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

גיליון מס' 1118

יום חמישי ,כ"ד בסיוון תשע"ט 27 ,ביוני 2112

משולחן הוועד

חנייה על מדרכות ובאדום לבן
החל מהשבוע מבוצעת ,בכל הכפר ,אכיפה על רכבים החונים על מדרכות ובמקומות המסומנים
באדום לבן .אחראים על האכיפה :פקחים מהמועצה האזורית עמק חפר.
שימו לב!
המזכירות

חזות הכפר:

תושבים יקרים,
לכל אלו שנעזרים בגנן ,אנא הדריכו את הגננים בכללי פינוי הגזם:
 .1פינוי הגזם יעשה לכל המוקדם יומיים לפני תאריך הפינוי הקרוב.
 .2גזם מטיפול שלא קרוב לתאריך הפינוי ,יפונה ע"י הגנן או שייאסף בשק או לערימה בפינת
החצר.
 .3מיכלי שתילה/קרטונים אינם גזם! בבקשה הקפידו שהגנן יפנה אריזות לפחי האשפה/מחזור.
 .4לאחרונה נתקלנו בתופעה חדשה ,תושבים/גננים אשר מבצעים עבודות מאסיביות ,מפזרים
את הגזם בכל רחבי המושב בערימות קטנות ,לכל אלו שעושים זאת ,אנחנו לא נוותר ,זאת גם לא
בעיה לגלות ,זה רק מאיר אתכם באור לא חיובי במיוחד.
אנו שבים ומבקשים ,התחשבו בשכנים ובכלל התושבים,
שימרו את הגזם בחצרותיכם ולא מול בית שכניכם.
לבסוף ,אנחנו רוצים להודות לרוב מוחלט של תושבים שמשתפים פעולה,
מאירים את עיננו ועוזרים הן בידע והן בפיקוח!
פינויי הגזם הבאים
23.9 7.9

ביום שבת ,ה92.6.92-

דואו נבל וחליל ביצירות קלאסיות
נבל :זינה פוליקוב חליל :תמי דגלוב

נפגשים לקפה ועוגה בשעה 19:11
הקונצרט מתחיל בשעה .19:31
הכניסה חופשית!
להתראות ,יעל ברקאי
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ועדת תרבות

אירועי שבוע הספר
בשבוע שעבר חגגנו את שבוע הספר במגוון אירועים .זוהי פעילות נהדרת שיזם והוביל הרצל חסון
בשיתוף המרכז הקהילתי במועצה ואני תקווה שנזכה ליותר משתתפים בשנים הבאות.
פתחנו את השבוע בתחרות הסיפור הקצר ,בה שיתפה אותנו דורית רביניאן בחוויות מתהליך הכתיבה
שלה וחולקו תעודות הוקרה ופרסים לכותבים מכל רחבי העמק .היה ערב מרתק.
תודה לצוות השופטים ,דבורה חיץ ,אהוד רבין ,ורותי אורן שלנו .תודה לקריינים נילי גפנן ושלום
זלקה .ותודה לצוות המוביל – הדס שוורץ מהמרכז הקהילתי ועדי נחשון מ"זית" וכמובן הרצל חסון.
בהמשך השבוע התכנסנו בגן המייסדים הנהדר לחגיגה של ספרות ילדים ,פינות יצירה ,ודוכנים של
סופרים מרחבי העמק.
בהמשך ,נהנינו מהופעה בה מגוון סופרים קראו מיצירותיהם .ליוו בנגינה ושירה מקהלת בנות בית
יצחק בהדרכתו וניהולו המוסיקלי של יאיר גורן מגבעת חיים .היה אירוע מקסים לכל המשפחה ושוב,
אני מקווה שבשנה הבאה נזכה לראות יותר תושבים באירוע.
בהמשך הערב ,פתחנו בקבוקי יין והשקנו ספרים למבוגרים שנכתבו על ידי כותבים תושבי העמק,
בהנחיית הרצל חסון.
תודה לעלית גורן כץ ,להדס שוורץ ולקרן מדמוני מהמרכז הקהילתי ,לעדי נחשון מ"זית" ,למפעילי
הדוכנים – ג׳ודי זיו ,חואניטה וולפס ,אוולין עופר ,רבקה רייס ,טלי פולטורק וגלית רוסמן .כמו גם
למפעילים נוספים מיישובי השלוחה.
תודה למלי על הסיוע ועל הארגון של כל דבר בכל מקום.
וכמובן שוב תודה להרצל על היוזמה ,ההפקה ,העריכה ,הליווי והדחיפה.
בואו בהמוניכם בשנה הבאה!
דניה גולן ,יו״ר ועדת תרבות

