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

גיליון מס' 9401

יום ו'  04ביוני 7492

הודעות הוועד

ספסלים :חידוש ובקשה לתרומה
חידשנו ,צבענו והחלפנו את השלטים לזכרם של יקירי התורמים ,על גבי כל הספסלים בכפר,
לשלטים עמידים .הטיפול נעשה ע"י משפחת מילפלדר -שילטי עץ בית יצחק.
כל מי שמעוניין לתרום ספסלים או עצים לזיכרם של יקיריו ,יפנה למשרד הוועד.
הספסלים החדשים ,שנתרמו ע"י תושבי הכפר ,ימוקמו בחודש הקרוב .תודה לתורמים.
איריס ,יו"ר ועדת חזות הכפר
צמחייה פולשת לשטח הציבורי
הנכם מתבקשים לגזום גדרות ,עצים וצמחייה הפולשת אל המדרכות ואל הכבישים.
הצמחייה מסתירה לנהגים את שדה הראייה והולכי הרגל נאלצים לרדת מהמדרכה לכביש ובכך מהווה
סכנת חיים ומפגע בטיחותי.
אנו מבקשים מתושבים שלהם גדרות הגובלות עם תעלות הניקוז :יש לגזום בהקדם כדי שהתעלות לא
תיסתמנה והוועד יוכל לטפל בניקויין.
אנא ,נקו גם את השוליים שמתחת לגדרות לאחר הגיזום ושימרו על חזית נקייה ,כולל בשטח הציבורי
ליד ביתכם.
שימרו באופן שוטף על גיזום העצים והצמחייה כדי להימנע ממכתבי התראה וקנסות.
אנו מודים לתושבים שגזמו ונענו לבקשותינו.
איריס ,יו"ר ועדת חזות הכפר
הקו הצהוב לים לבני נוער (שכבות ז׳  -י״ב) יוצא לדרך!
בעקבות ההתלהבות הרבה בה התקבלה היוזמה  -יוצא לדרך פיילוט "הקו הצהוב לים" ביישובנו.
הפרוייקט ,ביוזמת ועדת הנוער שלנו ,ממומן בסיוע נכבד של המועצה האזורית ושל מחלקת הנוער.
אנו מקווים כי הפרוייקט יהיה מוצלח ויאפשר לבני הנוער שלנו להנות ולבלות בחופשה בחופי הים
הנמצאים בשטח המועצה .היות ומדובר בפיילוט ,יתכן ותהיינה תקלות כאלה ואחרות ,בתקווה כי אם
יהיו כאלה הן יתקבלו בהבנה  -כפיילוט וכשירות לבקשת בני הנוער שלנו ,בעלות סמלית.
עלות כרטיסיה היא  ₪ 011בלבד ,לשימוש חופשי בחודשים יולי ואוגוסט.
רכישת הכרטיסיה מותנית באישור הורים .הנסיעה ב"הקו הצהוב לים" ,בדומה לנסיעה בתחבורה
ציבורית ,באחריות הנוסע בלבד (אין ליווי של מבוגר באוטובוס) ,ומיועדת לנוער בלבד בשכבות ז'-י"ב.
ההגעה בזמן להסעה חזור מן החוף היא באחריות הנוסע.
קווי "האטובוס הצהוב לים" יצאו לחופים בימים שלישי וחמישי ,יחד עם גוש ח.י.ה (יציאה ואיסוף
מהחנייה של המרכולית בבית יצחק) .חזרה בשעה ( 00:11יוצאים מחוף הים) .תהיה אפשרות של
אחסון גלשנים בתא המטען של האוטובוס ,באישור הנהג ועל בסיס מקום פנוי בלבד.
שעות מדוייקות יפורסמו בהמשך.
בחודשים יולי ואוגוסט מגרש הכדורגל יהיה סגור לפעילות עקב טיפולי קיץ.
הכניסה למגרש בתקופה זו אסורה.

תרבות
עדיין מבוקשים...
תושבי הכפר מכל הגילאים ומשני המינים  ,שמוכנים לקחת חלק ולהיות שותפים באחד מהנושאים
הכי "אנחנו" שיש בכפר ,מתבקשים להצטרף לוועדת תרבות חדשה המוקמת בימים אלו.
נא התקשרו טלפונית או במייל לג'ודי ,אחראית לנושא התרבות
טל 151-1013018 .דוא'לjudyziv@gmail.com :

כולכם מוזמנים ל

שוקחתן & ערב מהסרטים
יום רביעי 90:77 , 91.71.91 ,בגן האס



"חמשּוק":

מכירה וקנייה של ספרים ומשחקים במחיר ₪ 5 -9

איסוף ילקוטים לתרומה  -מבצע איסוף ילקוטים ,תיקי גן ,מחברות ומכשירי כתיבה כחדשים

הקרנת סרט לכל המשפחה
אבטיחים מרעננים

הצטרפו לדף הפייסבוק שלנו :קהילה מדליקה בית יצחק
תמונות מהאירועים ,עדכונים ועוד
חופשה נעימה ובטוחה!

