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גיליון מס' 1241

יום חמישי ,טז' בסיוון תשפ"א,

 27במאי 2021

דבר היו"ר
שלום לכם חבריי ,תושבי בית יצחק שער חפר.
התקשורת הדלילה במשך החודשים האחרונים ,והמשובים ,אשר אני זוכה לקבל מכם ,חבריי ,בדבר
חיוניות השיתוף בנעשה ,מביאות אותי לכתוב אליכם שוב.
לשמחתי כי רבה ,הוכיח לכולנו סוף השבוע האחרון כי הקהילה שלנו חיה ,נושמת ,בועטת ומלאה
בשמחת חיים ובחדוות השיתוף והעשייה.
בהובלתה של אושרת גורן (יו"ר ועדת תרבות) יחד עם מלי האחת והיחידה ועם חבורה נפלאה של
מתנדבים זכינו באיחור קל של שבוע ימים בחג שבועות רב משתתפים ,עשיר בתוכן ומעל לכל מלא
שמחה על האפשרות לחגוג ולהיות שוב ביחד ללא חששות ומגבלות.
יבורכו כל העושים במלאכה ,וברכות לכם ,המוני התושבים מכל שכבות הגיל ,החל בעשרות התינוקות,
אשר נוספו אל קהלנו בשנתיים שחלפו ,המוני הילדים ,בני הנוער הצעירים והבוגרים ,המבוגרים ועד
לסבים ולסבתות ,אשר נטלתם חלק פעיל באירועי החג.
היות ונתבקשתי על ידי רבים וטובים להקפיד על שיתוף הציבור ,לא אתחמק גם מהבשורות הפחות
נעימות לאוזן ,ללב ולבריאות הציבור.
את הנגיף האכזר נראה כי הבסנו ,אמנם לא סופית אך בהחלט במידה רבה .גם את "קן הצרעות" ,אשר
שיגר לעברנו טילים מהדרום ,צלחנו במידה רבה של הצלחה ,לעומת זאת מהבריונות הניחתת עלינו
מבית איננו מצליחים להימנע.
מסכת ההתקפות מכל הסוגים נמשכת ללא הרף ובמלוא המרץ.
אינני חבר ברשתות החברתיות השונות ומשתדל להימנע מהן .אני מבין כי השיח במקומות אלו
מתאפיין לעיתים קרובות בהשחרות ובהשמצות ,תופעה מכוערת ופסולה וכל כך ,שאינה מתאימה
למקום קהילתי ,המבקש לחיות באחווה ובשלווה.
דרישת האגודה מהנהלת הוועד המקומי לפנות את המחסן האחרון ,אשר נותר לפליטה לצרכי הציבור
נמשכת במלוא המרץ .זה המחסן ,אשר בו מאוחסנים בדוחק רכושנו המשותף ,ציוד התרבות של כולנו,
תושבי הכפר ,ובמכתב האחרון ,אשר התקבל בוועד המקומי ,אנו נדרשים ,ככל שלא נפנה את הציוד,
לשלם שכר דירה של למעלה מ  ₪ 100,000לשנה .התשלום ,כידוע ,מתוך כספי הארנונה ,אשר כולנו
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משלמים לתועלת ניהול וקידום הכפר ,וייעוד הגזלה  -לתפארת חשבון הבנק של האגודה.
במקביל התקבל אצל עורכי הדין של הכפר מסמך משפטי מאת עורך דין האגודה ,מסמך ארוך ,טרחני
ומייגע ,המשתרע על פני שלושה עמודים והמאשים את הנהלת הוועד המקומי בטיפול לקוי בבקשות
האגודה לקבל היתרים לשימושים חורגים שונים בנכסיהם .סיומו של מכתב זה מהווה איום אישי
מפורש נגד חברי הוועד ,ולהלן הציטוט כלשונו מהנכתב בסעיף מספר  11במסמך הזה:
"בשולי הדברים – אך לא בשולי החשיבות – אציין כי באגודה קיים חשש כי מחדלי הוועד המקומי
כאמור אינם בהכרח תולדה של החלטה או מדיניות סדורה של הוועד המקומי ,כתוצאה מהחלטה,
שהתקבלה במוסדותיו המוסמכים ,אלא לא יותר מאשר יוזמה אישית של חלק מחברי הוועד המקומי
ו/או עובדיו ,שמונעת משיקולים זרים ובין היתר לטובת "סגירת חשבונות" עם האגודה .אשר על כן,
נתבקשתי על ידי האגודה להתריע כי ככל שיימשכו המחדלים האמורים ,תשקול האגודה אף לפעול
אישית ביחס לאותם אלו ,שבחסות הוועד המקומי והסמכויות הנתונות לו ,בוחרים לגרום לנזקים
עצומים לאגודה ,לחבריה ולכלל תושבי היישוב".
מעבר להאשמות המופרכות סבור היועץ המשפטי של הכפר שלנו כי זוהי התנהלות נמוכה במיוחד,
המוכרת בסקטורים מסוימים ,התנהלות של איומים ושל התנכלות לעובדי ציבור כדי להלך עליהם
אימים ולהשיג את התוצאות הרצויות לכותב המכתב.
אסיים בנימה חיובית
הכפר שלנו וקהילת בית יצחק שער חפר כולה הינם חזקים ,יציבים ונחושים בעמדתם ובפעילותם
לשמר כאן את איכות חיינו ,את האחווה ,את השותפות ואת חיי הקהילה.
אין לוועד המקומי רכוש ,כסף או אינטרס כלשהוא זולת החובה לדאוג לאיכות חיינו האישיים
והמשותפים.
את תקציב הכפר ,שהינו אוסף כספי הארנונה שלכם ,תושבים יקרים ,נמשיך לנהל באחריות מרבית
רק ואך ורק לטובת איכות חייהם של כלל תושבי הכפר ואיכות חייה של הקהילה שלנו.
אנו ,חברי הוועד ,איננו נרתעים ,איננו נבהלים ונמשיך לשקוד יומם ולילה ובהתנדבות מלאה על איכות
חיינו המשותפים.

