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

גיליון מס' 5016

יום שישי ,כ"ו באב תשע"ז 58 ,באוגוסט 7052

משולחן הוועד

עמי קליין הודיע על פרישתו מהוועד המקומי.
עמי כיהן כיו"ר ועדת הבריאות של הוועד המקומי מחודש ינואר  4102ועד ימים אלה.
גולת הכותרת בפעילותו של הוועד בתחום הבריאות הייתה שיפור פני המרפאה וחתימה על הסכם ארוך
טווח עם קופת החולים הכללית להמשך פעילות ותפקודה של מרפאת הכפר.
עמי היה הרוח החיה להשגת יעד זה ומעת כניסתו לתפקיד החל לפעול במרץ עד חתימת החוזה וסיום
עבודות השיפוץ במרפאה.
חברי הוועד ועובדי הוועד מודים לעמי על פעילותו המוצלחת ,מאחלים לו בריאות טובה והמשך עשייה
ויצירה לשנים ארוכות.
הרצל
גרוטאות ביתיות בלבד
מיום חמישי  01.10.4101בשעה  10:11עד יום ראשון  41.10.4101בשעה  10:11תוצב ,במרכז המיחזור
בשער חפר ,פינה לפינוי גרוטאות ביתיות בלבד.
להזכירכם :אין להשליך פסולת חקלאית ,פסולת בניין ומוצרי חשמל למיניהם .
את הקרטונים ומוצרי הנייר יש להעביר למרכזי המיחזור.
תושבים המעוניינים להעביר מוצרי חשמל וגרוטאות גדולות (ספות ,ארונות ועוד) מתבקשים
לפנות למלי בטלפון . 154-4443240
אנו מבקשים לא להשליך גרוטאות מחוץ למתחם המוגדר.
המקום מצולם  42שעות ביממה.
איריס פרידלנדר ,יו"ר ועדת חזות הכפר

מחר ,שבת0..0.01 ,
מופע אופרה
אלכסנדר איבאנוב – פסנתר
זלטה הירשברג ,מצו-סופרן
הקונצרט יתחיל בשעה .01:31
נפגש לקפה ועוגה החל משעה .01:11
מוזמנים כולם -הורים ,ילדים וסבים.
להתראות ,יעל ברקאי.

* טיפקס

בבריכה! שבת 41.41.41

* יריד חוגים והפנינג סוף הקיץ
יום ג' 72.8.72 ,בבית העם בית יצחק בשעה 72:71

חג המים קרב ובא...
 -7.0.7172יום שבת מ70:11

אטרקציות בתוך המים
באנג'י טרמפולינה מתנפח
מגלשות מים
קעקועים ושוזרות שיער
טקס לילדים העולים לכיתה א'
סדנאות יצירה
טורניר שחמט
תחרויות שחייה ,ההשתתפות בתחרויות השחייה בהרשמה מוקדמת
בלבד! אין הרשמה ביום החג.

יש לשלוח הודעת  SMSלטלפון .151-53008.1
בהודעה יש לרשום שם ,שם משפחה ,שם המקצה ,ושנת לידה.
ההרשמה עד לתאריך 30.0.01
תחרויות השחייה
 45מ' חזה -בנים בנות גן-ד'.
 45מ' חתירה -בנים בנות ה'-ו'
 45מ' חזה -בנות ה'-ו'
 45מ' חתירה -בנים בנות ז'-ח'
 51מ' חופשי -בנים ט'-יב
 45מ' חופשי -בנות ט'-יב
 51מ' חופשי -בוגרים
 45מ' חופשי -בוגרות
שליחים משפחות 3X45:מ' חופשי

היתולי:
"עד  -"041קבוצות של  2משתתפים שסך הגיל שלהם הוא עד ( 041יכול להיות משפחות או
חברים וכו') -שחיין אחד יושב באבוב ,היתר צריכים לדחוף אותו עם האבוב לצד השני ( 45מ') .
שליחים מתוך המים לאורך  45מ' -קבוצות של  -3העברת כדור ים גדול משחיין אחד לשני תוך
כדי שחייה.
תחרות ישיבה על נודלים 45 -מ' -התקדמות בישיבה על נודל תוך כדי העברת רגליים ללא נפילה
מהנודל.
המקצים מותנים במינימום  3משתתפים למקצה.

