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

גיליון מס' 6011

יום שישי ,י"ד בחשוון תשע"ח 3 ,בנובמבר 7062

הודעות הוועד

שינוי בשעות פתיחה של משרדי הוועד המקומי
החל מה.....11.1-
בימים א' ,ב' ,ג' ה' -משרדי הוועד פתוחים בין השעות.31:::-8::: :
ביום ד' -משרדי הוועד סגורים.
ביום ו' -משרדי הוועד פתוחים עד השעה .33:::
מסתורים לפחי האשפה הביתיים
עדיין ,לחלק מהתושבים ,עומדים פחי האשפה הביתיים בשטחים הציבוריים (מדרכות ,שבילים וכו').
הפחים מפריעים להולכי הרגל ומכערים את פני הכפר.
אנו מבקשים מתושבים שאין להם מסתורים למצוא מקום בשטחם הפרטי בלבד.
בימים הקרובים ניצור קשר כדי לתאם ולהתקין את המסתור במקום המיועד.
תושבים שסיכמנו עימם מיקום המסתור וטרם הכינו ,מתבקשים לטפל בהקדם.
בברכה ,איריס פרידלנדר ,יו"ר חזות הכפר

תרבות

קול קורא לתושבים
המעוניינים לארח/להוביל/להפעיל מפגשים מדליקים בחנוכה לילדים ולמבוגרים
בתים מדליקים בחנוכה
ראשון עד שלישי  .1-.1בדצמבר  -מאירים את העמק
חוגגים את חנוכה בבתים פרטיים ובמרחבים הציבוריים במגוון פעילויות-
הדלקת נרות ,הרצאות ,שירה ,סדנאות ,לימוד ,יצירה ,סיפורי ניסים וגבורה ועוד...
מוזמנים ליצור קשר עד ה. 31.33.31 -
ג'ודי , judyziv@gmail.com -עדי נחשון  ,:50-060::1:משרדי המרכז הקהילתי :0-801116:
יום הזיכרון לשואה ולגבורה
יום השואה נראה רחוק ,אבל אנחנו כבר מתחילים בהכנות לטקס החשוב.
מדי שנה ניצבת במרכזו של הטקס עדותו של ניצול שואה ,שמשתף אותנו בסיפור חייו .סיפורים אלה
נשארים חרותים על לוח ליבנו והם ההנצחה ,הזיכרון והניצחון שלנו.
אם מישהו מתושבי הכפר או מהקרובים לכם הוא ניצול שואה ,שמעוניין לכבד אותנו בזכות לשמוע
השנה את סיפורו ,אתם מוזמנים לפנות אלינו.
חיה גולן :50-8:81161 :ענת בן-זאב :5:-6000063 :יעלי שגב:50-1155116 :

מועדון  06ונהנים
 יום שלישי  1.33בבית פייס הרצאתו של משה פלדינגר ,קצין חקירות במשטרת ישראל בדימוס,
בנושא :חקירה משטרתית "מאחורי הקלעים".
 יום שלישי  30.33בשעה  38:::במועדון לחבר בקיבוץ מעברות ,הרצאתו של מנחם טילמן,
"עמירם ניר -מה באמת קרה לו?".
הסעות למועדון פייס ,האיסוף יחל בשעה  31:05מהבתים.
הסעות פעם בחודש למעברות ,האיסוף יחל בשעה .31:35
מצטרפים חדשים להסעה או ביטולים מתבקשים להתקשר לדבורה :56-1605111
או ישירות לאלי הנהג :56-163-33:0
עתיד במדבר  -סיור מרתק לדרום

מלון אירוס המדבר  -מלון בוטיק חברתי בירוחם
אזלו המקומות למחזורים הראשון והשני .נשארו מקומות בודדים למחזור השלישי
36-3:.36.31
מחזור שלישי :ראשון עד שלישי

מיועד לאנשים המסוגלים לצעוד במסלולים מגוונים בדרגת קושי קלה עד בינונית.
שלושה ימים ,שני לילות ,רווים בסיורים ,מפגשים ,נופים ,טעמים ואוויר מדברי.
מחיר למשתתף בחדר זוגי  ,₪ 3,015מחיר למשתתף שלישי בחדר ,₪ 3,11:
מחיר חדר ליחיד .₪ 3,08:
פרטים מלאים והרשמה בתשלום בלבד במשרד הוועד.
מספר המקומות מוגבל ,כל הקודם זוכה .תושבים שאינם מעמק חפר – על בסיס מקום פנוי בלבד!
* חדש * חדש * חדש *

