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גיליון מס' 2013

הודעות משרד הוועד
צמחייה פולשת משטח התושבים לשטח הציבורי
בימים אלו נשלחו מכתבים לתושבים אשר הגדרות והעצים שלהם פולשים לשטח הציבורי.
אנו מבקשים לגזום בהקדם את הצמחייה הפולשת.
לידיעתכם – המועצה שולחת פקחים מטעמה אשר מטילים קנסות גבוהים .בבקשה בואו
נמנע מכך.

גשם

עד יום ד'  12.21ירדו בבית יצחק  242מ"מ גשם

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 מס'  2מוצ"ש  22022102 -ב21:01-
פסגת הרומנטיקה :סונטות לכינור ופסנתר
חגי שחם ,כנר

ארנון ארז ,פסנתרן

מיצירות בטהובן ,גריג ,ברהמס ועוד
חגי שחם ,מבכירי הכנרים הישראלים ,הופיע כסולן עם תזמורות רבות ,מסייר בקביעות
בחו"ל ומופיע בסדרות רסיטלים בינלאומיות ובפסטיבלים .הפסנתרן ארנון ארז ,מהפעילים
והבולטים בישראל ,הופיע כסולן וכנגן מוסיקה קאמרית מעל בימות רבות ,יותר מעשרים
תקליטורים פרי נגינתו ראו אור בחברות היפריון ,דלוס ,נימבוס ועוד .מאז זכו יחדיו בפרס
ראשון בתחרות במינכן בשנת  ,2991דואו שחם-ארז מופיע בקביעות ומקליט לחברת היפריון
הבריטית את מיטב הרפרטואר לכינור ופסנתר.
כרטיסים במחיר  41שקל בערב הקונצרט בכניסה.
כיבוד קל  -קפה ועוגה
סדרת הקונצרטים 'קאמרי לעת ערב' מתקיימת בתמיכת הקרן לחינוך ולתרבות ע"ש יצחק פוירינג

שימו לב לשאלון בסוף הגיליון

פעילות המרכז הקהילתי

ביום ראשון  2.2.21בשעה  21:71בבית העם בבית יצחק

הפנינג חנוכה לילדים ולמשפחה:

הדלקת נרות
פעילות וקצב של בני צדוק
משחקים לחנוכה – תחרויות מאתגרות עם כתרים ,סביבונים ,חישוקים ומה לא...
סדנאות יצירה עם אושרת גורן "פשוט עיצוב" :מנורת לילה  ,פמוטי בטון/גבס בצורות
שונות ,חנוכייה מלבבות חימר
חלוקת סופגניות
הכניסה חינם!

מועדון  06ונהנים
 11.21.22 בשעה  21:21במועדון פייס ,הדלקת נרות חנוכה.
הרצאה :אורות ונפלאות על חג החנוכה בארץ ובעולם ,מלווה בסיור חנוכיות
וירטואלי .המרצה זהבית כהן מגיעה מתחום החינוך והתקשורת.
 7.2.21 בשעה  21:21במועדון פייס ,הרצאה של משה ליכומנוב ,אשר נולד וגדל בסין,
על  05שנות יהדות סין.
הרשמה להסעה אצל ליאת במשרד הוועד טל 50-6811160 .עד יום שני בצהריים.

נופשון ים המלח במלון לוט המחודש
מחזור 53.52 –38.53 - 3

מחזור 32.53-10.53 - 1
(חמישה ימים ארבעה לילות ע"ב חצי פנסיון)
מחיר לאדם בחדר זוגי  ₪ 2,111 -מחיר לחדר יחיד ₪ 1,211-
מחיר ליחיד בחדר של שלושה – ₪ 2,121
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.
ינואר  – 7602סיור בבית התפוצות יום שני 9.2.21
גמלאי עמק חפר נפגשים בבית התפוצות בתערוכות החדשות
מחיר למשתתף ( ₪ 211 :כולל כריך ושתייה)
ההרשמה במשרד הוועד .מספר המקומות מוגבל! כל הקודם זוכה!
* ביטול השתתפות יחוייב בתשלום *

