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גיליון מס' 0011

יום שישי ,ו' באלול תשע"ח 01 ,באוגוסט 1108

חג המים  8102שבת 0.9.02
בין השעות 02022-51022
סדנה חווייתית
אומגה כפולה למים
מתנפחים/קיר טיפוס
אטרקציות בתוך המים
מגלשות מים
שזירות צמות
טקס לילדים העולים לכיתה א'
צביעת חולצות " -באטיק" (למי שמעוניין יש להביא איתו
חולצה לבנה) .מתאים גם למבוגרים

יוצרים
ומפוצצים
בועות
סבון
ענקיות

משחקי מים מודרכים ...מתאים למשפחות ולגילאים שונים
דוכני מזנון מגוונים בתשלום
אנו זקוקים למתנדבים בתחנות השונות ,אנא הירתמו להצלחת האירוע
התקשרו לליאור גניש –  450-0808084או למיכל צופי  454-8838328תודה.

הכניסה לתושבי בית יצחק ומשפחותיהם בלבד
1

גרוטאות ביתיות בלבד
מיום חמישי  61.80.8860החל מהשעה 00:00 -בבוקר ועד יום ראשון  61.80.8860עד שעה
00:00בבוקר יגודר מתחם לפינוי גרוטאות ביתיות בלבד במרכז המיחזור (ליד המרכולית) בבית
יצחק.
להזכירכם :אין להשליך פסולת חקלאית ,פסולת של גזם ,פסולת בניין ,פסולת מעסקים ומוצרי חשמל
למיניהם .לידיעתכם :לצרכים אלה יש 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 .050-0003202
אנו מבקשים לא להשליך גרוטאות מחוץ למתחם המוגדר.
המקום מצולם  02שעות ביממה.
ביחד נשמור על כפר נקי ומסודר.
איריס פרידלנדר ,יו"ר חזות הכפר
משמרות הזה"ב
לקראת שנת הלימודים הקרבה ,אנו מעוניינים במתנדבים נוספים לפעילות משמרות הזה"ב בבית
הספר היסודי .נשמח לצרף גם את הורי ילדי כיתות א'.
המעוניינים יפנו לאילן שנבל . 858-0155551.
ביחד נשמור על בטיחות ילדינו
איריס פרידלנדר ,יו"ר ועדת קהילה
בברכה ,אילן שנבל

המרוץ ייערך ביום שישי  5.68.8860החל מהשעה  00:00בגן שער-חפר.
המרוץ הינו מרוץ שטח למרחקים  5 ,0ו 20-ק"מ
רישום באתר .4SPORT
ולשתף את דף הפייסבוק של המרוץ.
מוזמנים לסמן

חברה קדישא

קיר הזיכרון
לידיעת המשפחות ,אשר הנציחו על קיר הזיכרון את שמות בני משפחתם שניספו בשואה:
במספר שמות נפלו אותיות .מכיוון שהשמות שהושמו על הקיר נעשו באופן פרטי ,אנו ממליצים לעבור
במקום ולבדוק את שלמות השמות.
לתיקון יש לפנות למי שעשה את עבודת ההדבקה ,או להתקשר לרותי טאובר  050-5503035והנושא
יטופל.
מיותר לציין שהשמות לא יתוקנו אם לא נדע את השם הנכון.
בית העלמין
מיקום קבורת הניפטרים בבית העלמין שלנו מתוחם לפי תקן של משרד הדתות.
ישנן משפחות אשר מקימות מצבות גדולות ועוד מוסיפות עיצוב מסביב למצבה.
לצערנו ,הקבורה הבאה אשר תתבצע בסמוך תגרום להריסת העיצוב ולעוגמת נפש למשפחה.
אנו מבקשים מהמשפחות לשמור על תחום המצבה ולא מעבר לכך.
בתודה ,חברה קדישא
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שלכת בצפון – נופש סתיו 8102
כפר הנופש מרום גולן – בקתות מפוארות וחדרי אירוח מפנקים.
המחזור הראשון מלא .נשארו מקומות במחזור השני  22-22.22.0020 -ראשון עד רביעי.
מחיר למשתתף בחדר זוגי  , ₪ 2,950מחיר למשתתף שלישי בחדר ,₪ 2,055
חדר יחיד רק על בסיס מקום פנוי .₪ 0,025 :תוכנית עשירה ומגוונת.
*פרטים והרשמה במשרד הוועד *מספר החדרים מוגבל *כל הקודם זוכה 

פותחים שנה חדשה של מועדון סרטים טרום בכורה
החוג יתקיים בימי שלישי (אחת לחודש) בהנחיית מבקרי קולנוע ומרצים מתחומים שונים.
בתוכנית  9מפגשים :התכנסות כיבוד ושתייה ,הרצאה ,הקרנת סרט טרום בכורה.
*מחיר ₪ 200 :ללא הסעה ₪ 520 ,כולל הסעה .כניסה חד פעמית( ₪ 50 :על בסיס מקום פנוי ולא כולל הסעה).
ניתן לרכוש מנוי עם הסעה  /ללא הסעה.
פרטים והרשמה במשרד הוועד.

