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

גיליון מס' 6014

יום שישי ,ל' בתשרי תשע"ח 00 ,באוקטובר 0062

לרגל החזרה לשגרת הלימודים ,חוגים ופעילויות הנוער אנו מבקשים להזכיר לכלל הנהגים ברכבים,
אופניים ,אופניים חשמליות וכל כלי רכב אחר לנהוג בזהירות מירבית
לפני החג אירעו  2מקרים בהם כמעט ונפגעו ילדים בדרכם חזרה מבית הספר.
נהגים ,אנא שימו לב לילדים במעברי החצייה ולילדים היורדים מהאוטובוסים.
הורים ,אנא הדריכו את הילדים היורדים מההסעות לא לחצות את הכביש לפני נסיעת האוטובוס
מהמקום .יש לחכות עד ששדה הראייה פנוי.
וההולכים ברגל  ,אנא למדו את הילדים חצייה בטוחה של מעברי הכבישים (רוכבי האופניים צריכים
לחצות מעברי חצייה ברגל ולא בנסיעה).
בבקשה ,סעו לאט ובזהירות בתחומי הכפר ומחוצה לו.
המשך שנה בטוחה
ענבל רייס שליט ,יו"ר ועדת חינוך

מרוץ בית יצחק-שער חפר ה4-
ע"ש שי עופר ז"ל
היום! שישי1..0..1.02 ,

4 SPORT LIVE

כולם מוזמנים להירשם באתר:
ללחוץ על התמונה "מרוץ בית יצחק" ולהירשם.
ספרייה

הספרייה האזורית וספריית בית יצחק – שער חפר
בסיוע משרד התרבות – המחלקה לספריות

שעת סיפור בספרייה ביום א'  22.01בשעה 00:11
עם המספרת נגה ניר פוגל

האריה שאהב תות מאת תרצה אתר
"פעם היה אריה שאהב רק תות .לא בשר ולא גבינה ,רק תות פשוט ".יצירתה המחורזת ,המשעשעת
ורבת החן של תרצה אתר ,שהפכה במרוצת השנים לקלאסיקה ,מוגשת בשעת סיפור קסומה עם
מוסיקה שירים ובהשתתפות הילדים.
הכניסה חופשית!
מיועד לילדים בגילאים 3-7

תרבות

סוכות
תודה גדולה לאשרת גורן וחנה מיטרני שפיגל עבור הפעלת סדנת "קישוטים לסוכה".
תמיד כייף לראות את ההתלהבות של הילדים ואת שיתוף הפעולה עם ההורים.
כל שנה אני מגיעה כדי לקבל רעיונות חדשים גם לסוכה שלי...
כל הכבוד על היצירתיות ועל הכנת החומרים והקישוטים היפים.
עזרתם לנו לעצב סוכות יפות יותר!
תודה מכולנו!
חנוכה
לקראת חג החנוכה נפתח שוב את הבתים שלנו במסגרת "בתים מדליקים" בעמק חפר .כל שנה
מתקיימים ברחבי העמק פעילויות מגוונות בבתי התושבים -בתים פתוחים לקהל הרחב.
גם אצלנו בכפר.
תושבי הכפר שמעוניינים לארח בביתם מרצה  /מפעיל  /מספר מוזמנים להתקשר לג'ודי ואנחנו
"נשדך" לו אדם מתאים לאותו ערב.
תושבים שמוכנים לפתוח את ביתם ולהציג  /לספר /להפעיל קהל מסוים בבית שלהם – יפנו לג'ודי.
תושבים שמעוניינים להרצות /לספר /להציג ואין להם מקום לעשות זאת -יפנו לג'ודי.
מצפה להמשיך את הפעילות המעניינת והמבורכת הזו גם השנה.
לפרטים :ג'ודיjudyziv@gmail.com -

