ ,
אַ ְך אֶׁ ת הַ זְּ מַ ן ֹלא נ ִַתן ַל ֲעצֹר,
ֹלא נ ִַתן לְּ הָ ִשיב אוֹת ֹו לְּ ָאחוֹר,
כָ כָ ה סָ בְּ תָ א אוֹמֶׁ ֶׁרת וְּ נֶׁאֱ נַחַ ת,
אֲ בָ ל הַ פֵ יָה ֹלא ַרק לו ַֹקחַ ת!
ִהיא נוֹתֶׁ נֶׁת לָנּו גַם נַחַ ת,
מּודים ְּמ ַשמַ חַ ת!..
ְּכָדים חֲ ִ
עִ ם נ ִ
ִיקה סַ בְּ לָנּות וְּ ַשלְּ וָ ה,
מַ ֲענ ָ
ּומפַ זֶׁ ֶׁרת ַאבְּ ַקת ַאהֲ בָ ה...
ְּ
לתגובות על השיר /מחשבות ועוד ,ניתן לשלוח מייל לרות אורן ruti.oren@gmail.com

תחרות הסיפור הקצר התשיעית
ביום שני ,י"ד סיוון תשע"ט  ,71.2.6.71 -בשעה  6.:..נקיים בבית העם ,זו השנה התשיעית את
אירוע סיכום תחרות הסיפור הקצר של עמק חפר בהשתתפות:
הסופרת דורית רביניאן
ליווי מוסיקלי – אבישג זיו ואווה דה מאיו שרות ומנגנות (גיטרה ונבל)
כמו בכל שנה נשלחו אלינו סיפורים בשתי קטגוריות  -מבוגרים ונוער .צוות השיפוט קורא ,בוחן
ובוחר את הסיפורים המצטיינים וכותביהם יזכו בשוברים לקניית ספרים .למשתתפים בתחרות
יוענקו ספרים עם הקדשה וחתימה של הסופרת.
במהלך הערב יוכרזו שמות הכותבים והסיפורים שנבחרו ע"י צוות השיפוט.
המועצה האזורית עמק חפר -הספרייה האזורית ,משרד התרבות והספורט ,המרכז הקהילתי ,זית,
וועד מקומי בית יצחק.
הכניסה חופשית
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ועדת נוער

