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גיליון מס' 6017

יום שישי ,כ"א בחשוון תשע"ח 60 ,בנובמבר 7067

הודעות הוועד

גרוטאות ביתיות בלבד
מיום חמישי  .119911.90בשעה  .0:..עד יום ראשון  9119911.90בשעה  .0:..תוצב ,במרכז המיחזור
בבית יצחק ,פינה לפינוי גרוטאות ביתיות בלבד1
להזכירכם :אין להשליך פסולת חקלאית ,פסולת בניין ומוצרי חשמל למיניהם 1
את הקרטונים ומוצרי הנייר יש להעביר למרכזי המיחזור1
תושבים המעוניינים להעביר מוצרי חשמל וגרוטאות גדולות (ספות ,ארונות ועוד) מתבקשים
לפנות למלי בטלפון 1 .51-1113219
אנו מבקשים לא להשליך גרוטאות מחוץ למתחם המוגדר 1המקום מצולם  12שעות ביממה1
איריס פרידלנדר ,יו"ר ועדת חזות הכפר

ביטחון

עדכון מוועדת הביטחון
לאחר תקופה ממושכת ללא אירועים בכפר חווינו לפני שבועיים ניסיון גניבת רכב 1לפי מה שאנחנו
מצליחים להבין :כנראה שלא הצליחו להניע את הרכב ואז התכוונו לפרוץ לבית לנסות ולגנוב את
המפתחות 1על מנת לפרוץ לבית שברו את אחד החלונות ,דבר שהעיר את הדיירים ועקב כך הגנבים
ברחו1
בשבוע שעבר חולקו מגנטים עם מספרי טלפון מעודכנים של הסייר והרב"ש ,אנא שמרו את המגנט
במקום נגיש לכם ובנוסף הכניסו את המספרים המעודכנים לזיכרון בטלפונים הניידים שלכם1
לשמחתנו ,מספר התושבים שהצטרפו למוקד החדש שאנו עובדים איתו ,בן בטחון ,גדל משמעותית1
עדיין יש מספר רב של תושבים שאינם מחוברים למוקד1
אנו ממליצים לכלל התושבים להתחבר למוקד ,לתפיסתנו החיבור למוקד מקטין משמעותית את
המוטיבציה לפרוץ ,ובמקרה של פריצה מצמצם את הזמן שהגנבים נמצאים בתוך הבית ומונע נזקים
משמעותיים בתוך הבית1
במסגרת ההתקשרות שלנו עם חברת בן בטחון:
 19למי שכבר יש מערכת מיגון ,חברת בן בטחון מציעה משדר רדיו אלחוטי במחיר של  16.ש"ח לא
כולל מע"מ ,דבר שמשפר את רמת המיגון ומסייע במקרה של נפילת קו הטלפון מסיבות כאלו או
אחרות1
 11למי שאין מערכת מיגון ניתן ליצור קשר עם המוקד ולקבל הצעה למערכת מיגון בסיסית במחיר
הוגן1
חשוב שנמשיך להיות ערניים לתנועות חשודות במושב 1בכל חשד לפנות מיד לסייר או לרב"ש1
סוף שבוע שקט ,איל גולן

מועדון  06ונהנים
 יום שלישי  92199בשעה  90:..במועדון לחבר בקיבוץ מעברות ,הרצאתו של מנחם טילמן,
"פרשת אירנגייט -מה באמת קרה לעמירם ניר" עמירם ניר ,בעלה הראשון של ג'ודי מוזס,
היה יועץ ראש הממשלה למלחמה בטרור וניספה בתאונת מטוס 1מה באמת קרה לו?
כניסה חופשית הכוללת כיבוד קל!
 יום שלישי  19199בשעה  90:95במועדון פייס ירצה אלכס בק ,תושב הכפר ,בנושא :חסידי אומות
עולם ,סיפורם של אותם אורות אשר הבליחו באפלת אירופה 1חוויות של מפגשים אישיים1
 יום שלישי  10199בשעה  90:95במועדון פייס תרצה חיה לבני בנושא :יש לי כינור -הרצאה
וקונצרט מוסבר 1חיה מקרבת את מאזיניה אל הכינור "מלך כלי המיתר" ברפרטואר מגוון הכולל
מוסיקה קלאסית ,צוענית ומוסיקת נשמה יהודית וישראלית1
הסעות למועדון פייס ,האיסוף יחל בשעה  96:25מהבתים1
הסעות פעם בחודש למעברות ,האיסוף יחל בשעה 190:95
מצטרפים חדשים להסעה או ביטולים מתבקשים להתקשר לדבורה .51-3125663
או ישירות לאלי הנהג .51-319-99.1
* חדש * חדש * חדש *

