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

גיליון מס' 0011

יום שישי ,ח' באב תשע"ח 11 ,ביולי 1108

משולחן הוועד
 מגרש הכדורגל סגור לפעילות עד 81.3.13
ברזיות בגני הציבוריים
התקנו ברזיות בגנים הציבוריים :גן נירה ,גן המייסדים ,גן שער חפר וגן האס .לידיעתכם ולנוחיותכם
איריס ,יו"ר ועדת חזות הכפר

שבת ..111.1
שלישית כלי נשיפה ממתכת ,מנגנת מוסיקה קלסית1
הקונצרט יתחיל בשעה ,03:71
חצי שעה לפני כן ,יוגשו קפה ועוגה ליד שולחנות בגן.
מיועד לתושבי הכפר הצעירים והבוגרים ,מוזמנים כולם.
יעל ברקאי.

חג המים ,שבת 1.90.13
מחפשים מתנדב ,נער או מבוגר ,לניהול תחרות שש-בש בחג המים.
המתנדבים מתבקשים לפנות לג'ודי זיו 150-1017003
תודה ,צוות חג המים
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ועדת נוער

"הקו הצהוב לים" (מערך היסעים לחוף בית ינאי):
הקו הצהוב פועל בימי ראשון ,שלישי וחמישי .איסוף מבית יצחק בשעה 00:71
קו לילה פועל בימי חמישי בין השעות 0:71- 00:71
שני הקווים מיועדים לילדי ז'-י"ב.
עלות הקו הצהוב  ₪ 051עלות קו לילה ₪ 11 :עלות לשני הקווים ביחד₪ 011 :
הכרטיסייה היא בסגנון :חופשי חודשי לחודשים יולי ואוגוסט.
רישום אצל ליאת בועד (נא להביא תמונת פספורט)
פרטים ,רישום ותשלום במשרד הוועד אצל ליאת .נא להביא תמונת דרכון  +אישור הורים חתום.

ספרייה

ספרים חדשים בספרייה

לפעוטות
אני רוצה את המוצץ שלי – מיה מיטב
קטנטנים
פיהוק גדול מי יכול – מוניקה סויני
אנחנו נמצאים כאן – אוליבר ג'פרס
אחי מיוחד – עמיעד טאוב
חגיגה באמבטיה – אמי רובינגר

הסיפור הטוב של הדוב – פיליפ ס' סטיד
פלורט – אנה ווקר
קצת יותר גדול – ג'ונתן אמט
הנעלים הישנות של אדון מינאסה – רונית חכם

לילדים
מיפ החייזר המדליק – נינה דולק
לנוער
בת-הים – קיארה קאס
מרי פופינס – פמלה טרווטס
חבורת ידיעת הארץ  - 70מרדף בדרך הבשמים – גלילה רון-פדר-עמית
הרוח במגירה – מיכל חזון
למבוגרים
ביתו של סוחר המשי – דיינה ג'פריס
המנהרה – אברהם ב .יהושע
הרשת של אליס – קייט קווין
משפט בוונציה – רוברטה ריץ'
המדריך למתנקש המתחיל – שיין קון
פרפרים בנובמבר – אידור אווה אולפסדוטר
שקרים ותקוות – אילת סווטיצקי
קצה הסוף – ג' .א .רדמרסקי
חמקמק – אל .איי .פיורי
החוזה – שובל מימון
רוח רפאים – יו נסבו

השנה הארוכה ביותר – דניאל גרנייה
המולת הזמן – ג'וליאן בארנס
השיש – ססר איירה
וראמו – ססר איירה
לכל הבנים שאהבתי פעם – ג'ני האן
נעלמים – רן גורן
אדר – שרון צוהר
יקיצה – ניר ברעם
לא נרדם בלילות – גיורא איילד
הצטלבות – מייקל קונלי

הספרייה נמצאת במתחם בית הספר מדרום לשער.
שעות הפתיחה :בימים שני וחמישי בין השעות .10:89-13:89
ניתן לשלוח הזמנות ,בקשות ,הודעות וכו' לsifriya@beit-yitzhak.org.il :
רותי

