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

גיליון מס' 9018

יום שישי ,ט' בתמוז תשע"ח 22 ,ביוני 2098

משולחן הוועד

סגירת מגרש הכדורגל לצורך טיפולי קיץ
כמדי שנה אנו נאלצים לסגור את מגרש הכדורגל ,מ 87.7.4 -עד  ,8.747.4לצורך טיפולי תחזוקה7
הוועד המקומי משתמש בוואטסאפ להעברת הודעות רשמיות
נא להזין את מספר הטלפון  050-4855538לאנשי הקשר אצלכם בשם "הודעות מהוועד המקומי"7
מי שמעוניין לקבל הודעות  ,WhatsAppמתבקש לשלוח הודעה עם הבקשה להצטרף ב,WhatsApp-
למספר הטלפון 7050-4855538
בכל שאלה ניתן לפנות למזכירות הוועד7

ועדת נוער

"הקו הצהוב לים" (מערך היסעים לחוף בית ינאי)
"הקו הצהוב לים" נוסד מהרצון של בני הנוער שלרובם אין רישיון נהיגה להגיע לחופי הים 7נוסף לכך
הנגישות של התחבורה הציבורית מהיישובים השונים לחוף הים לוקה בחסר – כל אלה העלו את הצורך
בקו ייעודי שיסיע את בני הנוער מהיישובים לים בשעות הנוחות להם 7כך גם יתאפשר מפגש עם בני
נוער נוספים מהעמק7
הקו הצהוב יפעל השנה בחודשים יולי ואוגוסט בימי ראשון ,שלישי וחמישי 7איסוף מבית יצחק בשעה
 ..:00חזרה בשעה 7.0:00
בנוסף לקו הצהוב יפעל השנה גם קו לילה  -בין הישובים  -גוש חי״ה ,בית יצחק  -בורגתה ,חניאל,
עולותיים ,בת חפר7
הקו יפעל בימי חמישי בין השעות 0:80- 0.:80
שני הקווים מיועדים לילדי ז'-י"ב.
עלות הקו הצהוב  ₪ .50עלות קו לילה ₪ 40 :עלות לשני הקווים ביחד₪ 000 :
הכרטיסייה היא בסגנון :חופשי חודשי לחודשים יולי ואוגוסט7
רישום ותשלום במשרד הוועד אצל ליאת 7נא להביא תמונת דרכון  +אישור הורים חתום

שבת .7.7.7
מופע אופרה ספרדי – גיטרה ספרדית וזמרת – אירית שטארק
הקונצרט יתחיל בשעה ,..:80
חצי שעה לפני כן ,יוגשו קפה ועוגה ליד שולחנות בגן7
מיועד לתושבי הכפר הצעירים והבוגרים ,מוזמנים כולם7
יעל ברקאי7
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מועדון  06ונהנים
 יום שלישי  0070בשעה  ..:.5במועדון פייס ,הרצאה של טובי גולן" :מגש הכסף ונתן
אלתרמן"7
 יום שלישי  87.במועדון פייס ,בשעה  ..:.5המרצה :דפנה אוריה ,היסטוריונית 7שמענו אותה
בעבר בהרצאה מרתקת על וינסון צ'רצ'יל ועל אלברט איינשטיין 7הפעם הנושא הוא הרצל ,לרגל
יום פטירתו של הרצל החל היום787. ,

קיץ חם מסביב לעולם
שלושה מופעים בעין החורש (הרצאה ומופע מוזיקלי) ,מחיר מינוי לשלושת המופעים ₪ 000 :כולל
הסעה מהיישוב 7כרטיס למופע בודד ,על בסיס מקום פנוי ביום המופע בלבד ( ₪ 30 :ללא הסעה)7
** ההרשמה במשרד הוועד
" סקוטלנד" הרצאתה של :איילת אידלברג "כבשים שיכורות מוויסקי"
מופע :שי טוחנר וחברים בשירי עם ומנגינות מסקוטלנד 7ביום ג' .07.7.4 ,בשעה .0:80
" מקסיקו" הרצאתו של :ד"ר אופיר יעקובסון "ויוה מקסיקו"
להקת מריאצ'י – טריו אינדיו :הומור וטמפרמנט היבשת באווירה עליזה7
ביום ג'  087.7.4בשעה .0:80
" הצוענים" הרצאתו של :יורם פורת "טירוף הצליל הצועני"
הרצאה והופעה חיה של נגנים הלוקחים אותנו עמוק אל נבכי התרבות הצוענית וצליליה7
ביום ב'  .8747.4בשעה .0:80
חלומות וכוכבים – סבים ונכדים

