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

גיליון מס' 0101

יום שישי ,כ"ד באלול תשע"ז 01 ,בספטמבר 7102

מרוץ בית יצחק-שער חפר ה4-
ע"ש שי עופר ז"ל
יום שישי1.00.01.02 ,

כולם מוזמנים להירשם באתר4 SPORT LIVE :
ללחוץ על התמונה "מרוץ בית יצחק" ולהירשם.
גזור ושמור
סייר 350-193/015 447/
אילן וגנר – רב"ש 353-505333/
משטרה  933מד"א  939כיבוי אש 934
מוקד מועצה  31-31/003074או 93/

טיפקס בבריכה!
שבת  41.41.41בשעה 04:11
כניסה החל מהשעה 02:02
מחיר ₪ 57 :למבוגר במכירה מוקדמת (עד תאריך 30.32.35 :בשעה  ₪ 72 )30:22לילד עד גיל 37
 ₪ 322למבוגר בערב המופע
ההרשמה באתר האינטרנט של המועצהhttp://www.hefer.org.il :
או בטלפון20-6063807920-6050000:

הודעות משרד הוועד

גרוטאות ביתיות בלבד
מיום חמישי ה 34.20.0235-ב 26:22 -בבוקר ועד יום ראשון ה 35.20.0235 -ב25:22 -
תוצב במרכז המיחזור בשער חפר פינה לפינוי גרוטאות ביתית בלבד.
להזכירכם :אין להשליך פסולת חקלאית ,פסולת בניין ,פסולת מעסקים ומוצרי חשמל
למיניהם .מי שיש ברשותו פסולת כזאת עליו להזמין מכולה פרטית.
את הקרטונים ומוצרי הנייר יש להעביר למרכזי המיחזור .תושבים המעוניינים להעביר מוצרי
חשמל וגרוטאות גדולות (ספות ,ארונות ועוד) מתבקשים לפנות למלי בטלפון 270-0000403
אנו מבקשים לא להשליך גרוטאות מחוץ למתחם המוגדר המקום מצולם  04שעות ביממה

הפסקת חשמל יזומה
לצורך גיזום של עצי הפיקוס ברחוב הוורדים ,תתבצע הפסקת חשמל יזומה ביום ראשון ה-
 35.0.35בין השעות30:22- 26:02 :
ברחובות הבאים:
דרך נירה ,דרך השרון ,האילנות ,הכלנית ,החצב ,המגדל ,הוורדים ,הראשונים ,הלילך ,העירית,
העלייה ,הגפן ,התאנה והבוסתן.

תרבות

יום ראשון  04.0.35בשעה  35:02בבית 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 .לעומת זאת שכניו מתגאים
בגינותיהם המפוארות .מהו הסוד שבגללו השכנים מצליחים והוא לא? ואיך פתאום הופיעו הרבה
תפוחים על העץ שלו? לגילאי  0-8מחיר ₪ 07 :לילד

פירוט של חוגים למבוגרים מופיע בסוף הגיליון

בית הכנסת

זמני התפילות לקראת החגים
סליחות  -לאור הלקח והניסיון משנה שעברה אנו נאמר את הסליחות מידי ערב בשעה  03:22מיד
לאחר תפילת ערבית .השנה אנו מתחילים לומר את הסליחות במוצ"ש הקרוב .38.20.35
רק שלושה ימים לפני ראש השנה וממשיכים בעשרת ימי תשובה עד יום הכיפורים.
36:02
ראש השנה הדלקת נרות וכניסת החג
36:37 02.20.35
תפילת ליל החג יום ד'
26:22 03.20.35
שחרית יום ה'
32:37
בשעה
תקיעת השופר תחל במשוער
36:37
מנחה ותפילת "התשליך"
יום שני של חג (יום שישי)
36:37
שחרית  26:22מנחה וקבלת השבת
תקיעת השופר ביום השני תחל המשוער בשעה 32:37
36:35
שבת שובה הדלקת נרות של שבת
מנחה וקבלת השבת  36:37שחרית  6:22מנחה 36:22
צום גדליה יום א' 04.20.35
36:77
שחרית  28:02מנחה  36:22גמר הצום
השנה ,לצערנו הרב ,נפרדנו מזאב שצר ז"ל שהיה גזבר נאמן של בית הכנסת שנים רבות .את
מקומו החליף במסירות רבה יוסי סולימן (חתנו של שלמה רייס) בית הכנסת זקוק לתרומותיכם
כל תרומה הינה מוכרת לצורך זיכוי ממס .ונודה לכם על העברת התרומות ליוסי.
2