בברכה,
שלכם
עמוס פארן  -יו"ר הוועד המקומי

מועדי איסוף הגזם הבאים29/06 ,15/06 ,01/06 :
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תרבות
חגיגת שבועות התאחרה בשבוע אבל היה שווה לחכות .אני חייבת להודות ששמעתי פה ושם שאולי
כדאי לוותר ,לדחות ,לא לחגוג בגלל המצב ,האוירה כי קצת כבד ואין מצב רוח אבל -זו בדיוק
משמעותה של תרבות ושל קהילה .זו הרוח ,שנושבת במרקם החברתי ושומרת עליו.
אז חגגנו באווירת יריד עם המון פעילויות משפחתיות וקהילתיות במתחם מקושט ושמח.
לרגעים היה קשה  -תכנון בהגבלות קורונה (הייתה פה עד לפני רגע ,)...הקשחת ההגבלות בחג עצמו,
מערכה צבאית וקושי בגיוס מתנדבים .אך כמו שראיתם (מקווה שרובכם ,שכן הרגיש ,שהגיעו אנשים
רבים מכל הגילאים) .קם אירוע לתפארת ,וכולו בזכותכם .בסוף הייתה התגייסות מדהימה משלב
החשיבה ,התכנון ,העיצוב ,ההכנות ,ההקמה ,התפעול והפירוק .כל השלבים תוצרת בית ,ועל כך
גאוותנו.
אני רוצה להודות מעומק הלב לצוות המוביל בראשותה של ענבל בריסקין פרי על ריכוז כל הפרמטרים
בחג ,על ההתעקשות בהוספת תוכן נוסף בערב "תיקון בציבור" ,שבו שוחחנו עם חברי הקהילה
והתוודענו לפניו השונים של מושג ה"חסד" בדבריהם המרגשים של אלכס פראג ,מימי לביא והדר
אפלבוים קלוש בערב השירה בציבור.
לחברות הצוות הנחושות  -דניה גולן ,שיחד הקמנו מבוך לתפארת עשוי כ 100 -בזנטים (אבל מי סופר)
כי אין שבועות בלי מבוך!!! ועל ארגון פיקניק למופת.
ענבל רייס שליט ,על ארגון תחרויות הספורט ומשחקי הקופסא;
דנה עמיר מוועדת חינוך ,על פינת הליטוף ה"סופר" מוצלחת ,על ריכוז ביכורי התינוקות והכובעים
המושלמים שניתנו מתנה;
שירה ואנטוני הרכזים המעולים שלנו ,על תחרויות הנוער ופרידה מה י"בתניקים בעזרתה של שלומית
פינר;
והאחרונות חביבות מיכל צופי ודפנה פרנק ,שארגנו את כל המתנדבים .אתן אלופות .אנחנו נתכנן ,אבל
שום דבר לא יקרה בלי מתנדבים ,ואתן פשוט קוסמות .אז אתם מוכנים ???? כי רשימת המתנדבים אין
סופית (ומראש סליחה אם טעינו).
עיצוב אירוע מהמם  -ליאור סמו והבת אלי ,לבנת קודמן הררי והבנות הילה רפאל ולני
הקמת מבוך  -אלון קרפ ,אורי פרנק ,רגב גורן ,אסי גולן ,מיכל צופי ,דניה גולן ,עינבל פרי ,דפנה
