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עד יום ד'  41.41ירדו בבית יצחק  441מ"מ גשם

ועדת נוער

הרצאה מרתקת של הפסיכולוג חיים עמית:
מניעת התנהגויות סיכון בגיל ההתבגרות
 ,41.41.41יום שני ,בשעה  12.12בבית 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 המטרידות אותם בנושא.
מחיר 12 :שקל בלבד בהרשמה מראש
רישום להרצאה :ענת בן זאב  ,252-1111114 -או במייל anat.sheinkman@gmail.com

פינת הביטחון
אירועים מהשבוע האחרון:
במושב -
סוכלו  1ניסיונות פריצה לבית בדרך השדות.
באירוע הראשון סוכלה הפריצה בזכות ערנות התושב (שמע רעשים מחדר השינה בזמן שהיה
בסלון) ואילו באירוע השני בזכות מערכת אזעקה ותגובת הסייר.
בעמק ובסביבה-
עשרות מקרים של פריצות לבתים וגניבת רכבים במושבים ובקיבוצים בקרבתנו.
בכפר יונה נתפסה חוליה של גנבים בזמן שניסו לגנוב רכב .נמצא אצלם רכוש רב שנגנב.
ההגנה המשמעותית ביותר על הבתים שלנו צריכה להתבסס על מערכת אזעקה (פנימית
וחיצונית) ובנוסף חיבור למוקד שנמצא במושב .117/
יש משמעות להגעה מהירה של הסייר לבית בו מופעלת האזעקה .גם במידה והפריצה לא
נמנעה ,משמעות הגעת הסייר היא צמצום משמעותי של נוכחות הפורצים בבית ,הפחתת
תכולת הגניבה והנזק שנגרם.
מומלץ :כבר משעות אחה"צ ,עם רדת החשיכה להפעיל את מערכת האזעקה החיצונית (מי
שנמצא בבית).
במקרים רבים הפורצים שפועלים בחולייה של מספר אנשים (כ )1-צופים על התושב שנמצא
במטבח או בסלון ובזמן הזה מישהו אחר פורץ לבית בחדר השינה או ממקום אחר .הפעלת
מערכת האזעקה החיצונית תמנע מקרים אלו.
המשיכו להגביר ערנות לכל דבר לא סטנדרטי והודיעו לסייר ,אנשים או רכב חשודים ,קצב
נסיעה איטי ו"בחינת" בתים וחצרות.
איל גולן ,ועדת ביטחון

מועדון  06ונהנים
 12.41.41 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.
 12.41.41 בשעה  4/:45במועדון פייס ,הדלקת נרות חנוכה.
הרצאה :אורות ונפלאות על חג החנוכה בארץ ובעולם ,מלווה בסיור חנוכיות
וירטואלי.המרצה זהבית כהן מגיעה מתחום החינוך והתקשורת.
 1.4.4/ בשעה  4/:45במועדון פייס הרצאה של משה ליכומנוב ,אשר נולד וגדל בסין,
על  01שנות יהדות סין.
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  ₪ 4,515 -מחיר לחדר יחיד ₪ 1,115-
מחיר ליחיד בחדר של שלושה – ₪ 4,542
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.
מפגש קפה אירופה
בקיבוץ העוגן ביום שני  41.41.41בשעה 42:22
מופע" :שורשים של אהבה"
מסע סיפורים מוסיקלי עם השחקן גבריאל הדר
ינואר  – 7602סיור בבית התפוצות יום שני 1.4.4/
גמלאי עמק חפר נפגשים בבית התפוצות בתערוכות החדשות
בתכנית:
 42:45 – 21:12מפאתי מערב  -סיפורם של יהודי מרוקו בסרטים נדירים מאוספי המוזיאון,
מנחה :רבקה אדרת
 44:12 – 42:45סיור מודרך בתערוכות החדשות באגף החדש
 41:45 – 44:12הפסקה וכיבוד בגלריה
 41:12 – 41:12מפגש עם הרב ד"ר שלום שרון ,רב קהילת "קדושי ישראל" ומרצה באוני' בר-
אילן ותל אביב :עבר ,הווה ועתיד – יהדות אתיופיה בחברה הישראלית ההרצאה מלווה
במצגת.
מחיר למשתתף ( ₪ 422 :כולל כריך ושתייה)
ההרשמה במשרד הוועד .מספר המקומות מוגבל! כל הקודם זוכה!
* ביטול השתתפות יחויב בתשלום *
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נוער בית יצחק
"את חוכמתי רכשתי לי בחופשות מבית-הספר"
אוסברט סיטוול

