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גיליון מס' 1094

יום שישי ,י"א בסיוון תשע"ח 25 ,במאי 2018

מועדון הסנדביץ' בית יצחק  -סדרת פעילויות המיועדות לדור הביניים
( ,55-30פלוס מינוס ,אל תתפסו אותנו במספר).
מפגש ראשון :יום רביעי ,30.5.18 ,בשעה  20.30בבית העם.
תמונות מחיי בית יצחק
ערב פתיחה חגיגי
בהשתתפות קבוצת תיאטרון פלייבק
בין פעילויות הנוער לאלה של הוותיקים ,קיימת שכבה גדולה ומשובחת ,שגם לה מגיע ליהנות
מפעילות איכותית ומגוונת ,פה אצלנו בכפר.
להתראות!

הקיץ חוזר ואיתו עונת הקונצרטים שלנו.
לפניכם תאריכי הקונצרטים שיתקיימו השנה,
נא שימרו את התאריכים ובואו ליהנות מבריזה ,מקפה ,מעוגה וממוסיקה משובחת.
יום שבת  – 9.6.18רביעית כלי קשת 2 ,כינורות ,ויולה וצ'לו.
יום שבת  – 7.7.18מופע אופרה ספרדי – אירית שטארק זמרת ,בליווי גיטרה..
יום שבת  – 11.8.18קונצרט קלסי לכלי נשיפה ממתכת.
כל הקונצרטים יתחילו בשעה  ,17:30חצי שעה לפני כן יוגשו קפה ועוגה ליד שולחנות בגן.
להתראות ,יעל ברקאי.

תודות לטקס שבועות.
למרות החום הכבד ששרר בימים האחרונים הצלחנו ליהנות מטקס שבועות מעשה ידינו בהשתתפות
רבים מתושבי הכפר .הטקס הכיל בתוכו נושאים חקלאיים כיאה לחג השבועות והשתתפו בו ילדים
מכל הגילאים ,שגם הם מסממני החג .הצבע הלבן שלט בלבוש הקהל שהביא כיבוד רב לשולחן
"החפלה" הגדוש.
חבילות החציר הגדולות שהרכיבו את המבוך היו קבלת פנים חגיגית ומתאימה לחג לשמחת כל
הילדים שהתרוצצו על החציר ובתוך המבוך.
הבמה קושטה בטוב טעם עם תוצרות חקלאיות השומרות על הצביון הכפרי של הכפר ,למרות
המשבר החמור בחקלאות...
בין פסטיבל יום העצמאות וחג השבועות אין הרבה זמן לנשימה ובכל זאת גילינו שתושבי הכפר
מתנדבים ומוכנים לשאת בתפקידים שונים למרות שלעיתים רק סיימו תפקיד זה או אחר בחג
הקודם .זה ממש לא קל ולא מובן מאליו.
את צוות החג שדאג לכול הובילה ביד רמה איריס בן זאב שלקחה על עצמה למנף את החג ולעשות
"חג שבועות כמו שצריך עם תחושה קהילתית" .זו השנה השנייה שאיריס עושה זאת בגדול .כל
הכבוד איריס! את מצליחה להוציא את רוב התושבים מהבתים ,להכניס אותם לאווירת החג ולגרום
להם ליהנות מהתוכנית ומהמפגש החברתי.
בצוות עם איריס עבדו עמית טאובר ,דפנה פרנק ,מיטל ביאלי ,מיכל צופי ,רונית שגב ומורן דותן.
כל אחד התמקד בביצוע המשימה שאותה לקח על עצמו( .מציאת כוריאוגרפים לריקודים ,ראשי
צוות לקבוצות הריקוד ,איסוף שמות תינוקות ,מציאת חקלאים שיהיו מוכנים להציג תוצרת ,לבנות
שוק איכרים ,בניית תחנות אטרקטיביות לילדים ,קישוט הבמה ועוד ועוד)
תודה גדולה לצוות הנהדר!
תודה גם לחקלאים שארגנו והציגו עגלות אטרקטיביות ,ולתורמים שתרמו גבינות ,תבלינים ,פרחי
ארטישוק ,כלים חקלאיים ,רוסקוס לקישוט ואפילו עגלה רתומה לסוס יפהפה שהיווה אטרקציה
לילדים.
שמחתי לראות את הקהל הרב ואת ההתלהבות הרבה שהמקום הישרה על כל המבקרים.
בהחלט היה חג שמח!
ג'ודי ,יו"ר ועדת תרבות

