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

גיליון מס' 9501

יום שישי ,יז' באלול תשע"ז 8 ,בספטמבר 7592

הודעת המערכת
בחודש החגים יחולו שינויים במועד קבלת החומר במערכת ובזמני הפרסום של ה"שבוע בכפר".
בשבוע שבו חל ראש השנה יתקבל חומר עד יום שני  9.81בשעה  91:11בבוקר.
בשבוע שבסופו יום כיפור עד יום שלישי 9.81בשעה  91:11בבוקר.
בשבוע שבו מתחיל חג סוכות עד יום שני  9891בשעה  91:11בבוקר8
בשבוע שלאחר מכן ,חוה"מ סוכות ושמחת תורה ,הוועד בחופשה8
נחזור לפרסום כרגיל בשבוע שמתחיל ב ,91891אחר החגים

סייר 350-193/015 427/

מרוץ בית יצחק-שער חפר ה2-
ע"ש שי עופר ז"ל
יום שישי1.00.01.02 ,

כולם מוזמנים להירשם באתר4 SPORT LIVE :
ללחוץ על התמונה "מרוץ בית יצחק" ולהירשם8

טיפקס בבריכה!
שבת  17110114בשעה 01:00
כניסה החל מהשעה 91:01
מחיר ₪ 51 :למבוגר במכירה מוקדמת (עד תאריך 90891895 :בשעה  ₪ 11 )99:11לילד עד גיל 91
 ₪ 911למבוגר בערב המופע
ההרשמה באתר האינטרנט של המועצהhttp://www.hefer.org.il :
או בטלפון11-.1.9.01911-.150091:

הודעות משרד הוועד

הפסקת חשמל יזומה
לצורך גיזום של עצי הפיקוס ברחוב הוורדים ,יש צורך בניתוק חשמל של מתח גבוה ,הפסקת
החשמל תתקיים ביום ראשון ה 9581895 -בין השעות90:11- 1.:01 :
ברחובות הבאים:
דרך נירה ,דרך השרון ,האילנות ,הכלנית ,החצב ,המגדל ,הוורדים ,הראשונים ,הלילך ,העירית,
העלייה ,הגפן ,התאנה והבוסתן8
עגלת איסוף מוצרי חשמל ואלקטרוניקה
תוצב בין התאריכים  11811895:עד  99811895במרכז המיחזור בבית יצחק8
הנכם מוזמנים לרוקן לעגלה זו מוצרי חשמל ואלקטרוניקה עד כגודל מיקרוגל,
הסדרי הפינוי לשאר מוצרי החשמל :מכשירים גדולים כגון מקרר ,מכונת כביסה ,מייבש ,מדיח,
טלוויזיה גדולה וכדומה ניתן לפנות בשתי דרכים :במידה ורוכשים מכשיר חדש ,החברה והמוביל
דרכם נרכש המכשיר החדש ,מחויבים לפנות על חשבונם את המכשיר הישן מביתכם8
במידה ולא רכשתם מכשיר חדש אך ברצונכם לפנות מכשיר ישן – ניתן להירשם במוקד המועצה
עבור שירות פינוי בתשלום של  ₪ 9.1שיבוצע ע"י חברת אקומיוניטי8