הכניסה לחג המים היא לתושבי בית יצחק-שער חפר ומשפחותיהם בלבד.
להתראות ,הצוות המארגן.
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נוער בית יצחק
מחנה קיץ  7102הסתיים לו! קצת על מה שעברנו:
ביום חמישי האחרון חזרנו מהמפעל שמסכם את שנת הפעילות התנועתית  -מחנה הקיץ!
נושא המחנה היה גבורה ישראלית ,כאשר בית יצחק היו חלק מהמחנון הכתום" -הוגים וכותבים
ישראלים".
מחנה הקיץ מזמן לנו חוויות מיוחדות -חלקן מדהימות ומשמחות וחלקן מאתגרות ולא פשוטות כלל.
נספר קצת על המחנה ועל מי שהיה חלק בלתי נפרד ממנו-
חניכי שכבת ד' ,שהיו גיבורים וצלחו את המחנה הראשון שלהם בתנועה ,לא משנה כמה ימים היו-
תרמו לעשייה ולאווירה במחנון.
חניכי שכבות ה'-ז' ,שתפעלו את המבנים השכבתיים ,לקחו חלק בפעילויות ושיתפו פעולה עם
המדריכים השונים.
חניכי שכבת ח' ,שכבר בתהליך ההכנה נרתמו והתגייסו לעבודות המקדימות למחנה וכבר נכנסו לתוך
הצוות וללב הסניף ,הייתם נחת למדריכים!
המדריכים התותחים והמדריכים המחליפים שהפציצו והשקיעו את נשמתם במחנה ,בחניכים ,בהכנות
ובפעילויות ,והיו זמינים  4271לכל דבר .תפקיד המדריך במחנה דורש המון .עמדתם במשימה מעל
ומעבר.
הפעילים המדהימים ,שיום ולילה נרתמו לכל משימה ולכל עניין שהיה צריך גם בסניף וגם במחנון.
עבדתם קשה מאוד ודאגתם שהמחנה יאפשר לחניכים את כל הנחוץ להם! אין עליכם!
הצוות המוביל המחנוני-עומר שפירא ,נגה אלטר ,יריב עוזיאל ,אופיר כרמי ,מיכל בארי ,לאור גרשטיין
ועידו סולימן יחד עם רכזי השכבות המטורפים -חן שחם ,שני טיכמן ועידו חילאווי ,שעבדו על המחנה
כבר מחודש מאי ללא הפסקה .חשבו כל הזמן איך ליצור לחניכים את החוויה הכי טובה שיש .כל אחד
בתחומו וכצוות .עשיתם עבודת קודש ועל זה מגיע לכם שאפו רציני .כל הכבוד!!
נודה בהזדמנות זו לכמה אנשי מפתח שבלעדיהם המחנה לא היה אותו הדבר.
אירית כרמי ,על הכל .על הקשר עם ההורים ,השקט והנחת תוך כדי המחנה ,הגדלת הראש והשעות
הארוכות שהשקעת בנו הקיץ ,מהאירוח שכבה צעירה ועד סוף המחנה! אי אפשר להסביר כמה זה
עבורנו .
למירה קרבס ,אחראית המטבח המחנוני ,שמרגע שהתנדבה ולקחה על עצמה את האחריות עשתה הכל
האווירה הנעימה והעשייה
על מנת שהדברים יעבדו כמו שצריך ובעיקר שהאוכל יהיה טעים ובזמן
הבלתי פוסקת הם חלק ממך .בשם כל החניכים וצוות הסניף והמחנון.
להורים המבשלים שנרתמו לצוות המטבח ,למשפחת כהן על עזרה בהובלות ציוד ועל המון סבלנות,
להורים שהגיעו להאכיל את הנוער בימי העבודות הקשים והארוכים ,לוועדת הנוער שכמו תמיד הייתה
גב ונרתמה לכל עניין וצורך ולכם ההורים והמשפחות על שנתתם בנו אמון והייתם לנו לעזר בכל.
למאי בוכהלטר ,שהיה הגרעינר שלנו במהלך השנה והיה שם עבורנו גם במהלך הקיץ יחד עם עוד
משימות מרובות .עוד ניפרד ממך כראוי.
ולבסוף ,האחת והיחידה-נופר קרבס ,רכזת הנוער מספר אחת .על העבודה היומיומית בתחום ההדרכה
יחד עם המדריכים והחניכים ועל שהיית עבור כולם דמות משמעותית אגדית! הרבה אחריות ועשית
זאת בגבורה!
אז כל מה שנותר עכשיו הוא לקחת נשימה ,לנוח כמה רגעים...