נוער בית יצחק
אז מה היה לנו השבוע…?
במוצאי שבת חשפנו בפני השכבה הבוגרת (ט׳-י״ב) את שיבוצי התפקידים שלהם לשנה הקרובה.
תודה לי״בניקים אשר הרימו אירוע ״סיפתח״ מרשים לשנת הפעילות והציבו רף גבוה להמשך
השנה!
הסניף שלנו עבר יום ניקיונות מקיף  -שכלל את חדרי השכבות השונות ,מועדון שכב״ג ואפילו
* נשמח לקבל ספות במצב טוב*
המחסן!
בסופ״ש החולף התארחו אצלנו בסניף שכב״ג צור יצחק לסמינר פתיחת השנה שלהם וממש ברגעים
אלו  -אנחנו עושים ״החלפת דירות״ עם בית חנניה  -אנחנו בסופ"ש של למידה והיכרות בהשתלמות
של פתיחת השנה שם  -והם מתארחים אצלנו!
אירועים קרובים (נא לשים לב לאילו שכבות מיועדת הפעילות)
ביום שלישי ה 0101 -יערך סיור סליחות אלטרנטיבי בירושלים לכיתות ז‘-ט' .הסיור מאורגן ע״י מחלקת
הנוער של המועצה .מחיר הסיור –  ₪ 72סיום הרשמה 38.0
( 1.0.1ערב רה״ש) נחלק שנות טובות לכלל הבתים במושב.
חניכי ה'-ח' מוזמנים בשעה  32:22למרכז הנוער ,נא להגיע עם חולצת תנועה ,כובע ,נעליים נוחות,
בקבוק מים וסנדוויץ' (מומלץ).
 32-20.32טיול שכב״ג
 34.32טקס פתיחת שנה! בסיום הטקס תיערך שיחה עם הורי כיתות ד׳ המצטרפים .כמיטב
המסורת חולצות תנועה ראשונות יחולקו לחניכי השכבה בטקס.
 35.32פעולה חגיגית ראשונה במרכז הנוער.
יום הזיכרון לרצח רבין :-ערב נוער לכיתות ז'-ט' – יתקיים ב 1000.-בעמק.
בערב זה תוצג תערוכה שתועבר ע"י רכזי נוער ומעגלי שיח שיועברו ע"י פורום הש"ש במועצה.
האסיפה הישראלית לכיתות ט'-י"ב – תתקיים ב 33.3-בת"א.
פרטים נוספים יתפרסמו בהמשך.
שנה טובה !
אסנת כץ גל ,רכזת הנוער

”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  33ונהנים
 ביום שלישי  30.0בשעה  35:37ירצה בן הכפר ,יהודה שפר (ויילר) ,הנושא" :פרשת נפילתם של
כ  00..ארץ ישראלים בשבי הגרמני במלחמת העולם השנייה "
התכנסות במועדון בשעה 35:22
 ביקור בחלקות ניסוי בגידול זני פרחי ליזיאנטוס מזנים שונים ובחלקם חדשים0
פיני עמיר מומחה בגידול ליזיאנטוס מזמין אותנו לסיור בחממות בעת שיא הפריחה.
החלקות הן בחלקן מסחריות ובחלקן ניסיוניות ,נמצאות בשדה יצחק ,כ 02דקות נסיעה מבית
יצחק.
ביום שלישי  08.0בשעה  35:22נצא ברכבים פרטיים ,בצורה מרוכזת ממגרש החנייה של בית פייס.
כל המעונינים להשתתף בסיור מתבקשים להרשם אצל פיני עמיר טל.01-1021152 0
בעת ההרשמה נא לציין במידה וצריך הסעה.
הנוסעים ברכבם הפרטי מתבקשים לציין אם יש להם מקומות פנויים ברכב.
למעונינים שאין באפשרותם להגיע עצמאית נדאג להסעה.
הדרכים בין החממות עבירות לרכב פרטי .משך הסיור כחצי שעה.
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 בהסעה0
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 להירשם למופעים ,לנופשונים ולטיולים מוקדם ככל האפשר כיוון שמספר המקומות מוגבל0
כל הקודם זוכה0
מועדון טרום בכורה – רואים לפני כולם
המפגש הראשון ב 04.32ההרשמה נמשכת
"בשביל המוח" מתחילים ב0.32
.
** תרבות יום רביעי **
היכל התרבות נתניה –  8הצגות – שעה  30:22מינוי כולל איסוף מהיישוב! בלי דאגות....
ניתן לקבל טופס הרשמה במשרד הוועד
טיול אוקטובר  439/יום שני 00.32.35
בהדרכתה של :רעות בירן
אוכל קיימות ושאר ירקות בעמק חפר
נתחיל את היום במושב אחיטוב המהווה היום את ראש החץ של גידול המלפפונים בארץ .משם נמשיך
ונפתח צוהר לחקלאות קצת אחרת " -הנבטים של אודי" נטעם ונשמע על סגולותיהם .נמשיך לחוות
קיימא במושב בארותיים ,למפגש מרתק על צריכת מזון ,חקלאות וקשר קהילתי ,ועל מגמת ה " slow
 "foodהעולמית .החווה המשפחתית משמשת כמקום תעסוקתי ייחודי לבני נוער.
שעת סיום משוערת ,30:02 :דרגת קושי הטיול :קלה ,מחיר הטיול ₪ 52 :לאדם
ההרשמה במשרד הוועד בתשלום בלבד .מספר המקומות מוגבל! כל הקודם זוכה!
* ביטול השתתפות יחויב בתשלום *
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ספרייה

