כתובת הוועד

גיליון מס' 1117

vaadmekomi@beit-yitzhak.org.il

יום חמישי ,ט"ז בחשוון תש"ף 11 ,בנובמבר 9112

שלום חבריי ,תושבי בית יצחק.
סוף השנה האזרחית בפתח ,ובוועד המקומי עסוקים באופן טבעי בתהליכי סיכום שנת העבודה ובניית
תוכנית העבודה לשנת .0202
אנו עוסקים בהשלמת פרויקטים שקודמו בשנת העבודה הנוכחית .הפרויקט הגדול והכבד מכולם הינו
כביש  ,0022שאת חלקו כבר השלמנו ,וממשיכים במלוא המרץ להשלמת הפרויקט.
הקטע המורכב והסבוך ביותר ,אשר מעסיק אותנו במיוחד ,הינו קטע נירה ,בשל המספר הרב של עצי
הזית והמיקום הלא מוצלח שלהם משני צידי הכביש ,בקטע זה.
על פי התכנון המקורי אשר שורשיו נטועים אי שם בשנת  ,0200נדרש מאיתנו לעקור ולהעתיק מספר גדול
מאוד של עצי זית ,מבצע מורכב וקשה טכנית וגם מנטאלית .אנו עושים מאמצים עילאיים לצמצם
למינימום את מספר העצים אשר יועתקו ממקומם ,בודקים כל דרך אפשרית להתאמת התוכנית להשגת
יעד זה ,כל הגורמים המקצועיים נותנים יד ומסייעים ומקווה אני ,כי נצליח במשימה לא פשוטה זו.
בגיליון שלנו ממחצית אוקטובר ביקשתי מכם  -אנא שריינו לעצמכם את ערב ה  3בדצמבר.
לפני מספר ימים ,קיים הוועד המקומי ישיבה מרתונית שבה סיימנו את שלב בניית תוכנית העבודה לשנה
הבאה ואישרנו אותה.
ביום שלישי  3בדצמבר שעה  ,02:32בבית העם שלנו ,נקיים כנס תושבים ,שבו תפגשו את חברי הוועד
ואת עובדיו כולם ,נגיש לכם סקירה על שאירע בשנת התקציב המסתיימת בקרוב ,ונציג בפניכם את
תוכנית העבודה אשר הכין הוועד לשנת  0202הבאה עלינו לטובה.
חשוב מאוד -סדר היום של הערב  -יפורסם בהמשך  -יכלול הצגת מה שבוצע ומה שמתוכנן ע"י ראשי
הוועדות ובהמשך יוקדש זמן לשאלות התושבים.
עדיפות תינתן לשאלות תושבים אשר ישלחו את שאלותיהם מראש אל כתובת המייל של הוועד -אנא
הקדימו ושילחו אלינו שאלות בכל תחום אשר חשוב בעיניכם.
לסיכום ,אני שב ומדגיש את עניני התקשורת  -ועד\תושבים  -אני מזמין אתכם להשמיע את קולכם ,אנא
הציפו כל נושא החשוב בעיניכם ,כתבו אל כתובת המייל של הוועד ,אנו מבטיחים להתייחס לכל פניה,
להגיב עליה ובהמשך לטפל כמיטב יכולתנו בכל האמצעים העומדים לרשותנו.
כתובת הוועד לכל הפניות והשאלות היא vaadmekomi@beit-yitzhak.org.il
מאחל לכולנו שנה אזרחית טובה ורבת פעילות ועשייה.
בואו לפגוש אותנו.
בברכה חמה ,עמוס פארן ,יו"ר הוועד המקומי.

