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 , תשע"ה4102ספטמבר 

 

  לתושבים ולחברים שלום רב,

 

 דבר המערכת ....

 

 עיתון? ומה תמצאו ביש

 מזכירת המושב -יפעת פולקמאת :  –מבוא  -

 לאה ברטמן – חודש תשרי -

 סקירת הוועד המקומי -

 יו"ר–לימור גבאי  -משולחנה של וועדת תרבות -

 יו"ר -אילן לכיש –צח"י  –צוות חירום יישובי  -

 רב"ש – טל חרובי –ביטחון במושב  -

 רכזת סניף השלושה – עינב גפני – האיחוד החקלאי -

 מנהלת מרכז החוגים -טלי רון –מרכז החוגים  -

 

 

 

 

 

 תודה לכל הכותבים

 וקריאה מהנה לכל השאר....

 

 תחל שנה וברכותיה

 שנה טובה!
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 תושב/ת יקר/ה ,  

 

 ולסקור בפניך על מנת לשתף 4102 ישועתוןאת   אנו שמחים להביא לך

 במושבינו.את מגוון הפעילויות המתקיימות 

 מאז הבחירות.בסוף שנה זו, ישלים הוועד המוניציפאלי )המקומי( את שנת פעילותו השנייה 

יו"ר , ארי פרדו, עופר וולף,  -אברהם טרייבר :וזו ההזדמנות לברך כל אחד מחברי הוועד המקומי

 . אלימלך זיימן ורן כרמלי, על פועלם, לאורך כל ימות השנה לטובת כלל קהילת בית יהושע

 

 ברחבי המושב.  ביתר שאת הוקדשו מאמצים ומשאבים בתקופה האחרונה להשלמת תשתיות

 במקביל לכך, נעשו, נעשים ומתוכננים דברים רבים במגוון תחומים ועל כך יפורט בהמשך.

 

בתחילת השנה, נוכח אילוצים עסקיים, הודיע סמי דהן שהוא פורש מהוועד, ובמקומו, בהתאם 

לסדר הרשימה , נכנס רן כרמלי. דבר זה לא מונע מאתנו ומחלק מחבריי הוועד לקבל עצה טובה 

על פועלך בשנה הראשונה ועל כך שאתה ,מסמי כשצריך וגם עזרה כאשר נדרש. תודה רבה סמי 

 מיד. ת סייענכון ל

 אנו מאחלים את מיטב ההצלחה ושמחים על הצטרפותו להנהלה. יכרמל ולרן

 

נקובסקי, ימית י, רונה זליו"ר – לימור גבאי :לחברי וועדת תרבותהודות ציין ולברצוני ל כמו כן,

 .ויניב שחף שלי סגל,לילך כרמלי אילן לכיש, רוטשטיין, רונית אשכנזי, חגית זמיר, 

 

 .קמי גלזרו רעיה, טובה מלר, יואל פלד ,מנהלת הספרייה -אביבה שטיין: הלמתנדבי הספריי

 

 ותבבקש אליהםוכן לפנות  ,את כל התושבים לבוא ולהחליף ספרים ןמזמי הצוות הספריי

 . לספריה ספרים חדשיםמנת להז

 

שני , סיגל זיו, שי פלד, אבי חמו ,תמי אוליבנבאום, שאותו מוביל אילן לכיש היו"ר  לצוות צח"י

יצחק גרין, גרשון מלר, אורלי  סגל, עמית אשבל, אביבה שטיין, דוד יוחננוב, אברהם טרייבר,

 .בר מנשה ,ישראל קלפוס, רותי קלפוס, רני ברכה ולימור גבאי צח ברנד, עופר מלר,

 

 : יפה גוברוברםחיילייה אימוץ וועדתלחברת ו

 

  יישר כוח! -על פועלם למען הקהילה

 

 במרכז החוגים  יימתשמתקמועדון גיל הזהב לפעילות אשר יבואו ל נוספים למתנדביםנשמח מאוד 

 להעביר הרצאות בנושאים שונים.אחה"צ  בימי ג'
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גם אצלנו במזכירות חל שינוי .... רבקה נונו ילדה בן בשם שחר ואנוכי הח"מ ילדתי בן בשם נועם, 

 לבתו מיכל.לשמחה הצטרף גם אלי עובדיה שהפך לראשונה אב 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ברכות חמות שלוחות:

 

 "שלום כיתה א'"!  - לעולים לכיתה א'

 

 הידד! "בוגרים ואחראיים הנכנסים לעול המצוות"  -לכל הילדים שחגגו בר / ובת המצווה

 

 

 "צבא , צבא מה טוב הוא אוהלך".   -לכל המתגייסים לצבא

 

 

  "כל ששון וכל שמחה" . - לכל מי שהתחתן או חיתן בן /בת

 

 

 "שנזכה לראות בנים ובני בנים" . לכל מי שנולד לו בן / בת או נכד /ה

  

 עיתון. ושתמצא/י עניין בהמשך היש בשם צוות המזכירות מקווה

 

 בכל עת, כםלרשות

 ופורייה,בברכת שנה טובה 

 .שנת בריאות , שלום ועשייה

 מזכיר וגזבר המושב  -יפעת פולק                                                    
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 חודש תשרי

 
 

 מתחיל  את הספירה לפי המסורתהחודש תשרי הוא החודש הראשון בלוח העברי 
  

 שנה כלומר לפני התשע"ה שנים.  5775מבריאת העולם לפני 
 

 בראש חודש תשרי חוגגים את ראש השנה שנחוג במשך יומיים ויכול לחול רק בימי שני, שלישי, 
 

 חמישי ושבת לפי הכלל "לא אד"ו ראש" , שפירושו שראש השנה לא יחול בימים א',ד',ו' על מנת
  

 שלא יהיה סמוך ליום הכיפורים לפניו או אחריו. 
 

 כמו בחגים אחרים.  -לבשלכי גם בראש השנה וגם ביום הכיפורים אסור 
 
 

 בתורה אין שמות לחודשים אלא מספרים. חודש תשרי הוא החודש השביעי. תשרי קיבל את 
 

 "תשרית" כלומר "התחלה".  -שפה שדיברו אז בבבל -האכדית שפהשמו בגלות בבל ומקור השם ב
 

 בתנ"ך מלבד מספרו , החודש השביעי נקרא "ירח האיתנים". בתורה הוא נקרא "יום תרועה" 
 

 כי ביום זה תוקעים בשופר וממליכים את מלך המלכים. "  או "זיכרון תרועה
 

 ביום הראשון של ראש השנה נוהגים ללכת לשפת הים או למקור מים אחר על מנת לקיים
  

 מרת היא "ותשליך במצולות ים כל חטאתם".את מנהג "התשליך" . הברכה הנא
  

 
 
 

 הימים בין ראש השנה ליום הכיפורים נקראים "עשרת ימי תשובה" וגם "בין כסה לעשור". 
 

