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גיליון מס' 1133

יום שישי ,א' באדר ב' תשע"ט 8 ,במרץ 1019

כמות הגשם

מתחילתה של עונת הגשמים הנוכחית ,עד יום ד'  ,6.3.1.ירדו בבית יצחק  626מ"מ גשם.

עדלאידע 9102
שירי ילדים של פעם
כדאי להירשם לעדלאידע המסורתית של בית יצחק – יש פרסים שווים!
השנה אין כפילויות ,לכל שיר עגלה ,מהרו להירשם ולתפוס את השיר שלכם.
ראו את הוראות הבטיחות לעגלות בסוף הגיליון.
פרטים בהמשך
יועץ הבטיחות יעבור ביום שישי בין העגלות.

תאריך איסוף הגזם הקרוב :יום שלישי 02.11
פינוי גרוטאות לקראת חג הפסח
ביום שישי  ,92.30.9302בין השעות  ,09033-30033יתקיים פינוי גרוטאות.
לצורך פינוי הגרוטאות ,יוקם מתחם סגור בבוקר הפינוי בצידו המערבי של גן שער חפר.
כלקח מהאיסוף הקודם ,פינוי הגרוטאות למתחם יייערך בצורה מפוקחת ומדודה ע"י עובדי הוועד/חברי
הוועד.
הפינוי מיועד לתושבי הכפר בלבד ,לגרוטאות ביתיות בלבד.
לא תותר כניסה למתחם לפסולת חקלאית ,לניילונים ,לפסולת בנייה ,לצינורות ,לאסבסט ,לצמיגים ולכל
פסולת שהיא לא ביתית.
כמו כן לא תתאפשר פריקה של כמויות חריגות במתחם.
צוות חזות הכפר

ועדות נוער בית יצחק וגוש חי"ה בשיתוף המועצה
מזמינות את הורי ז' -י"ב
לסדנה" :הורות בגיל ההתבגרות"
מטרת הסדנה :העצמת ההורה והרחבת המיומנות שלו לקיום דיאלוג תומך ואיכותי מחד,
ומציב גבולות מאידך.
ינתנו כלים בסיסיים להתמודדות עם התנהגויות בעלות סיכון בגיל ההתבגרות וכן יורחב השימוש בכלים
קהילתיים העומדים לרשותנו לשם העצמת התהליך החינוכי והטמעתו .
הסדנה בהנחיית מילכה פאר -יועצת אירגונית וחינוכית ,מכון פיר"ם.
שלושה מפגשים ,8// ,1// ,22/3 :ימי ב'  ,22:66- 26:66בבית העם בכפר ידידיה
עלות ₪ 26 -ליחיד  ₪ 86 /לזוג .מספר המקומות מוגבל! להרשמה :אירית כרמי 62/-96221..
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רחוב מארח
במסגרת אירועי שנת ה  86לכפר קיימנו אחה"צ קהילתי שנקרא "רחוב מארח".
הרעיון הוא להכיר את הדור הצעיר ,ואת התושבים החדשים שגרים באזורי ההרחבה בכפר.
רחוב האלונים היה הרחוב הראשון שארח את תושבי הכפר והוא אכן הציב רף גבוה לרחובות הבאים
אחריו.
בשישי האחרון ,אחה"צ ,התכנסנו ברחבת רחוב האלונים .הרחוב היה מקושט ,תושבי הרחוב כיבדו את
כולנו בקפה ובעוגה ,הם העסיקו את הילדים בתחנות יצירה ופעילות .התושבים הציגו את הדיירים בכל
בית( ,שמות וגילאים) כדי שנכיר אותם .זו הייתה הזדמנות נהדרת לבלות יחד ,לזלול פיתות בטאבון ,צמר
גפן מסוכר ופופקורן שהכינו ילדי השכונה .המלצריות הצעירות ,בנות השכונה הסתובבו בסינרים מוכנות
להגיש קפה ועוגה לכולם.
היה מרגש לקבל יחד את השבת בקבלת שבת קהילתית ,בניצוחה של משפחת שפיגל –מיטרני ואפילו זכינו
לחזור הביתה עם חלות טריות וריחניות.
חבל שדורות ותיקים יותר לא טרחו להגיע וליהנות מהזדמנות כל כך נעימה וכך להכיר את הדורות
הצעירים ולהתפעל מהם.
תודה רבה לנעמה טאובר -אורן ,חנה מיטרני -שפיגל ,רחלי שגיא ,הילה מוראד-אלון ,זוהר טאובר -עמירה,
הדר הלר -הינדי ,וענבל שרלין שהובילו את האירוע ,וכן לבני הזוג ולילדים שביחד תכננו את האירוע,
הפיקו ,הפעילו ופירקו.
תושבי שכונת האלונים! הצבתם רף גבוה ביותר לתושבי הרחבת נירה שכבר מתכוננים למרץ את אירוח
הבא! כבר קיבלנו בקשות להמשיך את הפרוייקט כמסורת בכל הכפר!
ועדת  08לכפר

