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

גיליון מס' 1112

יום חמישי ,כ"ב בתמוז תשע"ט 21 ,ביולי 2112

משולחן הוועד:

מגרש הכדורגל סגור לצורך שיפוצי קיץ .איתכם הסליחה.
פינויי הגזם הבאים8.6 :

8..6

ספריה
היום ,יום חמישי  52.7הספרייה תיסגר למשך כחודש ,לצורך שיפוץ.
אנו זקוקים למתנדבים בכל גיל לעזרה באריזת הספרים.
מתחילים ביום ראשון  7..2בשעה  02:11וביום שני באותה שעה.
התקשרו ובואו לעזור:
קרן אלסברג תומר  .157-58011.5רותי קלעי 151-3886056

תערוכת בית יצחק  -שער חפר הבית שלי
בשבת  6...05בשעה 0.:11
ייערך אירוע חגיגי לפתיחת התערוכה המוצגת ברחבת בית פוירינג
בשטח התערוכה.

בתכנית:
 שיח גלריה עם נציגי היוצרים.
 פינה לילדים – פגישה עם שיר מהתערוכה בהנחיית רות אורן.
 מוסיקה ,קפה ועוגה.
מוזמנים כולם ,כולל ילדי הגנים המשתתפים בתערוכה והוריהם.

רשמו ביומנים :חג המים ביום שבת 7.7.59.7
זקוקים למתנדבים בחג המים,
אנא פנו למיכל צופי 050-8232392
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קורס החייאה בהדרכת מד"א
בהמשך לבקשת מספר חברים ,ברצוננו לקיים קורס החייאה בחודש ספטמבר.
ההדרכה תבוצע ע"י מד"א בהיקף של ארבע שעות .בשעות הערב:
 שרשרת ההישרדות בדום לב.
 החייאה בסיסית במבוגר בילד ובתינוק.
 שימוש בדפיברילטור אוטומטי.
 טיפול בהשתנקות{חנק מגוף זר}.
 זיהוי וטיפול במצבי חירום שכיחים.
 תרגולים על בובת סימולציה.
עלות הקורס לקבוצה ₪ 311
המחיר למשתתף יקבע על פי מספר המשתתפים.
להרשמה ופרטים :לאה שלהבי 157-53166.7:רלי אלישיב158-7755011:
ליאת רייס בוועד .3002.5

חוגים חוגים חוגים חוגים
השנה לא יתקיים יריד חוגים .בתחילת אוגוסט נפרסם בעיתון זה רשימת כל החוגים המוצעים לשנה״ל
תש״פ.
כל המעוניינים לפרסם חוג ,אנא שלחו ל  vaadbeityitzhak@gmail.comאת החוג שאתם מציעים ,וכן
פרטים נוספים שכדאי לדעת עליו (ימים ,שעות ,גילאים ,מיקום ,מחיר ,טלפון או לינק לרישום).
כמו כן נשמח להגדיל את היצע החוגים לילדים ולמבוגרים .מי שמעוניין לקיים חוג באחד ממבני
הציבור ,אנא פנו למלי בוועד לתיאום.
תודה,
דניה גולן ,יו״ר ועדת תרבות

בשבת,02...05 ,
יתקיים קונצרט הקיץ השלישי לשנת .7105
הישיבה סביב שולחנות בגן מוצל
מוסיקה קלסית בביצוע כלי נשיפה
נפגשים בגן לקפה ולעוגה בשעה 02:11
הקונצרט מתחיל בשעה .02:61
הכניסה חופשית!
יש לחנות במגרש החנייה בין המרפאה למרכולית.
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מועדון  8.ונהנים
המפגשים מתקיימים בימי שלישי במועדון פייס.
התכנסות על כוס קפה וכיבוד קל .ההרצאות מתחילות בשעה  .7:.2בדיוק!

79.7
בשעה  0.:11ניפגש בבית העם עם כיבוד עשיר תוצרת בית.
בשעה  0.:61נצפה במופע של להקת ריקודים סלוניים ולטיניים.
מדריכי הלהקה :מריה פייקובסקי מדריכה בכירה וכוריאוגרפית
ובן זוגה אולג לייבל שופט בתחרויות ריקודים.