תרומת הנוער לקהילות פחות מבוססות  -דווח מהשטח
אלה החולפים על פני מתחם הנוער בימי שלישי ,ודאי רגילים לראות את ילדינו מגיעים מכל רחבי
הכפר לפעילות השבועית בחולצות התנועה ,תוך ציפייה לבלות עם החברים ולראות מה הכינו להם
המדריכים .השבוע התקיימו פעולות בנים/בנות בשכבות ד׳ ,ה׳ ,ו׳ ולפני שבועיים פעולות שכבתיות
בדגש על אווירה טובה וגיבוש  -פעולות צבע ,פעולות מים וגם פעולות ״מקלחת״  -אחרי מספר
שבועות של פעולות ערכיות סביב ימי הזיכרון ויום עצמאות .צוותי השכבה הבוגרת משקיעים זמן
ומרץ בהכנת הפעולות  -כל המתחם מתעורר לחיים עם חניכים ,מדריכים ופעילים  -באמת קשה
לפספס.
אך מה שלא רואים מכאן ,הם אותם  4מדריכים (משכבת ט׳) והרכזת שלהם (משכבת י״ב) היוצאים
ישר מבית הספר להדרכה ב 0-מועדוניות המופעלות על ידי משרד הרווחה בנתניה הסמוכה ,כדי
להעביר פעילות לילדים מכיתות א׳-ו׳ .ילדים שאין להם סביבה תומכת המאפשרת להם להגיע לחוגים
או פעילות בתנועת נוער הסמוכים לבתיהם.
השבוע ,נציגות של ועדת הנוער ביקרה במועדוניות ואת מה שחווינו אנו מרגישים חובה לשתף עם
שאר התושבים בכפר .צוות הדרכת המועדונית יוצאים מהבועה ה״בית יצחקית״ כדי לתרום לקהילה
נזקקת ולעמוד מול אתגרים לא פשוטים  -הלב מתמלא בגאווה! כל הכבוד להם!!!
זה מתחיל עם ירידת הצוות מההסעה ,מלאי בטחון עצמי עם חולצות התנועה ,חיוך ענק ואנרגיות אין
סופיות כדי להעניק לילדי המועדונית שעת פעילות ערכית וכיפית (בשלישי שעבר  -הפעילות בנושא
״יום עצמאות״) .הילדים מקבלים את פניהם בחיוכים וחיבוקים ומחכים ליום הפעילות המיוחד
שלהם.
אנחנו מלאי גאווה והערכה לכל הנוער שלנו ,על ההתגייסות שלו לתרום לקהילה שלנו ולקהילות
נזקקות .מאחלים המשך הצלחה בפעילות בתנועה ,בחוגים ,בקבוצות הספורט התחרותיות
ובלימודים כמובן.
בהזדמנות זו מזכירים לכולם להגיע  -גם אם לאחרונה פספסו פעולה ,שתיים או אפילו יותר -מחכים
לכם בסניף ביום שלישי הקרוב ,בשעה !04:01
ועדת נוער
מסיבת שבועות המסורתית של הנוער
ביום חמישי ה . 4.4תתקיים במגרש הטניס שליד הקאנטרי מסיבת השבועות של בני הנוער בשכבות
ט'-יב' של ילדי בית יצחק ,אליה מוזמנים בני נוער מכל האזור.
המסיבה מאורגנת ע"י בני הנוער מהמושב ,אשר משקיעים רבות בתכנון ובארגון המסיבה ,בהקמה
ובפירוק .כל זאת לצד העיסוקים השוטפים ומבחני הבגרות.
הנוער מתגאה בהזדמנות לארח ולפתוח את שערינו לאירוע זה.
אנו מתנצלים מראש על אי הנוחות שיתכן ותגרם לתושבים ,כתוצאה מהרעש של שמחת ילדינו.
אנו מבקשים מכם לפרגן לנוער ,לאפשר לו ליהנות ולחגוג ,ולהיעזר בסבלנות!
תודה מראש על ההבנה ושיתוף הפעולה )-:

תכנית הקיץ המפורטת מופיעה בדף הנוער
אל תפספסו !
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נוער בית יצחק






הורים ,נוער וחניכים יקרים ,מוצגת בפניכם תוכנית הקיץ 0100
התוכנית כוללת אירועים של סניף בית יצחק ,תנועת האיחוד החקלאי והמועצה האזורית
עמק חפר.
הכיתה מתייחסת לכיתה אותה סיים הילד.
ההרשמה לאירועי התנועה באתר התנועה https://ihudnik-reg.com
ההרשמה לאירועי המועצה באתר המועצה
ייתכנו שינויים.

