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גיליון מס' 1118

יום שישי ,כ"ו בשבט תשע"ט 1 ,בפברואר 1019

משולחן הוועד

חזות הכפר-פינוי גרוטאות
לפני כשבוע החלטנו לקיים איסוף גרוטאות .ההחלטה ,כשאר ההחלטות שלנו בתחום ,נבעה מהרצון
להקל על תושבי המושב ולאפשר להם לפנות גרוטאות מבלי להזמין פינוי פרטי ויקר עבור כמות
מוגבלת וקטנה של גרוטאות.
בתמימותנו ,מתוך היכרותנו את התושבים ,ומהערכתנו שהפינוי האחרון היה לפני  4חודשים ,חשבנו
שתהיה כמות סבירה של אשפה ...כמה אשפה יכולה לצבור משפחה בתקופה כזו?
מה מצאנו?
 9 משאיות מלאות – מעל  44טון של אשפה לעומת  4משאיות בפינוי הקודם
 עלות פינוי של מעל  ,₪ 04,444לעומת .₪ 9444
 כמות פסולת רבה מסוגים שונים ,ובין היתר משיפוץ בתים ,בניגוד להגדרת האשפה לפינוי
 פסולת אסבסט אסורה שדרשה פנוי מיוחד ויקר!
 פסולת עצומה מעסקים קטנים וגדולים .כן ,כן ,עסקים של תושבי הכפר ולא מהעיר השכנה.
 פסולת חקלאית – ניילונים וצינורות השקיה.
 תושבים ותאילנדים כאחד שהתגנבו באישון לילה לפרוק עגלות עמוסות אשפה
מחצית מהסכום נדרשה רק כי לחלק מהתושבים לא אכפת .לא מהסביבה ,לא משכניהם ולא משאר
תושבי הכפר שנושאים בעלות הפינוי.
מחצית מהסכום נדרשה כי אין גבול כאשר הפינוי הוא ב"חינם" ,כולל מעבר על החוק בפינוי אסבסט.
בכל מקום אחר היינו מכנים זאת "התבהמות" .הפעם היא שלנו .רק שלנו ,כחברה.
אנו יודעים  -מרבית התושבים הם הוגנים .לצערנו הרב ,הניצול המחפיר מאלץ אותנו לפעול אחרת.
הפעם הבאה תהיה שונה ,מפוקחת ,ותחת מגבלות ברורות .חבל לנו שככה אנו נאלצים לפעול בכפרנו.
צוות חזות פני הכפר
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 ל450-4048494
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איסוף עצי המשפחה.
משפחות שבנו עצי משפחה לכבוד ט"ו בשבט ומעוניינות לתרום אותם לוועד כדי שנוכל להשתמש בהם
במשך שנת ה 84לכפר ,מתבקשות להעבירם לוועד בהקדם.
עצי מורשת ומופת
בימים אלו נערך סקר עצי מורשת ומופת עמק חפר ,שמטרתו לייצר מסד נתונים אודות העצים הקיימים
בעמק הנפלא שלנו.
לצורך כך נשמח לקבל מידע על עצים מיוחדים אשר נמצאים בגינתכם ,אם הנכם מעוניינים בפרויקט.
את המידע יש להעביר למלי במשרד הוועד.
איסוף גזם לחודש פברואר
ביום שלישי  5.0..9וביום שלישי .9.0..9
ערימות חריגות בגודלן לא ייאספו ,אנו חוזרים ומבקשים שתושבים המבצעים עבודות גינון גדולות ידאגו
לפינוי עצמאי של הגזם.
גזם חקלאי לא ייאסף ,ללא קשר לגודל הערמה.
צוות חזות פני הכפר