ביטחון

החלפת חברת אבטחה בכפר:
כניסת חברת בן בטחון לכפר והחלפת החברה הקודמת מתבצעים בצורה מקצועית וטובה8
זה תהליך מורכב שנוגע במספר רב של תושבים ולכן מלווה לעיתים גם בתקלות ואי הבנות8
אנו עובדים בצמוד עם התושבים ועם חברת בן בטחון לפתור כל בעיה ואתם התושבים מוזמנים
להמשיך ולערב אותנו בכל בעיה דרך מזכירות הוועד או ישירות מולי (איל 8)110-.91.909
מספר רב של תושבים כבר ביצע את המעבר לחברת בן בטחון ואנו קוראים לשאר התושבים,
בדגש לאלו שאינם מחוברים לחברת אבטחה עם מוקד ,להצטרף להסכם חסר התקדים שהצלחנו
לסגור עם החברה (עלות של  91שקלים בחודש!)
אירועים מהעמק:
לצערנו ,תופעת הפריצות וגניבות רכב ותוצרת חקלאית התחדשה במלוא המרץ בעמק8
חשוב להקפיד ולדווח לסייר ולרב"ש על תנועה חריגה של רכבים או אנשים במרחב הכפר8
בנייה והתחדשות בכפר:
נדרש לתת דגש מיוחד למקומות בהם יש שיפוצים ובניה חדשה בכפר 8לא מעט ממקרי הפריצה
התבצעו בקרבת בתים בהם מתבצעים שיפוצים או בבתים בבניה 8אנו עושים כל מאמץ לייצר
"ביקורי הרתעה" במקומות אלו ונדרש שיתוף הפעולה של בעלי הבתים לוודא מול הקבלנים שרק
פועלים עם אישורי עבודה מועסקים ושהם יוצאים מתחומי הכפר בהתאם לאישור העבודה
שלהם 8בטח לא לתת אישור לפועלים לישון באתר הבניה או השיפוץ8
שבוע טוב ושקט לכולם
איל גולן
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תרבות
תודות לחג המים
בשבת התקיים חג המים שלנו -שהינו מסורת ארוכת שנים8
החג החל כאירוע מיוחד שהתקיים לציון סוף עונת הרחצה בבריכה 8היו ימים בהם הייתה לנו רק
הבריכה החיצונית ,שנפתחה בחודש מאי בסופי שבוע וחגים 8בחודשי חופשת הקיץ הייתה
הבריכה פתוחה במשך כל היום שכלל גם הפסקת צהריים בין השעות  ,91801-90801שעות בהם לא
הייתה כניסה למתרחצים ובבריכה התקיימו שיעורי השחייה לדור ההמשך 8עונת הרחצה
הסתיימה בסוף חופשת סוכות 8חג המים נחגג בשבת האחרונה של העונה 8כל המתקנים
והמשחקים נבנו ע"י תושבי הכפר ,נערכו טורנירים בכדורגל במגרש ,משחקי כדורמים ,והבריכה
כולה הייתה מוקפת במתקני משחק ,חלקם מחוץ לבריכה חלקם בתוך המים הכל תוצרת בית8
חגיגה אמיתית!
בשבת האחרונה חגגנו את חג המים אבל הקונספט כבר שונה 8חוץ מתחנות מלאכת היד לא
הייתה שום תחנה "תוצרת בית" 8כל התחנות נרכשות ומופעלות ע"י עובדים של חברת
המתקנים 8אנחנו צריכים לדאוג ל"כוח עזר" כדי להוריד את מחיר המתקנים אחרת נחויב
בתשלום גם עבור עבודתם של המשגיחים הנוספים8
הבריכה הייתה מלאה בתושבי הכפר ובני משפחה ,הייתה אווירת שמחה והתלהבות 8לא היה גיל
שהיה מקופח 8קישוט הבריכה היה צבעוני ושמח ובהחלט תרם לאווירה8
מי שלקחה על עצמה את ארגון היום המוצלח הזה הייתה אירית אברהמי (שוורץ) שנתקלה בלא
מעט קשיים השנה ולמרות הכל הצליחה להפיק אירוע שמח ונחמד8
אירית אספה צוות שתמך ועבד ,גם הנוער הנהדר שהגיע לעזור בהקמה ובתפעול עבד נפלא8
תודה לאירית ולכל צוות החג ובמיוחד לאלו שהוזעקו בדקה ה  11ובכל זאת הגיעו בכיף8
רק בעבודת צוות ,עם מתנדבים רבים – מכל הגילאים ,נוכל להמשיך לקיים אירועים נהדרים
שכאלו8
מתנדבים נוספים לוועדת תרבות מוזמנים להתקשר אלי 8השנה רק מתחילה והמלאכה מרובה!
שנה טובה לכולנו!
ג'ודי -יו"ר ועדת תרבות8
חג המים 1.02
אז מה היה לנו 888המון ילדים בכל הגילאים שמחים ונהנים ,קופצים למים ועל המתנפחים8
במגלשות ובבאנג'י והרבה מהם גם השתתפו בתחרויות השחייה המסורתיות8
בהזדמנות זו אנו רוצים להגיד תודה ענקית לכל העוסקים במלאכה ,בזכות צוות טוב ומתנדבים
הגענו לתוצאות טובות
צוות החג :צילי גולן ,ליאור גניש  ,הילה שגב ,קארין שטרכמן ,מורן דותן ,עינבל שליט ,דנה
עמיר ,מרי חילוואי ואירית אברהמי
המתנדבים :איתי אורן ,עמית טאובר ,איל גולן ,זוהר קלר ,אבי אבישר ,נמרוד פארן ,ניר סבן0
תחרויות השחייה :עדנה לביא ,אילנה סמו ,יעקב מורד (ונכדיו) ,שחף מוסקוביץ ,אילן שחר,
עינבל פרי ,אירית כרמי ,טל שחם וחן גלאור
לנוער שלנו :יובל אורן ,לרון גרשטיין ,רועי פינר ,עידו קרבס ,גיא אזולאי ,רותם מתיתיהו ,עמית
סולימן ,עומר ליטבק ,שילי בן שימחון ,שני טייכמן ,יובל גואל ,בר יפהר ,עידן אלפי ,אתי
חלמיש ,לאור גרשטיין ,יובל רייס ,עידו סולימן ,אופיר כרמי ,גאיה אדמון ,תמר אפרתי ,מיקה
קלר ,גבריאל אברהמי ,נועה פייגלר ,רז כהן ,בר יפהר ,לאור גרשטיין ,עידו סולימן ,מיקה
דוביצקי ,יריב עוזיאל ,שני טייכמן ויהב סמוראי
תודה מיוחדת לכל ההורים שהתנדבו בשמירה על המתקנים8
תודה גם לאמיר בן יהודה ,בסיל ,דפנה פרנק וניצן שגב על המוסיקה8888
ואם שכחנו מישהו  -סליחה
אחרונות חביבות לג'ודי זיו ומלי שצר שכל אחת ואחת מהן עושה עבודה נפלאה8
שנה טובה וחג שמח!
אירית אברהמי
3

