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נולדתי לשלום/עוזי חיטמן
אני נולדתי אל המנגינות
ואל השירים של כל המדינות
נולדתי ללשון וגם למקום
למעט להמון שיושיט יד לשלום .
אני נולדתי לשלום שרק יגיע
אני נולדתי לשלום שרק יבוא
אני נולדתי לשלום שרק יופיע
אני רוצה אני רוצה להיות כבר בו .
אני נולדתי אל החלום
ובו אני רואה שיבוא השלום
נולדתי לרצון ולאמונה
שהנה הוא יבוא אחרי שלושים שנה .
אני נולדתי לשלום שרק יגיע ...
נולדתי לאומה ולה שנים אלפיים
שמורה לה אדמה ולה חלקת שמיים
והיא רואה צופה הנה עולה היום

חוגגים עצמאות בחרב לאת
ביום רביעי האחרון צעדנו לנו ברחובות מקושטים בכחול לבן  ,תחרות
בתים מקושטים עשתה את שלה....אל חגיגה נפלאה ,מלאה צבע,
צליל והתרחשות .ובעיקר המון מפגשים של שכנים וחברים.
היה נפלא ,מרגש ,שמח ומקרב .תודה רבה למארגנים הנפלאים
(שרית לב רם ,יעל הורוביץ ,סיוון מזרחי ,בבי בן סימון ,חן בנטל ,עידן
טל ,שי רונן ,יעלי ,אורי נהארי על ההובלות.מקווה שכולם בפנים) לכל
מי שסייע ,נתן יד וכתף ,התנדב ותרם למען החגיגה של כל הקהילה.
שנמשיך ככה הלאה......

והעוגות הנפלאות....

תודה למארגני ערב יום הזיכרון .גל ארד ונעה גרגל שניגנו ושרו .לאלון גץ על
ההתנדבות עם מכונית הג'אזלן .לדובי אסטרייכר .לליהי  ,דפנה ,אהוד ,דפנה וסהר על
ההקראה .למיכל גילת וסהר על הארגון.

במועדון בחרב לאת לקפה ,מאפה ומפגש חברים.
הפעם נשמע את איילה דנון
נושא ההרצאה " :רבדים גלויים ונסתרים בתרבות יפן  -ניגודים –
האומנם?"
איילה דנון ,בוגרת תואר שני בגיאוגרפיה כלכלית .חייתה מספר שנים ביפן ודוברת השפה.
מתמחה בהוויה היפנית :מרצה בנושא תרבות יפן ומנחה סדנאות עסקיות .מארגנת ומדריכה
טיולי 'יפן –  .'Explore Japanאת חברת הנהלת אגודת הידידות ישראל יפן .בשנת 2012
חוויה אחרת

זכתה לאות הערכה מלשכת המסחר יפן ישראל על פועלה לקידום התיירות ליפן .מטרת .
מפגש זה להסיר רבדים סמויים בדרכנו להכרת ארץ השמש העולה .על רקע הבנת הממד
המרחבי וההיסטורי נעמיק בקודים תרבותיים של חברה ייחודית זו .המפגש משלב הדגמות
ואנקדוטות מחיי היום יום ביפן.

