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משולחן הוועד

סגירת מגרש הכדורגל לצורך טיפולי חורף
לצורך תחזוקת מגרש הכדורגל ,אנו נאלצים לסגור את המגרש לפעילות עד לתאריך .51.51.51
המגרש יהיה סגור ולא תותר הכניסה אליו לפעילות מכל סוג שהוא.
המגרש יחזור לפעילות החל מה.51.51.51-
איסוף גזם
עקב עלויות מאד גבוהות של פינוי הגזם (כ 51% -מכספי המסים) אנו נערכים לבדוק אפשרויות לצמצום
ההוצאה ,במטרה להפנות את החיסכון לטובת צרכי הקהילה.
לשם כך ,נעבו,ר החל מחודש ינואר  1152,לאיסוף גזם פעם בשבועיים.
אנו מבקשים להקפיד על הדברים הבאים:
 .5אין להוציא גזם חקלאי -גזם חקלאי לא ייאסף.
 .1כמויות חריגות -יש להזמין פינוי באופן פרטי.
 .3יש להוציא גזם נקי ללא עציצים ,שקיות ועוד.
 .4איסוף הגזם פעם בשבועיים בימי שלישי -יש להוציא את הגזם בימים א'-ב' בתאריכי הפינוי בלבד.
תאריכי הפינוי לחודש ינואר :1152
יום שלישי .1.5.1152
יום שלישי .11.5.1152
נודה לשיתוף הפעולה לרווחת התושבים ,צוות חזות הכפר

תרבות
שנת  2910מתקרבת אלינו בצעדי ענק.
שנה מיוחדת לכפר בו נציין  09שנה להיווסדו.
נציין זאת באירועים לאורך כל השנה.
את מסלול ההליכה המסורתי של ט"ו בשבט אנו רוצים לסמן דרך בתי המייסדים של הכפרים:
שער חפר ,גן חפר ,נירה ובית יצחק.
תושבי הכפר ,הגרים בבתי מייסדים או בשטח שהיה של משפחה מייסדת ולהם קירבת דם לזוג המייסד,
מתבקשים ליצור קשר עם ג'ודי (טל'  114-1513548או במייל.)judyziv@gmail.com :
נשמח לשיתוף פעולה מצד המשפחות המייסדות (אנחנו יודעים שיש הרבה כאלו.)...
שתהיה לנו שנה נפלאה!
בברכה ,ועדת שנת ה08-
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מזמינים אתכם לערב ריקודים לכל המשפחה
בהנחיית ענבל בריסקין פרי
הצטרפו אלינו במוצ"ש  9221921.ו 9221212 -לערב ריקודי עם וריקודי שורות ישנים וחדשים בבית העם2
 – 52:11ריקודים משפחתיים לילדים ,להורים ולסבים.
 – 11:31ריקודים למבוגרים בלבד.
נשמח לראותכם
עלות סמלית של  ₪ 51למשתתף תגבה בכניסה.
בית ספר למוסיקה "כפר מנגן"
בית הספר ,הנמצא בדיסקו (מתחת לבית העם) ,פותח לימודי גיטרה למעוניינים.
הלימודים מיועדים לכולם -ילדים ,בני נוער ומבוגרים.
לפרטים ,נא לפנות ליפים בטלפון .114-4458358
כמו כן ,החלו לימודים על כלים נוספים :פסנתר ,תופים ,כלי נשיפה ועוד.
מוזמנים להיכרות ולהרשמה.