בית הכנסת

מפגש לקראת החגים

לקראת החגים הקרובים נערוך בבית הכנסת מפגש ליד שולחנות ערוכים
ונטעם מהחוויה של החגים באומר ובצליל
המפגש יהיה בהשתתפות החזן אריאל דבש שילמד אותנו שירים ומנגינות מתפילות החג8
המפגש יערך בבית העם ביום ה' ,כ"ג אלול תשע"ז ,94811895 ,בשעה 91:01
הציבור מוזמן
ועד בית הכנסת והרב שיר

מתנ"ס אזורי
הפנינג:
ביום חמישי  9481895בשעה  95:01ברחבת בית הכנסת המשותף בהדר-עם
בשיתוף ועד בית הכנסת והמועצה הדתית
הפנינג משפחות לקראת חגי תשרי
בתוכנית :סדנא חגיגית הכוללת:
הכנת צנצנת דבש ,הכנת בתי מזוזה ,הכנת נרות צבעוניים ,סדנא להכנת שופרות
תירס חם  9שערות סבתא  9פופקורן  9שתיה וכיבוד קל
לכל המשפחה – בואו בשמחה הכניסה חופשית!
יום ראשון  9481895בשעה  95:01בבית העם בית יצחק
שעת סיפור" :עץ התפוחים של מר זוטא" מאת אורית רז עם השחקן גבריאל הדר
בגינה של מר זוטא צומח עץ תפוחים יבש ומכוער שלא מניב פירות 8לעומת זאת שכניו מתגאים
בגינותיהם המפוארות 8מהו הסוד שבגללו השכנים מצליחים והוא לא? ואיך פתאום הופיעו הרבה
תפוחים על העץ שלו? לגילאי  0-.מחיר ₪ 91 :לילד