במסגרת חגיגות שנת ה 86-לכפר נשמח להחיות את תזמורת בית יצחק ,שהייתה פופולארית מאד
בכפר בשנות ה ,66-בניצוחו של פריץ אלתר (אבא של אורני מורן ודורית אלתר) .
הכוונה לארגן קונצרט "תוצרת בית" במסגרת הקונצרטים של הקיץ ,בהשתתפות נגנים תושבי הכפר
בהדרכת יפים ,מבי"ס למוסיקה "כפר מנגן" שפעיל אצלנו.
תושבי הכפר ,מכל הגילאים ,המנגנים בכל כלי נגינה (ואינם ברמת מתחילים)
מוזמנים להירשם בוועד אצל ליאת( .טל) 6.-83233/9 ,6.-861198. .
תודה ,ועדת מסיבות ה.08

משלוח מנות קהילתי
החלפת משלוחי מנות בין תושבים

לרגל חגיגות ה 08-לכפר

המעוניינים לקחת חלק ירשמו אצל חנה מטרני שפיגל .622-38/3.21
יש למסור את הפרטים הבאים (בוואטסאפ או טלפונית):
שם פרטי+משפחה ,מס' טלפון וכתובת.
ניתן להירשם עד .12.3.1.
ב 16.3.1.-תיערך הגרלה בין הנרשמים ,ואחריה יעודכנו הנרשמים בפרטי המשפחה שזכתה לקבל משלוח
המנות שלהם.
בין התאריכים  26-19.3.1.תתקיים החלפת משלוחי המנות בתיאום בין המשפחות.
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השבוע סיימנו לאסוף את התמונות לתערוכה .תודה לכל אילו שנטלו חלק והציעו מיצירותיהם.
מעתה לא נוכל לקבל עבודות נוספות.
לפנינו עבודת עיבוד של התמונות המצולמות וכן העמדה של התערוכה.
בקרוב נודיע על מועד פתיחת התערוכה.
אנא עקבו בעתון המקומי ועל לוחות המודעות.
בברכה ותודה ,יעל ברקאי ונעמה בן שמחון.

קהילה

קלנועית הכסף:
 מדי שבוע ,יפורסם קטע מידע כתוב הנוגע לחיי הכפר בעבר ובהווה ב"השבוע בכפר" .קטעים אלה
יילקחו ממקורות שונים :ארכיון הכפר ,ספרים וחוברות שנכתבו אודות הכפר ,ומראיונות עם
תושבים ותיקים שהם או קרוביהם ,שימשו בתפקידי מפתח במושב בעבר.
 אחת לחודש תעבור קלנועית הכסף ברחבי הכפר (המועד והמיקום המדויק יתפרסמו כשבועיים
לפני המועד) ,תאסוף "טרמפיסטים" מאנשי הכפר ,תסיע אותם ליעדם ברחבי הכפר ,ובמהלך
הנסיעה הנוסע יישאל אודות המידע שהתפרסם במהלך השבועות האחרונים ב"השבוע בכפר".
הנסיעה תצולם ותתועד לסרטון ,שחלקיו יפורסמו במהלך השנה ,ועריכתו הסופית תוצג באירוע
מרכזי במהלך חג השבועות .הנוסעים שידעו לענות נכונה על השאלות ,יזכו בו במקום בפרס.