נעים מאוד ,אנחנו ועדת חינוך.
לפני כמה שנים הגענו למסקנה שכמות הילדים בכפר ,שגדלה מאוד בזכות ההרחבה ,מצדיקה את פתיחתה
המחודשת של הוועדה.
הילדים בכפר ,מטופלים בהשקעה ובאהבה רבה על ידי ועדת נוער ,אבל הם לא נולדים בכיתה ד' ולוקח להם
קרוב לעשר שנים כדי להיות חלק פעיל בקהילה ובתנועת הנוער.
על כן נכנסו לתמונה ,והצבנו לעצמנו מספר מטרות:
גיבוש השכבות הצעירות :ילדים והוריהם.
בכל שכבה צעירה בבית יצחק כיום יש בממוצע כ  43ילדים ,מבחינתנו כל שכבה כזאת היא קהילה ,ועדיין,
בשכבות הצעירות יש הורים וילדים שאינם מכירים זה את זה .את המצב הזה אנחנו רוצים לשנות .אנחנו
מאמינים שהשקעה במשפחות הצעירות תתרום רבות לחיי הקהילה בכפר ולאווירה נעימה של "ביחד",
שבה אנחנו גדלנו כאן ואותה נרצה לשמר.
קידום החינוך בכפר ,תמיכה וחיזוק של גני המועצה בכפר ,ושל מסגרות הצהרונים .קידום יוזמות חינוכיות
ככל שיתאפשר.
קשר בין ההורים לרשויות החינוך במועצה .בעלי התפקידים במועצה מכירים אותנו ואנחנו אותם ,יש ביננו
שיתוף פעולה נעים ופורה .נשמח לעזור ולעמוד לרשותכם.
הפעילות של הוועדה מתחלקת ל 4 -קבוצות גיל .גילאי  // 4-4גילאי " 4-4הקטקטים" של בית יצחק
//גילאי " 9-4הגמדים" של בית יצחק.
נמשיך לעדכן בכל מה שמתרחש.
חברות ועדת חינוך
קרן אלסברג תומר ,אביבית כהן ,גלי רון ,דנה עמיר ,דפנה שילה יעקבי ,יעלי נוי
סוכמן ,לילך עופר ,נעמה שגב דולב ,ענבל בריסקין פרי
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והנה שני פרוייקטים ליולדות של הכפר ,נשמח לקבל את תמיכת התושבים:
סירי לידה
פרויקט סירי לידה פועל במושבינו כשנתיים .זהו פרויקט חברתי-קהילתי ,התנדבותי ,התומך בנשים לאחר
לידה ובמשפחותיהם על ידי בישול אוכל חם וטרי ,תמיכה חברתית ושכנות טובה בין נשים הגרות במושב.
במשך חודש ימים מקבלת היולדת הטרייה אוכל חם ומזין לפתח ביתה על ידי נשים מהמושב המבשלות
עבורה .כל המבשלות הלוקחות חלק בפרויקט ,עושות זאת מאהבה ומרצון לעזור .כל תרומה בפרויקט
מתקבלת בברכה ומוערכת מאוד!
איך זה עובד?
 קבלת האוכל הינה במשך חודש ימים ,פעמיים בשבוע ,כל פעם על ידי מתנדבת אחרת.
 הבישול הוא של  4סוגי בישולים המספיקים לכ 4-ימים (לדוגמה -פשטידה ,תוספת ,בשר/עוף ,סלט,
מרק ,עוגה וכד').
 הודעות על יולדת חדשה ושיבוץ בישול עבורה -מתבצעים בקבוצת וואטסאפ סגורה.
מזמינות אותך להצטרך לפרויקט שלנו!
אנו קוראות ומזמינות נשים מבשלות נוספות מהמושב ,מכל גיל ומכל סטטוס ,להצטרף לקבוצת המבשלות.
ההצטרפות אינה מחייבת וניתן להשתבץ לבישול לפי זמינות ולפי היכולת שלכן.
לקראת לידה? ילדת לאחרונה?
בשעה טובה! הרשי לנו לפנק אותך כדי שתתפני לתינוקך וכמובן למנוחה!
מוזמנת ליצור עמנו קשר על מנת להירשם ולתאם קבלת "סירי לידה" משכנותייך במושב.
***מוזמנות ליצור קשר עם שני אוסישקין-דרי (מרכזת הפרויקט) – ***450-834.044
מועדון אמהות בחופשת לידה(שם זמני) בית יצחק
בקרוב מאוד יפתח מועדון אמהות בכפר ,לאמהות בחופשת לידה ,כדי שבבית יצחק אף יולדת לא תרגיש
בודדה.
אנחנו מחפשים למועדון פריטים שאתם יכולים לתרום לנו:
שידת החתלה ,ערסל /נדנדה (המתאימים לפנים הבית) ,ספרים קשיחים ,משטחי פעילות,
אוניברסיטה ,תמי  4או מכונת מים אחרת ,מחצלת לחצר ,מוביילים ,כדורי פיזיו ועוד ,נשמח לשמוע.
תודה רבה.
לתאום :שני אוסישקין דרי 450-834.044
עדלאידע !!9102
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 כדי לא ליצור כפילויות בנושא העגלות
***** התחילו לחשוב על רעיונות מקוריים ולהפציץ 
צוות העדלאידע
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קהילה