 מזל החודש הוא מאזניים,       כי בחודש הזה נשקלים מעשיו של האדם שנעשו במשך השנה. 
 

 יד' עד כ"א בתשרי -יום הכיפורים. מי' בתשרי את -בא' וב' בתשרי חוגגים את ראש השנה. ב
  

 חודש עשיר בחגים.              חוגגים את חג הסוכות            ובכ"ב את שמחת תורה.
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

לאה ברטמן
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 סקירת הוועד המקומי

 

אותם אנו שואפים לממש  עם כניסתנו לתפקיד, כבר בישיבתנו הראשונה, הגדרנו לעצמינו יעדים

שנות הכהונה. הצעד הראשון היה חלוקת סמכויות ותחומי אחריות בינינו לבין  במהלך חמש

עצמינו. אם לסכם עד עתה, הרי שהמהלך נושא פרי ומרבית התחומים אותם הגדרנו, אכן 

 מטופלים היטב. 

 שמחים לסקור בפניך את עיקרי הנושאים המרכזיים.  

 

 שיתוף פעולה עם וועד האגודה השיתופית

בהתייחסות מיוחדת לעניין יחסי העבודה עם האגודה השיתופית, שהיוו בסיס  בחרנו לפתוח

קשר שוטף בין הוועדים, ובעיקר בין יו"ר  קייםשקודמו.  מהפרויקטיםלהצלחה במימוש חלק 

 הוועדים, אברהם טרייבר ועמנואל אלון. 

ליהודה פלד, לערן  ,יו"ר -ננצל במה זו כדי להודות לחברי וועד האגודה באופן אישי: לעמנואל אלון

לדוד ברנד ולארי פרדו, על שיתוף הפעולה המיוחד, התמיכה והסיוע במגוון רחב של  ,ברטמן

 עניינים. 

 

 מזכירות המושב 

בדים. ככל שנצבר הוותק , כן משתפרת אנו זוכים ליציבות מנהלתית בעבודת המזכירות וצוות העו

מיומנות המזכירות בהתמודדות עם עבודתן השוטפת ומכלול הנושאים להם הן אמורות לתת 

זמינות מתבטא המענה. דגש רב ניתן לאיכות השירות לתושב, מעקב פניות וזמינות. חלק משיפור 

ימים בשבוע  7שעות ביום  42בהתקשרות עם מוקד טלפוני חיצוני המקבל את פניות התושבים 

.  שמטפלים בכל נושא לגורמים הרלבנטייםויש ניתוב  (10-7007497ות המושב )מתקשרים למזכיר

 שירות זה נדרש בעיקר מעבר לשעות פעילות המזכירות. 

 

 מרכז החוגים 

המרכז בהנהלת טלי רון משתפר כל שנה בכל מדד שהוא. הן במגוון, הן בשירות, הן בסביבת 

לן, חוזרות לקהילת התושבים בפעילויות הפעילות הפיזית והן בהכנסות הכספיות, שרובן ככו

 הוועד השונות. 

הקיץ השלמנו חידוש פנימי של מבנה מרכז החוגים להנאת ורווחת המשתתפים. אנו פועלים 

 ,פינה נוחה היטיב עם הממתינים לילדיהם וליצורלמציאת מקורות מימון לסגירת המבואה כדי ל

 מרווחת ומאובזרת.

 

 בטחון

 האישי זכה בשנה האחרונה לתשומת לב מיוחדת.  ןהביטחותחום 

החלפנו את חברת האבטחה ושכרנו את שירותיה של "היחידה לאבטחה". החברה ידועה 

שלה והן באיכות המאבטחים המועסקים על  ןהביטחוכמקצועית ואיכותית מאוד הן בתפיסת 

 ידה. 
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שונה, שרווחת בקרב יישובי  חלנו ביישום גישההם תפקיד הרב"ש היה התנדבותי , הלאחר שנים ב

מועצה אחרים, והגדרנו מרכיב של שכר לתפקיד. בהמלצת מג"ב חוף השרון, מינינו את טל חרובי 

 לרב"ש המושב. 

 הראשיותבכלל זה בכניסות  ,במושב אזורים שוניםב להשלמת מעגל האבטחה הצבנו מצלמות

את מספרי הרכב  הקוראתהוצבה מצלמה  שבובמעברים החקלאיים. בשער הכניסה הראשי למו

 ורק המספרים הרשומים במערכת מורשים להיכנס. 

בנזק לרכוש והתפרצויות  מסוימתנכון לרבעון האחרון, על פי נתונים שקיבלנו , הייתה ירידה 

ברחבי המושב. אנו מתעדכנים מעת לעת בנתונים ובוחנים אם נדרשים שינויים ותוספות במידת 

 הצורך.

 

 מספור בתים

הגדרנו ושילטנו מספרי פנייתו ובקשתו של עמנואל אלון, יו"ר וועד האגודה השיתופית, הודות ל

אשר ולמבני הציבור. עדכנו מפה מפורטת  , לשכונת שיכון בניםרחובות למשקים, לבתי ההרחבה

 ניתן לקבלה במזכירות המושב. ,, וכל מי שטרם קיבלנשלחה לכל בית

 . WAZEלט המספרים במשרד הפנים ובתוכנת הנווט בימים האחרונה עודכנו באופן סופי ומוח

 

 מדרכות וכבישים

הכבישים והמדרכות החל עוד בזמן כהונת הוועד הקודם ויושלם לגמרי עוד השנה או לכל  פרויקט

. עניין זה ארך זמן רב בגלל מורכבותו התכנונית והביצועית, בד בבד 4105המאוחר בתחילת שנת 

 קרטיים. כל אלו נפתרו בשנה האחרונה בעיקר הודות לפעילות עם מגבלות מימון וקשיים בירו

ימים כלילות  , אשר הקדיש ומקדישיושב הראש שלנו וחברינו, אברהם טרייברנמרצת ונחושה של 

 .לקידום העניין מול גורמי התכנון והביצוע להשלמת הפרויקט המורכב הזה באופן המיטבי ביותר

 אברהם.התודה וההערכה כולה נתונה לך 

 

מדרכות נסללו וייסללו בכל רחובות המושב. עד עתה נסללו ברחובות הראשיים ברקת, יהלום 

 תתחבר לרח' תכלת.שוחלק מרח' ספיר. בהמשך תיסלל מדרכה לאורך רחוב שני 

סלילת שביל אופניים שיחבר בין  פרויקטבמקביל, מתבצע על ידי המועצה האזורית חוף השרון 

, כגון ברחוב ספיר וברחוב שני, לשבילים מסוימיםיישובי המועצה. שביל זה יתחבר במקומות 

 הנסללים על ידינו. כך ייוצר רצף מדרכות בכל רחבי המושב. 