הקו הצהוב לים יפעל בימים ג' וה' יציאה ב 00:11חזרה ב .01:11
קייצת ז' -ח' :מיועדת לבוגרי כיתות ז' ח' ותתקיים השנה בפעם הראשונה.
הרעיון הינו לרכז את הפעילויות לשבועיים מרוכזים וכך ליצור מסגרת חינוכית ,כייפית ורציפה
לבני הנוער .הקייצת תכלול  0ימי טיול לאילת ועוד  0ימי פעילות בודדים .לא ניתן להירשם לחלק
מהאירועים אלא לקייצת כולה.
שכבה ח' – יכולים להירשם לטיול לאילת בלבד ,היות וימי הפעילות האחרים מתקיימים בזמן
קורס המד"צים,
חודש יוני
 - 6.4פעולה בסניף.
 - 4.4מסיבת הנוער השנתית במגרש הטניס ,ט'-י"ב.
 - 0.4אירוע שבועות בית יצחק  -חוגגים .01
 - 00.4פעולה בסניף.
 - 05-06.4אירוח בין יישובי לשכבה בוגרת ט'-י"ב (נבחנת אפשרות לדחייה בשבוע).
 - 00.4פעולה אחרונה בבריכה בשעה  ,04:11ד' -י"ב (הוקדם מה )05.4
 - 04-06.4קייצת ז'-ח' :טיול לאילת .ההרשמה פתוחה באתר המועצה.
 - 00.4ערב מסיימי י"ב מעמק חפר בבת חפר.
 -0.1-01.4קורס מד"צים ח'-י"א
חודש יולי
 -0.1-01.4קורס מד"צים ח'-י"א
 - 0.1ביקור הורים בקורס מד"צים (החניכים חוזרים עם ההורים הביתה).
המשך קייצת ז':
 - 0.1חדר בריחה בתל אביב
 - 6.1סופרלנד
 - 0.1פארק אתגרים
 - 00-00.1אירוח בין יישובי לשכב"צ .ד' -י"ב
 - 00.1רכב נוער – ט' -י"ב
 - 05-00.1קייצת ג'-ו'  .ההרשמה פתוחה באתר המועצה.
חודש אוגוסט
 - 4-6.0מחנה שכבה בוגרת ט' -י"ב
 -01-1.01מחנה שכבה צעירה ד' -י"ב.
 - 00.0נסיעה לסינמה סיטי ד'-ו' – רישום באתר המועצה
(מותנה ברישום של מינימום  01ילדים וליווי הורים).
 - 06.0נסיעה ללונה פארק ד'-ו' ,רישום באתר המועצה
(מותנה ברישום של מינימום  01ילדים וליווי הורים).
 - 04-05.0כיף צוות בית יצחק .ט' -י"ב.
 - 00.0ערב נוער סוף הקיץ  -פסטיבל גשרים בנחל.
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" כאן בניתי את ביתי".

נעים להכיר:
משפחת אירית וישי שמידוב
אירית בת  10נולדה וגדלה בכפר ,בת למשפחת יואכימסטל ,ממייסדי הכפר ,וישי בן  .10יש להם 0
ילדים ,גיל ,בן  ,50גר בחיפה ולו  0ילדים ,מירב ,בת  ,61גרה בסמוך אליהם ולה  0ילדים ,והדס ,בת
 ,65מתגוררת בגני-עם ולה  0בנות.
ישי ואירית הכירו במסיבה בנתניה בשנת  ,0046התחתנו וקנו את ביתם בכפר ממשפחת אלפרוביץ,
שהיה השוחט והחזן של הכפר.
אירית עבדה במשך  01שנים כמנהלת חשבונות באגודה חקלאית בית יצחק ,ישי גמלאי של אגד .עדיין
עוסק בהדרכת טיולים בארץ ונותן הרצאות בתחומים שונים הקשורים לידיעת הארץ.
אירית מתנדבת במרפאת הכפר ,באור ירוק בבית הספר ובמועדון "בוקר בצוותא".
מה אנחנו אוהבים בכפר:
אנו אוהבים מאוד את חיי הכפר השקטים ,הקהילתיות ואת החברויות ארוכות שנים עם חברינו בכפר
וכייף לנו מאוד שהנכדים נמצאים על ידינו.
חן ואיתמר גל-אור
גרים ברחוב הראשונים 1
ילדים :סיגל , 0סער  4וספיר בת שנתיים וחצי.
סיגל אוהבת כדורסל ,אומנות וגלישה .סער אוהב לגו ,כדור רגל וכדור סל.
חן ואיתמר מאמני כושר ומדריכי שחיה.
הכירו בבריכה בויינגיט בקורס מדריכי שחיה.
נישאו בשנת 0101
חן דור רביעי בבית יצחק ,בתם של אליעד ובתיה פרידלנדר .לחן היה מאז ומתמיד ברור שתמשיך
לחיות בבית יצחק .איתמר בן קיבוץ דוברת בעמק יזרעאל.
איתמר אוהב את הבריכה ,את גן האס ,ואוהב לפגוש את החברים בכפר.
חן אוהבת את האירועים הקהילתיים ,ושמחה ששומרים על המסורת של החגים המשותפים.
כמו כן אוהבת את היופי של הכפר והשדות.
חן ואיתמר היו רוצים להוסיף מתקני ספורט בגנים הציבוריים ,ישמחו לתרום מהידע שלהם לתכנון
המקום.
הסלוגן שלנו" :חיים ונושמים ספורט ,ושואפים להנחיל לדור הבא".