נצלו את הזמן ברכב ,בספורט ,לפני השינה או בארוחה משפחתית לחבר את הסלוגן הבא לבית יצחק
לכבוד שנת ה .84-הסלוגן צריך להיות מדליק ,קצר וקליט .הזדרזו .את ההצעות יש להגיש עד 08.0..9
באופן הבא :דרך המייל liat@beit-yitzhak.org.il
או vaadmekomi@beit-yitzhak.org.il
או ידנית לתיבת הדואר הממוקמת בכניסה למשרדי הוועד.
התחרות נושאת פרסים!
היכונו היכונו!
בשישי הקרוב  ..0..9בשעות הבוקר היא מגיעה....
*קלנועית הכסף* יוצאת לשוטט ברחבי הכפר ולאסוף טרמפיסטים לחידון משעשע נושא פרסים!

קלנועית הכסף:
 מדי שבוע ,החל מתחילת ינואר ,יפורסם קטע מידע כתוב הנוגע לחיי הכפר בעבר ובהווה ב"השבוע
בכפר" .קטעים אלה יילקחו ממקורות שונים :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 המועד) ,תאסוף "טרמפיסטים" מאנשי הכפר ,תסיע אותם ליעדם ברחבי הכפר ,ובמהלך
הנסיעה הנוסע יישאל 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.