ארכיון

השתלמות של בית ברל בנושא ראיון ותיקים

ב 18.15.52 -תתקיים במרכז התיעוד (ברופין) השתלמות של בית ברל בנושא :ראיון ותיקים ושילובם
כזיכרונות בסיפור המדינה שלנו על פי תוכנת .TARASA
ההשתלמות כוללת  51מפגשים ותיערך פעם בשבוע בימי ראשון בין השעות  51:11-51:11במרכז התיעוד
(בבית הספר רופין ליד המועצה).
אם את/ה אוהב/ת לשמוע ולכתוב סיפורי חיים ,בעל/ת יכולת ניסוח טובה בעברית ורוצה לרכוש "מקצוע"
נוסף זה המקום בשבילך!
אין צורך בידע מוקדם ,גם לא בנושא המחשב .בהשתלמות יינתנו כל הכלים ,כולל ליווי הצוות של בית ברל
לאורך כל הדרך.
לפרטים נוספים :מוני גורן  ,111-1411138ענבל דקל  ,111-1111113אבלין עופר 111-8118218

מרפאה

שינוי שעות קבלת ד"ר סבן ביום א' אחה"צ :
מתאריך  5.51.1151ד"ר סבן תגדיל את שעות הקבלה ביום א' אחה"צ ותקבל בשעות .11:11-58:11
אין שינוי בשאר שעות הקבלה.
חג אורים שמח ,צוות המרפאה

2

נוער בית יצחק
ביום שלישי האחרון חגגנו את חנוכה בפסטייק המסורתי ובמצעד לפידים!
הפסטייק  -פסטיבל ייקים  -נערך במתכונת של פסטיגל  -כל קבוצה/שכבה מעלה קטע מקורי עליו
התאמנו  -ומציגים אותו בפני כלל הנוער!
הקטעים היו מושקעים ,מצחיקים ומהנים!
מצעד לפידים  -לאחר מספר שנים  -החזרנו את המסורת  -הכנו לפידים מקושטים ,וצעדנו בשבילי
הכפר .באנו חושך לגרש  -אור גדול לראות את הכפר צועד יחדיו!
ברגעים אלו השכבה הבוגרת מטיילת באזור הרי אילת  -טיול מאתגר של  4ימים ,כ 51-51-ק״מ
הליכה בכל יום!
טיול מועצה ז'-ח' ,54-53.51 :באזור שדה בוקר :ישנו בחאן שיירות וטיילנו בנחל חווארים.
אסנת כץ גל  -רכזת הנוער
חג מלא אור לכולם!

”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
המפגשים מתקיימים בימי שלישי במועדון פייס2
התכנסות על כוס קפה וכיבוד קל 2ההרצאות מתחילות בשעה  11:11בדיוק!
 55.51 הרצאתו של צביקה קרוכמל :מפרשת רמי דותן ועד פרשת הצוללות  -חלק ב'.פרשה חובקת
עולם וכה דומה לפרשיות הנחקרות היום.
 51.51 הרצאתה של אביגיל ברקוביץ :כת האמיש בארה"ב והשוואה בינם לבין החרדים.
 11.51 הרצאתה של בת הכפר הדר מרחב" :מה היה חושב ביאליק על חוק הלאום? התבוננות
בשירת המשורר הלאומי תוך בחינת מקומו כמייצג הלך רוח של דורו וכיצד זה מתחבר אל
מציאות חיינו היום".
 5.5.1152 הרצאתה של אליס לוי-מרצה לאמנות ואדריכלות" :מגיה ופולחן במצרים העתיקה".
 1.5 הרצאתו של ישי שמידוב ,תושב הכפר" :על ציפורים וסיפורים".

