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 3102 פברואר

  ,לתושבים ולחברים שלום רב

 

 ....דבר המערכת 

 

 ? מה תמצאו ביהושעיתון

 בוא מ -

 עופר רנדליך –ועד מקומי היוצא הר "דברי סיכום יו -

 ל איש האחזקה המסור של המושב"הספד לזכרו של שמעון סמוכה ז -

 הכנת המושב למצב חירום   -צוות חירום יישובי  -י"צח -

 ביטחון במושב -

 חדשות מהספרייה של המושב -

 בתקופה האחרונה פעילויות הנוער שנעשו  -סניף השלשה  -תנועת הנוער האיחוד החקלאי -

 המשך השנה לפעילויות שהתקיימו ופעילויות  –ועדת תרבות  -

  קצת על החוגים הקיימים? מה נעשה במרכז החוגים  –מרכז חוגים  -

  החדשים שנפתחוחוגים הו

 תפזורת ודפי צביעה  -

 

 

 

 תודה לכל הכותבים                                                       

 .... וקריאה מהנה לכל השאר                                                 
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 ,תושבים יקרים

אנו , עם בוא השנה האזרחית החדשה עלינו לטובה וכניסת הוועד המוניציפאלי החדש לתפקידו

 . 3102לשנת  " הושעיתוןי"ת המביאים לכם א

 

  את. האחרון נערכו שינויים רבים בכל קשת התחומים במושבינו"  הושעיתוןי"המאז הוצאנו את 

 .בעלי התפקידים האחרים על ידי פרוווחלקם יס אפרטחלקם 

, שלא כמו במושבים אחרים, תושבי בית יהושע ,  4203203 -שהתקיימו ב, בבחירות האחרונות

 .י לבחור ראש מועצה הגיעו לקלפ

אשר הגישה מועמדותה לוועד המוניציפאלי ולמליאת " יחד: "רשימה יחידה בשם הוקמה

 . המועצה

הוכרזה רשימה זו כמנצחת וחבריה יכהנו כחברי הוועד  לאור היותה רשימה יחידה היא

 . המוניציפאלי החדש לאורך חמש השנים הקרובות

 :ונים הם הוועד הנבחרחמשת הראש, כשמתוכם, חברים 01ברשימה 

 אברהם טרייבר: 0' מס

 ארי פרדו: 3' מס

 סמי דהן: 2' מס

 אלימלך זיימן : 4' מס

 עופר וולף: 5' מס

, לימור גבאי, רן כרמלי, דוד ברנד: הינם 01 - 6חברי הרשימה הנוספים הממוקמים במקומות 

 .אילן לכיש ויאיר שחן

 .מיכאל חרובי:ברשימה נכנס  אחריו 3יוסי תאט וכמספר : מכהן מליאת המועצהב

 

קדנציה נוספת  במשך קולות מול המתחרה והוא יכהןרוב לברך את אלי ברכה שזכה ב נוברצונ

 .כראש המועצה של חוף השרון

 

החברים שמוליק גרינלינגר ואברהם וורבר אינם ממשיכים לכהונה נוספת וכאן ראוי לשלוח להם 

במהלך השנים . נות במסגרת הוועד המוניציפאליתודה עמוקה על שירותם הרב במשך מספר כהו

 . עמידה איתנה לשמירת האינטרס הציבוריבביושר ו, עשו רבות למען תושבי בית יהושע 

 

ר הוועד המוניציפאלי היוצא החל "אשר כיהן כיו, הינו עופר רנדליך, וחשוב מאוד, חבר נכבד נוסף 

עופר נווט את . 3101חוף השרון באפריל ממועד היבחרו של אלי ברכה לראשות המועצה האזורית 

 .אתגרים וקשיים שעל חלקם הגדול יסופר בהמשך, הוועד בתקופה רוויה של שינויים

 

בכל דבר ועניין ולעדכן אתכם , תושבים יקרים, אנו צוות המזכירות נמשיך לעמוד לרשותכם

 .במתרחש לאורך כל השנה

 !ת לכם קריאה מהנהומאחל

 

  זברוג מזכיר – יפעת פולק

 .ורבקה נונו מזכירת מושב בית יהושע
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 עופר רנדליך הוועד היוצאר "יו –דברי סיכום 

 

, הן פרסונאליים והן תפעוליים, מחציתה השנייה של תקופת כהונתנו התאפיינה בשינויים רבים

לאורך כל שדרת בעלי התפקידים והמנגנונים במושב זאת לצד חתירה לקידום עשייה בתחומי 

 .ת הנוף לרווחת התושביםהפיתוח וחזו

 מזכירות המושב

במהלך תקופה קצרה נדרשנו להתמודד עם החלפת שני מזכירי מושב ולהחליט על אופן התנהלות 

 . רצוי שייצור יציבות ומבלי שייפגע השירות לתושב

תוך הבנה ,  בחרנו באפשרות שבה צוות המזכירות יעסוק באדמיניסטרציה ושירות לתושב

יוסט לכוון חברי , הכרוך בקידום פרויקטים שונים והניהול התקציבי, ודהשמרבית מנטל העב

 .הוועד המכהנים ובהעמקת מעורבותם בעבודה מול מוסדות היישוב השונים

 .הגיבוי והטלפוניה וייעלנו את מערך הנהלת החשבונות, שדרגנו את מערכות המחשוב 

שהיה חלק בלתי נפרד , ל"ז שמעון סמוכה, נפרדנו בצער מאיש האחזקה המסור, בתוך כך

 . מקהילת בית יהושע

גייסנו את אלי עובדיה , שיוכל לחזור אלינו, זמן קצר לאחר שחלה והתברר כי הסבירות נמוכה

