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

גיליון מס' 1114

יום שישי ,ח' באדר ב' תשע"ט 11 ,במרץ 1019

עדלאידע 9102

״שירים של פעם״
יוצאת לדרך..

ביום שבת הבא 93.3.32 ,נתכנס בשעה  31:11בגן חרובים .משם נרד דרך נירה לרחוב דרך
השרון ,נפנה לרחוב התמרים ,דרומה על דרך השדות וסיום בבית הספר .מפת המסלול
תפורסם בגיליון הבא.
החל מהשעה  31:31יחסמו הכבישים על ציר התהלוכה .אנא הגיעו בזמן והימנעו מהעלאת
ילדים לעגלות בזמן התהלוכה
השנה  -פרסים שוווים ביותר לזוכים במקום הראשון!!!!!!
המעוניינים להשתתף ,שטרם נרשמו  -השנה תותר רק עגלה אחת לכל נושא  /שיר .אנא מהרו
והירשמו אצל מלי בוועד.

המסיבה הכי שווה בעמק!!!
השנה לראשונה בית יצחק וגוש ח.י.ה מפיקים ביחד את מסיבת פורים

הנושאLOVE BOAT :
המיקום :בית העם ,בבית יצחק
השעה11:11 :
התאריך 12-3-1122 :היום :חמישי
 : DJנתי ניב
אלכוהול :חופשי
כרטיסים מוזלים במכירה מוקדמת.
כמות הכרטיסים מוגבלת!!!
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ועדת חזות הכפר:

פינוי גזם:
מידי שבוע אנו מפרסמים את תאריכי פינוי הגזם ,חוזרים ומבקשים מהתושבים להקפיד על הכללים לפינוי
גזם.
אנו חוזרים עליהם שוב בכדי שלא יהיו "אי הבנות" .אנו מודיעים שבמידת הצורך נפעיל פיקוח כנגד
תושבים אשר יבחרו את טובתם האישית ויוציאו גזם לרחובות תוך זלזול בשאר הציבור ובניראות הכפר
ולא נתריע על כך יותר.
 .3גזם ניתן להוציא יומיים לפני תאריך הפינוי – את הגזם ניתן לאגור עד אז באחת מפינות החצר.
 .9יש להוציא גזם נקי בלבד – תושבים שיכניסו פסולת בערימות הגזם בהסתר (קרטונים עציצים צינורות
השקיה וכו') ,יקבלו את הפסולת חזרה לחצר.
 .3כמות גזם סבירה – כמות גזם סבירה הינה  3-9קוב (עד שני שקי באלה) ,במידה ויש יותר ניתן לחלק זאת
לשני תאריכי פינוי ,או להזמין פינוי לכמויות גדולות.
 .4אין להשאיר גזם בשקיות שקים או קופסאות קרטון זה מפריע לאיסוף.
 .1הימנעו מהוצאת גזם בצמוד לעמודי חשמל /תשתיות ומתחתם ,זה מקשה על הפינוי.
הכללים נקבעו מאחר שברגע שמוציאים גזם לפני הזמן ,זה יוצר לגיטימציה לתושבים השכנים או לגננים
מזדמנים מיישובים אחרים להוציא גם את הגזם שלהם .נכון הדבר גם לגבי הכמויות.

תאריך איסוף הגזם הקרוב :יום שלישי 02.13

בניית חומות:
ראשית ,אנו בהחלט מבינים את רצון התושבים שגרים לאורך כביש  1011בפרטיות לאחר הורדת הגדרות
בעת הרחבת התשתיות.
לפני שאתם בונים חומת בטון או מגביהים את החומה הקיימת ,השקיעו גם קצת מחשבה על המראה
הכללי של המושב וכיצד זה משתלב עם רצוננו לחיות בסביבה כפרית ולא מנוכרת .לצערנו ,הנתיב המרכזי
של כפרנו הופך למסדרון עם ערב רב של חומות מצבעים וגבהים שונים ומקנה לנו חזות של שכונה/כפר
עירוני.
בטווח הארוך ,יש לצביון השפעה רבה על המרקם החברתי של המושב ,אופי האנשים שירצו להשתלב בו,
והיכולת שלנו להישאר כקהילה פתוחה ,מעורבת חברתית ,ואכפתית.
ניתן ליצור חומות ירוקות של צמחים מטפסים על גדר קלה ,ישנם שיחים ירוקי עד שמתאפיינים בתחזוקת
גיזום מועטה ,וכמובן יש לנו במושב ובאזור הקרוב אינספור אנשי מקצוע שישמחו לייעץ ולסייע וגם אנחנו
נשמח לעשות זאת.
במשרדי הוועד תוכלו למצוא רשימת שיחים ועצים מומלצים לשתילה.
בואו נשמור על צביון כפרי פתוח ומזמין.
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.
יינתנו 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 ,8/4 ,3/4 ,91/3 :ימי ב'  ,99:11- 91:11בבית העם בכפר ידידיה
עלות ₪ 11 -ליחיד  ₪ 81 /לזוג .מספר המקומות מוגבל! להרשמה :אירית כרמי 114-0991322
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משלוח מנות קהילתי
החלפת משלוחי מנות בין תושבים

