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משולחן הוועד

עם סיום ההתקשרות בת  3השנים עם חברת 'תם אבטחה' פרסמנו מכרז חדש ובו זכתה חברת
'בן ביטחון'.
חברת בן ביטחון תחל את פעילותה בכפר ב.51.8.7152-
ההתקשרות עם החברה החדשה ממשיכה להתבסס על פעילות אבטחה רציפה בכפר באמצעות
סיירים/כוננים ברכב סיור –  72שעות ביממה.
אבטחה רציפה זו בכל שעות היממה מבטיחה הגעה מהירה – תוך כ 3-דקות -לכל מקום בכפר בו תופעל
מערכת מיגון ואליה יוזעק הסייר/הכונן מהמוקד.
תגובה מהירה היא הדרך היעילה לצמצום מעשי גניבה ופריצות בהנחה שבבית מותקנת מערכת מיגון
שהופעלה.
לעידוד התושבים להתחבר למוקד נקבע בהסכם עם בן ביטחון תעריף חודשי נמוך משמעותית
מהמקובל שיעמוד על  ₪51לבית (כולל מע"מ).
אנו ממליצים לכל התושבים להתחבר לשירותי המוקד.
חברת 'תם אבטחה' ממשיכה לתת שירותי מוקד למנוייה עד שיסתיים תהליך המעבר לחברה החדשה,
אנו מעריכים שתהליך זה יארך מספר שבועות.
חברת 'בן בטחון' תקיים ימים מרוכזים להעברת מנויי 'תם אבטחה' למוקד החדש.
בגיליון "השבוע בכפר" הבא נפרט מועדים אלה.
אנו מבקשים להדגיש בפני המנויים של 'תם אבטחה' כי בהסכם החתום עם הוועד התחייבה החברה

"לאפשר לבעל הנכס להתנתק ו/או להתחבר למוקד אחר בכל עת ללא תשלום קנס כלשהו על הניתוק
או המעבר למוקד אחר".
תושבים המנויים ב'בן בטחון' ישלמו את התעריף החדש.
חברת 'בן בטחון' הינה חברה בעלת שם ארצי ,מנוסה ומקצועית .אנו שמחים על זכייתה
במכרז ובטוחים שתיתן שירות איכותי לתושבים.
בהזדמנות זו נודה לחברת 'תם אבטחה' שמסיימת תקופה של  3שנים במתן שירותי אבטחה בכפר.
בעוד מספר שבועות נקיים כנס תושבים בהשתתפות נציגי חברת 'בן ביטחון' ובו נפרט את מרכיבי
האבטחה והשמירה .פרטים יפורסמו בגיליונות "השבוע בכפר" הקרובים.
לשאלות ותשובות אפשר לתקשר בדף הפייסבוק של בטחון בית יצחק.
בברכה,
הרצל חסון
יו"ר הוועד

איל גולן
יו"ר ועדת הביטחון

מכולה לאיסוף גרוטאות ביתית
המכולה תוצב השבוע( 8.3 ,יום חמישי עד ראשון בבוקר)
במרכז המיחזור בבית יצחק
המכולה מיועדת לפינוי גרוטאות ביתיות בלבד!
אין להכניס פסולת חקלאית וציוד חקלאי ,פסולת בניין ,צמיגים ואסבסט.
אין להשאיר גרוטאות מחוץ למכולה( .אם המכולה מלאה המתינו למועד הבא)

Save The Date
שבת2.9.71 ,

חג המים

מרוץ בית יצחק-שער חפר ה4-
ע"ש שי עופר ז"ל
יוצא לדרך!
יום שישי1..5..1.52 ,

כולם מוזמנים להירשם באתר4 SPORT LIVE :
ללחוץ על תמונה מרוץ בית יצחק ולהירשם.