ונתראה בטקס פתיחת שנת פעילות !4101-4100
כבר מתגעגעים,

צוות בית יצחק  7102-7102ורכזות הנוער.

"אם ברצונך שאנשים יראו דברים באופן שונה ,קח אותם למקום בו לא היו מעולם".
(ארנסט המנגווי)
 Noarby08@gmail.comשחר גצלר 107-807-0880
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שנת הפעילות במחלקת ותיקים של המרכז הקהילתי האזורי מתחילה
ההרשמה למכללה ,למועדון טרום בכורה ולהצגות עם הסעה נעשית בוועד.
הרשמה להצגות בהיכל התרבות בנתניה תיעשה במרכז הקהילתי.
חשוב לציין בעת ההרשמה למכללה ולמועדון הסרטים אם מעוניינים בהסעה.
תשלום  -אפשר ומומלץ לשלם בכרטיס אשראי.
חשוב שכל מי שיש לו כתובת דוא"ל יציין אותה כדי שיוכלו לעדכן את התושב ישירות אודות תכנים
חדשים ושינויים.
רצוי להרשם למופעים ,נופשונים וטיולים מוקדם ככל האפשר כיוון שמספר המקומות מוגבל וכל
הקודם זוכה.

מועדון טרום בכורה – רואים לפני כולם
החוג יתקיים בימי שלישי (אחת לחודש) באולם בעין החורש
בהנחייתם של רחל אסטרקין ומרצים אורחים
 9מפגשים בימי שלישי בתאריכים:
04.8.00 05.5.00 01.2.00 8.3.00 03.4.00 08.0.00 0..04.01 1.00.01 42.01.01
שימו לב! יתכנו שינויים בתאריכי הסרטים -הודעה למינויים בלבד
בתוכנית:
 .:01 -.:11התכנסות  +כיבוד ושתייה חמה-קרה
 .:25 -.:01הרצאה
 04:11 - .:25הקרנת סרט בטרום בכורה
 ₪ 2.1כולל הסעה
*מחיר ₪ 251 :ללא הסעה
*כניסה חד פעמית( ₪ 55 :על בסיס מקום פנוי ולא כולל הסעה)
• ניתן לשלם ב 2 -תשלומים לפקודת "מרכז קהילתי אזורי" החל מתאריך  01...01ובכל  01לחודש.
• המחיר עבור  .מפגשים • .הרשמה במשרד הוועד • יש לציין עם הסעה או ללא הסעה.
• אין החזר כספי על אי הגעה לסרט – באחריות בעל המנוי למצוא מחליף.
• מותנה במינימום נרשמים.
עדיפות במקומות לממשיכים את החוג .כל הקודם זוכה!

