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

יום ו'  3במרץ 2017

גיליון מס' 1033

תרבות

לא מוותרים על המסורת....

חוגגים פורים במושב
היום ,יום שישי3.3.17 ,
 D.J גל ברמי
 בית העם בית יצחק
21:00 
 ₪ 50 כניסה ליחיד
 בר משקאות
המסיבה לתושבי הכפר וחבריהם
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עדלאידע 2017
זה קורה בעוד שבוע!!!

"עשורים  -תקופות בעבר ,בהווה ובעתיד"
המסלול בעמוד הבא...



שריינתם ביומנים? שבת הבאה 11.3.17
שעה?  10:00בבוקר הגעת עגלות ,ב 10:30-בבוקר יוצאים לדרך

 נרשמתם בוועד? המעוניינים להשתתף ,שטרם נרשמו – מהרו וצרו קשר עם מלי עד ליום ראשון
הקרוב!!
 קראתם את ההנחיות? הנה לפניכם:

לתשומת לב המשתתפים:
ניפגש בשעה  10:00בבוקר ברחוב הסביון ,משם תצא התהלוכה בשעה  10:30בדיוק!
יציאת העגלות הינה על פי סדר ההגעה .התארגנות ברחוב הסביון לכל אורכו מדרום לצפון.
הכניסה מרחוב האילנות לסביון בלבד .לא תותר כניסה מרחובות סמוכים!
עצירות מוחלטות לצמצום מרווחים יהיו ברחובות נירה פינת השרון והתמרים פינת השדות.
הקראת התוצאות וחלוקת הפרסים תיערך בחניית בית הספר בתום התהלוכה .הפרסים יחולקו על פי
הקטגוריות .נציגי הקבוצות יהיו אחראיים גם על קבלת הפרס וחלוקתו לחברי הקבוצה.
שימו לב להוראות הבטיחות המפורטות בעמוד הבא .נציג כל קבוצה יהיה אחראי על מילוי הוראות הבטיחות.
ביום שישי ,9/3/2017 ,בשעות אחה"צ תעבור מלי עם מהנדס הבטיחות כדי לאשר את כשירותן של
העגלות .אנא דאגו שאחראי הקבוצה והצוות שבונה את העגלה יהיו בשטח במידה ויידרשו שינויים או
תיקונים .את התיקונים ,אם יהיו ,חייבים לבצע עד תחילת המסע אחרת העגלה לא תוכל להשתתף.
לנוחיותכם חניית רכבים פרטיים במגרש החניה מזרחית לגן החרובים.
אנא הצטיידו בבקבוקי מים אישיים למשתתפי התהלוכה.

לתשומת לב התושבים:
החל מהשעה  10:15יחסמו הכבישים על ציר התהלוכה ,ולא תתאפשר בהם הנסיעה – היערכו בהתאם.
התהלוכה תצא מרחוב הסביון ,שיהיה סגור פרט לבעלי העגלות המשתתפות באירוע.
רחוב העליה -חד סטרי מדרום לצפון וסגור במקטע התהלוכה .רחוב החבצלת יהיה סגור בזמן האירוע.
מחסומים וסדרנים יהיו בצמתים במסלול .נא הישמעו להוראותיהם.
אנא הימנעו ,ככל הניתן ,מחנייה ברחוב העליה וברחוב הסביון.
אנו מבקשים מהתושבים הגרים על הציר בו תנוע העדלאידע ,להימנע מנסיעה סמוך לשעת התהלוכה וכן
להימנע ככל הניתן מחניית כלי הרכב על הציר.
נשמח כמובן לראות את אורחיכם ומשפחותיכם ,אך משיקולי בטיחות ,אנא הימנעו מהעלאת ילדי האורחים
לעגלות.
שיפוט:
כבכל שנה ,כל קבוצה תיבחן ע"פ הקריטריונים הבאים:

*מקוריות

*מורל *ניראות העגלה והמשתתפים
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*הכנה עצמית של התלבושות והמיצגים

אוטוטו זה קורה.....