פינת הילדים ☺

היי ,יש לנו הודעה חשובה ,בפינה הבאה שלנו אנחנו נעשה "פינה הכופה" *הפוכה* .זה יהיה כמו
הפינה הרגילה רק שכולה תהיה הפוכה .בנוסף לרעיון החדש יש לנו משימה (במקום החידה
השבועית) :המשימה היא לשלוח לנו משפט שבחרתם ,רק שהוא יהיה כתוב הפוך ,והמשפט שיהיה
הכי קשה לפענוח ירשם בעיתון במקום הכותרת (פינת הילדים) .תודה רבה♥
חוקים:
 )0המשפט צריך להיות יפה ומכבד.
 )0במשפט ניתן לרשום עד  1מילים.
 )0המשפט יכול להיות גם הכי לא הגיוני ומוזר בעולם.
בדיחות וחידות:
אם תזרקו כובע צהוב לים האדום מה יקרה לו?
תשובה :הוא ירטב☺.
לאיזו שאלה אינך יכול לעולם לענות כן ,אפילו כשהתשובה היא כן?
תשובה :האם אתה ישן?
כמובן תודה רבה ליובל אורן ותמר אופיר שגילו את התשובה לחידה הקודמת☺ התשובה הייתה סוד.
בילי ברנשטיין טלפון לשליחה150-0100105 :
כמובן שניתן לשלוח לנו בדיחות וחידות נשמח מאוד אם כן.
6