כל ותיקי הכפר מוזמנים.
בואו ליהנות אתנו ולהמשיך אתנו בשנה הבאה.
התוכנית המפורטת תהיה בתיבות הדואר לקראת ספטמבר.
מחכים לכם בשמחה.
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 קור המזגן.

יום שני 57.7
 5:11עד  5:85תנועה בהנאה עם קרן אדלר.
ארוחת עשר בצוותא.
15:85
מעגל סיפור -סיפורם של חברי המועדון בהנחייתה של דבי כהן ארונשטיין.
01:05
המעוניינים להצטרף יירשמו במשרד הוועד  15-.3002.5או אצל איריס פרידלנדר .151-55305.8
בואו ליהנות ,להרחיב אופקים ולהגדיל את המעגל החברתי.
מחכים לכם בשמחה.
מפעל הפיס והמועצה האזורית עמק חפר מזמינים
תזמורת ירושלים – מזרח ומערב
מנצח ראשי ומנהל מוסיקלי :תום כהן
סולנים :בנימין בוזגלו ואלה דניאל
 81.2.32בשעה  36:..באולם התרבות -עין החורש
 ₪ 61לכרטיס .המעוניינים בהסעה (תוספת של  ,)₪71יפנו למחלקת ותיקים 15-.5.0368
פותחים שנה חדשה במכללת ותיקים – עמק חפר לשנה 8.32-8.
** המרצים שאהבתם עם הרצאות חדשות.
** המרצים המובילים עם נושאים מרתקים.
המחיר  ,₪ .71כולל הסעה (מומלץ להגיע בהסעות – לחסוך דלק ולחפש חנייה).
פירוט ההרצאות ,פרטים נוספים והרשמה – במשרד הוועד
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מרכז קשר והכוון מזמין אתכם לסדנת "בריאות בגמלאות"
הסדנה תתקיים בימי חמישי החל מ ....05
אפשרות לסדנת בוקר או לסדנת אחה"צ ()0.:61 -02:11 / 01:61- 15:11
במרכז הקהילתי האזורי 05 ,מפגשים בעלות .₪ 751
בסדנה נעסוק בחשיבות אכילת אבות המזון ,בהשפעת הסיבים התזונתיים והוויטמינים.
בקשר בין האכילה ,מועדי נטילת תרופות ומועדי הפעילות הגופנית שאנו מבצעים.
נבדוק מהו הדופק הנכון לביצוע פעילות גופנית יעילה ובטוחה ,ואיזה פעילות תתאים לי?
מהם גורמי הסיכון למחלות לב /כלי דם /כולסטרול /ל"ד .וכן בקנייה נבונה והכנת המזון לאכילה.
להרשמה ניתן לשלוח מייל ל  ,neomin@hefer.org.ilאו להתקשר ל  -15-.5.0367נעמי
מרכז קשר והכוון מזמין אותך להשתתף בסדנה
"הכנה כלכלית לתקופת החיים החדשה"
הסדנה מיועדת לעומדים לפרוש או לאלה שכבר פרשו.
בסדנה יקבלו המשתתפים ידע וכלים להתנהלות כלכלית נכונה ,ולמיצוי זכויות מול הגורמים הרלוונטיים
(ביטוח לאומי ,חברות ביטוח ופנסיה ,רשויות וכו') ,תוך התמודדות עם השינוי ועם התהליכים הרגשיים
בתהליך הפרישה.
תאריך פתיחה | 0.5.7105 :משך הסדנה 8 :מפגשים בימי ראשון בין השעות  02:61עד 71:61
ב"יד לבנים" בכפר ויתקין
מחיר לסדנה ,₪ 51 :להרשמה ניתן לפנות לנעמי בטלפון15-.5.0367 :

" כאן בניתי את ביתי".