פירוט של חוגי הילדים מופיע בסוף הגיליון
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נוער בית יצחק
לאחר חופשה ארוכה ומלאת חוויות אנחנו שמחים להתחיל שנת פעילות חדשה8
אנו מברכים את חניכי שכבת ד׳ המצטרפים לתנועת הנוער ואת בוגרי שכבת ח‘ בהצטרפותם
לשכבה הבוגרת  -נאחל להם הצלחה8
כמו כן ,נאחל הרבה הצלחה לרונאל אנופה שמגיעה אלינו ממרחבים ותהיה הגרעינרית שלנו במשך
השנה!
כרכזת חדשה ,החוזרת למקום בו גדלה והתחנכה ,חשוב לי לשתף אתכם בתחושות ההתרגשות
והגאווה הממלאות אותי 8זכות גדולה ניתנה לי  -להוביל את הנוער שלנו8
בחודש הקרוב נקבע מטרות ויעדים ,נכיר את התוכנית השנתית ,נעבוד ונגבש את צוות הסניף אשר
יהיה חזק וערכי  -הכל בשביל להתכונן היטב ולקבל את פני החניכים בצורה הטובה ביותר8
*סניף בית יצחק יהיה פתוח לקבל אליו את כל המעוניינים בכך משכבות ד-י״ב*
פתחו יומנים:
 ,91:11 ,11811חשיפת השיבוצים בפני הצוות
 9.-91811השתלמות פתיחת שנה לשכבה הבוגרת (ט׳-יב) ביישוב בית חנניה
(91:11 ,91811ערב רה״ש) נקיים את חלוקת השנות טובות המסורתית (נפגש בסניף ,יש להצטייד
בכובע ,בקבוק מים ,נעליים נוחות וסנדוויץ'(מומלץ)8
 91-11891טיול שכב״ג
 94891טקס פתיחת שנה! בסיום הטקס תיערך שיחה עם הורי כיתות ד׳ המצטרפים 8כמיטב
המסורת חולצות תנועה ראשונות יחולקו לחניכי השכבה בטקס8
 95891פעולה חגיגית ראשונה במרכז הנוער8
טיול פתיחת שנה :טיול של יומיים המתקיים לפי אזורים ופותח לנו את שנת הפעילות בצורה
חווייתית! שכבת ד'-י"ב8
ישנם שני מועדים אפשריים (סופ״ש האחרון של אוקטובר או הראשון של נובמבר) ,בזמן הקרוב
נדע באיזה סבב אנחנו ונפרסם במייל מסודר8
* תאריך פעילות היכרות לשכבת ד' יפורסם בהמשך8

שנה של עשייה ,צמיחה והגשמת חלומות ,של אהבה וסבלנות כלפי האחר,
ולנוער המדהים שלנו-הצלחה בלימודים ובפעילות האינסופית0
אסנת כץ גל ,רכזת הנוער
וצוות נוער בית יצחק 01.02-1.02

”השחף המגביה עוף הוא זה המרחיק ראות"
(ג'ונתן ליווינגסטון השחף ,ריצ׳ארד באך)

 Noarby08@gmail.comאסנת כץ גל 886-5828658
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מועדון  03ונהנים
 ביום שלישי  9981בשעה  9.:11במועדון לחבר בקיבוץ מעברות בהנחייתה של אסנת גולדפרב
ארזואן "וזוהי רק ההתחלה" הרצאה חגיגית ומוזיקלית לקראת חגי תשרי8
 ביום שלישי  9181בשעה  95:91ירצה בן הכפר ,יהודה שפר (ויילר) ,הנושא" :פרשת נפילתם של
כ  00..ארץ ישראלים בשבי הגרמני במלחמת העולם השנייה "
התכנסות במועדון בשעה 95:11

ההרצאות מתחילות בשעה  ,02:00נא לדייק0
שנת הפעילות במחלקת ותיקים של המרכז הקהילתי האזורי מתחילה
ההרשמה למכללה ,למועדון טרום בכורה ולהצגות עם הסעה נעשית בוועד8
הרשמה להצגות בהיכל התרבות בנתניה תיעשה במרכז הקהילתי8
חשוב לציין בעת ההרשמה למכללה ולמועדון הסרטים אם מעוניינים בהסעה0
תשלום  -אפשר ומומלץ לשלם בכרטיס אשראי8
חשוב שכל מי שיש לו כתובת דוא"ל יציין אותה כדי שיוכלו לעדכן את התושב ישירות אודות תכנים
חדשים ושינויים8
רצוי להירשם למופעים ,לנופשונים ולטיולים מוקדם ככל האפשר כיוון שמספר המקומות מוגבל0
כל הקודם זוכה0

מועדון טרום בכורה – רואים לפני כולם
החוג יתקיים בימי שלישי (אחת לחודש) באולם בעין החורש
בהנחייתם של רחל אסטרקין ומרצים אורחים
המפגש הראשון ב 94891ההרשמה נמשכת
"בשביל המוח"
ד"ר יוסי חלמיש – רופא ומרצה העוסק בחקר המוח8
ד"ר יצחק נוי – היסטוריון ,סופר ,עיתונאי ומגיש תוכניות רדיו8
המפגשים יתקיימו בימי ג' בין השעות  99:11 -91:01באולם בעין החורש 8מתחילים ב0891
לא תתאפשר כניסה חד פעמית 8הקורס ייפתח אם יהיו מספיק נרשמים8

יהורם גאון
חתן פרס ישראל בזמר העברי ותזמורתו 010.0002 0שעה  10:..בריכת קדם
ההרשמה ישירות בטלפון  11-5..1114או באתרwww.hefer.org.il :
** למבקשים הסעה בלבד – יש להירשם במחלקת ותיקים