הבייבי החדש של הכפר  -״נקודת חיבוק״
כבר כמעט חודשיים מתקיימת בימי א׳ וה׳ בבוקר פעילות מחממת לב המיועדת לאמהות ותינוקות
בחודשים הראשונים שלאחר הלידה .הפרוייקט הינו יוזמה של ועדת חינוך בשיתוף נשים מופלאות
מהקהילה שלנו .בבוקר הפעילות מגיעות האמהות עם הקטנטנים למועדון ״נקודת חיבוק״ למפגש של
מספר שעות בו הן נהנות מחברה ,אוזן קשבת ,ארוחת בוקר קלה ,פעילויות העשרה משתנות ועוד.
במפגשים מדברים על הכל; מחליפים חוויות על הנקה ,פורקים תסכולים של חוסר שינה וגם משתפים
ברגעים מרגשים של התפתחות ,גדילה ואהבה גדולה .זה גם המקום לקבל טיפים על האזור ונותני שירות
באזור ,רופאים מומלצים ועוד ועוד.
תודה גדולה לאילנה זבצקי שלקחה על עצמה את תפקיד ״האמא״ של נקודת חיבוק ונמצאת שם עם
מתנדבות נוספות מהקהילה להעניק תמיכה ואהבה.
אנחנו מזמינות נשים שטרם הצטרפו לבוא ולקחת חלק בפעילות.
״נקודת חיבוק״ ממוקמת בצד הדרומי של מבנה השכב"ג ליד בית התרבות בשער חפר.
.https://chat.whatsapp.com/IVGr6sTmGA7JfzqIdX0ArC
הפעילות בחודש הקרוב:
 -01.5יום ה'  -בוקר חיבוק קלאסי
 - 0.4יום א'  -בוקר חיבוק קלאסי
 - 4.4יום ה  -בוקר חיבוק קלאסי
 - 0.4יום א' ,שבועות ,אין פעילות
 - 00.4יום ה'  -בוקר חיבוק קלאסי
 - 04.4יום א'" .להתחיל בטוב" ,הרצאה על מקומה של האם/חיבור לתינוק/התפקיד "אמא" ,עם נאווה
זנד רבינוביץ'
 - 01.4יום ה' -בוקר חיבוק קלאסי
 -00.4יום א'  -הרצאה על המערכת החיסונית של תינוקות וילדים מנקודת המבט של הרפואה הסינית עם
ירון שלו ,מטפל בכיר ברפואה סינית
 -01.4בוקר חיבוק קלאסי
הפעילות מתקיימת בין  0:11ל00:11
*בוקר חיבוק קלאסי כולל מפגש פתוח של אמהות ותינוקות בליווי מתנדבות מהקהילה שלהן ניסיון
בליווי אמהות אחרי לידה  +ארוחת בוקר .עלות השתתפות שבועית ₪ 01
*פתיחת הפעילות מותנת באישור השתתפות של לפחות  0אמהות
*אישור ההשתתפות באמצעות קבוצת הוואטסאפ של נקודת חיבוק
* ייתכנו שינויים בלוחות הזמנים אשר יעודכנו בקבוצת הווטסאפ
בשם ועדת חינוך והצוות ,יעלי נוי-סוכמן
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מועדון  08ונהנים
המפגשים מתקיימים בימי שלישי במועדון פייס.
התכנסות על כוס קפה וכיבוד קל .ההרצאות מתחילות בשעה  71:71בדיוק!
 6.4לקראת חג השבועות יתקיים מפגש חגיגי בשיתוף
"מקהלת ותיקי עמק חפר" בניצוחה של אווה דה-מאיו
ניפגש בבית התרבות בשער חפר בשעה  01:11לכיבוד קל.
לאחר מכן ,נשמע ונשיר בצוותא עם המקהלה.
 00.4בשעה  01:05הרצאתו של משה נישרי ,בן זוגה של אילנה זבצקי,

הרצאה בסידרה " :על הפתעות שמתגלות בסיפורי חיים"
"ייאמן כי יסופר  -סיפור חיים"  -על דמות הנווד:
איך הפך צ´רלי צ'פלין ,ילד קוקני ,אנאלפבית מבית יתומים
לאגדה עוד בחייו ולאייקון תרבותי ששינה את פני הקולנוע?
כיצד התמיר את תלאות ילדותו ונעוריו לביטוי אמנותי צרוף?
הזקוקים להסעה למועדון ,מתבקשים להודיע לליאת במשרד הוועד.

מועדון בוקר בצוותא
יום שני  0:11 6.2עד  0:65תנועה בהנאה עם קרן אדלר בבית התרבות.
 0:65ארוחת עשר בצוותא בבית הפייס.
ְּ " 01:05ס ִטיגְּ מָ ה היא אפיון של אדם כשונה מאחרים"...
יעל דיין קפלן ,מנהלת מועדון תעסוקתי "רעות בעמק" למתמודדים עם קשיים נפשיים ,תגיע
לעורר דיאלוג בנושא סטיגמה בכלל וסטיגמה בבריאות הנפש בפרט ,לחשוף אתכם לעולם השיקום
ולהכיר לכם את המועדון אותו היא מנהלת.
המעוניינים להצטרף יירשמו במשרד הוועד  10-0400100או אצל איריס פרידלנדר .151-5540006
בואו ליהנות ,להגדיל את המעגל החברתי ולהרחיב אופקים.
מחכים לכם בשמחה.

