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גיליון מס' 1117

יום שישי ,י"ט בשבט תשע"ט 12 ,בינואר 1019

במסגרת חגיגות השמונים לכפרנו ,נניח אבן פינה לתערוכת רחוב בנושא:
בית יצחק  -הבית שלי.
מוזמנים ,כל מי אשר חפץ ,להביע בכלים אמנותיים שונים את הרגשת הבית בבית יצחק.
מפגש הנחת אבן הפינה יכלול הרצאת מבוא בנושא "הבית" ,ולאחר מכן ננחה את
המעוניינים כיצד נבנה את התערוכה ,ובה יצירות של תושבי הכפר.
כל אחד מוזמן להשתתף ,אין צורך בכישרון מיוחד.
מוזמנים ליום שלישי ה ,92.9.92-בשעה  92:91בבית העם בבית יצחק.
להתראות  ,נעמה בן שמחון ,יעל ברקאי ותמי אמיר מאיק.

ריקודי עם
לכל מי שפספס בפעם הקודמת ,ומי שנורא רצה אבל נבהל מהגשם ,הפעם אין תירוצים :ריקודי עם
מסורתיים ומודרניים ,ריקודי שורות וריקודי מעגלים ,בהנחיית ענבל בריסקין-פרי המופלאה.
מוצ"ש  9..9בבית העם
 - 92:11סבים ,הורים וילדים
 - 91:91מבוגרים בלבד
עלות סמלית של  91ש"ח למשתתף תגבה בכניסה
גרוטאות ביתיות בלבד
מיום חמישי ה 92.19.9192-החל מהשעה 10:11 -בבוקר ועד יום ראשון  92.19.9192עד השעה  12:11בבוקר
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 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 159-9999299
אנו מבקשים לא להשליך גרוטאות מחוץ למתחם המוגדר
המקום מצולם  92שעות ביממה
ביחד נשמור על כפר נקי ומסודר
אביב איתן וגילי יפהר  -יו"ר חזות הכפר
תאריכי פינוי הגזם לחודש פברואר :ביום שלישי ה  5.2.2102וביום שלישי ה02.12.2102 -
יש להוציא את הגזם החל מיום ראשון של אותו שבוע.
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משולחן הוועד
אם יש לי שורשים הם מתארכים לאט
בשבת האחרונה ,בנטיעות ט"ו בשבט ,עלתה בי המחשבה שבבית יצחק לא הסתפקנו השנה בנטיעת
עצים ,גם זרענו זרעים של חיבוריות חדשה בין הוותיקים לחדשים בכפר.
הרגשת שייכות היא אוסף של חוויות סביב סיפור משותף ,עיין ערך יציאת מצריים .הודות לג׳ודי זיו
חסרת המנוח ,צוותי ועדת הנוער והתרבות של הוועד ,הנוער ומתנדבים רבים אחרים ,זכינו להכיר
השבת את סיפוריהם האישיים של מקימי הכפר הנשזרים יחד ליצירה אחת ,לאתוס שניקרא ״בית
יצחק״
הרעיון לאפשר לוותיקי הכפר ולמשפחותיהם לספר לקהל מעורב של שוכרים ,תושבים חדשים,
צעירים וותיקים את סיפוריהם ,וההזדמנות לצרף סיפורים לפנים ולשמות משמעותיים בעיני .זו
דוגמא לפעולות הפשוטות שיוצרות עוד ועוד נקודות חיבור בינינו ומבטיחות שבסיפור הנקרא בית
יצחק יכתבו עוד דפים .זו הדרך לההתחדשות מתמדת תוך שמירת הקשר לעבר
אני מקווה שבהמשך השנה נעמיק את השורשים ,נחזק את החיבורים ונצמיח את ״הביחד
בקהילה״… לא כולם בבית יצחק חברים של כולם וזה טבעי ,אבל כולי תיקווה שבקרוב נרגיש עוד
יותר שייכות לאותה קהילה ,כי גם זה צורך אנושי בסיסי.
יישר כוח לכל העושים במלאכה
נתאי אבן אלוש