הודעות משרד הוועד :

הודעות רשמיות של הוועד המקומי בנושאים כמו אירועי תרבות ,אירועי ספורט ,פעילויות לילדים,
חירום ,לוויות ועוד מופצות באמצעות הוואטסאפ.
על מנת לקבל את המידע הנ"ל ,עליכם לעדכן את מספר הטלפון להלן ברשימת אנשי הקשר.
 - 202-3800038הודעות ועד מקומי
מועדי איסוף הגזם הבאים39.91 ,97.91 ,3.91 ,91.99 :
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מרוץ בית יצחק ה 6-ע"ש שי עופר
השנה החלטנו לקיים את מרוץ בית יצחק במתכונת קהילתית ומשפחתית ,כזו שתחבר את הקהילה
ותחזק את הזיכרון של בן כפרנו שי עופר ז"ל.
בנינו שער מסנאדות ,קנינו שעון מדידה אלקטרוני והושבנו על חצובה ,סימנו את המסלול ,הדפסנו
מספרי חזה ,מצאנו במחסן של מלי את הזמבורה להזנקה ,התושבים הביאו כיבוד ובני המושב ארגנו
את המקצים והזניקו מעל  052רצים וצועדים!!
כולם חברי הקהילה מהמושב ,מגוש חי"ה וממושבי הסביבה – בוגרים ,משפחות עם ילדיהם ,בני
הנוער ,משפחת עופר המורחבת וכמובן כל ספורטאי המושב :שחקני בית הספר לכדורסל ,רקדניות
הסטודיו למחול ,מועדון כדור-המים שהתקשטו בקרחות ונשאו את דגל המועדון ,קבוצת הריצה,
שחייני המאסטרס ,בנות התעמלות הקרקע ,שחקני ושחקניות הכדורגל וקבוצות הספורט העצמאיות.
סיימנו בטקס הענקת הגביעים ,כשעשרות ילדים יושבים ומקשיבים למילים המרגשות של אבלין עופר
וצופים בזוכים ,כולם חברנו לקהילה.
אני רוצה להודות לצוות המוביל :לילך סופר ,אלחנן פינר ,בנצי צוקרמן וכמובן למובילת הצוות
שעשתה זאת ברוגע וצניעות ,ירדן דים!
תודה לאבלין ולישראל עופר על התמיכה ועל האמון שנתנו בנו לאורך הדרך.
תודה לענבל פרי האלופה שהזניקה ושהנחתה את כל האירוע בטוב טעם ,ליעקב מורד ולאיתמר גלאור
על הוצאת המקצים השונים ,על ליווי המשתתפים ועל העזרה בארגון.
תודה למתנדבים :עמוס ברקאי ,אלכס פראג ,בני מאיר ,רועי סיני ,דניאל פולטורק ,אבי בסר ,יניר סבן,
מיתן בנדל  ,קרן קרפ ,דפנה פרנק ,ארנון דים ,עמית עופר ,ויעל כהן על העזרה במתחם המזון.
תודה לנוער הנפלא :אלפי ,יהל בן שמחון ,ערן שפירא ,עידו הורביץ ,לבנה שפיר ,ליאור בן צבי ,יותם
יוספי ,נגה גן אפרתי.
תודה לאלון ויזמן מפעיל חוג הוקי גלגיליות על פעילות מקסימה באולם הספורט.
תודה למועדון הכדור מים ולמאמנם אמיר על ההירתמות המדהימה בפירוק ובקיפול האירוע  ,ככה
הופכים לאלופים!
תודות לתורמים:
כלבו טכני הגר  -כפר ידידיה ,טורקיז ,אנאמרו ,מרכולית בית יצחק ,קאנטרי בית יצחק ,דפוס בית
יצחק ,אופיר בן הרוש על תרומת הקרטיבים" ,בווארייה" אילן ניסים על תרומת המשקאות ולאבלין
וישראל עופר.
לסיום ,תודה לכל חברי הוועד ועובדיו על הפרגון ,על התמיכה הרבה ,ועל האמונה בדרך ובעיקר לאחת
והיחידה ,זו שאין בלתה ,מזיזה הרים ומרסקת סלעים ,מלי שצר.
נתראה בשנה הבאה!

