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גיליון מס' 1119
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יום חמישי ,ל' בחשוון תש"ף 28 ,בנובמבר 2119

מועדי איסוף הגזם הבאים32.21 ,27.21 ,3.21 :

הנכם מוזמנים ל:

אסיפת תושבים

בית העם ,יום שלישי  91.21.3בשעה 22:92

על סדר היום:
סיכום שנת עבודה 22.3
והצגת תוכנית לשנת 2222
תושבים המעוניינים להפנות שאלות לוועד,
מוזמנים לשלוח למייל vaadmekomi@beit-yitzhak.org.il

ועדת חינוך

ועדת חינוך שמה לה למטרה להביא אל הכפר הרצאות מרחיבות דעת בנושאי חינוך .אנו רואות חשיבות
רבה בהרחבת השיח שלנו ,ההורים ,סביב גישות חינוך שונות ,דילמות הוריות ובהעשרת ארגז הכלים
שלנו.
ועדת חינוך בית יצחק מציגה-

סדרת הרצאות להורים
הרצאה 1#
יום חמישי  ,12:02 ,11.11בית העם בית יצחק
״בשפה של ילדים" השער אל עולם הרגש המופלא של ילדינו
דרור כהן ,גנן ילדים ומנהל עמותת "החופש לגדול" ,ירצה בנושא כלים לתקשורת אפקטיבית עם ילדינו.
מה ההבדל בין תקשורת של ילדים לתקשורת של מבוגרים? למה לדבר בהגיון זה לא הפתרון? איך
לתמוך בילד נסער (בכל גיל) בלי "לאבד את זה"? נפלאות ההקשבה העמוקה ואיך זה הולך לחסוך לכם
אנרגיה ,ועוד ועוד...
הגישה של דרור מרתקת ,מספקת נקודת מבט מרעננת על התקשורת שלנו עם ילדינו .דרור נותן הרצאה
מצוינת ,עם הרבה קסם אישי .מומלץ מאוד.
מיועד להורים לילדי הגנים וכיתה א'.
מהרו להירשם במחיר מוזל בהרשמה מוקדמת לתושבי בית יצחק בלבד  ₪02בפייבוקס.
קישור ניתן למצוא בקבוצות הוואטסאפ של השנתונים השונים /בהודעות מהוועד  /ניתן לפנות ישירות
לדפנה שילה יעקבי  250-0040025לפרטים נוספים.
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צח"י
בכפרינו מוקם צוות חירום יישובי אשר יפעל בעת חירום ובעת רגיעה .חברים היכולים להתנדב ולתרום
מוזמנים ליצור קשר איתי.
חשוב.....
רצ"ב הנחיות מפיקוד העורף להכנת הבית לחירום.
בברכה יוחי פיינשטיין252-5922535 ,
צוות חירום יישובי.
כדי שהבית יהיה מוכן לכל מצב חירום,
הצטיידו ברדיו על סוללות ,סוללה רזרבית לנייד ותאורת חירום.
רשימת ציוד החירום המלאה:
 אמצעי תקשורת שיעזרו לכם להישאר מעודכנים (מחשב ,טלוויזיה ,רדיו על סוללות). טלפון סלולארי ,כולל סוללת גיבוי /מטען נייד.  9ליטרים של מים בבקבוקים סגורים בעבור כל אדם ליממה אחת .מומלץ להכין מים לשלוש יממות. מזון באריזות סגורות ,כגון :שימורים וחטיפים. תאורת חירום (לד) ,פנס וסוללות. ערכת עזרה ראשונה ,תרופות. מטף לכיבוי אש. העתקי מסמכים חשובים ,מסמכים רפואיים ,מרשמי תרופות בשימוש קבוע ,מסמכי זיהוי ,מסמכיםאישיים ומסמכים פיננסיים.
 תיק ציוד אישי למקרה של פינוי נדרש בשעת אירוע שיספיק לכמה ימים. רשימת טלפונים של ארגוני החירום ,של בני המשפחה והשכנים. -ציוד נוסף שנדרש למשפחתכם על פי מאפייני המשפחה וצרכיה.

