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

גיליון מס' 5013

יום שישי ,ה' באב תשע"ז 82 ,ביולי 8052

משולחן הוועד

צוות חיילים
תודה לאילנה זבצקי ולאהרונה נוי על  7שנים של פעילות מבורכת ועשייה מתמשכת ,רצופה באהבה
ובהתמדה ,למען חיילנו בני הכפר.
אילנה פורשת מהצוות ומחליפה אותה קרן ליטבק.
ברכות לאהרונה ולקרן ,צוות החיילים של הכפר.
בהצלחה ,הרצל

Save The Date
שבת2.9.71 ,

חג המים

מרוץ בית יצחק-שער חפר ה4-

ע"ש שי עופר ז"ל
יוצא לדרך ,יום שישי1.00.01.02 ,
כולם מוזמנים להירשם באתר4 SPORT LIVE :
ללחוץ על תמונה מרוץ בית יצחק ולהירשם.

השבוע בקאנטרי בית יצחק:
יום ראשון  – 0.02מופע לכל המשפחה "בחזרה לילדות" בשעה 07:11
יום רביעי  - 108מתנפחים לכל המשפחה מהשעה 07:11
מה מחכה לנו בהמשך?
תיפוף על כדורים ,שחיות ליליות שבועיות עם הקרנת סרטים ,אקרו-באלאנס" ,מג'יק סטאר" הופעות
לכל המשפחה ,הולה הופ ,זומבה במים ,סדנאות יצירה ועוד דברים רבים כיפיים לכל הגילאים!
בית הספר לשחייה של הקאנטרי הכינו את ילדכם לקיץ!
לימוד שחייה בקבוצות קטנות (עד  5ילדים)
אפשרות לשיעורים פרטיים  /זוגות
קבוצות אימון שחייה למבוגרים
קבוצות שיפור שחייה לילדים
שחייה טיפולית  /אלכסנדר במים  /הידרותרפיה
הנחה למנויים!
נשמח לראותכם – קאנטרי בית יצחק
את שעות הפתיחה של הבריכה ניתן למצוא באתר האינטרנט שלנו ,או בטלפון 10-8988101

ברכות

ברכות למשתחררים מצה"ל
זיו שחודה
דור גלעדי
ניר מרפוגל
בהצלחה באזרחות
מאחל צוות חיילים

צוות חיילים מברך את
שירה בן שמחון
עם גיוסה לצהל  ,בהצלחה!
(בשבוע שעבר ברכנו את לירי בן שמחון,
אך היא טרם התגייסה)

פינת המודעה הקטנה
שלום ,אני מחפשת ספות לבסיס שאני משרתת בו ,אשמח לדעת
אם יש מישהו שיכול לעור לי בעניין זה .תודה רבה
להשכרה בית משופץ  80מ״ר ,שלושה חדרים ,מטבח פתוח ,שני
חדרי שירותים ,אמבטיה חדשה ,שני מזגנים ,אזעקה ,חניה
מקורה +שער ,מחסן ,דשא כ  011מ״ר ומחשב השקיה.
בן  00מעוניין ללמד ילדים בני  01-7לתכנת וליצור משחקי מחשב
בית מרוהט ושקט ברחוב הכלנית  00להשכרה עד אמצע ספטמבר
עם מזגנים וגינה
בית קטן להשכרה 51,מ"ר עם חצר פרטית,מזגן מיני מרכזי
ואזעקה.מסוף אוגוסט.מתאים בעיקר ליחיד או זוג.
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שחר מילפלדר

150-9980851

אבנר

150-0505198

עמית
יצחק לביא

151-0108100
151-1880780
151-1871818

נוער בית יצחק
אירוח בין יישובי מחנה קיץ-שכבה צעירה
לתושבי בית יצחק הנפלאים,
בחמישי-שישי התארחו בכפרינו חניכים וחניכות משכבות ד'-י"ב מ 8-יישובים שונים
בתנועה .האירוח התקיים בסניף ובבתי החניכים,
יחד ,הם עברו פעילויות הכנה לקראת המחנה ולמען גיבוש בין יישובי המחנון השונים.
למשל פעילויות אודות נושא המחנון ,וכן פעילויות המקנות מיומנויות וכלים
להתמודדות בשטח ולבנייה מחנאית.

להודות

לכם ,ההורים והמשפחות ,אנו מבקשים
על שפתחתם בפנינו את דלתות בתיכם,
ואירחתם ילדים וילדות ,נערים ונערות ,תוך הענקת חום ,נועם ופינוקים רבים!!
בכל פנייה ,בקשה ובעיה הייתם לנו לעזר עם סבלנות רבה והירתמות עצומה!
החבר'ה חזרו מבסוטים ומאושרים ,גם מבית יצחק וגם משאר היישובים!
תודה לוועדת הנוער ,לוועד הכפר ולחברי ביטחון היישוב שאפשרו את האירוח ונתנו לנו
את הכלים לכך.
תודה נוספת לאירית כרמי ,שהתגייסה למשימה המורכבת ,ארגנה את כל השיבוצים
בבתים והייתה בקשר הדוק עם ההורים ועם רכזות הנוער! אין עליך אירית!!
ללא ספק ,הדבר נותן תחושה של קהילה חזקה ,הדדית ומעורבת,
וגם האורחים חשו בזה.
שוב תודה,
מלאים גאווה והערכה,
וצועדים לקראת מחנה קיץ חם ומטריף!
נוער בית יצחק  1.02-1.02ורכזות הנוער שחר ונופר

מחנה קיץ

שכב"ג 2-40.8
שכב"צ 0.-20.8

ההרשמה למחנה הקיץ התנועתי נסגרה!
בהצלחה לכל הנרשמים,
לפעילים ,למדריכים ולצוות המוביל המחנוני שעובד ימים ולילות בחודשים האחרונים וממשיך
לעבוד על מנת שהחניכים יעברו תהליכים חווייתיים ומיוחדים.
נתראה ביער ציפורי!

"אם ברצונך שאנשים יראו דברים באופן שונה,
קח אותם למקום בו לא היו מעולם( ".ארנסט המנגווי)
 Noarby08@gmail.comשחר גצלר 252-657-5685
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