 .לתפקיד איש האחזקה

 .בהצלחה בתפקידו החדש ובדיהלאלי עובהזדמנות זו נאחל 

דאגנו להעמיד לרשותו את  ואשר, אשר מתמקצע כל העת, אנו נהנים מצוות מזכירות יציב, כיום

כל הכלים הנדרשים להעניק שרות איכותי לתושבים מחד ולאפשר לחברי הוועד בקרה פיננסית 

 .ותפעולית מאידך

 מרכז החוגים

דצמבר  –במהלך חודשים יולי . קשב רב ודיונים רבים הוקדשו על ידי וועד זה לעניין מרכז החוגים

המסקנה . ומקיפות בכל הנוגע לעבודת מרכז החוגיםקיימנו ביקורות ובדיקות מעמיקות  3101

שבמידה ולא נבצע שינויים מהותיים בכל המישורים הקשורים , שהגענו אליה הייתה המידית

זאת בנוסף להיותו נטל כלכלי כבד על גב , הרי שספק רב יוטל על המשך קיומו, בעבודת המרכז

 . הקופה הציבורית

צעדים שאנו , גרסיביים בכל היבטי התפעול והניהול של המרכזוא מידייםביצענו שינויים , בשל כך

 .3100עדים לתוצאותיהם החיוביות כבר מסוף שנת 

התבטא בגיוסה של טלי רון לתפקיד מנהלת מרכז , אחד מהצעדים המשמעותיים שראוי לציין

צוות ו, חברי הוועד, ובשיתוף פעולה מלא שלנו, בשנתיים האחרונות. 3100החוגים בתחילת שנת 

שמדיונים הבוחנים את המשך , את פניו והביא לכך, בניהולה, שינה מרכז החוגים, המזכירות

 .מתקיימים דיונים המתייחסים לשימורו וטיפוחו, קיומו

יעיל ומאוזן , המהווה מוקד משיכה לקהל רחב, אנו גאים להשאיר לוועד הבא מרכז חוגים מגוון

 . פיננסית
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 ףפיתוח וחזות הנו         

 

מיקדנו אליו תשומת לב מרבית שמתבטאת , גם בתחום זה נשארה עבודה רבה לוועד הבא         

 :במספר דברים שהוצאנו לפועל         

חווינו קשיים  -הקמת כיכר בצומת הרכבת וסלילת מדרכות ברחובות יהלום וברקת .0

ובעיקר  ולאחר תקופה ארוכה. בהבאת נושא זה לביצוע, בירוקרטים וכספיים, רבים

 .הגיע פרויקט חשוב זה לכדי מימוש, אברהם טרייבר, בזכות חבר הוועד

  

סלילת המדרכה המחברת בין מגרש הכדורסל למרכז החוגים והוספת עמודי תאורה  .3

טיילת זו מהווה היום מוקד משיכה בשעות אחר הצהריים ואנו סבורים כי  -לאורכה

 . לאורכה יש לפתח מוקדי ספורט ופנאי נוספים

והפרויקט תאורה לאורך הטיילת האישרנו טרם סיום כהונתנו את הוספת עמודי , כמו כן

 .יצא גם לדרך

 

, המועצה האזורית חוף השרון  רכישתם והתקנתם מומנו במלואם על ידי -מתקני ספורט .2

והוספנו . ופחי אשפה ברזיות, לספסלים ,ואנו דאגנו לתשתית נוחה לרווחת התושבים

 . תושבי המושב, ילת מתקני מתח ומקבילים כמענה לבקשת בני נוערמצידה השני של הטי

 

טרם סיום כהונתנו אישרנו להוציא לפועל  -גיזום ענפים מסוכנים בכל רחבי המושב .4

 . פרויקט גיזום ענפים בכל רחבי המושב לשם הקטנת הסיכון שבנפילתם

 
 

 סלילת אי תנועה בעיקול הרחובות שני ותכלת .5

 

 בשטח הצפוני של ההרחבהשדרוג  גן שעשועים  .6

 

 .תקני בטיחות למתקניו סדרתשדרוג גן השעשועים שליד בית הכנסת וה .7

 

 מעבר חופשי בין המושבים

תוך שיתוף , לאור בקשות חוזרות ונשנות בקרב הדור הצעיר ובמטרה לשפר את נוחיותכם

 החלפנו חלק מהתשתית הטכנולוגית של השערים, פעולה מלא עם וועד מקומי כפר נטר

לפתוח  בלבדשכיום ניתן לתושבי בית יהושע וכפר נטר , כך, החשמליים בין שני היישובים

 . באמצעות הטלפון הסלולארי את כל השערים החשמליים הנמצאים בשני היישובים
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, לטובת משימה זו. כחלק מההיערכות לשעת חירום הוטל עלינו להקים צוות חירום יישובי