נירה אורות (הרחבת נירה דרום)
מזמינה את תושבי הכפר
למסיבת רחוב חגיגית ומוארת ביום שישי ה 11.21-בשעה 23:31
בתוכנית מפגש ,בית קפה ,מרק חם ,ותחנות הפעלה לקטנים ולגדולים.
מחכים לכולם

ועדת קהילה

טד יצחק

ערב הרצאות בהשראת מודל "טד" יתקיים ב ,12.1.02-יום שני ,בשעה  02:92בבית התרבות
שימרו את התאריך 
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תרבות:















רשמו לפניכם את תכנית החגים השנתית .התכנית כמובן פתוחה בחלקה לשינויים ,תלוי מזג אוויר
וגורמים נוספים .כמובן שנפרסם פרטים מדויקים לגבי כל אירוע ,קרוב למועד האירוע:
מועדון הסנדביץ׳ חוזר – יום ו׳02.10.0213 ,
חנוכה – יום ג׳  .00.10.0213מצעד לפידים של ילדי הכפר בהנחיית נוער בית יצחק (מייד לאחר הפסטי-
יק) ,הציבור מוזמן להשתתף ולצפות בתהלוכה .פרטים בהמשך
ט״ו בשבט – שבת בבוקר15.0.0202 ,
מועדון הסנדביץ׳ – יום ו׳02.0.0202 ,
מסיבת פורים למבוגרים – יום חמישי5.9.0202 ,
עדלאידע – שבת בבוקר .10.9.0202 ,והשנה עדלאידע מהסרטים! התחילו להפעיל את הדמיון .פרטים
בהמשך (השנה יותרו גם עגלות משפחתיות)
יום השואה – יום שני 02.0.0202
ערב יום הזיכרון וערב סיפורי לוחמים – יום שני 04.0.0202
יום הזיכרון – בוקר יום שלישי02.0.0202 ,
יום העצמאות – ערב יום שלישי02.0.0202 ,
שבועות – שבת אחה״צ92.5.0202 ,
מועדון הסנדביץ׳ – יום ו׳ 5.2.0202
חג המים – שבת אחה״צ03.2.0202 ,
מועדון הסנדביץ׳ – יום ו׳92.12.0202 ,
תאריכים לאירועי יום האישה ושבוע הספר יקבעו בהמשך.
***שימו לב***
ועדת תרבות עובדת עם קומץ מתנדבים מסורים שכבר שנים רבות מובילים את הפעילות התרבותית
בכפר .חסרים לנו מתנדבים נוספים להובלת חגים וטקסים השנה .ללא מתנדבים לא נוכל להמשיך
לקיים את האירועים.
כפי שאתם רואים בסיכומי החג וברשימת התודות ,הצלחת כל אירוע ,כל טקס וכל חג מותנית
בהתנדבות של מספר רב של אנשים שתורמים לתוכן ,להפקה ,לארגון ,לכיבוד וכו׳ .ככל שהצוותים
יותר גדולים ומגוונים ,כך לכל אחד תפקיד יותר מצומצם הדורש פחות עבודה ומאפשר יותר דיוק
ומחויבות.
יש לנו מספר רב של תושבים ברוכי כישרונות ויכולות .כל אחד מאיתנו יכול לתרום במשהו לטובת
הקהילה ,ההנאה והמסורת של כולנו.
אנא צרו איתי קשר בטלפון ,בווטסאפ או במייל ואוסיף אתכם לצוותים על פי רצונכם ויכולתכם.
תודה,
דניה גולן ,יו״ר ועדת תרבות danyagolan@gmail.com 250-2029902

מועדון הסנדביץ של בית יצחק חוזר!
מפגשי תוכן ,תרבות ואמנות לדור הביניים של בית יצחק  -בסביבות גילאי ( 22 - 92לא בודקים תעודת
זהות )
מוזמנים להצטרף לקבוצת הוואטסאפ שלנו  -קבוצה שקטה וממוקדת בה יהיו הודעות בלבד  -הקבוצה
סגורה לתגובות.
להצטרפות לחצו מהטלפוןhttps://chat.whatsapp.com/JW9zxgsy79F9nt5n8oGQ7K :
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שיר השבוע – הפינה של רות אורן
הָ עֵ ץ הַ גָדוֹל וְ הָ עֵ ץ הַ ָק ָטן
ְׁשנֵי עֲצֵ י לִ ימוֹן עָ ְׁמדּו בֶּ חָ צֵ ר-
אֶּ חָ ד ְׁרחָ ב י ַָדיִם וְׁ גֵאֶּ ה,
הַ ֵשנִי כָפּוףַ ,שבְׁ ִר ִירי לְׁ מַ ְׁראֶּ ה.
ָשַאל הַ לִ ימוֹן הַ גָדוֹל אֶּ ת הַ לִ ימוֹן הַ ָקטָ ן:
ּומעַ ִטים,
אֵ יְך יִ ָתכֵן ֶּשפֵ רוֹתַ י ְׁקטַ נִים ְׁ
וְׁ ִאלּו אַ ָתה עָ מּוס וְׁ שוֹפֵ עַ ?
אֵ יְך יִ ָתכֵן ֶּשהַ פְׁ ִרי ֶּשלִ י מָ ִריר,
ּומ ַשגֵעַ ?
יסי ְׁ
וְׁ ֶּשלְׁ ָך ע ֲִס ִ
עָ נָה הָ עֵ ץ הַ ָקטָ ן לָעֵ ץ הַ גָדוֹל:
אֶּ ת סוֹד הַ ֶּשפַ ע אֵ י ֶּננִי יו ֵֹדעַ ,
יְׁשנָה וִ ידּועַ ה ִהיא ַלכֹל,
אַ ְך עֻבְׁ ָדה ָ
ֶּשהַ ג ֶֹּדל אֵ ינֶּנּו קוֹבֵ עַ !