חוגים חוגים חוגים
אנו מתחילים לתכנן את מגוון החוגים לשנה״ל תש״ף.
מי שמעוניין לקיים חוג באחד ממבני הציבור (אולמות סגורים או מגרשים פתוחים) ,אנא צרו קשר עם
מלי לרישום ותיאום.
כמו כן ,במהלך אוגוסט נפרסם בשבוע בכפר רשימה של כל החוגים המתוכננים לשנה הבאה .מי
שמעוניין לפרסם חוג (גם בבית או מחוץ למושב) ,אנא שלחו את כל הפרטים (שם החוג ,גילאים ,ימים,
שעות וכו׳) למערכת "השבוע בכפר"

ועדת נוער
הרצאתו של עופר שרון לבני ולבנות הנוער
ביום שני ה ,11.9.17-בשעה  19:11בבית העם ,מוזמן נוער בית יצחק ,כיתות ח'  -י"ב ,לערב מרתק
שלא יישכח ,בו יספר המרצה ואיש החינוך עופר שרון ,על חילוץ תרמילאים.
עופר התגורר כשמונה שנים בהודו ובשנים האחרונות ,בין עיסוקיו השונים ,עוסק בחילוץ תרמילאים,
שנפגעו כתוצאה משימוש בסמים בטיול הגדול בחו"ל.
מזה כמה שנים עופר מרצה על מסעות החילוץ שעבר ,מספר בגובה העיניים על הסכנות שבדרך ועל
המקרים הטראגיים אליהם נחשף.
ההרצאות מתקיימות בכל הארץ בפני בני נוער וצעירים ,הורים ,צוותי חינוך ,חיילים ובחוגי בית.
צוות הנוער בשלוחת חוף חפר:
"אנחנו מדריכי הנוער ,חלקינו אנשים בוגרים ,היינו מרותקים מההרצאה ,מהמרצה ומתגובות הנוער.
משנים של עבודה עם נוער אנחנו יודעים שיש המון סדנאות ומעט מאד פעמים אנחנו מרגישים
שהצלחנו להעביר מסר בצורה מעניינת ,מוחשית וכנה .ההרצאה של עופר מרתקת ומפתיעה ,לא
מטיפה ולא מפחידה אלא מציפה ,נותנת מקום למחשבה ולשיח בריא וריאלי בין הנוער להורים"
הרצאה מרתקת וחשובה ביותר .לא להחמיץ!
אנו פונים אליכם ההורים ,להבהיר את חשיבות ההרצאה בפני הילדים ולעשות מאמץ שישתתפו ולא
יפספסו הרצאה חשובה ומשמעותית זו.
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שיר השבוע – הפינה של רות אורן
פינת שיר השבוע יוצאת לחופשת קיץ יחד עם התלמידים ,ומאחלת לכל הילדים חופשה נעימה
ובטוחה ,שמרו על עצמכם ועל הסביבה!
הֵ י ,אַ ָּתה!
הֵ י ,אַ ָּתה!
ָּר ִאיתָּ נְמָּ לִ ים
צ ֹועֲדוֹת בְ טּור ָארְֹך?
לְֵך ִמסָּ בִ יבַ ,דלֵג,
ַאל ִת ְדרֹך!
הֵ י אַ ָּתה!
ָּר ִאיתָּ ִצבְ ע ֹונִים
ּפו ְֹר ִחים עַ ל הַ חוֹף?
לְ הָּ ִריחַ מֻ ָּתר בְ ִחנָּם,
ֹלא לִ ְקטֹף!
הֵ י אַ ָּתה!
יָּצָּ אתָּ לַטֶ בַ ע,
לֵהָּ נוֹת מֵ הַ נוֹף?
ַאר ָּת ָּשם,
אֶ ת מָּ ה ֶש ִה ְש ְ
ִמי יֶאֱ סֹף?
ְשמֹר עַ ל הַ חַ י,
וְ עַ ל הַ ּצוֹמֵ חַ ,
בַ חֻ ְר ָּשה ּובַ ָּש ֶדה.
ְשמֹר עַ ל הַ טֶ בַ ע-
לְ מַ עַ ן ֻכלָּנּו-
וְ ִת ְראֶ ה אֵ יְך הּוא יו ֶֹדה.
מוזמנים לבקר באתר הסופרת