יום שבת 5..8.52
מופע אופרה
זמרת האופרה זלטה בליווי פסנתר.
נפגש לקפה ועוגה החל משעה .52:11
הקונצרט יתחיל בשעה .52:31
מוזמנים כולם -הורים ,ילדים וסבים.
להתראות ,יעל ברקאי.
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השבוע בקאנטרי בית יצחק
יום ראשון  – 6.8מופע לילדים "טוויגי – גיבור הבריאות" בשעה 52:11
יום שני  – 2.8שחייה לילית והקרנה של סרט לכל המשפחה 71:11
יום שלישי  – 8.8סדנת יצירה לילדים 52:11
יום חמישי  – 5..8זומבה במים עם ליעד לכל המשפחה 55:11
יום שישי  – 55.8הולה הופ עם קרן לכל המשפחה 57:11
בית הספר לשחייה  -הכינו את ילדכם לחוגי השחייה השנתיים של הקאנטרי!

לימוד שחייה בקבוצות קטנות (עד  1ילדים)
אפשרות לשיעורים פרטיים  /זוגות
קבוצות שיפור שחייה לילדים
----------------קבוצות אימון שחייה למבוגרים
שחייה טיפולית  /אלכסנדר במים  /הידרותרפיה
הנחה למנויים!

היכונו לפתיחת שנת החוגים החדשה!
בקרוב תחל ההרשמה לחוגי הילדים לשנת תשע"ח והשנה הכנו לכם חוגים חדשים ומדליקים!
חוג היפ-הופ ,חוגי בלט וג'אז ,קפוארה ,זומבה ,חדר כושר לילדים ,דניס הישרדות והרשימה ממשיכה...
חוגי הילדים (למעט בית הספר לשחייה) כלולים במנוי משפחתי משולב
*חוגי הילדים מתקיימים  51חודשים בשנה
נשמח לראותכם – קאנטרי בית יצחק
את שעות הפתיחה של הבריכה ניתן למצוא באתר האינטרנט שלנו ,או בטלפון 1.-83881.1

מהמערה לחדר הישיבות
מפגש מעורר השראה עם איתי בוצ'ן  -שותף וסמנכ"ל שיווק בחברת LIONS RTJ

 ,5.:31 – 52:31 ,52.8.52במרכז היזמות ירוק  -עמק חפר
סיפורים הם חלק מהחיים שלנו מהרגע שאנחנו נולדים ועד לרגע שבו אנחנו עוצמים עיניים .סיפור טוב
 מעבר לחוויה מבדרת  -הוא כלי עצמתי שיודע להניע צבאות ,לסחוף קהלים וגם לייצר עסקים.במפגש נבחן מאיפה הוא מגיע? כיצד הוא משפיע על המוח האנושי? מי מספר לנו סיפורים? וכיצד נוכל
לרתום את הכוח הזה לטובתנו?
בואו להטיל ספק בפרדיגמות….
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום אבל מותנית בהרשמה מוקדמת באתר:
http://www.yarok-hok.com
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ברכות
מברכים את בננו נדב אפורי
עם סיום שנת השרות באיחוד החקלאי
ובפתח גיוסו לצה"ל,
מאחלים הצלחה והנאה
מתוך בריאות איתנה,
המשפחה האוהבת
אמא ,אבא ,עדן ,ניב ושירה

הודעות
הודעה מהמרכולית
החל מיום ראשון  53/8ישתנו שעות הפעילות של המרכולית בבית יצחק:
שעות
ימים
12:11-71:11
בימים א'-ד'
12:11-75:11
בימי חמישי
12:11-50:11
בימי שישי
צוות המרכולית

פינת המודעה הקטנה
 .5למסירה לול לתאומים במצב מצוין עם מזרון וסדין
.7מחפשת מיטת נוער מתקפלת
דרושים תושבי הכפר לעבודה כסיירי ביטחון בכפר.
גילאים.11 - 75 :
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יעל גלבוע

111-1.12212

איל

113-8718737