קטע מידע 5

מזיכרונותיו של מאיר נוצני:
בשנת  .948נשלחתי על ידי ה"הגנה" לתגבר יחידה של הצבא הבריטי שהייתה ממוקמת בטול כרם ורדפה
כנופיות שהטרידו את הישוב היהודי.
בנובמבר קיבלתי חופשה ונסעתי לתל אביב .היה זה יום גשום מאד .הלכתי ברחוב אלנבי עם מעיל העור
שלי .במטריות כמעט ולא השתמשו אז .מצאתי לי מחסה מפני הגשם בפסז' והבטתי בשלטי העסקים
הפועלים בבניין .ראיתי שלט של חברת רסקו ,והיה זכור לי שזו חברה רצינית .בלאו הכי בגשם שירד ,כאילו
שפכו מים מסירים ,לא היה לי מה להפסיד.
עליתי במדרגות והסברתי למר מיכאליס המנהל את עברי כחקלאי בחוות קלמניה (היום בית ברל) ,ואמרתי
שיש לי רישיון להעברת אלף לירות שטרלינג מגרמניה ,אולי אפשר לזרז את קבלת הכסף" .אין בעיה" הוא
ענה "אנו עומדים להקים כפר חדש ליד נתניה ,זה יזרז את העברת הכסף" .חתמנו על חוזה התקשרות.
ביום שבו היטלר פלש לפולין בספטמבר  .949עזבתי את הצבא הבריטי והגעתי לאדמות בית יצחק .עליתי
על הגבעה שהיום נמצאת עליה בריכת השחייה ושם פגשתי את השומר של כפר ידידיה שהכרתי מילדותי
בגרמניה ועברתי לגור אצלו .באוקטובר כבר התחלתי לפקפק האם רסקו תקיים את הבטחתה ,כי רוב
המועמדים להתיישבות היו עדיין בגרמניה.
זכיתי להיות אחד משלושת הראשונים שעלו על הקרקע .ולטר מנדלסון הציע שנקבע לרסקו עובדות בשטח,
ובנה לו ולמשפחתו צריף על אדמת בית יצחק .בנימין לוי ואני שהיינו רווקים גרנו בבתי האימון של
התרנגולות עד שהגיעו האפרוחים ,ואכלנו אוכל טוב אצל רחל מנדלסון ב  4גרוש לארוחה .אחרי העבודה
היינו מתיזים אחד על השני מים מצינור שנמצא במקום שבו עומד היום בית הכנסת .קראו לנו "הפראים".
בהמשך הגיעו החברים מאנגליה ומגרמניה ,כי עוד היה ניתן להפליג בים התיכון .בנינו בתים ,לולים
ורפתות ,ובעזרת קרן פוירינג סללנו את הכביש הראשי – שהיה אז דבר נדיר ,ובנינו את בית העם .כך
התחלנו...
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נוער בית יצחק
יש דברים שנוגעים בך עמוק כבר מהשנייה הראשונה :אנשים ,מעשים ,סרטים ,מוסיקה ,ספרים…
במקרה המסוים שלי ,אנשים "עושים לי את זה" .מעוררי השראה ,מרגשים ,משפיעים.
אתמול נתקלתי בספר מיוחד ועוצמתי בשם "מקום בעולם".
הוא נכתב ע"י חילי טרופר – אדם ,מנהל ומחנך מדהים ,שניהל את התיכון ע"ש "ברנקו וייס" ברמלה במשך
חמש שנים מגיל .09
חילי וצוותו עבדו עם נוער "קשה" במיוחד ,בתיכון שבו שישה מנהלים התחלפו במהלך חמש שנים .עד
שחילי הגיע.
הקטע מיועד למורים ,למחנכים ולהורים שבינינו.
יש לנו תפקיד חשוב ומאתגר מאין כמותו ,אחריות עצומה וזכות גדולה.
התרומה שלכם לילדיי ולמשפחתי עצומה .ברמה מערכתית וגם בלא מעט מצבים וצרכים אישיים.
יש בי הכרת תודה והערכה עצומה לכם ולעבודת הקודש שאתם עושים.
להיות איש חינוך  /חילי טרופר
"פגשתי מאות תלמידים ,אולי אף יותר ממאות .מעולם לא פגשתי תלמיד שביקש ,בטרם נתחיל
לעבוד יחד ,שאציג בפניו את הדיפלומה שלי או את גיליון הציונים שלי או מכתבי המלצה עלי כל אלה
הם צרכים של בירוקרטיה בלבד.
פגשתי רק תלמידים שמביטים עמוק לתוך עיני ,שממששים את ליבי ומבקשים לראות ולהרגיש אם
עומד מולם אדם מורה מוסמך או לא שאכפת לו מהם ,שיהיה איתם ובשבילם במובן הכי עמוק
שהדעת האנושית משגת.
עבודה מתישה היא עבודתו של איש החינוך ויש שהיא שוחקת ומעייפת .אך בכל יום במהלך חמש
השנים האחרונות גילינו יחד כי גם בעיניים טרוטות יכולה לבעור אש.
אברהם יהושע השל כתב ש"אישיותו של המורה היא היא הטקסט שהתלמידים לומדים;
הטקסט – שלא ישכחו לעולם( ".מתוך "אלוהים מאמין באדם" ,עמ' ).50
להיות איש חינוך משמעו להיות למען התלמיד; משמעו לפתוח את הלב כדי שהתלמידים יסדקו בו
ויטלטלו אותו; משמעו לכרות אוזן ולפקוח עין כל העת מתוך אחריות ואכפתיות ומתוך נכונות לשמוע
ולראות דבר חדש ,נכונות להפוך לדבר חדש ,למישהו אחר.
אל לנו לבקש מאחרים התלמידים לעשות דרך בעוד אנו עומדים במקום .לעמוד במקום משמעו – –
לעמוד מנגד .איש חינוך ממלא את ייעודו רק במקום שבו הוא מיטלטל יחד עם תלמידיו ,מתגלה יחד
עמם בחולשותיו ובכוחותיו ,צומח יחד עמם"
— מתוך "מקום בעולם מחשבות על חינוך" ,מאת חילי טרופר ,עמ' 44
מאחלת לכולנו המשך עשייה משמעותית ,מהנה ופורייה
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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המפגשים מתקיימים בימי שלישי במועדון פייס.
התכנסות על כוס קפה וכיבוד קל .ההרצאות מתחילות בשעה  71:75בדיוק!
 5.0הרצאה של עמוס פארן ,תושב הכפר" :מבצעי משה ושלמה להעלאת יהודי אתיופיה ארצה
בשנות השבעים והשמונים של המאה הקודמת  -סיפור אישי".
 .0.0הרצאתה של אביגיל ברקוביץ" :מסע בהודו בת ואם ( תרמילאית בת .")34
 .9.0מרצה ירון קרשאי ,מנהל מחלקת מוסיקה קלאסית בחברת הליקון .הנושא" :מארשים
ונצחונות מפורסמים" .חגיגה של מוסיקה קצבית  ,מוכרת וסוחפת.
 04.0הרצאתו של צביקה קרוכמל  ":האם הרוצח חף מפשע?"

