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

יום ו'  7באפריל 7387

גיליון מס' 8301

הודעת המערכת

בשבוע הבא ,חג הפסח ,לא יצא "השבוע בכפר".
חג אביב שמח

הודעות משרד הוועד
שעות העבודה במשרד הוועד בחג הפסח
יום שני ערב חג הפסח00:11-10:11 -
בחוה"מ -משרדי הוועד יהיו סגורים למעט יום חמישי  20.4בין השעות 13:00-08:00
חג שמח וכשר מצוות הוועד

שעות פעילות של סוכנות הדואר בבית יצחק בחג הפסח
ביום שני ,ערב חג 01:11-10:11 01.4.01
00:11-00:11 00:11-10:11
בחוה"מ :יום ד' 00.4
00:11-10:11
יום ה' 0..4
01:11-10:11
יום ו' 04.4
01:11-10:11
ערב חג שני יום א' 00.4
חג שמח מצוות הדואר

אין פינוי גזם בחג הפסח
בשבוע הקרוב חג הפסח חל ביום ג'  00.4לכן לא יתקיים פינוי גזם.
אנו מבקשים מהתושבים ליידע את הגננים שאין להוציא גזם!
הפינוי הבא יתקיים ביום שלישי 00.4
אנא ,עזרו לשמור על כפר נקי לקראת החג

טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה
ביום א׳ ,כ״ז בניסן ,0..4.0101 ,בשעה  ,01:11יתקיים טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה ברחבה שלפני
האנדרטה בבית הקברות ,לזכר הנספים בשואה.
במרכז הטקס תעמוד השנה עדותה של גב׳ חנה רוזנשטיין ,שביחד עם אמה הצליחה לברוח מהמשרפות
באושוויץ-בירקנאו.
הציבור מוזמן!

חיילים מספרים
בערב יום הזיכרון השנה נמשיך במסורת של מפגש "חיילים מספרים" לאחר הטקס.
השנה יהיה המפגש בסימן  01שנה למלחמת ששת-הימים.
חיילים ,חיילות ,קצינים וקצינות שלחמו בזמן המלחמה ,או אנשים שתמכו בלחימה ולהם סיפור
אישי מעניין על המלחמה ושרוצים לחלוק אותו ,מוזמנים ליצור איתנו קשר.
כמו כן ,לכל המעוניינים לשתף ,נשמח לקבל תמונות אישיות של תושבי הכפר מהמלחמה עצמה
ומההוויה בארץ בזמן המלחמה .את התמונות ננסה להציג ולשלב במהלך אותו הערב .תמונות
כאלו רצוי שילווו בהסבר קצר (משפט או שניים).
המעוניינים להשמיע את סיפורם או לשתף אותנו בתמונותיהם ,אנא צרו קשר עם:
ג'ודי  ,104-000.041שלמה  ,104-40.0300עומר 104-3000040
אימייל לשליחת תמונותomer_katz@hotmail.com :
בתודה ,הצוות המארגן (שלמה ,ג'ודי ועומר)

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:
 .0להביא אך ורק ספרי קריאה וספרי ילדים במצב תקין (לא קרועים ,לא מוכתמים ולא
מקושקשים).
 .0המקום אינו מיועד לאנציקלופדיות ,מילונים וספרי לימוד (יש באינטרנט אתרים המעוניינים
בספרים אלו).
 ..הפרוייקט נועד -להחלפת ספרים בין התושבים ברוח השיתוף החברתי ,הקהילתי
וכתרומה לאיכות הסביבה.
קריאה מהנה לכולנו.
איריס פרידלנדר ,ועדת קהילה