חג אחרי שבועות שמח לכולם
הי חבר'ה
נתחיל מהסוף -היה נפלא .אירוע קהילתי שהתמקד הפעם בבית שלנו – בית יצחק .מבחינתנו
(הצוות "הוותיק" עובדים יחד כבר שנה שנייה) שבועות הינו אירוע קהילתי –הרמוני ,שבו
הלוקיישן הנפלא  -גן שער חפר היפהפה (וסתם להרחבה :לפני  50שנה גילו ליד במת האבן בגן
ממצאים ארכיאולוגים מהתקופה הביזנטית) המאפשר מפגש קהילתי שכזה ,הטקס ,הפעילות
לפני ואחרי הטקס ,האנשים ,וכל מה שקורה שם ,יוצרים יחד את הקסם הזה.
אז מה היה לנו? תצוגה חקלאית מפוארת כולל ענפים וכלים חקלאיים ,שוק איכרים ,מזנון
משותף ,מבוך באלות ענק ,פינת אימוץ כלבים ,כרכרה מלכותית ,פינת יצירת עפיפונים ,טקס
אינטראקטיבי רב דורי שבו הקריינים ישבו על כרכרה מצד הבמה (נעמה בן שמחון וירון שלו
הנהדרים) טרקטורים נוסעים לפני הבמה ורקדנים המופיעים על הבמה ,בית קפה מהודר,
צילום מגנטים ,צלמים ,ריקודי עם ,והכי חשוב אנחנו כולנו שבאנו לשם :תינוקות ,ילדים,
נוער ,בוגרים ,מבוגרים ,ותיקים .היינו ,דיברנו ,נזכרנו ,חווינו ויצרנו רגע כזה שנוצרים לעד.
ועכשיו לתודות ויש הרבה:
תודה ענקית למלי הגדולה מכולם ,לעבד ואחמד על מתן מענה לכל דבר ביעילות ובנעימות אין
כמוכם.
תודה לג'ודי שעזרה וייעצה בכל מה שצריך
תודה לדורית בן חיים על עיצוב התפאורה יחד עם רונית שגב (נציגת הצוות).
תודה לליאור סמו גניש על עיצוב ותפירת תלבושות.