 

במקטע של צומת בית הכנסת  ברחוב התכלת הוסדרה מערכת הניקוז והורחב הכביש. ברח' ספיר

 תכלת, נסלל מחדש קטע הכביש והורחב.  -ספיר ועד צומת

 נת וסוללת המועצה האזורית חוף השרון.מבקטע זה עובר גם שביל האופניים אותו ממ

 

 מגרשי ספורט

מגרש טניס ומגרש רב תכליתי )כדורשת/ טניס( במיקום  -מגרשים  4 של הקמתמתוכנן פרויקט 

וני נכעת אנו נמצאים בשלב התיכ .המתחםשל מגרש הכדורגל הנוכחי, שיועתק לחלק המערבי של 

 צפוי לקרות בשבועות הקרובים ואז נעבור לשלב הביצוע. שוקבלת האישורים הסופיים מהמועצה 



 7 

 צח"י 

צוות החירום היישובי בראשות אילן לכיש מגובש ופעיל. תחת ניצוחו הוכשרו המקלטים, נרכש 

 , לצורך עניין זה.שאילן יצר ,מערכת ממוחשבתרטים בגיבוי וציוד לשעת חירום, גובשו נהלים מפ

 

 תרבות

ור גבאי. השנה האחרונה של לימפעילותה הענפה תחת ידיה המסורות וועדת התרבות ממשיכה ב

הפעילויות המסורתיות. לימור גייסה לצידה חברים וחברות  לצד גווןהייתה מלאת פעילויות 

 .שהצטרפו לחברות ותיקות יותר וחדשות חדשים

 

 ת נוער וועד

על צוות וועדת הנוער נמנים מבית יהושע רותי לנסט ועמית אשבל. השניים, עושים עבודה מיוחדת 

במינה, קשה מאוד, לעיתים מתישה, אולם הם חדורי שליחות. ככל שהעניין תלוי בנו, אנו 

 משתדלים לשתף עימם פעולה ככל שניתן ולהקל על פועלם.

 תנחומינו לרותי לנסט על פטירת יקיר ליבה, מייק.בהזדמנות זו, אנו מבקשים להביע את 

 רותי, שלא תדעי עוד צער.

 

 חזות המושב

נשארה עדיין הרבה עבודה. עדיין לא הגענו למצב של תחזוקה שוטפת, אלא נדרשים  בתחום  זה

יזור מכולות גזם נוספות ברחבי המושב פת בכל רחבי המושב, בכלל זה, עדיין פעולות לשיפור החזו

וטיפול בחזות פינות הגזם הקיימות. ננצל הזדמנות זו, לחדד ולהדגיש שפינות הגזם אינן מיועדות 

לכל פסולת אחרת, למעט גזם. אנו מפעילים את פקח המועצה לאכוף את איסור השלכת פסולת 

 צפוי לקנס.  עושה זאתהולם הבניין וכל פסולת אחרת בפינות אלו, וכל  גורם שנתפס או צ

, תושבים משליכים לא כל סיבה . להמחזורבהקשר זה, אנו נתקלים בתופעה דומה באזור פינות 

פסולת למחזור מחוץ למכולות הייעודיות, דבר המעכיר מאוד את חזות המתחם ומשליך גם על 

ק מאיתנו מרחבים אחרים מפאת רוחות  והדף נסיעת רכבים באזור. מראה ההזנחה מביא חל

החשובה לסביבת חיינו נפגמת . על כן, אנו מבקשים  מתחם , וכל מהותוכלל ב שלא להשתמש

לטובת כולנו ולשיפור בכל לשון, להקפיד להשליך פסולת למחזור במכולה הייעודית לכך בלבד. 

 איכות חיינו.

 

 ותיקי המושב

כלפי אלו הזקוקים לסיוע בקרבינו בעיקר ותיקי המושב אשר  מחויבותכמושב קהילתי יש לנו 

, אלי בתחילת הדרך הגדרנו נוהל רשמי שבו איש האחזקה כברמשפחתם אינה גרה בסמוך להם. 

 או לקניות.  רקחתסיע את יקירינו אלו למרפאה, לבית המי עובדיה,

ניין זה , אנו מודים לה בימים האחרונים שמחנו ליוזמה של ימית רוטשטיין לקחת על עצמה את ע

 על כך מעומק הלב ומברכים התגייסות חשובה זו. 
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 חניות ובטיחות בדרכים

המועצה האזורית חוף השרון באכיפת חוקי החנייה באזורים שונים במושב, חלה  המאז החל

ירידיה דרמטית בחניית רכבים בשולי הכביש באופן המהווה מפגע בטיחותי וגם חזותי. לשמחתנו 

דת פקח המועצה נושאת פרי. כוועד מקומי, ניתנה לנו הזכות והבחירה להחליט על אזורי התמ

 אכיפה במושב. אנו משתמשים בזכות זו במשורה , ועל כן, שוקלים במידה רבה החלת אכיפה

התושבים. אולם, עדיין ישנם אזורים  במושב  המהווים  באזורים נוספים שלא לפגוע בנוחיות

גים ולהולכי הרגל. דוגמא לכך, הינה בשכונת ההרחבה, אשר בשנה האחרונה סיכון יומיומי לנה

מקרים של "כמעט תאונה" ופעם אחת לפחות אירעה תאונה ,שבמזל  לא היו נפגעים בנפש.  אירעו 

כך גם בשכונת  עדים לכל שיפור במצב. איננו,  לצערנויזמנו פניות לתושבים במספר אמצעים, אך 

 ( וברחובות נוספים  אחרים ברחבי  המושב.רח' שוהםשיכון בנים )

, שבמידה ונחליט להחיל אכיפת חוקי התנועה  שוב ננצל במה זו על מנת להדגיש ולהבהיר

. כלומר, מהרגע שפקח מגיע לאזור, דין רכב מותלהחריג עבירות מסוי יהיה לא ניתן, זורים אלובא

שר חונה שלא במפרצי החנייה. אנו חונה על מדרכה, כדין רכב חונה בעיקול הדרך וכדין רכב א

מבינים את כוח ההרגל שבחנייה קרובה לכניסת הבית, אך לא ניתן יותר להשלים עם המציאות 

הקיימת. איננו מעוניינים לנקוט בצעד אכיפתי וניסינו להעביר התראות שלא זכו לכל התייחסות 

 בשטח. 

אין להחנות   להחנות על עיקולים, אין להחנות על מדרכות, איןאנו שבים, מבקשים ומבהירים: 

 בשולי הדרך, יש להחנות אך ורק במפרצי החנייה, בחניות הבתים ובשטחי המשקים בלבד.