הזקוקים להסעה למועדון מתבקשים להודיע לליאת במשרד הוועד.

נופש אילת – מלון ישרוטל ספורט
מחזור אחד! חמישה ימים  ,ארבעה לילות 08-04.44..9 .על בסיס הכל כלול
מחיר למשתתף בחדר זוגי ₪ 0,444 :מחיר למשתתף בחדר שלישייה.₪ .,954 :
חדר יחיד רק על בסיס מקום פנוי .₪ 4,.34 :התשלום ב– 4תשלומים שווים.
פרטים נוספים והרשמה במשרד הוועד .

חוג הליכה נורדית בעמק חפר  -פותחים קבוצה חדשה!
בימי רביעי בשעה  8:44בבוקר  /כיף – אימון כושר בחברותא! טיולים וצעדות
הרזיה – שריפת קלוריות עד  44אחוז יותר באימון  /טבע – אימון כיף בחיק הטבע
בריאות – הפעלת כ 94-אחוז מהשרירים בגוף  /חיטוב – חיזוק רגליים ,ידיים ,גב ופלג גוף עליון
מחיר החוג ₪ .04 :לחודש ** מכירת מקלות הליכה במקום **
הרשמה ישירות במחלקת ותיקים.
מרכז קשר והכוון מזמין אותך להשתתף בסדנת סַ בָתָ אָ *
השינוי בדמותה ותפקידה של הסַ בָ תָ א המודרנית מעלה שאלות ודילמות שונות.
סדנא בת  4מפגשים בימי ראשון החל מ  ,4.3..9-4.4..9בשעה ,04:44-.8:44
במרכז הקהילתי האזורי – חדר הדרכה .מחיר הסדנא .₪ .54
הנושאים בהם נעסוק בסדנא:
איזו סַ בָ תָ א אני בוחר/ת להיות? מה סגנון הסַ בָ תָ א שלי? מאפייני התקשורת עם ילדיי ונכדי ,נושאי
סמכות ,שליטה ,גבולות האחריות והמעורבות שלי כסבתא /סבא .נתינה לצד קבלה ,בקורת וסדרי
עדיפויות .מציאת משמעות בפרק חיי הנוכחי .סַ בָ תָ א כמנוף והזדמנות לשיפור יחסים במערך המשפחתי.
פרידה וסיכום חוויתי .מה למדתי על עצמי ,ואיך ארצה להמשיך את מסע הסבאות?
*" ַסבָ תָ א"  -הינו המונח העברי לסבים וסבתות גם יחד.
המנחה :דפנה שדה-טסה ,עובדת סוציאלית MSW ,ומנחת קבוצות פסיכותרפיסטית קוגניטיבית
התנהגותית ,ומומחית בריאות.
להרשמה יש לפנות לנעמי במרכז קשר והכווןneomin@hefer.org.il ,49-898.440 :
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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 .0:44-.4:44 :וב 00:44-04:44-בבית התרבות בבית יצחק
לפרטים נוספים והרשמה :קרן .450-40545.0
המחיר ₪ 044 :לחודש.
תחילת הקורס מותנית במינימום משתתפים.
סדנת עיצוב בתלת מימד