יום שבת 11.8.08
אנסמבל טריו קלרינט
קלרינט :יגאל לוין ,צ'לו :נועה חורין ,פסנתר :ישי שאער
נפגש לקפה ועוגה החל משעה .08:11
הקונצרט יתחיל בשעה .08:31
מוזמנים כולם -הורים ,ילדים וסבים.
להתראות ,יעל ברקאי.
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מועדון  06ונהנים


 7.4..4במועדון פייס בשעה  08:05תרצה בת הכפר ענת בן זאב.
ענת עבדה כמעט  31שנה ב"ידיעות אחרונות" .כיום כותבת סיפורי חיים ועורכת .ההרצאה היא
על גיבורים שהגיעו לכותרות ועל הגיבורים האלמוניים שחיים בינינו שאת סיפור חייהם ענת
כותבת עכשיו.



 ...4..4במועדון פייס בשעה  08:05הרצאתה של שרה קרני ,בנושא שנות החמישים של הקיבוץ
והמדינה כפי שמשתקף בספרה של שרה קרני "מרחב אישי".

מרכז קהילתי עמק חפר מזמין אתכם לסדרת מופעי קיץ שיתקיימו באולם התרבות בעין החורש
 יום ג'  15.8.08בשעה  01:15קובי מידן והזמר איתי פרל  -לאונרד כהן ,החיים ,השירים
 יום ג'  1.1.08בשעה  08:31הטרנזיסטור במופע מחווה לאריק איינשטיין
 יום ד'  13.1.08בשעה  01:15פרח קטן מופע שנסונים חדש
המחיר ₪ 01 :לרוכשים מנוי לשלושת המופעים .ביום האירוע על בסיס מקום פנוי.₪ 11 :
המחיר כולל הסעה! מיועד לאזרחים ותיקים מעמק חפר בלבד .הרשמה בתשלום במשרד הוועד.
"עוץ לי גוץ לי"
"סבאבא" – פעילות קיץ סבים נכדים
יום שני  01.1.08בשעה  00:11תיאטרון הקאמרי ,תל אביב.
מחיר לכרטיס –  ₪ 011כולל :הסעות הלוך ושוב ,כרטיס כניסה ומפגש עם השחקן רמי ברוך
** ההרשמה בתשלום בלבד במשרד הוועד ** לאחר התשלום לא ניתן לבטל**

מרפאה

סדנת הרזיה ושינוי הרגלי אכילה
בתאריך  08.8.08תיפתח במרפאה סדנה להרזיה ולשינוי הרגלי אכילה.
הסדנה מונחית ע"י דיאטנית קלינית וכוללת  01מפגשים.
עלות הסדנה ללקוחות מושלם ,₪ 301 :ללקוחות כללית ללא מושלם,₪ 114 :
ללקוחות קופות אחרות . ₪ 501 :
להרשמה יש לפנות לצוות המרפאה.
בברכת בריאות ,צוות המרפאה
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תודות
תודות לחן שנבל אשר בהרצאתה המעניינת והמלווה בהומור פתחה לנו צוהר לעולמם של אזרחי
ישראל המוגדרים באופן שרירותי "מתחת לקו העוני".
חן אחראית ,בעמותת "לתת" ,על גיוסם ,על הפעלתם ועל עזרה לבני נוער בכל הארץ ,בכל המגזרים
והדתות בקבוצות משולבות .עשייה מבורכת זו היא חינוך לסובלנות ,לעזרה הדדית ולקירוב לבבות בין
האוכלוסיות אשר בחיי יום יום אינן באות במגע.
תודה לך חן שהקדשת לנו מזמנך ,מאחלים לכל העושים במלאכה בהצלחה.

ברכות
לד"ר שירי קרבס,
גאים ושמחים עם קבלת תואר
דוקטור במשפט בינלאומי
מאוניברסיטת סטנפורד  -ארה"ב
ולרגל תחילת עבודתך
באוניברסיטת דיקן במלבורן -
אוסטרליה ,כפרופסור מן המניין,
עלי והצליחי
מהמשפחה

מזל טוב
למלי ולשאול שצר
עם נישואי הבת
דנה לבח"ל חן.
מאושרים ושמחים איתכם
חברי הוועד ועובדיו.

פינת המודעה הקטנה
לחנות כל בו טכני העמק בקיבוץ גבעת חיים איחוד
דרוש עובד למשרה מלאה.
להשכרה לטווח ארוך בית משופץ בעל  5חדרים מאובזר במזגנים.
 1שירותים 1 ,כניסות ומרפסת  +אזעקה.
לרגל מעבר לחו"ל מוצעים למכירה :טרמפולינה  3.5מטר ,₪ 451
שולחן  SCABלגינה כולל כיסאות ,₪ 451
מכסחת דשא .₪ 811
בית לאחר שיפוץ בן שניים וחצי חדרים להשכרה לטווח ארוך
החל מהאחד ביולי.
דרושה סייעת לקייטנת גנים של המרכז הקהילתי בבית יצחק
לתאריכים  30.8-08.8בין השעות .03:11-11:11
נער אחראי ואוהב בעלי חיים ישמח לעשות דוגיסיטר על הכלב
שלכם כאשר אתם בחופשה! תקף לחודשים יולי-אוגוסט.
למסירה טלוויזיה סמסונג (קופסה)  31אינטש .במצב טוב!
תתאים לגני ילדים וכדומה.

4

עידו

151-5444148

בתי

151-8853101

נועה
אסף

151-3185185
151-8815101
151-3053110

14-1410514
שרון
kids@hefer.org.il
151-0111111
ליבנה שפיר
דוד אלכסנדר

151-5333510