סיכום ט"ו בשבט "בעקבות בתי מייסדים 08 -לכפר"
לאחר שבוע גשום ,קר וסגרירי ,יצאה היום השמש מכליה להנעים לנו את היום .ואמנם כך היה.
עוד בשעות הבוקר המוקדמות נראתה תנועת הולכי רגל ורוכבי אופניים ברחובות הכפר .אנשים החלו
ללכת בעקבות המסלולים שפורטו בשבוע בכפר .כ .1-תושבי הכפר העשירו את המסלולים בהעמדת
"עצי משפחה" מקוריים ומיוחדים לאורך מסלולי ההליכה" .עצי המשפחה" היו מגוונים ,מעניינים,
יצירתיים והעשירו את העוברים והשבים 99 .בני משפחות המייסדים הסכימו להעלות זיכרונות,
ולספרם לאלו שעצרו והתעניינו .בתים אלו סומנו בדגל ירוק של הכפר.
הדור הצעיר בחר ברובו ללכת במסלול שער חפר שהיה קצר יותר וכלל בתוכו ביקור במשתלת שגיא.
שני המסלולים נפגשו בגן נירה .במקום חיכו לציבור חבר'ה מהנוער שהקימו מתקני שעשועים נהדרים
שסיפקו תעסוקה לילדים קטנים וגדולים .על החלק הגסטרונומי היו אחראים קבוצת משימות בר
המצווה והוריהם .לאורך המסלול הפעילו בני הנוער תחנות נחמדות שקשורות בחג :הדפסות עלים,
סחיטת מיץ תפוזים ,משחק "חמור עיוור" עם עץ חגיגי ,ובניית דמויות מאצטרובלים.
בהרחבה שמכונה "נירה צפון" נשתלו שתילים בתוך המתחמים המיוחדים המיועדים לכך.
גן נירה ניראה מלא עד מאד ושקק חיים ותחושת חג.
תודות:
 למשפחות שבנו והשקיעו ב"עצי המשפחה" המגוונים והמעניינים .כל העצים צולמו בבוקר ע"י נעמהבן שמחון ויישמרו בארכיון הכפר .תודה לנעמה שהצליחה לצלם את כל עצי המשפחה.
 למשפחות המספרות שחיכו בסבלנות שיגיעו מתעניינים והעשירו אותם בסיפורי "פעם היה פהאחרת".
 לאמיר בן יהודה וליורם שלום – יקב אלכסנדר  -על שאפשרו הפעלת תחנות במתחם שלהם. לצוות הנוער :אסנת ,שלומית פינר וכל החבר'ה שעבדו ,אבטחו ,בנו ופירקו את כל תחנות ההפעלהואת המסלולים המאתגרים בנירה.
 לדפנה פרנק וקבוצת משימות בר המצווה על הכיבוד :הפיתות החמות ,התה המרענן והעוגותהמפנקות.
להורים שסייעו בתחנות הנוער :לורנה ניסים ,רותי שפיר ,מיכל שני ,מורן דותן ושלומית ברנשטיין. למשפחת שגיא על פתיחת המשתלה ועל קבלת הפנים הלבבית בה זכינו.2

 למשפחת לייזרוביץ על ההיענות המידית להסדרת דרך העפר כדי שתהיה עבירה לקהל המטייל מבלישיאלצו להחליק בבוץ.
 לאביב איתן על ארגון השתילות והעזרה הרבה בהובלת ציוד. לאגודה ולרפי פואד על ארגון מיכל התפוזים לסחיטת מיץ תפוזים לעמית מוסקוביץ ולצוות אבטחת הכבישים :עמוס ברקאי ,אלירן אורן(קרבס) רועי גרון(שלהבי)תודה שדאגתם לנו למעברים בטוחים.
 לדניה גולן -על התמיכה החיזוקים והעידוד . לליאת רייס  -על שיפוץ מפת המסלולים לשבוע בכפר. למלי ,שכמו תמיד התרוצצה ,במשך כל סוף השבוע והשבוע לפניו כדי לוודא שהכול בסדר.היה יום מהנה ,מעניין ובעיקר קהילתי!
מצוות החג.
לג'ודי היקרה!
ג'ודי ,שם נרדף לתרבות בבית יצחק ,תודה גדולה על ניצוח האירוע המקסים שכולנו זכינו ליהנות בו
בשבת.
יישר כוח!!!
דניה גולן ,יו"ר ועדת תרבות

שישי שרים במועדון הסנדביץ'
לבני  ,60-30דור הביניים של בית יצחק.
יום שישי .....1 ,בשעה  ..:00בבית התרבות
לכל הפרטים וההרשמה אנא היכנסו לקישור:
https://goo.gl/forms/Ha5DudaTRAS2dCwp1
או שלחו הודעה ל159-9920.22

