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בשבוע שעבר סיכמנו את עשיית הוועד בקדנציה המסתיימת בסוף חודש זה .בשורות הבאות אפרוש את
התובנות האישיות שלי על הכפר ,על הפעילויות ועל ההתנדבות ,על מערכת יחסיי הגומלין בין הוועד
לאגודה ועל האיומים העתידיים כמו כן על דרכי ההתמודדות איתם .תובנות אלה התגבשו מתוך 02
שנות חברות בוועד מהן  51שנים כיו"ר הוועד המקומי ו 52 -שנות חברות בהנהלת המועצה האזורית
עמק חפר.
הגעתי לכפר לפני כ 02-שנה בעקבות ניצה אשתי ,למעלה ממחציתן פעלתי כחבר ועד ויו"ר ועד (יו"ר
כספים בין השנים  5891ל 5880-ויו"ר הוועד בין השנים  5888ל 0228-ומ 0250-ועד עכשיו) .בכל השנים
הארוכות הללו ראיתי חשיבות עליונה לבסס את המורשה ארוכת השנים של מייסדי הכפר ,להמשיך
את המסורת הקהילתית של ראשוניו ולהעבירה בבוא הזמן (והנה הזמן הגיע )..לבאים אחרינו.
אף שלא נולדתי בכפר ,דמותם של ותיקי הכפר ושל מייסדיו ,מעשיהם ודרכי התנהלותם ,עמדו לנגד
עיני והיו לי למורי דרך בפעילותי החברתית-קהילתית .עשייתם המופלאה של מייסדי ארבעת
היישובים ,העולים הראשונים מגרמניה וצ'כוסלובקיה ובני המושבות הוותיקות ,בשנות הארבעים של
המאה הקודמת -ריתקה אותי .היאחזותם בקרקע והתמודדותם עם קשיי הקליטה בימי טרום
המדינה ,כשהם מצוידים בערכים של ציונות ,חלוציות ,פתיחות ,יוזמה חופשית ומעל לכל בראייה
ארוכת טווח למען הדורות הבאים -ריתקו והעצימו אותי (מומלץ לקרוא 'סיפורו של כפר' שיצא בשנת
החמישים לכפר ו'מבנים ראשונים' שיצא בשנת השבעים ולבקר בארכיון).
בין המייסדים ,במרכזם ,ניצבה הגב' גרטרוד פוירינג האישה רבת הפעלים (שאתה אף זכיתי לשבת
בהנהלת קרן פוירינג והיא כבת  )...82אשת חזון ,שמילאה בדבקות את רוח צוואת בעלה ובעזרתה נוסד
כפרנו ,הגב' פוירינג שסיפורה המרתק חקוק באבני הפינה של כפרנו ,הייתה לי לדמות מופת.
הפעילות הקהילתית הזו שזורה בחיי הכפר מראשיתו .טקסים בימי חג ובימי זיכרון ,מסיבות ונשפים,
סדר פסח שני ,חוגים ,מקהלה ,תזמורת נוער ,חוג דרמטי ,סרטים שהוקרנו על מסך גדול בלילות הקיץ,
חוג חובבי מוזיקה ,שאירח את מיטב המוזיקאים מהארץ ומהעולם בסדרות הקונצרטים שמשכו
מאזינים מכל האזור; אלה ומפעלים רבים אחרים (שגם ימי מאבק ,הגנה וקשיי הקליטה לא השביתו
אותם) התבססו תמיד על כוחות מקומיים (ארגון ,הפקה ,השתתפות והיו זמנים שאף הכיבוד.)..
עשייה זו של הראשונים היא בעיניי המורשת שעליה נשענת כל המסורת הקהילתית שלנו כאן .העשייה
התרבותית-קהילתית המבוססת על התנדבות תושבי הכפר היא תמצית הווייתו של הוועד המקומי
ואותה יש לשמור ,להרחיב ,לגוון ולהעמיק.
ראייה לטווח רחוק  -יכולתם של הראשונים להגביה עוף וסגולתם לצפות מעבר למרחק הזמן והמקום
היו לי להשראה רבה .די אם נזכור את נכונותם של ראשי ארבעת היישובים להתמזג ליישוב אחד (נסו
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לדמיין תופעה כזו היום )...או את החלטתם להשיל מעצמם את האדרת של מועצה מקומית (כן ,בית
יצחק היה פעם מועצה מקומית )...ולחבור למועצה האזורית עמק חפר (עוד פעם ,נסו לחשוב על תופעה
דומה היום .)..ועכשיו שערו בנפשכם מה היה כוחנו ,ארבעה ישובים נפרדים ,כשכל אחד מהם מונה
 022 -512משפחות (והגדול בהם  -מועצה מקומית קטנה וזניחת כוח) בהתמודדותנו מול תביעותיה של
העיר נתניה לספח קרקעות משטחנו.
גם צאצאיהם אחריהם המשיכו לשאת עיניהם קדימה ובבוא זמנם נקטו מדיניות זהירה בשימוש
במבנים שהתפנו משימושיהם החקלאיים ,וקבעו את אופיים של העסקים ,את מיקומם ,את מספרם
ואת גודלם -באופן שלא יפגעו בשגרת חייהם של תושבי הכפר ובשלוותם.
כך נהגו חברי האגודה כשהמשיכו בעיבוד השטחים החקלאיים גם בצוק העיתים מתוך חשיבה הצופה
את פני העתיד :חשש מאיומי 'נגיסת' שטחים מנתניה ,השכנה ממערב.
ראיה ארוכת טווח זו באה לידי ביטוי גם בתכנון ההרחבה ,בפתיחתה לכל תושבי הכפר ובהטמעתה
בתוך הכפר.
שומה על הנהגות הכפר להמשיך ולהרחיק ראות ולבחון את פעולותיהן לא רק ברווח המיידי אלא גם
במשמעויותיהן ארוכות הזמן ובהשלכותיהן בעתיד.
עצמאות הוועד המקומי – מייסדי הכפר 'בנו' כבר בתחילת דרכם 'גדר ההפרדה' בין התחום המשקי
(האגודה) ובין התחום המוניציפלי (הוועד)' .גדר' שנבנתה כדי למנוע ערבוב תחומים ולאפשר לכולם
לחיות יחדיו תוך איזון אינטרסים שלעיתים מנוגדים ,ללא התחשבנות מיותרת ,עתירת מוקשים .כל
זאת טרם הפכה הפרדה זו למעוגנת בחוק ,כפי שהינה היום.
כשענפי חקלאות מרכזיים הצטמצמו ומבני משק התפנו והותאמו לשימוש מסחרי באה לידי ביטוי
חשיבות עצמאותו של הוועד המקומי .האינטרסים של שני הצדדים 'הונחו על השולחן' ואוזנו בתהליך