יום ראשון  .8:44-.3:44 .3.0..9בבית העם בבית יצחק
סדנה חדשנית המשלבת טכנולוגיה מדעית ועיצוב דגמים מיוחדים בעט תלת מימדי.
בסדנה זו יכירו המשתתפים/ות את המדפסת התלת ממדית ושימושיה השונים במדע
וטכנולוגיה ויעצבו דגם אישי בעט תלת מימדי.
גילאים כיתה ד' ומעלה ₪ .44 .למשתתף .פרטים נוספים והרשמה :קרן 450-40545.0
כשיצירה פוגשת משפחה  -זמן איכות יצירתי למבוגר ולילד

המרכז הקהילתי מארח את עדי טנא מ"חדר מלאכה"
יום שלישי .8:44-.3:44 ,.0.0..9 ,במועדון ותיקים בכפר חיים לסדנת צמידי מקרמה
בסדנה נלמד קשירות בסיסיות של מקרמה בשילוב אלמנטים שונים ,ניצור צמידים טרנדים מהממים,
לילדים וגם להורים .אין צורך בידע מוקדם.
הסדנה כוללת מגוון חוטים וחרוזים בצבעים וסגנונות שונים.
עלות ₪ .54 :למבוגר וילד ,כל ילד נוסף₪ 35 :
גילאים :כיתה ב' ומעלה .פתיחת הסדנה מותנית במינימום משתתפים.
פרטים נוספים והרשמה :קרן 450-40545.0
יום שלישי  5.0..9בשעה  .3:44בבית העם בכפר חיים

הצגת התיאטרון (שני שחקנים)" :הכתר שהלך לאיבוד" עם תיאטרון הקרון

אולי ראיתם במקרה את הכתר של פיית הלילה-טוב? הוא הלך לאיבוד ,וקשה לה להירדם בלעדיו .ככה
זה אצלה – אמנם היא כבר פיה גדולה ,אבל היא פשוט רגילה לישון עם הכתר שלה...
לבסוף היא נרדמת ,וחולמת חלום נפלא :עורבים חמדנים וחסידה רקדנית ,אימא קנגורו ובתה
הקפצנית ,ארנבים מאוהבים ,עצים נדיבים ,דובי מעופף וקיפוד מתופף ,כולם משתוללים ומעוללים
תעלולים ,ובסופו של דבר מחזירים את הכתר לפיה! וגם זוכים ב...
במה הם זוכים? הו ,בשביל זה תצטרכו לצפות בהצגה.
מחיר₪ 05 :