ספרים חדשים בספרייה

לקטנטנים
לקחתי אגורה ,הלכתי לחנות – דתיה בן דור
אחות קטנה במתנה – מיכל הקטנה (ויצמן)
למה – יוסי גודארד
מכוניות  – 0דיסני
ביקילי – דן סנטאט
יערות העד המופלאים של אנרי רוסו –מישל מרקל

מרטין הבלרינה הקטנה – ז'ילבר דלאה
מה עושים עם סבתא – עדנה מזי"א
לארה והפרפרים – אורית רינגל אמיר
נחום-תקום – שושנה לויט
מניונים מכסחים – טריי קינג

לילדים
פרידה קאלו – איסבל סנצ'ס ורגארה
גילי בריא-לי – שאול מייזליש ורות עידו
המסע הגדול בעקבות חד-קרן – סינקו פול
גנוב על העולם – סינקו פול

מארי קירי – איסבל סנצ'ס ורגארה
גבס הוא אביזר אופנה – אליסון גותקנכט
תחתונים עם נקודות – אליסון גותקנכט

לנוער
הקיטנה להגשמת חלומות – בר בן יוסף
 00רמזים  – 0זהירות סופה – לינדה סו פארק
בון – המסע בעקבות הניצוץ – שומר האור – ג'ף סמית ילד חולות – שהם סמית
למבוגרים
נערת התה – ליסה סי
ספינת הכלות – ג'וג'ו מויס
הנוסעים – כריס פאבונה
עונות מעבר – דורית קלנר
המוזה – ג'סי ברטון
הצל של אמי – ניקול סקוט
כמה מוכר ,כמה זר – יפעת ארליך
כי גי – סמי ברדוגו
שמי לוסי בארטון – אליזבת סטראוט
סע הביתה ,ינקי – אודי מירון
עכשיו יותר ברגש – רן בן-נון
לדבר לעצמנו – אנדרס נאומן
השנה האחרונה – יגאל סרנה
הבצורת – ג'יין הרפר
רומן שחור לבן – עמוס טלשיר
מה שאליס שכחה – ליאן מוריארטי
הניקס – נייתן היל
אל תוך המים – פולה הוקינס
ביער אפל – רות וייר
דנקרק – היו סבאג מונטיפיורי
עמוד האש – קן פולט
אורנים – ימימה חובב

סונטה לגוסטב – רוז טרמיין
הנשף – אנה הופ
מעשה שלא היה – אבירם ברקאי
תגידי מה את רוצה – רביטל ויטלזון-יעקבס
חלב שנשפך – שיקו בוארקי
הנערה מהגן – פרנאז פורוטאן
לווייתנים שרים בעמק – רונה שפריר
גבר מאוהב – קרל אובה קנאוסגורד
תמיד גרנו בטירה – שירלי ג'קסון
אחרי המעשים – נתנאלה שלזינגר
בת דודתי לילי – איל חלפון
ג'ונתן ללא רסן – מג רוסוף
תספורת והרפתקאות אחרות – רינג לרדנר
מכה על חטא – פטריק פלאנרי
השוד – דניאל סילבה
בארבע ידיים – ענבל אלמוזנינו
הבטחה שהופרה – לינווד ברקלי
ווקמן – מעין בן הגיא
ארוחה בחורף – הובר מנגרלי
ילדות – קרל אובה קנאוסגורד
רווקים ואלמנות – ירמי פינקוס
עקוב אחר שינויים – סייד קשוע