 , הינם אורן גבאינושאים בטיחותיים נוספים שננסה לקדם בתקופה הקרובה, פרי יוזמתו של 

ותר מצד נהגים י "משמרות בטיחות" ורעיונות נוספים אשר יביאו לנסיעה איטית יותר וזהירה

 הראשיים, ומסכנים את ילדינו בדרכם לבית הספר.  הממהרים לרכבת בצירים 

 

 

כל העת אותם חשבנו להביא לידיעתכם. אנו כמובן עוסקים  ,הבולטים והמרכזיים ,אלו הנושאים

ללא הפסק כיצד ניתן לשפר תחומים  בענייני היומיום של ניהול ותפעול המושב  תוך חשיבה 

כפי שניתן לראות בסקירתנו, אנו מתייחסים  חדשים לרווחת כולנו.  פרויקטיםקיימים וליזום 

 אנו פועלים ליישום.  -והיכן שאנו מוצאים היתכנות ביצועית  לכל משוב, יוזמה וביקורת

 נשמח להמשיך ולקבל את כל פנייה , יוזמה ובקשה .

 

 לכל בית ישראלשנה טובה לכם ו

 

 

 שלכם,

 

 רן כרמלי      ,אלימלך זיימן      ,עופר וולף       ,ארי פרדו     ,יו"ר  -אברהם טרייבר 



 9 

 משולחנה של וועד תרבות

 

 לתושבים שלום רב,

 כפר נטר. \ שמי לימור גבאי, יו"ר וועדת תרבות בית יהושע

הגענו לבית יהושע לפני שנתיים מארה"ב.  יחד עם בעלי, אורן ושלושת ילדינו, דניאל, נועה ויונתן,

 כעולים חדשים(. –" שלי )אני ילידת המושב ו"החבר'ה

בכל שנות חיינו באורלנדו, פלורידה, הייתי מאד מעורבת בחיי הקהילה היהודית והישראלית... 

חברתית )עם דגש על הקשר ההדוק \מהצד החינוכי )עבדתי בבית הספר היהודי( ומבחינה תרבותית

בין ארה"ב לישראל וכל המשתמע..(. כבר עם חזרתנו ארצה , הרגשתי את הרצון והצורך לתרום 

 בה אנו גרים ואליה אנו משתייכים. לקהילה 

 

 בשנה הראשונה כחלק מצוות מדהים של וועדת תרבות ובהמשך כיו"ר.

שנת עשייה ופעילות תרבותית מבורכת, הצלחנו להגדיל את  הבמהלך השנה האחרונה, שהיית

 המתנדבים והמתנדבות לפעילויות תרבות מגוונות ומיוחדות לנו ולמושב.מספר 

המסורתית לפני חגי תשרי, דרך חנוכה עם מצעד לפידים מואר ושמח, יחד עם החל מארוחה בכפר 

 הופעות חוגים, להטוטני אש וכמובן, הספינ'ג הטעים והדביק...

משפחות רבות מהמושב  טיול פתחנו במסורת חדשה לט"ו בשבט ביציאה משותפת של

 באוטובוסים ובהדרכת משפחת זלינוקובסקי מהמושב.

משפחת בית לפעלה בשטח, ארוחת בוקר וצהריים וכיף גדול בחיק הטבע הטיול כלל הדרכה, ה

 יהושע.

 

חג הפורים נחגג ברוב פאר והדר במרכז החוגים שלנו שהפך בליל פורים לקזינו מקצועי ורחבת 

ריקודים מלאה בתחפושות מושקעות, ריקודים, שתיה והפוקצ'ות המסורתיות. גם ילדי המושב 

וער והאיחוד החקלאי בתהלוכה המפורסמת, תחנות הפעלה וכיף המשיכו בחגיגות בשיתוף הנ

 פורים.

 לקראת חג הפסח, נאספנו במרכז החוגים לסדנת אפיית מצות וסיפורי החג.

מיוחדת, מושקעת ומלאה באנרגיות  ההייתיום העצמאות נערך אצלנו במושב ואווירת החג  עאירו

חיוביות. ילדי וילדות כפר נטר ובית יהושע העלו מופע מהמם המוקדש לשירי אריק איינשטיין ז"ל 

שוב, תודה לכל הפעילים  ובהחלט הפגינו כשרון רב וצבעוניות על הבמה. זה המקום לומר

 . עהאירווהמתנדבים שעבדו קשה להפקת 

 כל אזור השרון במדורות הילדים והנוער... ל"ג בעומר המסורתי האיר את

נראו המוני ילדים והורים שמחים ונלהבים.  –ומלמעלה, כשנזרקו הפתעות הילדים "מן השמים" 

בהחלט הוסיף לאווירת החג  –המסך שהוקם לצפייה בניצחון מכבי ת"א באליפות אירופה 

 והשמחה הכללית.

 

 במסורת היפה של החג שכללו:את חג השבועות חגגנו יחד בכפר נטר והמשכנו 

תהלוכת טרקטורים ארוכה במיוחד ומקושטת להפליא )והרבה מים שנשפכו בדרך לכל עבר..(, 

ברכות לתינוקות החדשים שנולדו השנה, ברכות למתגייסים הצעירים, הופעות הילדים ברוח החג, 

פתיחת עונת הרחצה  בחג השבועות ציינו גם את שירה בציבור, דוכני מזון , שזירת זרים ועוד..
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בבריכה בשיתוף עם הנהלת בריכת בית יהושע, מיכאל חרובי ובועז טרייבר, במוזיאון טרקטורים 

 ופעילות לילדים.

תודה גדולה למיכאל ובועז על שיתוף הפעולה הפורה והנעים לאורך כל עונת הרחצה. בשאיפה 

 להמשך שיתוף פעולה גם בעתיד.

או ממשיכים \ל המתנדבים והמתנדבות שהצטרפו לשורותינו ואני רוצה להודות באופן אישי לכ

 לתרום )וותיקי וועדת תרבות( לפעילויות תרבות במושב:

רונית מלר, ימית רוטשטיין, אילן לכיש, רונה זלינקובסקי, חגית זמיר, יניב שחף, לילך כרמלי , לי 

 רומם, אורית פלד וקלאודיה סלייטר.

 

 האירועים והפעילויות במרץ,בשנה הקרובה אנו נמשיך בשלל 

רוע סטיילינג לנשים ונערות(, מועדון קוראות, יתרבות נשים )א יבאירועים השונים וגם גדרך הח

 הרצאות מגוונות ועוד הפתעות.

 ואסיים בתפילה לימים שקטים ומלאים ברוגע ושלווה.

 בתפילה לשנה טובה, שנה פורייה וברוכה בעשייה קהילתית מגבשת

 ם על ישראל!ובעיקר, בשלו

 

 

 

 

 שלכם,

 לימור גבאי

 יו"ר וועדת תרבות
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 צוות חירום יישובי

   ,שלום לכולם

, נמשך  יותר מחודש ומעמיד בפני צוות  4102ביולי  7 -מבצע צוק איתן שהתחיל כ"מבצע קצר" ב

 החירום אתגרים רבים .

ודוברות .בתחילת המבצע התרכזה פעילות הצוות במציאת מרחבים מוגנים   

מעמיד בפנינו אתגרים חדשים , כגון תפקוד הצוות בשגרת חירום , תיאום בין ההמשכו של המבצע 

הגורמים השונים כגון החינוך ,מועצה , פיקוד העורף וכמובן 

 תושבי הכפר .