לרגל חגיגות ה 08-לכפר
המעוניינים לקחת חלק ירשמו אצל חנה מטרני שפיגל .119-3843213
יש למסור את הפרטים הבאים (בוואטסאפ או טלפונית):
שם פרטי+משפחה ,מס' טלפון וכתובת.
ניתן להירשם עד .31.3.32
ב 39.3.32-תיערך הגרלה בין הנרשמים ,ואחריה יעודכנו הנרשמים בפרטי המשפחה שזכתה
לקבל משלוח המנות שלהם.
בין התאריכים  91-30.3.32תתקיים החלפת משלוחי המנות בתיאום בין המשפחות.

מקהלת מורן שמחה להזמינכם ל

קונצרט מקהלות בינלאומי
יום שני 38.3.32 ,בשעה  ,91:11בבית העם של בית יצחק.
הכניסה – חינם
בשל מספר המקומות במוגבל – יש להירשם מראש בוועד:
12-8933082
בקונצרט תופענה:
מקהלת מורן – ישראל
 – Leioa Kantika Koralaספרד
 – Stockholms Musikgymnasium Youth Choirשוודיה

במסגרת חגיגות שנת ה 81-לכפר נשמח להחיות את תזמורת בית יצחק ,שהייתה פופולארית מאד
בכפר בשנות ה ,91-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) 12-8393340 ,12-8933082 .
תודה ,ועדת מסיבות ה.08

3

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' 01

סיפורו של האיחוד החקלאי
האיחוד החקלאי (עדיין לא תנועת הנוער!) היא תנועת התיישבות א-פוליטית ,במסגרתה ,הוקמו יישובים
רבים ביניהם -בית יצחק-שער חפר.
התנועה המיישבת הוקמה ע"י עולים מהעלייה החמישית של שנות השלושים ,אשר שאפו להקים ארגון
שאינו מבוסס על מסגרת פוליטית .הם האמינו שהפוליטיקה נועדה רק לקביעת המדיניות של המוסדות
הלאומיים\הממשלה.
ב  3234החל להתארגן ארגון הכפרים השיתופיים שכלל כ 31-ישובים שביניהם בית יצחק ושער חפר.
ב-3243הוקמה מועצת החקלאות הפרטית .במהלך מלחמת העולם השנייה לא הוקמו יישובים חדשים ,אבל
לאחריה הוקמו מספר יישובים חדשים שקיבלו על עצמם את עקרון הקואופרציה החופשית ואי תלות
מפלגתית
רק ב 0691-שונה השם והוקם "האיחוד החקלאי"
"האיחוד" ייצג את היישובים לפני מוסדות המדינה והסוכנות וקיבל ייצוג מטעם המדינה כמו חברות בוועדת
מכסות הייצור של משרד החקלאות ,בוועדת התכנון של משרד החקלאות ובמחלקת ההתיישבות של
הסוכנות .האיחוד דאג למכסות מים ומכסות ייצור ולשיווק יעיל ולמעשה שימש כלובי של כל היישובים
בוועדות הכנסת.
פטר פרידלנדר מכפרנו נבחר במשך כ 91-שנה לתפקיד היו"ר והמזכ"ל של התנועה ,בזכות ניהולו הענייני
והמוצלח של הארגון.
מפעל חשוב של הארגון היה הקמת תנועת הנוער ,אשר צמחה מתוך התנועה המיישבת.
התנועה הוקמה על ידי שאול אדם ,שהיה רכז הנוער בעמק חפר .בתחילת שנות ה 01-שאול נקרא לדגל ע"י
פטר(עימנואל) פרידלנדר ,שכיהן אז כיו"ר האגודה של בית יצחק ,והחל לעבוד כרכז הנוער ב"גוש בית יצחק",
שכלל גם את כפר ידידיה וכפר חיים! הגוש השתייך אז לתנועת המושבים ,בעלת הזיקה הפוליטית למפלגת
העבודה.
בתחילת שנות ה 81-התקבלה ההחלטה בוועידת האיחוד החקלאי להקים את תנועת הנוער ,מה שגרם
לפרישה מיידית של כפר ידידיה וכפר חיים מ"גוש" בית יצחק .הללו נשארו בתנועת המושבים .בבית יצחק
החלה לקרום עור וגידים תנועת הנוער החדשה .רק לאחר עשור הוכרה התנועה ע"י משרד החינוך.
בית יצחק היה החלוץ של תנועת הנוער האיחוד החקלאי!!! לאחריו הצטרפו יישובים רבים נוספים לתנועה,
בזכותו של אותו האיש -שאול אדם ששימש אח"כ גם כרכז הנוער הארצי של התנועה.
תנועת הנוער של האיחוד החקלאי היא אחת מבין שלוש עשרה תנועות הנוער המוכרות על ידי משרד החינוך
בישראל.
המטרה שעמדה לנגד עיניי המייסדים הייתה לחנך ולהכשיר דור איכותי של אנשים צעירים ,ערכיים שיהוו
את ההמשך בהתיישבות הכפרית .תנועת הנוער יוזמת הקמת קומונות שהולכות ליישובים חלשים של
התנועה ועוזרות להם .פעילות התנועה ברובה נערכת ברמה הארצית .החינוך בתנועת הנוער נשען על ערכים
מתווי-דרך של הגשמה ,פיתוח כישורי חיים ,חיזוק חיי הקהילה ,מעורבות חברתית ,הכרת הארץ וציונות.
כיום פועלת תנועת הנוער של האיחוד החקלאי ב 14יישובים שמרוכזים ב 49סניפים.
שנת שירות מונה בכל שנה מעל  01 -חניכים מכלל יישובי האיחוד בארץ!!
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נוער בית יצחק