הספרייה נמצאת במתחם בית הספר בבניין הראשון מצד דרום.
שעות הפתיחה בימים שני וחמישי30:02-38:02 ,
אפשר לשלוח הזמנות ,בקשות והודעות בדוא"ל לכתובת sifriya@beit-yitzhak.org.il
שנה טובה ולהתראות בספרייה  רותי
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קאנטרי בית יצחק
ההרשמה לחוגי הילדים ממשיכה!
חוג היפ-הופ ,חוגי בלט וג'אז ,קפוארה ,זומבה ,חדר כושר לילדים ,דניס הישרדות ,יוגה ילדים
והרשימה ממשיכה...
חוגי הילדים (למעט בית הספר לשחייה) כלולים במנוי משפחתי משולב
*חוגי הילדים מתקיימים  32חודשים בשנה
ניתן להגיע לניסיון ראשון בחינם לחוגי הילדים!
לפרטים נוספים( 20-6006202 :שלוחה  – 7דוראל)
בית הספר לשחייה של הקאנטרי
לימוד שחייה בקבוצות קטנות (עד  7ילדים)
אפשרות לשיעורים פרטיים  9זוגות ,קבוצות שיפור שחייה לילדים
קבוצות אימון שחייה למבוגרים ,שחייה טיפולית  9אלכסנדר במים  9הידרותרפיה
הנחה למנויים!
נשמח לראותכם !
את שעות הפתיחה שלנו ניתן למצוא באתר האינטרנט ,או בטלפון20-6006202 :

מרפאה

החורף מתקרב ואיתו גם חיסוני השפעת
החיסונים הגיעו השבוע למרפאה .ניתן לבוא להתחסן בשעות הקבלה .
ביום ראשון  35.0לא תהיה פקידה במרפאה.
במקרים דחופים ניתן לפנות למרפאות באזור  -שרונים או נאות גנים.
שתהיה לכולנו שנה טובה ובריאה ,צוות המרפאה

תודות

כיכר השדות והגנים
במסגרת פעילות גיבוש שכבות גן חובה  -כיתה ג' ,הפריחו לנו הילדים כיכר פורחת מפרחי קרמיקה.
הילדים עבדו בקבוצות ,יצרו ,צבעו ועיצבו את הפרחים.
היוזמה וההקמה בהתנדבות קרן תומר אלסברג ועל כך תודה גדולה לך
תודה -לילדי הגנים והכיתות ולהורים שעזרו
ולעינבל רייס שליט על העזרה
איריס פרידלנדר -יו"ר ועדת חזות הכפר וועד מקומי בית יצחק – שער חפר

בשבת האחרונה עלה בננו אלעד לתורה בפרשת ׳כי תבוא'
ברצוננו להודות לכל בעלי התפקידים ,החברים והשותפים לשמחתנו.
תודה לרב שיר שבסבלנותו ,חוכמתו ,פתיחות ליבו והעצמתו יצר חוויה מיוחדת באווירה מחבקת
ועוטפת.
תודה לאלי אבני שלימד את אלעד את הפרשה בסבלנות ובנועם.
תודה למיכל מושקוביץ שתמיד דואגת לפרגן לעודד ולשבח מכל הלב.
תודה לכל החברים היקרים שבאו לעזור בארגון שלפני ובארגון שאחרי במרץ ובאהבה גדולה.
תודה לכולם .החיבור הקהילתי שלנו באירוע שכזה מתגלה בשיא יופיו וחשיבותו.
תודה ,משפחת שורק
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ברכות
לאיה וארז וולף
מזל טוב לנישואי הבן
חצב עב"ל שני
מאחלים :סבתא אדלה,
משפחת טל ואלדי שחם
משפחת חוה ובועז ליבי

לעמית ואלי,
מזל טוב לרגל נישואיכם ,מאחלים לכם
שתשרה תמיד אהבה ושמחה במעונכם
מאחלים באהבה רבה,
משפחת דים המורחבת ,פלס ובסר.