משולחן ועדת הנוער

דרך שער האולימפוס בגן שער חפר ,התכנסו ובאו תושבי בית יצחק במוצ״ש האחרון לטקס פתיחת
השנה של הפעילות בסניף .התרשמנו והוקסמנו מתורן ״קסדת גלדיאטור״ העולה באש ,עקבנו אחר
הרפתקאותיה של האלילה מדוזה שגנבה את השיבוצים של המדריכים ,והתרגשנו מהריקוד המקפיץ
של כל חניכי השכב״ג .לבסוף ,חיכינו במתח רב לשיבוצים ,כאשר מדריכים ופעילים יצאו אל הקהל
מתוך תיבת פנדורה .כל הערב בהובלה חיננית ומרגשת של אסנת ,נופר ,רונאל וחניכי השכב״ג.
שכב"גניקים יקרים ,כל הכבוד על טקס מרשים ,מוקפד ומתוקתק  -אנחנו גאים בכם!
ולכל החניכים,מצפה לנו שנת פעילות עשירה בתכנים ,פעילויות ,ומפעלים.
מחכים לראותכם בסניף ביום ג בשעה 00:11בחולצת תנועה ונעליים סגורות! (סיום )07:41
ועדת נוער

תרגול הזומבה חוזר ובגדול!
מיקה יעקב חזרה אלינו אחרי תקופת מנוחה בחו"ל והיא מוכנה להקפיץ אתכם עד השמיים!
ריקוד ה "זומבה" ,הוא הטרנד הכי לוהט בשטח ואם כבר זומבה אז אצל מלכת הקצב..
ימי שני ,סטודיו  ,Bבשעה 21:11
*הכניסה לשיעור למנויים בלבד
מבצע החודש :על כל מנוי חדש תקבלו במתנה תיק ספורטיבי ואימון אישי עלינו!
צוות המאמנים שלנו פה לשירותכם להתייעצות ,בניית תוכנית אימונים ממוקדת מטרה ואימונים
פרטיים אחד על אחד.
*המבצע תקף למנויים משולבים עד סוף חודש אוקטובר.
עשו לנו לייק – בפייסבוק "קאנטרי בית יצחק" ובאינסטגרם ""Kantri_by
קאנטרי בית יצחק ,המגדל  21בית יצחק 10-8338101
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נוער בית יצחק
שבועיים מלאים בפעילויות עברו עלינו! היינו בטיול שכבה בוגרת :טיילנו במג׳רסה ובאופניים,
התגבשנו בערב יישובי ,לנו בכנרת ולמחרת היה לנו הפנינג על החוף .היה כיף ומהנה!
במוצאי שבת האחרונים חגגנו את טקס פתיחת השנה וקבלת שכבת ד׳ לתנועה .על הטקס עמלו
ידיים רבות :כפיתות ,כתובות אש ,השבעה ,הצגה ,ריקוד ,תפאורה ,והרבה שמחה והתרגשות!
פעולה ראשונה וחגיגית התקיימה בסניף .זה המקום להזכיר שהפעולות מתחילות בשעה 00:11
בדיוק ומסתיימות בין השעות  ,08:11-07:41אנא היו ערניים ונקטו באמצעי זהירות על מנת
לשמור על חיי הילדים בעת ההורדה והאיסוף!
בסוף השבוע הנוכחי מתארח אצלנו בסניף כנס י״ב ארצי  -בו ישמעו הי״בניקים על שנת השרות.
** מי שטרם נרשם במערכת הסליקה של התנועה (תשלום דמי חבר  +טיול פתיחת שנה)  -זה
הזמן! ההרשמה נסגרת ב11.0.
** חולצות תנועה ניתן לרכוש בעלות של  ₪ 1.דרך המדריכים.
תאריכים חשובים:
 -24.01אין פעולה (טיולים שנתיים של כל הפעילים והמדריכים)