נבון ונכון ,והשימוש במבנים ואופי העסקים בהם נעשו תוך התחשבות בשלוות חייהם של התושבים.
ועד מקומי עצמאי וחזק נדרש כדי שהאינטרסים של כל תושבי הכפר ובתוכם חברי האגודה ,יובאו
בחשבון בתוכניות ארוכות טווח ,וכן יש לדאוג שאיכות חייהם וסביבתם לא יפגעו ממימושן של יוזמות
עסקיות ומסחריות של האגודה וחבריה .כולנו מכירים תופעות אחרות ,רשפון לדוגמה.
שיתוף הפעולה עם האגודה ' -גדר ההפרדה' הזו לא מנעה בכל עשרות השנים ,שיתופי פעולה בין שני
המוסדות ,וגם לא בשנים האחרונות ,להיפך.
בשיפור התשתיות המתבצע ע"י הוועד משולבת החלפת צנרת המים של האגודה ובכך נחסכות עלויות
פתיחת כבישים והחזרתם לקדמותם ועוד עלויות נוספות; במערך האבטחה והשמירה של הכפר נכללים
מרחבי השדות החקלאיים של האגודה; בהסדרת המתחם העסקי של האגודה ,הכולל חנייה ,כבישים,
הסדרי תנועה וגינון ,שבוצעה ע"י האגודה ,שותפו הוועד ויועציו המקצועיים.
ההרחבה הייתה דוגמה לשיתוף פעולה הדוק ופורה תוך ראייה משותפת של טובת הקהילה כולה :חברי
אגודה ותושבים שאינם חברי אגודה .ההרחבה שלנו נחשבת ובצדק למוצלחת במיוחד בהשוואה
להרחבות אחרות (ויתקין למשל) בעיקר בדרך הטמעתה ברחבי היישוב ובשילובם של בני הכפר שאינם
חברי אגודה .חיוניותה של ההרחבה על  502המשפחות הצעירות וילדיהם בולטת בכל תחומי חיינו
הקהילתיים בכפר.
במאבקי הגבולות מול עיריית נתניה ,הנהלת האגודה והוועד המקומי פעלו במשותף :בישיבות במועצה
האזורית ,בוועדת הפנים של הכנסת ,בוועדות חקירת הגבולות של משרד הפנים ,בפגישות עם יועצים
מקצועיים מתחומים רבים ,בניסוח ניירות עמדה משותפים ,בסיורים עם מקבלי החלטות .בדרך זו של
שיתוף פעולה הצלחנו לסכל את דרישות נתניה 'לנגוס' בקרקעות חקלאיות במערב הכפר.
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תוכניות האב לכפר בהובלת האגודה נערכו בשיתוף פעולה הדוק עם הוועד המקומי ומוטמעים בהן
המרכיבים הקהילתיים.
על הוועד המקומי ועל הנהלת האגודה להמשיך בשיתוף פעולה פורה זה לטובת כל תושבי הכפר גם
בעתיד.
האיומים וההתמודדות איתם  -האיומים משכנתנו ממערב יתחדשו ,בפעם השלישית ,אין לי ספק .אם
בעוד שנה שנתיים ,אם יותר מאוחר .ראשי הכפר חייבים לזכור זאת ,יותר מזה ,חייבים להיערך לכך.
סיפוח שטחים לנתניה איננו רק אובדן קרקעות חקלאיות אלא שינוי רב משמעות בהגדרות תכנוניות.
יכולתנו הפוליטית להתמודד לבדנו עם איומים אלו היא אפסית .חשיבות רבה יש לשיתוף פעולה
ולמערכת יחסים הדוקה עם המועצה ובמיוחד עם העומד בראשה.
החקלאות לבדה איננה יכולה לשמש בלם מול איומים אלו ועם זאת הימצאותם של שטחים בלתי
מעובדים יגדילו מאוד את הסיכון למימושם.
שטחים פתוחים וריאות ירוקות אזוריות ,בין יערות הבטון שמסביבנו ,עשויים לשמש 'מחסומי טבע'
ו'ערכי טבע' ולסייע לנו בהתמודדותנו ,אם ננהג נכון ובתבונה.
אבל בכך אין די .דרך התנהלות פרנסי הכפר תשפיע במידה רבה על תוצאותיו של המאבק הבא .מי
שיפר את האיזון העדין בין פעילותם של בתי עסק לבין שגרת חייהם של תושבים ,מי שיגדיש את
מינון סוגי העסקים ויחרוג מאופיים הנוכחי ,מי שירחיב את מרכזי המסחר ו/או יגדיל את מספרם,
מי שיזנח את השטחים החקלאים ויתפתה להקים במקומם עסקים ,יפסיד!
האיום האחר ,הפנימי ,שיגיע לפתחנו בעוד כ 52-שנים ,טמון בשינויים שיחולו בהרכב הגיל של
אוכלוסיית הכפר.
בעשור האחרון הצטרפו לכפר  502משפחות צעירות (תוספת של  01%במספר בתי האב) ש'הניבו'
מחזורים גדולים של ילדים 12 -12 ,ילדים בשכבה (בטקס פתיחת פעילות הנוער הצטרפו  15חניכים
לתנועה) .כל זה יתמעט אט אט בשנים הבאות ,ההרחבה ואיתה מחזורי הילדים הגדולים 'תמצה את
עצמה'.
על הנהגות הכפר לצפות פני עתיד ,להבין את משמעויות השינויים הללו על החיים הקהילתיים
ולנקוט פעולות המתבקשות (האגודה ,בשיתוף הוועד ,החלה בבניית תוכנית מתאר ל 02-השנים
הבאות) וכל זאת תחת המגבלות התכנוניות הידועות (החלטות מנהל' ,הבית השלישי' ,מגבלות תמ"א
 53וכיו"ב).
הנה כי כן ,תמצית הווייתו של הוועד המקומי הינה לטפח את העשייה התרבותית הקהילתית הענפה
בכפר ואף להרחיב ולהעצים אותה .עצמאותו וחוזקו של הוועד המקומי הם הערובה לשמירה על איכות
חיינו ועל איכות סביבתנו בכפר.
שיתוף פעולה פורה בין הוועד לבין האגודה חיוני להמשך פיתוחו של הכפר ושגשוגו וכל זאת בתנאי
שהנהגותיהם של שני המוסדות :האגודה והוועד המקומי ,ישכילו לבחון ולקבל את החלטותיהן בראייה
ארוכת טווח לטובת הדור הנוכחי ולטובת הדורות הבאים ,כמורשת המייסדים.
בברכת הצלחה
הרצל חסון
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משולחן הוועד