תודה לקריינים :נעמה בן שמחון וירון שלו
תודה לכוריאוגראפיות :רוני כרמלי ,גל ברמי ,אלינור אדלר ,דפי ויובל איתן (רק בכיתה ג')
מירב שמידוב והגר לחמני
תודה לענבל פרי על ההרקדה בסוף המופע.
תודה לכל מי שלקח חלק בשינוע ,בתכנון ובניית מבוך ה"באלות":
לדורון שלהבי ולאיציק פיק על שינוע ה"באלות" ,לרונן כהן על השאלת הטרקטור לבניית
המבוך ,לאורן סופר וירון לצרוס על הקמת המבוך ,לאנדריאה מלי על תכנון ושרטוט המבוך.
תודה לקבוצות הרקדנים והרקדניות
סבים ונכדים ,גנים ,ג-ו ,י"ב והוריהם ,רקדניות ריקוד הפתיחה,
ולזמרות הצעירות :טליה בן שמחון והדס עמנואל
תודה לחקלאים המקסימים שייצגו את הענפים השונים בעגלות מרשימות ביותר:
קיקה סיזל שייצג את הגידולים הטרופיים בעגלה יפהפייה
משק בן יהודה שייצג את החקלאות העתידית -החדשה ,בעגלה שהוביל הדור הצעיר
במשפחה :עידן ,ענבל וגלעד.
גילי כהן ממשק ( 65בנם של דני ונעמי כהן) מצעירי החקלאים בכפר מגדל ירקות אורגניים
ייחודיים ומרשימים שייצג את ענף הירקות.
רפי וייס (המשפחה כולה התגייסה) שייצג את ענף הלול הביא תרנגולות חמודות .וחימם את
הלב לראות את האישה שאיתו – מרים רצה וממלאה להן מים בכלי השתייה.
משפחת לייזרוביץ' על ייצוג ענף הפרחים והחממות ,והכלים החקלאיים (מתחחת הערוגות
שיצרה ערוגה בשניות) ולתרומה רחבת יד של הרוסקוס לזרים שעטרו את ראשינו.
אריה לוי ואורן סופר על כבאית הוועד שייצגה את מפעל המים.
תודה לבעלי הדוכנים משוק האיכרים שהציגו את מיטב תוצרתם לתפארת של שוק:
גילי כהן -פרחי ארטישוק ,רמי בארי – קקטוסים ,דני נהב -מזון כלבים (דוגמיות) רובי וחווה
קליין – שמן זית ,גל קרבס -סחלבים ,משפחת פינר – אבוקדו וקרמיקה ,אלינור אדלר -מלבי,
משפחת אבנר – שמן זית ,עגלה של קפה
תודה לתורמים ולמשאילים:
לפיקי מאייר על תרומת הגבינות הנדיבה.
למשפחת לייזרוביץ על התרומה הנדיבה של הרוסקוס לזרים.
לדדי ארונשטיין על תרומת צמחי התבלין מהם כולם יכלו להתכבד.
לדודו אזולאי על השאלת הצידניות ששמרו על הכיבוד שלנו שלא יחמיץ בחום הכבד ששרר.
לאורי שני ואייל שגב  -טורקיז  -על הכרכרה היפה שהוסיפה לתפאורה ולאווירה
לאשר חקלאי שהתנדב להסיע ילדים בכרכרה המלכותית להנאת כולם.
לילדי הגנים על טנאי התרומות שהועברו למשפחות נזקקות
לעמותת הכלבים כלבי החופש שהגיעה והציגה כלבים חמודים שמחפשים בית (ראו מכתב
ב"מכתבים למערכת") המעוניינים מוזמנים להגיע ולפגוש את הכלבים בכל יום.
תודה לכל המתנדבים הרבים:
צוות המזנון :עינת אורן ,לילך סופר ,ניצן דגן ואבלין עופר
הפעלת תחנת עפיפונים :יהב סמוראי הנפלאה שהפעילה את התחנה במשך כל הפעילות ,מיה
פולטורק ותם סופר
שזירת זרים :גאיה אדמון ,נועה פייגלר ,ומיקה קלר
תורנות כיבוי אש :עידו סולימן ,ליאור גרשטיין ועמרי גל
מתנדבי תחנת הסעות מלכותית :יובל לביא ,מיכה נווה ,יוסי יוגב וירון לצרוס.
עזרה בהפקה :אנטוני בן זאב ,טלי גולן ,ומעיין גולן
לאירית כרמי – נציגת הורי י"ב על הברכה המרגשת.
לאסנת כץ על גיוס מתנדבי הנוער ועל הברכה.
לניר בן זאב על החשמל
לרב"ש שלנו עמית מוסקוביץ -על כל העזרה והביטחון שהשרה עלינו.
לצוות הרפואי הכונן :ד"ר דפנה יעקובי (שילה) והאחות מרים וייס

לצלמים שתיעדו את האירוע אבישי כרמלי וידאו וצלמי מגנטים .נשתדל לרכז את כל
התמונות ולהעלותן לענן.
תודה אחרונה וענקית לצוות נפלא ונהדר שאין כמוהו "חלום של צוות" שעבד יחד בשיתוף
פעולה ,בלקיחת אחריות ,בשלווה ובנעימות -עמית טאובר ,מיכל צופי ,דפנה פרנק ,רונית
שגב ומיטל ביאלי -אוהבת ומעריכה אתכם ,אין מילים.
ולכם חברים יקרים שלנו שבאתם ,הבאתם כיבוד ,הייתם שם ועשיתם את האירוע.
אבקש לסיים במילים שחתמו את הטקס ,ואם אפשר ,להקדיש אותן להורי האהובים ,שלא
זכו להיות שם – מרים ומנשה בן זאב ז"ל.
"כל פעם שאני מתקרב לרמזורים בואכה בית יצחק הלב שלי נפעם .אני יודע שעוד מעט אראה
את המראות המוכרים-האהובים :שדרת העצים ,מגדל המים ,הצרכנייה ,המרפאה ,גן האס,
מרכז הנוער – הבית שלי – בית יצחק.
ובשנת ה 80-לכפר ,נאחל שנה פורייה ושלווה .שנשכיל לטפח ולהעריך את מה שסביבנו ,את
מי שאיתנו ,את מי שכבר לא ,את מה שבינינו ומה שבנינו".
קיץ נהדר לכולם ,להתראות בחג שבועות הבא
צוות שבועות ואיריס