ועדת קהילה

טד יצחק

ערב הרצאות בהשראת מודל "טד" יתקיים בקרוב בכפר.
לצורך כך ,אנו מחפשים אנשים מתוך קהילת בית יצחק ,בעלי תחומי עניין/תחביבים
שיבואו ויתנו הרצאה קצרה של כ 02-דקות בנושא.
(חשוב לציין שההרצאה אינה למטרות שיווק ומכירה).
המעוניינים ,אנא צרו קשר עם :בשמת  202-0323282או שירלי 203-0022380
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שיר השבוע – הפינה של רות אורן
הַ ַג ֶּננֶּת בְּ ָרכָ ה אֵ י ֶּננָּה
הַ ַג ֶּננֶּת בְּ ָרכָ ה אֵ י ֶּננָּה.
בְּ ָרכָ הֶּ ,שאֵ ת כָ ל יַלְּ ֵדי הַ ּמו ָֹשב ָאהֲ בָ ה,
בְּ גַן ְּרשּות ּובְּ גַן חוֹבָ ה.
בְּ ָרכָ הֶּ ,ש ָת ִמיד הָ יְּתָ ה ְּמסַ פֶּ ֶּרת,
אֵ יְך אֵ ת כָ ל הַ ְּיל ִָדים ִהיא זוֹכֶּ ֶּרת.
אֶּ ת יו ִֹסי הַ גִ 'ינְּגִ 'י ,אֶּ ת ָדן ,אֶּ ת יָעֵ ל,
אֶּ ת גַד הַ ּׁשוֹבָ ב וְּ אֶּ ת מָ ה ֶּשע ֹולֵל...
וְּ עַ כְּ ָשו יֵש בַ גַן ַג ֶּננֶּת ַאחֶּ ֶּרת,
ֶּשאוֹתָ נּו אֵ י ֶּננָּה זוֹכֶּ ֶּרת.
בְּ ָרכָ הֶּ ,שַאחֲ ֵרי ֶּשפָ ְּר ָשה ִה ְּתנ ְַּדבָ ה,
בַ ִספְּ ִריָה ,וְּ גַם ָשם ַאהֲ בָ ה
לְּ הַ ְּק ִריא בְּ קוֹל ִמן הַ ְּספָ ִרים,
לְּ כָ ל הַ יְּ ל ִָדים הַ ְּּמבַ ְּק ִרים...
וְּ עַ כְּ ָשו ִהיא אֵ י ֶּננָּה ,וְּ לִ י ְּקצָ ת עָ צּוב,
עַ ל כָ ְך ֶּשֹּלא אֶּ ְּראֶּ ה אוֹתָ ּה שּוב,
כָריָה,
ְּמחַ ֶּי ֶּכת ּומַ צִ יעָ ה סֻ ִ
בִ ְּמקוֹמָ ּה הַ ָקבּועַ בַ ִספְּ ִריָה.
וְּ גַם ְּקצָ ת עַ ל כְָך ֶּשבְּ מוֹתָ ּה,
דּותי ,מֵ ת ִא ָתּה.
חֵ לֶּק ִמיַלְּ ִ
לתגובות מוזמנים ומוזמנות לכתוב למייל ruti.oren@gmail.com

פינת הילדים
בדיחות וחידות:
אין לי כנפיים אבל אני יכול לעוף ,אין לי עיניים אבל אני יכול לבכות.
תשובה :ענן☺•☻
מי אני?
מה הופך להיות רטוב יותר בזמן שהוא מיבש?