לתגובות מוזמנים ומוזמנות לכתוב למייל ruti.oren@gmail.com

פינת הילדים
בדיחות וחידות:
מה אף פעם לא שואל שאלות אבל תמיד עונים לו?
תשובה :פעמון לדלת◘
אני אם ואב ,אך מעולם לא ילדתי .אינני דומם ,אך מעולם לא זזתי ממקומי .מה אני?
תשובה :עץ•○
תודה רבה ללירי פרי שפתרה את החידה השבועית הקודמת .התשובה הייתה :כל החודשים☺
נשמח אם תשלחו לפינה בדיחות ,חידות ,או כל דבר אחר☺
חידה שבועית:
אני מגיעה פעם ביום פעמיים בשנייה ,אבל אפילו לא פעם אחת במאה שנה.
מי אני?
בילי ברנשטין .250-3210205
כמובן שאפשר לשלוח לנו רעיונות למשימות אחרות בשבוע בכפר
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נוער בית יצחק
כבכל שנה ,גם השנה נקיים את שבוע הסניף מיוזמתה ובתפעולה של השכבה הבוגרת .מדובר בחוויה ייחודית ואותנטית
התורמת לתחושת השייכות וחווית ה"ביחד" של השכבה הבוגרת .מדובר בנדבך נוסף במבנה האוטונומי /עצמאי המאפיין
את רוח התנועה.
מהו שבוע סניף ?
שבוע בו מתנהל מרכז הנוער בתנאי "פנימייה" והופך לבית עבור הצוות הלוקח חלק בשבוע .השבוע יתקיים בתאריכים
 1/10/13עד ה 4/10/13-וילווה ,מעבר ללינה וארוחות ,גם בשגרת פעילויות פנימיות וחיצוניות צמודות לו"ז ובעלות אופי
חברתי ולימודי כאחד.
לו"ז כללי לשבוע סניף:
החניכים יגיעו לביתם בצהריים לאכול א .צהרים ,יתכנסו בסניף בשעות אחה"צ ,זמן הכנת ש"ב ,ערב חברתי ,א .ערב
בסניף ,לינה בסניף ,פת שחרית  +הכנת כריכים לבי"ס ,יציאה לבי"ס וחוזר חלילה( .לו"ז מפורט ישלח בהמשך).
חשוב להדגיש כי במהלך השבוע ובזמן השהות בסניף נמצא הנוער תחת אחריותי ולכן אבקש לעדכן מבעוד מועד על שינוי
בלו"ז כגון היעדרויות ,יציאה מאוחרת לביה"ס או אישור להיעדרות מלימודים.
שימו לב!!! כי הוספנו ללו"ז את טיול ז' ח' מטעם המועצה אליו יוצא הרכז עם השכבות המדוברות 1מדובר בטיול מצוין
המתרחש בינואר באזור שדה בוקר 1זו הזדמנות נפלאה עבור הרכז להיות בפורום מצומצם ואינטימי עם השכבות
שיובילו את הסניף בשנים הקרובות 1ההרשמה מסתיימת ב  .12.2אנא עודדו את ילדיכם להירשם1