 פעולות הצוות שבוצעו עד כה :

 . פתיחת מקלטים והפעלתם 

 ספר בדיקת מרחבים מוגנים עבור גני הילדים ובית ה

 בכפר .

   הכנסת ציוד חירום שנרכש ע"י המועצה. 

 .  ישיבות עדכון עם צוות החירום המקומי והמועצה 

 .  הפעלת דוברות בעת נפילות הטילים 

 . מענה לפניות פרטניות של תושבי הכפר 

 

צוות החירום אינו מחכה למבצע זה או אחר ונערך כל השנה 

 לשגרת חירום מעין זו .

 .נפתחו המקלטים עוד קודם להודעה הרשמיתעם תחילת המבצע  

  

עם הפעלת ההזעקות הראשונות הוצאנו הודעות דוברות מסודרות 

בתיאום עם המועצה  .   

 

 נערכו הדרכות יחד עם פיקוד העורף והמועצה ל"הכי מוגן שיש" במוסדות החינוך .

נערכו ישיבות במועצה לכל צוותי הצח"י , כולל עדכון של פיקוד 

 העורף .

ציוד רב נמסר לכפר ע"י המועצה והוא מאוחסן במחסן הצוות ליד 

 המזכירות .

כיום , אחרי חודש לחימה אנו נמצאים עדיין בשגרת חירום 

והערכות כאן המקום להודות לחברי צח"י בית יהושע על 

 המסירות והאחריות שהפגינו בביצוע המשימות.

 

 אנא הקפידו להקשיב להנחיות פיקוד העורף , 

 https://www.facebook.com/pikudhaorefניתן לקבל עדכונים בדף הפייסבוק:

 

 צח"י בית יהושעיו"ר  –אילן לכיש 

https://www.facebook.com/pikudhaoref
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 ביטחון במושב 

 

חודש אוגוסט היה חודש מתוח ברמה הארצית וגם המושב הושפע מהמצב, הדגש בחודש אוגוסט 

 בעיקר שוהים בלתי חוקיים והיערכות חירום.היה 

 

בתחילת החודש בסיור שגרתי שלי נצפה רכב חשוד, בשיתוף עם רב"ש בני ציון הרכב עוקב 

ים הועברו "לבדיקה שבמהלכה עלה שיושבי הרכב הינם שוהים בלתי חוקיים מהשטחים, השבח

 לחקירה והתברר שהם דרושים של השב״כ.

 

וות מתנדבים מהמושב ) חיים נג׳אט ומיכאל חרובי (, נבדק קטנוע בנוסף, בסיור שגרתי של צ

שהסתובב במושב. הנהג עורר את החשד של הצוות ונקראתי למקום. במהלך בדיקה שעשינו 

לקטנוע נמצאו כלי פריצה וההסבר של החשוד היה רחוק ממשכנע. למקום הוקפץ צוות של מג״ב 

שהוא מוכר מאוד למשטרה ודרוש לחקירה  שלקח את החשוד לחקירה. במהלך החקירה התברר

תיקים במשטרה וחלקם הגדול על  011-במקרה התפרצות בראשון לציון כמו כן היו לו כ

 התפרצויות!

 

 5האירוע הזה רק מוכיח את חשיבות הצוותים המתנדבים ונוכחותם במושב, בבית יהושע יש רק 

מתנדבים  51חובב יש ממוצע של  ימתנדבים פעילים! המספר הנמוך ביותר במועצה וביישוב

 לישוב!

 

בחודשים הקרובים יפתחו מספר קורסים להכשרת מתנדבים, הקורסים קצרים יחסית ולא 

 דורשים מאמץ מיוחד או ימי חופש מהעבודה.

 

המועצה ומשמר הגבול משקיעים המון כסף ומשאבים במתנדבים וההתנדבות כוללת המון 

להצטרף לכיתת הכוננות של המועצה ששם המתנדבים עוברים פעילויות גיבוש מיוחדות ואפשרות 

 הכשרות מגוונות החל מלוחמה בשטח בנוי ועד קורס נהיגה מבצעית!

 

 אשמח לענות על כל שאלה בנושא התנדבות ולהגיע עם טפסים לכל אדם שירצה להתנדב

 .)ניתן לצרף גם חברים שלא מתגוררים בישוב והייתם רוצים לצאת לפעילות איתם(

 

 ההתנדבות חשובה לכולנו ותורמת לביטחון התושבים.

 

בנוסף, אני מבצע במושב חסמים לבדיקת רכבים נכנסים ויוצאים באופן קבוע אז למי שנתקל 

 במחסום ולמי שלא, המחסומים הם עניין שגרתי ולא בעקבות התראות.

 

יות על בתי חודש ספטמבר התחיל עם פתיחת שנת הלימודים שבה לראשונה מג״ב לוקחים אחר

הספר והסמכות המשטרתית עברה לרכזי הביטחון של הישוב בשונה משנים קודמות שהמשטרה 
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הייתה הגורם הרלוונטי. ביום הראשון ללימודים חולקו מדבקות שלום כיתה א׳ לתלמידים 

 החדשים והורגשה תנועה משטרתית רבה במושב.

 

במהלך החודש יתבצעו מספר רב של  חודש ספטמבר מתחיל עם דגש חזק על התפרצויות ופשיעה,

 פעילויות ברחבי המועצה ע״י כיתת הכוננות כדי לסכל פריצות ואירועים חריגים. 

 

בנוסף, שונו נהלי האבטחה לחברת השמירה והוספו אמצעים טכנולוגיים שיעזרו לנו לזהות גנבים 

 בזמן אמת ולתת תגובה רלוונטית בזמן קצר מאוד מרגע הזיהוי.

 

רוצה להדגיש שמתחילת השנה הבתים היחידים שנפרצו היו ללא מערכת אזעקה או  לסיום אני

 שהמערכת לא פעלה באותו זמן. 

 

חשוב מאוד להפעיל את האזעקה גם כשישנים ולא להיכנס לשאננות! תחילת שנה היא התקופה 

 עם הכי הרבה התפרצויות ועל כולנו להיות מוכנים.

 

לכל  42/7עילויות מיוחדות שבוצעו במושב, כרגיל אני זמין אעדכן בהמשך לגבי התפתחויות או פ

 דבר בנושא ביטחון ואשמח לענות על כל שאלה.

 

 שתהיה לכולנו שנה שקטה.