"מהפכת התקשורת והרשתות החברתיות"
השינוי שכולנו חווים במהלך מהפכת המדיה הדיגיטלית והאופן שבו משתנה שדה הקרב.
סדרת הרצאות המאפשרת להצטרף לעולם עדכני המתנהל דרך התקשורת ולהתחבר למציאות חדשה.
מרצה :ד"ר יניב לויתן – מרצה בכיר בטכניון ,באוניברסיטת חיפה ובמכון אבשלום.
המפגשים יתקיימו בימי שני בין השעות  30:1:-38:::בקיבוץ מעברות
* לא תתאפשר כניסה חד פעמית.
** הקורס יפתח במידה ויהיו מספיק נרשמים.
מחיר .₪ 08: :הרשמה ישירות דרך מחלקת ותיקים – מרכז קהילתי אזורי עמק חפר :0-8083110

מועדון קפה אירופה לניצולי השואה ודור שני,
"החמישייה הקאברית" במופע אקוסטי של שירים מרגשים ואהובים מכל הזמנים.
יום רביעי  :8.33.6:31בשעה  3::::בקיבוץ מעברות.
** נא עדכנו אותנו על הגעתכם:0-8083110 ,
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נוער בית יצחק
 ביום שישי הקודם נערכה פעילות שיא לשכבות ד'-ה' .המדריכים והפעילים הגיעו לאסוף אתהחניכים מבית הספר ,הלכו לרחבת מועדון הספורט ,נהנו מפעילות מגבשת ומפיתות על הסאג׳!
 ביום שלישי עברו כלל החניכים פעולת הכנה לטיול פתיחת השנה ,שעליו אספר כאן בפירוט בשבועהבא.
 חברי השכבה הבוגרת נסעו להשתתף במעגלי שיח כחלק מ״האסיפה הישראלית״ בכיכר רבין.שמענו ,השמענו ,למדנו והכרנו אנשים ודעות שונות.
 החודש הקרוב בסניף מוקדש לנושא הדמוקרטיה .החניכים יעברו פעולות ,חדר נושא ופעולת שיאלכל הסניף.

**קול קורא** גיוס מילואימניקים!

מדגדג לכם באצבעות לחזור לכפות סנאדות? בא לכם ללוות טיול למרות שאין לכם
ילדים בתנועה? יום במחנה קיץ נשמע לכם נוסטלגיה כיפית?
סניף בית יצחק ישמח להחזיר לשורותיו ״מילואימניקים״  -אשר יוכלו ״להתגייס״
ולהשתתף בפעילויות השונות בסניף ,במושב ובפעילויות חוץ!
* המילואמינקים יעברו יום רענון ו״החזרת כשירות״.
אז יאללה  -קחו את הנייד ליד  -וסמסו לי עכשיו שם מלא ואיפה אתם גרים כרגע!

מקורוק – מתחילים את תהליך גיוס בני הנוער לפרוייקט "המקורוק" -בני נוער יוצרים רוק
מהמקורות .הפרוייקט מיועד לבני נוער מכיתות ט' ומעלה אשר כותבים ,יוצרים ,שרים ומנגנים.
בתאריך ה 36.3.38 -בשעות הבוקר יערכו האודישנים (מיקום יימסר בהמשך).
פרוייקט "בעיניים אחרות"  -צילום ומנהיגות לנוער יהודי-ערבי בגבעת חביבה .קבוצת דגל של 6:
בני נוער בכיתות י"א-י"ב ערבים ויהודים ( ,)5:/5:אשר במהלך הפרוייקט לומדים ומכירים
באמצעות קורס צילום משותף ,תוך ביקור בבתים ולמידה על התרבות אחד של השני בעיניי
המצלמה .אורך הפרוייקט שנה ו 0-חודשים וכולל מחנה קיץ בניו יורק .הרשמה למיונים לפרוייקט
עד לתחילת שבוע הבא .לפרטים נוספים ניתן לפנות ליעל בן צבי –.:56-6181106
תאריכים קרובים:
 38-31.33כנס י״ב ה.6-
 63.33פעולת שיא לכל הסניף  -פרטים בהמשך!
 65-60.33השתלמות חורף לכיתות ט׳-י"ב.
 61.33כנס חתימה על שנת שירות (י״ב).
 3:-0.6.38טיול סניפי/אירוח בין -ישובי.
שתי אופציות לטיול פסח (נקבל את התאריכים מהתנועה בהמשך) -אופציה א'61-65.1.38 :
אופציה ב'.60-61.1.38:
אסנת כץ גל  -רכזת הנוער