ביטחון

תופעת הפריצות לבתים וגניבת הרכבים הינה בגדר מכת מדינה.
המענה שניתן ע"י גורמי אכיפת החוק פשוט לא רלוונטי לממדי התופעה במושב ובכל עמק חפר.
בשבועיים האחרונים נפרצו בתים בחלק המזרחי ,ברח' הורדים והחצב.
צוות המתנדבים עושה ככל יכולתו לצמצם תופעות אלו ע"י קיום סיורים במושב שכוללים הקמת
מחסומים בסיוע מג"ב.
בסוף שבוע שעבר נכשל ניסיון לגנוב רכב וסוכל המשך הפעילות של גנבי הרכב.
על מנת להגביר את היעילות אנו צריכים שיותר תושבים יירתמו למאמץ ויתנדבו לקחת חלק
בפעילות.
תקופת החגים הינה תקופה רגישה מכיוון שרבים יוצאים מהבית .אני מבקש ממי שנמצא במושב
להגביר ערנות ולהודיע על כל רכב או אדם חשוד שמסתובב ברחבי המושב.
חשוב להפעיל מערכות אזעקה חיצוניות ולמי שאין אז מומלץ לרכוש מערכת כזו,
כיום ניתן לרכוש מערכת אזעקה חיצונית במחיר סביר ביותר.
חיבור למוקד או הודעה לרב"ש/סייר ברגע שהאזעקה מופעלת קריטי לצמצום התופעה.
חג שמח ובטוח לכולם
איל גולן ,יו"ר ועדת ביטחון
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יום המעשים הטובים
יום ג' 00 ,במרץ ,הוקדש ברחבי הארץ כיום המעשים הטובים.
גם אצלנו נעשו מעשים טובים למען הקהילה.
תחילת הסיפור במכתב שהתקבל מהמועצה בו הם מכריזים על יוזמות שיתבצעו ברחבי העמק
למען הקהילה ובשילוב דורות .יוזמה שתתקבל ותאושר ע"י הממונים מ'רוח טובה' האחראית
ליום המעשים הטובים תתוקצב כדי לעזור בפרויקט.
כפי שאפשר לראות ,הוועד בשיתוף פעולה עם האגודה ,החליטו ליפות ולשפר את מראה מרכז
הכפר .לפני שנה הוחלט בוועד על הקמת גן ארץ ישראלי שיכלול את כל המתחם של בית פוירינג,
בית העם ,בית הכנסת וגן אורה .כבר בט"ו בשבט השנה ניטעו השלבים הראשונים.
כדי לעזור ולקדם עוד קצת את הפרויקט (שמתקדם לאט בעיקר בגלל תקציב מצומצם) החלטנו
לנצל את הצעת המועצה במסגרת 'יום המעשים הטובים' לקידום הגן .בתוכנית הייתה הקמת
סוכת גפנים ,כחלק מהגן הארץ ישראלי .קיבלנו אישור מעמית מוסקוביץ שהסכים להקים את
הסוכה בהתנדבות .חיפשנו קבוצת ילדים שתעזור לעמית ותשתול שתילים נוספים במתחם .קבוצת
הילדים שנבחרה הייתה קבוצת בני המצווה שחיפשו גם הם פרויקט ל'חותם בכפר' כנהוג בסיום
שנת בר המצווה.
כל המשתתפים בפרויקט קבלו חולצות 'יום המעשים הטובים' ,צבעו את העצים לסוכה בשמן
לשימור העץ ,חפרו בורות וערבבו מלט להקמת הסוכה ,עזרו בהגשת הקורות לעמית ולבנו ריף
שעזר גם הוא .בנוסף שתלו שתילים במקומות שסומנו להם כדי לעבות וליפות את הצמחייה
הקיימת כבר.
המועצה שלחה צוות מראיינים וצלמים דבר שהגביר עוד יותר את ההתרגשות .יום חווייתי עבר על
כולם.
תודה רבה לעמית וריף מוסקוביץ על העבודה המקצועית והאכפתית באמת ,הוקמה סוכה יפה על
הדשא של בית העם מעל אחד הספסלים.
תודה לאירית כרמי אמנון שפיר על ארגון בני המצווה וכמובן תודה לכל ילדי שנת הבר מצווה
שלקחו חלק בפרויקט.
איריס ,יו"ר ועדת חזות הכפר וג'ודי ,יו"ר ועדת תרבות

מועדון  06ונהנים
 יום שלישי  00/4בשעה  00:11נצפה בסרט לאנץ' בוקס
טעות נדירה של שירות משלוחי האוכל המפורסם במומביי מפגיש בין אישה נשואה לפקיד
בגיל העמידה ורוקמת ביניהם מערכת יחסים מיוחדת ,מלאה במיטב הטעמים והריחות
החמים של המטבח ההודי.
שחקנים :ירפאן קהן ,נוואזואדין סידיקוי ,נימראק קאור .במאי :ריטש בטרה
 ביום שלישי  00/4בשעה  01:00במועדון פייס ירצה לירון מילר סגן מנהל בנק הדם במרכז
הרפואי שיבא תל-השומר .נושא ההרצאה " :דם סמיך ממים".
להזכירכם :אחרי פסח ,בימי שעון הקיץ ,אין הסעה מאורגנת למועדון פייס ע"י אלי הנהג.
משתתף/ת שאינם יכולים להגיע למועדון בכוחות עצמם או ע"י בן/בת משפחה מתבקשים ליידע
את ליאת בוועד עד יום שני בצהריים כדי שנארגן הסעה ע"י מתנדב/ת.
למפגשים ,שמתקיימים פעם בחודש ,במועדון בקיבוץ מעברות ,תהיה הסעה.