פותחים שנה חדשה במכללת הוותיקים
עם מיטב המרצים המוכרים ובנושאים חדשים ומרתקים
ימי חמישי בין השעות  22:00-09:00באולם עין החורש.
המחיר  ₪ 090לכל השנה .פרטים והרשמה במשרד הוועד.

טיול אוקטובר  8102יום ראשון 04.01.02
סיור אתנוגרפי בגליל המערבי – תרבות דת ואמנות
עם עדנן כביש – מורה דרך ,סא"ל בצה"ל ,מנהל מכינה של הסוכנות היהודית
יש להצטייד בכיסא גלריה ארוחת בוקר  +צהריים עצמאית
דרגת קושי הטיול :בינונית-קלה
מחיר הטיול ₪ 220 :לאדם כולל איסוף מהישובים ,הדרכה וביקור באתרים.
ההרשמה במשרד הוועד בתשלום בלבד.

"הצמה של אבא" מחזה בכיכובם של :יעקב כהן ורובי פורת-שובל
הבימה  -אולם רובינא  ,תל אביב
יום שני ה 3.9.20 -בשעה 22:00
מחיר לכרטיס –  ₪ 220כולל :הסעות הלוך ושוב וכרטיס כניסה.
כשעה וחצי ללא הפסקה * .שעת חזרה משוערת מתל אביב ** 23:30 :מספר המקומות מוגבל **
** פרטים נוספים והרשמה (בתשלום בלבד) במשרד הוועד **לאחר התשלום לא ניתן לבטל**
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שבוע מלא הפתעות בקאנטרי בית יצחק
אירועי הקיץ בבריכה החיצונית
יום שני  88.0סדנת הכנת הולה הופ בשעה  .20:30שחייה לילית (הבריכה החיצונית פתוחה עד .)00:00
הילדים ,יחד עם המדריכה שקד ,יכינו בעצמם הולה הופ מקצועי אותו ייקחו הביתה איתם בסוף הפעילות.
לאחר הכנת ההולה הופ נלמד איך לסובב אותו בריקוד!
יום שלישי  86.0סדנת יצירה בשעה .20:00
יום רביעי  88.0ערב סרט ושחייה לילית (הבריכה החיצונית פתוחה עד .)00:00
יום חמישי  8..0חי וחיוך – פינת ליטוף בשעה  65:.8עם תוכים ,צבים ,לטאות ,ארנבים ועוד.
יום שישי  8..0הרקדה בבריכה לכל המשפחה עם ליעד בשעה .22:00
בית הספר לשחייה של הקאנטרי –
הכינו את ילדכם לחוגי השחייה השנתיים של הקאנטרי!

לימוד שחייה בקבוצות קטנות (עד  5ילדים)
אפשרות לשיעורים פרטיים  /זוגות
קבוצות שיפור שחייה לילדים
----------------קבוצות אימון שחייה למבוגרים
שחייה טיפולית  /אלכסנדר במים  /הידרותרפיה
הנחה למנויים!

-----------------

שיפצנו!!!
מגרשי הטניס משופצים וזמינים להנאתכם!
להזמנת מגרש – 81-0..0818
-----------------

היכונו לפתיחת שנת החוגים החדשה!
בקרוב תחל ההרשמה לחוגי הילדים לשנת תשע"ח-תשע"ט והשנה הכנו לכם חוגים חדשים ומדליקים!
חוג היפ-הופ ,חוגי בלט וג'אז ,קפוארה ,זומבה ,חדר כושר לילדים ,דניס הישרדות והרשימה ממשיכה...
חוגי הילדים (למעט בית הספר לשחייה) כלולים במנוי משפחתי משולב.
*חוגי הילדים מתקיימים  68חודשים בשנה.

מחפשים עובדים!