”השחף המגביה עוף הוא זה המרחיק ראות"
(ג'ונתן ליווינגסטון השחף ,ריצ׳ארד באך)

 Noarby08@gmail.comאסנת כץ גל 886-5828658
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תרבות המרכז הקהילתי
שעות סיפור לילדים:
יום חמישי  61.33.31בשעה  31:1:בבית העם בהדר-עם
"שמוליקיפוד"  /עפ"י כוש (ט .כרמי) עם השחקן גבריאל הדר
גדי חלה ונשאר במיטה .פתאום -ראה כדור קטן עם קוצים וראש מציץ מלפנים....
סיפור על חברות וידידות אמת שנרקמת בין גדי לקיפוד.
מחיר ₪ 65 :לילד
יום ראשון  61.33.31בשעה  31:1:בבית העם בית יצחק
"סבתא אשפתא"  /טומי דה פאולה  -סיפור עם איטלקי.
עם השחקנית נויה שטרייפלר מ"תיאטרונויה" – תיאטרון סיפור.
כשראה אנטוניו הארוך את גבירתו הקוסמת מצמיחה אטריות חמות בקדירת החרס בעזרת לחש נחש,
החליט שגם הוא יכול .יום אחד כשסבתא אשפתא נעדרה מן הבית ,הוא אמנם הפעיל את הקסם ,אך
כשרצה להפסיק לא ידע איך.
את מה שקרה באותו היום תושבי אותה עיירה באיטליה לא ישכחו זאת לעולם.
מחיר ₪ 65 :לילד
לגילאי 1-1
למבוגרים
ביום שישי  3:.33.31בשעה  63:1:בבית העם בכפר חיים
מפגש ראשון בסדרה" :תרבות במרחק נגיעה"

"שלושתנו" –עכשיו ביחד...
ערב שירה עם חנן יובל ,דורית ראובני ואורי הרפז
מסע ישראלי מוסיקלי ייחודי של שלושה זמרים ,שהם מאבני הדרך במוסיקה הישראלית .שלושה
אמנים ,ששיתוף הפעולה המרגש ביניהם לאורך השנים ,הוליד פנינים רבות.
במופע מיוחד זה ,מתחברים השלושה כדי לשיר ביחד ולחוד ,ולבצע ממבחר שיריהם שהפכו זה מזמן
לנכסי צאן ברזל ולחלק מפס הקול של חיינו.
מחיר ₪ 5: :לרוכשי כל מופעי הסדרה  ₪ 15 ,למופע זה בלבד
בימי שישי  11.....1 ,.1.....1טיול נשים לבקעה
"שכיות החמדה של בקעת הירדן" בהדרכת ורד אביבי
 – :1:::יציאה מ"אלונית" משמר השרון מחיר ₪ 6:: :שעת חזרה משוערת 30:::
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מועצה אזורית
תושבים יקרים!
אני מבקש לעדכנכם כי נראה שנמצא פתרון זמני לאיום המיידי של העברת שדה התעופה מהרצליה
לאזורנו .אין בידי ספק שהפעילות הנמרצת של המועצה ,יחד אתכם התושבים ,הייתה בין הגורמים
שהניעו את מקבלי ההחלטות לחפש פתרונות אחרים לפעילות האווירית שמתקיימת כיום בשדה
התעופה בהרצליה .על כך תודתי הגדולה אליכם.
להלן הידיעה שפורסמה אתמול ( )60.3:.31בכלכליסט:
"בתום מו"מ ממושך :הסכם ענק לפינוי בסיס הטכני בחיפה ושדה התעופה בהרצליה .במסגרת
ההסכם ,שהושג בתום מגעים בין שישה גופים ממשלתיים שונים ,נקבע כי בסיס הטכני בחיפה יועתק
לכרמיאל .במקביל יועבר שדה התעופה בהרצליה לחיפה ובמקומו ייבנו  3:,:::דירות".
אולם ,וזה אולם גדול מאוד ,הסכנה עדיין מוחשית ביותר ואנו בודקים ברגעים אלה את מהות
ההחלטה ואת משמעויותיה.
אין על החלטה על ביטול התכנית הלאומית ,תת"ל  ,10להקמת שדה תעופה במרכז.
החשש הכי גדול הוא שאנו נתנחם בידיעה על העברתה הזמנית של הפעילות לחיפה ונפסיק את
פעולותינו הנמרצות לסיכול הקמת שדה תעופה בעמק חפר וסביבותיו .כך נמצא עצמנו בעוד שנים
מעטות עם שדה תעופה פעיל במחוזותינו.
אמשיך להוביל ,יחד עם מטה המאבק הציבורי ועם כל המתנדבים הנפלאים ,מאבק עיקש להסרה
מוחלטת של האיום.
אני קורא לכל השותפים למאבק שלא "להוריד את הרגל מהגז" אלא להגביר את פעולות המחאה
והסיכול.
יחד נשמור על הצביון של עמק חפר.
שלכם ,רני אידן ,ראש המועצה