קטע מידע מס' 2

דפי זיכרון של תמר כץ-גולן שרשמה לבתה לאה בשנת 00293
זה היה ב .1./6-הייתי שנה בארץ ,וחניכת עליית הנוער בקיבוץ גניגר .הורי ואחותי מירה עלו לארץ חצי
שנה אחריי .הם שכרו דירה משותפת להם ולמשפחה נוספת על הכרמל.
יום אחד ביקש אותי אבא לבוא לחופשת שבת בבית .בבואי סיפרו לי הורי שבדעתם להצטרף למספר
משפחות יוצאי צ'כיה ולצאת ביחד איתם להתיישבות חקלאית .הרעיון היה להקים בעזרת משפחות בעלות
רקע השכלתי תרבותי וחברתי דומה ,התיישבות המבוססת על עיקרון של חיים פרטיים ועבודה משותפת
בחקלאות ובתעשייה .לאבי היה ברור שלא יוכל להמשיך לעסוק בעריכת דין בארץ בשל הקושי ללמוד את
השפה והצורך לעבור בחינות נוספות בארץ כדי לקבל כאן רישיון עבודה כעורך דין ,וכן הרעיון של הקמת
התיישבות חדשה קסם לו מאוד.
הורי ביקשו שאקח חופש מהקיבוץ ,ואבוא לעזרתם בהקמת המשק .הסכמתי בלב כבד כי הייתי מאושרת
מאוד בקיבוץ.
זוכרת אני היטב את יומי הראשון בנירה .לא היה כביש ,רק דרך עפר .עבודתי הראשונה הייתה למלא
מריצה בחול ,ולהובילה למילוי יסודות בניית הבית .כשגמרנו את עבודות העזר בבתים עברנו להקמת גינות
הירק בסיועו של הסוס היחיד שהיה אז בכפר ,לושיק .לושיק חרש תלמים ,ואנו הצעירים ,צעדנו בעקבותיו
ופיזרנו זרעי תפוחי אדמה ,צנון ,חסה וחצילים .כך הוקם בית הוריי כשלצדו לול עם  66תרנגולות ,ובמשקו
גינת ירק .הוריי התחילו את עבודתם בחקלאות בהתלהבות גדולה .אבי ,שידיו לא היו מורגלות באחיזת
טורייה או בטוויית חוטים (בבית החרושת לסריגה בנירה שעד היום חלק מהמכונות עוד נמצאות שם) אהב
את העבודה בגינת הירק ,ואותה טיפח במיוחד.
בשבתות היו מתאספים בביתנו ידידי הוריי ,שהיו פעילים בוועד הלאומי ובמוסדות ציוניים שונים .אמי
לבשה את שמלת המקסי ,ואבא את הפראק ,ולראשו חבש צילינדר .לצד רצונם לעסוק בחקלאות ובבניית
הארץ ,הם לא ויתרו על חיי התרבות אליהם היו מורגלים ,והיו צועדים ברגל לנתניה ובחזרה לצפות בהצגות
ולצרוך תרבות.
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נוער בית יצחק