נשמח לראות את כולכם
הועדה המארגנת

הודעות המועצה:
 .1פינוי פחים -הוספת מועדי פינוי .פינוי פחים חומים ייתקימו בימי שלישי ושישי.
 .2תושבים יקרים! הנכם מוזמנים להיות שותפים להקמת קהילה עסקית בעמק חפר
במסגרת "עסקים נפגשים בקהילה" מטעם הוועדה לעסקים קטנים ובינוניים בעמק
חפר .מצ"ב הזמנה למפגש חשיפה מהנה שיתקיים בתאריך  2.6.16הכולל את
הרצאתו של פרופ' יוסי יסעור "היגיון ורגש בהחלטות עסקיות".
 .3בעלי עסקים או בעלי רעיון למיזם עסקי? יש לכם הזדמנות לקבל מנטורינג עסקי
ישירות מאנשי עסקים מובילים בארץ ,שהסכימו לתרום לצמיחת קהילת העסקים של
אזור מגורם -עמק חפר .הועדה לעסקים קטנים ובינוניים מזמינה אתכם להגיש
מועמדות להצטרף לתוכנית המנטורינג" -לצמוח ולהצמיח עסקים בעמק חפר"
 .4מקורוק -ארוע המוסיקה האזורי 2.6
 .5קורס שיווק באינטרנט  15.6במועצה.
 .6לקראת שבוע הספר  2016יתקיימו שני אירועים בשיתוף המרכז הקהילתי ,זית,
הספריה האזורית וועד מקומי בית יצחק:
ערב השקה לסופרים מעמק חפר לכבוד שבוע הספר העברי לשנת , 2016נקיים
אירוע מיוחד בו נארח סופרים ומשוררים מעמק חפר ונציין את יצירותיהם .האירוע
יתקיים ביום ה' , 2016/6/23 -בשעה  00:20בבית העם בבית יצחק .אנו פונים
בבקשה לקבל את פרטיהם של הכותבים ביישוביכם שספריהם יצאו לאור בשנתיים
האחרונות) .פרוזה ,עיון ,שירה ומחקר .למבוגרים ולילדים (.נא לפנות לתחיה ברקו
il.org.hefer@thiyab ,לרינה ברקאי herzel@brand.org.ilחסון להרצל או הקהילתי
במרכז rinazayit@gmail.com 
תחרות הסיפור הקצר  2016לכבוד שבוע הספר העברי לשנת , 2016תתקיים זו
השנה השישית תחרות הסיפור הקצר .התחרות פתוחה לכל תושבי עמק חפר .התחרות
תתקיים בשתי קטגוריות :קטגורית נוער וקטגורית מבוגרים .המעוניינים להשתתף בתחרות
ישלחו סיפור אחד בלבד בשלושה עותקים לכתובת הבאה" :תחרות הסיפור הקצר" ,הוועד
המקומי בית יצחק שער-חפר .יש להכניס את שלושת העותקים למעטפה אחת .שם הכותב,
קטגורית הסיפור )נוער או מבוגרים( כתובת ומספר הטלפון שלו ייכתבו על גבי המעטפה או
על פתק נלווה בתוכה )ולא על גבי דפי הסיפור( .אין לשלוח סיפורים בדואר האלקטרוני !
הסיפורים ייקראו בעילום שם על ידי חבר שופטים .כללי התחרות: 1 .הסיפורים ייכתבו בשפה
העברית בלבד ,ויכללו עד  500,2מילים. 2 .על הסיפור להיות פרי יצירה מקורית של
המשתתף ושלו בלבד. 3 .כל משתתף רשאי להגיש לתחרות סיפור קצר אחד בלבד ,פרי
עטו. 4 .המועד האחרון להגשת סיפורים לתחרות הוא – 5 . 2016.5.20את הסיפורים יש
לשלוח ל"וועד מקומי בית יצחק". 6 .הסיפורים ושמות מחבריהם יתפרסמו ע"י המערכת .
לשלושת כותבי הסיפורים הנבחרים בכל קטגוריה יוענקו פרסים )שוברים לרכישת ספרים(
בערב מיוחד ,בהשתתפות הסופר א.ב יהושע ,שיתקיים ביום ה'  , 2016.6.16 -בשעה
 00:20בבית העם בבית יצחק

אין דרך טובה יותר להגשים מטרות עסקיות ,מאשר להישען על הידע והניסיון של אנשי העסקים
הבכירים במשק .ואין דרך טובה יותר להיחשף לידע ולניסיון עסקי ויזמי עשיר ,מאשר לקבל ליווי
אישי ואינטימי מאנשי העסקים עצמם .תכנית המנטורינג" ,לצמוח בעסקים " ,של המועצה
האזורית עמק חפר והוועדה לעסקים קטנים ובינוניים מעניקה לעסקים ויזמים מקומיים הזדמנות
להיחשף לתובנות עסקיות מטובי אנשי העסקים בישראל – במסגרת פגישות אישיות ללא עלות
)כרוך בהתנדבות/תרומה של העסקים והיזמים לטובת הקהילה(.
במסגרת התכנית ,מעניקים המנטורים הבכירים מניסיונם לעסקים והיזמים המקומיים ,אשר
חלקם ניצבים בראשית דרכם המקצועית .בכך הם זוכים להעביר הלאה את הידע הרב שצברו
במהלך הקריירה ,בעוד שהעסקים והיזמים המקומיים זוכים להכוונה עסקית אישית במגוון
תחומים וכן ייעוץ וסיוע באתגרים השונים העומדים בפני היזם /עסק – היי-טק ,יזמות ,ייעוץ
ארגוני ,אסטרטגיה ,חקלאות ,תעשייה ,כלכלה ,פיתוח עסקי ,שיווק ,ניהול ועוד.
המחזור הראשון של התכנית ייפתח בחודש אוגוסט.
מספר המקומות מוגבל -בעלי העסקים והיזמים ייבחרו לפי קריטריונים וראיונות התאמה.
עסקים ויזמים מקומיים המבקשים לקחת חלק בתכנית מוזמנים למלא פרטים עד לתאריך
בטופס הבא61.6.16 :
http://goo.gl/forms/Sd6OYJN0g2

 8981604-09או בטלפון לasakim.emek.hefer@gmail.com-לפרטים נוספים ניתן לפנות באימייל

רשימת המנטורים:

דוד אבנר /איל ברייר /שרון דביר /עופר וילנסקי /בועז נאור /מאיר רבינוביץ/גיא איזיקיאל/אלי ברק/רפי דיין/הרצל
פלוטקין/נחמה רונן/אריק בן זאב/מיכל דביר/אורי שגיא ועוד.

פעילות המרכז הקהילתי:
ילדים





הזמיר של מלך סין – יום שני  16.5במועדון של חבצלת השרון.
פינוקיו – יום שני  16.5בגבעת שפירא.
הצגה דוקטור דוליטל -יום שלישי  17.5בבת חפר.
חברים על הגשר -תיאטרון אורנה פורת .ביום רביעי  18.5בגבעת חיים מאוחד.

מבוגרים


ארוע ראש חודש אייר באליישיב ביום ראשון 15.5תרבות בשלל גוונים בשעה
.20:30

חסון/גיל

שבת שלום