הזקוקים להסעה למועדון מתבקשים להודיע לליאת במשרד הוועד2

נופשון ים המלח במלון לוט המחודש
מחזור שני – 11-14.1.52
מחזור ראשון – 15-58.1.52
מחיר לאדם בחדר זוגי  ,₪ 5,131 -מחיר לחדר יחיד  ₪ 1,811 -חדר יחיד על בסיס מקום פנוי בלבד!
מחיר ליחיד בחדר של שלושה – .₪ 5,111
ביום שלישי נצא לטיול מודרך בשמורת עין גדי והסביבה בתשלום נוסף של .₪ 11
יש לציין בטופס ההרשמה אם רוצים לצאת לטיול .תשלום במזומן בנפרד.
ההרשמה בתשלום בלבד במשרד הוועד .תושבים שאינם מעמק חפר – על בסיס מקום פנוי בלבד.
הערה :במחזור השני בלבד -המעוניינים בנסיעה ישירה למלון ,שתצא מבית בכפר ,מאלונית משמר
השרון ו/או מניצני עוז  -נא לציין בטופס ההרשמה המצ"ב !! (אם יהיו מספיק נרשמים).
חודש האזרח הוותיק במוזיאון הישראלי במרכז יצחק רבין
יום שני35.51.51 ,
בתוכנית 12:31 :קבלת פנים כולל קפה ומאפה.
סיור מודרך בתערוכת  81שנה למדינה.
 55:11בילוי נעים עם מולי שפירא – מופע קומי המשלב סיפורים על העיר תל אביב דרך תחנות בחייו.
 51:31הרכב מוסיקלי – שירי ארץ ישראל שכולנו אוהבים.
מחיר ₪ 551 :כולל הסעה .הרשמה ותשלום במשרד הוועד.
סדרת הרצאות "האושר ואני"
 8221921. ד"ר חיים שפירא –ד"ר לגנטיקה מתמטית ולפילוסופיית האינסוף .פסנתרן מוכשר ,בעל
תחומי עניין בספרות ובפסיכולוגיה .מלמד מנהל עסקים באוניברסיטת הסיטי בניו יורק.
 1221921. פרופ´ יורם יובֵ ל –פסיכואנליטיקאי ,פסיכיאטר וחוקר מוח מוביל בתחומו .מרצה
בפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית ובאגף לרפואת המוח של בית החולים הדסה
בירושלים.
המפגשים יתקיימו באולם עין החורש ,בשעות  .52:31-51:11מחיר להרצאה ( ₪ 21ללא הסעה ,על בסיס
מקום פנוי) .הרישום במרכז הקהילתי 12-1283315/ 1215134 :או בחברותא.12-1283331 :
יש לציין בהרשמה עם/ללא הסעה.
4

** סדרה חדשה ** הרצאות מרתקות **
"הניסויים החשובים בפסיכולוגיה"
בסדרת מפגשים מרתקת יפתח בפניכם צוהר לסדרה של ניסויים בפסיכולוגיה ,ששינו לחלוטין את כל
מה שאנו יודעים על ההתנהגות האנושית ,המוח האנושי והנפש.
בכל מפגש ,נכיר תחום מחקרי שונה בפסיכולוגיה:התפתחותית ,חברתית ,קוגניטיבית ,טיפולית והנוירו-
פסיכולוגיה.
מרצה :עמית אברון  -בעל תואר  M.A.בנוירו-פסיכולוגיה ותואר בפסיכולוגיה של המוסיקה.
 14.51.51האדם והזולת – האומנם ואהבת לרעך? נוכחות של אחרים בקרבתנו גורמת להתנהגות שלנו
להשתנות באופן דרמטי ,ולעתים שינויים אלו הם לא צפויים .בשיעור זה נגלה :האם אדם יציית
להוראות של אדם זר ,אפילו אם הן גורמות לנזק לזולת? מה הסיכוי לקבל עזרה ברחוב הומה אדם?
וכיצד סטריאוטיפ יכול להשפיע לרעה על היחס שלנו לאחר.
 8.5.52נוירו-פסיכולוגיה – על המוח הבריא והמוח החולה .המוח הוא האיבר המורכב ביותר והבלתי
מובן ביותר למדע .בניגוד לאיברים אחרים בגופנו ,הוא ממשיך להתפתח ולהשתנות לאורך כל החיים.
בפגישה זאת נסקור מחקרים חדשים וקלאסיים בתחום מדעי המוח ,נלמד על פגיעות מוחיות ושיקומן,
נברר היכן מאוכסנים הזיכרונות שלנו ,כיצד התגלו אזורי השפה במוח ומהו הבסיס המוחי של
האישיות שלנו.
 54.5.52מינקות ועד זקנה – שינויים לאורך החיים .מחקרי אורך עוקבים אחרי קבוצה מילדות ועד גיל
הזהב .נעקוב אחרי מספר מחקרים ונשאל :אילו תכונות בילדות ינבאו הצלחה ובריאות נפשית בגיל
בוגר? האם האינטליגנציה קבועה או ניתנת לשינוי? עד כמה תאומים זהים נשארים זהים ,גם אם
נסיבות חייהם התפצלו? והאם לינה משותפת של ילדי הקיבוצים השפיעה על חיי הרגש של קיבוצניקים
 31שנה אחרי?
 11.5.52כוחה של המוסיקה – כיצד המוסיקה מאפשרת גישה אל "איים" של זיכרון אבוד בחולי
אלצהיימר ואיך מקצבים מוזיקליים גורמים לחולי פרקינסון לשפר יכולת תנועה? נבדוק האם אפשר
להשתמש במוזיקה כתחליף למשככי כאבים ,וכיצד מוזיקה משמשת בתקשורת עם אוטיסטים .נראה
מה השתנה במוח של ילדים שלמדו לנגן על פסנתר במשך שנה שלמה.
המפגשים יתקיימו באולם עין החורש ,בימי שני בין השעות .55:31-51:11
מחיר לסדרה .₪ 141 :ההרשמה במשרד הוועד .יש לציין בהרשמה :עם/ללא הסעה.
**הסדרה תיפתח במידה ויהיו מספיק נרשמים.
שייט על נהר הדנובה לתושבי עמק חפר.
בהמשך לערב החשיפה אפשר לקבל את הטפסים במשרד הוועד.
 Øעלון השייט כולל מסלול ,מחיר ,תנאים והערות נוספות.
 Øטופס הרשמה זוגי (יש למלא את כל הפרטים ולהביא לערב ההרשמה ב.)51.51.51 -
ביום שני  14.51.51החל מהשעה  51:31באולם הישיבות הגדול בבניין המועצה
מרכז קשר והכוון מ.א .עמק חפר מזמין אתכם לכנס הכנה לפרישה

