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

גיליון מס' 1018

יום ו'  18בנובמבר 1016

תרבות

סדרת קונצרטים בבית יצחק
עורכות :אירית רוב ואלה טובי
עונה מס' 2102-2102 2
יצירות המופת הקאמריות בחמישה קונצרטים בהשתתפות מיטב האמנים בארץ
קונצרט פתיחת העונה:
חמישיות הקלרינט הגדולות :מוצארט וברהמס
טיבי צייגר ,קלרינט
נתאי צרי וגלעד הילדסהיים ,כינורות
שולי ווטרמן ,ויולה
אלה טובי ,צ'לו
מחר ,שבת 9119911.91 ,בשעה  1.:0.בבית העם
כרטיסים במחיר  ₪ 04בערב הקונצרט בכניסה
כיבוד קל ,קפה ועוגה
סדרת הקונצרטים 'קאמרי לעת ערב' מתקיימת בתמיכת הקרן לחינוך ולתרבות ע"ש יצחק פוירינג

ועדת רווחה בקהילה
שיתוף פעולה בין ועדת רווחה בקהילה לספרייה
שרות חדש לתושבי הכפר שאין ביכולתם להגיע לספריה
אנחנו נביא לכם את הספרים עד הבית
השרות ניתן לתושבים בעלי קשיי ניידות
המעוניינים אנא צרו קשר עם רותי קלעי טל454-3006446 :
או עם איריס פרידלנדר טל4545534450 :
בברכה ,ועדת רווחה בקהילה

ועדת נוער
החגים מאחורינו ,ושנת הפעילות הסדירה בסניף יצאה לדרך מוצלחת במיוחד .אנחנו רוצים
להוריד את הכובע בפני חניכי השכבה הבוגרת ,שעושים לילות כימים כדי להמשיך להוביל את
העגלה הזאת קדימה.
בעבודת צוות מרשימה ,שבה כל אחד מוצא את מקומו ,הם מתכננים ומעבירים פעולות בסניף
ובמועדוניות ,מנהלים את הפעילות השוטפת ואת הפרויקטים המיוחדים ,מתעקשים על כל חניך,
מתגייסים לעזרה באירועי הכפר ועוצרים שוב ושוב כדי לבחון את עצמם ולראות איך אפשר
להשתפר עוד יותר .את הכל הם עושים ברוח טובה ובהנאה מלאה  -במקביל ללימודים ולמיונים
לשנת שירות .כולנו יכולים ללמוד מהם.
אנחנו גאים שאתם שלנו ומאחלים לכם המשך שנה מאתגרת ומלאת עשייה.
ועדת נוער

חוגים בבית יצחק
נותרו מקומות בודדים לחוגים הבאים:
חוגי ילדים
 התעמלות לגיל הרך – החוג משלב את כל מרכיבי הכושר והמוטוריקה דרך פעילות אקטיבית,
צבעונית ומגוונת.
החוג מיועד לגילאי  5-0 ,0-6ומתקיים בימי שלישי בין השעות  45:44-43:45במועדון הספורט
בבית יצחק.
 איפור תיאטרון – חוג מעודד יצירה ודמיון ,תחפושות פנים ,אפקטים מיוחדים מעולמות תוכן
שונים .מטפח חוויה של הצלחה ויכולת.
החוג מיועד לילדי כיתה ג' ומעלה ומתקיים בימי שני בין השעות  45:44-47:44בגן אורה.
 לגו אתגרי – בנייה בערכות הלגו העשירות והמורכבות ,מרחיבה את עולם המושגים ומפתחת
חשיבה יוצרת ועצמאית.
החוג מיועד לגילאי א'-ד' ומתקיים בגן אורה בימי חמישי בין השעות .44:45-45:44
חוגי מבוגרים
 סל אומנויות – חוג בו נוכל לחוות וליצור במגוון תחומים וחומרים .כל אחת תוכל לעבוד על תחום
אחר ועל חומרים אחרים .מגוון העבודות יוצר כר נרחב להשראה ויצירתיות אין סופית .בחוג
נלמד ונטעם תחומים שונים בניהם :הדבקת מפיות ,פסיפס זכוכית ופסיפס קראמי ,סריגה,
צביעה ,טכניקות של יצירת פיצוצים בצבע ,עבודות מחזור ,עיסת נייר ,בניית רהיטים מקרטון,
חריזה פשוטה ומורכבת ועוד.
החוג מתקיים בגן אורה בימי שלישי בין השעות .22:44-24:44
 סריגה – הטרנד החדש! סריגת מגוון מוצרים בחוטי טריקו וצמר :שטיחים ,פופים ,שמיכות ועוד.
החוג מתקיים בגן אורה בימי שני בין השעות 24:64-24:44
 תפירה – נותר מקום בודד אחד לקבוצה ביום שישי בבוקר.
לפרטים נא לפנות לרכזת החוגים – טל דר 450-5242425

