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

גיליון מס' 0101

יום ו'  52בנובמבר 5106

תרבות
באנו חושך לגרש...
בתים מדליקים בכפר ובכל עמק חפר!
חנוכה 72-71.97
מארחים ומתארחים -פעילויות והרצאות לילדים ומבוגרים.
האם תרצו להעביר פעילות?
האם תרצו לפתוח את הבית לפעילות? (תוך ציון כמות הכלה של אורחים)
אפשר גם וגם!
במשך השנים סיפק הכפר הרבה "בתים מדליקים" מדליקים במיוחד ,בואו נמשיך במסורת!
כל יוזמה ברוכה ! (משחקי חנוכה ,סיפורי חנוכה ,סיפורי גבורה ,הרצאה מעניינת ,סיפור חיים
פיקנטי ,אפשר גם להביא מרצים מבחוץ)
נא להתקשר לג'ודי ( )450-1813808או במייל judyziv@gmail.com

ועדת נוער

הרצאה מרתקת של הפסיכולוג חיים עמית:
מניעת התנהגויות סיכון בגיל ההתבגרות
 ,81.81.81יום שני ,בשעה  14.34בבית העם בבית יצחק
חיים עמית ,פסיכולוג חינוכי ,מטפל משפחתי מוסמך ויועץ ארגוני .מחבר הספרים "הורים כבני
אדם"" ,הורים כמנהיגים" ו"הורים בטוחים בעצמם".
על ההרצאה * :כיצד למנוע התמכרות מתבגרים למסכים?
* מה לעשות כשהמתבגר שלנו מסתגר ונמנע מפעילות חברתית?
* כיצד לפעול כשהמתבגר מסרב להישמע להוראות?
בהרצאה יינתנו דוגמאות מעשיות ,יוקרנו סרטונים קצרים להמחשה ,והורים יוכלו לשאול
שאלות המטרידות אותם בנושא.
מחיר 14 :שקל בלבד בהרשמה מראש
רישום להרצאה :ענת בן זאב  ,454-1000018 -או במייל anat.sheinkman@gmail.com

תרבות עמק חפר

ביום חמישי  1.81.81בשעה 14:44 :במרכז הפיס בבית יצחק הרצאת חשיפה לסדנה ייחודית
סדנת "רצים לגזרה" בהנחיית אריאל סרולביץ  -תזונאי מוסמך בעל תואר שני במדעי הרפואה.
הכניסה חופשית -מותנית בהרשמה מראש!
הסדנה כוללת  84מפגשים של שילוב קבוצת הליכה בקצב אישי והדרכה לירידה במשקל.
הסדנה תתקיים בימי רביעי בגן אורה בין השעות .14:44-18:44
מחיר ₪ 015 :ל 84 -מפגשים.
לפרטים והרשמה :טל דר – רכזת החוגים 450-5181815

מועדון  06ונהנים
 11.88.81 בשעה  88:85במועדון הפיס ירצה דני גוטמן על מדע וניפוח זכוכית.
הרצאה חווייתית מלווה בהדגמות ושיתוף הקהל .דני גוטמן הוא מנפח זכוכית ממכון
וייצמן למדע.
 1.81.81 בשעה  88:85במועדון הפיס ,ירצה גיא באום על יצירות בלט אקזוטיות,
ההרצאה מלווה בקטעי וידאו .גיא באום הינו מבקר תרבות ,מומחה לאומנות הבלט,
רקדן לשעבר ,מרצה בארץ ובעולם.
 83.81.81 בשעה  81:44במועדון לחבר בקיבוץ מעברות ירצה אור גלזר בנושא:
"מאחורי הקלעים של עולם החדשות  -כך עורכים סדר יום חדשותי".
הרשמה להסעה אצל ליאת במשרד הוועד טל 90-6811160 .עד יום שני בצהריים.