תשובה :מגבת♥

התשובה לחידה השבועית הקודמת הייתה :לשחות משום שהתנינים באספה של האריה☺
נשמח אם תשלחו לפינה בדיחות ,חידות ,או כל דבר אחר☺
חידה שבועית:
לאבא של רון יש חמישה ילדים:
שלומי ,תמר ,אביב ונרקיס.
איך קוראים לילד החמישי?
רמז :תקראו עוד פעם את השאלה
בילי ברנשטין .200-3200200
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מועדון בוקר בצוותא
יום שני  18. 11בשעה  0:22ניפגש בבית התרבות בשער חפר
 3:30-3:22תנועה בהנאה.
 02:00-3:30בוקר של בריאות ,ארוחת בוקר בצוותא.
 02:00הרצאתו של אברהם הרצוג ,מרצה להיסטוריה צבאית,
"משמר הירדן-סיפורה של מושבה שאיננה עוד".
 00.00מעגל סיפור בהנחייתה של דבי כהן .סיפורים של חברים על בית ההורים ,על המשפחה,
כל מה שנרצה סביב הביוגרפיה שלנו.
 0.00הרצאתה של מאייה רייטן ( בן חיים) ,בת הכפר ,בנושא :הארכיון האישי והסיפור הציוני.
כיצד פתקים וזכרונות פרטיים מספרים סיפור חיים של חברה שלמה.
***המפגשים מסתיימים בשעה ***19:11
מחכים לכם בשמחה.

מועדון  66ונהנים
המפגשים מתקיימים בימי שלישי במועדון פייס.
התכנסות על כוס קפה וכיבוד קל .ההרצאות מתחילות בשעה  11:15בדיוק!
 10.11הרצאתה של ד"ר סיגל ביצור ,דוקטורט בביולוגיה במכון וייצמן .נושא ההרצאה :משרלוק
הולמס ועד מדע בשירות המשטרה .הרצאה מדעית בגובה העיניים.
 02.00שלמה הרציג  -בעל תואר שלישי בספרות ,ירצה בנושא :הדיאלוג בין היסטוריה ,ספרות
וקולנוע במלה"ע השנייה .כיצד התעמולה האמריקאית מגייסת את גיבורי העל ואת הסרט המצוייר
כדי להיאבק בתעמולה הנאצית .ההרצאה מלווה בקטעי סרט של טרנטינו "ממזרים חסרי כבוד".
 8.00הרצאתו של יובל ניב ,כתב תרבות ועורך ה"מוסף לשבת" בידיעות אחרונות.
הנושא :הסקנדלים שמאחורי הפסטיבלים .ההרצאה מלווה בשירים ,בקטעי ארכיון ובסיפורים
שמאחורי הקלעים.
*לתשומת ליבכם :המועדונים ממוזגים ,אנא הצטיידו בצעיף/בעליונית.
המעוניינים בהסעה למועדון " 22ונהנים" ביום שלישי אחה"צ ,מתבקשים להירשם במשרד הוועד.
כל תושבי בית יצחק שנושא ההרצאה מעניין אותם מוזמנים בשמחה.
מועדון קפה אירופה

שמחים להזמינכם למופע מקסים ביידיש ,שירים של משפחת מלבסקי.
לחברי קפה אירופה אין עלות ,המופע -חינם.
דור שני בני או בנות זוג של ניצולי שואה במחיר של  ₪ 32כולל הסעות.
מקומות באולם – אין התחייבות למקומות בקדמת האולם.
יש להירשם במשרד אצלנו בהקדם 23-3330283/3308800 :כול הקודם זוכה.
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טיול דצמבר  1691יום רביעי 99.91.91
אל ליבו של הגליל – איזור משגב

עם המדריך – ניר קינן  ,מדריך בכיר מכון אבשלום
הגליל התחתון המרכזי משתרע בין עמק יזרעאל בדרום לבקעת בית כרם בצפון ,אזור של מערכת רכסים
פראיים ובקעות פוריות .למרחב זה היסטוריה התיישבותית מפוארת ועתיקת יומין ,שהותירה בו מגוון
תרבותי ועדתי מרתק.
סיורנו יתחיל בגן הפסלים בכפר כאוכב .נמשיך לאתר יודפת העתיקה ונספר את סיפורה של העיר
היהודית המרדנית .נתייחס גם לישוב יודפת ,שעלה לקרקע בשנת  .0322נמשיך לישוב הררית ונעסוק
בנסיבות שהביאו להקמת המצפים .נלך ברגל למבדד נטופה -מנזר ייחודי הצמוד להררית.
נסיים בסיור קצר בגרעין העתיק של העיר סכנין.
דרגת קושי הטיול :מטיבי לכת .יש להצטייד בכיסא גלריה.
מחיר הטיול ₪ 082 :לאדם( .כולל :איסוף מהישובים וביקור באתרים)
ארוחות בוקר וצוהריים עצמאיות.
ההרשמה במשרד הוועד בתשלום בלבד .בשל הביקוש הצפוי  -כדאי לשריין מקום בהקדם.
מדיניות ביטול 0 :ימים ממועד הטיול –  02%חיוב 8 .ימים ממועד הטיול – חיוב מלא.
נופש ים המלח – מלון לוט