WWW.RUTH-OREN.COM

פינת הילדים ☺
בדיחות וחידות:
גבר נוהג במכונית שחורה ,בלי אורות ,כשפנסי הרחוב כבויים .ואפילו הירח לא האיר.
היה חתול שחור באמצע הכביש ,איך הגבר ידע לעצור?
תשובה :זה היה בצהרים☺
תודה רבה לענת סיני ,רומי שבח ולנטע עמנואל שפתרו את החידה השבועית הקודמת .התשובה
הייתה האות י'.
חידה שבועית:
יש לאיכר שק זרעים תרנגולת ושועל.
האיכר רוצה להעביר את כל מה שיש לו לביתו .אבל באמצע יש נהר.
לאיכר יש סירה קטנה בה הוא יכול להעביר רק דבר אחד בכל פעם.
אם הוא ישאיר את התרנגולת עם השועל ,השועל יטרוף אותה ,אם הוא ישים את שק הזרעים עם
התרנגולת היא תאכל אותו.
איך האיכר יעביר את כל הדברים לביתו?
בילי ברנשטין טלפון לשליחה112-7112121 :
כמובן שאפשר לשלוח לנו רעיונות למשימות אחרות בשבוע בכפר
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נעים להכיר:

" כאן בניתי את ביתי".

אסתר מורד
גרה בדרך השדות .64
אסתר נולדה בפרס בשנת  .1736עלתה לארץ בגיל .14
יצחק ז"ל גם הוא עלה מפרס.
להם  1ילדים:
יעקב ,הבכור -נשוי לכוכי .גרים בבית יצחק .יעקב עובד בביטוח לאומי .להם  3ילדים ו 7-נכדים.
דליה  ,גרה בתל אביב כיום בפנסיה .עבדה כגננת וכעובדת סוציאלית .יש לה  6בנות ו 1-נכדים.
אילנה ,גרה בקנדה .עובדת כקונדיטורית .נשואה ואם ל 6-ילדים.
ליזי ,גרה ברחובות .נשואה ואם ל 2-ילדים .עובדת עם ילדים בעלי מוגבלויות.
אילה ,גרה בפרדס חנה .עובדת כמעצבת גינות .אמא ל 2-ילדים.
יצחק ,בעלה של אסתר ,רצה להיות חקלאי .חיפש במספר מקומות  .כשראה את המשק בבית יצחק,
החליט שזהו המקום שמוצא חן בעיניו.
אסתר אוהבת את ביתה בכפר השקט ,ואת קירבת ילדיה אליה.
משפחת לילך ואסף ארונשטיין
גרים בדרך השדות .66
לילך ,בת  ,36מדריכת פילאטיס ובעלת סטודיו לפילאטיס בכפר.
אסף ,בן  ,34בעל חנות עיצוב.
מאיה ,בת  1וגלי כמעט בת .3
הכירו בתל אביב דרך חברה משותפת.
לילך העירונית באה לגור עם אסף ,יליד הכפר.
הם גרים בבית של סבא וסבתא של אסף – חנן ויעל ארונשטיין.
אוהבים את חיי הקהילה ,את החברים שגדלו עם אסף ואת בני זוגם ,את האירועים הקהילתיים ואת
החגים .
אוהבים את הערבות ההדדית כשמישהו צריך עזרה.
את איכות החיים לגור במושב שקרוב להכל ונמצא במרכז הארץ.
אוהבים לטייל בשדות ולטעום מעצי הפרי המשתנים לפי עונות השנה.
יהיו שמחים כשהמושב יהיה מגודר עם שערים ושהדרך הראשית תהיה סגורה.
שבעלי הכלבים ישאירו את המדרכות נקיות ,ובמיוחד אם הרכבים בכפר ייסעו יותר לאט.