נופשון ים המלח במלון לוט המחודש
מחזור 93.92 –38.93 - 3

מחזור 32.93-10.93 - 1
(חמישה ימים ארבעה לילות ע"ב חצי פנסיון)
מחיר לאדם בחדר זוגי  ₪ 8,515 -מחיר לחדר יחיד ₪ 1,115-
מחיר ליחיד בחדר של שלושה – ₪ 8,584
הנופשון כולל הסעה מהכפר ,טיול מודרך ,אירוח ע"ב חצי פנסיון ועוד הרבה פינוקים...
מספר המקומות מצומצם אנא ,מהרו להירשם!
פרטים נוספים והרשמה (בתשלום בלבד) במשרד הוועד.

טיול דצמבר – ממגדלא למגדל ובעקבות הציפורים לאגמון החולה
יום שני  81.81.81עם המדריכה – אסתר שמואלי – סטפמן
כדאי להצטייד בנעלי הליכה נוחות ,מים ,כובע ,משקפות אישיות ומגדירי ציפורים...
מחיר** ₪ 814 :דרגת קושי הטיול :בינונית-קלה (יש להביא כיסא גלריה)**
ארוחות בוקר וצהריים עצמאיות (ניתן להביא מהבית)
טיול מרתק! פרטים נוספים והרשמה במשרד הוועד
טיול סבים ,סבתות ונכדים (גיל  0ומעלה)
לאגמון החולה  -בשיא עונת הצפרות ביום שני  11בדצמבר  1481חופשת חנוכה
מחיר למשתתף בוגר  ₪ 814 :לנכד( ₪834 :כולל כיבוד קל ושתייה)
** יש להצטייד בארוחות בוקר וצהריים עצמאיות.
הסעות מרוכזות  :אלונית משמר השרון  M /הדרך  /עין החורש ב  41:34בבוקר
פרטים נוספים והרשמה במשרד הוועד
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נוער בית יצחק
טיול חורף שכבות ד'-ו' תנועות הנוער במועצה!
יתקיים השנה בפארק השרון
בתאריך ה 88.81ופתוח לכלל חניכי
שכבות ד'-ו' שבכפר!
היציאה במסגרת תנועות הנוער
יחד עם מדריכי הקבוצות.
עלות הטיול₪ 14 :
סגירת הרשמה1.81 :
ההרשמה היא דרך אתר האינטרנט,
בלינק שנשלח אליכם ההורים
בהודעה ובמייל.
השתלמות חורף  -ההשתלמות התנועתית מתקיימת בסופ"ש ה.18-11.13-
ההשתלמות תעסוק בתכני המשך לקורס המד"צים .חובת יציאה של חברי הצוות
לאירוע נוסף של הענקת כישורים ויכולות וכמובן חוויה בתנועת הנוער.

מריחים כבר את חנוכה? ואיתו הפסטייק!
פסטיבל הייקים המסורתי מתקיים גם השנה
בחנוכה!  32.13יום שישי -פרטים בקרוב!
טיול חנוכה לשכב"ג (ט'-י"ב)  -בתנועה יודעים שכשמגיע חנוכה אז נוסעים לדרום!
גם השנה בין התאריכים ( 38-30.13יציאה בשעות אחר הצהריים) ניסע דרומה ,רק
השכב"ג ,מכל סניפי התנועה ,לטיול חוויתי ומאתגר! פרטים בדוא"ל בהמשך.
הודעות מהנוער
 אנו עוסקים בארגון המבנים החדשים שקיבלנו בסניף ,ובאיסוף ציוד לפעילות
השוטפת ולטיולים -אם ברשותכם רהיטים ,רשתות צל או כלי עבודה במצב טוב
אנא צרו קשר עם רכזת הנוער או יו"ר ועדת הנוער ,טלי אבן-אלוש.
 בפעולה האחרונה התקיימו בחירות למועצת חניכים! בקרוב תגלו מי הם נציגי
הקבוצה שלכם בתנועה!
 המשיכו לעקוב אחר הדוא"ל ,השבוע בכפר וההודעות בטלפונים ,אנו עושים
מאמצים להשאיר אתכם מעודכנים ככל הניתן .במידה ואינך מקבל דוא"ל
מהנוער שלח מייל לכתובת  Noarby08@gmail.com-כדי להתווסף לרשימות
הדיוור שלנו.