מחזור אחד בלבד.

 96-91.69.1616ראשון-חמישי

(חמישה ימים ארבעה לילות ע"ב חצי פנסיון)
חדר יחיד על בסיס מקום פנוי בלבד!
מחיר לאדם בחדר זוגי  ₪ 0,222 -מחיר לחדר יחיד  ₪ 0,320 -על בסיס מקום פנוי
מחיר לאדם בחדר של שלישיה – ₪ 0,232
טיול מודרך בדרך לים המלח ,אירוח ע"ב חצי פנסיון ,ארוחת צוהרים נוספת ,חלוק רחצה,
קפה ועוגה פעם אחת ,עיתון לכל חדר בימים ב' ,ג' ,ד' ,תוכנית בידור מדי ערב במלון,
מופע חלילי עולם עם נגן החלילים איציק לוי – מוזיקה מתרבויות ומזמנים שונים.
מפגש עם מירי דותן  -אלמנתו של דודו דותן והקרנת הסרט הדוקומנטרי עליו.
פעילות ספורטיבית ,איסוף מהישובים .תושבים שאינם מעמק חפר – על בסיס מקום פנוי בלבד.
מספר המקומות מוגבל! כל הקודם זוכה .הרשמה בתשלום בלבד במשרד הוועד
מרוקו ,מרץ 1616

מוזמנים למפגש חשיפה והרשמה מוקדמת .יום שני  00:22 , 0.00.0203באולם עין החורש.
למעוניינים להירשם יש להצטייד ב $002 -דמי רצינות (יקוזזו מסך התשלום)  +צילום דרכון בתוקף
לחצי שנה מתאריך הנסיעה  +סיכום רפואי עדכני  +אמצעי תשלום.
נתראה.
מרכז קשר והכוון מזמין אותך לשעה קלה של הרצאה " -להחליט כל עוד אפשר"

לעיתים ,לרוב בהפתעה ,אנו נדרשים לקבל החלטות כאשר כבר איננו יכולים לעשות כן.
בשנים האחרונות פותחו כלים והסדרים משפטיים שתכליתם לתת מענה  -מבעוד מועד  -למצבים אלו
של העדר כשירות (ובהם "ייפוי כוח מתמשך" ,מסמך "הבעת רצון" ועוד).
כל זאת ברוח המשפט "סוף מעשה במחשבה תחילה".
מוזמנים להרצאה לשם הכרת הכלים וההסדרים המשפטים המטפלים בתקופת החיים המאופיינת
בהיעדר כשירות ,וכיצד בוחרים בפתרון המתאים לכם.
ההרצאה תתקיים ביום ראשון  ,00.00.03בשעה  ,02:22בבית הפיס בשושנת העמקים
המרצה :נורית היינריך אשר – עורכת דין ומגשרת.
מוזמנים בשמחה ,הכניסה חופשית!
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קורס אלבום דיגיטלי