השבוע פרסם דובר צהל נתונים סטטיסטיים אודות הקצינים הקרביים בצה"ל .היו שם פרטים
מעניינים רבים .כ 2/%מהקצינים הקרביים הם בוגרי מכינה ,וכ 11%מסיימי שנת שירות .הנתון
שתפס את עיניי במיוחד היה שכ .8.2%מהקצינים הקרביים בצה״ל הם בוגרי תנועת נוער.
אכן כך ,כמעט כל הלוחמים שמסיימים קורס קצינים קרבי הם בוגרי תנועת נוער.
תזכורת קטנה לחשיבותה של תנועת נוער בעיצוב דרך ובהקניית ערכים ,כמו תרומה למדינה
ושליחות ,לצד מתן כלים להתמודדות.
השבוע נערכה היכרות ביני לבין ההורים .שמחתי לראותכם ולהכירכם ,עברנו על המטרות שלי
לתקופה הקרובה ,על שגרת שבוע חדשה ,ועל תאריכים שיש לציין בחודש הקרוב.
את הסופ"ש הקרוב נבלה בסניף
נאכל ארוחת שישי משותפת ,הקבוצות תבלינה בערב חברתי ,נישן יחד ולמחרת נצא לטיול בשדות
המושב ובסופו תתקיים תחרות ספורטבין השכבה הבוגרת לצעירה.
ב 12.3וב 1..3נעבוד לקראת העדלאידע שתיערך ב.23.3
הורים מוזמנים לבוא ולהשתתף בעבודות הכנת העגלות.
ב 36-2../ייערך טיול הכנה לטיול פסח .אליו תצא השכבה הבוגרת בסניף .נעבור במסלולים שבהם
נטייל ביחד עם החניכים ,נלמד את הערכים שהטיול יבטא השנה ,וכמובן נהנה יחד!
טיול פסח ייערך ב 16-1/./בהר מירון .טיול של שלושה ימים ,כמיטב המסורת .הלינה תהיה ביער
לימונים.
בברכת שבוע טוב,
אופיר אריאל רכזת הנוער
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מועדון  01ונהנים
המפגשים מתקיימים בימי שלישי במועדון פייס.
התכנסות על כוס קפה וכיבוד קל .ההרצאות מתחילות בשעה  09001בדיוק!
 12.3 הרצאתה של קורין שביט -אומנית ומטפלת ביצירה והבעה .הנושא" :מסע של חיים".
סיפור אישי על אומץ והליכה עם האמת הפנימית .ההתחלה בילדות במרוקו ,עלייה,
התבגרות ,נישואין ,גירושין ויציאה מהארון.
 1..3 פעילות לפורים עם אינס שעיה .חוויה של מוסיקה  ,תנועה וריקודים (גם בישיבה על
כסאות) ,חוויה לגוף ולנשמה .חיוך רחב על הפנים ושמחת חיים .אינס שעיה הינה
כוריאוגרפית ,ליצנית רפואית ומספרת סיפורים ,בוגרת וינגייט והאקדמיה למוסיקה
בירושלים
 26.3 נצפה בסרט איטלקי " 0ארוחות אמצע אוגוסט"
ג'יאני ,גבר בגיל העמידה ,גר ברומא יחד עם אמו המזדקנת ומשרת את כל צרכיה .המפלט
היחיד שלו ממנה ומהחובות ההולכים וגדלים הוא השעות שהוא מבלה בפאב השכונתי.
באמצע אוגוסט ,כאשר כולם עושים את דרכם לחופשת החג ,הוא מוצא פיתרון יצירתי
למצבו הכלכלי  -מטפל בעצמו לא רק באמו אלא בעוד שלוש נשים מבוגרות ש"נזנחו" על ידי
בניהן.
 2./ הרצאה של דפנה אוריה על רספוטין שנולד בכפר קטן בסיביר והגיע להיות היועץ הקרוב
של ניקולאי השני ,הצאר האחרון ברוסיה.

הזקוקים להסעה למועדון ,מתבקשים להודיע לליאת במשרד הוועד.

מועדון בוקר בצוותא
יום שני  00.0בשעה  .:66עד  .:/2תנועה בהנאה עם קרן אדלר בבית התרבות.
 .:/2עד  16:36ארוחת עשר בצוותא בבית הפייס.
 16:36הרצאה :טקס התה ביפן -מרצה 0גלית רוסמן.
התה הוא המשקה הנפוץ ביותר בעולם אחרי המים .בתרבות יפן התפתחה מסורת מיוחדת של
הכנת התה ,הגשתו ושתייתו .בשהותה של גלית ביפן התוודעה ,חוותה והתאהבה בו.
תוכנית ההרצאות לחודש מרץ
 18.3סרט "הסודות של איידה"
 22.3סיפור אישי -מנחה דבי כהן(ארונשטיין)
המעוניינים להצטרף יירשמו במשרד הוועד  6.-861198.או אצל איריס פרידלנדר 626-2261.8/
בואו ליהנות ,להגדיל את המעגל החברתי ולהרחיב אופקים.
מחכים לכם בשמחה.