מה אעשה לאחר הפרישה? כמה כסף צפוי לי ביציאה לפנסיה? איך להיערך לפרישה?

אם שאלות אלו מעסיקות אותך ,את/ה מוזמן/ת לכנס ' -גלישה לפרישה'.
בתוכנית:
 – 51:31רישום ,התכנסות וכיבוד.
 – 58:11ברכות.
 – 58:31חשיבות תכנון הפרישה ,זכויות בגיל הפרישה ,ההחלטות החשובות בחסכון ,היבטים רגשיים-
היערכות מנטאלית לגיל הפרישה.
 – 11:11הצגת מרכז קשר והכוון וסיכום.
הכניסה חופשית ,מוזמנים בשמחה!
יש להירשם מראש.12-1283311 ,12-1215131 :
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תרבות המרכז הקהילתי
חדש! חדש! חדש! סדנת קומיקס עם האחד והיחיד  -דניאל קומיקס
ארבעה מפגשים בימי שני 15.5 ,54.5 ,8.5 :ו ,11.5-בשעות 51:51-58:11 :במשמר השרון.
קומיקס בזוקה ,קומיקס במצולות ,קומיקס חלל ,קומיקס אימוג'י.
הסדנא מיועדת לגילאי ג' – ו' .מחיר ₪ 121 :לכל המפגשים (אין אפשרות להירשם למפגש בודד).
הרשמה דרך אתר המועצה.
חוג שחמט למבוגרים
ימי ראשון ,בשעה  ,11:11במועדון הפייס בבית יצחק.
מחיר ₪ 111 :לחודש .הרשמה אצל קרן.111-1111151 :
המקרמה חוזר לאופנה!
סדנת מקרמה חד פעמית למתחילים/ות בהנחיית דנה בנדיק.
הסדנא תתחיל ב ,13.51.51-יום ראשון ,בבית העם בכפר חיים .11:11-52:11
בסדנא נלמד להכין קישוטי מקרמה לקיר ומתלים לעציצים ,נלמד טכניקות קשירות בסיסיות ודפוסים
מורכבים יותר ונצא עם ידע להמשיך בבית ביצירה אישית מיוחדת.
אין צורך בהבאת חומרים – הכל יהיה בשפע!
מחיר.₪ 111 :
הרשמה באתר המועצה www.hefer.org.il :לפרטים נוספים :קרן111-1111151 :
חדר ריק – המדינה נגד אירית ואשר
בימוי :שירלי ברקוביץ'
ביום חמישי ,53.51.51 ,בשעה  11:11במועדון קיבוץ מעברות.
שעה לאחר שהודיעו לאירית ואשר שבנם עמרי ,קצין בחיל הים ,נהרג ,הם ביקשו לשאוב את זרעו ,להפרות
אותו באמצעות תרומת ביצית ואם פונדקאית ,ולהוליד בן לעמרי שאותו יגדלו בביתם ,כהורים וכסבים
ולייצר תקדים בארץ ובעולם.
הבמאית שירלי ברקוביץ' ליוותה את הזוג במאבקם כנגד המדינה .בתום הסרט יתקיים עימה שיח.
מן הביקורות :סרט חזק ,מעורר מחשבה ,סרט על המציאות והדילמות הקשות שעלולות לעלות בחיינו.
מחיר.₪ 11 :
חדש! חדש! חדש! חוג לגו אתגרי ,ימי שני בגן אורה בבית יצחק בשעה 21.:88
מוזמנים לבוא ב 51.51.51-להתנסות ללא תשלום!
מיועד לילדים מכיתה א'.
לפרטים נוספים מוזמנים להתקשר לקרן .111-1111151