קאנטרי בית יצחק מחפש פקידת קבלה
 נכונות לעבודה במשמרות (כולל סופי שבוע) אחראית ,רצינית ,עם המון מוטיבציה -לתקופה ארוכה בלבד

נשמח לראותכם – קאנטרי בית יצחק
את שעות הפתיחה של הקאנטרי ולפרטים נוספים אודותינו
ניתן לפנות אלינו דרך אתר האינטרנט שלנו; או בטלפון81-0..0818 :
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החלה ההרשמה לחוגי התעמלות ואקרובטיקה
חוגים פעמיים בשבוע (ראשון ורביעי) של התעמלות קרקע ,מכשירים ופס אקרובטי.
אימוני העשרה חד שבועיים (ימי שני) של כוח וגמישות ,פירמידות ואקרודאנס.
החוגים מתקיימים באולם הספורט בבית יצחק ובסטודיו הצמוד.
החוגים מיועדים לבנים ובנות בגילאי .20-5
האולם מאובזר בציוד חדש ומקצועי.
 50%הנחה לחודש ספטמבר.
בנוסף ,נמשכת ההרשמה לקייטנת סוף אוגוסט.
לפרטים והרשמה,
דפנה עצמון-פארן 050-0335902
dafgym2018@gmail.com

חיסון נגד כלבת יתבצע בבית יצחק
ב 09.12.02 -בין שעות  19:31-19:11ע"י בית העם.

מרפאה

ביום ראשון  29.0.20לא תהיה אחות בשעות הבוקר במרפאה ולא יבוצעו בדיקות מעבדה.
שבת שלום ,צוות המרפאה
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תודות

הבעת תודה
ברצוני להודות מקרב לב לכל המתנדבות המסורות שארגנו לנו-למועדון  ,+50מסיבה לסיום שנת הפעילות
הנפלאה ,שחווינו בשנה החולפת בימי שלישי.
זה לא מובן מאליו שחברותינו היקרות הקדישו מזמנן למען מפעל כזה חשוב ,שהסתיים באירוע מכובד מאד.
תודה רבה ויישר כוח לעושות במלאכה :נציגת הוועד איריס פרידלנדר ,יעל כהן ,לאה בארי ,דבורה קליין,
מרים וייס ,שולה סמיש ,ציפי עזרא ,זהבה מוסקוביץ ,מיכל שדה ,רחל מגד ודניאלה אזולאי.
בברכה ותודה מכל הלב ,דבורה פייט.
בשבת זכינו ליהנות מקונצרט אחרון בסדרת הקונצרטים בגן האס לעונה זו.
תודה ליעל ועמוס ברקאי על ההתמדה והאחריות שהם לוקחים כל שנה כדי לקיים כאלו "פינוקים"
שפתוחים לכל תושבי הכפר .התנדבות שכזו ,שכרוכה באחריות כזו ,איננה דבר מובן מאליו!
תודה לכם יעל ועמוס ,מכל תושבי הכפר .כבר מחכים לעונה הבאה.
ג'ודי -יו"ר ועדת תרבות.

ברכות
לעופרי סלוביק
לרגל הגיוס לצה"ל
בהצלחה!
מאחל צוות חיילים

הודעות

בעקבות המצב הביטחוני בדרום ,פורסמה הודעה הנוגעת לאירוח תושבי עוטף עזה.
לשמחת כולם המצב נרגע.
בנוסף ,הודענו לתושבי העוטף ,שבמידה ויירצו לנפוש אצלנו ,נשמח לארח למרות הרגיעה (מגיע להם)!
תודה לכל אותן משפחות שפתחו את ביתן וליבן.
רותי טאובר ,אמנון שפיר וגיל חלמיש.

פינת המודעה הקטנה

במשפחתון של מלכה נותר מקום.
בת  ,29לאחר שנת שרות ולפני שרות צבאי ,פנוייה לשעורים פרטיים עד
כיתה י' ו/או לטיפול בילדים .עד אמצע אוקטובר.
טיפולי פיזיותרפיה בכפר .ענבל רייס שליט  -פיזיותרפיסטית מוסמכת מזה
 23שנים .מתמחה בטיפול במגוון בעיות אורטופדיות ,שיקום אחרי
ניתוחים וטיפול בסחרחורות .החזרים משמעותיים לחברי כללית מושלם.
להשכרה בבית יצחק בית בנחלה ללא שכנים 5 ,חדרים,
גינה גדולה ומטופחת .כניסה מיידית.
להשכרה לטווח ארוך מבנה למשרדים  50מ"ר.
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ענבל

050-5325205
052-3252529

ענבל רייס שליט
052-2055005
מיכל

050-0035353
050-5505500