להתראות בספרייה 
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נוער בית יצחק
הרצאה להורים בנושא התנהגויות סיכוניות בקרב בני הנוער  -התקיימה ביום שישי האחרון להורי ח-
יב .בהרצאה שמענו על מה זה התנהגויות סיכונית (אלכוהול ,סמים ,התנהגות מינית) ,נתונים על
השימוש בארץ ובעמק חפר ,ומה עלינו לעשות בתור הורים.
ברגעים אלו ,אנו נמצאים באירוח שכבה צעירה בסניף רמות השבים .באירוח אנו מכירים את
החניכים שיהיו איתנו במחנון ,מתגבשים ובעיקר נהנים.
מחנה הקיץ השנה בנושא 31 :שנה למדינה והמחנון שלנו בנושא כלכלה וחברה.
התחלנו לעבוד במרץ על הכנת התפאורות ,תכנון המבנים וכתיבת מוראלים.
ביום שבת  01.3.01יתקיים יום עבודה קהילתי! מה זה אומר? אנחנו מזמינים אתכם,הורים ,אחים,
סבים וסבתות ,להגיע לסניף הנוער בשעה  00:11ולקחת חלק פעיל בהכנות למחנה!!
קייצת :אנו צריכים הורים מלווים לימי חוץ ואף נשמח לעזרה (בייחוד הורי ג ,ד) בימי הסניף.
פעילויות:
מגרש מואר נוסף יתקיים בגוש חי״ה בתאריך  .00.3הפעילות מיועדת לז-יב .בחינם.
מחנה קיץ:
הרשמה למחנה שכבה צעירה מסתיימת ב01.3
הרשמה למחנה שכבה בוגרת מסתיימת ב07.3
ההרשמה באתר התנועה
פעילות קרקס א׳-ד׳
מיקום ותאריך 1.1.01 :אזור תעשייה עמק חפר,
לו“ז :איסוף מהישובים בסביבות ( 0:11שעה מדויקת בהמשך) ,מופע " ” Release Slowשל ״דרך
הקרקס״ ,סדנאות קרקס הכוללות להטוטנות ,הליכה על חבל ועוד! סיום משוער .00:11
עלות .₪ 05 :הרשמה עד  0.1באתר המועצה
סופרלנד לבוגרי ג׳  -ו׳
מיקום ותאריך 07.1.01 :סופרלנד ראשון לציון,
לו״ז :איסוף מהיישוב בשעה  ,1:11חזרה משוערת 00:11
עלות ,₪ 05 :תאריך אחרון להרשמה  00.3.01באתר המועצה
סינמה סיטי ד׳-ו׳:
מיקום ותאריך :סינמה סיטי גלילות05.1.01 ,
לו“ז :איסוף בסביבות  ,1:71חזרה משוערת 00:11
עלות .₪ 31 :הרשמה ובחירת סרט עד  00.3.01באתר המועצה
קיץ בטוח ומהנה לכולנו!
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  00.3בשעה  03:05במועדון פייס תתקיים הרצאתה של לאה פרונט ,תושבת הכפר:
"הניירת מצטברת ומעיקה עליכם? בואו לקבל טיפים חשובים מה צריך לשמור ,לכמה זמן,
איך ממיינים ,כיצד כדאי לשמור ועוד".