יום חמישי  53.51.51בשעה  58:11בבית העם בהדר עם
שעת סיפור" :הזמיר וקיסר סין"  -תאטרוני
זמיר חי אל מול זמיר מלאכותי? מי מהם משמח יותר את הקיסר?
אגדה על התחרות בין הטבעי למלאכותי.
מחיר.₪ 11 :
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מכתבים למערכת

מר שמועתי
בשעה טובה נבחר ועד חדש ,אשר מתחיל את דרכו בהובלת הכפר הלאה ,ואנו כמובן מאחלים הצלחה.
קשה לי מאוד כאשר אנו התושבים חיים רק לפי "מר שמועתי" ,אין אנו יודעים דבר וחצי דבר על האנשים
אשר מובילים ,אין אנו יודעים לאן מובלים...
שמועתי אומר למשל :איחוד האגודה והוועד ...השכרת מבנים לעסקים ...פרדסים שיהפכו לאזורי תעשיה...
האם ברצוננו להפוך לרשפון מס' ?1
נכון שהכול נעשה בהתנדבות ,כי אלו החוקים המוניציפאליים של ארצנו .עדיין ,אני חושבת שחשוב לנו
כתושבים ,להכיר את האנשים ולשמוע אותם .חשוב מאוד ,ואני חושבת גם דחוף מאוד ,לקיים אסיפה
כללית שבה נשמיע דברינו ונשמע את דבריכם ,ולא נחייה בערפל.
זאת מהות הדמוקרטיה – כך נוכל לשמור על אווירה טובה יותר בקהילת כפרנו.
נכון שבדרך כלל לא התקיימה אסיפה כללית ,אך עם שמועות כאלה ,זה יהיה צעד חשוב.
נכון שכולם עסוקים בארבע קירותיהם ,אך יכול להיות שנקום בוקר אחד ונצטער שלא יצאנו מהמקום
הנוח.
שימור המסורת ,שהנחילו לנו התושבים הראשונים ,היא זאת אשר יצאה ואפילו בראה את כפרנו המיוחד.
העולם משתנה ,זה נכון (לא תמיד לטובה) .רוב אנשי הוועד חדשים וצעירים הם ,ורצוי ,אני חושבת ,לשבת
וללמוד איך הדברים התנהלו עד עכשיו ואם יש צורך לשנות פה ושם עבור הקידמה .אפשר גם להשאיר
דברים טובים.
הכפר הוא לא רק המראה החזותי ,הנקי והפורח .מאחורי הדברים הנ"ל יש אנשים ,רגשות ובעיות
סוציאליות.
לפי הרגשתי ,חלק מהדברים המיוחדים ,אשר אפיינו את הכפר שהחומריות הייתה משנית ולא הובילה.
ההתנהלות הייתה יותר הומאנית ורגשית וחבל שנפסיד את המקום המיוחד הזה.
אנא ,קומו והשמיעו קולכם ,לא כדי לנגח את הוועד החדש אלא כדי לעזור לו ובאותו זמן לעזור לנו
התושבים ,להמשיך לחיות במקום טוב ואולי טוב יותר.
דורית בן חיים
לכבוד יו"ר ועד בית יצחק2
קראתי בעיון את הצגת חברי הוועד בהומור נחמד .הדבר היחיד שלא הובהר :מי הם חברי הוועד ומי אתה,
אדוני היו"ר .אני ,ורבים אחרים ,לא מכירים אותך -איך אתה נראה ,איך אתה נשמע ומה אתה מתכוון
לעשות או לשנות בכפר .היות ולא התחרית בבחירות נשארת עלום ,בעיקר אצל הוותיקים ,בני גילי .אבקשך
מאד ליזום מפגש של הקהילה של בית יצחק שער חפר עם חברי הוועד החדש .אשמח להכיר אותך ואותם,
וכמוני רבים אחרים.
מאחלת לכם לטובת כולנו ,הצלחה.
פנינה פרידלנדר
תגובת יו״ר הוועד