"מהפכת התקשורת והרשתות החברתיות"
השינוי שכולנו חווים במהלך מהפכת המדיה הדיגיטלית והאופן שבו משתנה שדה הקרב1
סדרת הרצאות המאפשרת להצטרף לעולם עדכני המתנהל דרך התקשורת ולהתחבר למציאות חדשה1
מרצה :ד"ר יניב לויתן – מרצה בכיר בטכניון ,באוניברסיטת חיפה ובמכון אבשלום1
המפגשים יתקיימו בימי שני בין השעות  91:3.-90:..בקיבוץ מעברות
* לא תתאפשר כניסה חד פעמית1
** הקורס יפתח במידה ויהיו מספיק נרשמים1
מחיר 1₪ 20. :הרשמה ישירות דרך מחלקת ותיקים – מרכז קהילתי אזורי עמק חפר .1-0109632

חנוכייף עם סבא וסבתא
ממשיכים לטייל בחופש סבתות סבים ונכדים לפארק מיחזור חירייה ולמרכז הישראלי לכלבי נחייה
 90191190יום שני 1איסוף באלונית משמר השרון  /עין החורש
 1.191190יום רביעי 1איסוף ב Mהדרך  /אלונית משמר השרון
שעת יציאה (בבוקר) תעודכן כשבוע לפני הטיול
מחיר למשתתף ₪ 9..
ההרשמה בישובים אצל הרכזים בתשלום בלבד 1מספר המקומות מוגבל! כל הקודם זוכה!
* ביטול השתתפות עד  0ימים לפני האירוע יחויב בתשלום *

2

נוער בית יצחק
-

טיול פתיחת שנה! וואו! איזה כיף היה!!! הקמנו מאהל במעיין חרוד ,עברנו פעילויות שכבתיות,
שרנו "מוראלים" בקולי קולות ולמחרת טיילנו בהר שאול  -צעדנו בין העצים ,ירדנו מסלעה על
רקע עמק המעיינות הקסום ולסיום טיפסנו עלייה תלולה1
תודה לשכב״ג  -על שעות רבות של הכנה ,חשיבה ,ארגון והעברת הטיול בצורה חלקה וללא
תקלות1
תודה לוועדת נוער  -שעובדת ימים כלילות ״מאחורי הקלעים״ כדי שהכול יעבוד וכלום לא יחסר1
תודה להורים המלווים על רוח ההתנדבות והעזרה!
ערן גולן ,אור פלס ,אלון וגנר ,רועי סיני ואורי זפיר  -נעמתם לנו!

**קול קורא** גיוס מילואימניקים!

מדגדג לכם באצבעות לחזור לכפות סנאדות? בא לכם ללוות טיול למרות שאין לכם
ילדים בתנועה? יום במחנה קיץ נשמע לכם נוסטלגיה כיפית?
סניף בית יצחק ישמח להחזיר לשורותיו ״מילואימניקים״  -אשר יוכלו ״להתגייס״
ולהשתתף בפעילויות השונות בסניף ,במושב ובפעילויות חוץ!
* המילואימניקים יעברו יום רענון ו״החזרת כשירות״
אז יאללה  -קחו את הנייד ליד  -וסמסו לי עכשיו שם מלא ואיפה אתם גרים כרגע!

סניף בית יצחק מחפש עוזר/ת רכזת:
 העלאת רמת ההדרכה בסניף ,בניית תוכנית הדרכה שנתית לחניכים ולצוות 1איסוף מערכיםובדיקתם לפני הפעולות ויצירת ארכיון פעולות 1עבודה עם צוות הדרכה באופן שוטף -העשרות,
ישיבות ,התמודדות עם מדריכים מתקשים/בעיתיים יחד עם רכזי השכבות 1עבודה עם צוות
ההדרכה לפני מפעלים ובמפעלים1
 כ 91 -שעות שבועיות יציאה למפעלי התנועה ,הכוללים :טיול פתיחת שנה ,טיול פסח ומחנה הקיץ (יציאה למחנההשכב"צ) ,השתלמויות שונות במהלך השנה (השתלמות תחילת שנה ,חורף ,צוות מוביל) ,וכיף
צוות1
 יציאה כמלווה של מפעלים של המועצה לפי הצורך ,כגון :טיול ז-ח ,אירוע מתגייסים וכו׳1תאריכים קרובים:
 90-90199כנס י״ב ה1
 19199פעולת שיא לכל הסניף  -פרטים בהמשך!
 15-12199השתלמות חורף לכיתות ט׳-י"ב
 16199כנס חתימה על שנת שירות (י״ב)
 0-0191טיול ז׳-ח׳
 9.-111190טיול סניפי/אירוח בין -ישובי
אסנת כץ גל
רכזת נוער