במסגרת זו הוקצה לו תקציב להסדרת .י "ר צח"לתפקיד יו מונה אילן לכיש על די הוועד

 . אנו מאחלים לאילן הצלחה בתפקידו החדש. המקלטים והשמשת עגלת כיבוי האש

 תקציב

       זאת בנוסף . במהלך כהונתנו פעלנו לאיזון תקציבי ובשנתיים האחרונות הצגנו רווח מאזני      

יתרת . כלפי האגודה השיתופית, צו עלינו מספר שניםשרב ,לסילוק כמעט מוחלט של חובות      

      במלואה בחודש  תיפרע, המשולמת מידי חודש באופן סדיר ובאישור האגודה, חוב ישן      

 . 3102אוקטובר       

                  בשנה האחרונה הייתה בעיקר ליצור תשתית  ועשייתנשמרבית , מרולסיכום א      

      שני אלו הינם בסיס חשוב . רטיבית איתנה ביחד עם הקפדה על בקרה תקציביתאדמיניסט      

 . לעבודתו של כל וועד מקומי ברצותו לבצע השקעות לטובת ציבור התושבים      

לוועד הנכנס נותרה עבודה רבה בהמשך פיתוח התשתיות וחזות המושב תוך שמירה על איזון       

  .תקציבי      

   

     , מוסרים לוועד הבא מנגנון ניהולי יציב ומסודר לצד קופה ותקציב מאוזנים אנו     

 .לחברים את מירב ההצלחה בכהונתם ומאחלים      

 

 

 

 

 ,שלכם

  היוצא המקומי הוועד ר"יו -עופר רנדליך
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 ל איש האחזקה המסור של המושב"הספד לזכרו של שמעון סמוכה ז

 

 

 

 

 

 

ו מילותיו האחרונות של שמעון כשביקרנו אותו בבית החולים בפעם הי" איך נפלו גיבורים"

 .האחרונה

 

בשנים האחרונות כשירד הערב בחג החנוכה הייתה חנוכייה גדולה מעטרת את הכניסה לישוב 

 !אבל שמעון נרו לא יאיר עוד, החנוכייה ששמעון יצר קיימת

 

... אינסטלציה ועוד , נגרות,סגרות עבודת מב, רב וברוך כישרונות היה, שמעון שידו הייתה בכל

סדר , לא הייתה שגורה בפיו ,"לא"המילה  .כל בקשה הייתה נענית בחיוב, והעיקר איש צנוע ורגוע

 .יום מתוכנן ומאורגן היה לו

 

שהיה משקים קום , גבאי בבית הכנסת,ואהב להתפלפל עם פסוקים מהמקרא ,שומר מסורת היה 

 .  יום בשעה שש וחצי היה מגיע למושב ומתחיל בעמל יומוואחריה יום , ונושא תפילת יחיד

 

המשיך שמעון להיאחז בבורא , למרות האסון הנורא,ל "במלחמת לבנון השנייה נפל בנו אלון ז

 .כך אמר ושינן" מבורך' לקח יהי שם ה' נתן וה' ה", עולם ובאמונתו

 

ם הייתה תקווה שהפעם בכל פע. ונאבק במחלה הנוראית לפני שנה חלה שמעון במחלת הסרטן

 . הוא ניצח 

 

 .וצרף את שמעון לאלון בנו אחרי שש שנים,  ורצה אחרת, ובורא עולם לא ויתר

אחד הטיולים האחרונים היה על , ונהנה לטייל בנופי ארץ ישראל, אוהב הארץ ונופיה היה שמעון

, ותקווה לברכה סמלי משהו היה הסיור,אליו הגיעו בני ישראל לאחר חציית הירדן , הר הברכה

 .אך לשווא

 

 !וכך גם נזכור אותו איש יקר וחרוץ, ניכרת ידו של שמעוןבכל אשר נפנה במושב 

 !יהי זכרו ברוך

 

 

 גרשון מלר
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 (י"צח) יצוות חרום יישוב

 

לאחר מלחמת לבנון השנייה החליט פיקוד העורף לשנות את מבנה כיתות  :י "בקצרה על הצח

 .בטחון ולוגיסטיקה 2 בריאות 2 ל למספר תחומים כגון רווחה הכוננות הוותיקות למענה כול

 

בהתאם להנחיות פיקוד העורף וזאת , במסגרת זו נעשית בכפר פעילות רבה להכנת הישוב לחירום 

תושבי היישוב שעברו הכשרה מקצועית הבנוי מהנו צוות מתנדבים  י"צח.ובשיתוף המועצה 

הצוות נועד לספק . ע יישובי במצבי משבר וחירוםבסיסית על מנת להוות צוות התערבות וסיו

 .סיוע רפואי וסיוע נפשי וחברתי, סיוע פיסי, מידע: למשפחות ולקהילה בשלבי האירוע, ליחידים

 : נושאים לדוגמא' ב מס"מצ

 
o י המועצה  "שיפוץ מקלטים ע 

יתוף י חיילים בש"מקלטי המושב שעמדו שנים ללא שימוש והיו במצב הזנחה שופצו ונוקו ע

 :המועצה ופיקוד העורף וכיום ניתן להפעילם במקרי חירום
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o עזרה ראשונה 

כל מי שהגיע הרוויח ,  במושב י המועצה לטובת חברי הכפר"לאחרונה נערך קורס עזרה ראשונה ע

  .ההדרכה הייתה מקצועית וחשובה משום ש

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 , ₪  31קטן ומציל חיים שעלותו  במסגרת ההכשרה נחשפנו לאביזר
  .תתבצע קניה מרוכזת לטובת אנשי הכפר, לכל מי שמעוניין

 
 .הוא אביזר הנשמה בגודל של מחזיק מפתחות מנשם מציל

 בתוך הנרתיק נמצאים מסיכת הנשמה בעלת שסטום חד כיווני המכסה את פניו של הנפגע

 .ומונע מגע בין המנשים לפה המונשם

  .זוג כפפות הערכה כוללת גם
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 מערכת מידע
  