ועדת  06ונהנים מאחלת חג פסח שמח לכל תושבי הכפר ומשפחותיהם.

מועדון קפה אירופה לניצולי השואה ודור שני
הנכם מוזמנים למפגש" :מי המציא את האופרה" על לידתה הדרמטית של הדרמה המוסיקלית
עם מיכאל שני  -מוסיקאי ,מנצח והמנהל המוסיקלי של המקהלה הקאמרית תל אביב
בקיבוץ מעברות ,יום רביעי  00.4.0101בשעה  .01:11אנא ,עדכנו אותנו על הגעתכם.
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בית הכנסת

חג שמח

מצווה היא הכתובה בתורה "ושמחת בחגך" לכן אנו מצווים כל חג האמור בתורה להיות שמחים.
רבים הם השואלים איך אפשר לשמוח כאשר צריכים לאכול מצות ומרור ...הרי בשמחה צריך
להגיש את האוכל המשובח ולא 'לחם עוני'.
אבל התורה מלמדת אותנו אחרת ,אנו צריכים לעשות את המוטל עלינו ולשמוח ,לא להתייחס
למצוות כאל עול שצריך לעשותו בעל כורחנו.
ולגבי הפסח ,נכון שאכילת מצות אינה נעימה לאלו שלא רגילים או לא אוהבים את המאכל ,אבל
היא מזכירה לנו את היציאה מהגלות שלא הייתה קלה כל כך ,וגם המרור מזכיר לנו רגעים
קשים .דווקא זיכרון זה צריך להפנים בתוכנו את המצב הטוב בו אנו נמצאים וללמוד כיצד
לשמוח במה שיש לנו.
שיהיה לנו קיץ בריא ושמח
חג שמח ,הרב נחום שיר
זמנים לחג הפסח
יום א' ,י"ג ניסן ,13.14.01 ,בדיקת חמץ החל משעה  ,03:.1מכאן ואילך מצניעים את החמץ
יום ב' ,י"ד ניסן - 01:10 ,סוף זמן אכילת חמץ .שורפים את החמץ הנשאר עד 00:00
התפילות בבית הכנסת יום ב'  ,מנחה וקבלת החג – 00:40
ליל הסדר נפתח בקידוש שהוא הכוס הראשונה מארבע הכוסות לא לפני השעה 03:.1
חג ראשון ,יום ג'  -שחרית  ,10:11אמירת הלל ,תפילת טל .מנחה 0:40
בחול המועד תתקיים תפילת שחרית מידי יום בשעה . 10:01
שבת חול המועד קבלת שבת  . 00:40שחרית  10:11אמירת הלל וקריאת "שיר השירים"
חג שני
קבלת החג :יום א'  ,03:11שחרית :יום ב'  , 10:11 ,01.14.01יזכור –  , 01:11מנחה 00:40
צאת החג יום ב'  01.14.01בשעה 03:01

קאנטרי בית יצחק מציג
יריד פסח בסימן מקומי
חוה"מ פסח  00.4.01בשעה  00:11ברחבת הבריכה
מסיבת בריכההופעות ומוזיקהדוכני אוכל ומטעמים מקומייםדוכני אומנות ותכשיטים -הפעלות לילדים

הכניסה חופשית לכולם!

 אפשרות להרשמה מוזלת לקאנטרי ביום זה –בחוה"מ פסח  00-01באפריל

הבריכה הקיצית תפתח את שעריה ללא תשלום
לכל תושבי בית יצחק וגוש חי"ה!
נשמח לראותכם חוגגים עמנו את החג

ההרשמה לפסח החלה!

מחירים אטרקטיביים לנרשמים למנוי קיץ לתושבי בית יצחק וגוש חי"ה
הטבה לילדים מנויים מתחת לגילאי  – 00אפשרות להכניס חברים בעלות מיוחדת של  ₪ 00לחבר
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התרמה שנתית ללניאדו
השנה מוקדשת התרומה לרכישת מכשיר אקו לב.
אנו קוראים לתושבי בית יצחק לתרום ,כבכל שנה ,ולהיות שותפים בהצלת משפחות.
את התרומות ניתן להעביר דרך יוסי סולימן ת.ד 00 .בכפר.
על כל תרומה תונפק קבלה מאושר לניכוי מס.