מסלול עדלאידע 2017

תיאור המסלול:
התכנסות ברחוב הסביון -הכניסה מכיוון דרום בלבד
המסלול :מרח' העליה> דרך נירה> דרך השרון> התמרים> דרך השדות> סיום בחניית בית הספר

נקודת
התחלה

נקודת
סיום

הוראות בטיחות לתכנון מיצגים לקבוצות המשתתפות:












עלייה על העגלות וירידה מהן מותרות רק במצב של עצירה מוחלטת.
גובה העגלה כולל התפאורה לא יעלה על  4.20מ' מעל פני הכביש.
יש להתקין מדרגות קבועות/זמניות בצמוד לכל עגלה אשר תסיע נוסעים.
כל עגלה תיבדק יום קודם ,לאחר סיום בנייתה ,ותאושר רק לאחר אישור ו/או הסדרת הליקויים.
כל עגלה תיגרר ע"י כלי רכב מורשה בלבד ותותר לבעלי רישיון נהיגה תקף ,שמותאם לסוג כלי הרכב.
הנהיגה בכלי הרכב תתבצע ע"פ כללי הבטיחות הנהוגים בכבישי הארץ.
יש להתקין מעקה בטיחות קשיח בגובה של  1.10מ' לפחות בכל עגלה אשר תסיע ילדים.
בצמוד למושב נוסע יחיד יותקן מאחז יד ,לפחות בצד אחד של המושב.
לכל עגלה אשר תסיע ילדים/מבוגרים יתלווה מבוגר ,אשר יוגדר כאחראי עגלה.
אין להתיר הסעת נוסעים על העגלה מעבר למספר אשר נקבע מראש.
מהירות הנסיעה במהלך העדלאידע לא תעלה על  5קמ"ש.

3

משולחן הוועד

סיפור עובר

יש לכם ספרים שסיימתם לקרוא?
אנו מזמינים אתכם להעביר אותם הלאה ולאפשר לקוראים אחרים ליהנות.
העמדנו לשירותכם שתי עמדות ספרים :האחת בכניסה לגן אורה והשנייה בכניסה למועדון הפיס.
העמדות מיועדות לספרי קריאה בלבד למבוגרים ולילדים.
אתם מוזמנים לתרום ולקחת (ולא להחזיר) לעמדת הסיפור עובר.
אנו מבקשים:
 .1להביא אך ורק ספרי קריאה וספרי ילדים במצב תקין (לא קרועים ,לא מוכתמים ולא
מקושקשים).
 .2המקום אינו מיועד לאנציקלופדיות ,מילונים וספרי לימוד (יש באינטרנט אתרים המעוניינים
בספרים אלו) .נשמח לקבל המלצות מתושבים היודעים על אתרי אינטרנט ומקומות למסיר
ספרים אלו..
 .3הפרוייקט נועד -להחלפת ספרים בין התושבים ברוח השיתוף החברתי ,הקהילתי ותרומה
לאיכות הסביבה.
קריאה מהנה לכולנו.
איריס פרידלנדר ,ועדת קהילה ,ועד מקומי בית יצחק -שער חפר