על מנת שנקבל מידע במהירות בזמן אמת נבנית בכפר מערכת מידע שתכיל את כל הנתונים 

 .הנחוצים להפעלה מהירה החירום

 

 
 

 ( .רכזת מתנדבים)מי שמעוניין להצטרף מוזמן לפנות לסיגל חפץ , עבודה רבה עוד לפנינו 

 sigal.hefetz@gmail.comמייל   054-4411293 -נייד  

שנותנים לצוות מענה לכל צורך ( יפעת רבקה ואלי )ראוי וחשוב לי לציין את צוות המזכירות 

 . שעולה הן ברמה המנהלית והן בעזרה לוגיסטית 

 

 .י ניתן למצוא באתר המושב"לפרטים נוספים ורשימת שמות חברי צוות צח

yehoshua.muni.il-://www.beithttp 

 

 

 

 אילן לכיש 

 י בית יהושע "ר צח"יו

153-2200232 

 

http://www.beit-yehoshua.muni.il/


 11 

 
 ביטחון במושב

 
 ! תושבים יקרים

 
  ,בשנה האחרונה היו מספר פריצות וניסיונות פריצה רבים בחלק הצפוני של המושב הוותיק

 . לשמחתי הגל הזה עבר וכרגע אנו בתקופה רגועה יחסית

 

 ,יע מפקד חדש למשמר הגבול עם אנרגיות חיוביות בשנה האחרונה הג

 . לנו להיערך באופן יותר מקצועי דבר שמאפשר , כמו כן במועצה הגדילו את תקציב הביטחון

הביטחון  ואת כדי להמשיך לפקד ולהעצים את התושבש המושב "טל חרובי מונה לסגן רב בני

 . שלכם

זניח ולא  הואלדעתכם ניסיון פריצה גם אם  אני מבקש ליידע אותי במייל על כל פריצה או כל

  !לנו זה עוזרחשוב 

  WALLA.COMMH@11111 : כתובת המייל היא

  153-6067716 -או טל 154-6969466 -מיכאל :במקרים דחופים ניתן להתקשר

 .SMSניתן לשלוח  בשעות הלילה

 .ילה גם ביום וגם בלילהאני מבקש להתקין מערכת אזעקה ולהפע כדי להגביר את הביטחון האישי

  :התנדבות במושב

 נשמח לקבל תושבים ותושבות המעוניינים להתנדב למשמר הגבול 

 .ל החדש שי פרומנטיר "תחת פיקודו של המחב

 

 !ההתנדבות הופכת לאטרקטיבית ויעילה

 

 !תודה ולשירותכם תמיד

 .טחון מושב בית יהושעטל חרובי ורכזי ב, מיכאל חרובי 

 
 
 

 חדשות מהספריה של המושב
 

מהספריה הנהדרת שלנו בה תוכלו למצוא  הנותא ולואנו מזמינים את כל תושבי בית יהושע לב

 . בספריה ותוכלו גם להזמין ספרים שלא נמצאים "ישר מהתנור" ספרים חדשים

 

 .ת הספריהלא להשאיר ספרים שאינם סיפורת ליד דלבהזדמנות זו אנו מבקשים 

 

 :בספריה שעות קבלת קהל

 06:11-00:11' ימי ב

 02:11-00:11' ימי ה

 

 ,בתודה

 .בברכה צוות הספריה

mailto:11111@WALLA.COM
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 תנועת הנוער של האיחוד החקלאי -סניף השלושה 

 

היום משתתפים  .כפר נטר ואודים, בית יהושע –על במשותף בשלושת המושבים וסניף השלושה פ

כל שכבת גיל בשכבה , מעבר לכך, ב"י-'ופעילים משכבות ט יםמדריכ 01חניכים ו  021 –בפעילות כ 

 .מהםי מדריכים גדולים "מודרכת פעם בשבועיים ע( ב"י -'ט)הבוגרת 

 

אשר עוברות פעילות בבית הנוער  'ח -'ד קבוצות בשכבות הצעירות 03 -הסניף שלנו מורכב מ

 .שב אודיםממוקם במו הואוהשנה נכנסנו  אל בית הנוער .פעם בשבוע "המושבה"

 

הייחוד  וזהו י חברי הצוות בקישור לפעילות הסניף בשלושה מושבים"שמו ניתן ע -" המושבה"

חברי משפחת סניף השלושה רואים את ההשקעה שמושקעת  .המושבה היא בית בשבילנו .שלנו

שבזכותם יש לנו את בית הנוער  ובהזדמנות זו נודה לכול העוסקים במלאכה ,נוער המושבים, בנו

 !מקסיםה

 

 :פעילויות' מסמאז הספקנו לעשות , ג"תשע חודשים מתחילת שנת הפעילות 5עברו להם 

פרויקט זריעת ופעילות חנוכה ,טקס רבין , טיול פתיחת שנה לאזור ירושלים, טקס פתיחת שנה

למדבר  'ח-'טיול ז :שלל פעילויות להמשך השנה כגוןמתוכננות לנו , כמו כן .בבית יהושע פרחי בר

 ...ועוד מחנה קיץ ,טקס יום השואה, טיול פסח, לקהילה פורים, דהיהו

 

 חבריםכאשר מצטרפים כמובן ו, לראות כל חניך וחניך שמגיע לפעילות מדי שבוע אנו שמחים

 .נוימעגללחדשים 

 

בד בפיתוח וקדימה והקמנו צוות קהילה אשר ע אחד הקהילה צעד עםהשנה לקחנו את החיבור 

 אנו רואים בחיבור הסניף עם תושביו נקודה חשובה בפעילותינו, עם הסניףתוכנית לקשר הקהילה 