** תרבות יום רביעי **
היכל התרבות נתניה –  .הצגות – שעה  91:11מינוי כולל איסוף מהיישוב! בלי דאגות8888
ניתן לקבל טופס הרשמה במשרד הוועד

ירדנה ארזי והגבעטרון
 9.:01 1899895אולם תרבות קיבוץ עין החורש
 ₪ 91לכרטיס! הרשמה בתשלום בלבד במשרד הוועד ,כולל הסעה (יש לציין בזמן ההרשמה)8
מספר מקומות מוגבל 8כל הקודם זוכה 8פרטים נוספים 11-.1.9.049.150099 :מח' ותיקים8
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מכתבים למערכת
הסדרת התנועה והחניה במתחם הציבורי של האגודה והועד המקומי בבית יצחק שער חפר
לפני כחודש הסתיימו עבודות הסדרת התנועה והחנייה ומן הראוי לשבח על התוצאה הטובה של
ההסדרה 8זכינו לתנועה ומקומות חנייה טובים יותר ,בטוחים יותר ויפים יותר ועל כן יש להודות לכל
אלה שעסקו במלאכה8
ובכל זאת מבקש להאיר נקודה אחת שראויה לשינוי (לא לשיפור)  -מול הדואר והוועד המקומי קיימת
״חניית ותיקים״  -חנייה בלתי אפשרית בנתוני המקום  -למרות שמקומות החנייה שם רחבים מאד
הרבה מעבר לנדרש בתקן לא מצליחים רוב החונים שם להחנות את רכבם בהתאם לנדרש מבלי לחסום
מקומות חנייה שכנים ו -או לסכן רכבים שכנים ביציאתם מהחנייה לדרכם8
על הכשל התכנוני הזה הערתי לנוגעים בדבר (בוועד ובאגודה) עוד לפני הסלילה והנחת המדרכות
והתשובה שקבלתי היא שהמתכנן לא מוכן לשנות ואם ייעשה שינוי הוא לא יאשר את תקינות הביצוע8
מבקש להדגיש שבחניות שלא נמצאות על כבישים סטטוטוריים לא נדרשת חתימת מתכנן וגם אם
הייתה נדרשת ראוי היה במקרה זה להחליף מתכנן8
לא יתכן שמידי יום חונים שם נהגים (כל פעם אחרים) ורובם חונים באופן מסוכן ובזבזני מבחינת
מקומות החנייה 8בתכנון אחר ניתן היה להגדיל את מספר החניות במקום חיוני זה8
מכיוון שפניתי לכל הגורמים המוסמכים ונעניתי בהעברת האחריות מהאחד לשני חשבתי שנכון יהיה
להעביר את הנושא לידיעת הציבור כדי שהסכנה בחנייה היום לא תיהפך לתאונה מחר8
(הפניה שלי לוועד ולאגודה הייתה למנהלים)
חגי גולן
תגובה למכתבו של חגי גולן
תודה לחגי על מחמאותיו בשם כל העושים במלאכה – האגודה ,הוועד המקומי ,המתכננים והקבלנים
המבצעים8
במהלך העבודות הגיעו גם לוועד וגם לאגודה הערות מתושבי הכפר על החניות ,הכבישים ,הסדרי
התנועה החדשים וכיו"ב8
ההערות הועברו למתכנן התנועה נעם ליבנה ,שהתבקש להתייחס אליהן( 8במקרה אחד הוועד אף ביקש
חוות דעת נוספת)
מכתבו זה של חגי הועבר אף הוא לנעם להתייחסותו8
להלן תשובתו:
הרצל שלום,
להלן התייחסות קצרה8
במהלך התכנון בחנו באזור הנדון תכנון חניה ניצבת למול חניה בזווית 8לאור העובדה שאורך החנייה
והסידור המתקבל בקשתות בעלות רדיוס קטן איננו מיטבי בחרנו בחלופה המקובלת יותר של חנייה
ניצבת8
בהתאם להנחיות תכנון (אין תקן בנושא) נקבעו המידות כך שיתאימו לרמת שרות  ,9שהינה רמת
השרות הגבוהה ביותר8
הסיבה שמקומות החנייה באזור זה "רחבים" ביחס למקומות אחרים הינה עקב העובדה שרוחב
המעבר קטן מהרגיל מה שמחייב לפי הנחיות התכנון רוחב חניה "גדול" יותר8
לדעתנו תחת האילוצים הקיימים התכנון שנבחר היה המיטבי האפשרי לאזור זה8
נשמח להוסיף פרטים במידת הצורך8
בברכה נעם,
נעם ליבנה הנדסה בע"מ
וסוף דבר ,אני מבקש להודות להנהלת האגודה ולמנכ"ל שאול מקורי ,על שיתוף הפעולה ההדוק בכל
שלבי העבודות מהתכנון ועד סיום הביצוע8
בברכה ,הרצל חסון ,יו"ר הוועד
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תודות
ביום שבת האחרון חגגנו לבננו רון את בר המצווה שלו בטקס עלייה לתורה בבית הכנסת ,בכפרנו8
אנו רוצים להודות לאלי אבני על השעות הרבות שהשקיע בלימוד ההפטרה ,על המקצועיות שלו ועל
הביטחון הרב שנטע בו8
תודה לרב שיר על הובלה וניהול של טקס מרגש ומקסים תוך הבנה ורגישות לכולנו8
תודה למיכל מושקוביץ על העזרה בארגון ,על ההקשבה ועל הסבלנות הרבה8
למלי שלנו שתמיד נמצאת שם לכל דבר ,לכל קהל המתפללים שהשתתפו בשמחתנו ,למשפחות
ולחברים שבאו לכבד אותנו בנוכחותם ולשמוח בשמחתנו8
וכמובן לחברות היקרות כל כך שעזרו ותמכו לפני ,תוך כדי ואחרי האירוע ואיפשרו לנו ליהנות
מהשמחה8
תודה רבה מכל הלב8
מאיתנו ,משפחות וייס וצופי8