עדלאידע !!9802
שלום לכולם!
עקב ריבוי עגלות משפחתיות בשנים האחרונות ,וצמצום השתתפות הילדים והנוער בעגלות הקבוצתיות,
החליטה ועדת תרבות להתחיל במסורת חדשה....
החל מהשנה ,ובכל שנה שנייה ,ילדים ונוער ישתתפו רק בעגלות הקבוצתיות (גנים ,כיתות)
ולא במשפחתיות.
בשנה הבאה ,ובכל שנה שנייה אחריה ,יוכלו ילדים להשתתף בעגלות המשפחתיות כבעבר.
והשנה עדלאידע בנושא.....
״שירי ילדים של פעם״
נבקש מכל עגלה למנות נציג אחראי ולעדכן את מלי בוועד בנושא הנבחר
השנה אנו מבקשים להירשם בהקדם בכדי לא ליצור כפילויות בנושא העגלות
***** התחילו לחשוב על רעיונות מקוריים ולהפציץ 
צוות העדלאידע
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קהילה
קלנועית הכסף:
 מידי שבוע ,החל מתחילת ינואר ,יפורסם קטע מידע כתוב הנוגע לחיי הכפר בעבר ובהווה
ב"השבוע בכפר" .קטעים אלה יילקחו ממקורות שונים :כגון ארכיון הכפר ,ספרים וחוברות
שנכתבו אודות הכפר ,ומראיונות עם תושבים ותיקים שהם ,או קרוביהם ,שימשו בתפקידי מפתח
במושב בעבר.
 אחת לחודש תעבור קלנועית הכסף ברחבי הכפר (המועד והמיקום המדויק יתפרסמו כשבועיים
לפני) ,תאסוף "טרמפיסטים" מאנשי הכפר ,תסיע אותם ליעדם ברחבי הכפר ,ובמהלך הנסיעה
הנוסע ישאל אודות המידע שהתפרסם במהלך השבועות האחרונים ב"השבוע בכפר" .הנסיעה
תצולם ותתועד לסרטון ,שחלקיו יפורסמו במהלך השנה ,ועריכתו הסופית תוצג באירוע מרכזי
במהלך חג השבועות .הנוסעים שידעו לענות נכונה על השאלות ,יזכו בו במקום בפרס.
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תולדות נירה :הקטע הבא נכתב ע"פ ראיון אישי עם ברכה וייזר החביבה ,שכבוד גדול היה לשמוע מפיה
פרק בהיסטוריה שלנו:
ברכה נולדה בשנת  9299בעיר לבוב שבפולין .עקב ההתנכלויות ליהודים באירופה ופריחת הציונות ,הצליח
האב הציוני לקבל מהבריטים סרטיפיקט (אשר חולק בהקצבה) של בעלי הון ומקצוע .כך הגיעו באנייה
ברכה ומשפחתה לארץ בשנת  9295דרך טורקיה לחיפה .ברכה הצטרפה ל"מכבי צעיר" ואיתם עבדה
בחקלאות ברחובות ,שם ,בפרדס ,הכירה את יעקב ז"ל ,בעלה .ב 922.-שוחרר יעקב מ"הבריגדה היהודית"
והם הגיעו למושב נירה שכלל כבר כ 91-משפחות.
מושב נירה הוקם ב 9229-והיה המושב השיתופי הראשון שהתבסס על חקלאות ותעשיה שהצטרף למושבים
בית יצחק ,גן חפר ושער חפר .המתיישבים של נירה הגיעו ברובם מצ'כיה ,אנשים בעלי הון זעיר ובעלי
מקצועות חופשיים שלא התאימו להתיישבות בארץ .היה עליהם ללמוד עבודה חקלאית מהי!
כל משפחה קיבלה בית וחלקה של כ 9-דונם ליד הבית ,אשר הוכנה וניטעה מראש כהכנה לקליטת
האנשים .על חצי דונם ניטעו עצי פרי נשירים ועל חצי נוסף נטעו גפנים .במשקים גידלו תרנגולות בלולים
"נודדים" כלומר לולים במבנים קטנים של עד כ 51-עופות ,אשר נדדו ממקום למקום בתוך המשקים על
מנת לשמור על היגיינה .בנירה הייתה גם חלקת אדמה משותפת שבה עבדו התושבים ,כשלרשותם שני
סוסים בלבד ,בגידול ירקות ומטעים שתוצרתם נמכרה במשותף.
כשנה לפני הגעת המתיישבים החדשים ,הוקם גם מפעל בנירה שעסק בייצור וילונות ובדי הסוואה ואשר
נקרא לימים :ת.א.ס( .תעשיית אריגים סרוגים) .המפעל הוקם ביזמתו של "בובש" ,תושב נירה ,אשר היה
בעל מקצוע ובעל יוזמה .המכונות למפעל נרכשו ביפו והיו ישנות ,משנת  9001לערך ...במפעל היה טלפון
אחד בלבד ועד לשעה  92:11היו רשאים התושבים לבוא ולטלפן לקרוביהם (בתשלום כמובן.)...
פעם בשבוע חולקה משכורת זהה לכל התושבים ,שהגיעה מרווחי המפעל ומהחלקה המשותפת.
הילדים הקטנים הלכו לגן בשער חפר -שם "גיננה" אותם רות בלוך המדופלמת ,והיותר גדולים ,ברכה
מספרת ,למדו במגדל המים .חלק מהילדים הבוגרים למדו ב"כדורי" ו"במקווה ישראל" וחלקם למדו
בנתניה ,אליה הגיעו ברגל או רכובים על אופניים או חמור או אף באוטובוס מהכביש הראשי.
כשהיו חולים הלכו למרפאה בבית יצחק .המרפאה הייתה אז בבית קטן בן שני חדרים של משפחת ילינק.
חדר אחד היה עבור בני הבית בעוד החדר השני הפך למרפאה .חדר האוכל היה לחדר ההמתנה .מיקום
המרפאה היה היכן שעומד היום בית לנדסברגר .
בשנת  9259התאחדה נירה רשמית עם שער חפר.
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נוער בית יצחק
לצמחים שונים מערכות שורשים שונות :חלקן מתפרסות לרוחב וחלקן לעומק ,חלקן נמצאות מעל הקרקע
וחלקן תחתיה ,חלקן מסתעפות משורש מרכזי וחלקן מתפזרות מגזע העץ.
קיימות עוד חלוקות שונות ,אך לכל אחת מהן ישנה מטרה ,התאמה לצורכי הצמח ותוואי השטח שבו הוא
צומח.
גם לאנשים ,כמו לצמחים ,יש מערכות שורשים שונות.
בעבודה עם נוער  -אנחנו מנסים למצוא ,ביחד עם הילדים ,את מערכת השורשים של כל אחד ואחת מהם-
וללמוד איך המערכת מאפשרת להם להתמודד עם "תוואי שטח" משתנה בחייהם.
ט״ו בשבט הוא חג בו הנוער נותן לקהילה ,ושותף מלא בארגון החג  -משלב התכנון ,דרך הביצוע ועד הפירוק.
השנה חווינו ט״ו בשבט במתכונת קצת שונה :בנוסף לטיול המסורתי בשדות ,וכחלק מאירועי ה 01-לכפר,
טיילנו גם בין בתי מייסדים.
התחנות אותן הפעיל הנוער :זנב חמור ,יצירה בחותמות מעלים ,סחיטת מיץ תפוזים ,הכנת ציפורים
מאצטרובלים ,מסגרות צילום ,שני מסלולי ״נינג׳ה בית יצחק״  -לגדולים ולקטנים (בהובלת ובבנייה של שכבת
ח׳!) ,בישולי שדה  -פיתות על הסאג׳  -טאבון ותה מתקתק (באחריות שנת בר המצווה והוריהם).
תודה מיוחדת לשני טייכמן ולעידן אלפי  -רכזי הפעילים על הובלת הפעילות ,לפעילים עצמם שחשבו ,תכננו,
קישטו והכינו ולערן שפירא על הובלת הבנייה המחנאית (ביחד עם יונתן כהן ,יהל בן שמחון ,טום פולטורק,
אופק טריסטר ,זיו סופר ,עידו איתן ויותם יוספי).
תודה לצוות ט״ו בשבט (ובמיוחד שלומית פינר!) על העזרה ושיתוף הפעולה.
לג׳ודי זיו  -על החזון ועל ההוצאה לפועל של אירוע קצת שונה מהרגיל.
להורים שתמיד עוזרים אקסטרא :דפנה פרנק ,גלעד מאיק ,נמרוד פארן ואביב איתן.
ולאחת והיחידה שלא מפסיקה לרגע  -מלי שצר.
וכמובן לנוער  -על ההירתמות ,ההתנדבות (למרות מבחן בגרות יום אחרי!) והשייכות לקהילה.
בנוסף לט"ו בשבט  -התקיים בשבוע החולף ״שבוע הנוער  -עמק חפר״ בהובלת מחלקת הנוער.
השבוע היה גדוש בפעילויות:
 "יום חילופי שלטון" בין תלמידים ובעלי תפקידים במועצה שהסתיים בישיבת מליאה חגיגית. טורניר כדורסל בין יישובי העמק  -זכינו במקום ראשון!כל הכבוד לקבוצה :רון גרשטיין ,גור ברמי ,יואב מאיק ,רועי פינר ,יובל רייס ,רון הראל (שחקן חיזוק מכפר
ידידיה) והמאמן  -עידן אלפי!
 צעדת תנועות הנוער  -נסענו למצפור ויקר (אגמון חפר) ומשם צעדנו לבית ספר קדם  -שם התקיים הפנינגוטקס .לצעדה הצטרפו ילדי המועדוניות של נתניה  -שאותם אנחנו מדריכים באופן קבוע בימי שלישי במשך
השנה.
 "רכב נוער" של המועצה שהגיע לבתי הספר ברופין ורמות ים ,והעביר פעילות של הכנת פיצות וסדנתגראפיטי.
ערב הוקרה לנוער מתנדב  -בו קיבלה יהב סמוראי תעודת הערכה על פועלה ותרומתה לסניף! גאווה! ולקינוח מסע בני מצווה :פארק קנדה ,ים המלח ,טיפוס למצדה בזריחה ,נחל דוד ובית הכנסת של עין גדי.לטיול יצאו בזוגות  -ילד בן/בת מצווה והורה.
סוף שבוע טוב
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  08ונהנים