קורס ברידג בוקר למתחילים.
מתקיים אחת לשבוע בימי שלישי  12-11בגן אורה ,בית יצחק.
מוזמנים לשיעור ניסיון .ולהצטרף לקבוצה עם מורה בעלת ניסיון רב.
לדעת מומחים ,משחק ברידג משפר ותורם לזיכרון צעירים ומבוגרים.
בואו לשחק בכיף
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נוער בית יצחק
שנת הפעילות הסתיימה בפעולה כיפית של כל הסניף בבריכה ואנחנו עם הפנים קדימה
לפעילות הקיץ.
השבוע יצאו  16בוגרי כיתה ז' לשלושה ימי טיול לאילת במסגרת קז"חנה (קייצת ז'-ח').
ביום א' הקרוב ייצאו  11בוגרי ח' – י"א לקורס מד"צים .נאחל להם קורס ומלמד ומהנה
ובהצלחה לכולם !
הקו הצהוב לים יפעל בימים ג' וה' .יציאה ב .12:11-חזרה ב.19:11-
ראו טופס הסבר והרשמה בסוף הגיליון.
קווי לילה לנוער עמק חפר
בקיץ הקרוב ק"ל להגיע למוקדי הבילוי!
מועצה אזורית עמק חפר תפעיל מערך קווי לילה עבור בני הנוער של העמק פעמיים בשבוע
בימי שני וחמישי ,לארבעה מוקדים:
קניון וילג' חדרה ,קניון אם הדרך ,סינמה סיטי פולג ,תחנה מרכזית נתניה.
בימי חמישי – למוקדי הנוער בבת חפר וחגלה.
שירות ההסעות השיתופיות החדש יאסוף בני נוער ממספר ישובים קרובים על ידי הרשמה
באפליקציה .בסיום הבילוי בני הנוער יוכלו להיעזר בקווי הלילה לחזור בבטחה לביתם .
תשלום והרשמה :שימוש חופשי בשירות יעלה ₪ 111למשלמים עד תאריך  .23.4לאחר מועד
זה השירות יעלה  .₪ 111קניית המנוי תתאפשר במשך כל הקיץ ללא הגבלה .
לפרטים נוספים ורישום לשירות יש להיכנס לקישור הבא:
https://calcalit.activetrail.biz/KAL2019
ההרשמה לנסיעות תהיה באמצעות אפליקציית הנסיעות המשותפות שלGett t/ :
לינק להורדת האפליקציה https://gett.com/il/diresn

פירוט הפעילויות להמשך הקיץ:

 - 27.4ערב מסיימי י"ב מעמק חפר ,בבת חפר.
המשך קייצת ז'-ח' - 1.9 :חדר בריחה בתל אביב  - 6.9 ,סופרלנד - 7.9 ,פארק אתגרים.
 - 17-17.9אירוח בין יישובי לשכב"צ ,כיתות ד' -י"ב והשנה מארחים אצלנו !
 - 21.9רכב נוער :ט' -י"ב.
 – 21-21.9קייצת לבוגרי ג'-ו'  .מחיר  ₪ 341כולל ימי חוץ ופריסת אוכל.
ההרשמה פתוחה באתר המועצה עד .2.9
 - 4-6.7מחנה שכבה בוגרת ט' -י"ב.
 - 11-9.7מחנה שכבה צעירה ד' -י"ב.
 - 11.7נסיעה ללונה פארק ד'-ו' ,מחיר ,₪ 71 :רישום באתר המועצה
(מותנה ברישום של מינימום  11ילדים וליווי הורים).
 - 14-11.7כיף צוות בית יצחק .ט' -י"ב.
 - 7.7ערב נוער סוף הקיץ  -פסטיבל גשרים בנחל
מאחלים לכולם קיץ מהנה ובטוח !
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מועדון  06ונהנים
המפגשים מתקיימים בימי שלישי במועדון פייס.
התכנסות על כוס קפה וכיבוד קל .ההרצאות מתחילות בשעה  71:71בדיוק!
שימו לב לשינוי
ד"ר אוסקר אור-אל ,ראש המחלקה לעיצוב מדיה במכללת ירושלים ,מרצה לעיצוב ואמנות.
2.9
נושא ההרצאה" :הסיפורים הקטנים מאחורי היצירות הגדולות" .נשוחח על יצירות אמנות
ידועות והסיפורים מאחוריהם.
 7.9הרצאתו של ירון קרשאי " :קסם הוואלס -הוואלסים היפים והמרגשים של המוזיקה
הקלאסית".
תזכורת להצטייד בעליונית או בצעיף מפאת קור המזגן.
הזקוקים להסעה למועדון ,מתבקשים להודיע לליאת במשרד הוועד.