רצ"ב תאריכים רלוונטיים לחודשים הקרובים:
 - 2-1/10שבוע סניף – שכבה בוגרת
 - 10-19/10מרכז הערכה שכבה י"ב
 – 00/10פסטייק
 - 03-02/10טיול חנוכה שכבה בוגרת
 - 9-0/1טיול ז' ,ח' מועצה
 - 12-14/1השתלמות אמצע – שכבה בוגרת
 - 01/1צעדת תנועות הנוער
 - 2-4/0טיול סניפי
 - 0/0-91/9טיול פסח
 - 0-9/0אופציה ב' לטיול פסח
 - 09-00/5טיולי שכבות ח' ,ט' ,י'
- 02-13/2אירוח שכבה בוגרת
 - 3/4-92/2קורס מד"צים
 - 14-12/4אירוח בין יישובי שכבה צעירה
 - 0/2-91/4מחנה שכב"ג
 - 2/2-9/2מחנה שכבה צעירה.
אפשרות דחית המחנה עד  !!12/2מומלץ לתכנן חופשות משפחתיות לאחר מועד זה.
 - 10-19/2כיף צוות
אני זמין לשאלות בטלפון ובהודעות ,זמין גם לפגישות( 1אם לא עונה ,השאירו הודעת וואטסאפ ואחזור אליכם
כשאתפנה) 1רצ"ב שעות מענה טלפוני1
ימי א' .3:22 – .1:92
ימי ב' 22:22 - 22:22
ימי ג' כל היום (למעט בשעות הפעילות של הסניף) ועד 22:22
ימי ד' .1:22 – 23:22
ימי ה' .1:22 – .1:22
כמובן שבמקרים דחופים ,השאירו הודעה ואחזור בהקדם האפשרי.
אור רוחקין נחום 0506482548
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מועדון בוקר בצוותא
יום שני  21 .2בשעה  3:22ניפגש בבית התרבות בשער חפר
 3:05-3:22תנועה בהנאה.
 12:15-3:05בוקר של בריאות ,ארוחת בוקר בצוותא.
 12:15הרצאתה של מאייה רייטן ( בן חיים) ,בת הכפר ,בנושא :הארכיון האישי והסיפור הציוני.
כיצד פתקים וזכרונות פרטיים מספרים סיפור חיים של חברה שלמה.
 31.2הרצאתה של אביגיל ברקוביץ ,חוקרת תרבויות וקהילות.
נושא ההרצאה :פליטים בישראל .מורכבות מעמדם של פליטים ומהגרי עבודה.
האם יש לנו חובה מוסרית וחוקית לקבלם? נציץ לחיי הקהילה ומסורת.
***המפגשים מסתיימים בשעה ***12:11
מחכים לכם בשמחה.

מועדון  31ונהנים
המפגשים מתקיימים בימי שלישי במועדון פייס1
התכנסות על כוס קפה וכיבוד קל 1ההרצאות מתחילות בשעה  .1:.1בדיוק!
 9.10הרצאתו של יובל ניב ,כתב תרבות ועורך ה"מוסף לשבת" בידיעות אחרונות.
הנושא :הסקנדלים שמאחורי הפסטיבלים .ההרצאה מלווה בשירים ,בקטעי ארכיון ובסיפורים
שמאחורי הקלעים.
 12.10נצפה בסרט "הדירה" ,זוכה פרס אופיר לסרט התיעודי הטוב ביותר .בגיל  ,32עם מותה של
סבתו של היוצר ,נקראה המשפחה לפנות את מה שנותר .כשהיא הגיעה לדירה שבקומה השלישית של
בניין ברחוב גורדון בתל אביב ,ערימות של חפצים ,תמונות ומכתבים חיכו להם ,ביניהם צצו בלי כל
הכנה מוקדמת ,עקבות של עבר מטריד ,מורכב ובלתי יאמן.
המעוניינים בהסעה למועדון " 22ונהנים" ביום שלישי אחה"צ ,מתבקשים להירשם במשרד הוועד.
כל תושבי בית יצחק שנושא ההרצאה מעניין אותם מוזמנים בשמחה.

טיול דצמבר  1122יום רביעי 22.21.22
אל ליבו של הגליל – איזור משגב

עם המדריך – ניר קינן  ,מדריך בכיר מכון אבשלום
דרגת קושי הטיול :מטיבי לכת .יש להצטייד בכיסא גלריה.
מחיר הטיול ₪ 192 :לאדם( .כולל :איסוף מהישובים וביקור באתרים)
ארוחות בוקר וצהריים עצמאיות.
ההרשמה במשרד הוועד בתשלום בלבד .בשל הביקוש הצפוי  -כדאי לשריין מקום בהקדם.
מדיניות ביטול 4 :ימים ממועד הטיול –  52%חיוב 9 .ימים ממועד הטיול – חיוב מלא.
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נופש ים המלח – מלון לוט

מחזור אחד בלבד.