 - 27.01יום שישי ,פעולה מיוחדת לכיתות ד׳ ,ה׳  -שעה מדויקת תינתן בהמשך
 30.01פעולת הכנה לטיול לשכבות ד-ו .שכבות ז-ח ישתתפו ביום זה בפעילות קצרה בסניף
שלאחריה  -ערב נוער שמארגנת המועצה המקומית לציון יום הזיכרון לרצח רבין (הסעות מ/אל
הסניף  -שעות מדויקות בהמשך)
 - 0.00.07האסיפה הישראלית לכיתות ט'-י"ב – תתקיים בת"א.
 - 4-3.00טיול פתיחת שנה  -אזור הגלבוע( .תל יזרעאל ,הר שאול ,לינה במעיין חרוד) .הרישום
יתבצע בין התאריכים  24-04.01דרך מערכת הסליקה של התנועה ,חוזר מפורט יישלח בהמשך
(פרוט הטיול ,עלויות ,הנחות אחים ,ציוד)
 01-0.2.08טיול סניפי/אירוח בין -ישובי
שתי אופציות לטיול פסח (נקבל את התאריכים מהתנועה בקרוב)27-21.3.08:
אופציה ב20-27.3.08:
 20-21.1.08טיול שכבת ח׳
 21-00.7.08אירוח בין-ישובי
 8-1.8.08מחנה קיץ
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מתוך דברים שאמרתי בטקס פתיחת השנה:
ערב טוב ,התכנסו הערב ,לחגוג! את השיתוף ,הקבוצה ,את כוחו של היחד ואת האפשרות הנדירה
שיש במפגש בין אדם לאדם.
התכנסנו הערב ,לחוות מעט מן הקסם שמתחולל בסניף הזה ,קסם של חברות אמת שאין לה סוף
ותנאי ,קסם של חינוך לערכים והגשמה.
הקול הפנימי קורא לי" ,פעלי" לכי עשי ,שני דבר בעולמך ,הפכי עולמו של ילד ,חתרי לעולם של
שוויון ושל צדק ,חנכי ,הגשימי ,פעלי לפי צו ליבך המורה לך .כיוון שפתחת עינייך וראית את
העולם ,וכעת אין ברצונך לעצום אותם בשנית .אני דורשת מעצמי ,ומכם ,כל מי שיושב כאן,
להמשיך לטפח כאן ,בלב המושב ,בית ,שיש בו תקווה ומקום לכולם ולכולן .לשמר את המרחב
הבטוח לצמיחה והתפתחות ,בית אשר יהווה מקום להגשמה עצמית ,חברתית וקהילתית.
נבנה לבית הקיים  -קומה שנייה ,נתרחב ,נזמין אלינו עוד ועוד חברים ,חניכים ,פעילים ומדריכים.
שייקחו חלק בקסם הזה ,קסם ההגשמה.
בכל נער או ילדה חבויים בפנים דברים רבים שרוצים לפרוץ ולהתגלות ,יש בכל אדם כל כך הרבה
טוב ,שמחכה שיגלו אותו .שמחכה להזדמנות :להושיט יד ולכפות סנאדה ,לצלם סרטון ולשיר שיר
חזק גם בלי לדייק בשום תו ,לבנות פעולה במשותף ולהתמודד גם עם מי ששונה ממני מאוד.
חניכים יקרים! הסתכלו סביב .הצלחתם לגרום להמון רב להדבק בקסמכם .בשנה החולפת ,חברים
טובים ,יצרתם קבוצות ,יצרתם מפגש ,בניתם כתובות עברתם מפעלים ,לילות וימים של צביעה,
ליפוף ,גזירה ,מנגינה צחוק מתגלגל ועצבים ותסכול ,וביחד .כל כך הרבה ביחד.
הורים ,אורחים ,הביטו והיו גאים ,כי בילדיכם ,בבנותיכם ,יש כל כך הרבה יופי .מהסוג הלא מובן