הודעות
דרוש/ה עובד/ת לארכיון בית יצחק
דרישות התפקיד :ניסיון בעבודת מחשב
סבלנות ,התמדה וכושר ניסוח טוב בעברית
הכרות עם הכפר
מתאים גם לנוער בוגר
היקף המשרה :עד  91שעות שבועיות בשעות הפעילות של הוועד
יש להציג מועמדות לליאת במשרד הוועד 11-..995.1
או במייל archivebi@gmail.com

פינת המודעה הקטנה
מחפשת בייביסיטר בגילאי התיכון או אחרי צבא ,לשעות אחה"צ-ערב חן
לפעמיים בשבוע (עדיף קבוע)8
רמי כץ
להשכרה 911 :מ"ר במחסן ביצים בבית יצחק ,לאחסון או כמחסן
לוגיסטי 8מיידי8
חוג האומנות של לנה חוזר 8בחוג נלמד ציור ,פיסול בחימר ,דאס
ובחומרים טבעיים 8מוזמנים להתקשר!
רתם זיו
מחפשת מטפלת 9בייביסיטר לבתי בת החצי שנה 8שלוש פעמים
בשבוע ,ימים מלאים החל מאמצע אוקטובר8
סובארו פורסטר  ,911מודל  ,911.לבן ,מצב מעולה ,מטופל בחברה  +רונן
טסט לשנה
מירה זימן פותחת את ביתה עם אומניות נוספות למכירת תכשיטים
עבודות יד ,עבודות אומנות בזכוכית ,ציורי שמן והדפסים של מירה
זימן ועוגות ביתיות 8יום א'  99-95 9191995ברחבת הבנים  9.א8
8

119-44994.9
114-1991.99
119-011190.
119-.55.19.
111-.190594

אנו משתתפים בצער המשפחה
על מות

אנו משתתפים בצער המשפחה
על מות

פטר טאור ז"ל

פרחה חבושה ז"ל
מתושבי הכפר

מתושבי הכפר

לשוש הירש ולכל המשפחה
משתתפים בצערכם במות האב

יצחק בצלאל

מהחברים

לשוש הירש ובני ביתה
משתתפים בצערכם במות אביך
יצחק בצלאל ז"ל
מחברי רשות הבריכה ועובדיה

לשוש הירש ובני ביתה
משתתפים בצערכם במות אביך
יצחק בצלאל ז"ל
מחברי הוועד המקומי ועובדיו
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חוגים לילדים
המרכז הקהילתי בעמק חפר פותח השבוע את פעילות החוגים בבית יצחק לשנת תשע"ח ,מבחר מגוון
ואטרקטיבי של חוגים חלקם ממשיכים משנים קודמות וחלקם חדשים 0כמו תמיד אנו פתוחים
לרעיונות חדשים ונשמח לשמוע מכם 0שתהיה זו לכולנו שנה נפלאה ופורייה שנה של עשייה ויצירה0
לפרטים נוספים והרשמה ,הנכם מוזמנים לפנות לרכזת החוגים טל דר:
taldar64@gmail.com .00-0101010