חזות פני הכפר

עמדות פינוי גזם
במסגרת שיפור השירות לתושב ומתוך רצון לספק את המענה הטוב ביותר לכם התושבים ,הוועד
המקומי החל בהנחת משטחי בטון לפינוי גזם.
כרגע הונחו משטחים ברחובות:
הנרקיס :צומת הנרקיס הבנים.
המגדל :ליד מגדל המים ,בכניסה להרחבה ,ליד רחוב החצב וליד הבריכה.
הוורדים :שני משטחים.
החצב :שני משטחים.
הגנים :שני משטחים.
בהמשך נוסיף משטחים נוספים.
אנא ,הניחו את הגזם על משטחים אלו (במקומות הקיימים).
במקומות בהם אין משטחים אנו מבקשים להניח את הגזם בשטח הציבורי מבלי להפריע לתנועת
הולכי הרגל ולא לחסום כבישים.
להזכירכם...
פינוי הגזם מתבצע אחת לשבוע בימי שלישי .את הגזם מוציאים מיום א' בבוקר ועד יום ב' בערב.
.
צמחייה פולשת
באחריות כל תושב לוודא שהגדר החיה שלו ,הגובלת בשטח הציבורי (מדרכות ודרך) ,תהיה גזומה
ולא פולשת לשטח הציבורי.
לידיעתכם -פקח המועצה מגיע למושב על מנת לבדוק את חזות ישובנו .
תפקיד הפקח להקפיד שכל חוקי העזר של המועצה מיושמים במושב .למפירי החוק יינתנו קנסות.
בואו נימנע מכך.
תודה לכל התושבים שאיכות חיי הקהילה והסביבה חשובה להם
שמנקים ,גוזמים ושומרים על איכות הסביבה ואיכות החיים בכפרנו.
בברכה
תשתיות -רמי בלו ,חזות הכפר -איריס פרידלנדר וועד מקומי בית יצחק שער חפר
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תרבות עמק חפר

ביום רביעי  8.3.17החל מ ,19:30-בבית העם בבית יצחק
לרגל יום האישה הבינלאומי:
הקהילה בשלוחה" :ערב נשי-אישי ובשבילי"

בתוכנית:
"חלונות ליוצרות" –הצגת עסקים ותחומי עיסוק (כולל כיבוד קל):
נשות השלוחה שהינן בעלות עסקים ,נותנות שירות ,יוצרות.
המעוניינות להציג את תחומי עיסוקן יתקשרו
לתחיה ברקו  052-2902303או לחני מיטרני-שפיגל 052-3843951
הצגה" :שירלי ולנטיין"  /תיאטרון "מראה" עם השחקנית קארין מרום
מחזה מאת :וילי ראסל  /בימוי ועריכה מוסיקלית :הראל קרטס /
עיצוב תפאורה ותלבושות :בלה חבצקין  /עיצוב תאורה :מאיר אלון
סיפור על אישה ,שבסבך חיי השגרה המשעממים ,מגלה מחדש את האושר ,האומץ והאהבה
העצמית .הסיפור הוא משל על גילוי הכוחות הפנימיים ומציאת האומץ להגשים חלומות ותקוות
שאבדו.
מחיר - ₪ 40 :מומלץ להירשם להצגה מראש באתר המועצה WWW.HEFER.ORG.IL