ראשית ,אני מודה לפנינה ודורית על מכתביהן כי מעורבות ואכפתיות קהילתית הם חלק מהערכים שבשלם
בחרנו לגור בבית יצחק ,כשחזרנו מעמק הסיליקון ולא ברישפון או כפר שמריהו… במשמרת שלנו ,נפעל
כוועד על מנת לוודא שהכפר שלנו לא יהיה רשפון ,נקודה!
עבור כל התוהים מי הוא יו״ר הוועד החדש ...עברנו לבית יצחק לפני  2שנים ובנינו את ביתנו בדרך השדות.
הגענו לכאן כי חיפשנו מקום שבו אפשר עדיין למצוא טעם של ארץ ישראל הישנה שבה ערבות הדדית,
אכפתיות ,פשטות ,קבלת האחר ,תרומה והתנדבות ,טיפוח הנוער ,אהבת הארץ ודרך ארץ הם ערכים
מרכזיים שלא התבלו ולא דהו ,ולשמחתנו לא התבדינו .יש לי שלושה ילדים בגילאים  15 ,11ו  51וזוגתי,
טלי אלוש-אבן ,שימשה כחברת ועד בית יצחק ,כיו״ר ועדת נוער וכיום חברה בוועדת נוער.
מילה על הוועד .חשוב לדעת שרוב חברי הוועד הינם ילידי הכפר או נשואים לילידי הכפר כך שהם חיים את
התרבות והמסורת הבית יצחקית .אכן ,הזמנים משתנים ,המנהגים אולי גם כן ,אך לא הערכים!
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והמסורת מה איתה? על מנת שתישמר ,חייבת להתחדש אחרת היא עלולה להתאבן ,לאבד רלוונטיות
ולגווע .לילדיי אני אומר ,שאדם ראוי שיחייה כשעינו האחת מביטה לפנים והשנייה לאחור על מנת שתוך
כדי תנועה והתחדשות לא יאבד הרצף .עקרון השמירה על הרצף תוך התחדשות ,הוא אחד העקרונות
שמנחים את הוועד החדש.
החלטנו להתמקד בקדנציה הנוכחית בטיפוח הקהילה ולשם כך הוקמו שתי ועדות חדשות :ועדת פניות
הציבור בראשות איריס פרידלנדר וועדת קהילה בראשות שירלי שורק ,על מנת לוודא שהנושאים מקבלים
תשומת לב ותקצוב מיוחדים .שתי ועדות אלו נוספות לוועדת חינוך בראשות קרן תומר אלסברג וועדת
תרבות בראשות דניה גולן (אלישיב).
אנחנו רק בתחילת הדרך ,עדיין לומדים את החומר מהרצל ומעובדי הוועד הוותיקים ומנסים להתארגן על
עצמינו .אז אנא קצת סבלנות .ניהול הוועד הוא אתגר לא פשוט ואנו זקוקים לזמן כדי להתאפס על
המשימות ,האתגרים וההזדמנויות .תמיכתכם והתנדבותכם חיונית להצלחתנו!
בנוגע לאיחוד הוועד והאגודה ,הדבר אסור על פי חוק! המהלכים שנשקלים הם רק מהלכים של התייעלות
תפעולית מתוך כוונה לאפשר לוועד להתמקד בקהילה ,לשפר את התקשורת בין הוועד והאגודה ולשחרר
תקציבים לטובת שירותים קהילתיים .חשוב להבהיר גם שנכסי הוועד מושכרים לפעילויות קהילתיות ולא
לעסקים.
אנחנו מזמינים כל תושב המתעניין בנעשה בוועד לפנות אלינו .נשמח לענות לשאלות התושבים!
ולסיום ,מילה אישית למר שמועתי… בחייאת… עזוב אותנו! בכפר שלנו אין מקום לבודי בדיות ולרכלנים!
אצלנו ,אפשר תמיד לפנות ישירות לחברי הוועד ולקבל תשובות ישירות ,לא תמיד נוחות ומספקות אבל
תמיד כנות.
נתאי אלוש אבן