השבוע קיימנו את סוף השבוע הסניפי שנערך במבנה הנוער בכפר.
בילינו ערב יחדיו בארוחה משותפת ,ערבים חברתיים ומדורות קבוצתיות.
למחרת טיילנו בשדות הכפר ,קיימנו תחרות ספורטיבית בין השכבות השונות ,קינחנו בפיתות על
הטאבון וסיימנו את סוף השבוע עייפים אך מרוצים.
תודה לכל ההורים שלקחו חלק בקיום ארוחת השישי המשותפת.
היה נחמד מאוד לראות את שולחנות ארוחת הערב ,ועליהם אוכל מביתם של חניכים שונים,
וליהנות מארוחה מגוונת שלכולנו היה בה חלק.
מזכירה שב  32.3לא תתקיים פעולה רגילה ,אלא ננצל את המפגש השכבתי כדי לעבוד על העגלות
לעדלאידע  -מוזמנים לקחת חלק!
עונת האביב מתקרבת ,ואיתה חג הפסח והטיול התנועתי .ההרשמה תיפתח בימים הקרובים,
כמובן לאחר מתן כל הפרטים הרלוונטיים.
את טיול פסח נקיים ב 34-39/4בהר מירון ,במשותף עם כל היישובים שבאזורנו:
סניף השלושה (אודים -בית יהושע -כפר נטר) ,חרב לאת וחיבת ציון ,בני ציון (בצרה ,חרוצים ובני
ציון) ,תלמי אלעזר ,תל יצחק ,בית חנניה וגן שומרון.
החודש השכבה הבוגרת נערכת לקראת הטיול בהיבטים טכניים וחינוכיים כאחד ,במסגרת ימי
הפעילות השותפים והישיבות של בעלי התפקידים .טיול ההכנה שייערך ב 31-92.3יהווה נקודת
שיא לתהליך ההיערכות.
תאריכים קרובים
 32.3הכנות לעדלאידע
 93.3עדלאידע במושב
 92-31.3טיול הכנה לפסח  -שכב"ג
 34-39.4טיול פסח
בברכת סוף שבוע נעים ,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  01:01בדיוק!
 32.3 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
 99.3 נצפה בסרט איטלקי " :ארוחות 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.
 9.4 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  00.3בשעה  2:11עד  2:41תנועה בהנאה עם קרן אדלר בבית התרבות.
 2:41עד  31:31ארוחת עשר בצוותא בבית הפייס.
 38.3סרט "הסודות של איידה"
יצחק ושפסיל ,שני אחים שנולדו במחנה העקורים ברגן בלזן ,חיו בצילם של סודות
שהוסתרו מהם כל חייהם ע"י הקרובים להם .כתינוקות ,הופרדו ולא ידעו אחד על קיומו
של השני .בעקבות תחקור תולדות המשפחה ,התאחדו לאחר שישה עשורים.
הסרט מעניק הצצה לחיים במחנות העקורים בגרמניה .זוכה פרס הקהל בפסטיבל דוקו
אביב .9139
 91.3סיפור אישי  -מנחה דבי כהן (ארונשטיין)
 3.4תל אביב  -שנים ראשונות -בין החזון הציוני לבין הבאוהאוס .מרצה :עירי כהן.
המעוניינים להצטרף יירשמו במשרד הוועד  12-8933082או אצל איריס פרידלנדר 111-1193284
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  ₪ 311כולל כניסה ,סיור ,סדנה והסעה מנקודות איסוף מרכזיות.
מתאים לילדים מגיל .1
לפרטים :מחלקת ותיקים .12-8283934 ,12-8203393
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קורס סמארטפון
מרכז קשר והכוון מזמין אותך להצטרף  -ללמוד ,ליישם ולהצליח!
בקורס נלמד את הנושאים הבאים:
התאמת הנייד לצרכים האישיים – בטיחות ,הארכת חיי סוללה ,תצוגה..
שימוש מתקדם עם אנשי קשר -חיפוש ,עריכה שליחה (מציאת איש קשר במהלך שיחה)
שעון מעורר ,טיימר לתזכורות .שימוש מתקדם במצלמה ,צילום בווידאו ועריכה
וואטסאפ -שימוש ,יצירת קבוצה ,שיתוף תמונות
אפליקציה של זמני נסיעה באוטובוס ורכבת +אפליקציית ווייז -הגדרות מתקדמות
אפליקציית יומן מתקדם | גיבוי מסמכים ,מתכונים ותמונות בענן.
תאריך פתיחה  | 39.1.32ימי חמישי | 30:31-32:11
מועדון פיס (דרך השרון -מול בית התרבות) ,מושב בית יצחק
 8מפגשים בני שעה וחצי ,מחיר כל קורס | ₪ 911 :יש להביא מכשיר טלפון נייד ומטען
להרשמה יש לפנות למרכז קשר והכוון . 12-8203399 neomin@hefer.org.il

