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הודעת המועצה האיזורית
אנו מבקשים לחדד את הוראות משרד הבריאות בכל הנוגע לווירוס הקורונה.
אנו סמוכים ובטוחים כי כולכם מודעים למצב ומקפידים על ההנחיות.
עם זאת ,אנו מבקשים מכל החוזרים מחו"ל (מכל המדינות) שלא להגיע לפעילויות המתקיימות עבור
אזרחים ותיקים ,במשך  14יום מיום חזרתם.
כמו כן נבקש שתעדכנו אותנו במקרה שחזרתם מחו"ל ,כדי שנוכל להיות עמכם בקשר.
אנו מבקשים להבהיר כי ההנחיה הינה של משרד הבריאות כפי שפורסמה בכל אמצעי התקשורת:
"המלצה לבני  60ומעלה ולבעלי מחלות רקע כרוניות כגון מחלות לב ,סכרת ,יתר לחץ דם ,מחלות
נשימתיות או דיכוי חיסוני ,להימנע מהתקהלויות וממגע עם אנשים ששבו מכל יעד בחו״ל או בעלי
תסמינים או אנשים החשודים כחולים".
במאמץ משותף של כולנו נשמור על בריאותנו ועל המשך הפעילות הסדירה.
** למשתמשים בהסעות ,אנא עדכנו אתנו אם לא תגיעו להסעה.
בברכת בריאות איתנה לכולם!

הודעות הועד:
תושבות ותושבים יקרים,
לאור אירועי התפשטות נגיף הקורונה והנחיות משרד הבריאות מהערב ,האוסרות התקהלות של מעל
 100איש ,אנו נאלצים לבטל את אירועי פורים שנקבעו לשבוע זה.
מסיבת פורים שתוכננה להערב מבוטלת.
כל מי שרכש כרטיס ,כספו יוחזר לו בניכוי עמלת הרכישה (סכום זניח).
אנו ננסה לקיים אירוע חלופי במועד אחר לכשיתאפשר.
אנו נאלצים לבטל גם את העדלאידע וננסה לקיים הפנינג פורימי ושמח לכשיתאפשר לנו.
אנא המשיכו להישמע להוראות משרד הבריאות ,יש לנו אחריות קהילתית וביחד נשמור על בריאותנו.

קאמרי לעת ערב 21.3.20

נעדכן בהמשך לגבי קיומו של הקונצרט.

הפנינג השלג  – 21.3.20מבוטל
בברכת בריאות לכולם,
ועדת תרבות
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חזות הכפר

תושבים יקרים,
ראשית תודה לכל התושבים על שיתוף פעולה,
לצערנו ,לאחרונה אנו שוב נתקלים בערימות גזם מעורבבות בפסולת שאינה גזם ,קרטונים ,עציצי
פלסטיק צינורות ופסולת גושית למניה .לידיעתכם ,פינוי וטיפול בגזם מעורבב בפסולת עולה כסף רב
יותר ואת החשבון כולנו משלמים!
בבקשה הקפידו על כך ,ידעו את הגננים והסבירו להם את חשיבות הנושא ,וחיזרו בפניהם על כך שאין
להוציא גזם שלא בזמן.
אנו חוזרים ומזכירים ,פינוי גזם כשמו כן הוא "גזם" – תוצרי גיזום הגינה.
ערימות של תוצרי כריתת עצים ,גזעים מוחבאים מתחת לענפים תמימים וגזם חקלאי לא יאספו.
תודה ,ועדת חזות הכפר
מועד איסוף הגזם הבא24.3 :
איסוף גרוטאות ביתיות בלבד
ביום שישי  ,27.3.2020בין השעות  ,12:00- 06:00יתקיים פינוי גרוטאות.
לצורך זה ,יוקם מתחם סגור בבוקר הפינוי במגרש החנייה הקטן מצד שמאל (צפוני) לפני הבריכה.
פינוי הגרוטאות למתחם ייערך בצורה מפוקחת ומדודה ע"י חברי הוועד ועובדיו.
הפינוי מיועד לתושבי הכפר בלבד ,לגרוטאות ביתיות בלבד.
לא תותר כניסה למתחם לפסולת חקלאית ,לניילונים ,לפסולת בנייה ,לצינורות ,לאסבסט ,לצמיגים
ולכל פסולת שהיא לא בייתית.
כמו כן לא תתאפשר פריקה של כמויות חריגות במתחם.
מבקשים להימנע מהבאת גרוטאות שלא במועד ובשעות שצוינו ,המקום מצולם!
ועדת חזות הכפר