 

 

 בברכה,

 רב"ש המושב, טל חרובי

154-7076616 

 156-6429477 –מירס חירום 
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 תנועת הנוער של האיחוד החקלאי -סניף השלושה 

 

 יהושע,שלום לכל תושבי בית 

  מזה שנה ומתחילה שנה שנייה.  הרכזת סניף השלוש אני עינב גפני –למי שעוד לא הכיר אותי 

היא סניף של תנועת הנוער "האיחוד  סניף השלושה -קצת למי שעוד לא מכיר את פעילותינו
יום משתתפים כבית יהושע, כפר נטר ואודים.  –פועל במשותף בשלושת המושבים  החקלאי" והוא

י"ב, מעבר לכך, כל שכבת גיל בשכבה -מדריכים ופעילים משכבות ט' 91חניכים ו  411 –לות כ בפעי
 י"ב( מודרכת פעם בשבועיים ע"י מדריכים גדולים מהם. -הבוגרת )ט'

ח' אשר עוברות פעילות בבית הנוער  -קבוצות בשכבות הצעירות ד' 02 -הסניף שלנו מורכב מ
 "המושבה" פעם בשבוע. 

 כולנו במדינה התמודדנו עם המשמעויות של מבצע "צוק איתן".בקיץ האחרון 

מורכבת לחניכינו אשר חוו שיגרת חירום המאופיינת  חופשת הקיץ של הילדים הפכה להיות
ריק ועשויה להביא גם חרדות  באזעקות, פעילות קיץ מצומצמת מאד שמביאה עמה שעמום,

 ותחושות קשות אחרות.

תפקידנו לשמור על חוסנו של העורף, להשרות ביטחון וליצור אף על פי כן  אל מול אלה, היה
 ולמרות הכל, סביבה מיטיבה לחניכינו, מקום של שקט וביטחון, של תקווה.

ת הקיץ הקבועות כסדרם אך יוולכן, לאחר חשיבה מרובה החלטנו כתנועה לקיים את פעילו
  קורס המד"צים עבר מקום וצומצם ומחנה הקיץ עבר צפונה.  -במתכונת מעט שונה

ברצוני לציין את העבודה המרובה והטובה שמבצעים אנשי צוות ההדרכה של הסניף, מדריכים 
 י"ב, שעוסקים בפעילות בהתנדבות, ועושים זאת באהבה ובמקצועיות.-ופעילים מכיתות ט'

י שמחה לקחת חלק בפעילות המרשימה שמתרחשת כאן בסניף השלושה, ובטוח שאתם יכולים אנ
 !להיות גאים בנוער שלכם

 אנו מקיימים טקס פתיחת שנה 4.01.02-ביש לציין כי 
בבית הנוער באודים ונשמח לראות את כל משפחות 

 בית יהושע. 

לאחר טקס הפתיחה אנו מתחילים את השנה החדשה 
את כל חניכינו היקרים וכמובן חניכים ונשמח לראות 

 חדשים שירצו להצטרף השנה.

 שתהיה לנו המשך פעילות מוצלחת, בטוחה וענפה!

 

 

 השלושה סניף רכזת -עינב גפני
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 חוגים בית יהושע

מערך חוגים מגוון בנושאים שונים  עם   פתח את שנת הפעילות תשע"ה, מרכז החוגים בבית יהושע
, השנה שונות, בניסיון לתת לכם מענה הולם ואיכותי לניצול שעות הפנאי גילאיםהפונים לקבוצות 

זיהינו מספר קבוצות גיל אליהם עלה צורך לתת מענה או לחזק מענים שקיימים: תינוקות, נוער 
 ומבוגרים.

רב של חוגים חדשים לצד החוגים הוותיקים והמוצלחים, השתדלנו  פתחנו את השנה עם מספר
 ם לצרכים לרצונות ולהמלצות שהעליתם.להיות קשובי

 חוגי כדורשת

חוגי הכדורשת ממשיכים לפעול במתכונת שונה, לירון מדריכת חוגי ילדים ונוער, טלי מדריכת חוג 
 נשים, וישראל מדריך את קבוצת הליגה.

 הילדודס  -פעילות כדורשת משותפת עבור דור ההמשך לירון מאמנת של קבוצת הילדים העבירה 
בילו בשבת ביום ספורט קהילתי שהתקיים בכפר נטר  , הםחברות קבוצת ״סומו״ בית יהושעו

 .שרירים הרבה צחוקים והרבההיו שם ואירחו על המגרש את הילדים והגברים בטורניר משולב... 
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קבוצות הכדורשת, נמצאות בתהליך גיבוש, יש מקום והזדמנות להתחיל מחדש, קבוצות 
 והרכבים, כולן מוזמנות להתנסות:

 ילדות חוגי 152-2501752 -לירון

 ליגהקבוצת ה 152-4951215 -ישראל    נשים חוג 152-7019072 -טלי 
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 וג'אז הופ-היפמחול: 

 התנהגות במדעי ראשון תואר בעלת, אבידסון פרצה לחיינו בסערה. ברית ,המורה למחול ,ברית
                    .המחול בהדרכת ותעודות

, קרב בתכנית, המרכז באזור והמחול התנועה תחום את ריכזה, שונים הספר בבתי למחול מורה
 .שונים מחול במופעי מופיעה, רקדנית

, מוסיקליים מקצבים של מגוונים סגנונות בשילוב ותנועה ריקוד ותרגול לימוד" ברית מאמינה 
 עצמי דימוי, ביטחון מקנים -מזה וחשוב. ויצירתיות במרחב תנועה, קורדינאציה לפיתוח תורמים

 "   טוב רוח ומצב חיובי

ברית הגענו דרך המלצות שלכם, ולשמחתנו, הקבוצות של ברית התמלאו במהירות, ובקרוב אל 
 נפתח קבוצות חדשות כדי לפנות מקום.

 154-2944701 אבידסון ברית נוספים לפרטים

 

 טיסנאות

 מדעי ידע עם  טיסנים בניית של מוטורית עבודה המשלב ירון מדריך הטיסנאות מעביר חוג
 .המטוס טיסת בזמן המתרחשים םהפיסיקאליי הכוחות את המסביר

 כפרויקט .ומורכבים מתקדמים לדאונים ועד ביותר מהפשוט דגמים של רב מספר בונים הילדים
 !!!מ"ס 95 של כנפיים מוטת באורך דאון בונים גמר

 שונות בניה טכניקות המשלבים טיסנים של דגמים 41 -ל 07 בין בונים הילדים החוג במהלך
 .מגוונות הטסה ושיטות

 ויחס קטנות המוטו של ירון, מעבר ללמידה המשמעותית, לתת למשתתף חווית הצלחה, קבוצות  
 .אישי

 152-2055157וגם עליו קיבלנו המלצות חמות ירון:
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 חיות וחוויות

ספר -השנים האחרונות, לילדי בית 0במהלך , יותם שירן, בעל פינת חי פעילה  
 

  והילה לוי, גננת בעלת תואר ,פורמאלי בקיבוץ שפייםבמסגרת החינוך הבלתי 
 

יל הרך ובחינוך מיוחד ממכללות סמינר הקיבוצים ולוינסקי, בעלתראשון לג  
 

שנים ויותר, רובו במסגרת 01עבודה עם ילדים, מגיל שנה עד שש, של ניסיון   
 

 החינוך הקיבוצי . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מטרות החוג

 המבוסס על ערכי כבוד, קבלה ואחריות לעולם החי. חיים,-יצירת קשר עם בעלי .1

 פיתוח המודעות האקולוגית והסביבתית של הילדים, תוך הקניית ידע על עולם החי. .2

 התמודדות עם פחדים. .3

 חיזוק הביטחון העצמי, הדימוי העצמי ותחושות המסוגלות וההצלחה של הילד. .4

 ויסות הילד ע"י מגע בלתי אמצעי עם מגוון חיות. —

 

 152-4101092  -לפרטים נוספים הילה
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 ביה"ס להתעמלות קרקע ומכשירים

 השנה נפתח סניף של ביה"ס להתעמלות קרקע של צילה שרמן, 

 "הגימנסיה של צילה", רכשנו ציוד רב עבור החוג, ובכוונתנו לקדם את התחום.