נתראה,
נוער בית יצחק
"אם ברצונך שאנשים יראו דברים באופן שונה ,קח אותם למקום בו לא היו מעולם"
 Noarby08@gmail.comשחר גצלר 680-1888108
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(ארנסט המנגווי)

מועצה אזורית עמק חפר

כדאי לדעת....
ב  15.88.81חל היום הבינ"ל לציון המאבק באלימות במשפחה.
אלימות? בזוגיות???
כמה עובדות חשובות בנושא:
• אלימות במשפחה היא תופעה רחבה הפוגעת בכל שכבות האוכלוסייה ,ללא הבדלי מעמד.
כן ,גם כאן אצלנו בעמק.
• גם התוקפן וגם הקורבן ,שניהם יחד וכל אחד לחוד ,מזינים את הדפוס האלים בזוגיות
וסובלים ממנו.
• אלימות היא לא רק פיסית ולובשת צורות נוספות של שליטה וכוח :קנאה ,ביקורת ,חשדנות,
רכושנות ,השפלה וחוסר הערכה ,האשמות ,איומים וקללות ,שליטה כלכלית ,שליטה מינית
ובידוד חברתי .זה גם יכול להיות רק 'סתם פשוט' פחד מפני האימפולסיביות המתפרצת ומצבי
הרוח המשתנים של בן/ת הזוג ,פחד שמשתק ומצמצם מרחב אישי חופשי.
• הופעת האלימות היא מעגלית:
התפרצות אלימה ←חרטה וחיזור מחדש ← הצטברות מתח זוגי← התפרצות אלימה ← חוזר
חלילה .זה לא באמת נעלם ללא זיהוי הדפוס ולקיחת אחריות לטיפול.
• הכחשה ושמירת ה'סוד' רק מנציחים את הבעיה .הבושה לא מקדמת לקראת שינוי ויציאה
ממעגל האלימות.
• האלימות הורסת כל חלקה טובה במשפחה כולה וגם אם היא מופנית אך ורק כלפי בן/בת הזוג,
היא מחלחלת ופוגעת גם בנפשם של ילדיכם .אז תחשבו פעמיים ,אתם לא רק שניים!!!
במידה ואתם מזהים עצמכם בין השורות ,אל תישארו לבד עם הדברים!
אנו ביחידה לטיפול באלימות במשפחה מציעים לך מקום בטוח לקבלת תמיכה והכוונה ליצירת
שינוי .הטיפול בעלות מסובסדת והסודיות מובטחת.
טלפון ישיר ליחידה41 1183341 :
רכזת היחידה :ליהי בן-מוחה ,עו"ס ,אגף הרווחה והשירותים החברתיים.
דרושים בעמק חפר:
 למושב גן יאשיה שבעמק חפר דרוש/ה "אחראי/ת ביטחון יישובי"
לפרטים:
ועד מקומי ,גן יאשיה ,ד.נ.חפר,31154 ,טלפקס40-1151151 :
www.ganyoshiya.org.il vaad@ganyoshiya.com
 למועצה אזורית עמק חפר דרוש/ה :מוביל/ת תהליכים קהילתיים
קו"ח יש להעביר למייל nechama@hefer.org.il
רק פניות מתאימות תענינה
 למועצה אזורית עמק חפר דרוש/ה :מלווה ישובים
קו"ח יש להעביר למייל nechama@hefer.org.il
רק פניות מתאימות תענינה
ניתן להיכנס לאתר המועצה  :מחלקות – דרושים ומכרזים ולראות את כל הפרטים.
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מכתבים למערכת
קונצרט קאמרי לעת ערב-חוויה!
השורות הבאות מופנות לשוחרי המוסיקה הקלאסית בכפר ,והם רבים .אנו פוגשים אותם
באולמות הקונצרטים ובפסטיבלי מוסיקה ברחבי הארץ .חברים יקרים! בכפרנו מתקיימת ,זו
העונה השנייה ,סדרת מוסיקה "קאמרי לעת ערב" פרי יוזמתו של הרצל חסון .במוצ"ש חווינו את
הקונצרט הראשון מיצירות שוברט מוצרט וברהמס ,בביצוע שני כנרים ראשונים מהסימפונייטה
רעננה ומהקאמרית הקיבוצית נתניה ,קלרניתן ,ויולנית וצ'לנית – כולם מהשורה הראשונה של
המבצעים בארץ .לצער כולנו נכחו בקונצרט כ 84-14איש כולל אורחים ותושבי האזור.
הסדרה ערוכה על ידי הפסנתרנית אירית רוב והצ'לנית אלה טובי ,כל קונצרט סביב נושא מסוים
או כלי נגינה .תודות למוניטין של שתיהן,הן מצליחות להביא לכאן מוסיקאים מהשורה
הראשונה .כך צפויים אנו לחוות בסדרה זו השנה את נגינתו של הכנר חגי שחם ,של החלילן
הראשי של הפילהרמונית יוסי ארנהיים ,של המנצח ,הזמר והשחקן דוד זבה ועוד .לא יגרע גם
החלק הווקלי בביצוע עינת ארונשטיין ,בת כפרנו המופיעה על בימות הארץ והעולם ,וכן זמר
אורח מאוסטריה ועוד...
הוסיפו לרוץ מאולם לאולם ומפסטיבל לפסטיבל ,אבל בואו לחוות גם את הקונצרטים שלנו.
להתראות בבית העם,
רחל'ה וחגי מגד