קייטנת חנוכה בצהרון
בחופשת חג החנוכה ניתן להצטרף לקייטנת צהרון בי"ס א-ב ,בהובלת צוות הצהרון ,על פי פרוט
הימים הבא :שני  23.42עד חמישי  24.42כולל
*שימו לב – הקייטנה והצהרון יפעלו רק בימים האלה
*הבהרה :ילדים הרשומים לצהרון משתתפים בקייטנה ללא צורך בהרשמה נוספת וללא תוספת
מחיר.
מחיר .₪ 524 :תאריכי הרשמה :יום ראשון  46.44.2443עד יום ראשון 44.42.2443
הרשמה ותשלום :משרדי המרכז הקהילתי44-5454365 :
מספר המקומות מוגבל! מהרו להירשם ,כל הקודם זוכה!
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נוער בית יצחק
בישראל יש רק שלוש עונות  -חורף ,קיץ ומלחמה.
חנוך לויןהחורף מתחיל ועימו פעילויות רבות ,טיולים ,אירועי חנוכה שמתקרבים ,כנסים ופעילות סניפית.
השנה ,בהמשך לעיסוק הנוער בנושא הדמוקרטיה ,אנו מקדישים זמן ומקום גם לאקטואליה בשגרת
הפעילות ושמים דגש על נושאי רוחב לפי שכבות:
שכבת ד'-גבולות ,שכבת ה'-אלימות וסובלנות ,שכבת ו'-שמירה על דמוקרטיה,
שכבת ז' -חשיבה ביקורתית ,שכבת ח'-זהויות בחברה הישראלית.
החיים במדינת ישראל מזמנים לנו הזדמנויות חדשות ,כל הזמן ,לדבר על מושגים רבים ומעלים
שאלות בקרב הנוער והילדים .שיח על נושאים אלו חשוב ונכון ובעזרתו נלמד עוד שיעור באחריות
ומעורבות חברתית.
אירועים קרובים -
כנס י"א-
בסוף שבוע הקרוב יוצאת שכבת י"א מכל הסניפים ,וכמובן גם מבית יצחק לכנס המסע לחברה
הישראלית ע"ש צחי שמאלי ז"ל .מסע זה הינו חלק מתהליך שכבתי ארוך אשר התחיל בקורס
בוגרים ועתיד להסתיים בסוף קורס מובילים ,שבשיאו פרויקט מובילים.
מסע זה נובע מן האמונה שעל מנת להיות אדם משמעותי בחברה עליך להיות בקיא ומודע למה
שקורה בחברה ובמדינה בה אתה חי ,ומכאן גם לחנך למעורבות ולאכפתיות .בהצלחה לנרשמים!
מיונים לשנת שירות ומכינות -
הכנס השני לקראת שנת שירות באיחוד החקלאי מתקיים בשישי-שבת ה.11-15199-
ב 11191-יתקיים כנס החתימה על דחיית שירות צבאי לקראת יציאה לשנת שירות של האיחוד
החקלאי.
אנו בבית יצחק גאים לשלוח מדי שנה את טובי בני ובנות הנוער שלנו למסגרות שנת השירות
ולמכינות הקדם צבאיות ,נאחל להם בהצלחה במיונים השונים!
השתלמות חורף  -ההשתלמות התנועתית מתקיימת בסופ"ש הקרוב ה .97-91191-ההשתלמות
תעסוק בתכני המשך לקורס המד"צים .חובת יציאה של חברי הצוות לאירוע נוסף של הענקת
כישורים ויכולות וכמובן חוויה בתנועת הנוער.
פסטייק  -פסטיבל הייקים המסורתי מתקיים גם השנה בחנוכה!  -10191פרטים בקרוב!
טיול חנוכה לשכב"ג (ט'-י"ב)  -בתנועה יודעים שכשמגיע חנוכה אז נוסעים לדרום! גם השנה בין
התאריכים ( 11-11191יציאה בשעות אחר הצהריים) נסע דרומה ,רק השכב"ג ,מכל סניפי התנועה,
לטיול חוויתי ומאתגר! פרטים בדוא"ל בהמשך.
הודעות מהנוער
 אנו עוסקים בארגון המבנים החדשים שקיבלנו בסניף ,ובאיסוף ציוד לפעילות השוטפת ולטיולים -אם ברשותכם
רהיטים ,רשתות צל או כלי עבודה במצב טוב אנא צרו קשר עם רכזת הנוער או יו"ר ועדת הנוער ,טלי אבן-אלוש.
 בפעילות האחרונה של נובמבר ,ב 24.44-יתקיימו בחירות למועצת חניכים!
 המשיכו לעקוב אחר הדוא"ל ,השבוע בכפר וההודעות בטלפונים ,אנו עושים מאמצים להשאיר אתכם מעודכנים
ככל הניתן .במידה ואינך מקבל דוא"ל מהנוער שלח מייל לכתובת  Noarby08@gmail.com-כדי להתווסף לרשימות
הדיוור שלנו.