"משפט חוזר" תיאטרון גשר ,יפו
יום שלישי  0.1בשעה 00:11
מחיר לכרטיס –  ₪001כולל הסעות הלוך ושוב
מאת :עוזי וייל וליעד שהם בימוי :אמיר י .וולף
משתתפים :דורון תבורי ,מיקי לאון ,גלעד קלטר ,קארין סרויה ,רוני עינב ,פירה קנטר ,הלל קפון
סיפור חקירה מותח על קנאת אחים ,על הזדקנות ועל האמת החמקמקה.
אלי נחום ,בלש משטרה על סף פנסיה ,מגיע לזירת פשע המקשרת בין גופתה של בחורה צעירה לשני
אחים :יזם הייטק מצליח ושחקן כושל .האם יצליח הבלש לעשות מעשה אחרון חשוב ,נאצל ,לפני
שמזיזים אותו לשולי ההיסטוריה ,ושוכחים שאי פעם היה פה?
מספר המקומות מוגבל .ההרשמה בתשלום בלבד במשרד הוועד .לאחר התשלום לא ניתן לבטל.
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מופעי קיץ חם מסביב לעולם
 6.1.00יום ה' בשעה" 01:11 :אמריקה – אמריקה"
מפגש עם יואל שתרוג ,צלם עיתונאי ,בהרצאתו" :מנהטן עד הקצה"
מופע :שי טוחנר וחברים
 00.1.00יום ה' בשעה" 01:11 :כל הכבוד" מופע מחווה לזוכים בפרס ישראל
בביצוע זמרי האופרה הישראלית :יעל לויטה ,גוני כנעני ,הדר עטרי
ונגנים בניצוחו של :דודי זבה
 00.1.00יום ה' בשעה" 01:11 :להתאהב מחדש" הווירטואוז :אריק דוידוב ולהקתו.
שירי אהבה מצרפת ,ספרד ,איטליה ,יוון וישראל ,קטעי אופרה ,שירי לאדינו ונעימות חצוצרה
 05.1.00יום ה' בשעה" 01:11 :סיפור אהבה יווני"
שמעון פרנס מארח את עליזה אביב ,חיים רומנו ושמוליק בר עוז
מחיר הסדרה( ₪ 011 :לרוכשים מנוי לארבעת המופעים יחד) באולם עין החורש כולל הסעה מהיישובים
מיועד לאזרחים ותיקים מעמק חפר בלבד! הרשמה בתשלום בלבד במשרד הוועד
כרטיס חד פעמי ביום האירוע בלבד על בסיס מקום פנוי( ₪ 11 :ללא הסעה)
מחלקת ותיקים 10-0010000 , 0000406
דוקו קיץ ישראלי

 3סרטים דוקומנטריים בעקבות אושיות התרבות הישראלית

 72.1.71יום ג' בשעה 7.:..שמוליק קראוס "מאחורי עיניים כחולות" אבי הרוק הישראלי
מופע שירה ונגינה יעל קראוס והדר גרין
מפגש עם עדי הראל – במאי הסרט
 00.1.00יום ג' בשעה" 01:11 :אורי זוהר חוזר" סרט דוקומנטרי על אורי זוהר
מפגש עם הבמאי – דני רוזנברג
 01.1.00יום ג' בשעה" 01:11 :למה לא אמרת לי" סרט דוקומנטרי על אריק לביא
מפגש :יעל לביא מראיינת את שושיק שני
מחיר הסדרה( ₪ 001 :לרוכשים מנוי לשלושת המופעים יחד) באולם עין החורש כולל הסעה מהיישובים
מיועד לאזרחים ותיקים מעמק חפר בלבד! הרשמה בתשלום בלבד במשרד הוועד.
כרטיס חד פעמי ביום האירוע בלבד על בסיס מקום פנוי( ₪ 51 :ללא הסעה)
מחלקת ותיקים 10-0010000 , 0000406