 23-21.12.1111ראשון-חמישי

(חמישה ימים ארבעה לילות ע"ב חצי פנסיון)
חדר יחיד על בסיס מקום פנוי בלבד!
מחיר לאדם בחדר זוגי  ₪ 1,222 -מחיר לחדר יחיד  ₪ 0,225 -על בסיס מקום פנוי
מחיר לאדם בחדר של שלישיה – ₪ 1,202
טיול מודרך בדרך לים המלח ,אירוח ע"ב חצי פנסיון ,ארוחת צהרים 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 1111

מוזמנים למפגש חשיפה והרשמה מוקדמת .יום שני  14:22 , 0.10.0213באולם עין החורש.
למעוניינים להירשם יש להצטייד ב $052 -דמי רצינות (יקוזזו מסך התשלום)  +צילום דרכון בתוקף
לחצי שנה מתאריך הנסיעה  +סיכום רפואי עדכני  +אמצעי תשלום.
נתראה.
חנוכיף – בילוי מדליק עם הנכדים

"בילבי"

על פי סיפורה של אסטריד לינדרגן

יום שני ה 921.21.3 -בשעה  3::1המשכן לאומנויות הבמה ,תל אביב
נלי תגר ,ציפי שביט ,עידן אלתרמן ,אבי גרייניק ,אודי גוטשלק ,אביעד בנטוב
בהשתתפות שחקנים ,זמרים ,רקדנים במחזמר ענק לכל המשפחה
מחזה :סבסטיאן וסטפן גוטסטם פזמונים ומוסיקה :סבסטיאן
משך ההצגה :שעה וחצי .מחיר למשתתף –  ₪ 152כולל :הסעות הלוך ושוב ,כרטיס כניסה
ההצגה מומלצת החל מגיל 0
פרטים נוספים והרשמה במשרד הוועד בתשלום בלבד.
יום רביעי  00.21.02בשעה  ,10:22תיאטרון גשר ,תל אביב-יפו
"במנהרה"

"בחיים לימדו אותנו להאמין שיש אור בקצה המנהרה.
אבל במנהרה הזאת ,אם יש אור בקצה – דרוך ת'נשק"
"סאטירה מבריקה מדויקת ויצירתית  ,קונצרט של בימוי ומשחק"
מחזה מאת רועי חן על פי תסריט מאת דניס טנוביץ' .בימוי עירד רובינשטיין
משך ההצגה כשעתיים .מחיר למשתתף  ₪ 102כולל הסעות (איסוף מהיישובים) וכרטיס כניסה.
פרטים נוספים והרשמה במשרד הוועד בתשלום בלבד.
מדיניות ביטול 4 :ימים ממועד ההצגה –  52%חיוב 9 .ימים ממועד ההצגה – חיוב מלא.
קורס אלבום דיגיטלי

מרכז קשר והכוון  /אפ  +22מזמין אותך להצטרף  -ללמוד ,ליישם ולהצליח!
בקורס נלמד את הנושאים הבאים:
תאריך פתיחה  0 | 15.10.13מפגשים בני שלוש שעות | 10:22-23:22
מחיר הקורס( ₪ 052 :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.
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מרכז חפר

שעות סיפור

יום ראשון  1.10.13בשעה  14:22בבית העם בבית יצחק
שעת סיפור" :הברווזון המכוער" תיאטרון השעה הישראלי
הצגת יחיד מפתיעה ומרגשת בעיבוד ייחודי המשלבת מולטימדיה חדשנית.
ההצגה מאפשרת לילדים ללמוד לאהוב את הדברים הנפלאים שיש בכל אחד ואחד מאתנו.
החשוב מכל הוא מי שאני מבפנים ולא מה שרואים מבחוץ
מחיר₪ 05 :
יום חמישי 10.10.13 ,בשעה  14:22בבית העם בהדר עם
שעת סיפור" :איתמר פוגש ארנב"  -גבריאל הדר
איתמר אוהב חיות ,איתמר אוהב את כל החיות שיש ,איתמר אוהב גם חיות שאין ,כמו חד קרן
ודינוזאור ,יש רק חיה אחת שממנה איתמר פוחד  -ארנב.
מחיר ₪ 05
יום חמישי ,13.10.13 ,בשעה  14:22במועדון קיבוץ מעברות
שעת סיפור" :שלמה המלך והדבורה" מאיה -שחקנית ובובנאית
כיצד יכולה דבורה קטנה לעזור למלך שלמה לפתור את חידתה של מלכת שבא? עיבוד לתיאטרון
מריונטות של סיפור המוכר של ח.נ .ביאליק ,המסופר הפעם מזווית הראייה של ...הדבורה.