מרכז קשר והכוון  /אפ  +22מזמין אותך להצטרף  -ללמוד ,ליישם ולהצליח!
בקורס נלמד את הנושאים הבאים:
מה זה אלבום דיגיטלי? העברת תמונות מהטלפון ,מצלמה למחשב באמצעות כבל.
רישום לאתר  ,WOWייבוא תמונות ,צעדים ראשונים בתוכנת עריכה ,הוספת תמונות ,עיצוב רקעים,
הוספת תמונות לטקסט ,יצירת מדבקות ,מעבר על האלבום ותיקונים אחרונים .הכנת הזמנה.
תאריך פתיחה  3 | 00.00.03מפגשים בני שלוש שעות | 00:22-23:22
מחיר הקורס( ₪ 002 :כולל הדפסה ומשלוח של האלבום הדיגיטלי של חברת )WOW
חדר המחשבים במרכז "חופים"  -רופין
להרשמה  ,neomin@hefer.org.il09-8981632 :בבקשה לא להשאיר הודעות במענה הקולי.

שעות סיפור לילדים
יום שני  03.00.03בשעה  00:22במועדון משמר השרון
"מר זוטא ועץ התפוחים"  -גבריאל הדר
"מר זוטא התגורר בבית פטרייה קטן ,כמו כל הגמדים היו לו ,לבית הפטרייה ,גג אדום עם ארובה,
דלת בגודל קופסת גפרורים ,גם עששית בכניסה .רק דבר אחד לא היה לו – גינה"
מחיר ₪ 00
יום שלישי  02.00.03בשעה  00:00בבית העם בכפר חיים
"חברים על הגשר"  -תיאטרון אורנה פורת
זהו סיפור על שני חברים הכי טובים בעולם .במשך היום הם עוזרים זה לזה בעבודה ,ובערב שותים יחד
כוס תה בחצר וצוחקים .יום אחד מתפתח ויכוח מאד גדול בגלל דבר מאד קטן ,ושני החברים רבים ריב
נוראי שבעקבותיו הם לא רוצים לדבר או אפילו לראות זה את זה לעולם .בדיוק אז מגיע לכפר נגר חביב
וחכם ובזכותו הם לומדים בדרך מפתיעה שחברות היא הדבר הכי חשוב ולא שווה להרוס אותה בעד
שום סיבה ,גדולה או קטנה.
מחיר ₪ 00 :מגיל 8