המפגשים מתקיימים בימי שלישי במועדון פייס.
התכנסות על כוס קפה וכיבוד קל .ההרצאות מתחילות בשעה  01:05בדיוק!
שעה  01:11נפתח את עונת הסרטים בסרט ישן וטוב :
ארין ברוקוביץ  -בכיכובה של ג'וליה רוברטס
מכיוון שאורכו של הסרט  991דקות ,נתחיל להקרין בחמש בדיוק.סיפורה של ארין ברוקוביץ,
אם לשלושה ילדים ,גרושה פעמיים ומובטלת .עורך הדין שלה לא מצליח להשיג עבורה הסדר
מתקבל על הדעת ,בעקבות תאונה שקרתה לה שלא באשמתה .לארין ברוקוביץ אין לאן ללכת
ואין מה להפסיד וכמוצא אחרון היא "מאלצת" את עורך דינה ,אד מאזארי ,לקבל אותה
לעבודה במשרדו .במהלך עבודתה נתקלת ארין במסמכים רפואיים ומצליחה לשכנע את הבוס
שלה להרשות לה לחקור את הנושא.
 92.9בשעה  ,92:95הרצאתו של חזי פוזננסקי" :קסם הכסף" .ספורי ארץ ישראל ב"ראי"
שטרות הכסף.
 5.9הרצאה של עמוס פארן ,תושב הכפר" :מבצעי משה ושלמה להעלאת יהודי אתיופיה ארצה
בשנות השבעים והשמונים של המאה הקודמת  -סיפור אישי".
 99.9הרצאתה של אביגיל ברקוביץ" :מסע בהודו בת ואם ( תרמילאית בת .")21