ביטחון

הודעות ונתונים לחודש פברואר מוועדת ביטחון:
סה״כ מענה לקריאות אזעקה וסיורים  255 -קריאות לפי הפירוט הבא :
סייר אזורי . 8 - 07:00- 05:00
רב״ש .173 - 16:00- 07:00
סייר אזורי .30 - 22:00- 16:00
סייר לילה .44 - 05:00- 22:00
אירועי ביטחון חריגים שדווחו למוקד בן ביטחון ע"י תושבים – .5
משמרות סיור וצפייה במצלמות מאוישות ע״י תושבים 12 -מתוך .29
הודעות:
*חודש פברואר לווה באירועים פליליים שעיקרם גניבת קלאב קארים וכלי עבודה.
בכל המקרים הקלאב קאר לא צוידו במכשיר  GPSומחסני הכלים לא מוגנו ולא התחברו למוקד.
כמו כן ,האירועים התרחשו במקומות שבהם אין מצלמות.
*אנו ממליצים לבחון אפשרות למיגון הקלאב קאר ע"י  GPSולחבר את מחסני הכלים לאזעקה
ולמוקד.
*בקרוב מספר המצלמות בכפר כמעט יוכפל .
*לטיפול באירועי חירום בלבד  24/7יש ליצור קשר עם הרב"ש בטלפון .050-5356667
*מעורבות התושבים בביטחון המושב במשמרות הסיור ובצפייה במצלמות ,בהתנדבות במג"ב ובסיוע
לצח״י ,הכרחית וחשובה לימים שקטים פחות.
ברכות חמות לכל העוסקים במלאכה !
ממשיכים בעשייה!
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פינת הארכיון
לכבוד יום האישה הבינלאומי

שיר הלל לאישה

מי עמל מבוקר עד ערב  -האישה
מי מצחצח את הבית ,מבשל ותופר  -האישה
וכשאין "גרוש" בבית  -יוצאת לעבודות חוץ  -האישה
כשבנו את הכביש  -מי סחב אבנים?  -האישה
וכל בית שבנייתו נגמרה  -מי צחצח וניקה  -האישה
ללא בושה ,ישבו ומיינו תפוחי אדמה ,גם כשהיו רקובים ומסריחים  -הנשים.
והיום  -הנשים אפופות ריחות נעימים ,מבלות אצל הקוסמטיקאית ובחוגי התעמלות.
כל אחת נראית בת  30ולנכדים מספרות על הימים שעברו.
מתוך ברכה ליום הולדת ה 75-של אנה שפיר.
נכתב ע"י לני גרינשטיין-גורן ב1965-

