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יום ו'  61בינואר 0262

גיליון מס' 6201

גשם

עד יום ד'  1111ירדו בבית יצחק  943מ"מ גשם

הודעות משרד הוועד

רישום לגני ילדים
בימים האחרונים נשלחו מטעם המועצה חוברות רישום לגני הילדים1
שימו לב ,הרישום ייעשה החל מה  71.115במשרדי הוועד המקומי בלבד.
פרטים נוספים בהמשך1
תודה

תרבות המרכז הקהילתי

ביום ראשון  1711115בשעה  15:91בבית העם בבית יצחק
שעת סיפור" :הקוסם מארץ עוץ"
עם אורנן ברייר מתיאטרון "תיאטרוני"
לגילאי  9עד  7מחיר₪ .7 :

לרגל יום השואה הבינלאומי החל בתאריך .511
ביום רביעי  71.5.52בשעה  72:02בבית העם בבית יצחק

הצגה" :שעונים"
מחזה מאת :דן קלאנזי  /תרגום :שילה פרבר  /בימוי :לי גילת
מוסיקה מקורית :דניאל סלומון
משתתפים :רמי ברוך ,רועי הורוביץ ,עומר עציון
בחדר קטן במחנה ריכוז נפגשים השען היהודי בנימין הירשפלד והנס ,הומוסקסואל גרמני
מוחצן ,תחת עינו הפקוחה של הקאפו1
בנימין יודע לתקן שעונים ,הנס יודע "להסתדר" ,ושניהם לא יודעים לשיר אופרה1
אז מה עושים? הומור ,מסתבר ,הוא נשק נפלא111
מחיר₪ 91 :

מועדון  06ונהנים
 1511115 בשעה  15:17במועדון פייס הרצאתו של עירי כהן בנושא ":עבר זמנה של תל-
אביב הקטנטנה"
 .411115 בשעה  15:17במועדון פייס הרצאתו של דני אור פוקס " לראות דרך משקפיים
ורודים" ,הרצאה הומוריסטית 1דני אור פוקס מרצה וסופר ,עוסק בהעלאת המודעות
לקבלת השונה ובשילובו בחברה כשותף ולא כנטל1
 9111115 בשעה  15:17בבית פייס הרצאה של עמי רוניס "טוביה החולב הוא כנר על הגג"1
במוקד ספור חייו של טוביה החולב ,ברקע מבט על חיי היהודים במזרח אירופה במאה
ה  ,.1 -ההרצאה מלווה בחיוכים רבים1
הרשמה להסעה אצל ליאת במשרד הוועד טל 90-6811160 .עד יום שני בצהריים.

נופשון ים המלח במלון לוט המחודש
מחזור 93.92 –38.93 - 3

מחזור 32.93-10.93 - 1
(חמישה ימים ארבעה לילות ע"ב חצי פנסיון)
מחיר לאדם בחדר זוגי  ₪ 1,7.7 -מחיר לחדר יחיד ₪ .,6.7-
מחיר ליחיד בחדר של שלושה – ₪ 1,711
הנופשון כולל הסעה מהכפר ,טיול מודרך ,אירוח ע"ב חצי פנסיון ועוד הרבה פינוקים1
מספר המקומות מצומצם ,אנא מהרו להירשם!
פרטים נוספים והרשמה (בתשלום בלבד) במשרד הוועד1

"עלובי החיים" – מחזמר לסבים ולנכדים בחופשת פורים
יום שני ( 1919115שושן פורים) בשעה  16:11אולם רובינא  -תיאטרון הבימה ,תל אביב
מחיר למבוגר , ₪ .11 :מחיר לנכד₪ 181 :
מתאים לנוער מגיל 16
כולל :הסעות הלוך ושוב ,כרטיסים במקומות הטובים ביותר
כל הקודם זוכה
ההרשמה (בתשלום בלבד) במשרד הוועד 1לאחר התשלום לא ניתן לבטל
מועדון קפה אירופה