פרנק ,ארנון דים ,יניב סלע רועי פרנק תומר פרנק ,רותם קרפ
הקמה  -רועי סיני ,רן עופר ,חצב וולף ,נמרוד רווח ,סמדר גץ ,ארז וולף ,חגי חן ,איתי רביד ,ליעד ידין,
אירית אברהמי ,עמרי קלמנוביץ ורותם אורן
פירוק  -דפנה כץ ,נמרוד רווח ,איתי עמיר ,טל פרי ,איתי טריסטר ,יניר סבן ,מור פארן ,תמר מסורי
ואלירן סימוני
רכבת  -קודם כל תודה ענקית לדני וגילי כהן על הטיפול טרם האירוע ,השינוע ,האכפתיות והמסירות.
נהגים  -אלדי שחם ,רועי קלעי ,גילי כהן ואסף ארונשטיין
שמירה בתחנה  -מירב ועמר כץ ,רותי קלעי ,איה וולף ,אהרונה נוי ,טל שחם ,נרי עמנואל ,דנית
כרמלי ,נופר רוזן ,שירלי שלו ,עפרה מגן חן לב-ארי ,דפנה כץ ומירב כץ
תותח קצף  -תמי מייק אמיר ,שהסיעה הלוך וחזור ולמתפעלות  -תמר מסורי ,לורנה ניסים רייט,
רונית דגן
פיקניק -עפרה חורב וחני שפיגל
הנחית תחרויות ספורט  -ירון שלו
שמירה בתחנות ספורט -נעמה שגב ועינת לרר
שמירה במבוך  -שוש יצחקי ,שוש הירש ,אסנת לח ,זהר פורמן ,שגית קלר ,ויסמין אלוש
הופעת הורים טקס י"ב  -טלי וניתאי אלוש עריכת מצגת  -אנטוני בן זאב והגר לחמני
הנחית תחרות ספורט נוער  -הילה פייגלר וליאור בן צבי
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הנחית טקס תינוקות -קרן אלסברג והבנות
ארגון ערב השירה -הילה מאיר ואילנה סמו ,שגית קלר ויסמין אלוש
השאלת מקרר קרטיבים  -שרון ומיקי שטרכמן
עמית מוסקוביץ -על הביטחון
פיקי מאיר -על החשמל ואיחסון הציוד
בני מאיר -על הובלת ןהחזרת הציוד עם הטרקטור
תומר לזרוביץ -על השאלת העגלה וכיסוח השטח
עזרה בתפעול ההגברה  -ניר בן זאב
מלי שצר על התקתוק והנתינה האין סופית
ואוו! ללא מילים!!! פשוט מרגש! כל כך הרבה אנשים לשעות בודדות של אירוע .זה הקסם שלנו ,זה
הכוח להמשיך ,והלוואי שנצעד כך תמיד יחד בשיתוף פעולה ובחוויות טובות.
תודה לכולם על ההתגייסות ועל עבודת הצוות .ולכל מי שעצר לומר מילה טובה פנים אל פנים,
בפייסבוק ,בווטסאפ ובפני הצוות  -מגיע להם!
למי שיש רעיון ,הערה ,רצון מוזמן לפנות אלי בכל עת.
כדאי להתעדכן ולראות תמונות מאירועים שונים  -עשו "לייק" לדף הפייסבוק,
והצטרפו להודעות הוועד בווטסאפ (אצל מלי).