מאליו ,שאין במגזינים ובפרסומות .יש בהם כל כך הרבה.
כאן מול העיניים ,צעירים בני  0ובני  07חניכים ומדריכים ,קובעים בידיהם וברגליהם את כיוונה
של מדינתנו,
תנועת הנוער היא בית היוצר לנוער אכפתי ,הלוקח אחריות ,מגלה מעורבות ,מבטא מחויבות,
מפגין מנהיגות ,מאמין ב"אני ואתה נשנה את העולם" .בתנועת הנוער אנו מחנכים את הנוער לאמת
וצדק ,לסולידריות חברתית ,לערכים אנושיים ,יהודיים וציוניים ,לאהבת האדם ,העם והארץ,
לדמוקרטיה ,להתנדבות ולתרומה לקהילה ולחברה הישראלית ,לנטילת אחריות ולראש גדול.
אני רוצה להגיד תודה לרכזת היוצאת שחר  -על שהשארת סניף פורח ומלבלב ,סניף מאוחד
ומיוחד ,כיף להיכנס לנעלייך! מאחלת לך בשם כל הנוער  -הצלחה רבה בלימודייך ובהמשך דרכך.
ועדת נוער  -אי אפשר בלי להזכיר אתכם ,את שעות העבודה המרובות ,המחשבה העמוקה וכמות
האכפתיות והתמיכה מהרגע הראשון  -והכול בהתנדבות!
אנשי הועד ,אנשי התנועה ,אנשי המועצה  -עוטפים ,מחבקים ,מובילים  -כדי שביחד נהיה מה
שבית יצחק יודעים להיות! תודה.
נופר ,רכזת ההדרכה שלנו ורונאל  -הגרעינרית החדשה  -בטוחה שנצעד יד ביד ,כצוות ,למקום אליו
אנו שואפות להגיע ,רק ביחד זה עובד .מאמינה בכן!
אני מאחלת לכם ,מדריכים ,חניכים ,וחברי השכבה הבוגרת שנת פעילות עשירה ,משמעותית,
פורייה ומוצלחת .אני מברכת אתכם ,ילדי שכבת ד' המצטרפים היום לתנועה ,ומאחלת לכולנו
הצלחה!
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  06ונהנים
 ביום שלישי  24.01בשעה  07:01במועדון פייס תרצה נעמה בן שמחון ,תושבת הכפר .הנושא:
לכולנו אותה משאלת לב :לכעוס פחות ,להיפגע פחות ולהכניס לחיינו איכויות של שמחה ,חמלה,
פירגון ואהבה .מהו האושר? האם יש דבר כזה בכלל?
נעמה הינה צלמת ,מאמנת דיאלוגית ,מנחת סדנאות ומלווה במכללת רופין סטודנטים תהליכים
התפתחותיים רגשיים גם בעזרת מדיית הצילום.
 ביום שלישי  30.01בשעה  07:01במועדון פייס הרצאתה של שירלי נחמה פרקש עיתונאית ואשת
תקשורת .ילדה למי את דומה? על הגנטיקה של האהבה .סיפורה האישי כתינוקת שנמסרה לאימוץ
בגיל חודשיים למשפחה אשכנזית חרדית מנקודת מבט מפוכחת ,רגישה ומפתיעה.
 ביום שלישי  7.00בבית פייס הרצאתו של משה פלדינגר קצין חקירות במשטרת ישראל
בדימוס,בנושא:חקירה משטרתית "מאחורי הקלעים".
החל מהשבוע יש הסעה למועדון .יש לנו רשימה של הנוסעים הקבועים במידה ומישהו אינו מתכוון
להגיע למועדון אנא הודיעו לליאת בוועד כדי שנוכל לעדכן את הנהג.