תרבות המרכז הקהילתי
אירועי שבוע הספר
תחרות הסיפור הקצר -השנה השמינית
יום ראשון  17.6.18בשעה  20:00בבית העם בבית יצחק
שמחים לארח את הסופר מאיר שלו באירוע סיום והענקת פרסים לזוכים בתחרות הסיפור
הקצר למבוגרים ונוער בעמק.
ליווי מוזיקלי :מקהלת בל קנטות.
מופק בשיתוף הספרייה האזורית עמק חפר שלוחת מרכז חפר ,בית יצחק וזית
אירוע השקת ספרים חדשים של תושבי עמק חפר
׳במלוא מובן המילה׳
חמישי  21.6.18ח' בתמוז החל מהשעה  17:30בדשא ליד בית העם בית יצחק
חגיגה של מילים ומוזיקה
בילוי לכל המשפחה עם הרבה יצירה ,אמנות ,קריאת שירה ,קפה טוב ומיני כיבודים.
מופק באהבה בשיתוף שלוחת מרכז חפר ,בית יצחק וזית.
לילדים
יום ראשון  3.6.18בשעה  17:00בבית העם בבית יצחק
שעת סיפור "בגדי המלך החדשים"
הצגת יחיד מפתיעה ומרגשת בעיבוד חדשני הנעזרת בבובות ותפאורה ההופכים את ההצגה
למופע מרהיב של בדים וצבעים.ההצגה מדגישה את תמימותם של הילדים וכוחם לחולל
שינוי.במרכזה ,ירון – ילד קטן ותמים ,היחיד שמעז לעמוד מול המלך ולומר לו אמיתות ללא
כחל ושרק ,ללא מסכות  ,בצורה ישירה כפי שרק ילדים יכולים.
יום שלישי  19.6.18בשעה  17:30בבית העם בכפר חיים
הצגה "נעלי הקסם של יאיר"  -קסם הריקוד האירי במיוחד לילדים
מופע מחול חדש שייסחוף את הילדים למסע מרתק וקצבי אל עולם הריקוד האירי.

למבוגרים
ביום חמישי  14.6.18בשעה  20:30במועדון קיבוץ מעברות
"לכו אתם" ג'קי לוי ואריאל הורוביץ
כשקיבוצניק מצפון תל אביב נפגש עם ירושלמי מבת ים -מנקודת מבטם של אריאל הורוביץ וג'קי לוי
מתגלה הוויה ישראלית מוכרת אך גם קצת אחרת.
ג'קי ,שמתרפק על משחקי כדורגל בישיבה התיכונית ,ועל הגופיה שהפכה לציצית ,מוכן לנסוע עד קצה
העולם כדי למצוא את הסיפור הכי יהודי.
אריאל ,שגדל בתל אביב של משוררים וסנדלים ,גורר את 'רנה' כוכבת  -הוליוודית ,לרומן ישראלי
במוצקין ,ומחפש רקפות בין הסלעים.
המפגש בין השניים בא לעולם בפסטיבל הפסנתר ,ומאז חותם  10שנים של הופעות מצליחות.
ביום רביעי  20.6.18בשעה  21:30בקפה גרציא (תמונה)
מופע של דנה ברגר
מחיר  ₪ 70לפני המופע  90 ,בערב המופע

מכתבים למערכת

מכתב שקיבלנו מעמותת "כלבי החופש" שהשתתפה בחגיגת שבועות שלנו
עמותת כלבי החופש מבורגתה ,רוצה לשלוח ד"ש חם ותודה לתושבי בית יצחק ,על האירוח
המדהים של אתמול בערב ,בטקס חג שבועות.
אף כלב/גור לא אומץ במקום ,אבל דיברנו עם הרבה אנשים שרוצים לאמץ וכאלו שצריכים לארגן
את הבית והחצר.
אני שמחה לראות שאנשים מתייחסים ברצינות לאימוץ כלב ,ומבינים שצריך להתכונן בבית ובלב
– לקבלת חבר חדש על ארבע  ,ולא "סתם" מאמצים בלי הכנה)-:.
הרבה אנשים נכנסו לראות ,ללטף ,לחבק.
אני יודעת ומאמינה ,שכלבים זה חלק בלתי נפרד מקהילה.
קיבלנו אתמול חיבוק חם וגדול ,אז תודה לקהילת בית יצחק  ,היה פשוט כייף !
הייתם הראשונים מיישובי עמק חפר שהזמנתם אותנו ,ובתקווה למפגשים עתידיים נוספים.
ליאורה פרץ ,מנהלת ישראל אוהבת חיות בפייסבוק ,בעלת עמותת כלבי החופש ,עמק חפר