"7.גוליבר"

מחזה מאת נגה אשכנזי בהשראת ״מסעי גוליבר״ של ג׳ונתן סוויפט

תיאטרון גשר ,תל אביב-יפו ,יום שישי  07.7.4בשעה ..:00
מחיר למשתתף –  ₪ .00כולל :הסעות הלוך ושוב וכרטיס כניסה 7ההצגה מתאימה לילדים מגיל .
** לאחר ההצגה יינתן זמן חופשי לארוחת צהריים ** שעת חזרה משוערת מתל אביב.8:80 :
 72פלנתניה  -מרכז מדע חלל ותרבות
סדנה מדעית ,פעילות בגן היפני ובגן המדעי ,הדרכה על אסטרונומיה ועל החיים בחלל,
תצפית טלסקופים לכוכבים
מחיר למשתתף ( ₪ 30 :הסעות  ,כניסה ,כיבוד קל** תחולק פיצה ושתייה לכל משתתף)
פעילות בין השעות  0.:00-..:00המתאימה לילדים מגיל 0
יום א'  0370.7.4איסוף מאלונית משמר השרון  /עין החורש
יום א'  057047.4איסוף מ  Mהדרך  /אלונית משמר השרון
שעת יציאה (אחר הצהריים) תעודכן כשבוע לפני הטיול7
 73חיות וחיוכים לסבים ונכדים אקווריום ישראל וגן החיות התנכי בירושלים
מחיר למשתתף ( ₪ .80 :כולל הסעות כניסות ורכבת גן החיות)
** יש להצטייד בארוחת צהריים וערב (באופן עצמאי) (7סיום פעילות בסביבות )0.:00
יום שני  007047.4איסוף מאלונית משמר השרון  /עין החורש
יום רביעי  007047.4איסוף מ  Mהדרך  /אלונית משמר השרון
שעת יציאה (לפני הצהריים) תעודכן כשבוע לפני הטיול
ההרשמה לשלושת האירועים במשרד הוועד בתשלום בלבד.
מספר המקומות מוגבל! כל הקודם זוכה! * ביטול השתתפות עד  7ימים לפני האירוע יחויב בתשלום *
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נוער בית יצחק

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

3

מועצה אזורית

האגף לשירותים חברתיים במועצה
האגף לשירותים חברתיים פועל למען רווחתם האישית והחברתית של תושבי המועצה7
עובדות סוציאליות מטפלות בכל שלבי החיים מלידה ועד זקנה ובמגוון התמודדויות
במשפחה כולל :קושי בתפקוד ההורי ,סכסוכי גירושין ,בעיות כלכליות ,מצבי אלימות ,סיוע לבעלי
צרכים מיוחדים ועוד7
ניתן לפנות לעובדת הסוציאלית של בית יצחק:
קרן הורביץ בטלפון 03-434.550 :באין מענה נא להשאיר הודעה ובה פרטי התקשרות או לפנות
למזכירות האגף בטלפון 703-434.0.8/5

ספורט

 - RUN4ITמועדון הריצה המוביל בבית יצחק ובסביבתה

איתי  ,058-3.3.0.8חגית www.run4it.club ,058-50.8.85
בהובלתם של :איתי סינדליס ,מאמן אתלטיקה קלה ,וינגייט  ,אמיר לבנה מאמן מוסמך בוגר חינוך
גופני וינגייט וחגית סינדליס מנהלת כללית7
הפעילות מיועדת לנשים ולגברים בכל הרמות:
 7.אימונים לרצים מתחילים – בניית סיבולת ריצה וכוח כללי7
 70פעילות לרצים תחרותיים – בניית תוכנית אימון אישית ושיפור תוצאות למרחקים השונים ( 5ק"מ,
 .0ק"מ ,חצי מרתון ומרתון מלא)7
 78אימוני כושר כללי למבוגרים ולנוער החל מגיל 7 .8
הפעילות מתקיימת  8פעמים בשבוע בשעות הערב  ,יום א'  ,00:00יום ג'  ,.3:80יום ה' 00:00
במגרש הכדורגל או באולם בבית יצחק7

תושבי בית יצחק +76
ישבנו וחשבנו איזה הטבה תהיה הכי מגניבה ,צוננת ונעימה לקיץ הקרוב,
והחלטנו לפנק אתכם  -תושבי הכפר בגילאי  +40בכניסות חופשיות לבריכה הקיצית!