נתראה ,נוער בית יצחק
"אם ברצונך שאנשים יראו דברים באופן שונה ,קח אותם למקום בו לא היו מעולם" (ארנסט המנגווי)
 Noarby08@gmail.comשחר גצלר 280-1888158
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מועדון  52ונהנים
 22.44.43 בשעה  47:45במועדון הפיס הרצאה של אביגיל ברקוביץ בנושא קהילת
השומרונים.
 24.44.43 בשעה  47:45במועדון הפיס ירצה דני גוטמן על מדע וניפוח הזכוכית.
הרצאה חווייתית מלווה בהדגמות ושיתוף הקהל .דני גוטמן הוא מנפח זכוכית ממכון
וייצמן למדע.
 3.42.43 בשעה  47:45במועדון הפיס ,ירצה גיא באום על יצירות בלט אקזוטיות,
ההרצאה מלווה בקטעי וידאו .גיא באום הינו מבקר תרבות ,מומחה לאומנות הבלט,
רקדן לשעבר ,מרצה בארץ ובעולם.
הרשמה להסעה אצל ליאת במשרד הוועד טל .1-6199761 1עד יום שני בצהריים1

קפה

אירופה בקיבוץ מעברות ביום רביעי  26.44.43בשעה 44:44

""Music for a while

קונצרט בוקר עם הפסנתרן ערן זהבי וזמרת הסופרן עינת ארונשטיין
תכנית מיוחדת של אריות ושירים בצרפתית ,איטלקית ,יידיש ועברית
להרשמה :יונה/רלי/נאוה 44-5476624 44-5454360

נופשון ים המלח במלון לוט המחודש
מחזור .11.0 –111.1 - 1

מחזור 101.1-911.1 - 9
(חמישה ימים ארבעה לילות ע"ב חצי פנסיון)
מחיר לאדם בחדר זוגי  ₪ 4,525 -מחיר לחדר יחיד ₪ 2,325-
מחיר ליחיד בחדר של שלושה – ₪ 4,544
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  42.42.43עם המדריכה – אסתר שמואלי – סטפמן
כדאי להצטייד בנעלי הליכה נוחות ,מים ,כובע ,משקפות אישיות ומגדירי ציפורים...
מחיר** ₪ 434 :דרגת קושי הטיול :בינונית-קלה (יש להביא כיסא גלריה)**
ארוחות בוקר וצהריים עצמאיות (ניתן להביא מהבית)
טיול מרתק! פרטים נוספים והרשמה במשרד הוועד
טיול סבים ,סבתות ונכדים (גיל  5ומעלה)
לאגמון החולה  -בשיא עונת הצפרות ביום שני  23בדצמבר  2443חופשת חנוכה
מחיר למשתתף בוגר  ₪ 434 :לנכד( ₪464 :כולל כיבוד קל ושתייה)
** יש להצטייד בארוחות בוקר וצהריים עצמאיות.
הסעות מרוכזות  :אלונית משמר השרון  M /הדרך  /עין החורש ב  43:64בבוקר
פרטים נוספים והרשמה במשרד הוועד
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ספרייה

ספרים חדשים בספרייה

לקטנטנים
חתול תעלול חוזר – דוקטור סוס
חתול תעלול – דוקטור סוס
לילדים
סופי והפינגווינים – אדוורד ראן דה ונדל
לנוער
הארי פוטר והילד המקולל – ג'יי .קיי .רולינג וג'ק ת'ורן
למבוגרים
שלגייה חייבת למות – נלה נויהאוז
הילד הכותב – יהונתן גפן
החיים – רות אלמוג
המטרה מקדשת – יריב ענבר
בוצ'רס קרוסינג – ג'ון ויליאמס
כל שעה חשובה – קנטור ג'יליאן
הפרשה המסתורית בסטיילס – אגתה כריסטי הפינה של טריסטאן – אביבית משמרי
המובחר – רות רנרט
מדריך הסהרורים לריקוד – מירה ג'ייקוב
המועדון – לורן דון
קשת שחורה – ג'.ג' .מקאבוי
ההתחייבות – אודרי מאגי
שרלוטה – דריד פואנקינוס
הרומנטיקן – מריו ורגס יוסה
תקוות שחורות – נתן זהבי
מה ידעה מייזי – הנרי ג'יימס
הספרייה נמצאת במתחם בית הספר בבניין הראשון מצד דרום.
שעות הפתיחה בימים שני וחמישי.44:64-43:64 ,
אפשר לשלוח הזמנות ,בקשות והודעות בדוא"ל
לכתובת sifriya@beit-yitzhak.org.il