 .בהקדםעל ולפומקווים להוציא את התוכניות 

 

מדריכים , ברצוני לציין את העבודה המרובה והטובה שמבצעים אנשי צוות ההדרכה של הסניף

 .ועושים זאת באהבה ובמקצועיות, שעוסקים בפעילות בהתנדבות, ב"י-'ופעילים מכיתות ט

ובטוח שאתם יכולים , אני שמח לקחת חלק בפעילות המרשימה שמתרחשת כאן בסניף השלושה

 .םלהיות גאים בנוער שלכ

 

 !בטוחה וענפה, שתהיה לנו המשך פעילות מוצלחת

 

 סניף השלושה רכז  -יקיר אבוטבול
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 משולחנה של ועדת תרבות בית יהושע

 

 ,שלום רב לתושבים

 

 .לסיומה הגיעהעוד שנת עשייה 

גם באילו שעתידים  ,שתף אתכםעלותם וללגם השנה התברכנו בשלל אירועים ופעילויות ואשמח 

 .להתקיים

 

 .64חגגנו את יום העצמאות , ף חודש אפרילבסו

פעילי ועדת , לפחות לנו)החג  תהאירוע נערך אצלנו במושב ואוויר, בשונה משנים עברו, השנה

 .מיוחדת מאד ההיית( תרבות

 .אציין בהזדמנות זאת תודה רבה לכל הפעילים והמתנדבים שעבדו קשה להרמת האירוע

 

 .ועותמאי חגגנו בכפר נטר את חג השבחודש ב

ולחזור לשורשיות החג בתוכן ' להחזיר עטרה ליושנה'( ואני מקווה שהצלחנו)השנה ניסינו 

 .ובנראות האירוע

 וכלה  פעילות לילדים דרך,(והרבה מים שנשפכו לכל עבר)אירוע שהחל בתהלוכת טרקטורים 

 .שירה בציבורב

 

 .גוון חדש ומתעצםשכל שנה מקבל  "ארוחה בכפר"ספטמבר חגגנו במושב את אירוע חודש ב

 

אירוע שכלל מופע , והאיחוד החקלאי שיתוף פעולה עם הנוערחגגנו לא מכבר את חג החנוכה ב

 .פעילות של הנוער ומופע קרקס, תהלוכת לפידים, חוגים

 

הועד הדתי ובפעילות  שנערך על ידיו בשבט "סדר ט, בשתילות בגינות המושביינו ו בשבט צ"ט חג

 .יצירה

 

בהן אנו נוטלים חלק  למדינת ישראל תתקיימנה בכפר נטר 65 -יום העצמאות החגיגות , השנה

 .נכבד

 

גבאי -לימור קוטלובסקי: אאחל בהצלחה לפעילות החדשות שהצטרפו לשורותינו במהלך השנה

, סגל-שלי פינקלר, סימי בלזדה, סיגל חפץ :(הותיקות)ותודה לחברותיי לועדת תרבות ,ויעל דורי

 .אשכנזי-שביט ורונית מלר-לובסקישרית קוט, שני סגל

 

  .מאחלת לכולנו שנה אזרחית פורייה וברוכה בעשייה קהילתית מגבשת, לסיום

 

 ר ועדת תרבות"יו, (שטיין)נעמי ידידיה 
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 בית יהושע ספורט ופנאימרכז 

 
בבית יהושע מציע מערך חוגים מגוון בנושאים שונים הפונים לקבוצות הגיל הספורט והפנאי מרכז 

 .בניסיון לתת לכם מענה הולם ואיכותי לניצול שעות הפנאי, נותהשו

בעזרתכם זיהינו כי יש ביקוש לחוגים נוספים וחדשים ואכן נפתחו בנוסף לחוגים  :ג"תשע ,השנה
, כדורשת לילדות, ציור, קפוארה: לצרכים שלכם שבאים לתת מענההמוכרים והאהובים חוגים 

 .ם לנשיםאימונים פונקציונלייוזומבה לילדים 

 

שמתקיים , מוצלח וסוחף, חוג אנרגטי, מדריכה מוסמכת לקפוארה, עם גיתית שוורץ חוג קפוארה
 .פעמיים בשבוע בימי שלישי וחמישי

 :החוג מתקיים בשני אופנים

  .4-2חוג הורה וילד לגילאי : קפוארה-קט

ווי יש, רדינציהאנו מפתחים קואו, אגדות קפוארה ודימויים מעולם החי, דרך סיפורים ושירים
ושמות , תנועות הקפוארה טבעיות לילדים מגיל צעיר מאוד. חוש קצב והתמצאות במרחב, משקל

 .דגש רב על חיזוק חגורת הכתפיים

 .ההורים והילדים יחד שותפים להנאה ולעבודה

  :קפוארה לילדים

, ורגנית וטבעיתחוש קצב ומוזיקליות דרך תנועה א, ווי משקליש, חוג חוויתי המפתח קואורדינציה
 .באווירת משחק ללא תחרותיות

  153-2604324תית שורץ יג: לפרטים והזמנה לשיעור ניסיון

 www.facebook.com2CapoeiraEvenYehuda -בפייסבוק ניתן להתרשם גם 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/CapoeiraEvenYehuda
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 חוג ציור

ות ייחודי לילדים המעוניינים לפתח את הכישרון הטבעי ולספק את הרצון והצורך חוג ציור ואמנ
 .ביצירה לנשמה
אמן ומורה מוסמך בוגר תואר לחינוך ואמנות בהצטיינות של , י איתי זלאיט"החוג מועבר ע