השנה התחילה בצורה ניצן מדריכה המובילה יחד עם מדריכה נוספת, שתיהן מנוסות, ומקצועיות. 
  ד' שכרגע עדיין לא גובשה.-טובה, הקבוצות מתחילות להתגבש, מלבד שכבה ג'

 להתרשם תוכלו בו ס"ביה של לאתר קישור מצורף לנוחיותכם

http://www.zillastudio.co.il/about.php 

 ₪   451בפרסום החוג, נפלה טעות מחיר החוג הנו  -שימו לב

 154-4000057 -צילה
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 בהדרכת רחלי מור שרויט –"נעים ביחד" 

 
 שנה וחצי( –ילד )גלאי חצי שנה  –מפגש בתנועה הורה 

"נעים ביחד" הוא זמן איכות בתנועה, משחק ומוסיקה המאפשר מפגש חוויתי בין הורה וילדו. כל 
עם כלי מפגש יכלול: תנועה משותפת במרחב, התנסות במסלולי ג'ימבורי  והתכנסות לעבודה 

 נגינה, תנועה עם אביזר ושירי משחק.

העמקת הקשר בין הורה לילדו באמצעות מגע ותנועה, פיתוח קואורדינציה תנועתית, עידוד 
 ההתפתחות המוטורית.

במרכז החוגים, באווירה נינוחה ונעימה, מוזמנות  00.11המפגשים יתקיימו בימי שלישי בשעה 
 154-7421000 -להתנסות

 

 ניסיון שהתקיים( )מתוך מפגש

ראשון ממכללת סמינר הקיבוצים וכן  מורה למחול ותנועה, בעלת תואר – רחלי מור שרויט
 מטפלת מוסמכת בתנועה לילדים, לנוער וטיפול דיאדי.

שנות ניסיון בהוראת תנועה. התמחתה בלימוד מחול יצירתי קלאסי ומודרני, לגיל  05רחלי בעלת 
הינה בין היחידות בארץ שעובדות ב"שיטת ספיר" לשיפור  ,כן הרך, לב"ס יסודי ולתיכון. כמו

 וכמן. -ושכלול מיומנויות למידה באמצעות כתב תנועה אשכול

 7-7מפגש תנועה לילדים מגיל 

השיעור דינאמי לילדים, בשילוב אביזרים, תנועה . ואילך 0רחלי מפעילה חוג גם לגיל הרך, מגיל 
שיטה זו מזמנת לילד ארבעים וחמש דק' של הנאה  ועה.לחוויה בתנומוסיקה, המתמזגים ביחד 

 וכייף לצד שכלול היכולת הגופנית, העמקת התפיסה המרחבית ופיתוח היצירתיות.

 הפעילות מאפשרת לכל ילד לממש את יכולותיו הייחודיות ולפתח עצמו בתחומים הבאים:

 .קואורדינציה עדינה וגסה 

 .שיווי משקל 

 .וויסות כוח ושליטה 

 יות חברתיות: שיתוף פעולה בקבוצה, הקשבה לזולת וסובלנות.מיומנו 

 .חיזוק הדימוי העצמי: תחושת המסוגלות ויכולת התמודדות עם מצבי תסכול 
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 יוגה קבוצה לילדים וקבוצה למבוגרים

 

.העולם ברחבי ביותר מהפופולריות, ודינאמית אנרגטית  תרגול שיטת  

.  ,ומודעת נכונה נשימה עם בשילוב היוגה תנוחות של דינמיים מרצפיםבנויים  השיעוריםכיום 
השפעה פיסית רגשית ותודעתית.  ובעל לאפקטיבי התרגול את הופך לנשימה תנועה בין התיאום  

 אחד לכל מותאמות התנוחות, מיוחדים גמישות או כישורים נדרשים לא, לכולם מתאים התרגול
.ידי תרגול מודע ובטוח על בהדרגה ומשתפרות שהולכות ויכולותיו מגבלותיו פ"ע  

השנה נפתחת קבוצת ילדים הנמצאת בתהליך התגבשות, מוזמנים ליצור קשר ולהתנסות, החוגים 
 מועברים על ידי שרון זימן

 לאשטנגה בכירה כמורה הוסמכה גם שם אביב בתל היוגה במשכן 4115 בשנת לתרגל החלה שרון
 אצל והשתלמה למדה, לימדה, תרגלה שם באירופה שנים מספר אחרי ארצה חזרה לאחרונה, יוגה

בעולם. המורים בכירי  

 154-0019722 זימן שרון

 

 אימון אירובי -קיקבוקס וקנגוג'מפס

   :שני חוגים נוספים בהמלצתכם לנשים ונערות

 קיקבוקס 
 

 הנו שיעור אירובי דינאמי, קצבי, המשלב תנועות מעולם 
הלחימה, מעלה את הדופק, משפר את סיבולת הלב ריאה, קורדינציה,  גמישות הכוח המתפרץ, 

 יציבה, האימון מזרז ירידה במשקל.
 
 

 קנגוג'אמפ- אימון אירובי
 

 להיט חדש בישראל ,אימון אירובי , מהנה  סוחף ומקפיץ במיוחד שבו משלבים נעליים מיוחדת,
 היתרון הבולט ביותר של הנעליים הוא היכולת לבלום זעזועים ולהוריד

 משמעותית את הלחץ ממפרקי הברך ועמוד השדרה עד71%
 הנעליים הומצאו לצורכי שיקום,חיזוק והתאוששות מפציעות ברכיים לכן 

 מתאים גם לבעלי בעיות גב וברכיים . 
 המבנה המיוחד של הנעליים והסוליה הייחודית מאפשרים פיזור עומסים

מקסימלי וחיזוק שרירי הליבה והיציבה מעבר לכך, השימוש בנעליים משפר את הסיבולת לב-
 ריאה ובכך מזרז את קצב חילוף, השימוש בנעלים מעודד

 קצב חילוף חומרים וירידה במשקל.
 הוא משפר את זרימת הדם, מעלה את רמת צפיפות העצם, מדכא דכאון,

  ובעיקר מעניק חיוך ותחושה טובה
 
 

 לפרטים נוספים ליזה- 152-9722797
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 נגרות

. שיטות העבודה ויצור מוצר בגמר החוג, הכלים, חוג להכרת העץ  

חיזוק והפעלה  ,ה פיתוח יכולת ריכוז, הקשבה, סבלנות, סדר, תכנון מול בצוע\החוג מקנה לילד
 של מוטוריקה עדינה ובעיקר יצירתיות וכיף.