מועדון בוקר בצוותא
בבית העם
יש להצטייד בעליונית או בצעיף מפאת הקירור במזגן.
יום שני  7:11 7.1עד  7:61תנועה בהנאה עם קרן אדלר.
 7:61ארוחת עשר בצוותא.
 11:11בהמשך להרצאה מ  3.4נכיר ,נשחק ונהנה במשחקי קופסא.
מנחה :גדי כפיר -חוקר את תרבות המשחקים בא"י.
המעוניינים להצטרף יירשמו במשרד הוועד  17-7411977או אצל איריס פרידלנדר .111-1141776
בואו ליהנות ,להגדיל את המעגל החברתי ולהרחיב אופקים.
מחכים לכם בשמחה.
נופש בירושלים  -מלון יהודה  -ספטמבר 9602
 99-8.12.92ראשון עד רביעי מופעים ,הרצאות וסיורים
כושר הליכה חובה
מחיר למשתתף בחדר זוגי  .₪ 2,111מחיר לאדם בחדר שלישיה .₪ 1,711
מחיר לחדר יחיד  ,₪ 2,711על בסיס מקום פנוי .פרטים נוספים וטופס הרשמה ניתן לקבל במשרד הוועד.
מופעי קיץ חם מסביב לעולם
 6.9.17 .6.9יום ה' בשעה" 11:11 :אמריקה – אמריקה"מפגש עם יואל שתרוג ,צלם עיתונאי ,בהרצאתו:
"מנהטן עד הקצה" .מופע :שי טוחנר וחברים.
 11.9.17יום ה' בשעה" 11:11 :כל הכבוד" מופע מחווה לזוכים בפרס ישראל בביצוע זמרי האופרה
הישראלית :יעל לויטה ,גוני כנעני ,הדר עטרי ונגנים בניצוחו של דודי זבה.
 17.9.17יום ה' בשעה" 11:11 :להתאהב מחדש" הווירטואוז :אריק דוידוב ולהקתו.
שירי אהבה מצרפת ,ספרד ,איטליה ,יוון וישראל ,קטעי אופרה ,שירי לאדינו ונעימות חצוצרה.
 21.9.17יום ה' בשעה" 11:11 :סיפור אהבה יווני".
שמעון פרנס מארח את עליזה אביב ,חיים רומנו ושמוליק בר עוז.
מחיר הסדרה( ₪ 191 :לרוכשים מנוי לארבעת המופעים יחד) ,כולל הסעה מהיישובים .המופעים יתקיימו
באולם עין החורש .מיועד לאזרחים ותיקים מעמק חפר בלבד! הרשמה בתשלום בלבד במשרד הוועד.
כרטיס חד פעמי ביום האירוע בלבד על בסיס מקום פנוי( ₪ 91 :ללא הסעה).
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דוקו קיץ ישראלי

 3סרטים דוקומנטריים בעקבות אושיות התרבות הישראלית

שימו לב! לבקשת הקהל ,העברנו את הסדרה לשעה  .70:11מתאים לכולם.