בית הכנסת

למי תודה למי ברכה
בליל ט"ו בשבט ישבנו בבית העם סביב שולחנות ערוכים וערכנו סדר ליל טו בשבט .זכינו לשמוע
הרצאה מרתקת בליווי שקופיות מנופי הארץ היפה שלנו במיוחד אחרי הגשמים .
תודה לד"ר איל מטרני ,איש שמורות הטבע והגנים ,על ההרצאה המרתקת ועל התמונות היפות,
תודה לכל העושים והטורחים ,למלי ולעובדי הוועד ,לחברי ועד בית הכנסת ולמתנדבים שעזרו ועשו
הכל כדי שהערב יהיה מוצלח כל כך.
זמני התפילה
בליל שבת נתפלל בשעה  .3:44את תפילת קבלת השבת.
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ביה"ס לשחייה קאנטרי בית יצחק  -אצלנו מתאימים את השחייה לשוחה !
בתקופת החורף – הלימודים מתקיימים בבריכה המקורה המחוממת
*** חוג שחייה שנתי (שיפור סגנון)  ,שעורים פרטיים/זוגיים,
קבוצות לימוד ,הידרותרפיה ,הכנה לטריאתלון ועוד
לקבלת פרטים והרשמה :מזכירת ביה"ס – רינה 49-3888544
רכזת השחיה – חוה 450-0044.45
נשמח לראותכם !
שעות הפתיחה של הקאנטרי ופרטים נוספים אודותינו מופיעים
באתר באינטרנט .אפשר לפנות אלינו דרך האתר ובטלפון;49-8448494 :
לעדכונים נוספים הצטרפו אל דף הפייסבוק שלנו – "קאנטרי בית יצחק"

מרפאה

כחלק מהרחבת דרכי התקשורת עם המרפאה ,ושדרוג השירות ללקוחות החליטה קופת חולים כללית
לצרף את מרפאת בית יצחק למערכת זימון תורים מתקדמת לרופאה ולבדיקות דם.
המערכת צפויה לקצר משמעותית את זמן ההמתנה בתור.
המערכת תהיה פתוחה לזימון תורים מ  ,..0.04.9וניתן יהיה לקבוע תורים באינטרנט באתר הכללית,
באפליקציה "כללית" בסמארטפון או דרך משרד המרפאה.
אנחנו כאן זמינים לכל שאלה ולעזרה בנושא.
בהצלחה לכולנו!
צוות המרפאה
*לבדיקות דם לילדים עד גיל  .0יש לתאם תור כפול.

מכתבים למערכת

מסע "ביג"
רציתי לשתף אתכם בחוויה הייחודית שעברתי במסע "ביג" שנערך במיוחד לשנת בני המצווה,
מטעם המועצה ,שבו לקחתי חלק יחד עם בני יהונתן.
ללא ספק זו הייתה אחת מהחוויות שייחרטו בזיכרוננו לעד .לכל פעילות הייתה משמעות ותוכן,
וניכר שהושקעה מחשבה רבה בכל אחת ואחת מהפעילויות.
הזמן שבו היינו יחד במסע לא דמה לשום דבר שעשינו בעבר ,אלו היו  44שעות קסומות.
היינו יחד עם ילדי משמר השרון ,הייתה אווירה מאוד נעימה וכייפית.
מסתבר שזו השנה השנייה שהמועצה מוציאה את מסע 'ביג' אל הפועל ביישובי עמק חפר.
חבל שלא כל בני המצווה יכלו לקחת חלק במסע זה.
אם יתאפשר לכם בעתיד לצאת למסע זה עם הילדים שלכם ,אל תוותרו .מומלץ בחום!
גלעד מאיק

8

כמה דברים לילדים☺

האם גם אתם רוצים לקבל חידות מעניינות ולקרוא דברים מרתקים? אז מעכשיו אפשר ,ב"השבוע
בכפר" .גם אתם הילדים תוכלו ליהנות מדברים מהנים!
בדיחה וחידה:
 המורה למתמטיקה שואלת את יוסי:
יוסי אם כל ממתק עולה  .4שקל ואני רוצה לקנות  54ממתקים ,כמה כסף אני צריכה להביא לחנות?
יוסי :המורה תביאי כרטיס אשראי
 שאלה :מה השרוך אמר לנעל?
תשובה :נהיה בקשר.
 חידה שבועית:
חידה שבועית :מה המילה המקשרת בין המילים הבאות :לחם ,המדינה ,מעיל?
מקווים שנהניתם בכל הפעילויות שהיו ביום שני בט"ו בשבט .
בילי ברנשטיין

ברכות

צוות חיילים מברך את
רן שטרכמן
עם גיוסו לצה"ל ,בהצלחה!
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