מסיבת סוף עונה
ביום שלישי  70.3בשעה 01:11
נתכנס בבית העם בבית יצחק למופע שנון וחריף על החיים
עם הקומיקאית העסיסית מרים ברנהרדט.
לפני המופע יוגש כיבוד קל תוצרת מתנדבות ועדת ותיקים.
בשעה  01:71יחל המופע.
קיץ חם מסביב לעולם
כרטיס למופע בודד ,על בסיס מקום פנוי ביום המופע בלבד ( ₪ 01 :ללא הסעה).
** ההרשמה במשרד הוועד
"" מקסיקו" הרצאתו של :ד"ר אופיר יעקובסון "ויוה מקסיקו".
להקת מריאצ'י – טריו אינדיו :הומור וטמפרמנט היבשת באווירה עליזה.
ביום ג'  00.3.01בשעה .01:71
" הצוענים" הרצאתו של :יורם פורת "טירוף הצליל הצועני".
הרצאה והופעה חיה של נגנים ,הלוקחים אותנו עמוק אל נבכי התרבות הצוענית וצליליה.
ביום ב'  07.1.01בשעה ,01:71

שלכת בצפון – נופש סתיו 86.1
כפר הנופש מרום גולן – בקתות מפוארות וחדרי אירוח מפנקים
** שני מחזורים ** ההרשמה החלה **
 00-00.00.0101ראשון עד רביעי
 3-0.00.0101ראשון עד רביעי
מחיר למשתתף בחדר זוגי  , ₪ 0,051מחיר למשתתף שלישי בחדר ₪ 0,155
חדר יחיד רק על בסיס מקום פנוי₪ 0,105 :
תוכנית עשירה ומגוונת
*פרטים והרשמה במשרד הוועד * מספר החדרים מוגבל * כל הקודם זוכה 
חלומות וכוכבים – סבים ונכדים
פלנתניה  -מרכז מדע חלל ותרבות
סדנה מדעית ,פעילות בגן היפני ובגן המדעי ,הדרכה על אסטרונומיה ועל החיים בחלל,
תצפית טלסקופים לכוכבים.
מחיר למשתתף ( ₪ 01 :הסעות  ,כניסה ,כיבוד קל** תחולק פיצה ושתייה לכל משתתף).
פעילות בין השעות  00:11-03:11המתאימה לילדים מגיל .6
יום א'  00.13.01איסוף מאלונית משמר השרון  /עין החורש.
יום א'  15.11.01איסוף מ M -הדרך  /אלונית משמר השרון.
שעת יציאה (אחר הצהריים) תעודכן כשבוע לפני הטיול.
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חיות וחיוכים לסבים ונכדים אקווריום ישראל וגן החיות התנכי בירושלים
מחיר למשתתף ( ₪ 001 :כולל הסעות כניסות ורכבת גן החיות).
** יש להצטייד בארוחת צהריים וערב (באופן עצמאי).
סיום פעילות בסביבות .00:11
יום שני  01.11.01איסוף מאלונית משמר השרון  /עין החורש.
יום רביעי  00.11.01איסוף מ M -הדרך  /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 יחוייב בתשלום *
קפה אירופה לניצולי השואה ודור שני,
"ויוה איטליה – קפיצה קטנה לארץ המגף"
דאוידה – דוד תאני .ייקח אתנו לסיור מוזיקלי בארץ המגף.
מופע שירה בשפה האיטלקית ,מלווה בסיפורים שמאחורי השירים.
פסטיבל סן רמו ,קטעים מאופרות מפורסמות ,שירים נפוליטנים ועוד.
נצטרף לשירה ומי שירצה מוזמן גם לרקוד...
במועדון לחבר – קיבוץ מעברות.
יום רביעי  05.13.0101בשעה 01:11
אנא אשרו הגעתכם.
קייטנת אוגוסט -דפג'ים  -התעמלות ואקרובטיקה
לקראת שנת הפעילות הקרובה ופתיחת מרכז ההתעמלות החדש בבית יצחק ,נפתחת קייטנה מלאה
בהתעמלות ,משחקים ,יצירות והרבה כייייף.
מתי 11:11-07:11 00-07/11 :ימים א'-ה' ( 5ימים בסוף אוגוסט).
איפה :באולם הספורט בבית יצחק (צמוד לביה"ס).
למי :בנים ובנות בגילאי  5ומעלה( .....חלוקה לקבוצות לפי גיל ורמה).
כמה 511 :ש"ח ל 5 -ימים או  001ש"ח ליום בודד.
ציוד נדרש :בגד גוף ו/או בגדי ספורט ,מים ,חטיף בריאות ופרי.
אז בואו להיות ראשונים ,לקפוץ על הטרמפולינות ,להתנדנד על הטבעות ,להתגלגל על מזרן אוויר מקצועי,
ולעשות עוד הרבה התעמלות....
מחכה להכירכם באולם ,דפנה וצוות המדריכות .טלפון לבירורים ורישום 959-7883077
* אין צורך בידע מוקדם ** הקייטנה מותנית במספר נרשמים.
 – run4itלרוץ עם המועדון המוביל בעמק
אימונים לנשים ,לגברים ולנוער.
רצים מתחילים ,רצים תחרותיים ואימוני כושר כללי.
האימונים מתקיימים בבית יצחק בימים א' ,ה'  ,01:11ביום ג' בשעה .00:71
לפרטים :איתי 157-0000600