שלום וברוכים הבאים לטיסתנו ....לדרום ספרד
ביום רביעי  4.12.1121תתקיים ההרשמה לטיול לאנדלוסיה וטולדו ,בלובי בניין המועצה
בין השעות :מחזור ראשון22:71-21:11 :
מחזור שני23:71-21:11 :
** לא לשכוח להביא :דרכון  +צילום דרכון (בתוקף כמובן)  +אמצעי תשלום,
כולל  111אירו דמי רצינות שיקוזזו מתשלום הטיול.
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נוער בית יצחק
חג החנוכה הגיע ועמו אירועים רבים של ובשביל הנוער.
היום! חגיגות הפסטייק .ביום שני בשעות הערב נצא לטיול חנוכה המסורתי-פרטים למטה.
פסטייק – פסטיבל הייקים המסורתי יתקיים גם השנה לקראת חנוכה! כל הקבוצות התכוננו,
הצוות הכין את כל התפאורה ובשבוע הבא נפרט איך היה .כל הכבוד למשתתפים.
טיול חנוכה לשכב"ג (ט'-י"ב) – השנה ניסע למכתשים בדרום וזה זמן מצויין להזכיר לטבע
באזור זה כמה אנו אוהבים אותו! נטייל במסלולי נחל גוב ,נחל עקרבים והמכתש הקטן.
היציאה לטיול ביום שני ה 12.21-בשעות הצהריים!
ההרשמה נסגרה! פרטים מדוייקים נמסרו לנרשמים האדירים.
אירועים המחכים לנו בינואר..

טיול חורף לשכבות ד'-ו' במועצה-היכרות עם תנועות הנוער!
הטיול שהיה אמור להתקיים ב 21.21עבר ל 1.2באותה המתכונת:
נטייל בפארק השרון במסגרת תנועתית ,יחד עם מדריכי הקבוצות.
עלות הטיול₪ 11 :
סגירת הרשמה :מחר ,יום שבת ה 31.13 -בשעה .35:55
מי שרשום לטיול במועד הראשון אין צורך להירשם שנית .ההרשמה למעוניינים להצטרף דרך
שחר רכזת הנוער ע"י שליחת ת.ז .ופרטים אישיים .מצפים לראותכם!
נוער בית יצחק! שבוע סניף מחזור ד' מתקרב
החלו העבודות לקראת שבוע סניף .דבר הנוער בנושא:
בתקופה זו ,בעיצומה של שנת הלימודים בבית הספר ,בעיצומה של שנת פעילות הסניף אנו
רואים לנכון להפוך לשבוע את הסניף לבית שלנו ,מתוך הרצון ליצור גיבוש חזק יותר בין חברי
הצוות ,לחזק את החיבור למרכז הנוער וכמובן לעבור חוויה מגבשת ועצמאית .לכן החלטנו
לקיים גם השנה את האירוע הנקרא ״שבוע סניף" .השבוע סניף מתקיים במרכז הנוער והוא
יכלול ארוחות משותפות ,פעילויות ,זמני שיעורי בית ומקום לינה.
השבוע יערך ב 29.12-21.12-והוא מיועד לשכבה הבוגרת של הסניף (ט׳-יב׳) .אנו כצוות הסניף,
רואים בשבוע זה חשיבות לבניית הצוות וחיזוקו וכמובן לעצמאות אישית ומשמעת אישית של
כל אחד מחברי הצוות .חוזרים יחולקו בדוא"ל ויחולקו לצוות.
השתלמות אמצע שנה לצוות
מיקומה יתגלה ביום הנסיעה .ההרשמה דרך הלינק האינטרנטי ונשלחו אליכם גם פרטים
בדוא"ל .ההרשמה נסגרת ב 71.21-יום שישי בשעה .22:11
אז חשבתם שחודש דצמבר עמוס ומעניין ,חכו לינואר 

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)

נר ראשון של חנוכה במימי הבריכה 
נחגוג יחדיו את נר ראשון של חנוכה ,ביום שבת  ,31213בשעה !11:55
בשיעור מיוחד בהתעמלות במים AQUATIC FUN STRADDLING ADVENTURE
התקדמות במים יכולה להיות מאתגרת במיוחד בגלל התכונות המיוחדות של המים .נתקדם
בצורות מגוונות לקצב מוזיקה ללא נשיאת משקל משמעותית אבל עם התנגדות שמורגשת
היטב .נשרוף קלוריות ,נשפר סיבולת לב ריאה ונרגיש נפלא לאחר אימון ,אשר שמר על
גופינו.
למי זה מתאים?
לכולם! מהסיבה הפשוטה שבמים כל אחד ואחת יכולים לעבוד על פי הכושר הגופני האישי.
אז בואו ,תתנסו בספורט שחושבים שהוא למבוגרים בלבד .אנחנו מבטיחים להראות לכם כי
זה יכול להיות מאתגר עבור כולם!
 41דקות שיהיו חוויה מיוחדת במינה.
מחכים לכם בבריכה עם אימון שיהיה מיוחד ,מאתגר ושמח! והכל עם האווירה המיוחדת של
כולם מוזמנים!
חג החנוכה.
להתראות בבריכה !
לפרטים נוספים 19-3773191 :