טיול נובמבר  7602יום שלישי 04.00.02
סיור עם המדריכה ג'אדה בולוס :מנזרים יין ושירה
דרגת קושי הטיול :בינונית – קלה
הקשר ההדוק שבין המשיחיות (הנצרות) על פי הסיפורים של הברית החדשה לבין המקורות
המקראיים .טיול על ציר התנועה החשוב לירושלים בין אזור עמק איילון גבעות השפלה והרי בנימין.
** יש להצטייד בכסא גלריה
 ₪ 031לאדם (איסוף מהישובים ,ביקור במנזרים וכנסיות)
• ארוחת בוקר  +צהריים עצמאית
פרטים נוספים והרשמה במשרד הוועד .מספר המקומות מוגבל! כל הקודם זוכה!
* ביטול השתתפות יחויב בתשלום *
עתיד במדבר  -סיור מרתק לדרום

מלון אירוס המדבר  -מלון בוטיק חברתי בירוחם
3-1.02.07
 מחזור ראשון :ראשון עד שלישי
1-7.02.07
 מחזור שני :שלישי עד חמישי
מיועדים לאנשים המסוגלים לצעוד במסלולים מגוונים בדרגת קושי בינונית.
01-02.02.07
מחזור שלישי :ראשון עד שלישי

מיועד לאנשים המסוגלים לצעוד במסלולים מגוונים בדרגת קושי קלה עד בינונית.
שלושה ימים ,שני לילות רווים בסיורים ,מפגשים ,נופים ,טעמים ואויר מדברי.
מחיר למשתתף בחדר זוגי  ,₪ 0,431מחיר למשתתף שלישי בחדר ₪ 0,331
מחיר חדר ליחיד ₪ 0,081
פרטים מלאים והרשמה בתשלום בלבד במשרד הוועד.
מספר המקומות מוגבל ,כל הקודם זוכה .תושבים שאינם מעמק חפר – על בסיס מקום פנוי בלבד!
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תרבות המרכז הקהילתי

שעות סיפור לילדים:
יום חמישי  23.00.07בשעה  07:31בבית העם בהדר-עם
"שמוליקיפוד"  /עפ"י כוש (ט .כרמי) עם השחקן גבריאל הדר
גדי חלה ונשאר במיטה .פתאום -ראה כדור קטן עם קוצים וראש מציץ מלפנים....
סיפור על חברות וידידות אמת שנרקמת בין גדי לקיפוד.
מחיר ₪ 21 :לילד
יום ראשון  20.00.07בשעה  07:31בבית העם בית יצחק
"סבתא אשפתא"  /טומי דה פאולה  -סיפור עם איטלקי.
עם השחקנית נויה שטרייפלר מ"תיאטרונויה" – תיאטרון סיפור.
כשראה אנטוניו הארוך את גבירתו הקוסמת מצמיחה אטריות חמות בקדירת החרס בעזרת לחש נחש,
החליט שגם הוא יכול .יום אחד שסבתא אשפתא נעדרה מן הבית ,הוא אמנם הפעיל את הקסם ,אך
כשרצה להפסיק לא ידע איך.
את מה שקרה באותו היום תושבי אותה עיירה באיטליה לא ישכחו זאת לעולם.
מחיר ₪ 21 :לילד
לגילאי 3-0
למבוגרים
ביום שישי  01.00.07בשעה  20:31בבית העם בכפר חיים
מפגש ראשון בסדרה" :תרבות במרחק נגיעה"
"שלושתנו" –עכשיו ביחד...
ערב שירה עם חנן יובל ,דורית ראובני ואורי הרפז
מסע ישראלי מוסיקלי ייחודי של שלושה זמרים ,שהם מאבני הדרך במוסיקה הישראלית .שלושה
אמנים ששיתוף הפעולה המרגש ביניהם לאורך השנים ,הוליד פנינים רבות.
במופע מיוחד זה ,מתחברים השלושה כדי לשיר ביחד ולחוד ,ולבצע ממבחר שיריהם שהפכו זה מזמן
לנכסי צאן ברזל ולחלק מפס הקול של חיינו.
מחיר ₪ 11 :לרוכשי כל מופעי הסדרה  ₪ 01 ,למופע זה בלבד
בימי שישי  11.00.02 ,02.00.02טיול נשים לבקעה
"שכיות החמדה של בקעת הירדן" בהדרכת ורד אביבי
 – 17:11יציאה מ"אלונית" משמר השרון מחיר ₪ 211 :שעת חזרה משוערת 00:11