גרוטאות ביתיות בלבד
מיום חמישי  29:22 59.52.0259-בבוקר ועד יום ראשון  20:22 05.52.0259בבוקר יגודר מתחם לפינוי
גרוטאות ביתיות בלבד במרכז המחזור (ליד המרכולית) בבית יצחק.
להזכירכם :אין להשליך פסולת חקלאית ,פסולת של גזם ,פסולת בניין ,פסולת מעסקים
ומוצרי חשמל למיניהם .לפסולת זו יש להזמין מכולה פרטית.
את הקרטונים ואת מוצרי הנייר יש להעביר למרכזי המחזור .תושבים המעוניינים להעביר מוצרי
חשמל וגרוטאות גדולות (ספות ,ארונות ועוד) מתבקשים לפנות למלי
בטלפון 210-0003005
אנו מבקשים לא להשליך גרוטאות מחוץ למתחם המוגדר .המקום מצולם  00שעות ביממה
ביחד נשמור על כפר נקי ומסודר
איריס פרידלנדר יו"ר ועדת חזות הכפר
עגלת איסוף מוצרי חשמל ואלקטרוניקה
תוצב בין התאריכים 05.52.59 :עד 09.52.59
במרכז המיחזור ליד המרכולית בבית יצחק
הנכם מוזמנים לרוקן לעגלה זו מוצרי חשמל ואלקטרוניקה עד כגודל מיקרוגל.
שימו לב לשעה – 03:91