קאנטרי בית יצחק – הבריכה של הכפר

דרושים
קאנטרי בית יצחק מחפש פקיד/ה קבלה .בואו לעבוד באווירה כיפית ודינמית!
קאנטרי בית יצחק מחפש מצילים/ות .תנאים מעולים ,שכר הוגן ,עבודה במשמרות
 00חודשים בשנה (לא עוד עבודת קיץ!)
קו"ח יש לשלוח ל Kantri.gym123@gmail.com
הוארכו מנויי הקיץ עד לשמחת תורה!
החלטנו שמגיע לכם גם את החגים ....והארכנו את מנויי הקיץ של בית יצחק
ללא תוספת תשלום! לפרטים נוספים על מבצעי הקיץ10-0000101 :
גם השנה הוחלט לפנק את תושבי הכפר בגילאי  01ומעלה
בכניסה חינם לבריכה החיצונית למשך כל הקיץ!
*ניתן יהיה לרכוש כרטיסיית כניסות חד פעמיות עבור הנכדים*
קאנטרי בית יצחק; המגדל  01בית יצחק – שער חפר; 10-0000101
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כדורסל

סיום עונה מתוקה ביותר!
קבוצת הילדים בית יצחק /קדם לקחה אליפות במחזור הסיום.
קט סל א' ,הבטיחה את האליפות מחזור אחד לפני סיום העונה.
ילדים ב' (כיתה ז') הגיעה למחזור האחרון עם הפסד בודד ,למשחק קובע נגד בת חפר שגם היא עם הפסד
בודד .משחק אחד על כל הקופה ...האולם היה מלא עד אפס מקום והעניק עוד לפני המשחק אווירה
חגיגית .מתחילת המשחק שלטנו במשחק אבל האורחת לא ויתרה ועם תחילת הרבע האחרון ירד ההפרש
והגיע בדקות ההכרעה למשחק צמוד .עם סיום המשחק הראה לוח התוצאות  51-56לקבוצתנו ,מה שנתן
את האות לחגיגות האליפות! כל הכבוד לכל השחקנים ולמאמן הקבוצה תומר דביר .שמות השחקנים:
רותם פארן ,יונתן קלר ,אורי שליט שביט ,יונתן לזובר ,עידו ברנשטיין ,טל אנושי ,נמרוד צרפתי ,ניצן
דיקמן ,איתי ברק ,אייל קליין ,איתי רוטמן.
קט סל א'
השבוע התקיים משחק נגד ויתקין בידיעה שניצחון שלנו מבטיח את האליפות ללא קשר לתוצאה שתהיה
במשחק האחרון בנתניה בשבוע שאחריו .הקבוצה הגיעה מוכנה לסגור חשבון ספורטיבי עם ויתקין ששנה
שעברה ״קילקלה״ לנו את האליפות .מתחילת המשחק שלטנו במשחק ולא נתנו לויתקין להוביל אפילו
פעם אחת .המשחק היה צמוד ברובו עם הפרשים שנעו בין  0-00לטובתנו .עם תחילת החמישית האחרונה
הובלנו  00אבל  5נקודות מהירות של האורחים הורידו את התוצאה ל 1הפרש  .פסק זמן מהיר החזיר את
הילדים למסלול וסל אחרון מהחצי ״עם הבאזזר״ של יונתן קלר נתן את האות להפעלת תותחי הקונפטי
עם ניצחון  . 60- 51כל הכבוד לכל הילדים על עונה מופלאה .שמות השחקנים :ניב טאובר ,איתן ניסים,
יונתן קלר ,גיא אלוש ,אגם ברמי ,אופק עמר ,דניאל פרקש ,אייל אלישע ,איתי רפאלי ,ליאור מגידון ,ארבל
מונסה חרמון ,עידו שנקר ,עידן גיל ,זיו שריה ,אור שריה ,שמר גולד.
מאמן :טל פרי.
קט סל ב' מסיימת את העונה במקום השני המכובד עם ניצחון חוץ באבן יהודה.
* ביום שישי  1.4יתקיים טורניר בשעה  00:01לזכרו של איתי בכר שגדל אצלנו במועדון ונהרג במהלך
שרותו הצבאי .
הטורניר יהיה לקטסל ו' ,עם הקבוצות :בית יצחק ,מכבי רעננה ,פרדסיה ולב השרון .בסיום הטורניר
יתקיים משחק ראווה קצר לחבריו של איתי ששיחקו איתו בקבוצה .ומיד בסיום המשחק יתקיים טקס
חלוקת גביעים למשתתפי הטורניר עם בני משפחתו של איתי .הקבוצות ישחקו עם חולצות מיוחדות
שהוכנו לכבוד האירוע .הציבור מוזמן להגיע ולכבד את האירוע .