אושרת גורן
יו"ר ועדת תרבות

שבוע הספר –
תחרות הסיפור הקצר של עמק חפר לשנת תשפ"א – 2021
יום רביעי 16 ,ביוני 2021
ביום רביעי ,ו' תמוז תשפ"א 16 ,ביוני  ,2021בשעה  20:00נקיים בבית העם זו השנה העשירית את
אירוע הסיכום של תחרות הסיפור הקצר של עמק חפר במעמד ראשת המועצה ,ד"ר גלית שאול
ובהשתתפות:

הסופר סמי ברדוגו (זוכה פרס ספיר )2020
ליווי מוסיקלי – ענת טוביה
כמו בכל שנה נשלחו אלינו סיפורים בשתי קטגוריות  -מבוגרים ונוער .צוות השיפוט קורא ,בוחן
ובוחר את הסיפורים המצטיינים ,שכותביהם יזכו בשוברים לקניית ספרים .לכל משתתפי התחרות
יוענקו ספרים בהקדשה ובחתימה של הסופר .הציבור מוזמן.
במהלך הערב יוכרזו שמות הכותבים והסיפורים ,שנבחרו ע"י צוות השיפוט.
המועצה האזורית עמק חפר -הספריה האזורית,
משרד התרבות והספורט ,המרכז הקהילתי ,זית ,וועד מקומי בית יצחק.
הכניסה חופשית
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ביום שבת ,ה 12-ביוני  2021נארח את
רביעית המלין
בטיול מוסיקלי מסביב לעולם
רחל אילת – חליל ,הגר מעוז – כינור ,הדר לוי – ויולה ,גיא אלון – צ'לו.
כניסת קהל החל משעה 17:00
הקונצרט יתחיל בשעה .17:30
חובה להירשם מראש באתר המועצה ,הקונצרט ע"פ מתווה התו הירוק.

ועדת  60ונהנים
מועדון בוקר בצוותא יום שני  31במאי
בשעה  9:30התעמלות עם קרן
בשעה  10:15ארוחת בוקר
בשעה  10:45נושא המפגש :אברהם שלונסקי חידודי לשון ,שנינות והומור
מירה כהן ,חוקרת ומרצה ביהדות בת זמננו ,תחשוף זוויות מפתיעות על המשורר ופרטים מרתקים,
המאירים את דמותו ,שלא הכרנו.
מועדון  60ונהנים יום שלישי  1ביוני  -פתיחה חגיגית
יום שלישי  1ביוני בשעה  17:30נתכנס במועדון ונהנה מכיבוד קל.
בשעה  17:45פתיחה חגיגית עם ענת טוביה ,בת הכפר ,זמרת ויוצרת ,בוגרת האקדמיה למוסיקה
בירושלים .ענת תשיר קלאסיקות ישראליות ולועזיות ,קטעים ממחזות זמר וקטעי אופרה מלווים
בהסבר קצר.
הסעות למועדון  60ונהנים
אלי ,הנהג המסור שלנו ,יחל את האיסוף בשעה .17:00
נותרו כמה מקומות להסעות .המעוניינים ,אשר טרם נרשמו ,מתבקשים ליצור קשר עם
איריס טל'050-5561984 :
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מרכז קהילתי