סדרת קונצרטים בבית יצחק
עורכות :אירית רוב ואלה טובי
קונצרט פתיחת העונה  ,81.71.72מוצאי שבת03:91 ,
בית העם בבית יצחק-שער חפר

"הרהורי סתיו״ יצירות ושירים לקול חליל ,צ׳לו ופסנתר
יוסי ארנהיים -חלילן
אירית רוב -פסנתרנית

רויטל רביב -זמרת סופרן
אלה טובי -צ'לנית

בתוכנית :מיצירות באך ,הנדל ,ראוול ,ובר ,שוברט ועוד.
כרטיסים במחיר  ₪ 02בערב הקונצרט ,בכניסה
כיבוד קל :קפה ועוגה
הסדרה מופקת ע"י שלוחת מרכז חפר ,הקרן ע"ש פוירינג והוועד המקומי

שימו לב לשעה – 03:91

ביום רביעי  00.52בשעה  02:22בבית העם בבית יצחק
סרט של רינו צרור "יהודים פעם שלישית"
הקרנה של הסרט התיעודי "יהודים ,פעם שלישית – האם היהודי יכול להחזיק בריבונות משלו?" ()0250
ושיחה עם העיתונאי והיוצר רינו צרור.
הוא משווה בין ימים אלו לבין תקופות דומות בתולדות העם 01 :שנה החזיקה מעמד העצמאות המדינית
בבית ראשון ורק  11שנה בבית שני.
באמצעות שילוב של אנימציה ואקטואליה מתאר הסרט את חורבנה של ישראל בעבר כדי לבחון את
ההווה.
הכניסה ₪ 02
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שלוחת מרכז חפר – תרבות וחוגים

חוגי מבוגרים
נשארו מקומות בודדים בחוגים :חריזה ,סריגה ותפירה
חוגי ילדים
ההרשמה לחוגים :שחמט ,הוקי גלגיליות ,רובוטיקה ,התעמלות אתגרית וגיטרה  -נמשכת.
מוזמנים בשמחה! לפרטים נוספים :קרן210-1012150 ,
יום ראשון  09.52בשעה  50:22בבית העם בבית יצחק
שעת סיפור עם גבריאל הדר "איתמר מטייל על הקירות" עפ"י דוד גרוסמן
מחיר הכניסה לילד₪ 01:

ועדת נוער

ריהוט במתחם הנוער
בתקופה האחרונה התקיים מבצע הכנת מתחם הנוער לתחילת שנת הפעילות .חניכי השכב״ג והוריהם
שהתנדבו ,פינו "הרים" של רהיטים מתפרקים וקרועים ,ניקו ,צבעו ,קרצפו וארגנו את המבנים ,את
המחסנים ואת השטח כדי שלנוער יהיה בית נעים.
במסגרת הפעילות בתנועה ,בונים החניכים יחד עם המדריכים שלהם ספסלי עץ כדי להחליף את הרהיטים
שפונו ,ולאפשר להם ריהוט שיתאים לגילאי הילדים ולאופי הפעילויות.
אם יש לכם ריהוט ישן שתרצו למסור ולנו יש צורך בו ,נשמח לקבלו ,אך אנו מבקשים בכל לשון של
בקשה ,לא להשאיר את הרהיטים בשטח מתחם הנוער ,אלא לתאם עם רכזת הנוער אסנת כץ-גל או עימי.
עזרו לשמור על מתחם נוער מסודר ונקי מכל ציוד מיותר.
תודה שוב לכל המתנדבים שבזכותם מתחם הנוער הפך למקום נקי ונעים!
טלי אלוש-אבן ,יו״ר ועדת נוער

בי"ס למוסיקה – "כפר מנגן"
הוועד המקומי ,בהשתתפות מרכז מוסיקה "כפר מנגן" ,פותח השנה בי"ס למוסיקה כאן אצלנו בכפר.
"כפר מנגן" בהנהלת יפים טורצ'ינסקי  -מפעיל מרכזי מוסיקה בפרישה ארצית (שדה וורבורג ,צופית ,נירית,
שדה יצחק ,אחיטוב ועוד) משנת .0221
למורי ביה"ס הסמכה ,תואר שני בתחומי המוסיקה ולהם ותק של למעלה מ 02-שנה.
מקצועות המוסיקה :פסנתר ,תופים ,כלי נשיפה – סקסופון ,קלרינט ,חצוצרה וחליל צד.
כלי הנשיפה יינתנו בהשאלה לתלמידים לתרגול בביתם.
הלימודים מיועדים לכולם :ילדים ,בני נוער
לפרטים :יפים – 230-0044544