מרפאה

תיקון פרסום קודם :
בחודשים יולי  ,אוגוסט וספטמבר ד"ר סבן תחזור לעבוד בימי שלישי בבוקר בשעות . 07:71-13:71
(למעט בתאריכים  03-00.1ו  7.0 - 06.1בהם היא בחופשה ) .
בין התאריכים  06-01.3לא תהיה פקידה במרפאה .לשרותי משרד יש לפנות למרפאות באזור או להיעזר
בצוות המרפאה .
בברכת בריאות ,צוות המרפאה
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תודות

הבעת תודה
ברצוני להודות לכוחות הביטחון של הכפר ומחוצה לו ,שפיזרו מסיבה של כ 0511-איש שהתקיימה בשבת
האחרונה בשעות אחר הצהרים ,מלווה במוזיקה (!?) מחרישת אוזניים ,זיהום סביבתי ,חסימת כניסות
לחצרות ועוד דברים שזרים לרוח הישוב שלנו.
האירוע התחיל בשבילי כסיוט ,ונגמר בזכות התערבותם של הנ"ל אחרי שעתיים בלבד.
יישר כוח!!!
ישראל עופר ,שכן למקום המפגע

חגיגות סיום שנת "בת המצווה"
ביום שישי האחרון ,התכנסנו בנות שנת המצווה (בוגרות כיתה ו') והמשפחות בבית הכנסת על מנת לציין את
סיומה של שנת המצווה.
בבית הכנסת התקבלנו במאור פנים על ידי הרב שיר אשר הוביל את הבנות בתפילת הנערה הצעירה ובהדלקת
נרות וקידוש.
עם סיום התפילה הוענק לכל בת מצווה ספר תהילים מהודר בחריטת שמה ,ברכה לבת המצווה כתובה בידי
סופר סת"ם וספר טיולים בארץ בעקבות התנ"ך.
לא יכול היה להיות סיום יותר מרגש ומתאים לשנה זו אשר מסמלת אבן דרך יהודית משמעותית בחיי הבנות.
תודה לבאי בית הכנסת ולרב שיר על שקיבלו אותנו בחיבוק גדול ובזרועות פתוחות,
תודה מיוחדת ליוסי סולימן על היוזמה וההשקעה הרבה!
בנות המצווה והמשפחות.
תודה מקרב לב לבני דווידזון ששיתף וריגש את כולנו בסיפורו המרתק על החטיפה לאנטבה עם בני משפחתו
בהיותו נער בן .07
מכל חברי מועדון שישים ונהנים.
"מגפיים" בבית העם
לאור הביקוש הרב ,יוצאי להקת "מגפיים" מעלים מופע מלא בבית העם בבית יצחק
ביום שני  78.7.7913בשעה 79:89
מחיר הכרטיס  .₪ 51אפשר לקנות במכירה מוקדמת אצל נעמי רוזנבלום 150-0600110
או בערב המופע.
להתראות בבית העם.

ברכות

צוות חיילים מברך את המתגייסים:
ניב אפורי
עומר רייס
נור שרלין
לאור גרשטיין
בהצלחה בשרותכם הצבאי!
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