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

גיליון מס' 0184

יום שישי ,כ"ב באדר תשע"ח 9 ,במרץ 1108

חזות הכפר

פינוי גרוטאות ביתיות בלבד
מיום חמישי  80.80.8800בשעה  80:88בבוקר ועד יום ראשון  00.80.8800בשעה  80:88בבוקר
יגודר מתחם לפינוי גרוטאות ביתיות בלבד במרכז המיחזור (ליד המרכולית) בבית יצחק.
להזכירכם :אין להשליך פסולת חקלאית ,פסולת בניין ,פסולת מעסקים ומוצרי חשמל
למיניהם .לצרכים אלה יש להזמין מכולה פרטית.
את הקרטונים ומוצרי הנייר יש להעביר למרכזי המיחזור .תושבים המעוניינים להעביר מוצרי
חשמל וגרוטאות גדולות (ספות ,ארונות ועוד)מתבקשים לפנות למלי בטלפון 858-8880280
אנו מבקשים לא להשליך גרוטאות מחוץ למתחם המוגדר
שימו לב :המקום מצולם  82שעות ביממה!
איריס פרידלנדר ,יו"ר ועדת חזות הכפר

שוקחתן  -אביב
יום חמישי 11.3.22
ב 20:11בגן האס

עושים "סדר פסח"
מכירת ספרים ,צעצועים ועוד
עד  5ש"ח ,מה שנשאר – נתרם!

העדלאידע שלנו :הכי ישראלית שיש!
בשבת החמימה כבשו את הכביש הראשי של הכפר קבוצות מחופשות בצורה מושלמת.
מזקן ועד טף!
היו לנו שם תפוזים תוצרת הארץ ,במבה תוצרת הארץ ,שקדי מרק תוצרת הארץ ,שוקולד
"השחר העולה" תוצרת הארץ ,גבינת קוטג' וקפה שחור .היו טיפוסים המיוחדים רק לישראל :
מסיימי צבא שיוצאים לטיול "אחרי צבא" ,חסידים מאומן ,חיילי צ.ה.ל ,יאצק וחבורתו ,הצבר
הטיפוסי ,מחלקי הארטיק בים ,נוסעי אל -על השונים ,פקחי שמורות הטבע ,ונשות מפתח
בתרבות ובהיסטוריה הישראלית.
ממש תמונה ישראלית וגאווה ישראלית בצידה.
תודה גדולה לליאור סמו-גניש וחן פרידלנדר-גל אור על הדאגה לקיום העדלאידע השנה ועל
האירגון .אתן צוות לעניין!
תודה לעופר בן זאב שמגיע כל שנה כדי להנחות את המצעד השמח .תודה לניר בן זאב שהסיע
את עופר ולאגודה ולרפי פואד שנתנו לנו את הרכב .תודה לענבל פרי שהחליפה את עופר בערב
לפני החגיגה – עם תזכורות לחברי הכפר שלא ישכחו להגיע!
תודה לצוות השופטות שהתרוצץ בין העגלות ולאורך הדרך כולה .אורית ביטמן ,יעל ברקאי,
שוש יצחקי ,נאוה קוברסקי ,אילנה שנבל ובסיכום הנקודות יעלי שגב.
תודה לעמית מוסקוביץ ולאיל גולן שדאגו שהצמתים יסגרו ויפתחו בזמן מבלי להפריע
לתהלוכה העליזה .תודה ליוחי פיינשטיין ולברוך גלילי על האבטחה והשמירה .תודה לשגית
קלר ולרותי קלעי שעזרו בהכוונה בשטח.
תודה למשפחת סלע ולמשפחת שחודה על תחנת חלוקת המים באמצע הדרך.
תודה לדנה ולליעד ידין על העזרה באיחסון הקרטיבים בסוף המסלול ,ולמחלקי הקרטיבים
ביום חם שכזה :רוני כרמלי ,איילת גרשטיין -סלפקי ,מירה קרבס ,גילי יצהר ,דינה הורוביץ
ורותי טאובר .תודה למשפחת טאובר על השאלת המקרר לקרטיבים.
תודה למלי שהתרוצצה עם כל ההכנות והסידורים.
היה שמייח!
ג'ודי ,יו'ר ועדת תרבות.
תוצאות שיפוט עגלות העדלאידע
מקום נושא
קבוצה
רשות הטבע והגנים
0
גן תלתן+נופר
מוכרי קרטיבים בים
0
כיתה ג'
קפה שחור חזק
0
כיתה ד'
שביל ישראל
0
כיתה יב'
נשים ישראליות פורצות דרך
בןשמחון,פרי,שלגל,מוסקוביץ,אמיר,פינר,רוזן ,בן זאב0 ,
אנה דימרס