 71.1.71יום ג' בשעה " 70:11מאחורי עיניים כחולות"  -שמוליק קראוס אבי הרוק הישראלי.
מופע שירה ונגינה  -יעל קראוס והדר גרין.
מפגש עם עדי הראל – במאי הסרט.
 91.1.71יום ג' בשעה" 70:11 :אורי זוהר חוזר"  -סרט דוקומנטרי על אורי זוהר.
מפגש עם הבמאי – דני רוזנברג.
 11.1.71יום ג' בשעה" 70:11 :למה לא אמרת לי"  -סרט דוקומנטרי על אריק לביא.
מפגש :יעל לביא מראיינת את שושיק שני.
מחיר הסדרה( ₪ 111 :לרוכשים מנוי לשלושת המופעים יחד) ,כולל הסעה מהיישובים .הסרטים יוקרנו
באולם עין החורש  .מיועד לאזרחים ותיקים מעמק חפר בלבד! הרשמה בתשלום בלבד במשרד הוועד.
כרטיס חד פעמי ביום האירוע בלבד על בסיס מקום פנוי( ₪ 11 :ללא הסעה).
מחלקת ותיקים .17-7793321 , 7771436

מרכז קשר והכוון מזמין אתכם לסדנת "בריאות בגמלאות"
הסדנה תתקיים בימי חמישי החל מ  7.7.17אפשרות לסדנת בוקר או אחה"צ
( )17:31-19:11 / 11:31-17:11במרכז הקהילתי האזורי 11 ,מפגשים בעלות .₪ 311
בסדנה נעסוק בחשיבות אכילת אבות המזון ,השפעת הסיבים התזונתיים והויטמינים.
הקשר בין האכילה ,מועדי נטילת תרופות ומועדי הפעילות הגופנית שאנו מבצעים.
מהו הדופק הנכון לביצוע פעילות גופנית יעילה ובטוחה ,ואיזה פעילות תתאים לי?
גורמי הסיכון למחלות לב /כלי דם /כולסטרול /ל"ד .קנייה נבונה והכנת המזון לאכילה.
"פינת המושמצים" -יאיר שובר מיתוסים על מזונות .כיצד שורדים את החופשות והחגים?
המרצה :יאיר קרני תזונאי ,ספורטאי ומאמן לאורח חיים בריא
לפרטים והרשמה :מרכז קשר והכוון 17-7793322 ,17-7771432
פרשתם? מרכז קשר והכוון מזמין אתכם לסדנת לתכנון וניהול "תקופת החיים החדשה"
לשוחח ביחד ,ללמוד מניסיונם של אחרים וניסיון של מומחים!
הסדנה בת  7מפגשים בימי רביעי החל מ  9.7.17בין השעות  17:11עד 12:31
במרכז הקהילתי האזורי (ליד צומת רופין) ,מחיר | ₪11:מספר המקומות מוגבל.
אף פעם לא מאוחר לעצב מחדש את המחר.
בסדנה נדבר על המעבר מעולם העבודה לשלב הגמלאות ,בניית סדר יום חדש ,האתגרים החדשים ,הגשמה
עצמית ,ההיבט המשפחתי ועוד.
הסדנה מתאימה לאנשים שנמצאים עד  1שנים לאחר פרישתם.
לפרטים והרשמה :מרכז קשר והכוון 17-7793322 ,17-7771432
קורס פייסבוק
מרכז קשר והכוון מזמין אותך להצטרף  -ללמוד ,ליישם ולהצליח! מטרת הקורס להעשיר את הידע בתוכן
הספציפי של רשת הפייסבוק .המשתתפים חייבים ידע מוקדם במחשבים.
בקורס נלמד את הנושאים הבאים :מה זה רשת חברתית ,התחברות לרשת הפייסבוק ,עמוד פרופיל –
העלאת תמונות פרופיל ותמונת נושא ,בקשות חברות ,כתיבת סטטוסים ,לייקים ותגובות,
עמוד החדשות ,צאט ,דפים ,קבוצות ,אירועים ,הגדרות פרטיות ,שימוש בסמארטפון.
תאריך פתיחה 6 .27.7.17-17.7.17 :מפגשים בני שלוש שעות  .17:11-14:11מחיר הקורס₪ 211 :
חדר המחשבים במרכז "חופים" – רופין .להרשמה17-7771432 ,17-7771432 :
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כדורמים -אליפות שנייה בתוך עשרה ימים
עשרה ימים לאחר זכייתה של קבוצת הנוער באליפות המדינה ,קבוצת הבוגרים של מועדון הכדורמים
"הפועל בית יצחק" זכתה גם כן באליפות המדינה של הליגה הארצית לבוגרים.
במשחק הגמר ,שהתקיים בשבת האחרונה לעיני קהל רב ,פגשה קבוצת הבוגרים את הפועל קריית טבעון.
מן ההתחלה הראתה הקבוצה עליונות ופתחה פער עליו שמרה עד הסיום .ניצחון מתוק  11:4הביא בסיום
את כולם לחגוג בתוך הבריכה.
רגב גורן ,יו"ר המועדון ,אשר כמיטב המסורת נזרק למים ע"י השחקנים ,חגג במים (כמובן עם בגדים) את
האליפות ,יחד עם שחקני הקבוצה הבוגרים.
בסיום הוענקה צלחת האליפות לקפטן הקבוצה ,גיא פרונט ,שיחד עם שאר שחקני הקבוצה חגגו אליפות
רביעית ברציפות.
ביום ראשון התקיים טקס סיום עונה של מועדון הכדורמים .כל ספורטאי המועדון ,מהצעירים ביותר ועד
הבוגרים ,הגיעו לערב מרגש אשר כלל משחקי ראווה של קבוצות הגיל השונות ,כאשר קבוצת העתודה
הצעירים שיחקו מול קבוצת ההורים ולאחר מכן התקיים טקס ובו הוענקו מגיני הוקרה לאלו שתורמים
להצלחתו של המועדון לאורך העונה.
מועדון הכדורמים מאחל לכולם קיץ נעים
אמיר ויינברג