תודות
למרדכי טחן ,המתנדב המיתולוגי שלנו ,אשר החליט לפרוש ,המון תודות מכל חברות /חברי
המועדון לדורותיהם וכן מחברות הוועדה על הרבה שנות התנדבות .מרדכי דאג להסעות ,הכין את
האולם למפגשים ,מילא בתוכן את ציון החגים תכנן טיולים ובעיקר שמר על קשר אישי עם כל
אחד ואחת מהחברים.
אנחנו מאחלים לך הרבה שנים יפות ,בבריאות טובה  ,תמשיך ליהנות מכל תחביביך וממשפחתך.
באהבה רבה מכל הוותיקים והוותיקות.

בשבת האחרונה ,פרשת "וירא" ,עלה בננו עומר לתורה .אנו רוצים להודות לקהילת בית הכנסת
שמקבלת בחום את אורחיה ,לרב שיר על הדרשה ,לאלי אבני על ההכנות המוקפדות לטקס,
למיכל מושקוביץ שתמיד נמצאת לכל עזרה  .למשפחות ולחברים שבאו לכבד אותנו בנוכחותם
ולשמוח בשמחתנו .וכמובן ,לחברות היקרות כל כך שעזרו ותמכו לפני ,תוך כדי ואחרי האירוע,
ואפשרו לנו ליהנות מהשמחה.
משפחת ליטבק

לצוות המרפאה המסור על העזרה בשעות הקשות ,על מסירות לאין קץ ועל הליווי המופלא,
לחברת קדישא בראשות סער טאובר ,על הטיפול הרגיש והמכובד ולרב שיר על ניהול טקס הלוויה
המרגש ולכל חברי הקהילה שליוו ,עודדו וניחמו ,בשבוע האחרון בו נפרדנו בכאב מאימנו וסבתנו
ברכה זימן לבית רוזנהיימר
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ברכות
לאדה מאייר
מזל טוב וברכות חמות מכל הלב ליום הולדתך ה 14
באהבה גדולה
מהמשפחה והחברים

פינת המודעה הקטנה
ליטל דותן (לנדאו) 451-1115831

באווירה שקטה בקליניקה של ליטל ,טיפולי פנים ,פדיקור
ומניקור רפואי ,ג׳ל על ציפורן טבעית ,שעוות ,עיצוב גבות ושפם
לנשים ולגברים.

אנו משתתפים בצער המשפחה
על מות

אנו משתתפים בצער המשפחה
על מות

ברכה זימן ז"ל

מרים בן זאב ז"ל
מתושבי הכפר

מתושבי הכפר

אזכרה

לדינה שצר ז"ל

במלאת שנה לפטירתה
נעלה לקברה ביום שישי ה 1.81.1481 -בשעה 88:44
בבית העלמין בבית יצחק
הקהל מוזמן
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