פינת המודעה הקטנה
ליטל דותן (לנדאו) 270-6007306

בקליניקה של ליטל ,טיפולי פנים ,פדיקור ומניקור רפואי ,ג׳ל על
ציפורן טבעית ,שעוות ,עיצוב גבות ושפם לנשים וגברים כאחד.
מכוורת יעקובי :למכירה דבש טהור לא מחומם מכל סוגי הפרחים דני יעקובי
פנינה יעקובי
בצנצנות בכל הגדלים וכן חלות דבש .המכירה מתקיימת בביתי
בכל שעות היום .
גל קרבס
לרגל החג מכירת סחלבים יפים וזולים אפשר גם בערב ובשבת
אהובה קרבס

אנו משתתפים בצער המשפחה
על מות

נעמי (נני) פודלישוק ז"ל
מתושבי הכפר
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270-8767755
270-7070000
270-4807755
270-0880556

חוגי מבוגרים של מרכז קהילתי עמק חפר
המרכז הקהילתי בעמק חפר פתח את שנת פעילות החוגים בבית יצחק ,מבחר מגוון ואטרקטיבי של
חוגים לילדים ,לנוער ולמבוגרים חלקם ממשיכים משנים קודמות וחלקם חדשים 0כמו תמיד אנו
פתוחים לרעיונות חדשים ונשמח לשמוע מכם 0שתהיה זו לכולנו שנה נפלאה ופורייה שנה של עשייה
ויצירה 0שימו לב ,חוגי מבוגרים יתקיימו במידה ותהיה התעניינות0
הנכם מוזמנים ליצור קשר :טל דר – רכזת חוגים שלוחת מרכז חפר .00-0101010

 סדנת משחק למבוגרים
מנחה :דורון עמית ,שחקן הבימה המוכר גם מסרטים וסדרות טלוויזיה ואף זכה בפרס על תפקידו
בפסטיבל קולנוע בגרמניה .בעל תואר ראשון בבימוי והוראת התיאטרון ,למד משחק בישראל ובלוס
אנג'לס ומלמד משחק בסמינר הקיבוצים בשנים האחרונות
סדנת משחק למבוגרים ,השמה דגש מיוחד על מציאת קווים דומים בין דמויות מעולם הדרמה  -ובין
דמותו של השחקן היוצר .מציאת חיבורים בין סיטואציות בדיוניות ,לבין חייו האישיים של השחקן
המבצע ודיוק והעצמת המשחק ,דרך הרגשות והכוחות הקיימים באופיו הייחודי של המבצע.

 תפירה
מנחה :דורית בן חיים ,בוגרת בית הספר למקצועות האופנה ,ומורה מנוסה
לימוד יסודות התפירה .שימוש בגזרות מוכנות וגם תפירה חופשית של בגדים ושל מוצרים שונים.
השיעורים ניתנים בקבוצות קטנות .הקבוצות כמעט מלאות ,נותרו מקומות ספורים בלבד.
*** יש להצטייד במכונת תפירה

 פעילות גופנית לנשים בהריון ולאחר לידה
מנחה :רונן בן נון ,בוגר מכון וינגייט ומוסמך בתעודה באימון נשים בהריון.
שיפור מהלך ההיריון ואיכות החיים של האישה ההריונית ,דרך פעילות גופנית מותאמת ,העושה
שימוש במשקולות יד גומיות רצועות ופיט בול .יתרונות הפעילות הגופנית :הקלה בכאבי גב ,הקלת
תהליך הלידה ,הכנה ללידה ,שיקום לאחר הלידה ,חיזוק שרירים ,הרמת רצפת האגן ,טיפול בהיפרדות
שריר הישר-בטני ,ושיפור הדימוי העצמי.
מתאים לכל אישה – לא רק בזמן הריון ולאחר הלידה.

 חריזה ותכשיטנות למבוגרים
מנחהָ :שארי קלמן ,מעצבת וחורזת תכשיטים .מדריכה מזה  32שנים
החוג מעניק מיומנויות מוטוריות ועיצוביות בעזרת יצירה ודמיון ,התאמה ושילוב צבעים בחרוזים
בטכניקות שונות :שזירה ,פיסול ,הצלבות ,סריגה ופיוטי ,כל זאת תוך כדי שילוב סוגים שונים של
חוטים וחרוזים.