מועדון  60ונהנים
 ביום שלישי  29.5בשעה  17:15במועדון פייס ירצה ישי שמידוב ,תושב הכפר.
הנושא :רשמי טיול לאיסלנד הארץ הנידחת .במהלך ההרצאה יוקרנו צילומים עם הסברים
קצרים על נושאים שונים הקשורים לאי הגדול והמיוחד הזה .ננסה להבין כיצד הטבע
ותופעות געשיות מכתיבים את חיי היום יום של תושביו.
 ביום שלישי  5.6בשעה  17:15במועדון פייס הרצאתו של חזי פוזננסקי "קסם הכסף" סיפורי
ארץ ישראל ב"ראי" שטרות הכסף.
 יום שלישי  12.6בשעה  18:00במועדון לחבר בקיבוץ מעברות מפגש עם יניב שטרייפלד.
הנושא :סיפור מאת יצחק בשביס זינגר "האמת המרה".

נוער בית יצחק
לבשנו לבן ,עיטרנו ראשינו בזרים ,אך האם חשבנו באמת על משמעות החג עבורנו? שני התכנים
העיקריים של חג השבועות הם התוכן הרוחני והתוכן החקלאי.
החג החקלאי מסמל את הקשר לארץ ,אך לא פחות מכך  ,עליו לבטא את המסר
החברתי הנמצא במשפט העברי  -בחקיקה החקלאית.
חקיקה זו מבטיחה צדק חברתי ,צמצום פערים וחיסול העוני.
החקיקה החברתית בתורה ,אשר נועדה להגשים את האידיאל היהודי ,היא חוקי השמיטה והיובל.
חוקים אלו נועדו ליצור מציאות חדשה של נקודת אפס ,נקודת זינוק שוויונית ,שגם אם תצמיח
מחדש פערים ,היא לפחות לא תנציח את המעמדות ,ותוצאותיה הבלתי שוויוניות תמחקנה בתום
היובל הבא.
על כך נוספים חוקים צנועים יותר ,הנותנים מענה קונקרטי לחוליי החברה  -הלקט ,השכחה והפאה:
היהדות מעודדת את הוולונטרית ,ההתנדבותיות ,אך הבסיס הוא חקיקה מחייבת ,הלוקחת
מהעשירים כדי לתת לעניים ובכך להקטין את אי השוויון .בחברה המודרנית ,נדרשים לשלם מס
למדינה ,כדי שתבטיח את הקיום בכבוד לכל אזרחיה .זוהי מדינת הרווחה .מדינה המתנערת
מחובותיה אלו ,היא אולי מדינת היהודים ,אך אין היא מדינה יהודית ,ולבטח אין היא מושתתת על
יסודות הצדק ,לאור חזונם של נביאי ישראל ,כמובטח במגילת העצמאות.
כשאנו חוגגים את חג הקציר ,את חג הביכורים  ,עלינו להדגיש  ,לצד העמקת הקשר לארצנו  ,את
הבטחת הצדק החברתי ,כיסוד החברה בה אנו חיים.
כשאנחנו חוגגים את חג מתן תורה  ,עלינו להדגיש את המצוות החברתיות ,שבין אדם לחברו .
אז בנוסף למיסים ,המחויבים על פי חוק ,עלינו ,כאנשים החיים בקהילה ,לדאוג לשוויון חברתי,
לנקודת זינוק שוויונית ,ולא צריך לחכות יובל שלם בכדי לצמצם פערים ,אפשר ,כמו כל דיאטה
טובה להחליט שמתחילים כבר/שוב ביום ראשון…
פיקחו עיניים ,ראו מי צריך עזרה ,מי צריך דחיפה קטנה ,מי צריך הכלה וסבלנות  -תנו זאת בצניעות
ובהרבה אהבה.
לא צריך להפוך עולמות ,אלא להתחיל בהחלטה שאנחנו הופכים לאנשים טובים יותר .לבחור כל
שבוע מעשה אחד טוב ,לבחור כל שבוע לראות מישהו אחר ,שלא באמת ראינו עד עכשיו .צדק
ושיוויון מקדמים במעשים.
תאריכים לחודש מאי:
*  26-25.5טיול שכבת ח׳
*  29.5בנוסף לפעולה הרגילה  -תתקיים פעילות לילדי גן חובה  -ג׳