קול קורא לקראת ערב השקה לסופרים ומשוררים מעמק חפר
לכבוד שבוע הספר העברי לשנת תשע"ט ,נקיים אירוע מיוחד בו נארח סופרים ומשוררים מעמק חפר
ונציין את יצירותיהם.
נשמח לקבל פרטיהם של כותבים שספריהם יצאו לאור בשנתיים האחרונות בתחומי פרוזה ,עיון ,שירה
ומחקר ,למבוגרים ,לנוער ולילדים.
לפרטים :הדס שוורץ  hadas.s@hefer.org.ilעלית גורן-כץ alitzayit@gmail.com
תאריך אחרון למשלוח 01.5.00
בשי ת ו ף ה ס פ ר י י ה ה א י ז ו ר י ת ובתמיכת משרד התרבות המחלקה לספריות.

לקראת אירוע "שבוע הספר" בכפר
כתבתם סיפור לילד? לנכד? לאחיין? בואו להציג אותו באירוע שכולו מילים ומשפטים וסיפורים ויצירה...
לפרטים עלית 1506404164
האירוע יערך ב 01.4בדשא ליד בית העם החל משעה  00:11ויכלול הפנינג למשפחות עם יצירה ומופע
קהילתי המבוסס על ספרי ילדים חדשים  ,ומפגש למבוגרים ( ) 01:01על כתיבה עם סופרים מרחבי העמק
.
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חברה קדישא

אנו פונים לתושבי הכפר בבקשה להצטרף לצוות המתנדבים בחברת קדישא
הנשים הבוגרות יצאו ממעגל המתנדבות ואנו זקוקים למתנדבות (בעיקר) ולמתנדבים נוספים.
אנא ,בואו להצטרף כדי שנוכל להמשיך במסורת מכובדת זו.
יהודית  150-0500144 :סער151-1000500 :

פינת המודעה הקטנה
קלאב קאר חדש לגמרי  !0100עם צמיגי שטח בצבע כחול.
גמישות במחיר.
רעות רחבי
מגוון טיפולים קוסמטיים• :עיצוב גבות •שעווה •מניקור רוסי
•לק ג׳ל •בניית ציפורנים •סידור מבנה הציפורן ומריחת לק
הקליניקה נמצאת בכפר .לקביעת תורים חייגי או שלחי הודעה.
נפתחת סדנת מדיטציה "טונגלן" מהלימוד הבודהיסטי .פיתוח נעמי
ענת
גישה חומלת ואוהבת לכל הבאים עמנו במגע ,במיוחד אלו
שעמם יש לנו קשיים.שבעה מפגשים בימי רביעי 0065-0065
מפגש ראשון בתאריך  5.4.00רחוב הראשונים /05א בבית יצחק
ללא עלות -תרומה בלבד.
בשבת  )01:11-04:11( 0.4נקיים בחצר שלנו מכירה של
העבודות של  - YUMAJAIעסק חברתי ישראלי-קולומביאני.
המכירה תתקיים בבית משפחת נוי דרך השדות . 51
טווח מחירים של התכשיטים הוא בין  ₪ 11ל ₪ 011

156-0101111
156-5006505
151-0500405
150-0040640

האירוע "קול העמק שר" שאמור היה להתקיים ביום חמישי  01.5.00בקיבוץ העוגן נדחה.
על תאריך חדש תבוא הודעה
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