פינת הילדים

נשמח אם תשלחו לפינה בדיחות ,חידות ,או כל דבר אחר☺
התשובות של החידות השבועיות הקודמות הן:
 לפני שהאדם גילה את האוורסט ,מה היה ההר הכי גבוה שהיה בעולם? תשובה :עדיין האוורסט
 מי ניצח בבחירות? עדין אין תשובה
חידות שבועיות:
 איש אחד צריך לבחור בין  3חדרים:
בחדר הראשון יש מינוס  100מעלות .בחדר השני יש אש בכל מקום .בחדר השלישי יש זאבים שלא
אכלו כמה שנים .באיזה חדר עליו לבחור כדי להינצל?
 בנין בן  49קומות עולה 1,000,000$
כמה עולה המעלית?
בילי ברנשטין
מובן שאפשר לשלוח לנו רעיונות למשימות אחרות בשבוע בכפר .טלפון לשליחה.052-9012025 :
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מועדון בוקר בצוותא
יום שני  16.3בשעה  9:00ניפגש בבית התרבות בשער חפר
 9:45-9:00תנועה בהנאה.
 10:15-9:45בוקר של בריאות ,ארוחת בוקר בצוותא.
 10:30הרצאתה של ד"ר רחל פלומב "יפן  -נעים להכיר" .המרצה למדה באוניברסיטת  keioבטוקיו,
עשתה דוקטורט על המדיה ועל העיתונות היפנית .יפן היא ביתה השני.
 23.3שירלי קייזר בוגרת ניסן נתיב ,שחקנית ומורת דרך .ההרצאה" :מאחורי הקלעים של
התיאטרון של החיים" .סיפורם של חמישה שחקנים מעמודי התווך של הבימה:שמעון פינקל,
יהושוע ברטונוב ,צבי פרידלנד ,אהרון מסקין ורפאל קלצקין .סיפורים שנונים ,מרגשים
ומצחיקים על הצלחה ועל כשלון ,על פרגון ,קטרוג ואהבה ענקית לתאטרון.
 30.3מעגל סיפור בהנחייתה של דבי כהן (ארונשטיין)
***המפגשים מסתיימים בשעה ***12:00
מחכים לכם בשמחה.

מועדון  60ונהנים
המפגשים מתקיימים בימי שלישי במועדון הפייס.
התכנסות על כוס קפה וכיבוד קל .ההרצאות מתחילות בשעה  17:15בדיוק!
 17.3הרצאה של ד"ר אוסקר אוראל ,ראש המחלקה לעיצוב מדיה במכללת ירושלים ,מרצה לעיצוב
ולאמנות .נושא ההרצאה "בין נשיקה לצעקה" -סיפורים קטנים יצירות גדולות ,נערה עם עגיל פנינה
והסוד הגדול שלה ,מי מתנשק ביצירתו של קלימט .מדוע צועקת הדמות של מונק ,מי יושב ליד ישו
בסעודה האחרונה.
 24.3נצפה בסרט "הכתר האבוד" ,סרט תיעודי המתחקה אחרי תעלומת הדפים האבודים של כתר
ארם-צובא ,ספר התנ"ך העתיק והיקר בעולם ,שהוברח לארץ מסוריה בשנות החמישים .במאי
הסרט ,אבי דבאח ,נינו של שמש בבית הכנסת הגדול בחלב שבו הוחזק הכתר במשך מאות שנים,
יוצא לברר מה עלה בגורל הדפים שנעלמו.
 80%" 31.3נפש  20%מחלה" סיפורה של שחר מילפלדר בת הכפר שחלתה בגיל  16בסרטן נדיר.
הרצאה על הקושי ועל ההתמודדות עם מחלת הסרטן ,על החיבוק ועל התמיכה מהסביבה ,על חוסן
נפשי ועל אמונה שהכל אפשרי.
המעוניינים בהסעה למועדון " 60ונהנים" ביום שלישי אחה"צ ,מתבקשים להירשם במשרד הוועד.
כל תושבי בית יצחק ,שנושא ההרצאה מעניין אותם ,מוזמנים בשמחה.
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זורבה היווני
סיפור מרגש ומצחיק על חברות ,על חופש ועל קבלה עצמית

יום רביעי  22.04.20בשעה  18:00בתיאטרון הבימה ,תל אביב-יפו
הקלאסיקה "זורבה היווני" בהפקה ישראלית של תיאטרון הבימה ותיאטרון באר שבע.
מחזה מאת :משה קפטן ושחר פנקס
עיבוד מודרני לרב המכר של ניקוס קאזאנצאקיס
בימוי :נתן דטנר
השחקנים :נורמן עיסא (זורבה) ,סנדרה שדה ,אמיר קריאף (בזיל המבוגר) ,תום אבני (בזיל הצעיר) ,דב
רייזר ,נדיר אלדד ,אמנון וולף ,גיל כהן ואחרים.
משך ההצגה :כשעה וארבעים ללא הפסקה.
מחיר למשתתף –  ₪ 140כולל :הסעות הלוך ושוב (איסוף מהיישובים) וכרטיס כניסה.
ההרשמה במשרד הוועד בתשלום בלבד .בשל הביקוש הצפוי  -כדאי לשריין מקום בהקדם.
מדיניות ביטול 7 :ימים ממועד ההצגה –  50%חיוב 3 .ימים ממועד ההצגה – חיוב מלא.