בית הכנסת
בליל פורים כולנו בבית העם
ביום רביעי  91.13.32בשעה 38:31
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  , 91.13.32 ,שחרית  19:91מנחה 30:31
שחרית בפורים :יום ה' בשעה  ,19:91קריאת המגילה בבוקר 10:31
כל בוקר תפילת שחרית בשעה 19:91
קבלת שבת
תפילת קבלת שבת בימי שישי 30:31
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פינת הילדים ☺
בדיחות וחידות:
מה הקשר בין בית ספר לבית סוהר?
שניהם מתחילים במילה בית.
שם הבדיחה  :מורה לחשבון
המורה לחשבון שואלת את רון
אם היו לך בכיס  91שקלים ונפלו לך  31שקלים
מה יש לך עכשיו בכיס?
רון :חור

דירוג :כוכבכוכבכוכבכוכב

תודה רבה למזל סמרי שהצליח לעלות על התשובה של החידה הקודמת בפעם השנייה ברצף!
התשובה הייתה :מפה.
חידה שבועית:
מה הקשר בין המילים הבאות :
שר ,חדר ,סיכת
לתשובה119-2139191 :
אנא שלחו את התשובה עד יום ראשון
בילי ברנשטין
 הצעות לבדיחות ולחידות וחומרים נוספים מילדי הכפר יתקבלו בברכה!


תודות

חברי מועדון  91ונהנים מודים לירון שלו ,בנם של מרגלית ועמוס שלו (ווסלבסקי) ,אשר פתח
בפנינו צוהר לעקרונות הרפואה הסינית בת אלפי שנים והסביר לנו את משמעות מושגי היסוד כמו
צ'י ,יין ויינג ,מרידיאנים ועוד.
הרפואה הסינית והרפואה המערבית משלימות אחת את השנייה .ברפואה הסינית יש שימוש
בצמחי מרפא ,דיקור ,כוסות רוח ועוד.
היה מאוד מעניין ונשמח להרצאה נוספת.