 . בבית ברל" המדרשה לאמנות"
ציפורן , פחם , פסטל, צבעי מים, אקריליק: טכניקות וחומרים כמו הילדים לומדיםבמהלך החוג 

 .'ואסמבלאז' קולאז,  ודיו
קומפוזיציה , צל2אור, נפח, קו וכתם, רישום: יסודות הציור כפי שלמדו הציירים הגדולים

 .ופרספקטיבה
החוג מועבר בצורה מקצועית תוך דגש על התאמה אישית הנובעת מרצון לפתח כל ילד בהתאם 

 .ליכולתו ונטיותיו הטבעיות
ת והחומרים ירחיבו את ארגז הכלים והאפשרויות של הילד ויקדמו אותו לעבר מגוון הטכניקו

 .מימוש הפוטנציאל הטמון בו
    zalait.weebly.com מוזמנים לבקר את איתי גם באתר שלו

 :ב תמונות להתרשמותכם"מצ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ציור אקריליק על בד בתהליך של אורן כנען

 כתמי קפה וצבעי מים  סדרה של שירה פלג

 מי צבע מים של עמית אשכנזיסדרה כתס

http://zalait.weebly.com/
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 חוג היפ הופ

 
. שנים 0כוראוגרפית ומורה להיפ הופ מזה ,רקדנית  ,הופ בהנהלתה של שירטל חוג היפ  

וסטודיו בי ונבחרה לייצג את ישראל פעמיים בנבחרת היפ הופ  בעלת תעודת הוראה מווינגייט
. בעלת אנרגיות אין סופיות וחיוך ענקי, בעולם  

 
.וזכו לתשואות רבותפיעו בהפנינג חנוכה קבוצת הבנות שלה הו  

...ומי שעדיין מעוניינת להצטרף יש מקום  

 

 

 

 

 

 חוג כדורגל

, ויצמןס "ביהקורה במגרשי הדשא שליד שמשהו טוב   -חוג כדורגל  
.שלישי וחמישי לקחת חלק באימון הכדורגליום כל ב בשמחה ילדים מגיעיםה  

.החל מקבוצת הגנים ועד קבוצת הבוגרים  
.משחקי ידידות מול קבוצות גיל מקבילות לך השנה מתקיימים במה  

-המשחקים יפורסמו בדף הפייסבוק  
.ולהגיע לעודד" מרכז חוגים בית יהושע"מוזמנים להתעדכן בדף הפייסבוק שלנו 



 16 

. 

 

החלה בתנופה של , יהושעבמרכז החוגים בבית , קרב מגן ישראלי -י .מ.שנת האימונים בחוג ק

.מבורכת עשייה ופעילות  

 

–אלירן דוביזינסקי אלירן ו 5חגורה שחורה דאן , החוג בהדרכתם של המאמן הראשי ארז שרעבי

. 2חגורה שחורה דאן   

 

.מחליף את רון רות, השנה כמדריך אלינושהצטרף , אלירן דוביזינסקי  

0000ישראלי החל משנת  עהחל להתאמן בקרב מגאלירן   

  .3113מכללת ווינגייט משנת  ישראלי של עבוגר קורס מדריכי קרב מג

 

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

.ואנו עדיין מזמינים נשים וגברים לקחת בה חלק, קבוצת הבוגרים התרחבה  

 

–לקבוצת הצעירים יתקיימו בקרוב מבחני דרגה ולאחריהן יתקיים שיעור פתוח   

.הילדים הנרגשים מחכים ומצפים לכך, תף להורים וילדים וטקס הענקת דרגותאימון משו  

 

תוך , היא אומנות לחימה ישראלית המתמקדת בלימוד הגנה עצמית מעשית ,י למי שלא יודע.מ.ק

. ביטחון עצמי ושליטה עצמית, מרכיבי הכושר גופני, התמקדות בשיפור היכולת האישית  

 

באתר , למידע נוסף על השיטה WWW. SELF-DEFENSE.CO.IL   
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 חוג "אומנות בזכוכית" 

המשתתפות בחוג מתכננות  ,שנייההשנה הפועל זו , אומן בזכוכית, דורני בהדרכתו של ליאורהחוג 
ליאור משלב בחוג חומרי גלם נוספים שהם עץ . מעצבות יוצרות ומתעדות יצירות שונות מזכוכית

 . ומתכת

 .המעוף והרעיונות המדהימים של הבנות, אות את היכולות האדירותליאור מספר כי הוא נהנה לר
  ...האמת הוא צודק ואתם יכולים לראות שהתמונות מדברות בעד עצמןלמען 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כדורשת
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החוג שסחף אחריו את נשות  .ממשיך להפתיע בגדול פרץ עם המדריכה ונסה - חוג הכדורשת
, שתי הקבוצות הבוגרות והנערות עושות חייל. שנה קבוצת נערותבמהלך הפתח , האזור כולו

 . מרשימים םמשתתפות בליגה ומצליחות להגיע להישגי

, בטבלת האזור, נמצאת במקום טוב בן המובילות ,בית יהושע" סומו" -נשים הקבוצת ליגת 
 .ממשיכה לחזק את מעמדה, הקבוצה ששנה שעברה הייתה הפתעת העונה

גולדפרב זליגמן ד "יודי לוי ממשרד עו התושב תה לתרומה כספית נדיבה שלהשנה הקבוצה זכ
שיעורי , רכשו ביגוד מקצועישחקניות הכדורשת הנדיבה  ההודות לתמיכ₪  31.111בסך של  ,ושות