מועד פתיחת מלון קדמא נדחה.

עקב כך ,אנו מעבירים את הנופש לאחריי חגי תשרי.
מתנצלים ומקווים לראותכם בנופש המתוכנן .מועד חדש יפורסם בקרוב.
פסח ב"סבא בא" בוקר מההגדה  -מאתגר וחוויתי

מרכז ארט קיימא כפר סבא
תעתועים ופנטסיה במאגר המים....
אמנות סביבה וקיימות.

מתאים לגילאים  5עד .120
מחיר למשתתף ₪ 90 :וכולל הסעות ,כניסה וסדנאות פעילות בין השעות .9:00-12:00
 1.4.2020יום רביעי גח"מ  /אלונית משמר השרון.
 5.4.2020יום ראשון כפר ויתקין  /אלונית משמר השרון.
 6.4.2020יום שני אלונית משמר השרון.
ההרשמה במשרד הוועד בתשלום בלבד .מספר המקומות מוגבל! כל הקודם זוכה!
* ביטול השתתפות עד  7ימים לפני האירוע יחויב בתשלום *
מרכז קשר והכוון /אפ  +60בשיתוף עם אונ' חיפה ,החוג ללימודי גרונטולוגיה ,מציגים:
סדרת הרצאות מחקריות ,בואו להיות מעודכנים במחקרים החדשים.
מרכז קשר והכוון מזמין

"מעברים בגיל השלישי"

אי של שקט בלב הסערה :התמודדות עם שינויים בגיל המבוגר
לפי התורה הבודהיסטית ,מאפיין מרכזי בחיים שלנו הוא הארעיות .כל הדברים כולם ,משתנים בין אם
אנחנו רוצים או בין אם לא .הגיל המבוגר מתאפיין במעברים רבים ,חלקם משבריים (פרישה ,מעברי
מגורים ,מוות של בן זוג ,הדרדרות גופנית וקוגניטיבית) .למרות זאת ,הספרות המחקרית הנוגעת
ב"הזדקנות מוצלחת" ,מזהה כי אנשים רבים מפגינים עמידות אל מול שינויים ומעברים .מה מאפיין
אותם?
בהרצאה נצביע על המעברים הבולטים בחיי האדם המבוגר ונזהה את המנגנונים אשר יכולים לסייע לנו
להתמודד עם הקושי העולה בזמן מעברים ומשברים.
ההרצאה תתקיים בעין החורש במועדון לחבר (ליד המזכירות) ,ב  30.3.20בשעה 19:00
מוזמנים בשמחה הכניסה חינם ,אך מותנת בהרשמה מראש.
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ברכות
לרון נהב
מזל טוב לרגל שחרורך
משירותך כלוחם וכמפקד ביחידת מגלן.
אוהבים וגאים .המשפחה

הודעה

שעורי לימוד עברית למטפלים ולעובדים המגיעים אלינו מחו"ל.
השיעורים ניתנים בהתנדבות ע"י דבי כהן (ארונשטיין) במועדון פייס ביום ג'
בשעה  17:15ונמשכים כשעה.
בזמן שהוותיקים נהנים מהפעילות במועדון ,המטפלים רוכשים את השפה
העברית.

פינת המודעה הקטנה
מחפשים לשכור בית/יחידת דיור בכפר .בין  3- 2.5חדרים,
עד  ,₪ 4,000כניסה ביולי-אוגוסט.
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מיכה אלסברג

050-9651994