בוסתן ספרדי 2021
הבימה – אולם רובינא
יום שישי  18ביוני בשעה 11:00
גרסה חדשה למחזה הוותיק של יצחק נבון שנצפה על במות למעלה מ 20 -שנה
בבימויו של צדי צרפתי ובכיכובם של רוני דלומי ,טל מוסרי ,חני נחמיאס ועוד.
 משך המופע שעתיים וחצי .מומלץ להצטייד באוכל ובשתיה.
 מחיר למשתתף( ₪ 140 :כולל איסוף מהיישובים ,כרטיס למחזה)
 מדיניות ביטול :שבעה ימים ממועד ההצגה 50 %:חיוב
הפעילות ע"פ התו הסגול .יש להציג תו ירוק  /תעודת מחלים.
להרשמה ניתן לפנות לליאת בוועד המקומי 09-8611789
או למח' ותיקים ,מרכז קהילתי09-8981634 , 09-8973321 :
הזדרזו להירשם .מס' המקומות מוגבל.

בוקר מהסרטים
מועדון טרום בכורה – רואים לפני כולם
יום שני  7ביוני  ,2021קולנוע "לב"  -אבן יהודה
בתוכנית:
התכנסות ,קפה ומאפה
09:00
הרצאתו של יואל שתרוג ,צלם עיתונאי ,חוקר תרבויות" .בין פריז לבואנוס איירס"
09:30
הקרנת הסרט "סול – " SOL
10:00
 מחיר למשתתף ₪ 60 :כולל קפה ,מאפה ,הרצאה וסרט .מחיר הסעה.₪ 35 :
 חובת הרשמה מראש .מדיניות ביטול :שבעה ימים ממועד ההצגה 50 % :חיוב.
הפעילות ע"פ התו הסגול .יש להציג תו ירוק  /תעודת מחלים.
לפרטים ולהרשמה ניתן לפנות לליאת בוועד המקומי,09-8611789 :
או למח' ותיקים ,מרכז קהילתי09-8973321 ,09-8981634 :
הזדרזו להירשם .מס' המקומות מוגבל.
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נוער בית יצחק-שער חפר
"אף פעם לא לבד"
חניכים והורים יקרים,
כידוע ,בכל יום שלישי תתקיים פעולה בין השעות  .18:00-16:30אנו מבקשים להמשיך לא לקבוע
דברים ,אשר מתנגשים עם שעות אלו.
שימו לב!
כמו בכל תחום במדינה ובעולם אנו נמצאים בזמנים דינאמיים ,שבהם ישנם שינויים רבים בזמן קצר
ועושים את מירב המאמצים להתאים את הפעילות לשגרת הקורונה תוך כדי שמירה על ההנחיות
ומניעת הדבקה בכפר.
רק ע"י שמירה על ההנחיות נוכל לחזור לשגרת פעילות סדירה .חניך ,אשר לא יעמוד בהנחיות ,לא יוכל
להיכנס לפעילות ,וחניך שלא יעמוד בהנחיות במהלך הפעולה ,תופסק השתתפותו.
בשבוע האחרון התחלנו את ההיערכות לקראת הקיץ בתנועת הנוער .קיבלנו מחנון (קבוצה ש"מתחרה"
ביחד איתנו במחנה הקיץ) והתחלנו לעבוד .במחנון איתנו יהיו הסניפים הבאים :כפר בן נון ,גבעת חיים
מאוחד ,אמץ ,חגלה ,פדויים ,רנן ,גילת ובטחה .שמחים ונרגשים לעבוד עם סניפי המחנון ובטוחים
שיהיה לנו כמו כן יחד עם התהליך הסניפי ,שהחל לקראת הקיץ ,אנו מתכנסים לסוף התהליך
הקבוצתי ,שהתרחש בשנה האחרונה .נותרו עוד ארבע פעולות לסוף השנה ,ואנו מזמינים את כל
החניכים לסיים את השנה בכיף איתנו.
לשם היערכות שלכם ,אנו מצרפים כאן את התאריכים עד לסוף השנה .התאריכים הינם התאריכים
המסתמנים ,אך ייתכן כי יהיו שינויים קלים בהתאם למתווה הממשלתי .הדברים אמורים להיסגר
במהלך החודש.
קיץ מהנה!
 ,01/06יום ג' :סדנת "דור האלכוהול" ,אשר מיועדת לכלל בני הנוער (ט'-י"ב) בכפר ולהוריהם! כניסה למסיבה מותנית
בהגעה לסדנה!
 ,03/06 יום ה' :מסיבת שבועות המסורתית לנוער (ט'-י"ב)
 ,5-4/06 ימים ו'-ש' :השתלמות שכבת ח'
( 19-18/06 התאריך יכול לזוז יום לכאן ולכאן) ,ימים ו'-ש' :אירוח בין יישובי לשכבה הבוגרת לקראת מחנה הקיץ
(ט'-י"ב)
 ,29/06 יום ג' :יום פעילות אחרון
 ,02-01/07 ימים ה'-ו' :בוטל אירוח בין יישובי לשכבה הצעירה לקראת מחנה הקיץ (כלל הסניף)
 ,22-20/07 ימים ג'-ה' :מחנה קיץ שכבה בוגרת (ט'-י"ב)
 ,26-23/07 ימים ו'-ב' :מחנה קיץ (כלל הסניף)
 ,31-30/07 ימים ה'-ו' :כיף צוות (ט'-י"ב)
 :15-06/08 קורס מד"צים (שכבות ח'-י"א)