תחרות הסיפור הקצר  -לקראת שבוע הספר
"קול קורא"  -תחרות הסיפור הקצר 2017

לכבוד שבוע הספר העברי לשנת תשע"ז  ,2017 -תתקיים גם השנה תחרות הסיפור הקצר .התחרות
פתוחה לכל תושבי עמק חפר.
התחרות תתקיים בשתי קטגוריות :קטגוריית נוער וקטגוריית מבוגרים.
המעוניינים להשתתף בתחרות ישלחו סיפור אחד בלבד בשלושה עותקים לכתובת הבאה:
"תחרות הסיפור הקצר" ,הוועד המקומי בית יצחק שער-חפר.
יש להכניס את שלושת העותקים למעטפה אחת.
שם הכותב ,קטגורית הסיפור (נוער או מבוגרים) כתובת ומספר הטלפון שלו ייכתבו על גבי המעטפה
או על פתק נלווה בתוכה (ולא על גבי דפי הסיפור) .אין לשלוח סיפורים בדואר האלקטרוני!
הסיפורים ייקראו בעילום שם על ידי חבר שופטים.
כללי התחרות:
 .1הסיפורים ייכתבו בשפה העברית בלבד ,ויכללו עד  2,500מילים.
 .2על הסיפור להיות פרי יצירה מקורית של המשתתף ושלו בלבד.
 .3כל משתתף רשאי להגיש לתחרות סיפור קצר אחד בלבד ,פרי עטו.
 .4המועד האחרון להגשת סיפורים לתחרות הוא – .21.5.2017
 .5את הסיפורים יש לשלוח ל"וועד מקומי בית יצחק".
 .6הסיפורים ושמות מחבריהם יפורסמו ע"י המערכת.
לשלושת כותבי הסיפורים הנבחרים בכל קטגוריה יוענקו פרסים (שוברים לרכישת ספרים) בערב
מיוחד ,בהשתתפות הסופרת איריס אליה כהן ובליווי מוסיקלי של גבריאל הדר ,שיתקיים ביום ד'
 ,14.6.2017בשעה  20:00בבית העם בבית יצחק.
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נוער בית יצחק
עדכונים
טיול ז'-ח' לחרמון -בשישי האחרון בשעות הבוקר המוקדמות חניכי שכבות ז'-ח' יצאו באופן אזורי
צפונה לחרמון .החניכים נהנו מהשלג ומהחברה .הגיבוש יחד עם מדריכי הקבוצות מהתנועה
וחבריהם במועצה האזורית בעל ערך רב!
השתלמות שכבת ח' -בסוף השבוע חניכי שכבת ח' בתנועה מקיימים השתלמות סניפית יחד עם
מדריכי הקבוצה! מטרת ההשתלמות היא סיום העברת תכנים הנוגעים בשנת ח' ותחילת שלב
ההתנסויות המרגש .כמובן יחד עם זאת צפויים יומיים מגבשים ומהנים .שיהיה בהצלחה!
בישולי שדה -ביום שלישי נערכה פעילות שיא בנושא בישולי שדה ע"י צוות הפעילים בסניף .יוזמה
מבורכת ,כל הכבוד לפעילים שהדריכו את הקבוצות ובנו את המערכים ולעומר שפירא רכזת
הפעילים שליוותה אותם לאורך הפרויקט.

מה עוד לפנינו?
עדלאידע  -2017חג פורים מתקרב אלינו וכמו בכל שנה אנו מציינים את החג באירוע עדלאידע חגיגי
בכפר! כל שכבת גיל בוחרת נושא ובונה עגלה לכבוד האירוע .תהליך החשיבה על נושא ורעיונות
לעגלה ,העשייה והעבודה יחד מייצרת אינטראקציות חברתיות מיוחדות ומפתחת כישורים
ומיומנויות כמו לקיחת אחריות ,יוזמה ,עצמאות ,יצירתיות ושיתוף פעולה .מאחלים לכל השכבות
בהצלחה ועשייה מהנה ומגבשת .נתראה ב 11.03-
טיול פסח תנועת הנוער  – 4-2.04גם השנה בפסח נצא לטיול! והפעם צפונה לאזור הכרמל הירוק
והיפיפייה! הלינה תתקיים בחניון יער עופר ,ונטייל במסלולים :יער עופר ,נחל רקית ורכס אצבע.
עלות הטיול הינה  .₪ 390בימים הקרובים תיפתח ההרשמה דרך לינק שיישלח אליכם לפלאפון
ולמייל.
צעדת תנועת הנוער! תנועת הנוער "האיחוד החקלאי" חוגגת  30שנה ולכבודה נצא לצעדה יחד עם
כל יישובי התנועה והקהילות .הצעדה הינה חלק מטיול פסח .ביום השלישי של הטיול נצא מאזור
הכרמל למרכז הארץ לחגוג יחד אתכם! פרסומים ישלחו אליכם .נשמח לראות אתכם ב 4.04-יחד
איתנו!
טיול הכנה לצוותים לקראת פסח 18-17.03 -שישי שבת!
צוות בית יצחק 2017-2016