מפגשים לניצולי שואה ובני הדור השני במועדון לחבר בקיבוץ מעברות

יום רביעי  1811115בשעה 11:11
קובה – המהפכה כבר בדרך מרצה :עוזי טאובר
הרצאה בשילוב מצגת צבעונית מוסיקה סוחפת צילומים מרהיבים וטקסטים מיוחדים1
להרשמה :יונה  /רלי  13-8381694או 13-83599.1
קונצרטיול בעין כרם
 19פברואר .115
♫ נצא לסיור קסום בשבילי שקדיות ואהבות1
♫ נתרגש מהסיפורים שטרם נכתבו1
♫ קונצרטיול עם מקהלת הנשים "נעמה" בגן העדן החבוי בעין כרם ובכנסיית האחיות
"ציון"1
מחיר למשתתף  * ₪ 157 :דרגת קושי קלה * * יש להצטייד בכסא גלריה *
ארוחות בוקר וצהריים עצמאיות 1ההרשמה במשרד הוועד בתשלום בלבד1
מספר המקומות מוגבל! כל הקודם זוכה!
* ביטול השתתפות יחויב בתשלום *
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נוער בית יצחק
ינואר-פברואר של אחריות קהילתית בבית יצחק
אז חודש דצמבר מאחורינו ,חודש בו דיברנו על מהי תקשורת בין אישית ומהי חשיבותה? איפה
פוגשת אותנו ואיך הייתה התקשורת בעבר אל מול היום?
ינואר בפתח ,ולפנינו שביל חדש הנוגע באחריות הקהילתית שלנו כבני נוער וילדים הנמצאים
בקהילה 1יחד עם המדריכים ,החניכים ידברו על הקהילה שלהם ובאמצעות כלי איתור הצרכים
יאתרו צורך בקהילה ויבנו בעקבותיו פרויקט 1נחקור ,נכיר ונלמד על הכפר ונשמח לראות את
ילדכם איתנו לאורך הפרויקטים השונים 1בהצלחה!
טיול חורף ד'-ו' מאחורינו! חניכי השכבות יצאו ,יחד עם המדריכים ,בשבת האחרונה ,לטיול
מטעם המועצה בפארק השרון בחדרה 1מזג האוויר היה נעים ,והיה נפלא לצאת אל הטבע יחד1
טיילנו ,פגשנו תנועות שונות הנמצאות בעמק והכנו פיתות בטאבון 1כמובן שייצגנו את תנועת הנוער
המיוחדת שלנו בכבוד רב ובנוכחות גבוהה! תודה לכל מי שלקח חלק בטיול1
 – 18-11293טיול ז'-ח' מועצתי -פרטים מדויקים בקרוב1
עוד יומיים זה מתחיל :השב"כ (השבוע בכפר)-דבר הנוער בנושא:
בתקופה זו ,בעיצומה של שנת הלימודים בבית הספר ,בעיצומה של שנת הפעילות בסניף ,אנו
רואים לנכון להפוך לשבוע את הסניף לבית שלנו 1מתוך הרצון ליצור גיבוש חזק יותר בין חברי
הצוות ,לחזק את החיבור למרכז הנוער וכמובן לעבור חוויה מגבשת ועצמאית ,החלטנו לקיים גם
השנה את האירוע הנקרא ״שבוע סניף" 1שבוע סניף יתקיים במרכז הנוער ויכלול ארוחות
משותפות ,פעילויות ,זמני שיעורי בית ומקום לינה1
השבוע ייערך מה 1311-1711-והוא מיועד לשכבה הבוגרת של הסניף (ט׳-יב׳) 1אנו ,הצוות המארגן,
רואים בשבוע זה חשיבות לבניית הצוות ולחיזוקו וכמובן לעצמאות אישית ומשמעת אישית של כל
אחד מחברי הצוות 1ההרשמה נסגרה 1מאחלים לשכב"ג הנאה מרובה!
מיד לאחר מכן – 39-31291 ,השתלמות אמצע לצוות 1השתלמות מלאה בתוכן מעשיר והפתעות
רבות 1מצפים לכם  -ההרשמה נסגרה!
הידעת? מועצת חניכים  -בחודש נובמבר התחילה להיווצר לנו קבוצה נוספת בסניף ,מועצת
החניכים של בית יצחק! הקבוצה נפגשת מידי שלושה שבועות בליווי של נדב דקל ומיה לנדאו
משכבת י' ,עוברים פעילויות ודנים בפרויקטים אותם רוצים להרים בסניף לשאר החניכים ולכלל
הקבוצות 1נאחל בהצלחה למדריכי המועצה ולחניכים היושבים בה :עומר דגן(ד' ,)1גילי גלילי(ד',).
מיה כהן(ד' ,)9ליה רימון ,קורל בן זאב (ה' ,)1סער מלי (ה' ,).גלי ברונפמן (ו' ,)1יונתן כהן (ו' ,).דין
שטרכמן (ז') ,גיא אזולאי ורוי רוזנבלום (ח') 1חשוב לנו שחניכי הסניף ייקחו חלק בעשייה
התנועתית ויהיו שותפים מלאים 1הנציגות מבורכת ,שיהיה בהצלחה!

