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משולחן הוועד:

מגרש הכדורגל סגור לצורך שיפוצי קיץ .איתכם הסליחה.
פינויי הגזם הבאים8.6 :

8..6

תערוכת בית יצחק  -שער חפר הבית שלי
בשבת  98.8.3בשעה ..:11
ייערך אירוע חגיגי לפתיחת התערוכה המוצגת ברחבת בית פוירינג
בשטח התערוכה8
בתכנית:
 שיח גלריה עם נציגי היוצרים8
 פינה לילדים – פגישה עם שיר מהתערוכה בהנחיית רות אורן8
 מוסיקה ,קפה ועוגה8
מוזמנים כולם ,כולל ילדי הגנים המשתתפים בתערוכה והוריהם8
רשימת היוצרים המציגים בתערוכה:
טלי אבן אלוש ,נטע ירושלמי ,עדינה פרי ,רן פרי ,אריה גלבוע ,מירי שריד ,מירי מרחב,
אבינעם כרמלי ,חוה גולדמן ,עמי קליין ,אירית שחם ,אלישבע בירן ,רות אורן ,ילדי הגנים:
נופר ,תפוז ותלתן8
התמונות הודפסו בדפוס בית יצחק – אילן שלו8
יצירת המסגרות וביצוע טכני :ארבל עמנואל
עזרה בהעמדת התערוכה בשטח :איריס פרידלנדר וקרן תומר8
יזמה והפקה :נעמה בן שמחון ויעל ברקאי 8שותפה לדרך :תמי אמיר מאיק8
אנחנו רוצות להודות במיוחד לארבל על הסבלנות ועל אורך הרוח שגילה לאורך כל המסע הזה,
היה לנו לעונג לעבוד איתך8

רשמו ביומנים :חג המים ביום שבת 9.7..9.7
זקוקים למתנדבים בחג המים
אנא פנו למיכל צופי 050-8232392
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קורס החייאה בהדרכת מד"א
בהמשך לבקשת מספר חברים ,ברצוננו לקיים קורס החייאה בחודש ספטמבר8
ההדרכה תבוצע ע"י מד"א בהיקף של ארבע שעות 8בשעות הערב:
 שרשרת ההישרדות בדום לב8
 החייאה בסיסית במבוגר בילד ובתינוק8
 שימוש בדפיברילטור אוטומטי8
 טיפול בהשתנקות{חנק מגוף זר}8
 זיהוי וטיפול במצבי חירום שכיחים8
 תרגולים על בובת סימולציה8
עלות הקורס לקבוצה ₪ 011
המחיר למשתתף יקבע על פי מספר המשתתפים8
להרשמה ופרטים :לאה שלהבי 150-50199.0:רלי אלישיב150-0033.11:
ליאת רייס בוועד .0..1.3

חוגים ,חוגים ,חוגים ,חוגים
השנה לא יתקיים יריד חוגים 8בתחילת אוגוסט נפרסם בעיתון זה רשימת כל החוגים המוצעים לשנה״ל
תש״פ8
כל המעוניינים לפרסם חוג ,אנא שלחו ל  vaadbeityitzhak@gmail.comאת החוג שאתם מציעים ,וכן
פרטים נוספים שכדאי לדעת עליו (ימים ,שעות ,גילאים ,מיקום ,מחיר ,טלפון או לינק לרישום)8
כמו כן נשמח להגדיל את היצע החוגים לילדים ולמבוגרים 8מי שמעוניין לקיים חוג באחד ממבני
הציבור ,אנא פנו למלי בוועד לתיאום8
תודה,
דניה גולן ,יו״ר ועדת תרבות

בשבת,.18.8.3 ,
יתקיים קונצרט הקיץ השלישי לשנת 801.3
הישיבה סביב שולחנות בגן מוצל
שלישייה  :קלרינט ,חליל ,צ׳לו
חליל :רחל אילת ,קלרינט :אדוה חדידה ,צ׳לו :גיא קוזניק
יצירות קלאסיות מוכרות בעיבודים מיוחדים לכלי נשיפה וצ׳לו8
נפגשים בגן לקפה ולעוגה בשעה .1:11
הקונצרט מתחיל בשעה 8.1:91
הכניסה חופשית!
יש לחנות במגרש החנייה בין המרפאה למרכולית8
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ועדת חינוך