שירות חדש בספרייה המיועד למנויים בעלי קשיי ניידות :ספרייה עד הבית!
התקשרו והספרים יגיעו אליכם הביתה
רותי

להתראות בספרייה 

הקאנטרי מציע את מגוון האפשריות לשמירה על כושר גופני ואורח חיים בריא בשילוב
הנאה ,בילוי ונופש

נוספו חוגים חדשים ומהממים למגוון גילאי הילדים
חוג חדר כושר ילדים ,זומבה ילדות ,זומבה נוער ,קפוארה ,דניס הישרדות
* שיעור ניסיון ללא עלות
ילדים ונוער ,טרום בלט ,בלט רמה  ,1ג'אז
כל הרוכש מנוי משפחתי משולב מקבל את כל חוגי הילדים ללא עלות וללא הגבלה
(לא כולל בית ספר לשחייה)
בית הספר לשחייה מנוהל על ידי מורים מקצועיים ומנוסים בבריכה מקורה ומחוממת
חוגי שחייה לילדים מגילאי  5ומעלה בקבוצות לשיפור סגנון המחולקות לפי רמות.
לימוד שחייה לילדים מגילאי  0בקבוצות קטנות של עד  5ילדים
מגוון שיעורים פרטיים  /זוגיים המתאימים לכל גיל
אימוני כושר במים בהתאמה אישית
שיטת אלכסנדר במים
שחיה טיפולית,
* אפשרות לשיעורים מוקדם בבוקר ובשעות הערב.
נשמח לראותכם! לפרטים והרשמה kantri@012.net.i / .1-6006.1. / .77-0001711 :
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מועצה אזורית עמק חפר
מודעות דרושים של המועצה .פרטים ופרטי הרשמה בפרסומי המועצה
 למרכז קהילתי אזורי עמק חפר דרוש/ה מנהל/ת מרכז קהילתי בת חפר
 למרכז קהילתי אזורי עמק חפר דרוש/ה רכז/ת חוגים לשלוחת ים חפר
 למרכז קהילתי חוף חפר דרוש/ה איש/ת תחזוקה וניקיון

תודות
ברצוננו להודות לרב שיר ,לאלי אבני ,לדני רבס ולכל באי בית הכנסת,
על החוויה שהייתה לנו בבר המצווה של רותם.
אתם מחזיקים ומשמרים נכס ,שמקרב ,ולו לרגע ,למסורת ולמקום ממנו באנו.
הרגשנו מחובקים ונרגשים ,שימחה שתישאר בנו לעד.
ישר כוח
משפחות שחם ומתיתיהו

ברכות
צוות חיילים מברך את
רועי טיכמן
מעין פדן
אופק טרגש
רון נהב
בהצלחה עם גיוסם לצה"ל

לנילי ואורי דרוק
ולכל בני משפחתם
מזל טוב ואיחולים לנישואי
רן לבח"ל דורין
ולכבוד הולדתו של הנכד אריאל
בנם של גל ויעל
מהחברים

לשני ברגמן
ברכות עם שחרורך מצה"ל
בהצלחה בחיים האזרחים
צוות חיילים

פינת המודעה הקטנה
שיעורי פילאטיס מזרון בקבוצות קטנות לגברים ונשים בבית יצחק
תושבת הכפר ,פנויה בימים ה' ,ו' ושבת ,עם המון חדווה ונתינה,
תשמח לשחק ולשמור על ילדכם ולהיות בת לוויה למבוגרים
שביניכם.
סבתא לנכדים ,עובדת כסייעת גננת בגני המועצה ,פנויה
לבייביסיטר בשעות הערב .התעריף  ₪ 04לשעה.
להשכרה בבית יצחק בית עם  6חדרים גדולים ,הול ,מטבח וחדר
אחסון .כניסה בתחילת דצמבר.
למכירה ג'יפ קומפאס קרייזלר  ,2446 ,0X2לבן ,יד .₪ 445,444 .4
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קרן לביא
אורית

454-6033354
454-0350054

נאוה

450-3646426
452-0260447

רמי כץ

450-5224322