למבוגרים
שבת ,01.10.13 ,בשעה  13:92בבית העם בבית יצחק
קאמרי לעת ערב
"מהבסקים הספרדיים אל דרך המשי"
אנסמבל כלי ההקשה טרמולו בתכנית סובבת עולם ,מיצירות באך ,קופל ,ראוול ,ברטוק ועוד...
תומר יריב ,ליאור טל ,תומר גלילי ודניאל סולומונוב -כלי הקשה.
מחיר ,₪ 02 :תשלום במקום ,כולל כיבוד קל ויין באדיבות יקב אלכסנדר
יום רביעי ,12.10.13 ,בגרציא ,קיבוץ העוגן
סיוון טלמור בהופעה אקוסטית
 02:22פתיחת דלתות 01:92 ,תחילת הופעה.
מחיר כרטיס במכירה מוקדמת ,₪ 45 :ביום ההופעה₪ 25 :
הרשמה באתר המועצהwww.hefer.org.il :
יום חמישי  13.10.13בשעה  01:22במועדון קיבוץ מעברות
המופע" :באושר ועושר" שי אביבי ומיכל ליבדינסקי
"והם חיו באושר ועושר עד עצם היום הזה" ....
ככה במשפט קצר ואופטימי המתאר מה קורה אחרי החתונה ,השאירו אותנו רוב האגדות וסגרו את
הספר .והנה יום אחד הגענו עד עצם היום הזה ,נשואים  ,0 +וגילינו שאנחנו לא באושר ,לא בעושר ולא
בטיח .לקח לנו זמן להבין שבחיים האמיתיים ,כשההתאהבות נגמרת היא הופכת להיות זוגיות,
ושזוגיות זה לא פשוט .מתוך המצוקה הזאת שלנו ,נולד המופע הזה ,המורכב ממערכונים שכתבנו,
ומביאים את הזווית הגברית והנשית על נושאים זוגיים שלא תמיד קל לדבר עליהם.
המערכונים מדברים על הכול בצחוק קלילות והומור ,ומותירים את הקהל בתחושה שאנחנו לא לבד
בסרטים של עצמנו ,ושהכול בסדר.
מחיר כרטיס , ₪ 52 :מספר הכרטיסים מוגבל .הרשמה באתר המועצהwww.hefer.org.il :
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מרפאה

 חיסוני שפעת  -יש במרפאה חיסוני שפעת  -מוזמנים להתחסן .החיסון חשוב בעיקר לאנשים מעל גיל
 ,25לילדים עד גיל  10ולנשים הרות שהם יותר פגיעים לסיבוכי השפעת.
 חופשת סיגל המזכירה  -סיגל תהיה בחופש בתאריכים .0-1.10 ,02.11
ב  1.10מאירה תהיה במשרד בשעות הבוקר.
בברכת בריאות ,צוות המרפאה

ברכות
צוות חיילים מברך את:
רון נהב
לרגל סיום השירות הסדיר
והכניסה לשירות הקבע
בהצלחה !

אופק טרגש
רוני שטרית
לרגל השחרור מצה"ל
בהצלחה באזרחות!

עידו סולימן
יריב עוזיאל
עידו מרקס
אורן שני
לרגל הגיוס לצה"ל
בהצלחה בשירות הצבאי

פינת המודעה הקטנה
הפנינג מכירת יד שנייה שווה ומלא בסטייל! נעליים ,משקפיים,
בגדי חורף ועונות מעבר .וגם :שמפניה ,גבינות ואווירה .דרך
רומי
השרון  BeLong 12סטודיו לפילאטיס .שישי ה15:22-3:92 2.10-
צריכים לתלות מדף? טלוויזיה? תיקונים קטנים בבית?
מנשה
אשמח לנסות לעזור ולתקן כל בעיה.
מורה לאנגלית! אני אווי אלוש ,בן  ,10דובר מלידה .נולדתי
וגדלתי בארצות הברית ורוצה ללמד את הילדים שלכם אנגלית.
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