הזקוקים להסעה למועדון מתבקשים להודיע לליאת במשרד הוועד.
מועדון בוקר בבית הפיס
בתחילת חודש מרץ  2102ייפתח מועדון חברים שיהווה מפגש חברתי ותרבותי
שימו לב :אנו משנים את ימי הפעילות ליום שני במקום יום ראשון .שעות הפעילות 2-99
בתוכנית -תנועה במגוון סגנונות ארוחת בוקר ופעילויות מגוונות/הרצאות/סרטים ועוד
לידיעתכם :הפעילות ללא תשלום
המעוניינים להשתתף ,אפשר להירשם במשרד הוועד
לשאלות והרשמה טלפונית ניתן להתקשר לאיריס פרידלנדר 151-55.9202
הצלחת המועדון חשובה לנו! נשמח לראותכם
נופשון ים המלח במלון לוט המחודש מחזור שני – .90-92.9.92
מחיר לאדם בחדר זוגי  ,₪ 9,.91 -מחיר לאדם בחדר יחיד ( ₪ 9,205 -חדר יחיד על בסיס מקום פנוי
בלבד!) .מחיר ליחיד בחדר של שלושה –  .₪ 9,5.5ההרשמה בתשלום בלבד במשרד הוועד.
נופש אילת – מלון ישרוטל ספורט
מחזור אחד! חמישה ימים  ,ארבעה לילות 90-92.19.92 .על בסיס הכל כלול
מחיר למשתתף בחדר זוגי ₪ 9,111 :מחיר למשתתף בחדר שלישייה.₪ 9,251 :
חדר יחיד רק על בסיס מקום פנוי .₪ 9,921 :התשלום ב– 2תשלומים שווים.
פרטים נוספים והרשמה במשרד הוועד .
חוג הליכה נורדית בעמק חפר  -פותחים קבוצה חדשה!
בימי רביעי בשעה  0:11בבוקר  /כיף – אימון כושר בחברותא! טיולים וצעדות
הרזיה – שריפת קלוריות עד  21אחוז יותר באימון  /טבע – אימון כיף בחיק הטבע
בריאות – הפעלת כ 21-אחוז מהשרירים בגוף  /חיטוב – חיזוק רגליים ,ידיים ,גב ופלג גוף עליון
מחיר החוג ₪ 991 :לחודש ** מכירת מקלות הליכה במקום **
הרשמה ישירות במחלקת ותיקים.
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תרבות המרכז הקהילתי