הקטקטים והדרדסים של בית יצחק
בשבוע שעבר נפגשנו לפעילות גיבוש קייצית לילדי הגנים ועד לכיתה ג 8בפעילות הגיבוש השלישית לשנה
זאת ,המשכנו במסורת שהתחלנו בה השנה שבה אנחנו עובדים במתכונת של תלתונים :ילדי הגנים -
הקטקטים של בית יצחק וילדי הכיתות  -הדרדסים של בית יצחק 8הפעם העברנו את הבחירה לילדים:
כל תלתון בחר לעצמו את הסרט שבו יצפה 8שילבנו בפעילות בבית התרבות תחנות של משחקי עץ8
הפעילות גרמה לאיחוד מחודש לילדים לאחר שלושה שבועות של חופשה ולמפגש הורים שמחזק את
הקשר לקהילה8
תודה למלי שצר ,לדנה עמיר שמובילה את פעילויות הגיבוש בוועדת חינוך ,לגלי רון ולנעמה שגב-דולב
חברות הוועדה ,על העזרה בהכנה ובמהלך האירועים8
נשמח לראות כמה שיותר ילדים משתתפים באירוע הבא 8פרטים לקראת הסתיו…
שיפוץ הספרייה
השבוע התחלנו בפרויקט שיפוץ הספרייה 8השלב הראשון ,אותו צלחנו בהצלחה מרובה ,היה פנוי
הספרים בצורה מקוטלגת ומאורגנת לארגזים ,ואחסונם בחלל סמוך 8חששנו מעט מהפינוי ,שנסמך כולו
על הקהילה שלנו ,והתרגשנו מאוד לראות את עשרות המתנדבות והמתנדבים ,מגדולים ועד קטנטנים
שבאו לעזור במשימה 8אני רוצה להודות לכל המתנדבים ,על הזמן והרצינות בה נרתמו למשימה 8זה
בהחלט נותן הרגשה טובה וכוח להמשיך כשיש רוח גבית שכזאת מהקהילה שלנו 8אם הצלחנו להזיז
ספריה ביחד ,אנחנו יכולים להזיז הרים8
תודה רבה
קרן אלסברג תומר ,יו"ר ועדת חינוך8
תמונות משני האירועים תוכלו למצוא בדף הפייסבוק של הכפר :בית יצחק שער חפר

קהילה ותיקים

סוף שנת פעילות וזה הזמן להגיד תודה ....
בכפר פועלים  0מועדוני ותיקים 8בוקר בצוותא – בימי שני הכולל התעמלות ,ארוחת בוקר
והרצאה/פעילות ושישים ונהנים בימי שלישי אחה"צ הכולל כיבוד קל והרצאה/פעילות8
את שנת הפעילות סיימנו באירוע רב משתתפים בבית העם8
זו הייתה עונה נוספת ומגוונת של פעילות שכללה הרצאות ,סרטי איכות וסיפורים אישיים
בהנחיה ובהתנדבות של דבי כהן (ארונשטיין)8
לשמחתנו ,רבים מתושבי הכפר משתתפים ונהנים בפעילויות המועדונים .נשמח לצרף חברים
נוספים וכך נגדיל את המעגל החברתי-קהילתי שלנו.

ברצוננו להודות:

למרצים המתנדבים תושבי הכפר ,אשר הקדישו מזמנם ,מעיסוקם ומהידע הרב שלהם ,כל אחד
ואחת בתחומם 8תודה מקרב לב8
למתנדבות ומתנדבים בהפעלת המועדונים 8אשר כולל הכנת ארוחת בוקר מעשה ידיהן וקבלת
המשתתפים והכול ביחס אישי ,חברי עם חיוך גדול8
תודה לכן:

דבורה קליין ,לאה בארי ,דניאלה אזולאי ,מרים וייס ,רחל מגד ,ציפי עזרא ,מיכל
שדה ,נעמי רוזנבלום ,שולה סמיש ,אירית שמידוב ,מרים מטוס ,ציפי שנבל ,זהבה
מוסקוביץ ,מאירה ולטר ומיכל רודן.