 כושר ותזונה לילדים ולנערות
בהנחיית :שירלי שבו ,בעלת תואר ראשון בוגרת מכללת וינגייט ,מאמנת תזונה ומלווה משפחות
מסגרת מחבקת של אורח חיים בריא הכוללת אימוני כושר ,אתלטיקה וריצה  +מפגשי
תזונה המותאמים לילדים 8הפעילות כוללת שני אימונים שבועיים של ריצה וספורט וכן מפגש בן חצי
שעה העוסק בנושא תזונה בריאה8
התכנית מסייעת בהטמעת העיסוק בספורט ,תוך עידוד ולקיחת אחריות על קיום אורח חיים בריא
והקשבה לגוף 8דגש על התאמה והתייחסות אישית לצרכיו ויכולותיו של כל ילד ,העצמה והתמדה8
שימוש באלמנטים מעולם המשחק להגברת המוטיבציה לאורך זמן8
הילדים ישתתפו במרוצים ואירועים מיוחדים במהלך השנה8
קבוצות נפרדות לילדים (גילאי  ).-99ולנערות בלבד (גילאי 8)+99

 איפור תיאטרון ואפקטים
בהנחיית :מאיה גרגו ,מאפרת מוסמכת בוגרת בית הספר לאיפור קולנוע ואפקטים מיוחדים
בחוג נלמד כיצד יוצרים איפור מרגש ,תחפושות פנים ואפקטים מיוחדים מעולמות תוכן שונים:
תיאטרון ,קולנוע ,טלוויזיה 8החוג יוצר מרחב של למידה יצירתית דרך החושים ,מעודד יצירה בשיתוף
פעולה בין המשתתפים ,מטפח חוויה של הצלחה ויכולת 8כל משתתף מקבל מזוודה אישית של איפור
אפקטים ופלטת צבעים לשימוש במהלך החוג ולתרגול בבית8

 קרמיקה ופיסול בחומר
בהנחיית :דליה דותן ,בוגרת המדרשה לאומנות
במסגרת החוג :הכרת החומר ותכונותיו ,לימוד יסודות הפיסול ,עבודה במגוון של טכניקות (חוליות,
משטחים ,הטבעות)8
לימוד של תורת הצבע ושימוש במבחר של סוגים – גלזורות ,אנגובים ,אקריליק ,וגם לימוד של תהליך
ייבוש החומר ושריפה בתנור קרמי8

 שחמט לילדים
בהנחיית :בסיל מלקר ,מדריך מוסמך של איגוד השחמט ,מורה ומחנך הרואה את הפצת
השחמט לילדים כשליחות0
משחק השחמט הוא אחד המשחקים המורכבים והמצליחים ביותר בכל העולם ,שהוכח
ככלי המסייע בהעלאת מנת המשכל ובפיתוח כישורי חשיבה 8
משחק השחמט משפר את היצירתיות ,הזיכרון ,מגביר והיכולת לפתור בעיות ,משפר את הקשב
והריכוז ,מלמד תכנון וראיית הנולד ומגביר את ההערכה העצמית8
החוג מיועד לילדים החל מהצעד הראשון ועד לשחקנים מנוסים  -החל מחוקי המשחק וכלה בתכנוני
טקטיקה ובניית אסטרטגיה כולל פתרונות חידוני שחמט ואף נשתתף בתחרויות חיצוניות8
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 הוקי גלגיליות
בהנחיית :יואב זמיר
משחק קבוצתי שכולו על גלגלים 8ענף ספורט ייחודי ,שונה ומרגש8
לימוד חוקי המשחק ,תרגול טכניקה בסיסית ושליטה במקל ובכדור ,מסירות ,תרגילים ושיווי משקל,
כל אלה במשחק צוות מלהיב וסוחף תוך שיתוף פעולה והדדיות ,עם הרבה יחס אישי8
המשתתפים לוקחים חלק בתחרויות ,ובמחנות אימון אזוריים8

