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

גיליון מס' 1201

יום ו'  9בדצמבר 0216
דרושים מתנדבים למשמרות הזהב
המעוניינים יתקבלו בשמחה
נא לפנות לאילן שנבל 050-6854558

ועדת נוער

הרצאה מרתקת של הפסיכולוג חיים עמית:
מניעת התנהגויות סיכון בגיל ההתבגרות
 ,91.91.98יום שני ,בשעה  10.00בבית העם בבית יצחק
חיים עמית ,פסיכולוג חינוכי ,מטפל משפחתי מוסמך ויועץ ארגוני .מחבר הספרים "הורים
כבני אדם"" ,הורים כמנהיגים" ו"הורים בטוחים בעצמם".
נושאי 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 בנושא המטרידות אותם.
מחיר 10 :שקל בלבד בהרשמה מראש
רישום להרצאה :ענת בן זאב  ,050-1444419 -או במייל anat.sheinkman@gmail.com

בית הכנסת
מסיבת חנוכה וחנוכת בית הכנסת המחודש
ביום שני ,18.91.98 ,בשעה 96:00
נחגוג את חג החנוכה בבית הכנסת עם חנוכת הריהוט החדש והשיפוצים שנעשו לאחרונה.
בתוכנית :הדלקת נר שלישי של חנוכה
שירים וניגונים ע"י אומן אורח
הרצאת אורח מרתקת בהומור והחן ע"י רב אומן
כיבוד
הציבור מוזמן
ועד בית הכנסת
סיור חנוכיות
ביום ראשון  ,נר שני של חנוכה נצא לסיור חנוכיות בירושלים ,כולל הדלקת נרות בכותל עם
אורח כבוד ,סיור בשכונת זיכרון משה ,וסיום בהדלקת נרות בחצר חסידית (לא מובטח) נא
להירשם אצל מיכל 051-4158160
הרב שיר

מועדון  06ונהנים
 90.91.98 בשעה  96:00במועדון לחבר בקיבוץ מעברות
הרצאה" :פתגמי העולם  -חוכמת האנושות" המרצה :ד"ר ריקרדו בלנק –בעל תואר
דוקטור לפיזיקה ובוגר מכון וייצמן למדע ,דובר  0שפות.
בהרצאה מוצגת העובדה שקיימת חוכמת חיים משותפת לכל העמים ולכל
התרבויות ,כפי שבא לידי ביטוי במסר של הפתגמים בשפות השונות .אמנם המילים
והמטאפורות הן שונות (זה מה שיפה ומעניין) אבל ניסיון החיים שעומד מאחורי
הפתגמים זהה.
 10.91.98 בשעה  00:11במועדון פייס ,נצפה בסרט:
"סיפור משפחתי" הוא סרט קטן ויפה על נושא גדול .ריוטה ,ארכיטקט מצליח
ושאפתן ואשתו מידורי מגלים יום אחד כי בית החולים ביצע טעות לפני שש שנים
והחליף את בנם הביולוגי עם בנה של משפחה אחרת .כעת עליהם להחליט האם
להשאיר את קייטה ,הילד אותו גידלו ,חינכו ואהבו ,או להחליפו בבנם הביולוגי,
שמתגורר אצל משפחה דלת אמצעים בכפר יפני.
בסרטו הנוכחי ,כמו בסרטיו המצליחים הקודמים "המשאלה" ו"איש אינו יודע",
משתמש קורה-אדה בדמות ראשית של ילד ובנושא של יחסי הורים וילדים בכדי
ליצור הזדהות רגשית של הצופים ולבחון את הדילמות המרכזיות העומדות בפני
החברה היפנית העכשווית .קורה-אדה משרטט בעדינות ובדייקנות את ההבדלים
המעמדיים והחברתיים בין המשפחות .הפרפקציוניזם והיהירות שמאפיינים את
ריוטה ,שמקדיש את עיקר זמנו לעבודתו ולא לבנו ,מונגדים לאבי המשפחה הכפרית
המובטל ,שאינו שואף לגדולות אך מרכז את מיטב המאמצים בבילוי עם
ילדיו.קורה-אדה אינו שופט את דמויותיו ומביט בהן במרחק מסוים שמניח לצופה
לקבוע את יחסו כלפיהם.
הרשמה להסעה אצל ליאת במשרד הוועד טל 10-6800060 .עד יום שני בצהריים.

נופשון ים המלח במלון לוט המחודש
מחזור 13.12 –38.13 - 3

מחזור 32.13-00.13 - 0
(חמישה ימים ארבעה לילות ע"ב חצי פנסיון)
מחיר לאדם בחדר זוגי  ₪ 9,515 -מחיר לחדר יחיד ₪ 1,815-
מחיר ליחיד בחדר של שלושה – ₪ 9,590
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  91.91.98עם המדריכה – אסתר שמואלי – סטפמן
כדאי להצטייד בנעלי הליכה נוחות ,מים ,כובע ,משקפות אישיות ומגדירי ציפורים...
מחיר** ₪ 980 :דרגת קושי הטיול :בינונית-קלה (יש להביא כיסא גלריה)**
ארוחות בוקר וצהריים באופן עצמאי (ניתן להביא מהבית)
טיול מרתק! פרטים נוספים והרשמה במשרד הוועד
מפגש קפה אירופה
בקיבוץ העוגן ביום שני  91.91.98בשעה 90:00
מופע" :שורשים של אהבה"
מסע סיפורים מוסיקלי עם השחקן גבריאל הדר
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כדורסל
קבוצה
ילדים ב
קט סל ב
נערים ב
ילדות