" אם ברצונך שאנשים יראו דברים באופן שונה,
קח אותם למקום בו לא היו מעולם( " .ארנסט המנגווי)
 Noarby08@gmail.comשחר גצלר 052-851-5865
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שנת ה  30לתנועת הנוער
צעדת תנועת הנוער ,חוגגים  30שנים של פעילות
לרגל שנת ה  30לתנועת הנוער תתקיים צעדת תנועת הנוער  -אירוע שיא לחניכי התנועה ולקהילות
היישובים ביום האחרון של טיול פסח התנועתי.
הצעדת מתקיימת בתאריך  , 4/4/17יום שלישי.
בתכנית:
שני מסלולי צעדה לבחירה:
 )1מסלול תנועתי –  5קילומטר – נקודת התחלה במתחם המועצה האזורית דרום השרון.
 )2מסלול משפחות –  1.5קילומטר – נקודת התחלה בגן הלאומי מקורות הירקון.
שני מסלולי הצעדה נפגשים בגן הלאומי תל אפק ,שם יתקיים הפנינג תנועתי חגיגי וגדול -
תחנות והפעלות ,ג'ימבורי לקטנטנים ,הדרכות של רשות הטבע והגנים ,יצירה ועוד!
מעמד סיום מרגש  -הופעה של אמן מוזיקלי לכל הגילאים.
תיפתח הרשמה ייעודית לצעדה עבור התושבים – נעביר קישור להרשמה בשבועיים הקרובים.
עלות הצעדה –  ₪ 30למשתתף .חניכים שמגיעים מטיולי פסח מגיעים לצעדה כחלק מהטיול ולא
נדרשים בתשלום.
הצעדה מיועדת להורי החניכים ,תושבים מהקהילות ,משפחות ,חברים ושותפים.
רון זלדמן ,מזכ"ל תנועת הנוער של האיחוד החקלאי

מועדון  60ונהנים
 7.3.17 בשעה  17:15במועדון פייס ,מפגש פורים -קרנבל במוסיקה הקלאסית עם ילנה צ'ודוקוב.
בהרצאה משעשעת לוקחת אותנו המוזיקולוגית ילנה צ'ודוקוב אל עולמן היפה של היצירות
שגורמות לנו לצחוק .ההרצאה מלווה בסרטונים עם ביצועים של מוסיקאים גדולי שם ובנגינה של
המרצה.
 14.3.17 בשעה  18:00במועדון לחבר בקיבוץ מעברות ,הרצאה של ד"ר אבי זלבה "האדם שבתוך
המדים" ,סיפורו האישי של קצין משטרה בירושלים.
הרשמה להסעה אצל ליאת במשרד הוועד טל 09-8611789 .עד יום שני בצהריים.

מקומות אחרונים לטיול לדרום ספרד
למחזור ראשון בתאריכים17-10.5.2017 :

"עלובי החיים" – סבתות/סבים ונכדים
יום שני ה( 13.3.17 -שושן פורים) בשעה  16:00אולם רובינא  -תיאטרון הבימה ,תל אביב.
מחיר למבוגר , ₪ 200 :מחיר לנכד ₪ 180 :מתאים לנוער מגיל .16
כולל :הסעות הלוך ושוב ,כרטיסים במקומות הטובים ביותר .כל הקודם זוכה.
** ההרשמה בתשלום בלבד במשרד הוועד ** לאחר התשלום לא ניתן לבטל**
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בית הכנסת

במוצ"ש כולנו בבית העם
במוצאי שבת  11.03.17בשעה 19:00
כולנו באים לבית העם ,נשים וגברים ,והורים עם ילדים מחופשים,

לקריאת המגילה בפורים

מיד לאחר הקריאה נערוך בין המשתתפים את
"הגרלת פורים"
איזו הגרלה ...יהיו הגרלות למבוגרים ולילדים
כרטיסים ממוספרים יחולקו בכניסה
אופניים ,כדורים מקצועיים ,משחקים וכל מיני דברים טובים...
גם למבוגרים יוגרלו פרסים מעניינים ופורימיים ...
חבילת ממתקים תחולק לכל ילד
אווירה מחשמלת וחוויה סוחפת
אל תחמיצו
ועד בית הכנסת
שחרית בפורים :יום א'  12.03.17בשעה  06:20קריאת המגילה בבוקר .07:10
זמני התפילות
החל מהשבת הקרובה קבלת שבת בימי שישי בשעה .17:30
כל בוקר תפילת שחרית בשעה .6:20
בתענית אסתר  -תפילת מנחה בשעה .17:15

אימונים אישיים לנוער בית יצחק!