ברכות
צוות חיילים מברך את:
רועי אלפי
עם גיוסו לצה"ל,
בהצלחה בשירות הצבאי!

פינת המודעה הקטנה
למכירה עץ בגושים מנוסרים מסוגים שונים (עץ יבש לחלוטין) ,שאינו משאיר
אפר אחרי שריפה .המחיר  ₪ 5111למ"ק( .העץ שימש לייצור רהיטים).
מחפשים אישה/נערה עם רישיון נהיגה ,לאיסוף מהגן ושמירה על ילד בן שלוש,
בשעות אחר-הצהריים למשך פעמיים-שלוש פעמים בשבוע.
שיעורי פלדנקרייז בהדרכת מורה מנוסה תושבת הכפר ,בימי שלישי ב1:11-
במועדון הפייס.
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111-3513115
גליה

114-4414181

מירי גל

114-1111251

בית הספר לשחייה של הקאנטרי –
הכינו את ילדכם לחוגי השחייה השנתיים של קאנטרי בית יצחק!
***קבוצות שיפור שחייה לילדים – חוג שנתי אשר יאפשר לילדכם לשחות ברמה גבוהה
וליהנות מביטחון במים במשך כל השנה!***
לימוד שחייה בקבוצות קטנות (עד  1ילדים)
אפשרות לשיעורים פרטיים  /זוגות

הנחות למנויים!

חוגים חדשים בקאנטרי בהדרכת יעל ניר (הסטודיו של יעל לשעבר)!
התחדשנו! אינטרוולי מטבולי ,מתיחות ,קור אביזרים!
הרצאות בתחום התזונה בכל חודש – ניתן להתעדכן בקבלת הקאנטרי
82-.00.828
קשה להגיע להתאמן לבד?
לא רואים תוצאות?
אימונים אישיים בלווי אישי זו התשובה עבורכם!
לפרטים נוספים חייגו 82-.00.828

שיעור יוגה חדש! ימי שני ב  98:88עם דוראל
 Hathaיוגה – למתחילים ולמתרגלים ותיקים כאחד!
שיפצנו! מלתחות הבריכה המקורה והסאונה שופצו עבורכם המנויים!
אנו מזמינים אתכם להגיע וליהנות מהקאנטרי שלנו!
נשמח לראותכם – קאנטרי בית יצחק
את שעות הפתיחה של הקאנטרי ולפרטים נוספים אודותינו
ניתן לפנות אלינו דרך אתר האינטרנט שלנו; בטלפון;82-.00.828 :
לעדכונים נוספים הצטרפו אל דף הפייסבוק שלנו – "קאנטרי בית יצחק"
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