בואו ללמוד נגינה אצלנו בכפר.
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נוער בית יצחק
מחר (שבת) נצא לטיול ראשון השנה! שכבות ד-ו יטיילו בנחל גלים שבכרמל ,במקביל שכבות ז-ח ייהנו
מטיול אופניים.
בסיום הטיולים נעבור לאנדרטת הנח״ל  -שם ניקח חלק בטקס פתיחת השנה של כל תנועות הנוער
בעמק חפר! הטיול בארגון המועצה.
שכבות ד-ו  :התאספות בשעה  1:51ברחבת המרכולית .יציאה בשעה .1:32
שכבות ז-ח  :התאספות בשעה  0:51ברחבת המרכולית .יציאה בשעה .0:32
חזרה משוערת .58:32
יש להגיע עם תיק קטן ,אוכל לכל היום 3 ,ליטר מים ,כובע ,נעלי הליכה סגורות וחולצת תנועה.
טיול פתיחת השנה של התנועה ייערך בתאריכים  3-0.55לאזור ירושלים .לינה בחניון הקסטל .טיול
בסטף  -עין ביכורה.
** מי שטרם נרשם במערכת הסליקה של התנועה (תשלום דמי חבר  +טיול פתיחת שנה)  -זה הזמן!
ההרשמה נסגרת ב00.42
פעולות ראשונות -
את שתי הפעולות הראשונות הקדשנו להיכרות ,לגיבוש ולארגון המועדונים שלנו.
תודה מיוחדת לאשרת גורן ולהורים המתנדבים בניצוחה — על התכנון ,על החיתוך ,ועל הכנת לוחות
המעוצבים למועדונים וכן על בניית ספסלי ישיבה ביחד עם החניכים!!
זה המקום להזכיר שהפעולות מתחילות בשעה  51:22בדיוק ומסתיימות בין השעות  ,50:01-59:22יש
להגיע בנעליים סגורות/סנדלים (לא כפכפים) וחולצת תנועה .אנא היו עירניים ונקטו אמצעי זהירות על
מנת לשמור על חיי הילדים בעת ההורדה ובעת האיסוף .אין להוריד/לאסוף ילדים על הכביש הראשי!
יש להיכנס למפרץ ההורדה בסמטת האקליפטוס  -ולאחר מכן להמשיך דרך סמטת ההדרים (חד סטרי
בימי שלישי לטובת בטיחות ילדינו).
אני מזמינה את כל הנוער בגילאי ד-י״ב— שעדיין מתלבט  -להצטרף לפעילות שלנו! הסניף הוא בית,
בלב המושב ,שיש בו מקום לכולם ולכולן .מקום של מרחב בטוח לצמיחה ולהתפתחות ,בית המהווה
מקום להגשמה עצמית ,חברתית וקהילתית.
מקום מלא בקסם ,בשמחה ובצחוק.
מקום לדבר ,להתדיין ,ליצור ולהיות חלק.
מקום להראות מעורבות ומנהיגות.
מקום לצבור חוויות וליצור חברויות.
בתנועת הנוער אנו מחנכים לאמת ולצדק ,לסולידריות חברתית ,לערכים אנושיים ,יהודיים וציוניים,
לאהבת האדם ,העם והארץ ,לדמוקרטיה ,להתנדבות ולתרומה לקהילה ולחברה הישראלית ,לנטילת
אחריות ול"ראש גדול".
אני מאחלת לנו :מדריכים ,פעילים ,חניכים ,וחברי השכבה הבוגרת-שנת פעילות עשירה ,משמעותית,
פוריה ומוצלחת.
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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מועדון  01ונהנים
המפגשים מתקיימים בימי שלישי במועדון פייס.
התכנסות על כוס קפה וכיבוד קל ,ההרצאות מתחילות בשעה  44:43בדיוק!
 ביום שלישי  05.42הרצאתו של שרון יפת ,חוקר עצמאי בתחום המוח האנושי והפסיכולוגיה
האבולוציונית .נושא ההרצאה :הכר את מוחך :על נוירונים ,סינפסות ומשמעות החיים .איך
שומרים על מוח בריא ואיכותי.
 ביום שלישי  52.42הרצאתה של אורית שטרנברג מכפר ידידיה ,בהתנדבות .נושא ההרצאה:
"כיצד לדבר עם הנכדים על סמים?" מידע על גיל  50-00העשור הסוער ,לגליזציה ,דה
קרמינילזציה ומה שביניהן.
 ביום שלישי  6.44הרצאתה של דפנה אוריה ,היסטוריונית ,הנושא" :דונה גרציא".
 ביום שלישי  45.44הרצאתה של תושבת הכפר שוש יצחקי  ,הנושא "הכרזת המדינה וחוק
הלאום".