 קבוצת הורים בשיטת אדלר
מנחה -לאה שטרן -מוסמכת מכון אדלר
סדנה בת  32מפגשים בה ירכשו המשתתפים כלים להורות יעילה יותר ,תוך שמירה על יחסים ואוירה
טובה בין כל בני המשפחה :סמכות הורית ,בניית דימוי עצמי גבוה של הילד ,התמודדות עם התנהגויות
מפריעות ,חוקים וגבולות ,מריבות בין אחים ועוד.
הסדנה תתחיל ביום רביעי  3.33.0235בשעה .02:02

 ציור מבוגרים
מנחה :אלון פיליאן ,צייר ומורה לציור
כל אחד יכול לצייר .בחוג יוקנו כלים ללימוד ציור באופן פשוט ,הדרגתי ,נעים
ומהנה בקצב המתאים לכל אחד .התכנים שילמדו כוללים רישום בסיסי,
תחושת נפח ותלת מימד ,שימוש נכון באור ובצל ,יצירת פרספקטיבה .עבודה עם
עפרונות ,גרפיט ופחם .בהמשך החוג ,עבודה עם צבעים פלסטיים כגון צבעי אקריליק ,צבעי מים וצבעי
שמן.
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 קרמיקה ופיסול בחומר למבוגרים
מנחה :דליה דותן ,בוגרת המדרשה לאומנות
במסגרת החוג :לימוד מקצועי ומהנה במגוון טכניקות למתחילים ומתקדמים – פיסול חופשי ,לפי
מיצג ,תלת מימד ,כלים שימושיים ועוד...
צביעה במבחר גלזורות ושריפה בתנור קרמי איכותי.

 סל אומנויות
מנחה :רותי בזק ,עוסקת ומדריכה מזה שנים רבות בתחומי אומנות רבים ומגוונים.
בחוג נחווה מלוא הסל אומנויות :סריגת תיקים ,עבודה עם הדבקת מפיות ,יצירת פיצוצים ,מוביילים,
פסיפס זכוכית ופסיפס קרמי ,עבודות מיחזור ,חריזה מתוחכמת ,טכניקות פשוטות להכנת אביזרי
אופנה ועבודות לא שגרתיות נוספות.

 שחמט מבוגרים
בהנחיית :בסיל מלקר ,מדריך מוסמך של איגוד השחמט ,מורה ומחנך הרואה את הפצת השחמט
כשליחות.
משחק השחמט הוא אחד המשחקים המורכבים והמצליחים ביותר בכל העולם ,שהוכח ככלי המסייע
בהעלאת מנת המשכל ובפיתוח כישורי חשיבה .
משחק השחמט משפר את היצירתיות ,הזיכרון ,מגביר והיכולת לפתור בעיות ,משפר את הקשב
והריכוז ,מלמד תכנון וראיית הנולד ומגביר את ההערכה העצמית.
החוג מתאים למתחילים ועד לשחקנים מנוסים  -החל מחוקי המשחק וכלה בתכנוני טקטיקה ובניית
אסטרטגיה כולל פתרונות חידוני שחמט.

 סריגה
בהדרכת רותי ברקן
איזה כיף חוזרים לסרוג .הטרנד החדש -חוטי טריקו -שטיחים ,פופים ,תיקים קערות וקעריות .וכל
העולה בדמיון .לימוד טכניקה של סריגה במסרגה אחת ,ושתי מסרגות.
יצירתי  ,מרגיע ,ובעיקר חברתי .בואו לסרוג איתנו.
טבלת ריכוז לפי ימים  -חוגים למבוגרים
שם החוג
פיסול וקרמיקה

מדריך
דליה דותן

מקום
גן אורה

שעה
0:11-40:11

יום
ראשון

פעילות גופנית לנשים בהריון
ולאחר לידה
תפירה
תפירה
חריזה
סדנת משחק
סריגה
תפירה
שחמט
סל אומנויות

רונן בן נון
דורית בן חיים
דורית בן חיים
שארי קלמן
דורון עמית
רותי ברקן
דורית בן חיים
בסיל מלקר
רותי בזק

מועדון
ספורט
גן אורה
גן אורה
מועדון פיס
מועדון פיס
גן אורה
גן אורה
מועדון פיס
גן אורה

01:11-04:11
01:11-00:11
0:11-40:11
41:11-43:01
01:11-00:11
01:01-00:11
43:01-40:01
01:01-04:01
40:01-04:01

רביעי

תפירה
סדנת אדלר

דורית בן חיים
לאה שטרן

גן אורה
מועדון פיס

0:11-40:11
01:01-00:01

חמישי

ציור

אלון פיליאן

גן אורה

01:11-00:11

שישי

תפירה

דורית בן חיים

גן אורה

0:11-40:11

שני

שלישי
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מחיר חודשי
₪ 051
 ₪ 01חומרים
₪ 011
₪ 011
₪ 011
₪ 011
₪ 011
₪ 011
₪ 011
₪ 011
₪ 011
 ₪ 01חומרים
₪ 011
 ₪ 311בודד
 ₪ 4411לזוג
₪ 051
 ₪ 41חומרים
₪ 011