הודעות

סירי לידה

לנשות בית יצחק,
לפני כשנה התחלנו את פרויקט "סירי לידה" בבית יצחק .שימחנו משפחות בחודש ייחודי בחייהן ונתנו
יד מעשית ליולדות שלנו פה במושב .אנו עומדים בפני גל לידות משמח בחודשים הקרובים ונודה לעוד
מתנדבים (בעיקר מתנדבות מסתבר) .הרעיון הוא פשוט והערך עצום:
יש לנו קבוצת וואטסאפ שקטה שמונה כעת  34נשים מגילאים שונים מהמושב .אנו נמצאות בקשר עם
נשים במושב בהריון מתקדם וכשיש לידה  -מתפרסמת רשימת תאריכים בקבוצה .מי שיכולה מתנדבת
למועד בו נוח לה ומכינה ליולדת ובני ביתה כ 4-מנות מזינות כמו למשל פשטידה ,שניצלים ,קציצות,
מרק ,סלט וכו .אין צורך להיות בשלנית ובעצם כל אחת יכולה לקחת חלק.
כך יוצא שכל יולדת שחפצה בכך מקבלת לביתה בחודש הראשון פעמיים בשבוע אוכל טרי ובריא ,כל
פעם ממשפחה אחרת במושב .היולדות מדווחות כי זוהי עזרה משמעותית ,הן מעשית והן רגשית.
אפשר לבשל פעם בשנה או שש ,תלוי רק בכן ובפניות באותה עת.
להצטרפות לפרוייקט אנא שלחו סמס לטל קפלינסקי  114-3121040ונצרף אתכן לקבוצה.
כמו כן לכל יולדת ויולדת במושב מחכה מתנה במשרד הוועד  מוזמנות לבוא לאסוף.
תודה!
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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  01שעות שבועיות בשעות הפעילות של הוועד
יש להציג מועמדות לליאת במשרד הוועד 10-8000780
או במייל archivebi@gmail.com

פינת המודעה הקטנה
מחפש דובר/ת גרמנית לסיוע לפענוח חומר במסגרת עבודת שורשים שמואל הירשמן 111-0201220
משפחתית.
112-2207713
עירי ויעל כהן
מחפשים יחידת מגורים קטנה בבית יצחק ,לזוג  +ילד ,למשך
שלושה שבועות מאמצע דצמבר .2107
112-3082121
אשרת
חידע בשרון הממוקמת בבית יצחק מחפשת מדריכה אחרי צבא
דרישות :אהבה לחיות וילדים .מגורים בבית יצחק והסביבה
111-1340081
משפחתון קטן פותח את שעריו .עד  3ילדים
112-8720701
הגינה האורגנית מחפשת עובדים לחנות ולמשלוחים .עבודה מועדפת אודי
עם שכר שווה ובאווירה טובה.
114-4317004
ארנון
להשכרה 211 .מ"ר שטח במחסן ביצים בבית יצחק ,לאיחסון או
מחסן לוגיסטי .מיידי.
114-0008872
ירדן
גננת במשרד החינוך בעלת תואר ראשון בחינוך לגיל הרך והוראה
לכיתות א-ב מעבירה שיעורים פרטיים :שיעורים מקצועיים
וחווייתיים לגן חובה ולכיתות א-ב כולל מוכנות לכיתה א'.
הקנייה וחיזוק רכישת הקריאה והכתיבה .עזרה בחומר הנלמד
במקצועות עברית וחשבון לילדים בכיתות א'-ו'.
114-4000038
מוזמנים לתערוכת קרמיקה של נטע ירושלמי וציור של גל ירושלמי
בחצר שלנו (מול טורקיז) פתוח בשישי  04:11-00:11ובשבת 04:11-
 00:11ו .20:11-07:11
114-4414171
גליה
למכירה עגלול מעץ בן שנה וחצי במצב מעולה.
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מרכז החוגים בבית יצחק ממשיך את ההרשמה לחוגי הילדים והמבוגרים.
נותרו מקומות בחוגים הבאים:

חוגי ילדים:
כושר ותזונה לילדים ולנערות  ,איפור תיאטרון ואפקטים  ,קרמיקה ופיסול בחומר ,שחמט
הוקי גלגיליות ,טיסנאות ,גיטרה ,התעמלות אתגרית לגיל הרך
התעמלות וכושר גופני בקבוצות קטנות
לפרטים נוספים והרשמה ,הנכם מוזמנים לפנות לרכזת החוגים טל דר:
taldar64@gmail.com 654-5707075

טבלת ריכוז לפי ימים  -חוגים לילדים
יום

שם החוג
קרמיקה ופיסול
בחומר

ראשון

כושר ותזונה –
ילדים
כושר ותזונה –
נערות

מדריך
דליה
דותן

שירלי
שבו

שחמט

בסיל
מלקר

שחמט

בסיל
מלקר

מקום

גיל

שעה

גן אורה

חובה – ב'