מרפאה

בימים ראשון ושני  , 1.9 , 31.4סיגל בחופשה.
ביום ראשון תחליף אותה מאירה בשעות  , 17:11-12:11ביום שני לא יהיו שירותי משרד.
במקרים דחופים ניתן לפנות למרפאות באזור  -נאות גנים או שרונים.
בברכת בריאות ,צוות המרפאה

תודות
תודות לגליה שרתיאל ,אחייניתה של יעל כהן  ,נכדתם של פיי וג'ו אייזיקס מייסדי .997
גליה ניתחה יחד עם משתתפי המועדון ,בצורה מרתקת ,את מקור ומשמעות המושג אוטופיה.
המושג נטבע ע"י תומאס מור באנגליה ב .1114המושג מתייחס לחברה מושלמת היפותטית .כיום
משתמשים במושג לתיאור של מצב או רעיון טוב אליו שואפים אך יש קושי ביישומו.
בהרצאה נתחנו מצבים אוטופיים מן העבר ומן ההווה .היה מאוד מעניין ומאתגר.
ברצוננו לומר תודה מיוחדת לצוות המרפאה ובראשם דר' סבן הנפלאה על הרגישות והטיפול המסור
באימנו לוטי סיזל ז"ל  ,זה לא מובן מאליו .מעריכים ומוקירים.
כמו כן אנו מבקשים להודות לחברה קדישא בבית יצחק ובראשם סער טאובר ,למתנדבות העוסקות
במלאכה ועושות עבודת קודש ולרב שיר ,על עזרתם הרבה בהבאתה למנוחת עולמים של אימנו היקרה.
ממשפחות סיזל ,אלסברג ורודן
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ברכות

ברכות לקבוצת הבוגרים עם זכייתה באליפות הליגה הארצית בכדורמים

זכייה זו מצטרפת לזכייה בדאבל של קבוצת הנוער מוקדם יותר השנה.
גאים בכם ,על הזכייה ועוד יותר על דרך הערכית שבא אתם מובילים את הקבוצות הצעירות.
ברכות למאמן אמיר ולרגב גורן על עונה מופלאה.
ועדת ספורט