חוגגים עצמאות
שנה למדינת ישראל
יום ד' ,ג' באייר תשע"ח ,22.10.1122 ,בשעה 11:11






אירוע העצמאות יתקיים במתחם החנייה של בריכת השחייה
כל תושבי הכפר מוזמנים לקחת חלק במופעים,
בביתנים ובכל הפעילויות שאחרי הטקס.
החזרות החלו וכל השתתפות תתקבל בשמחה
נשמח למתנדבים נוספים לסיוע ,נזדקק להרבה ידיים עובדות.
ניתן לתרום בדים שמישים באיכות טובה בכל הצבעים לתפאורה.
עדיין חסרים לנו בגדים של שנות השבעים ,כאפיות ,מזוודות ישנות ושרוואלים.
את כל התרומות ניתן להעביר למשרד הוועד.
2

נוער בית יצחק

פורים מאחורינו! כל שכבה הכינה עגלה מושקעת ומקורית לעדלאידע .ברכות לזוכים! ותודה לכולם
על ההשתתפות והרוח הספורטיבית .תודה גם להורים המלווים.
טיול פסח ייערך בימים ראשון עד שלישי ה ,80-85.0.00-ההרשמה בעיצומה! נטייל באזור מדבר
יהודה .אופי הטיול יהיה טיול כוכב -נישן כל לילה באותו חניון (מצדה מזרח) ובכל יום נצא לטיול
אחר באזור :מסלולים יישוביים :עמק זוהר ,נחל צאלים.
מסלולים שכבתיים :ד-ו :עין גדי ,ז-ח :מצדה.
הורים המעוניינים ללוות  -בבקשה לפנות אלי.
** הרשמה לטיול פתוחה דרך מערכת -Eתנועה ,ומסתיימת ביום שני 3.21
צעדת עמק חפר -ביום שישי הקרוב בשעה  80:88תתקיים צעדת עמק חפר .הצעדה תיערך באזור עין
החורש ,ישתתפו משפחות ותלמידי כיתות ד'-ו' מבתי הספר היסודיים .בצעדה יקחו חלק חברי
פורום שנת השירות במועצה במתחם נוער עם תחנות והפעלות רבות .אנו מזמינים אתכם להגיע עם
החניכים להשתתף בצעדה ובמתחם הנוער.
אוצר העמק -אירוע שיא לילדי שנת מצווה – יתקיים השנה בבוקר שישי  .00.5הפעילות תכלול מסע
חוויתי בין תחנות ברחבי העמק בהן נפגוש אנשים ,מוקדי עניין ומוזיאונים ,ונעסוק בתכנים של
יהדות ,היסטוריה וזהות מקומית .את הפעילות יילוו רכזי הנוער ,מובילי תהליכי שנת המצווה
ביישוב והורים.
״ימי הורים״  -מצאתי לנכון להקדיש זמן לדבר איתכם ,ההורים ,לספר לכם מה עברנו עד כה ,מה
התכנון להמשך ובעיקר  -לשמוע אתכם כדי שנוכל לשמר דברים טובים ,לשפר דברים הדורשים
שינוי/שיפור ולשמוע רעיונות חדשים .השיחות יתקיימו במתכונת שכבתית ונוכחותכם חשובה! אנא
שריינו את התאריכים הרלוונטיים ביומנים!
הורי שכבת ד׳ :יום ב׳80:08-88:88 ,4.2 ,
הורי שבת ה׳ :יום ד׳ 80:08-88:88 ,0..2
הורי שכבת ו׳ :יום ד׳80:88-80:08 ,0..2 ,
הורי שכבת ז׳ :יום ב׳ 80:88-80:08 ,4.2
הורי שכבת ח׳ :יום ג׳  - 80:08-88:88 ,08.2נדבר גם על שנת ח׳
הורי השכב״ג :יום ג׳ 80:88-80:08 ,08.2

אסנת כץ גל ,רכזת הנוער

”השחף המגביה עוף הוא זה המרחיק ראות"
(ג'ונתן ליווינגסטון השחף ,ריצ׳ארד באך)

 Noarby08@gmail.comאסנת כץ גל 181-2821121
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מועדון  06ונהנים
 ביום שלישי  00.0בשעה  00:88במועדון לחבר בקיבוץ מעברות ירצה דן הלפרין על "סוד קסמה
הפסיכולוגי של השירה"2
הסעות למועדון פייס ,האיסוף יחל בשעה  0.:25מהבתים.
הסעות פעם בחודש למעברות ,האיסוף יחל בשעה .00:05
מצטרפים חדשים להסעה או מבטלים מתבקשים להתקשר לדבורה 858-0825..0
או ישירות לאלי הנהג 858-080-0084