00:1100:11
00:1100:11
00:6100:01
00:0100:11
00:1100:11
00:1100:11
00:1100:11
00:1100:11
00:1100:11
00:1100:11
00:2100:11
00:1100:11

ג'-ו'
מועדון
ספורט

0-00
02+

מועדון
פיס

מתקדמים
מתחילים
מתקדמים
מתחילים

מועדון
פיס

שני
התעמלות
וכושר גופני
איפור תיאטרון
ואפקטים
התעמלות לגיל
הרך

הילה
ברלב
מאיה
גרגו

מועדון
ספורט
גן אורה

הילה
ברלב

מועדון
ספורט

שחמט

ג' ומעלה

יואב
זמיר
בסיל
מלקר

מגרש
כדורסל
מועדון
פיס

הורים
וילדים עד
גיל 6
4-1
א'-ו'
מתחילים
מתקדמים

רביעי
כושר ותזונה –
ילדים
כושר ותזונה –
נערות
טיסנאות
חמישי

מתקדמים
שעתיים
0-02

6-4

שלישי

הוקי גלגיליות

מתקדמים

גיטרה

0-00
שירלי
שבו

מועדון
ספורט

02+

ירון
חבוב

גן אורה

א'-ו'

דן מאיר

מועדון
פיס

א' ומעלה
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00:0100:11
00:1100:41
00:4100:61
00:4100:61
00:1100:11
00:1100:11
00:6100:41
00:4100:11
00:4100:41
בתיאום עם
המדריך

מחיר
חודשי
₪ 201
₪ 22
חומרים
₪ 201
פעמיים
בשבוע

₪ 211

₪ 211

₪ 611
₪ 211
₪ 211
₪ 61
חומרים
₪ 211

₪ 001
₪ 211

₪ 201
פעמיים
בשבוע
₪ 001
₪ 20
חומרים
₪ 411

חוגי מבוגרים:
סדנת משחק  ,ציור מבוגרים ,סל אומנויות ,קבוצת הורים בשיטת אדלר
תפירה ,סריגה ,פעילות גופנית לנשים בהריון ולאחר לידה
חריזה ותכשיטנות ,קרמיקה ופיסול ,שחמט

שימו לב ,חוגי מבוגרים יתקיימו במידה ותהיה התעניינות.
הנכם מוזמנים ליצור קשר:
טל דר – רכזת חוגים שלוחת מרכז חפר 114-1202021

טבלת ריכוז לפי ימים  -חוגים למבוגרים
שם החוג
פיסול וקרמיקה

מדריך
דליה דותן

מקום
גן אורה

שעה
0:11-02:11

פעילות גופנית
לנשים בהריון ולאחר
לידה
תפירה

רונן בן נון

מועדון
ספורט

21:11-20:11

מחיר חודשי
₪ 611
 ₪ 61חומרים
₪ 211

יום
ראשון

דורית בן
חיים
דורית בן
חיים
שארי קלמן

גן אורה

21:11-26:11

₪ 211

גן אורה

0:11-02:11

₪ 211

מועדון פיס

00:11-00:61

₪ 211

סדנת משחק

דורון עמית

מועדון פיס

21:11-22:11

₪ 211

סריגה

רותי ברקן

גן אורה

21:61-22:11

₪ 211

תפירה

דורית בן
חיים
בסיל מלקר

גן אורה

00:61-00:61

₪ 211

מועדון פיס

21:61-20:61

₪ 211

סל אומנויות

רותי בזק

גן אורה

00:61-20:61

תפירה
סדנת אדלר

דורית בן
חיים
לאה שטרן

גן אורה

0:11-02:11

₪ 211
 ₪ 61חומרים
₪ 211

מועדון פיס

21:61-22:61

חמישי

ציור

אלון פיליאן

גן אורה

21:11-22:11

שישי

תפירה

דורית בן
חיים

גן אורה

0:11-02:11

 ₪ 011בודד
 ₪ 0011לזוג
₪ 211
 ₪ 01חומרים
₪ 211

שני

תפירה
חריזה

שלישי

שחמט

רביעי
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