בסוף השבוע יצא צוות הנוער מבית יצחק להשתלמות חורף תנועתית.
בהשתלמות זו הצוות רוכש כלים למנהיגות ועבודת צוות ,בוחן את השקפותיו
החינוכיות וכמובן פוגש בחבריו מהסניפים השונים .ההשתלמות עברה בהצלחה!
טיול החורף לשכבות ד'-ו' ,המאורגן ע"י המועצה האזורית עמק חפר ,נדחה בשל תנאי
מזג האוויר הצפויים בסוף השבוע .הטיול יתקיים בשבת ./.4.4/
היציאה כתנועת נוער ייחודית בעמק כה חשובה ,נציגות של כ 12חניכים תעשה לנו כבוד
ללא ספק!!

אירועי חנוכה
פסטייק – פסטיבל הייקים המסורתי מתקיים גם השנה!  11.41בין השעות 41:15-
 .45:12עבודת ההכנה תעשה בקבוצות ,האירוע יתקיים בבית העם והוא מיועד לחניכי
הסניף בלבד.
טיול חנוכה לשכב"ג (ט'-י"ב) – בתנועה יודעים שכשמגיע חנוכה אז נוסעים לדרום! גם
השנה בין התאריכים ( 38-30.03יציאה בשעות הצהריים) ניסע דרומה ,רק השכב"ג,
מכל סניפי התנועה ,לטיול חוויתי ומאתגר! פרטים בדואר ובלינק האינטרנטי סיום
הרשמה מחר!  !00.03מהרו להירשם.

נתראה ,נוער בית יצחק

"אם ברצונך שאנשים יראו דברים באופן שונה ,קח אותם למקום בו לא היו מעולם"
 Noarby08@gmail.comשחר גצלר 687-1808108
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(ארנסט המנגווי)

ספרייה

ספרים חדשים בספרייה

לקטנטנים
קנה סוכר וקרן אור – ג'וליה דונלדסון
ההר של יאשקה – יוסי אבולעפיה
מעיל ושמו שמואל – דרור בורשטיין
אבא בורח עם הקרקס – אתגר קרת
לאביתר הכל מותר – דודי גרין
הסיפור המופלא על חיים והאוזניים – דודי גרין

איך השגתי לי סוס – דניאלה כרמי
סיפור על גשם – רות קלדרון
הקסם של תותי רמי וגילה שטיינדל
בובות של נייר – ג'וליה דונלדסון
אגדת קמצא ובר-קמצא – שהם סמיט
מר טיגריס מתפרע – פיטר בראון

לנוער
תיכון ברנסון – סודות – ליאת רוטנר
הרפתקאות רובין הוד – הווארד פייל
כמעט שם – רועי סלמן
קמצוץ של קסם  -נטלי לויד
בזמן שלא היית – ענבל מלכה
חמישה ילדים וחיים אחד – אבישג רבינר
להקת פופקורן – הכוכב של אופיר – סטפני אושינסקי
להקת פופקורן – זיקוקי דינור בשביל לנה  -סטפני אושינסקי
שכונה – השכונקים במירוץ לאוצר – דניאלה זליגובסקי וגיורא חמיצר
שכונה – השכונקים בעקבות היהלומים האבודים – דניאלה זליגובסקי וגיורא חמיצר
במזל תאומים – קלודיה וריס יוצאים למלחמה – ג'ף רודקי
במזל תאומים – קלודיה וריס קורעים את ניו יורק – ג'ף רודקי
למבוגרים
עמק האושר – פטריק וויט המחלל
החיל מס'  – 1פזית בן-נון בלום וגדי בלום
ברלין  – 4114פרדריך קמפ
החצוף הארצישראלי – איתמר בן אב"י
היו זמנים ברוסיה – בן מזריץ'
להסתבך איתך – אמה צ'ייס
בטרם לכתי – ד"ר פול קלניתי
חלונות נמוכים – דורון שנער
פרחי החושך – מרי נדיאי
החבר הטוב – יוסף שביט
רופא כפרי – פרנץ קמקא
פשוטעור – יגאל סרנה
אש וגשמי זעף – ויקטוריה סקוט
כלום לא נשכח – ונדי ווקר
יופי שאין לו תכלית – גי דה מופסן
טלגרף אווניו – מייקל שייבון
הקבוע היחידי – יואב בלום
השריד שנותר – יצחק בשביס זינגר
תרגיל בנסים – דניאל גלטאואר
כך נחיה על מאדים – סטיבן ל' פסטרנק
הל הימים נולדו שווים – יוני ויצמן
למה אנחנו עובדים – בארי שוורץ
האורחים – אופיר טושה גפלה
את – קרוליין קפנס
המאורות – אלינור קטון
בחברה טובה – זהר מנשס
מאושרי והלאה – הילה עמית
עיני האח הנצחי – שטפן צוויג
תלוי איך מספרים – דורית זילברמן
הנני – ג'ונתן ספרן פויר
היער של דנטה – לין ריימונדו
ינשוף קטלני – סמואל ביורק
לילה ארוך בפריז – דב אלפון
בית על מים רבים – אמונה אלון
עור המכוניות בוערת – ביל מוריס
תכריח אותי – לי צ'יילד
איש החול – לארס קפלר
האימפריה של היטלר – מארק מאצובר
גשר הדודות – יוסי עוזרד
עכביש הערב – אמילי ארסנו
גאולה – יוסי אדלר אולסן
למה אני קופץ – נאוקי היגשידה
הכרזת מלחמה – בראד תור
צוות חשאי – בראד תור
בלגרביה – ג'וליאן פלוז
בחליל הקסם – נויל שוט שעת החתולים – דוד שיץ
ארול אחד – מאיר אריאל ביוגרפיה – נסים קלדרון ועודד זהבי
 שירות חדש בספרייה המיועד למנויים בעלי קשיי ניידות :ספרייה עד הבית!
התקשרו והספרים יגיעו אליכם הביתה
רותי