קבוצה
נערים
ילדים ב
ילדות
קט סל א

תוצאות המשחקים האחרונים
בית  /חוץ תוצאה ניצחון  /הפסד
היריב
עירוני נתניה
בת חפר
קדימה צורן
עירוני נתניה

44-08
55-01
86-58
40-14

בית
חוץ
חוץ
חוץ

ניצחון
ניצחון
הפסד
ניצחון

המשחקים הקרובים – בואו לעודד!
שעה
יום תאריך
היריב
בת חפר
אבן יהודה
טייבה
אבן יהודה

א
ה
ג
ו

11/12
8/12
7/12
9/12

20:30
18:00
20:00
15:00

בית/חוץ
בית
בית
בית
בית
טל פרי

מועצה אזורית עמק חפר
עדכון בדבר המשך מאבק המועצה למניעת הקמתו של שדה תעופה בעמק חפר
בתאריך  95.99.98התקיים דיון בוועדת ההיגוי של הות"ל (הוועדה לתשתיות לאומיות)
לבחינת חלופות לשדה תעופה למטוסים קלים ומסוקים .לעמק חפר הייתה משלחת מכובדת
בדיון .ראש מטה המאבק האזורי ,עופר כהן ,יו"ר ועד חניאל ,רן ברנר ונציג כפר מונש ,עו"ד
חגי אשלגי ,הציגו את עמדת המועצה ,השוללת באופן חד משמעי הקמת שדה תעופה בעמק
חפר.
עמדתנו זאת מקבלת חיזוק מעמדתה של מתכננת המחוז ,שבמכתב שכתבה לוועדה
לתשתיות לאומיות היא מציעה לא להקים כלל שדה חלופי.
מיד לאחר הישיבה הנ"ל נפגשתי עם הנהגות היישובים הסמוכים לחלופה הנבחנת שעלולים
להיות מושפעים מהתכנית ,כדי לעדכן אותם בנעשה ולשמוע את עמדתם והצעותיהם.
במקביל שלחתי מכתב לוועדה ובו הבעתי תרעומת על כי לא הועברו לנו לפני הדיון כל
החומרים הרלבנטיים ,דבר שהתחוור לנו רק בדיון עצמו .דרשתי שכל החומר הקיים בנושא
יועבר אלינו ללא דיחוי כדי שנוכל להציג את התייחסותנו מעבר לעובדות שידענו עד כה .עוד
דרשנו לקבל לוחות זמנים לכל הפעילות המתוכננת בנוגע ן ,כולל דיונים וישיבות אליהם לא
הייתה כוונה לזמן אותנו.
כמו כן דרשנו שתהיה נוכחות של נציג מטעמינו בכל הישיבות ,הדיונים והפעילויות בהקשר
זה מעתה ואילך וכן את חומר העבודה של משרד המתכננים ,לרבות בחינת החלופות
שנעשתה לגבי מיקומים אחרים שלא הוצגו בישיבה.
עוד בקשנו לדעת האם נבחנה החלופה לפזר את הפעילויות בהתאם לעמדתה של מתכננת
מחוז מרכז ,דניאלה פוסק (כמצוין במכתבה מיום  )98.99.98ומדוע אפשרות זו לא נבחנת?
אנו ממשיכים להיערך במלוא המרץ למאבק משפטי ,ציבורי ותקשורתי ולצורך זה גייסנו את
מיטב אנשי המקצוע בתחומים הנ"ל .כל זאת נעשה בתאום ובשיתוף מלא עם התושבים,
הוועדים ,האגודות החקלאיות ,מטות המאבק המקומיים ,מועצות שכנות ועוד.
אני חוזר ואומר – לא ניתן להקים בעמק חפר שדה תעופה ,לא נחסוך במשאבים ונהפוך כל
אבן עד שנוריד תכנית רעה זאת מעל סדר יומנו.
נמשיך לעדכן אתכם באשר להתפתחויות נוספות.
שלכם ,רני אידן ,ראש המועצה
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ברכות
שחר אהובה שלנו,
עפ"י דרכך העוצמתית  ,באופן כל כך טבעי ומובן מאליו
התגייסת השבוע לשורות צה"ל.
אנחנו כבר מצדיעים לך!
מאחלים לך שירות מהנה בצד עשייה משמעותית
שלוש שנים של אתגרים וכיבוש יעדים
את מזן מיוחד ,ילדה שלנו!!!
עופי גוזל  ,חתכי את השמיים ....
מחכים לך עם כל הפינוקים האפשריים בשבתות -בית.
מטורפים עלייך:
אבא,אמא ,נופר ,ערן ,ליאור ועמית

צוות חילים מברך את
שחר מילפילדר
עם גיוסה לצה"ל בהצלחה!

מזל טוב
למשפחת אלון ומורד
עם הולדת הבן ,הנכד
ינאי
מהמשפחה

פינת המודעה הקטנה
למכירה שבוע נופש באילת ב 15-96.91בסוויטה יפה ,נעימה
ומרווחת לכל המשפחה או סתם לזוג שרוצה להתפנק שבוע.
המחיר  ₪ 0,000לכל השבוע.

אנו משתתפים בצער המשפחה
על מות

רחל פיטרברג ז"ל
מתושבי הכפר
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ירמי

054-4451001