קאנטרי בית יצחק

מחירים נוחים לבני נוער (-14גיוס)
אפשרות לאימונים בזוגות
ליווי צמוד של צוות מדריכים מקצועי

המגדל  ,17בית יצחק

098338090

מועצה אזורית
חיסון נגד כלבת
ביום ראשון  05.03.17בין השעות  ,09:30-09:00נבצע חיסון נגד כלבת ע"י בית העם.
מחיר החיסון כולל רישיון ₪ 370.00 :לכלב(ה) לא מסורס/מעוקרת,
 ₪ 53.50לכלב(ה) מסורס/מעוקרת ₪ 68.00 ,לכלב לא מעוקר מגיל  9שנים.
 ₪ 73.00מחיר שבב.
יש להביא את הרישיון שנשלח אליכם כשהוא משולם!
החיסון בישובים נעשה אחת ל 6-חודשים .יש לחסן כל כלב פעם בשנה.
כמו כן ,ניתן לחסן בכל יום חמישי בבוקר בין השעות  8:30 – 7:30בבניין המועצה או אצל רופאים
פרטיים שהם מחסנים מורשים .מס' טלפון לבירורים .09-8981670 :
בברכה ,ד"ר אודי לבל ,מנהל המחלקה הווטרינרית
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מרפאה

ביום ד' ה 8.3בשל הפסקת חשמל ,המרפאה תעבוד במידה חלקית בלבד ולא יהיו בדיקות דם.

צוות חיילים מבקש לעדכן בתאריכי גיוס ושחרור.
ניתן להודיע במשרד הוועד או לכל אחת מאיתנו .אילנה  054-4731993אהרונה 052-2240437
תודה ,אילנה ואהרונה.

תודות

ברצוננו להודות לרב שיר על ההספד המרגש לאמנו ואחותנו חביבה ועל הליווי במהלך השבעה
והתמיכה במשפחה לאורך כל החודש.
תודה לחברה קדישא על הטיפול המסור.
משפחת הלה

ברכות

כל הכבוד!
לבתיה ואליעד פרידלנדר ,שאול וסימה מקורי ,גדי ושלומית שניצר ,יוסי וטלי יוגב,
זאביק ואהרונה נוי ,רועי ורותי קלעי ,מיכי ויונתן הנן ,אירית ואריה סמולנסקי,
ניצן ודויד גוק ,ירון לצרוס ,אשר זיו
לקבוצת השביליסטים המתמידים!
ברכות עם סיום "שביל ישראל" מדן ועד אילת!
הוכחתם שאפשר גם לאט וגם בטוח....
כל הכבוד!!
מהחברים בבית.

הודעה חשובה
שחקני הכדורמים של הפועל בית יצחק (גילאי  )14עלו לגמר גביע המדינה!

המשחק (מול טבעון) יתקיים בבריכה בווינגייט ביום שבת הקרוב ,בשעה .15:30
הסעה למעודדים תצא מהמרכולית בשעה .14:30
לפרטים צרו קשר עם רגב גורן /054-4398969או עם טלי אלוש אבן 052-2563313

כולם מוזמנים לבוא לעודד!

פינת המודעה הקטנה
נמצאה רצועת הולכה לכלב .אבדה ברציף הורדת הילדים בבית
הספר .נמצאת במשרד הוועד
באווירה שקטה בקליניקה של ליטל :טיפולי פנים ,פדיקור
ומניקור רפואי ,ג׳ל על ציפורן טבעית ,שעוות ,עיצוב גבות ושפם
לנשים וגברים כאחד.
למכירה יונדאי לנטרה סטיישן שנת  96ידנית .יד שנייה שמורה.
.₪3500
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ליטל דותן (לנדאו)

052-8295138
052-6895984