שימו לב – התאריכים עלולים להשתנות עקב שינויים במתווה המסתמן.
הורים ובני נוער יקרים,
אם ברצונכם להביע את קולכם – אנו מזמינים אתכם להצטרף לישיבות של ועדת הנוער ולשוחח איתנו.
אם ברצונכם להצטרף אלינו ,ניתן לפנות אלינו או לאחד מחברי הועדה.
שבת שלום ,שירה ואנטוני.
הנוער הוא הסיכוי הנצחי של האושר לאנושות" מ .בובר
שירה שלו ואנטוני בן זאב | רכזי הנוער
Noarby08@gmail.com ,050-9241198 ,052-5999872
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ספורט
כדורמים :הישגים מרשימים לקבוצות המועדון
מועדון כדור-המים "הפועל בית יצחק" נמצא לקראת הישורת האחרונה של עונת .2021-2020
קבוצות המועדון עומדות לפני רגעי ההכרעה של העונה.
קבוצת הבוגרים תשחק ביום חמישי (היום) במשחק חצי גמר גביע המדינה מול הפועל פ"ת.
המשחק יתקיים בבריכה הלאומית במכון וינגייט ,בשעה  .20:30קהל מחוסן/מחלים מוזמן להגיע
ולעודד את הקבוצה .אם ננצח ,נעפיל לגמר גביע המדינה ,שיתקיים בשבת הקרובה באותו המקום
בשעה .18:30
קבוצת הנוער עד גיל  18נמצאת שני מחזורים לקראת סיום הליגה הסדירה במקום הראשון במדינה.
ה דבר מקנה את יתרון הביתיות עד לסיום העונה .במהלך חודש יוני יתקיימו משחקי הפלייאוף,
והקבוצה תנסה לשמור על תואר אלופת המדינה מלפני שנתיים ,אז זכתה באליפות המדינה ובגביע
המדינה.
קבוצת הנערים עד גיל  15נמצאת כעת במקום החמישי במדינה.
קבוצת הנערים עד גיל  13תתמודד בחודש הקרוב על אליפות המדינה.
אלו הישגים מרשימים ,וכל זאת נעשה תחת תנאים לא פשוטים בכלל בעקבות המצב הנתון ,שבריכת
הבית שלנו בבית יצחק ,ששימשה את המועדון במשך מעל ל 16-שנים ,אינה זמינה לקבוצות המועדון.
לצערנו ,לאור המצב בכפר ,איננו מורשים להתאמן ולשחק בבריכה החיצונית אף שמתחילת יוני תיפתח
הבריכה לקהל הרחב .החל מחודש נובמבר  2020קבוצות המועדון נודדות לבריכות אחרות.
קבוצות המועדון נאלצות לצאת לאימונים במכון וינגייט כאשר היקף הפעילות מצומצם עקב חוסר
זמינות מספקת של הבריכה ,והאימונים מתקיימים בשעות מאוחרות כאשר ילדי קבוצת העתודה ,גיל
תשע ומעלה ,חוזרים הביתה בסביבות השעה  22:00מאימון.
מועדון כדור-המים "הפועל בית יצחק" חינך במעל  16שנות קיומו מאות ילדים ובני נוער מבית יצחק
ומהסביבה וחרט על דגלו את המטרה להביא את אותם ילדים למקום הגבוה ביותר לקראת גיוסם
לצה"ל ולקראת בגרותם .כל זאת תוך חינוך לערכים ולספורט .מרבית מבוגרי המועדון מתנדבים לשרת
ביחידות המובחרות של צה"ל.
איננו יודעים אם המועדון יצליח להתקיים החל מחודש ספטמבר הקרוב ,ונכון לעכשיו עתידו לוט
בערפל.
אנו תקווה שהדברים יסתדרו בהקדם כדי שמועדון הכדורמים הפועל בית יצחק יוכל לחזור לפעילות
בבריכת הבית בבית יצחק ולהמשיך ולחנך את ילדי הכפר והסביבה.