כדורמים -ליגת הנוער יוצאת לדרך
קבוצת הנוער ,עד גיל  ,03של מועדון הכדורמים הפועל בית יצחק תחל השבוע את משחקי הליגה.
שחקני הקבוצה היו שותפים לזכייה באליפות המדינה וגביע המדינה לגיל  02וההעפלה לגמר אליפות
המדינה לגיל  ,03בעונה האחרונה.
ביום ראשון תארח הקבוצה את הפועל פ"ת למשחק מותח ומעניין .יהיה זה המשחק הראשון של
הקבוצה לעונה זו.
המשחק יתקיים בבריכת השחייה שבקאנטרי ויחל בשעה .03:30
כולם מוזמנים להגיע ולעודד את הקבוצה .רצוי להצטייד בביגוד חם מכיוון שהקבוצה מארחת את
משחקייה בבריכה הפתוחה.
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קאנטרי בית יצחק
הבריכה של הכפר
 ₪ 125לשיעור ברכישת  02שיעורים פרטיים (במקום  )₪ 030המבצע בתוקף עד 82.3.02
לפרטים נוספים  -ויקה 203-2002303
בואו אלינו-המים הם מקור לשמחה ,לכושר ולחיים בריאים יותר
חדש – התעמלות במים במסגרת המנוי
עם אנה ,ימי א' .3:00-02:22
הפעילות מתאימה לכל טווח הגילאים ולכל מצב גופני .מלווה במוזיקה קצבית
חיות וחיוכים
לאור הביקוש נפתח בקאנטרי חוג חיות הרפתקני ומרתק לגילאי 8-2
החוג בהדרכת דרור ברטוב  -תרפיסט באמצעות בע"ח
החוג יתקיים בימי ד' בשעה 00:22
חוגי ריקוד ותנועה
טרום בלט  +הכנה למחול – גילאי  ,2 -8יום ב' בשעה  ,00:00עם עדי הראל
גאז' – גילאי  ,00 -0יום ב' ,בשעה  ,03:22עם עדי הראל
היפ הופ  -גילאי  ,00- 02יום ד' בשעה  ,00:22עם ספיר פרץ
זומבה קידס  -יום ה' ,גילאי  0 -0בשעה  /02:82גילאי  02 -0בשעה  , 00:00עם אורלי אלחנני
אירובי נערות שייפ אנד פיטנס – גילאי  ,03 -00יום ב' בשעה  ,03:22עם אילנית
ניתן להירשם לחוגי הילדים גם ללא מנוי! לפרטים נוספים והרשמה ( 23-3883232שלוחה )0
הזדרזו להירשם ,מספר מקומות מוגבל.
בואו להיות חלק מתרבות הספורט של העמק!
קאנטרי בית יצחק ,המגדל  02בית יצחק – שער חפר 23-3883232
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תודות
אנו ,הוריו של שי עופר ז"ל ,רוצים להודות לכל מי שיזם וביצע את מרוץ בית יצחק השישי על שם בננו,
שהתקיים בשבת  .23.00.03המרוץ גורם לנו להרגיש חלק מקהילה חמה ותומכת .קהילה שבה אנשים
נפלאים ,שמשקיעים זמן ומרץ ,בהתנדבות מלאה ובנפש חפצה.
אנו מודים לוועדת הספורט ,בראשות אביב איתן ,שחשבה על מתכונת חדשה וקהילתית יותר.
לירדן דים שנטלה על עצמה את ההובלה ואת הארגון של האירוע.
לכל המתנדבים הרבים ,שאיננו רוצים לנקוב בשמם ,פן נשכח מישהו מהם...
ואחרונים חביבים ,שאף פעם לא מאכזבים – עובדי הוועד היקרים.
יישר כוח!
משפחת ישראל ואבלין עופר
הורי צהרון נופר והילדים מבקשים להודות מקרב לב לוועדת החינוך -על הליווי ,על התמיכה ,על האמון
ועל הסיוע הרב עד למציאת פתרון מיטבי לילדנו.
קרן ,גלי ונעמה -מעריכים מאוד את המאמצים ואת העזרה הרבה מול כל הגורמים .הקשב הרב והשעות
שהושקעו בימים ,בערבים ,בימי חול ובימי החג אינם מובנים מאליהם ומוערכים מאוד.
אין ספק שזוהי התנדבות מתוך שליחות ,וזו ההזדמנות להודות על הפעילות הרבה שנעשית בתחום
החינוך בכפר מגיל לידה ועד בכלל ,מתוך מחשבה על עתיד טוב יותר לכולנו כאן -יישר כוח!

ברכות
צוות חיילים מברך את:
שירה שלו
לירי בן שמחון
לרגל השחרור מצה"ל
בהצלחה באזרחות!

הודעות

לשושי ודני יצחקי,
ברכות ואיחולים להולדת הנכד
אביתר בן למיכלי ומתן,
מהחברות והחברים.

ציור בכפר 1691

תערוכה של תלמידי הסדנה לציור של רן ברלב
הערב פתיחה :חמישי  03.00.03ב02:22-
התערוכה תהיה פתוחה למשך  8ימים בלבד! שישי ,03:22-02:22 00.00
שבת  02.00בבוקר  03:22-02:22אחה"צ  .00:22-00:22ראשון .00:22-00:22 00.00
כתובת דרך חפר  03בית יצחק .חונים בחניון של טורקיז ,התערוכה ליד בית הקפה.
לבירורים200-8000802 :

פינת המודעה הקטנה
להשכרה בבית יצחק דירת  2חדרים 0( ,חדרים  +יחידה
נפרדת)  002מ"ר .כניסה בחודש מרץ .0202
למכירה סובארו פורסטר דגם  Xשנת  ,0202יד ראשונה,
שמורה 03,222 .ק"מ.
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