ללא כל החייבות ,ללא כל עלות –
נשמח לראותכם מבלים עמנו בקיץ הקרוב

 ההטבה בתוקף עד  80737.4והינה לתושבי בית יצחק בלבד7



הוספנו שיעור!
ימי חמישי בשעה  – 03:9פילאטיס עם עדי קפנר
נשמח לראותכם!



דרושים לקאנטרי בית יצחק!

קאנטרי בית יצחק מחפש מדריכי שחייה ומצילים!

*שכר הוגן *תנאים נוחים *סביבת עבודה נעימה וכפרית באווירה משפחתית
לפרטים נוספים( 03-4884030 :שלוחה  – 8שחייה)

קאנטרי בית יצחק ,המגדל  ,09מושב בית יצחק 90-8::8909
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מכתבים למערכת

סאגת הבריכה
יש בידינו כרטיסי אורח לבריכה :אחד של בני צביקה ,כאשר עוד היה תושב הכפר ושולם בכסף מלא
ובמזומן ,כרטיס נוסף אשר רשום על שם בעלי עמי ,כאשר עוד היה בעל מינוי בחדר כושר7
לפני מספר שבועות התארחו אצלנו נכדותינו ובקרו באותה הזדמנות משפחה החיה הרבה שנים בכפר7
הוחלט פה אחד ללכת לבלות בבריכת בית יצחק 7ציידנו אותם בכרטיס האורח אשר בידינו ושולם
כאמור לעיל בכסף מזומן7
ולהפתעתם כאשר הגישו את כרטיס האורח ,נאמר להם שלא יוכלו להשתמש בו ,עליהן לשלם  50שקל
במזומן7
איפה ,איפה הימים אשר הבריכה הייתה גם של תושבי בית יצחק7
האם הכסף ששולם לכרטיסי האורח אמור להיזרק לפח?
האם בדרך זו מניחים לנו סכין בצוואר -:אם לא תעשו מינוי לא תוכלו להשתמש בכרטיס האורח
שברשותכם וכספכם נזרק לפח7
מקווה שיש הסבר יותר הומאני למנהלי הבריכה אשר כבר מזמן לא רואים שום דבר חוץ מהגרוש7
(נכון שב"השבוע בכפר" האחרון סוף כל סוף נעשתה מחווה נחמדה לאנשים שעברו את גיל  ,40הצעה
שהעליתי כבר לפני שבע שנים)7
הבריכה בזמנו ,כאשר נבנתה ,מומנה גם בעזרת התושבים ואושרה ע"י מנהל מקרקעי ישראל כמלכ"ר,
אלא אם כן ,בשנים האחרונות עברה אישור אחר למטרות עסק7
רק רציתי ליידע את התושבים על הנהלים שמתקיימים בבריכה כדי שאנשים במצבי יהיו מודעים לכך7
בברכה ,בן חיים דורית