לגיא רודן ברכות לרגל סיום הלימודים בטכניון וקבלת תואר במדעי המחשב
מהמשפחה

פינת המודעה הקטנה
נער בן  16מעוניין לעבוד בקיץ כשמרטף לילדים מגיל .3
אפשר לצלצל אלי ,רק דרך ה .whatsApp
מבקש לקנות מקרר למגורון הפועלים.
דרושים :קאנטרי בית יצחק מחפש פקיד/ה קבלה בואו לעבוד
באווירה כיפית ודינמית! יש לשלוח קו"ח
להשכרה יחידת דיור 11 ,מ"ר ,משופץ וממוזג ,מתאים ליחיד או
לזוג ,ללא בעלי חיים.
להשכרה בבית יצחק 6.1 :חדרים+חצר וגינה .כניסה מיידית.
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אופיר גלבוע

111-7474777

111-1317113
סולו סיני
17-7722147
Kantri.gym123@gmail.com
אהובה

112-2442997
רוני 116-6374914

הקו הצהוב לים

יוצא לדרך!

הפרויקט ביוזמת ועדת נוער וממומן בסיוע נכבד של המועצה האזורית ומחלקת הנוער .אנו רוצים
לאפשר לבני הנוער שלנו לצאת מהבתים ולהתנתק מהאלקטרוניקה ,כדי לפגוש את חבריהם משאר
העמק ,ליהנות ולבלות בחופי הים הנמצאים בשטח המועצה.
הקו הצהוב יפעל במהלך חודשי יולי-אוגוסט בימי שלישי וחמישי .יציאה ואיסוף מ 2-תחנות בבית
יצחק (מרכולית ובית התרבות) בשעה  ,12:11ויציאה חזרה מחוף הים בשעה .19:11
רכישת הכרטיסייה מותנית באישור ההורים .הנסיעה ב"הקו הצהוב לים" דומה לנסיעה בתחבורה
ציבורית ,והיא באחריות הנוסע בלבד (אין ליווי של מבוגר באוטובוס) ,ומיועדת לנוער בלבד בשכבות
ז'-י״ב .ההגעה בזמן להסעה ולחזרה מן החוף היא באחריות הנוסע .תהיה אפשרות של אחסון
גלשנים בתא המטען של האוטובוס ,באישור הנהג ועל בסיס מקום פנוי.
עלות כרטיסיה  ₪ 711לשימוש חופשי במהלך כל הקיץ !
נערים ונערות בשכבות ז'-י״ב הרוצים לקחת חלק ולרכוש כרטיסייה צריכים להביא טופס מלא
וחתום על ידי ההורים ועל ידי הנערים ,לליאת רייס במשרדי הוועד ,בצירוף  + ₪ 111תמונה.
הכרטיסיות ימסרו לנערים ולנערות בתיבות הדואר של המשפחות.
לאחר רכישת הכרטיסייה ,הנערים והנערות יצורפו לקבוצת וואטסאפ אזורית (יחד עם גוש ח.י.ה
ומשמר השרון) שבה יהיה נציג שהוא אחראי על הזמנת האוטובוס ועמו יתבצעו העדכונים .יום לפני
כל נסיעה  -עד השעה  - 14:11אחראי הקו יכין רשימה של נערים ושל נערות המתכננים להגיע
למחרת ויתאם את הנסיעה .חובה להודיע על הגעה לקו יום לפני היציאה !
בילוי נעים!
ועדת הנוער בית יצחק.

אני מאשר כי קראתי והבנתי את האמור לעיל ,והריני מאשר לבני/ביתי
______________________
העולה לשכבה _____ בשנה"ל הבאה לרכוש כרטיסיה ל"לקו הצהוב לים"
שם ההורה_____________ ת.ז _____________ .חתימת ההורה _________
טלפון נייד הורה ______________

טלפון נוסף __________________

אני מאשר כי קראתי והבנתי את האמור לעיל
שם קונה הכרטיסייה____________ ת.ז ____________ .חתימה ___________
טלפון נייד ________________ תאריך _______________
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