הצלחת יישובכם בהקפדה על הפרדת אריזות לפח הכתום
בביקורת שלישית אשר נערכה בפחים הכתומים ביישובכם ,נמצא כי הרוב המוחלט של התושבים
מקפידים על הפרדת אריזות ראוייה ונכונה לפח הכתום.
נמצאו מספר פחים בודדים בלבד שנפסלו ולא מפונים למשאית הפח הכתום ,עקב פסולת שאינה
אריזות.
פחים כתומים פסולים אלו (התושבים קיבלו התראה על הפח) ,בודדו מהמשאית בכדי למנוע פגיעה
בחומר האיכותי המופרד בזכות מאמצי כלל קהילת היישוב.
פחים כתומים המכילים פסולת שאינה אריזות לא יפונו גם בעתיד.
המועצה מביעה הערכתה לתושבים אשר בחרו מרצונם לחיות באורח חיים מקיים ,כל זאת מתוך הבנה
של חשיבות הפרדת פסולת למיחזור בבתי התושבים.
יחד עם זאת ,אנו חוזרים ומזכירים שיש להקפיד לא להשליך לפח הירוק פסולת בת מיחזור שמקומה
בפח הכתום – על פי ההנחיות הברורות של אריזות בלבד.
ההתייעלות בנושא הטיפול המושכל בפסולת מאפשרת חיסכון משמעותי בהוצאות עבור פינוי פסולת.
חיסכון זה מנותב לתחומי חינוך ,הסברה וקהילה.
בברכת המשך שיתוף פעולה ירוק וסביבתי
מחלקת איכות סביבה וקיימות ,מועצה אזורית עמק חפר
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תודות

תודות לנעמה בן שמחון אשר פתחה לנו צוהר לקשר בין העולם הפנימי הרגשי שלנו ואופן ההסתכלות
וההתנהלות שלנו בעולם .ההשלכות החברתיות ,קשרי עבודה והיחסים במשפחה.
איך אנחנו יכולים ללמוד לשלוט בתגובותינו במצבי דחק ובכלל.
מועדון שישים ונהנים
לניר בן זאב -תודה על עזרתך במרוץ החל משעות הבוקר המוקדמות ,על הדאגה והאכפתיות וההקשבה
צוות המרוץ

הודעות
הזמנה לתערוכה!
בסופ"ש  5-6.33תפתח תערוכה בסדנה לציור של רן ברלב.
הפעם תלמידי הסדנה מציגים דיוקנאות עצמיים .כל אחד צייר את עצמו כמו שרק הוא יכול.
התערוכה תוצג למשך  1ימים בלבד!
ערב הפתיחה יתקיים ביום חמישי 6.33 ,בשעה .6::::
שעות פתיחה:
שישי  1.33בין השעות .30:::-3::::
שבת  0.33בבוקר  / 30:::-3::::אחה״צ .63:::-31:::
ראשון  5.33בין השעות .63:::-31:::
התערוכה תוצג בסדנה שנמצאת במתחם של בית הקפה טורקיז.
אפשר לחנות בחניון של טורקיז וסמוך לבית הקפה יש שלט שמכוון לתערוכה.
הכתובת :דרך חפר  ,30בית יצחק.
כולם מוזמנים גם לערב הפתיחה וגם לבקר בתערוכה.
להתראות!

ברכות
לשירה שלו
ברכות לסיום שנת השרות שלך במתן,
והצלחה לקראת גיוסך לצה"ל בנובמבר
מאחלים סבא וסבתא ,וכל משפחת שלו

פינת המודעה הקטנה

משפחתון קטן פותח את שעריו .חוזרת לעבוד בבית ,עד  1ילדים
לק ג'ל איכותי  +מניקור יבש ,בבית יצחק.
מתגבשת קבוצת תמיכה לסריגה .ללא עלות ,לשבת בחברותא
ולסרוג .פגישות לא מחייבות

אנו משתתפים בצער המשפחה
על מות

דני לנדוי ז"ל

מתושבי הכפר
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מלכה סלע
הילה
מלכה סלע

:5:-5101385
:56-0850810
:5:-5101385