אנו מאחלים , להשתתף בטורניר ארצי באילת בחודש מרץ ומתעתדות, אימון שסייעו להתמקצע
. להם איחולי הצלחה  

 וכמובן שוב תודה רבה גדולה ליודי לוי על תרומתו הנדיבה!
, מתאמנות מהאזור כולוקבוצת הנערות שנפתחה בסוף שנה שעברה מצליחה לסחוף אחריה   

.ונחשבת לסיפור הצלחה גדול בליגה האזורית  
 

 

 

 

 

 

 

גם הם , נפתחה קבוצת ילדות וילדים בקול תרועה, המצליחות תבעקבות האימהו, לאחרונה
 ....שלוחים להם מכולנו איחולי הצלחה -השתתף בטורניר אזורי בפרדסיהמתעתדים ל

 !!!יתקבלו בשמחה, להצטרף םהמעונייני

בפייסבוק שלנו מרכז חוגים בית יהושע ולהגיע , ובכלל אתם מוזמנים להתעדכן על המשחקים
 !!!!!לעודד
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 ות גלגילי

 רולרסקייט הינו חוג ספורט המפתח יציבה 
 התמצאות במרחב ובונה , שיווי משקל, קואורדינציה
 וזה , פרט קטן אחד הופך את החוג למיוחד. ביטחון עצמי

 השילוב של הפעילות הספורטיבית עם . הגלגלים שעל הרגליים
 מגדיל , גלגיליות או רולר בליידס מוסיף את החוויה שבלמידה

  .ר וכמובן נותן גיוון והרבה כיףאת האתג

  !!!חוויה שאסור לפספס. מהנה מאתגר ומרגש

החל , חלוקה לפי רמה וגיל .הפעילות הינה לבנים ולבנות כאחד מגילאי טרום חובה ומעלה
 .בוגרים ומתקדמים, מקבוצת צעירים

 

 

 

 

  

 

 חוג התעמלות אומנותית

 , בספרייה עם איילת המספרתבימי ראשון נפגשים 

, 3-5איילת מספרת סיפורים לילדים בגילאי ,  קבוצת קטנטנים שנפגשת בשמחה

 ,     עם אביזרי המחשה ומשחקים הילדים נהנים ומשתתפים פעילים  בסיפור
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 חוג התעמלות אומנותית 
 

...שמו הולך לפניוש, החוג הוותיק והאהוב -אוסטרובסקי בניהולה של אילנה  
החוג מצליח לסחוף אחריו מכל , בנות החוג ואילנה הופיעו בחנוכה וגרמו לכולנו גאווה גדולה

.הסביבה  
הבנות מתמקצעות וגדלות לתוך ההתעמלות , ממשיכה להוביל את החוג, אילנה המדריכה האגדית

.יתהאומנות  
...בגלל הביקוש הגדול וכדי לאפשר לכולן להתאמן, השנה נפתחה קבוצה נוספת לילדות הגן  

מקומות שונים כמו   במספר, מדריכה מוסמכת שעובדת עם אילנה, יפית גיטרמן אלינונוספה 
.ועושה זאת בהצלחה רבה 'כיתות א -גן חובה תיפית מדריכה את קבוצ. נתניה  
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 , ולהיות בכושר להיחטב, בשבוע פעמייםמזמין אתכם להגיע ורה חוגי הזומבה של לא

 .והעיקר העיקר אצל לאורה ליהנות בגדול

ממשיכה ללמוד להתמקצע ולהביא אלינו את כל מה , נחשבת שם דבר בארץ בענף זהלאורה ש
מזמינה אתכם לפייסבוק של מרכז החוגים להתרשם מסרטונים ותמונות , שחדש בענף הזומבה

 (.מרכז חוגים בית יהושע), של החוג

מזמינה את ילדות ונערות להצטרף , חייה את אומנות הריקוד, לאורה רקדנית מובילה בתחומה
 .לחוג ריקוד לטיני סוחף

החוג משלב אירובי דאנס עם חווית מוסיקה .... כי גם להם מגיע זומבה לילדיםהשנה פתחנו גם 
, שיעורים עוזרים לילדים לפתח אורח חיים בריאה, יחד עם צעדי ריקוד לטיניים, מדרום אמריקה

 .יצירתיות וכושר גופני, יכולת ריכוז, שבו משולב קורדינציה

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

   פילאטיס
 

  מדריכת הערב, תמי ליכטרו אמיר צימרמן מדריך הבוקר , שני מדריכים מוכשרים
 

      :תמי ליכטר

 PILATES MAT WORK וחיטוב הגוף, ליבהחיזוק שרירי ה, לשיפור היציבה 

 השיעורים זורמים ומאתגרים גוף ומחשבה גם יחד

חיטוב הגוף ודיוק בתנועה , מביאים כל מתאמנת באופן אינדיבידואלי לשיפור היכולות הפיזיות
 .   י הפילאטיס הקלאסי"עפ. ובמחשבה

  .כמובן גם גברים מוזמנים

 31:21בשעה ' וד' ימי א יהושעהחוג מתקיים במרכז חוגים בית 

 .כולן מוזמנות ליצור קשר ולהתנסותכולם ו  151-6030053 -מוזמנים ליצור קשר עם תמי 
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 אמיר צימרמן

מדריך פילאטיס מוסמך ואימון , תל אביב' אמיר בוגר קמפוס שיאים באונ -מדריך פילאטיס מזרון
 .פונקציונאלי לגיל הזהב