טיול סבים/ות ונכדים בחופשת פסח ביום ראשון 01.1
מוזיאון הטבע החדש באוניברסיטת תל אביב.
מחיר למשתתף  ₪ 166כולל כניסה ,סיור ,סדנה והסעה מנקודות איסוף מרכזיות.
מתאים לילדים מגיל .2
לפרטים :מחלקת ותיקים .6.-8.8163/ ,6.-8.93321
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נופש אילת – מלון ישרוטל ספורט
מחזור אחד! חמישה ימים ,ארבעה לילות 28-2/.63.1. .על בסיס הכל כלול.
מחיר למשתתף בחדר זוגי ,₪ 2,666 :מחיר למשתתף בחדר שלישייה.₪ 1,.26 :
חדר יחיד רק על בסיס מקום פנוי .₪ 3,196 :התשלום :ארבעה תשלומים שווים.
פרטים נוספים והרשמה במשרד הוועד .
מרכז קשר והכוון מזמין אתכם לקורס משולב של מחשבים וסמארטפון
 18מפגשים בשעות אחה"צ  12:66-6.:66ימי ראשון
פתיחת הקורס ,31.3.1. :בעלות של  | ₪ 266חדר המחשבים במרכז "חופים" – רופין
הנושאים שבהם יעסוק הקורס 0שימוש בעכבר ובמקלדת ,הכרות עם מערכת ההפעלה ועבודה עם
חלונות ,גלישה באינטרנט וחיפוש מידע ,שימוש בסמארטפון ,YouTube ,אפליקציות מובילות,
צרכנות נכונה ברשת ,בריאות מקוונת ,דואר אלקטרוני ,כתיבת מסמכים ב.Facebook ,Google Docs-
הקורס יכלול לימודי תכנים ,תרגולים ופרויקטים שמטרתם יישום ,הטמעה ואינטגרציה של המיומנויות
הנלמדות .הזדמנות טובה ללמוד כמו שצריך את האורינטצייה הדיגיטאלית
להרשמה יש לפנות לנעמי ממרכז קשר והכוון neomin@hefer.org.il ,6.-8.81632
מספר המקומות מוגבל

בית הכנסת
בליל פורים כולנו בבית העם
ביום רביעי  26.63.1.בשעה 18:36
באים לבית העם ,נשים וגברים ,הורים עם ילדים מחופשים ,לקריאת המגילה בפורים
מיד לאחר הקריאה נערוך בין המשתתפים תחרות תחפושות יפות ומקוריות והגרלת פורים.
כרטיסים ממוספרים יחולקו בכניסה.
יוגרלו  -אופניים ,כדורים מקצועיים ,משחקים וכל מיני דברים טובים...
גם למבוגרים יוגרלו פרסים מעניינים ופורימיים ...
אריזת שי תחולק לכל ילד! תהיה אווירה מחשמלת וחוויה סוחפת! אל תחמיצו!
ועד בית הכנסת
זמני התפילות
תענית אסתר  , 26.63.1. ,שחרית  66:26מנחה 19:12
שחרית בפורים :יום ה' בשעה  ,66:26קריאת המגילה בבוקר 69:16
כל בוקר תפילת שחרית בשעה 66:26
קבלת שבת
תפילת קבלת שבת בימי שישי 19:12
נסיעה למירון
ביום רביעי הקרוב  ,13.63.1.ליל ז' באדר ,נצא באוטובוס ל הר מירון מרחבת בית העם.
לפי המסורת הקבלית נשמתו של רשב"י היא ניצוץ של נשמת משה רבינו אשר מת ביום זה ,לכן באותו
ערב תהיה תזמורת על הגשר במתחם וחסידים רוקדים עם תינוקות שבאו לחגוג "חלקה" (תספורת
ראשונה) .נערוך גם סעודת מצווה .היציאה בשעה  19:66חזרה משוערת לפני 23:66
עלות לנוסע  . ₪ 32לרישום :לילך שלו –  622-2...891מיכל –  622/286296הרב שיר 622-81/2299
ועד בית הכנסת
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פינת הילדים ☺
בדיחות וחידות0
מה כל כך עדין עד שמספיק להגיד את השם שלו והוא ישבר?
תשובה :שקט
מתי המים יפסיקו לזרום במורד הגבעה?
תשובה :כשהם יגיעו לתחתית☺
בחידה של שבוע שעבר נפלה טעות .סליחה עם מי שניסו לפתור את החידה .החידה הייתה אמורה
להיות :מה יורד למטה ואף פעם לא עולה למעלה? התשובה הייתה :גשם.
תודה רבה למזל סמרי שהצליחה לעלות על התשובה של החידה☺
חידה שבועית0
איפה יש ערים בלי בתים ,יערות בלי עצים וימים ואגמים בלי מים ובלי דגים?
טלפון לתשובה622-.612622 :
אנא שלחו את התשובה עד יום ראשון
בילי ברנשטין
 הצעות לבדיחות ולחידות וחומרים נוספים מילדי הכפר יתקבלו בברכה!