 טיסנאות
בהנחיית :ירון חבוב ,בעל עסק "ירון אווירון" המתמחה בחוגים והפעלת טיסנים ,ותק
של כ 0.-שנים בתחום0
החוג משלב בניית טיסנים מעץ בלזה עם למידה על עולם התעופה והמדע 8החוג משפר את היכולת
המוטורית ובמסגרתו הילדים בונים דגמים רבים ומגוונים ,מהפשוט אל המורכב 8למידת הטסת טיסני
רדיו בסימולטור ממוחשב ,וכפרויקט סיום בניית טיסן מנוע מגומי עם כנפי נפח ומוטת כנפיים של 51
ס"מ 8הילדים נעזרים בכלי עבודה ,דבקים ,נייר שיוף ושרטוטים ,ולומדים להרכיב את הטיסנים בצורה
מדויקת ונכונה8

 גיטרה
בהדרכת :דן מאיר -בוגר מכללת רימון מלחין כותב ומפיק בעל ניסיון של כ 01-שנה בהוראת הגיטרה0
שיעור פרטי של שעה המתאים לכל הגילאים והרמות 8במסגרת החוג ילמדו המשתתפים סגנונות
שונים :רוק ,פופ ,בלוז וג'אז

 התעמלות אתגרית לגיל הרך
בהנחיית :הילה בר – לב ,בעלת תואר  B.edשל מכללת וינגייט ,עם התמחות
בגיל הרך ,בוגרת שיטת child'space
התעמלות אתגרית לגילאי  81-0החוג משלב בתוכו את כל מרכיבי הכושר והמוטוריקה דרך פעילות
מאוד אקטיבית ,צבעונית ומגוונת8
התעמלות הורים וילדים לגילאי  0-9שנים 8שיעור חווייתי להורה ולילד החושף את הילד ליכולות
הגופניות שלו ומגרה את חושיו ,בעזרת חפצים שונים ובליווי מוזיקה8

 התעמלות וכושר גופני בקבוצות קטנות לגילאי 99 - 5
בהנחיית :הילה בר – לב ,בעלת תואר  B.edשל מכללת וינגייט ,עם התמחות בגיל הרך ,בוגרת שיטת
child'space
יש לך חלום להצליח לעשות עמידת ידיים?יש לך חלום לדעת לעשות שכיבות סמיכה? העבודה
בקבוצות קטנות משולבת גילאים 8עובדים על חיזוק גמישות כוח קואורדינציה וסיבולת תוך הצבת
מטרות גופניות אישיות

00

טבלת ריכוז לפי ימים  -חוגים לילדים
יום

שם החוג
קרמיקה ופיסול
בחומר

ראשון

כושר ותזונה –
ילדים
כושר ותזונה –
נערות

מדריך

מקום

גיל

שעה

גן אורה

חובה – ב'

10:0014:00
14:0010:00
10:6014:11
14:1110:00
10:0014:00
14:0010:00
10:0010:00
10:0014:00
14:0010:00
14:0010:00
10:0014:00
14:0010:00

דליה
דותן

שירלי
שבו

שחמט

בסיל
מלקר

שחמט

בסיל
מלקר

ג'-ו'
מועדון
ספורט

0-11
10+

מועדון
פיס

מתקדמים
מתחילים
מתקדמים

מועדון
פיס

שני
התעמלות
וכושר גופני
איפור תיאטרון
ואפקטים
התעמלות לגיל
הרך

הילה
ברלב
מאיה
גרגו

מועדון
ספורט
גן אורה

הילה
ברלב

מועדון
ספורט

מתקדמים
מתקדמים
שעתיים
4-10
ג' ומעלה
6-7

שלישי

הוקי גלגיליות

מתחילים

הורים
וילדים עד
גיל 6
7-1
א'-ג'

יואב
זמיר

מגרש
כדורסל

שירלי
שבו

מועדון
ספורט

10+

ירון
חבוב

גן אורה

א'-ו'

דן מאיר

מועדון
פיס

א' ומעלה

ד'-ו'

רביעי

חמישי

כושר ותזונה –
ילדים
כושר ותזונה –
נערות
טיסנאות
גיטרה

0-11

02

10:1114:00
14:0014:71
14:7110:60
10:6010:11
10:1100:11
10:6014:71
14:7110:00
14:7110:71
בתיאום עם
המדריך

מחיר
חודשי
₪ 000
₪ 00
חומרים
₪ 000
פעמיים
בשבוע

₪ 000

₪ 000

₪ 610
₪ 000
₪ 000
₪ 60
חומרים
₪ 000

₪ 100

₪ 000
פעמיים
בשבוע
₪ 101
₪ 00
חומרים
₪ 710