ההתנדבות לא מובנת מאליה8
תודה מיוחדת לעמית (תיתי) עופר על המסירות והמוכנות תמיד לעמוד לרשותנו בתפעול
העזרים הטכניים והכול בחיוך ורוח טובה8
בברכה ותודה גדולה
איריס פרידלנדר ,יו"ר ועדת ותיקים  151-550.3.0יעל כהן ,רכזת 150-00.1159
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מפעל הפיס והמועצה האזורית עמק חפר מזמינים
תזמורת ירושלים – מזרח ומערב
מנצח ראשי ומנהל מוסיקלי :תום כהן
סולנים :בנימין בוזגלו ואלה דניאל
 81.2.32בשעה  36:..באולם התרבות -עין החורש
 ₪ 91לכרטיס 8המעוניינים בהסעה (תוספת של  ,)₪01יפנו למחלקת ותיקים 13-.3..090
פותחים שנה חדשה של מועדון סרטים טרום בכורה – עמק חפר 8.32-8.
החוג יתקיים בימי שלישי (אחת לחודש) בהנחיית מבקרי קולנוע ומרצים מתחומים שונים8
בתוכנית :התכנסות ,כיבוד ושתייה 8הרצאה 8הקרנת סרט טרום בכורה8
ניתן לרכוש מינוי עם הסעה  /ללא הסעה8
פרטים נוספים והרשמה במשרד הוועד
פותחים שנה חדשה במכללת ותיקים – עמק חפר לשנה 8.32-8.
** המרצים שאהבתם עם הרצאות חדשות8
** המרצים המובילים עם נושאים מרתקים8
המחיר  ,₪ .01כולל הסעה (מומלץ להגיע בהסעות – לחסוך דלק ולחפש חנייה)8
פירוט ההרצאות ,פרטים נוספים והרשמה – במשרד הוועד
מרכז קשר והכוון מזמין אתכם לסדנת "בריאות בגמלאות"
הסדנה תתקיים בימי חמישי החל מ .8.8.3
אפשרות לסדנת בוקר או לסדנת אחה"צ ()..:91 -.1:11 / .1:91- 13:11
במרכז הקהילתי האזורי .5 ,מפגשים בעלות 8₪ 051
בסדנה נעסוק בחשיבות אכילת אבות המזון ,בהשפעת הסיבים התזונתיים והוויטמינים8
בקשר בין האכילה ,מועדי נטילת תרופות ומועדי הפעילות הגופנית שאנו מבצעים8
נבדוק מהו הדופק הנכון לביצוע פעילות גופנית יעילה ובטוחה ,ואיזה פעילות תתאים לי?
מהם גורמי הסיכון למחלות לב /כלי דם /כולסטרול /ל"ד 8וכן בקנייה נבונה והכנת המזון לאכילה8
להרשמה ניתן לשלוח מייל ל  ,neomin@hefer.org.ilאו להתקשר ל  -13-.3..090נעמי
מרכז קשר והכוון מזמין אותך להשתתף בסדנה
"הכנה כלכלית לתקופת החיים החדשה"
הסדנה מיועדת לעומדים לפרוש או לאלה שכבר פרשו8
בסדנה יקבלו המשתתפים ידע וכלים להתנהלות כלכלית נכונה ,ולמיצוי זכויות מול הגורמים הרלוונטיים
(ביטוח לאומי ,חברות ביטוח ופנסיה ,רשויות וכו') ,תוך התמודדות עם השינוי ועם התהליכים הרגשיים
בתהליך הפרישה8
תאריך פתיחה | .83801.3 :משך הסדנה 0 :מפגשים בימי ראשון בין השעות  .1:91עד 01:91
ב"יד לבנים" בכפר ויתקין
מחיר לסדנה ,₪ 51 :להרשמה ניתן לפנות לנעמי בטלפון13-.3..090 :
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ברכות
צוות חיילים מברך את:
מיכל בארי
עמית אמיר
לרגל הגיוס לצה"ל
בהצלחה בשירות הצבאי

פינת המודעה הקטנה
להשכרה בבית יצחק :דירה נעימה עם סלון וחדר שינה,
מטבח משופץ ,מתאימה ליחיד8
למכירה ,ניסן ג'וק  ,01.1לבן ,עדיין באחריות .0,151 8ק"מ8
גג נפתח ,מצלמת רוורס ומובילאי 8מחיר מחירון8

150-5900031
נילי

לאהרונה נוי ,לחיים ליטבק ולמשפחותיהם
משתתפים בצערכם במות האם ,הסבתא

פנינה ליטבק ז"ל
מהחברים
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