תודות
ביום שני  /.3התקיימה הפגישה הראשונה של "בוקר בצוותא".
כולנו היינו נרגשים וסקרנים :כמה אנשים יגיעו ,איך תהיה ארוחת הבוקר ,התרגול בתנועה
וההרצאה.
הגיעו  32נשים וגברים ,אתגרנו את עצמנו בתרגילי תנועה של גמישות ,שווי משקל ויציבה
בהדרכתה של קרן אדלר שעבודה עם בני גילנו היא אהבתה ומומחיותה .כך הרווחנו את ארוחת
הבוקר הבריאה והטעימה שהוכנה ע"י המתנדבות  .ישבנו ליד שולחנות ערוכים בטוב טעם והיה
לנו זמן לשיחות חברה שביום יום איננו מגיעים אליהן.
לאחר מכן התפנינו להרצאה של שלמה חלימה על הומור ,חשיבות הצחוק לבריאותנו וצחקנו
הרבה.
היה מוצלח מאוד ,כולנו חזרנו הביתה מרוצים ומחויכים בציפייה למפגש ביום שני .11.3
המון תודות לאיריס פרידלנדר וליעל כהן שהתניעו את הקמת "בוקר בצוותא" וכל
המתנדבות אשר לצידן.

ברכות

צוות חיילים מברך את0
מאי גורן
לרגל סיום השירות הסדיר
והכניסה לשירות הקבע
בהצלחה !

שני גל
שחר בן-צבי
לרגל השחרור מצה"ל
בהצלחה באזרחות!
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הודעות
בקשה גדולה
מבקשים מכל הלב מבעלי הכלבים בדרך השדות ובשאר רחובות הכפר
לאסוף את צואת כלביכם ולשמור על הניקיון של המדרכות .כדי שאנחנו ,הצועדים ,הרצים
והילדים נוכל ללכת ולרוץ בבטחה בלי לדרוך על המוקשים.
תודה רבה ושבת שלום ,מיקי ומיכל שדה

דרושים מתנדבים
צוותי עצמאות ושבועות זקוקים לצלמים ,לצלמי רחפנים ,לעורכי וידאו ,ולעורכי מצגות.
כמו כן נשמח מאוד למתנדבים נוספים.
המעוניינים יפנו לאיריס 626-99/..39

מכירת חצר מיוחדת עם חברים מיוחדים
אלו"ט "הדסים" מזמינים אתכם לחוויה משותפת .במכירה ניתן לרכוש ממגוון עבודות היד של
החברים -שטיחים במגוון צבעים וגדלים ,חמסות ,עציצים,
קערות וכדים עשויים מחימר בעבודת יד.
המכירה תתקיים בדרך השדות  11ביום ה'  1/.3בין השעות 21:66-19:66
ביום ו' 12.3 ,בין השעות  16:66-6.:66וביום שבת  16.3בין השעות 19:66-6.:66
לפרטים נוספים חן 626362/6/2

חיסון כלבת ייערך בבית יצחק
בתאריך  01.11.02בין השעות  12:11-12:11ע"י בית העם.

.1
אנו משתתפים בצער המשפחה
על מות

יונה בן אליעזר ז"ל

מתושבי הכפר
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עדלאידע 1019
הוראות בטיחות לעדלאידע -איציק רייך יועץ בטיחות.
 .1יש להציג את התכנון/רעיון המוצע של העגלה לאישור של מהנדס האירוע
(המועד יתואם עם הוועד).
 .2העגלה תיבדק ע"י המהנדס לאחר התקנת התפאורה ותורשה להשתתף
בעדלאידע רק לאחר אישור תקינותה.
 .3בכל עגלה שבה ייסעו ילדים יהיה מלווה בוגר.
 ./בכל עגלה אשר תסיע אנשים/ילדים יותקן מעקה בגובה  1.1מ' .
 .2עגלה המסיעה נוסע יחיד ,יותקן בה מאחז יד ליד מקום מושבו של הנוסע.
 .6מומלץ להתקין מדרגות או סולם לצורך עליה וירידה מהעגלה.
 .9גובה העגלה כולל התפאורה לא יעלה על  /.2מ'.
 .8יש להתאים את גודל הרכב הגורר לעומס של/על הגרור (העגלה) בתיאום עם
המהנדס.
 ..מהירות הנסיעה המרבית במסע העדלאידע –  2קמ"ש.
.16

הנהיגה ברכב (כולל טרקטורים) תהיה בהתאם לכל כללי הבטיחות

הנהוגים בארץ.
.11

אין להעלות נוסעים על העגלות מלבד הנוסעים שנקבעו מראש.

.21

אין לעלות או לרדת מהעגלה אלא כשהרכב במצב עצירה מוחלטת.
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