לסיום,
ברצוננו לאחל בהצלחה לנופר קרבס ,שנכנסת לתפקיד בסניף כרכזת שנייה האחראית
על תחום ההדרכה 1אנו שמחים על הצטרפותך כבוגרת הסניף לכוחותינו!
נתראה ביום שלישי ,בשעה  16:.1במרכז הנוער 1צוות בית יצחק

"אם ברצונך שאנשים יראו דברים באופן שונה ,קח אותם למקום בו לא היו מעולם"
 Noarby08@gmail.comשחר גצלר 680-1888108
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(ארנסט המנגווי)

כדורסל

מסע לברצלונה!
בשבוע שעבר חזרנו מחמישה ימים בברצלונה 1נסענו 14בנים ובנות מכיתה ז' וח' בליווי של
חמישה הורים1
המסע כלל שלושה משחקים לבנים ושני משחקים לבנות נגד קבוצות ממועדונים בברצלונה1
הבנים ניצחו שניים משלושת המשחקים והבנות ניצחו בשניהם 1בתחילת המשחקים חילקנו
לילדים המקומיים מתנות קטנות שהבאנו מהארץ 1היו משחקים באווירה טובה ורוח
ספורטיבית1
ביום שישי בערב היינו אורחי כבוד של ברצלונה ב"יורוליג" נגד דרושפקה הטורקית 1הילדים
קיבלו מתנה חולצה של הקבוצה וישבו על הפרקט בזמן החימום 1בסיום החימום נעשתה תמונה
קבוצתית עם שחקני ברצלונה ,ועלינו ליציע לצפייה במשחק1
היה ערב קסום ומרגש לילדים 1סיירנו בכל האתרים המוכרים בברצלונה כולל כמובן
הקאמפ נו (אצטדיון הכדורגל) המפורסם1
הר היהודים,האצטדיון האולימפי פלאו סן ג'ורדי ,המרינה ,סגרדה פמיליה ,המדהימה ועוד1
היה מסע ספורטיבי מוצלח עם המון חוויות לכל החיים1
תודה רבה לכל ההורים המלווים על העזרה לאורך כל הדרך1

קבוצה
נערים ב
ילדות
ילדים ב
נערים ב

קבוצה
קט סל ב
ילדים ב
נערים ב
קט סל א

תוצאות המשחקים האחרונים
בית  2חוץ תוצאה ניצחון  2הפסד
היריב
כפר יונה
כפר יונה
חוף השרון
מכבי חדרה

בית
חוץ
חוץ
בית

ניצחון
ניצחון
הפסד
ניצחון

73-46
67-18
46-93
73-47

המשחקים הקרובים – בואו לעודד!
שעה
יום תאריך
היריב
לב השרון
צורן/קדימה
חוף השרון
כפר יונה

19/1
19/1
17/1
15/1

ו
ו
א
ג

16:11
14:11
13:11
18:91

בית2חוץ
בית
בית
חוץ
חוץ
טל פרי

מרפאה

מאירה תיעדר מהמרפאה ,בשל חופשה ,בין התאריכים 141. – .411
בשל כך בימי ג' הנ"ל אחה"צ ,לא יינתנו שרותי משרד1
בברכת בריאות ,צוות המרפאה
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מכתבים למערכת

הספד שנישא בלווייתו של ראובן גץ
תושבי הכפר וחברת קדישא נפרדים היום מאיש נפלא – ראובן גץ1-
במשך עשרות שנים ,ניהל ראובן את חברת קדישא בנאמנות ,סובלנות ,רגישות וביחס מבין
ואמפטי לבני המשפחות1
רק מי שחווה אובדן יודע מהו ההליך אשר נאלצת המשפחה לעבור1
ראובן לימד מהי דרך סבלנית ורגישה1
גם לאחר שהעביר את הניהול לסער דאג ווידא שהכול יתבצע על הצד הפורמאלי נאמן לנוהלי
הכפר ולכבוד האדם1
היום מובא ראובן לקבורה בכבוד ,ברגישות ובאהבה כפי שהנחיל לדור ההמשך1
תודה  ,על שהיית –
איש חם ואוהב ,אדם איכפתי ורגיש1
ותודה למתנדבות ומתנדבי חברת קדישא בכפר שעושים מלאכת קודש1
רותי טאובר

ברכות
צוות חיילים מברך את
אלה אפרתי
קרן קישנר
ניב קאונה
עם שחרורכם מצה״ל
איחולי הצלחה בהמשך דרככם באזרחות1

צוות חיילים מברך את
איתמר קוטנר
אדם פיטרברג
פז רגב
עם גיוסכם לצה״ל בהצלחה בשרות

פינת המודעה הקטנה
להשכרה בית  .חדרים+ממ"ד מרווח 1מרוהט+מזגנים,
מסודר ויפה 1לרציניים בלבד
אבדה חתולה ג'ינג'ית קטנה ,מסומנת כמעוקרת (אוזן
שמאל) 1כל היודע דבר ,אנא צרו קשר עם גיל
למכירה קיה ריו שחורה שנת  ,.119יד ראשונה ,דגם  7 -דל'
  LX 1.2שמורה במצב מצויין ,טסט עד אוגוסט₪ 48,111 1נמצא רחפן 1ניתן לקבלו על פי סימנים1

אנו משתתפים בצער המשפחה
על מות

יגאל עזרא ז"ל
מתושבי הכפר
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נעה הלר

13-8611387
174-7916911
174-3918541
17.-4.48533
174-.955918

חנה מטרני שפיגל 17.-9849371