טיול ספטמבר  7172יום רביעי 2.9.02
ביקור בעיירה היהודית שהגיעה ממזרח אירופה לכפר חסידים ,המוזיאון היהודי  -יענקל'ס שטעטל.
יענקל'ס שטעטל הוא מרכז מבקרים ייחודי מלא קסם ואווירה המספק חוויה יהודית ייחודית .מייסד
המוזיאון  -גדי יעקב ,נהג לרכוש פריטים רבים במזרח אירופה שהיו שייכים ליהודי העיירות
והשטעטלים ובהם :משחקי ילדים ,כלי עבודה ,כלי מטבח ,עגלות ,באר מים ומשאבות מעץ ,כרכרות
סוסים ואף עגלת כיבוי אש עתיקה.
נבקר במקום ונשמע על התרבות היהודית ,נקשיב למוזיקה המלווה בשירה ובנגינה ובתצלומים נדירים
מהעיירות השונות באירופה.
דרגת קושי הטיול :קלה.
המחיר  ₪ 011לאדם (המחיר כולל איסוף מהישובים ,ביקור במוזיאון ,כיבוד קל בהגעה וארוחת
צהריים קלה).
מכללת הגימלאים מתחילה את השנה
ביום חמישי  1...01בשעה  1.:11בבוקר באולם עין החורש
מוקי צור והזמרת רונית אופיר במופע פתיחה
"בוא אלי פרפר נחמד" -שיריהם של פניה ברגשטיין ויצחק כצנלסון
פירוט כל ההרצאות והרשמה במשרד הוועד.
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מחלקת ותיקים ממשיכה בהצלחה ופותחת בסדרת הרצאות חדשה מבית
"בשביל המוח"
מה עבר במוחם?
ד"ר יוסי חלמיש – רופא ומרצה העוסק בחקר המוח.
ד"ר יצחק נוי – היסטוריון ,סופר ,עיתונאי ומגיש תכניות רדיו.
המפגשים יתקיימו בימי ג' בין השעות  01:31-04:11באולם בעין החורש.
 – 13.01.01ביסמרק ובן גוריון – אישיות גמישה וגאונות בתפקודים הניהוליים במוח.
 – 01.01.01צ'רצ'יל – דיכאון כקרש קפיצה.
 – 04.04.01נפוליאון – הגבול הדק בין גאון לשיגעון.
 – 31.10.00רחל ינאית בן צבי ומניה שוחט – נוקשות אישיותית לטוב ולרע.
 – 41.14.00מוסליני – המאהבת היהודייה שהיפנטה אותו.
לא תתאפשר כניסה חד פעמית .הקורס יפתח במידה ויהיו מספיק נרשמים.
מועדון קפה אירופה לניצולי השואה ובני זוג בלבד
פותחים את שנת הפעילות  4100-01בהזמנה להצגה
"פילומנה" תיאטרון הבימה ,אולם רובינא ,תל אביב
יום ראשון  01...4101בשעה 00:31
פתיחת שערים .41:05
מחיר כרטיס ברכישה מוקדמת  ₪ 51ביום האירוע .₪ 01
ההרשמה ישירות בטלפון  1.-1001152או באתר.www.hefer.org.il :
** למבקשים הסעה– יש להירשם במחלקת ותיקים.
המועצה הדתית שמחה להזמינך למופע פתיחת שנה עם :

יהורם גאון
חתן פרס ישראל בזמר העברי ותזמורתו.
 07.19.02שעה  70:11בריכת קדם
פתיחת שערים 41:05
מחיר כרטיס ברכישה מוקדמת  ₪ 51ביום האירוע .₪ 01
ההרשמה ישירות בטלפון  1.-1001152או באתרwww.hefer.org.il :
** למבקשים הסעה בלבד – יש להירשם במחלקת ותיקים

ברכות

לניצן בלום ורוני פייגלר
ברכות לרגל סיום השרות הצבאי,
בהצלחה באזרחות,
מאחל צוות חיילים

פינת המודעה הקטנה

טיפולי פנים ,גבות בשיטת השערה ,פדיקור ,מניקור ועוד.
מחירים נוחים.
קארין קוסמטיקה ,רחוב כלנית .43
להשכרה מחסן7אפשרות למשרדים (במחסן הביצים הישן)
כ 451-311 -מ"ר.
למכירה מאזדה  4שמורה ומטופלת ,שנת  011,111 ,4101ק"מ.
להשכרה בית  3חדרים +הול ושתי מרפסות  ,שני תאי שירותים,
ומזגנים .כניסה מיידית.
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151-1010221
152-25011.0
בר
יונת שצר

151-2015544
154-24014.5