חדש! חדש! חדש!

קורס ברידג' – מתחילים מהיסודות  -מותאם לכל הגילאים

משחק הברידג' הוא משחק חברתי מהנה המפתח את יכולת הריכוז ואת הזיכרון.
הקורס יתקיים בימי שלישי 99:11-91:11 :וב 99:11-91:11-בבית התרבות בבית יצחק
לפרטים נוספים והרשמה :קרן .159-.951599
המחיר ₪ 911 :לחודש.
תחילת הקורס מותנית במינימום משתתפים.
סדנת אדלר בהנחיית לאה שטרן

קבוצת הורים לילדים בגילאים .99-1
מתחילים ב 91 ,91.9-מפגשים בימי רביעי  ,99:91-91:91במועדון הפייס בבית יצחק.
פרטים נוספים והרשמה :קרן .159-.951599
בקאנטרי בית יצחק מתאמנים גם כשבחוץ קר...
חוגי  ,HIIT ,TRXאינטרוולים וכל מה שמחמם אותנו בחורף!
השיעורים מתקיימים גם בימי שישי ושבת בבוקר
להרשמה ולפרטים נוספים אודות החוגים12-0990121 :
נשמח לראותכם אצלנו
את שעות הפתיחה של הקאנטרי ולפרטים נוספים אודותינו
אפשר לראות באתר האינטרנט שלנו או להתקשר ;12-0990121
לעדכונים נוספים הצטרפו אל דף הפייסבוק שלנו – "קאנטרי בית יצחק"

מרפאה

חיסוני שפעת :מבצע חיסוני השפעת נמשך!
אנו ממליצים לכל מי שנמצא בקבוצות סיכון -ילדים מתחת לגיל  ,99מבוגרים מעל גיל  .5ואנשים עם
מחלה כרונית ,להגיע להתחסן למניעת סיבוכים ולעיתים צורך באשפוז.
החורף בעיצומו.
התחדשנו בדיפיברילטור
תודות ללאה שלהבי ולרלי אלישיב מוועדת בריאות על המאמצים והנחישות לקבל מכשיר דפיברילטור
למרפאה .הן פועלות לקבלת מכשיר נוסף לכפר.
צוות המרפאה

ברכות

צוות חיילים מברך את
ים ברמי
עם גיוסה לצה"ל ,בהצלחה!

פינת המודעה הקטנה
מלווה לגיל השלישי .ליווי חברתי ,יחס אישי.
חנות אורחה בדרך השרון בבית יצחק עושה מכירת חיסול פריטים לעיצוב
הבית .הקהל מוזמן

7

אילן וגנר 151-29.2999