ב"בוקר בצוותא" סיפרה לנו גלית רוסמן על "טקס התה" ביפן .משפחת רוסמן חייתה  4שנים
ביפן וגלית למדה את רזי דרך התה במשך  3שנים וטוענת שהיא עדיין לא מומחית שכן
המושלמות נרכשת עם ניסיון רב שנים .טקס התה שזור במסורת היפנית .הוא נערך בחדרי תה
צנועים וקסומים אליהם מוביל שביל שגודל ומרווח האבנים מכתיבים את קצב ההליכה
ומכניסים לאווירה של רוגע עם אלמנטים של מדיטציה ,אסתטיקה יצירות אמנות מעוצבות
שאמורות לשלב את כל החושים .הצגת בפנינו את הכלים האותנטיים הכל כך יפים בפשטותם
והדגמת באיזו עדינות ומתינות נעשית כל פעולה בשלבי הטקס.
תודה ,גלית ,שאיפשרת לנו טעימה של חוויה יפנית.
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ברכות
צוות חיילים מברך את:
שני ונונו
אופיר קסל
עם גיוסן לצה"ל ,בהצלחה!

הודעות
דרושים מתנדבים
צוותי עצמאות ושבועות זקוקים לצלמים ,לצלמי רחפנים ,לעורכי וידאו ,ולעורכי מצגות.
כמו כן נשמח מאוד למתנדבים נוספים.
המעוניינים יפנו לאיריס 111-0042230

מצביעים בפעם הראשונה?
רוצים להבין מה המשמעות ,מה זה אומר?
במיוחד בשבילכם ,צעירי בית יצחק ,גוש ח.י.ה והסביבה:
בואו לעשות קצת סדר בראש לקראת הבחירות

בחירות על הבר

נפגשים לרב שיח ,על כוס בירה ,על פוליטיקה (אבל בלי לערב פוליטיקה)
היום ,שישי  ,31.13בשעה  ,34:11ב"הסילו" בכפר ידידיה

מחפשים נציג ציבור לקאנטרי בית יצחק
הנהלת רשות הבריכה מעוניינת ,למנות נציג ציבור שיהיה כעזר להנהלה (התפקיד הינו התנדבותי)
אנו מחפשים בעל/ת כישורים בתחומים הבאים :הבנה בניהול עסק ,בניהול מערכות
ובייעוץ ארגוני .
נשמח לקבל את פרטיכם ,במייל amit@tamir-rental.co.il
בתודה מראש ,עמית טאובר ,יו"ר רשות הבריכה

פינת המודעה הקטנה
פינת אוכל איכותית במצב מעולה  8 +כיסאות .אורך  9מטר ,רוחב  3מטר
כולל ארבע הגדלות נוספות הנותנות שולחן באורך  4מטר לאירוח מושלם!
לצורך ריהוט בית הרכז נשמח לקבל מקרר ,תנור ,כיריים ,ופרטי ריהוט
נוספים.
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נילי דקל

114-1823390

אירית כרמי 1140991322

עדלאידע 1019
הוראות בטיחות לעדלאידע -איציק רייך יועץ בטיחות.
 .3יש להציג את התכנון/רעיון המוצע של העגלה לאישור של מהנדס האירוע
(המועד יתואם עם הוועד).
 .9העגלה תיבדק ע"י המהנדס לאחר התקנת התפאורה ותורשה להשתתף
בעדלאידע רק לאחר אישור תקינותה.
 .3בכל עגלה שבה ייסעו ילדים יהיה מלווה בוגר.
 .4בכל עגלה אשר תסיע אנשים/ילדים יותקן מעקה בגובה  3.3מ' .
 .1עגלה המסיעה נוסע יחיד ,יותקן בה מאחז יד ליד מקום מושבו של הנוסע.
 .9מומלץ להתקין מדרגות או סולם לצורך עליה וירידה מהעגלה.
 .0גובה העגלה כולל התפאורה לא יעלה על  4.9מ'.
 .8יש להתאים את גודל הרכב הגורר לעומס של/על הגרור (העגלה) בתיאום עם
המהנדס.
 .2מהירות הנסיעה המרבית במסע העדלאידע –  1קמ"ש.
.31

הנהיגה ברכב (כולל טרקטורים) תהיה בהתאם לכל כללי הבטיחות

הנהוגים בארץ.
.33

אין להעלות נוסעים על העגלות מלבד הנוסעים שנקבעו מראש.

.21

אין לעלות או לרדת מהעגלה אלא כשהרכב במצב עצירה מוחלטת.
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