 
 העולם.הילד/ה רוכש מיומנויות בסיסיות שהולכות ונעלמות מן 

 
 בחוג? הילדים ילמדומה 

לתכנן, לשרטט, למדוד, לשייף, לנסר, להדביק, לקדוח, להבריג ונלמד טכניקות של צביעה וציור 
  מודלים מעץ. להמציא, לתכנן, לעצב ולבנותבקיצור  על עץ.

 החוג פועל שנה שנייה, מוזמנים להצטרף בשמחה
 

 152-7700117-מדריך אלי עובדיה 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 כדורגל בשיתוף עם מכבי נתניה

יוסי המאמן, הצליח בזמן קצר ליצור קשר וחיבור עם הילדים, , רמה תרועה בקול החוג נפתח
 מהרה ויצמן, עד שליד האיכותיים הדשא במגרשי טוב קורה שמשהו הילדים וההורים מבינים

 מתמלאת הפעילות.

חוגים, השנה נפתחה קבוצת ילדי גן  יוסי הוא מאמן במכבי נתניה, נמצא בכל שני ורביעי במרכז
 וישנה הענות מקסימה...

  154-7070197-יוסי

 ג'ודו- יונה מלניק

 .ודו עם יונה מלניק בבית יהושע'חוג ג
 

 מוביל לשיפור התיפקוד, ענף אולימפי המשפר יכולת גופנית, ודו'הג
 היומי ואת היכולת להתגוננות במצבי חירום

 
 מאמן לאומי ומבכירי, אלוף ישראל,דריך יונה מלניק מאת החוג 

 .באימון ילדים בעל נסיון רב ביותר, המאמנים בארץ
 

 ב'  -וכיתות א'  –החוג מיועד לילדי הגן 
 

 154-4509900-יונה מלניק .כולם מוזמנים לשיעור נסיון
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 קרב מגע עם ארז ואלירן

 החוג המוכר והאהוב...

שנת האימונים קרב מגע, במרכז החוגים בבית יהושוע,  החלה בתנופה של עשייה ופעילות 
 מבורכת. 

בקבוצות הילדים, הנוער והבוגרים.  -הצטרפו אלינו תלמידים חדשים בכל הגילאים   

בלימוד הגנה עצמית מעשית, תוך  קרב מגע למי שלא יודע, היא אומנות לחימה המתמקדת
 . לת האישית, מרכיבי הכושר גופני, ביטחון עצמי ושליטה עצמיתהתמקדות בשיפור היכו

 מוזמנים להתנסות מגיל גן עד מבוגרים ,ילדים, נוער  נשים וגברים....
   151-9907744ארז:

 

 

 לנשים ונערות, יתחיל לפעול בחודש אוקטובר,חוג הזומבה של לאורה 

בנות ל מוזמנות להתנסות ולהצטרף, בהנאה גדולה. המעוניינות  להתחטב ולהיות בכושרבנות 
  .החוג

לאורה שממשיכה ללמוד  להתמקצע ולהביא אלינו את כל מה שחדש בענף הזומבה, מזמינה 
אתכם לפייסבוק של  מרכז החוגים להתרשם מסרטונים ותמונות של החוג , )מרכז חוגים בית 

 יהושע(.

נה את ילדות ונערות להצטרף לאורה רקדנית מובילה בתחומה, חייה את אומנות הריקוד, מזמי
 לחוג ריקוד לטיני סוחף.
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עם המדריכה הדר בניהולה של ענת, הילדים לומדים להחליק בהנאה, לומדים  בחוג גלגיליות
תרגילים מעולם ההחלקה האומנותית, כמו החלקה על רגל אחת, קפיצות החלקה לאחור ועוד, 

 תוך שימוש באביזרי ספורט, משחקים ומוסיקה.

 

 

 

  

 

 

 

בשעות הערב פעמיים בשבוע, המדריכה, פוגשת את הנשים והנערות ליכטר תמי  בחוג הפילאטיס
תמי ממליצה לכל אחת לקחת לעצמה שעה, ולהצטרף אל הקבוצה לשיפור היציבה, חיזוק שרירי 

 הליבה וחיטוב הגוף, היא מבטיחה תוצאות.

 151-7649654 כולן מוזמנות ליצור קשר ולהתנסות

 

 

 

 
 13:31-11:11בשעה  שלישי אחת לחודשבימי 

 :נפגשים בספרייה עם איילת המספרת, 
 

 איילת מטיילת 30.9
 הזחל הרעב 28.10
 מיץ פטל 25.11

 האריה שאהב תות 30.12
בלונים 5מעשה ב  27.1  
יש בעיהלקוף   24.2  
 מוכר הכובעים 31.3

 איה פלוטו 28.4
 תירס חם 26.5

כספיון 71.7  
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 פיסול, בחוליות בניה כגון - יד עבודות של בטכניקות עובדים איילה מספרת על החוג: בחוג
 '.וכו במשטחים עבודה( או גריעה הוספה)

האובניים  על העבודה טכניקת שאת אף על.  האובניים על בעבודה מתנסים הילדים כן כמו
 . ולהתלכלך וכמובן ליהנות ביטחון לקבל מנת על עובדים הצעירים הילדים, העשרה בגיל לומדים

 . לחגים הקשורות עבודות מלבד חופשית היא העבודה השנה במהלך

 תערוכת הינשופים של שנה שעברה הוצגה בבריכה.

מלאים  והם שותפים תהליך זה שקרמיקה לומדים הילדים. ומזגגים צובעים העבודות שאת כמובן
 !ומהנה מרגיע בחומר והמגע לחלוטין תרפי הוא החימר/ החומר!  שלב בכל

 

 

 

 

בשבוע  לבקשת הבנות הבוגרות מתקיימים פעמייםהבלט השנה גדל והרחיב את שורותיו,  חוג
שיעורים בשבוע, בינה מספרת שהבנות לומדות ונהנות, ולבקשת הבנות וההורים, אנו ממשיכם 

 ו' ',ג : השיעורים השנה פועלים פעמיים בשבוע, ימי

 מי שטרם התנסתה מוזמנת בשמחה.

 

 

 

 

 

 וכמובן הנאה גדולה שתהיה לכולם שנת עשייה מבורכת, שנה של למידה והתפתחות

 אשמח לשמוע ממכם, על רצונות, מחשבות, בקשות 

 merkazhugim1@gmail.comניתן לפנות במייל אל מרכז החוגים:

 להתראות במרכז חוגים 

 טלי רון וצוות המדריכים
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