להתראות בספרייה 
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בית הכנסת
מסיבת חנוכה וחנוכת בית הכנסת המחודש
ביום שני ,11.41.41 ,בשעה 40:22
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 251-11/1102
הרב שיר

בקרוב בקאנטרי:
מתחדשים עם סדרת מכשירי כוח מבית טכנוג׳ים  -החברה
המובילה למכשירי כושר!
 #אימון חכם לחיזוק שרירי הגוף השונים.
 #ביומכניקה מתקדמת המאפשרת תנועה חלקה וזורמת .
 #אחיזה משופרת לאימוני כח .
לפרטים והרשמה kantri@012.net.i 7 21-0110212 7 2//-1111/11 :

מרפאת בית יצחק
 ביום שישי 32.03 ,ד"ר סבן תקבל חד פעמי בשעות 01:00-10:11
יום רופאה
דר' מירב סבן
א' /.12-41.12
40.22-41.12
ב' /.12-41.12
/.12-41.12
ג'
41.22-41.22
ד' /.12-41.12
ה' /.12-41.12
0.22-41.22
ו'

שעות הקבלה במרפאה
משרד המרפאה
בדיקות מעבדה אחות
סיגל כחלון
גליה7מוריה
0.45-41.12
/.12-41.12
/.12-1.22
4/.12-41.12
0.45-41.12
/.12-41.12
/.12-0.12
0.45-41.12
/.12-41.12
-----( 41.22-41.22מתנדבת)
41.22-41.22
0.45-41.22
/.12-41.12
/.12-0.12
0.45-41.15
/.12-41.12
/.12-0.12
0.22-41.22
------
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ברכות
לנופר קרבס
ברכות לשחרורך מצה"ל
בהצלחה בחיים האזרחיים
מאחל צוות חיילים

פינת המודעה הקטנה
אנטוני

גרעינר שעושה שנת שירות בתנועת הנוער מחפש תרומה של
חולצות תנועה ("חולצה כחולה")  .אם יש ברשותכם חולצות
תנועה שלא בשימוש ,אשמח לקבל אותן.
נערה בכיתה ח' תשמח לשמור על ילדכם תמורת סכום סמלי .תהל סמוראי
בעלת ניסיון!

במלאת  12יום ללכתה של אמנו האהובה מרים בן זאב

נעלה לקברה לגילוי מצבה ואזכרה
ביום שישי ה 11 -בדצמבר בשעה  41:22בבית העלמין בית יצחק.
הציבור מוזמן

חברי כפר ידידיה משתתפים בצער משפחת פיטרברג
על פטירתה של ד"ר רחל פיטרברג,
שהייתה רופאת המשפחה המוערכת בכפר ידידיה במשך שנים רבות.
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252-1114410
250-1025511