תגובת רשות הבריכה
הבריכה נבנתה כ"מלכ"ר" ועדיין כך קיים הקאנטרי ,שכולל את הבריכה המקורית7
כל הרווחים שנשארים מהפעלת הקאנטרי חוזרים לשיפורו ,לשיפוצו ולקניית ציוד חדש7
רשות הבריכה והנהלת הקאנטרי מקפידים לפעול לרווחת הקהילה שלנו7
לדוגמה :בל"ג בעומר ,לאחר שהוחלט שאסור להדליק מדורות ,נרתמנו למען הנוער ותוך זמן קצר
קלטנו את כל בני הנוער לחגיגה בבריכה7
בכל שנה ,וגם השנה ,הנוער מהתנועה חוגג בבריכה את מסיבת סיום שנת הפעילות 7כך גם השנה,
בשבוע הבא ,יחגגו את המסיבה7
בערב יום העצמאות ארחנו את חברי מועדון  +00לפעילות מיוחדת שלהם7
השנה החלטנו לפנק את בני ה  +40לבוא לבלות איתנו את הקיץ בבריכה חינם!
חיילים ובני שנת שירות תושבי הכפר מקבלים מנוי לחדר הכושר ולבריכה במחיר סימלי ביותר7
אנו מציעים לבני הנוער מחיר מיוחד לכניסה לבריכה בחודשי הקיץ וגם מחיר מיוחד במנוי לחדר
הכושר7
תושבי הכפר נהנים ממחירים מיוחדים במנוי השנתי וגם מחיר מיוחד למנויים לרחצה בבריכה בחודשי
הקיץ7
בקאנטרי נמצא דלפק קבלה המאויש ע"י פקידים הפועלים לפי הוראות שניתנות להם 7עם זאת ,ניתן
לבקש מפקידי הקבלה לפנות להנהלה ולבקש אישור למקרים מיוחדים ,בעיקר בסופי שבוע כשהמשרד
איננו מאויש עבור בקשות שכאלו7
בשנים האחרונות ביטלנו את האפשרות לכניסה חד פעמית 7ההנחיות שיש לפקידי הקבלה הן שאי
אפשר להיכנס ללא מנוי או בכניסה חד פעמית7
כרטיסיה ניתנת לשימוש רק כאורחי המנוי כשהמנוי מגיע יחד עם האורחים7
ועל פי כך ,הדברים הבאים הוחלטו ופורסמו כבר בשנה שעברה:
 סבים וסבתות מהכפר ששולחים את נכדיהם לבריכה ,יוכלו להתקשר קודם לכן ולבקש את כניסתם
של הנכדים ללא נוכחותם7
 נכדים אשר סביהם וסבותיהם תושבי הכפר ומנויים בקאנטרי – יוכלו להיכנס בעלות של ₪ 05
וללא כרטיסייה7
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 סבים וסבתות שנכדיהם תושבי הכפר ומנויים בקאנטרי  -יוכלו להיכנס בעלות של ₪ 05
וללא כרטיסייה7
במקרה של דורית בן חיים ,מובן שהיינו שמחים להכניס את הנכדות – לו רק היינו מקבלים בקשה
חריגה שכזו ,או לחילופין כמובן ניתן להחזיר את החלק היחסי מהתשלום שלא נוצל מהכרטיסייה7
אנחנו שמחים תמיד להמשיך ולתת את השירות הטוב ביותר לטובת תושבי הכפר ,אנו פה לרשותכם
לכל שאלה ,הערה והארה7
בברכה ,עמית טאובר ,יו"ר רשות הבריכה

הודעות

שעות הקבלה במרפאה

יום רופאה דר' מירב סבן

בדיקות
מעבדה
3700- .780

ב'
ג'

 – .0:00- 04:00רופא מחליף

4780- .780
------

אחות גליה/
לריסה/מוריה
.8780- .780
.3780- ..780
.8780- .780
.0:00- .780
.3700- .0700

.8780- .780
.8780- .780
.0700- 4700

4780- .780
4780- .780
------

.8700- .780
.8780- .780
.0700- 4700

א'

ד'
ה'
ו'

.8780- .780
.3780 -.4700
.8780- .780
.3700- .0700

משרד המרפאה
סיגל כחלון
.0780- 47.5
.0780- 47.5
.0780- 47.5
.4:80- .0700
(מתנדבת)
.8700- 47.5
.0785- 47.5

וואטסאפ לחברי האגודה
האגודה עוברת לערוץ תקשורת מתקדם באמצעות ה7WhatsApp
לשם כך ,פתחנו רשימת תפוצה ייעודית7
רשימת התפוצה אינה מאפשרת שיח קבוצתי ,אלא קבלת הודעות בלבד מהאגודה7
שימו לב! כל שעליכם לעשות הוא להזין את המספר הבא  050-0585544לאנשי הקשר שלכם בשם
"הודעות מהאגודה" 7נשמח לעזרתכם בהפצה לחברים אשר אינם מקבלים 7SMS
נצרף אותם אם יישלחו הודעה למספר 7 050-0585544
בברכה ,אגודת בית יצחק

ברכות
לרמי כץ
לרגל חגיגות ה.0
מאחלים אושר ,שמחה והמון מזל טוב!
אוהבים
שבט כץ-דויטש-גל

מזל טוב לטל ,טל והילי שחר
להולדת בתם ,האחות
רוני
מאחלים הסבים והסבתות
מכל הצדדים והמשפחה המורחבת

פינת המודעה הקטנה
בית להשכרה ברח' החרוב 050 7מ"ר כולל מרתף 7מתפנה בספטמבר7
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058-8540885
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