עיר ללא הפסקה" :מדינת" תל אביב
מלון הרודס על המים  8-33240238ראשון עד רביעי
כושר הליכה חובה
מחיר למשתתף בחדר זוגי₪8,808 :
מחיר למשתתף שלישי בחדר₪8,802 :
חדר יחיד רק על בסיס מקום פנוי₪0,228 :
פירוט והרשמה (בתשלום בלבד) במשרד הוועד
מספר המקומות מוגבל ,כל הקודם זוכה! תושבים שאינם מעמק חפר – על בסיס מקום פנוי בלבד!

מכתבים למערכת

מבזל לזבל
הרבה זמן רציתי לכתוב .פעם ערכתי עיתון זה ,וגם נהגתי לכתוב מדי פעם .אבל מאז חלפו לא מעט
שנים ,ולא רציתי למצוא עצמי מלינה ומלינה .אך היום החלטתי להתיישב ולשתף אתכם
בתחושותיי .החלטתי להלין באוזניכם בתקווה ,שדבריי ייקלטו באוזניים הנכונות.
אז הרצל חזה לנו את המדינה אי שם בבזל ,והורינו הקימו לנו מדינה לתפארת ,שבהקמתה
ובמלחמות למען קיומה השתתפנו גם אנו ,גם ילדינו וגם נכדים של רבים מאיתנו .בדרך היו
מהמורות לא מעטות ,אבל הגענו עד הלום .יש לנו מושב נפלא ,תמיד אנו מוחמאים על חיי הקהילה,
על התרבות -חגים וחגיגות ,קונצרטים ועוד ועוד.
אז על מה להלין? לאחר "העד-לא-ידע" יצאתי כמדי שבוע למחזר .ממש התביישתי! המקום היה
עמוס במכוניות של אורחים ,ומרכז המיחזור נראה כלאחר פיגוע .שרידים מהעגלות של "העד-לא-
ידע" פוזרו אף הם .הבקבוקים הושלכו לכל עבר ,גם דברי הטקסטיל היו בכל מקום על הרצפה .כלוב
בקבוקי הפלסטיק נמצא פרוץ ושבור.
כשאני מטיילת ביישובי הסביבה ובנתניה ,מרכזי המיחזור אינם נראים כך .הם מכבדים את המקום.
במרכז שלנו אני פוגשת נוסף על תושבינו גם את שכנינו ,שמנצלים את המיקום הנוח בדרכם לסופר,
למרפאה ,למכון הכושר ולביה"ס .המיקום הוא בעוכרינו .הוא זמין לכל דכפין.
גם כשאני צועדת בשעות המוקדמות של בוקר יום שישי ,אני פוגשת חברים הולכי על ארבע שנוהגים
לעשות את צרכיהם דווקא על המדרכה .כשהם כבר מלווים בבעליהם ,אין להם שקיות לאיסוף .פעם
אחת הערתי ,וחטפתי "גשם" של צעקות מאדם מגודל ולא מוכר .יותר לא העזתי להעיר.
אני רוצה להיות גאה ביישוב שלנו ,שאני דור שלישי בו ,ויש לי נכדים שגדלים כאן .אני רוצה
שלכולם יהיה אכפת לשמור על איכות חיינו כאן .שלא נחיה לצד הררי זבל ,שנכבד את ההולכים
ברגל .אין צורך לזבל מדרכות!!!
אני קוראת לקוראים כולם ,הבה נציע מקום חלופי למרכז המיחזור! בואו נתגייס למען שמירה על
מגרש חנייה נקי והולם ,על מדרכות נקיות .הבה נחיה במקום ,שראוי שנחיה בו.
ד"ר חגית רביד
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ברכות
לשחף מוסקוביץ
ברכות עם גיוסך לצה"ל ,בהצלחה!
מאחל צוות חיילים

פינת המודעה הקטנה
רחלי

מחפשת מטפלת לתינוק בן  2חודשים לשעות אחה"צ  ,פעמיים
בשבוע ,בין השעות  ,04:88- 0.:88כולל איסוף ממשפחתון בכפר.
ניידות נדרשת.
רן לנדסהוט
בסוף השבוע האחרון נמצא רמקול בלוטות' בדרך חפר .יימסר
תמורת פרטים מזהים.
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852-2040.48
852-.280288