, שיווי משקל, ם סטטיים ודינמייםהמשלבים אלמנטי, אמיר מעביר שיעורי חיזוק ללא קפיצות
 .חיזוק שרירי הגוף תוך הקפדה על יציבה נכונה

 . בניית מסת שריר והעצם–המטרה 

הצרת היקפים ועיצוב , רצפת האגן והמפרקים, בעיות גב :אמיר מספר שהשיטה נותנת מענה ל
 .שיפור היציבה והגמשת הגוף, נשים בהריון ואחרי לידה, מניעת דלדול העצם, הגוף

ומוכיח שגם גברים יכולים  153-3553155: גם אמיר מזמין את כולם לתאם שיעור ניסיון בטלפון
  !!!להתאמן בפילאטיס
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 חוג הקרמיקה 

 

 !שמיניתפועל זאת השנה ה

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

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

 . במהלך השנה העבודה היא חופשית מלבד עבודות הקשורות לחגים

 העבודה מתפרסת על כמה שבועות . יטה בבניה בחוליות עוסקים בפיסולבמסגרת השל ,כעת

תערוכה בנושא –אך הם עומדים בכך בכבוד גדול  -לא קל לילדים לדחות את הסיפוק המידי )
  !(בקרוב

הילדים לומדים שקרמיקה זה תהליך והם שותפים מלאים . כמובן שאת העבודות צובעים ומזגגים
 !הוא תרפי לחלוטין והמגע בחומר מרגיע ומהנההחימר 2 החומר!  בכל שלב

השנה נוסף חוג למבוגרים המשלב טכניקות ואבניים למעוניינים להגיע לשיעור ניסיון ניתן לתאם 
  154-4606066פון עם איילה בטל

 

 בלט

 .שילוח בינה פועל כבר עשר שנים חוג הבלט בהדרכת יהושעבמרכז החוגים בבית 

רקדה  .אקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים ובעלת תעודת הוראהבוגרת ה,שילוח  בינה
״קרש  שנתיים בלהקת המחול ״ביל אוונס קומפני״ באינדיאנה ארה״ב ובלהקת המחול

 .קפיצה״ של האקדמיה

 ,מלמדת באקדמיה בי״ם .בעלת וותק של יותר מעשרים שנה בהוראת מחול מגיל הגן ועד בוגרים
 .במכמורת ובכפר יונה ,בהרצליה ״במגמת המחול בבה״ס ״בן גוריון

 .ועד י״ב 4מתקיים בימי שישי ורוקדות בו ילדות מגיל  יהושעהחוג בבית 

ריכוז ומשמעת  ,קצב ושמיעה ,יציבה נכונה ,גמישות ,יסודות הבלט הקלאסי :בחוג נרכשים
 .והעיקר אהבת הריקוד

 

 

 

 

 

 

 



 24 

 "זואי וזהו" חוג התעמלות לגיל הרך

מחזק את השרירים ושיווי , נועה ומוסיקה מפתח את המודעות לגוף ולמרחבמשלב ת, חוג דינאמי
 . בהנאה גדולה המשקל חוג שמלווה

 , מוכרת לילדים רבים כמדריכת התנועההיא קבוצת קטנטנים  מעצבתהמדריכה זהורית 

 .וליהנות לחוות להתנסותכדי , זהורית מזמינה אתכם לשיעור ניסיון חינם, באזורבגנים 

 

 

 

 
 

 אימון פונקציונלי
 

.כרגע פועל בימי שלישי בבוקר ובקרוב תפתח קבוצה נוספת, למבוגרים -חוג חדש שנפתח  
!!והוא הגיע אלינוהאימון שסוחף את העולם עכשיו מספרים עליו שזהו    

למצות את המרב וליהנות מכל  ,להיות חיוניים ומלאי אנרגיה, להראות במיטבכםאם אתם רוצים 
,למנף את יכולותיכם הספורטיביות, ושרלהיכנס לכ, רגע   

   !יהושע -אלינו בביתאז כדאי לכם שתצטרפו 
.יועצת כושר ואורח חיים בריא מעבירה אימונים, עידית קארו מדריכה  

תוך מתן דגש למערכות הגוף העוסקות בתנועה , המדגישה את אימון הגוף אימוןה תפיסת* 
.וביציבה  

, יציבה, שיווי משקל, השלד והעצבים, מערכות השרירים המפתחת ומשפרת את אימוןה  צורת*
.קוארדנציה ובונה אנרגיה  

אלא גם ביכולת הגוף לתפקד בצורה יעילה , חיזוק וחיטוב, אינה רק בשיפור הכושר התוצאה*
.יום -יותר בחיי היום  

 054-7998286 לתאום צרו קשר !אימון הכרות חינם
 

 http://www.facebook.com2idkait :וזמנים להתרשם בפייסבוקבנוסף מ

 

 ...רגע לפני שמתכוננים לשנה הבאה

 בקשות לשנה הבאה, מחשבות, על רצונות, אשמח לשמוע ממכם

 merkazhugim1@gmail.com:ניתן לפנות במייל אל מרכז החוגים

 !יך להכניס צבע לחייםאני מקווה שנמש

 להתראות במרכז חוגים 

 טלי רון וצוות המדריכים

 

http://www.facebook.com/idkait
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 הפינה לילדים
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 ..חבר קו לנקודה

 
 
 
 



 27 

 
 
 
 

 איך לצייר
 -את הלו קיטי
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 איך לצייר את בוב ספוג
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 ...גיםמצאו את הדרך אל מרכז החו
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