 17:30 - 31.5יתקיים הפנינג בנייה מחנאית
*
בסניף לילדים ,ולילדים בנפשם! שריינו את התאריך! נשמח לראות הורים ,אחים גדולים ,חיילים,
איחודניקים במיל׳ ואפילו אם הייתם בתנועת נוער אחרת… נקבל אתכם בברכה!
אסנת כץ גל  -רכזת הנוער

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

 Noarby08@gmail.comאסנת כץ גל 052-8560280

תודות
אנו מודים ליעל זיימן אשר הסבירה לנו בצורה מאוד מקצועית ובשפה פשוטה מושגים
הקשורים לחוק החדש של ייפוי כוח מתמשך .מה ההבדל בין מיופה כוח הממונה על ידינו לטיפול
בהחלטות רפואיות ורכושיות שלנו ,בעודנו בחיים אך איננו כשירים לעשותן בעצמנו ,לבין
אפוטרופסות ולהבדיל מצוואה .מילוי הטפסים צריך להיעשות ע"י עורך דין שהוסמך לכך בהכשרה
מיוחדת וקיבל רישיון לכך .הטפסים יקבלו תוקף רק לאחר הפקדתם במשרד המשפטים.
יצאנו עם הרבה חומר למחשבה .עדיין יש לנו הרבה ללמוד ויעל הביעה נכונות להרצות שוב במועדון.
תודה רבה יעל מכל המשתתפים במועדון.

הודעות

חתונה בכפר

תושבי בית יצחק היקרים!
אנו מבקשים את סליחתכם והתחשבותכם ביום שישי הבא ,1.6.18 ,בו אנו מתחתנים בחצר של
ההורים (ברחוב הוורדים) .החתונה תתחיל בשעה  16:00ותסתיים להערכתנו סביב 00:00
אנא שמחו בשמחתנו ,אחרי הכל זהו "רעש טוב"  מודים לכם ומתנצלים מראש
משפחת לביא והזוג הצעיר
הודעה לחברי האגודה
האגודה עוברת לערוץ תקשורת מתקדם באמצעות ה .WhatsApp-לשם כך ,פתחנו רשימת תפוצה
ייעודית .רשימת התפוצה אינה מאפשרת שיח קבוצתי ,אלא קבלת הודעות מהאגודה בלבד.
שימו לב! כל שעליכם לעשות הוא להזין את המספר  052-6545588לאנשי הקשר שלכם בשם
"הודעות מהאגודה".
בברכה ,אגודת בית יצחק
קבוצת עצמאיות בית יצחק
בכפר פועלת קבוצת נטוורקינג ,שמורכבת מהנשים העצמאיות הרבות והמוכשרות בבית יצחק.
מטרת הקבוצה היא להכיר זו את זו  -מבחינה חברתית כלכלית  -להתייעץ ולהתלבט יחד ,להעצים
ולקדם אחת את השנייה כך שנוכל לרכוש ולצרוך את מרבית השירותים כאן ,בתוך הבית ,וגם
להמליץ עליהם לאחרים.
המפגש הבא יתקיים ב 12.6-בשעה  20.00בביתה של ענת בן זאב.
תאכיל ותפנק אותנו הפעם :אירית כרמי .עלות 40 :שקל ,עבור האוכל.
נשמח לצרף נשים נוספות לשורותינו המחבקות .מי שמעוניינת לשמוע פרטים נוספים ,להשתתף
במפגשים ו/או להצטרף לקבוצת הוואטסאפ (הלא חופרת ,מבטיחות)
מוזמנת לפנות להילית מרום נחומי054-6464826 ,

פינת המודעה הקטנה

משפחה מבית יצחק מחפשת מטפלת אחרית עם ניסיון ורכב ,לבן  3ובת ,9
עד  3פעמיים בשבוע כולל איסוף מהגן.
להשכרה יחידת דיור הכוללת חדר שינה ,סלון ,מטבחון ,שירותים ,מקלחת
ופרגולה היחידה מרוהטת חלקית וכוללת מזגן.
מתפנה בחודש יולי הקרוב.
אבד צרור מפתחות ( 4-5מפתחות) .המוצא מתבקש להביאו למשרד הוועד.
תודה.

מיכל שני

054-2332888

דוד

050-3714162