הזקוקים להסעה למועדון מתבקשים להודיע לליאת במשרד הוועד.
"אנשים טובים" דרמה חברתית מרגשת
זוכת פרס תיאטרון לשחקנית הטובה ביותר  -אסי לוי
יום שני ה 01.55.59 -בשעה  55:22בתיאטרון חיפה
מוסיקה :אלדד לידור
במאי :איציק ויינגרטן
מאת :דיוויד לינדסי -אבייר
משתתפים :אסי לוי ,מורן ארביב -גנס ,רבקה בכר ,ישי גולן ,אוריה יבלונובסקי ,טהוניה רובל
מחיר לכרטיס –  ₪ 552כולל :הסעות הלוך ושוב ,כרטיס כניסה.
** ההרשמה בתשלום בלבד במשרד הוועד ** ביטול ,עד שבוע מראש ,יחוייב ב** 12%-
** ביטול עד יום לפני – חיוב מלא **
מחלקת ותיקים בשיתוף חברותא פותחים בסדרת הרצאות חדשה
"האושר ואני"
 ד"ר אייל דורון –  54.42.43מרצה על אושר ,על יצירתיות ועל החיים במאה ה.05-
 אירי ריקין –  41.44.43מרצה לפילוסופיה ,לתרבות ולספרות
 ד"ר חיים שפירא –  21.40.43ד"ר לגנטיקה מתמטית ולפילוסופית האינסוף .פסנתרן מוכשר ,בעל
תחומי עניין בספרות ובפסיכולוגיה .מלמד מנהל עסקים באוניברסיטת הסיטי בניו יורק.
 פרופ´ יורם יובֵ ל –  41.40.43פסיכואנליטיקאי ,פסיכיאטר וחוקר מוח מוביל בתחומו .מרצה
בפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית ובאגף לרפואת המוח של בית החולים הדסה
בירושלים.
המפגשים יתקיימו באולם עין החורש ,בשעות  .58:32-59:22מחיר הסדרה ₪ 012 :בהרשמה מוקדמת.
מחיר להרצאה חד פעמית( ₪ 82 :ללא הסעה ,על בסיס מקום פנוי).
ניתן להירשם במחלקת ותיקים 28-9803305/ 9895130 :או בחברותא.28-9803330 :
יש לציין בהרשמה עם/ללא הסעה .הסדרה תפתח במידה ויהיו מספיק נרשמים.
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מרכז קשר והכוון בשיתוף עם התחנה לטיפול זוגי
מזמינים אתכם לשתי הרצאות:
.5כשהפנסיה והזוגיות נפגשים...זוגיות בגיל ,+62
ההרצאה עוסקת במהות הזוגיות ,בהבנת מקורות הקונפליקטים הזוגיים ובדרכי ההתמודדות עימם בדגש
על אתגרי הזוגיות לאחר היציאה לפנסיה.
ההרצאה תתקיים ביום שלישי  ,03.52.59בשעה  ,02:22במועדון לחבר בקיבוץ העוגן
המרצה :איריס וילנאי ( ,)MAמטפלת פרטנית ,זוגית ומשפחתית ומנחת קבוצות.
עובדת בתחנה לטיפול זוגי ומשפחתי בעמק חפר.
מוזמנים בשמחה ,הכניסה חופשית!
" .0להיות בשליטה"
"ייפוי כוח מתמשך" הוא כלי משפטי חדש ומהפכני המאפשר לכל אדם בגיר (מעל גיל  ,)59לקבוע כיצד ועל
ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד ,כאשר לא יוכל עוד לקבל או לבצע בעצמו החלטות הנוגעות לענייניו.
ההרצאה תתקיים ביום שני  ,00.52.59בשעה ,02:22
בגן הבנים שליד בית הכנסת ,חבצלת השרון
המרצה :עורכת הדין אדר אלוני  -חנן ,נוטריון ומגשרת
מוזמנים בשמחה ,הכניסה חופשית!
מרכז קשר והכוון כאן בשבילך 21-3134650 | 232-3534626

מכתבים למערכת

תודות להרצל ,יו"ר הוועד
לאור סיכומיך בגיליון האחרון רציתי לנצל את ההזדמנות להשיב בתודה על פועלך פה בשתי תקופות
כהונתך ,בפרט בנוגע לשיפור הדרכים והתשתיות בכפר .למעשים אלה יש השלכה ישירה גדולה על שגרת
היום-יום שלנו וגם אם לא תמיד ראינו עין בעין נושא זה ,הערכתי את האופן המקצועי ,הענייני והחיובי
שבעזרתו טיפלת בדברים .אני מעריכה מאוד את מה שעשית עבור הכפר ומאחלת לך הרבה טוב בהמשך.
שלומית ברנשטין

הודעת האגודה

ערוצים מתקדמים לתקשורת עם חברי האגודה
האגודה עוברת לערוץ תקשורת מתקדם באמצעות ה .WhatsAppלשם כך פתחנו רשימת תפוצה ייעודית.
רשימת התפוצה אינה מאפשרת שיח קבוצתי ,אלא קבלת הודעות מהאגודה בלבד.
שימו לב! כל שעליכם לעשות הוא להזין את המספר הבא  210-1101199לאנשי הקשר שלכם בשם "הודעות
מהאגודה".
נשמח לעזרתכם בהפצה לחברים אשר אינם מקבלים .SMS
נצרף אותם אם ישלחו הודעה למספר . 210-1101199
כתובת המייל של האגודה .office@betizhak.co.il :חברים שהחליפו כתובת מייל נא לעדכן במייל חוזר

פינת המודעה הקטנה

למכירה שידת איפור וינטג' ,עץ מלא ,לבנה שידה בגודל  82/01עם מגירה
גדולה בחזית ומראה נתלית .82/90
דרושים/ות עובדים לקייטנת חנוכה בגנים ובבתי הספר במועצת עמק חפר.
בין התאריכים  52.50.0259-20.50.0259סה"כ  1ימים (לא כולל יום שישי) .
שעות העבודה  . 53:32-0:32שכר  .₪ 5522לפנות אל רפאלה שלו רכזת
משאבי אנושREFAELA@hefer.org.il .
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אילנה

210-1011592
28-9895105