בית הכנסת
מסיבת חנוכה וחנוכת בית הכנסת המחודש
ביום שני ,12.21.22 ,בשעה 23:11
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 ,הכולל הדלקת נרות בכותל עם
אורח כבוד ,סיור בשכונת זיכרון משה וסיום בהדלקת נרות בחצר חסידית (לא מובטח) .נא
להירשם אצל מיכל .111-4112131
הרב שיר

כדורסל
קבוצה
ילדים ז
נערים ב
קט סל ו

תוצאות המשחקים האחרונים
בית  2חוץ תוצאה
היריב
פרדסיה
אליצור נתניה צפון
אבן יהודה

11-11
24-41
49-13

בית
חוץ
בית

ניצחון  2הפסד
ניצחון
ניצחון
הפסד

קבוצה

המשחקים הקרובים – בואו לעודד!
שעה
יום תאריך
היריב

ילדים ז
קט סל א
נערים ב

24:11
29:11
11:71

עירוני נתניה מזרח
ויתקין
חדרה

17/21
11/21
2/2

ו
ג
א

בית2חוץ
בית
חוץ
בית

טל פרי
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מרפאת בית יצחק
 ביום שישי ,32.13 ,ד"ר סבן תקבל חד פעמי בשעות 15:10-51:55
 ביום חמישי 30.13 ,לא תהיה אחות במרפאה ולא יבוצעו בדיקות דם
יום רופאה
דר' מירב סבן
א' 1.71-27.71
23.11-29.71
ב' 1.71-27.71
1.71-27.71
ג'
22.11-29.11
ד' 1.71-27.71
ה' 1.71-27.71
3.11-21.11
ו'

שעות הקבלה במרפאה
משרד המרפאה
בדיקות מעבדה אחות
סיגל כחלון
גליה/מוריה
3.21-21.71
1.71-27.71
1.71-9.11
21.71-29.71
3.21-21.71
1.71-27.71
1.71-3.71
3.21-21.71
1.71-27.71
-----( 22.11-29.11מתנדבת)
22.11-29.11
3.21-27.11
1.71-27.71
1.71-3.71
3.21-21.41
1.71-27.71
1.71-3.71
3.11-21.11
------

פינת המודעה הקטנה
להשכרה :דירת שני חדרים עם מרפסת גדולה וחצר קטנה.
מתאימה לזוג או לבודד .מתפנה בפברואר.
סטודנט שעובר דירה ישמח לקבל רהיטים במצב טוב :בסיס
מיטה ,ספה ,כורסא ,שולחן ושלל הפתעות.
למכירה הונדה ג'ז ,נובמבר ,1127יד ראשונה 12,111 ,ק"מ
במצב מעולה
להשכרה בית 4 ,חדרים  +גינה גדולה על שטח של דונם
ברחוב שקט בכפר.
לחכירה שטח אדמה של כ 411-דונם למטרת גידול חקלאי.
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ניר

114-1111112

רן נוי

114-4131134

יעקב

114-9191111

אריה רביע

111-4412411

רמי

111-1341434
19-3313111

שאלון בנושא קאנטרי בית יצחק
השאלון מיועד לתושבים שאינם מנויים
לצורך שיפור השירות והרחבתו ,לרווחת תושבי הכפר ,נודה לך אם תמלא שאלון זה
שם _____________________ גיל _______
* אנא הקף את התשובה המתאימה :
 .2מין  :זכר  /נקבה
 .1האם את/ה מנוי בקאנטרי  /מכון כושר אחר? פרט _____________________
 .7האם ביקרת בשנה האחרונה בקאנטרי בית יצחק ? כן  /לא
 .4מה הייתה התרשמותך מהביקור בקאנטרי בית יצחק?
חיובית מאוד  /חיובית  /בינונית  /לא טובה  /מאוד לא טובה פרט _________________
 .1אלו מהשירותים הבאים עשויים להיות רלבנטיים עבורך?
מכון כושר  /אימון כושר אישי  /בריכה חיצונית  /בריכה פנימית  /חוגים  /חוגים לילדים/
מנוי קיץ  /אחר ___________________
 .2מדוע אינך מנוי בקאנטרי בית יצחק ?
לא עושה ספורט  /לא אוהב חוגים  /לא שוחה  /המנוי יקר  /מרחק גיאוגרפי /
סיבה אחרת ______________________
 .1מה לדעתך היה גורם לך לעשות מנוי וליהנות משירותי הקאנטרי בבית יצחק ?
____________________________________________________
____________________________________________________

 .3הערות אחרות
____________________________________________________
____________________________________________________

 #את השאלונים אפשר להכניס לתיבת הדואר של קאנטרי בית יצחק.

תודה רבה!
קאנטרי בית יצחק
19-3773191
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