נעים להכיר:
משפחת מיכל ומיקי שדה
מיכל ומיקי הורים לשלוש בנות שגדלו בכפר :ורד ,איריס ותמר .הם היו חקלאיים וכיום גמלאים
מאושרים.
ביתם ברחוב דרך השדות /.7א
מיכל נולדה במושב ב 0586-והייתה בת המחזור הראשון של בית ספר בית יצחק .בימים אלה היו 08
תלמידים בכיתה והמנהל היה מוסקוביץ .מיכל ומיקי הגיעו לכפר בשנת  0523לאחר שהתגוררו 06
שנים בדימונה .מיקי עבד בחוות ניסיונות לחקלאות נבטית שנוהלה על ידי פרופסור אבן-ארי
מהאוניברסיטה העברית בירושלים .מיכל הייתה מזכירה בבית ספר .המשפחה הגיעה לכפר על פי
בקשת ההורים חנה ודן שרון ז"ל.
לאחר הפרישה לגמלאות מיקי אוהב לשבת מוקדם בבוקר בגינה לצפות בזריחה ולהאזין לציוץ
הציפורים .הוא מרבה לצעוד עם מיכל ולעסוק בספורט בקאנטרי .מיקי ומיכל נהנים מהחיים בכפר
מהקאנטרי ,מהפעילויות לוותיקים ומהמסיבות ומהטקסים הנערכים במהלך השנה.
מיכל מתנדבת כיום במועדון הוותיקים ומיקי שרת  08שנה במג"ב .מיקי ומיכל מברכים את מושבנו
בן השמונים שהאווירה הכפרית והטובה תישמר בו עוד שנים רבות.

קאנטרי בית יצחק – הבריכה של הכפר
אירועי הקיץ בקאנטרי :ימי ב' ו ד' שחייה לילית מהשעה  71:11ועד השעה 77:11
ימי ב' מתנפחים אחת לשבועיים – יולי  75.2אוגוסט 73.. ,07..
יצירה בכל יום שלישי (  07:11או  02:11יש להתעדכן באתר האינטרנט או בקבלה)
ימי רביעי סרט ב  – 71:11כל שבוע סרט מדליק אחר
נשמח לראותכם! קיץ קריר ונעים...
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ברכות
צוות חיילים מברך את
מאיה דוידזון
עמנואל אברהמי
לרגל הגיוס לצה"ל
בהצלחה בשירות הצבאי!

לאסנת כץ-גל,
ברכות לרגל קבלת
מילואימניקית מצטיינת (בפעם השניה)!
גאים בך.
המשפחה והחברים

לחגי גולן
ברכות עם בחירתך ליו"ר מועצת המנהלים של חמ"ה (חברת מעונות הורים )
של אירגון עולי מרכז אירופה.
בטוחים שתצליח בתפקיד החדש כפי שהצלחת בתפקידך הקודם באירגון.
כול הכבוד ,רותי ואלי טאובר

הודעה

שמי אביה בן-ארי (תושבת הכפר) ,ובמסגרת לימודיי לתואר שני בביבליותרפיה באוניברסיטת חיפה ,אני
כותבת תיזה בנושא :האם יש קשר בין השימוש באינסטגרם לבין רווחתן הנפשית של נערות בישראל.
לצורך המחקר אני מחפשת נערות בגילאי  03 -07שתהיינה מוכנות לענות על שאלון מקוון אנונימי
ומאובטח .למחקר חשיבות חברתית ואישית בהבנת הקשר שבין השימוש ברשת החברתית למאפיינים
אישיים ,והוא עשוי להציע? יישומים חינוכיים ,לצרכי תיווך ומניעה של שימוש מסוכן ברשת.
להשתתפות ולפרטים נוספים אשמח שתיצרו עימי קשר.
aviabenari1@gmail.com 158-5817155

פינת המודעה הקטנה
להשכרה יחידת דיור מקסימה וחדשה בבית יצחק ,מרוהטת
מתאימה לזוג או ליחיד/ה.
נער בן  06מהמושב ,אחראי ואוהב מאוד בעלי חיים ,מעוניין
לטייל עם כלבכם בכל בוקר ו/או בכל ערב.
להשכרה בית ארבעה חדרים בנחלה .כניסה באמצע אוגוסט.

אילן

157-7505.55

יהונתן

157-7055..1

אנו משתתפים בצער המשפחה
על מות

מרים לוי ז"ל
(אשתו של מאיר לוי)
מתושבי הכפר
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151-7165656