שלכם,
אמיר וינברג
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מרפאה
סדנא לירידה במשקל ושמירה על אורח חיים בריא
לאור הצלחתן של הסדנאות ,שאנו מקיימים כבר למעלה משנתיים ,אנו פותחים ב 31-במאי 2021
סדנא נוספת לירידה במשקל ושמירה על אורח חיים בריא.
הסדנא תתקיים בבית הפיס בבית יצחק בשעה  19:15וכוללת עשרה מפגשים של שעה וחצי.
הסדנא פתוחה לחברי כל קופות החולים.
עלות הסדנא :לחברי קופ"ח כללית בעלי ביטוח מושלם 195 -ש"ח ,ללא ביטוח מושלם –  429ש"ח,
לחברי קופות חולים אחרות – 515ש"ח.
לפרטים נוספים ולהרשמה יש להתקשר לדנה ויקנודל טל' 052-5675114 :או לפנות למזכירה במרפאת
בית יצחק .09-8822712

בברכת בריאות טובה
צוות המרפאה

תרבות בעמק

שבוע הודו בארטורה  27 -במאי  4 -ביוני
מוזמנים למסע קסום ביבשת הודו ,ובו שפע של אירועים לגוף ,לנפש ולרוח .סדנאות
מגוונות ,הופעות מוסיקה וריקוד מרגשות והרצאות מרתקות של מיטב האמנים
והמנחים .נוסף על כך יוצג אוסף ייחודי של צעצועים אותנטיים בעבודת יד.
בשבת  29במאי מסיבה ויריד מלא הפתעות לכול ברוח חופשית וללא עלות
בגלריה תוצג תערוכת אמנות עכשווית“ :הודו – כאן ושם” אוצרים :שמעון לב ויעל מרגלית.
הפתיחה היום ,יום חמישי  27במאי ,בשעה  .20:00נוסף על כך תוצג תערוכת צעצועים הודים
מפתיעה!
הצטרפו אלינו ואל תרבות מרתקת בת אלפי שנים!
לפרטים נוספים היכנסו לאתר /https://arthura.org/india2021
לפרטים נוספים" :ארטורה"  -קמפוס רופין ,עמק חפר טל'09-7411554 :

פינת המודעה הקטנה
נדרש נער חסון לעבודה של מספר שעות בסופ"ש לצורך פינוי וסדר במחסן
ורד 050-7642727
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