”השחף המגביה עוף הוא זה המרחיק ראות"
(ג'ונתן ליווינגסטון השחף ,ריצ׳ארד באך)
 Noarby08@gmail.comאסנת כץ גל 886-5828658
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תרבות המרכז הקהילתי
שעות סיפור לילדים:
יום חמישי  13199190בשעה  90:3.בבית העם בהדר-עם
"שמוליקיפוד"  /עפ"י כוש (ט .כרמי) עם השחקן גבריאל הדר
גדי חלה ונשאר במיטה 1פתאום -ראה כדור קטן עם קוצים וראש מציץ מלפנים1111
סיפור על חברות וידידות אמת שנרקמת בין גדי לקיפוד1
מחיר ₪ 15 :לילד
יום ראשון  16199190בשעה  90:3.בבית העם בית יצחק
"סבתא אשפתא"  /טומי דה פאולה  -סיפור עם איטלקי.
עם השחקנית נויה שטרייפלר מ"תיאטרונויה" – תיאטרון סיפור1
כשראה אנטוניו הארוך את גבירתו הקוסמת מצמיחה אטריות חמות בקדירת החרס בעזרת לחש נחש,
החליט שגם הוא יכול 1יום אחד כשסבתא אשפתא נעדרה מן הבית ,הוא אמנם הפעיל את הקסם ,אך
כשרצה להפסיק לא ידע איך1
את מה שקרה באותו היום תושבי אותה עיירה באיטליה לא ישכחו זאת לעולם1
מחיר ₪ 15 :לילד
לגילאי 3-6

למבוגרים
היום ,שישי 9.199190 ,בשעה  19:3.בבית העם בכפר חיים
מפגש ראשון בסדרה" :תרבות במרחק נגיעה"

"שלושתנו" –עכשיו ביחד...
ערב שירה עם חנן יובל ,דורית ראובני ואורי הרפז
מסע ישראלי מוסיקלי ייחודי של שלושה זמרים ,שהם מאבני הדרך במוסיקה הישראלית 1שלושה
אמנים ,ששיתוף הפעולה המרגש ביניהם לאורך השנים ,הוליד פנינים רבות1
במופע מיוחד זה ,מתחברים השלושה כדי לשיר ביחד ולחוד ,ולבצע ממבחר שיריהם שהפכו זה מכבר
לנכסי צאן ברזל ולחלק מפס הקול של חיינו1
מחיר ₪ 5. :לרוכשי כל מופעי הסדרה  ₪ 65 ,למופע זה בלבד
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הודעות
יום הזיכרון לשואה ולגבורה
יום השואה נראה רחוק ,אבל אנחנו כבר מתחילים בהכנות לטקס החשוב1
מדי שנה ניצבת במרכזו של הטקס עדותו של ניצול שואה ,שמשתף אותנו
בסיפור חייו 1סיפורים אלה נשארים חרותים על לוח ליבנו והם ההנצחה,
הזיכרון והניצחון שלנו1
אם מישהו מתושבי הכפר או מהקרובים לכם הוא ניצול שואה ,שמעוניין לכבד
אותנו בזכות לשמוע השנה את סיפורו ,אתם מוזמנים לפנות אלינו1
חיה גולן .52-0.03616 :ענת בן-זאב .5.-1222219 :יעלי שגב.52-6655001 :

ברכות
צוות חיילים מברך את
זיו בסר
עם גיוסה לצה"ל ,בהצלחה!

לזיו בסר היקרה!
ברכות לרגל גיוסך לצבא הגנה לישראל
מאחלים לך שירות קל ומעשיר
אוהבים
משפחות בסר ,דים ופלס

פינת המודעה הקטנה

מורה מוסמך נותן שיעורים פרטיים במחשבים ומתמטיקה לתלמידי דני
חטיבה ותיכון 1אפשר לפנות גם בווטסאפ1
מעוניין למכור עץ מלא יבש (לא מעצי פרי) להסקה 1המחיר ₪ 05.
למטר מעוקב1
בן נהב
להשכרה דירת  1חדרים מדהימה
גיא קרן
למסירה שידת החתלה וארון עם שתי דלתות הזזה במצב סביר
ניתן לקבל מיטה זוגית  1 +מזרונים  1 +מגירות1
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.52-661.325
.51-3953009
.52-250.332
.52-2113611
.51-3193026