מכתבים למערכת

ז'ול וורן בבית יצחק
או מעשה בשדה תעופה
בגיליון מס'  0100של השבוע בכפר מיום  3בדצמבר ,מופיעה רשימה של ראש המועצה האזורית,
בקשר לבניית שדה תעופה בעמק חפר .הדבר הזכיר לי מקרה עליו אני עומד לכתוב.
המקרה קרה בשנות השישים של המאה הקודמת (כלומר לפני כחמישים שנה).
בימים ההם עבדתי במשרד החקלאות (שה"מ) ונאלצתי להגיע למשקי אצבע הגליל .קבלתי
אישור מיוחד לטוס לשדה התעופה במחניים ,ומשם להתלוות למדריך האזורי במכוניתו.
כמקובל ,בסוף החודש הגשתי דו"ח עבודה וכן חשבון הוצאות אש"ל ונסיעות.
כעבור מספר ימים קיבלתי מזכר בו כתוב שביום פלוני הגשתי חשבון על נסיעה של  11ק"מ בעוד
שבאותו יום טסתי לגליל .על המזכר היה חתום פקיד שכל עבודתו (במשרה מלאה) לשמור על
כספי משלמי המיסים מפני זייפנים.
לקבלת המזכר הנ"ל עניתי "לפקיד הז"ל הנ"ל" כהאי לישנא:
מאשר קבלת הערתך .ביום הנדון טסתי לגליל .הטיסה יוצאת משדה דב בשבע בבוקר .היה עלי
להיות בשדה דב בשש בבוקר בשביל "צ'ק אין" ובידוק בטחוני; מאחר ובשדה דב אין מלון על
מנת לישון שם ,וכן המטוס אינו עושה חניית ביניים בבית יצחק (עמק חפר) נאלצתי לנסוע עם
רכב השרות שלי לשדה דב (וחזרה) ועל הספידומר היו רשומים  11ק"מ ( .0לכל צד) אני מתחייב
בזאת בעתיד שאם להבא יהיה מלון בשדה דב ,ו/או הטיסה תצא יותר מאוחר ו/או המטוס
יעשה חניית ביניים בבית יצחק (עמק חפר) אני לא אסע  11ק"מ במכונית השירות שלי ביום בו
אני טס.
לסיכום :עברו כ 01-שנה מאז כתיבת אותו מזכר הזוי ומטורף וכעת נמצא מישהו שרוצה לבצע
שטות כזאת כדי לחסוך  11קילומטרים או כדי לשלשל לכיסו סכום נאה של "מרשרשים".
בברכה ,גוגי

מרפאת בית יצחק

סדנא לגמילה מעישון
אנו שמחים להודיע על פתיחת סדנא נוספת לגמילה מעישון.
הסדנא כוללת  0מפגשים ,אחת לשבוע ,ללא השתתפות עצמית.
היא תפתח ביום חמישי  00.10.0101בשעה .00:11
הסדנא מומלצת מאד עם תוצאות הצלחה של עד . 011%
להרשמה יש לפנות למרפאת בית יצחק 13-0000100
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תודות
אנו מודים להראל חורב שהתנדב להרצות במועדון  01ונהנים על הרשתות החברתיות והשפעתן
העצומה בכל תחום בחיינו.
הדגש בהרצאה היה על כוחו של האדם היחיד המכיר את רזי ההפעלה של הרשתות החברתיות
ויכולתו לחולל מהפכות בכל תחום ,בכל מקום בעולם ,במהירות רבה מבלי שיהיה נוכח פיזית
באותו מקום ,יישאר אלמוני ולא ידע מי הם חבריו ברשת .הראל התמקד במהפכת הרשתות
החברתיות במזה"ת מהאביב הערבי ועד פיגועי היחידים .ההרצאה הייתה מרתקת.
תודה רבה ממועדון  03ונהנים.

עם סיום השבעה למותו של אבינו וסבינו זאב שצר ז"ל אנו רוצים להודות:
לצוות המרפאה  -לד"ר אורן אברהם ,לד"ר מירב סבן ולאחות גליה תודה על הטיפול המקצועי
והמסור ועל הסבלנות ותשומת הלב.
לחברת קדישא ולעומד בראשה סער טאובר – תודה על הרגישות ועל עשיית עבודת הקודש.
לרב נחום שיר ולבאי בית הכנסת – תודה על החיבוק והתמיכה .
לתושבי הכפר הרבים שניחמו אותנו בימים קשים אלו.
שאול ויאיר שצר ובני משפחתם

ברכות
לירון ושירלי
מזל טוב להולדת הבת
אלונה
אחות לעופרי ויהונתן
נכדה לעמוס ומרגלית שלו
באהבה מכל משפחת שלו

פינת המודעה הקטנה
אלונה ורן

למכירה טיוטה פריוס שנת  ,0101יד ראשונה ,במצב מעולה
כ 00,111 -ק"מ.
למכירה רכב מסוג ניסן ג'וק דגם אסנטה ,שנת  41,111 ,0100ק"מ ארליכמן ירח
במצב מצויין
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