כתובת הוועד

גיליון מס' 1185

vaadmekomi@beit-yitzhak.org.il

יום חמישי ,כ"ג באדר תש"ף 11 ,במרץ 0202

כמות הגשם

עד יום שלישי ,ה 17.3-ירדו  747מ"מ גשם .תודה לדורון שלהבי על המדידה.
מועד איסוף הגזם הבא3.42 :
איסוף גרוטאות ביתיות בלבד
ביום שישי  ,77.3.7272בין השעות  ,17:22- 20:22יתקיים 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

הודעות משרד הוועד
בהתאם להנחיות משרד הבריאות לא תהיה קבלת קהל במשרדי הוועד המקומי בבית יצחק.
מתן שירות לתושבים יהיה במענה טלפוני או במייל:
mali@beit-Yitzhak.org.il 277-7773471
מלי שצר
אביגיל אודרברג Avigail@beit-yitzhak.org.il 277-3717171
הנה"ח גיטי חיימוביץ Giti@beit-yitzhak.org.il -
ביטחון עמית מוסקוביץ 272-7370007
להזכירכם ,מוקד המועצה זמין בטלפון  *5777המוקד מאוייש  74שעות ביממה וידע לנתב
את פנייתכם לגורמים הרלוונטים בוועד.
מוזמנים להשתמש בשירות זה.
השבוע בכפר  -יופץ כרגיל4
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ביטול הקונצרט בבית העם
בהתאם להנחיות משרד הבריאות אנו נאלצים לצערנו לבטל את הקונצרט שתוכנן למוצ"ש 71.3.7272
בבית העם.
בתקווה שנתראה בקרוב בקונצרט הבא.
הוועדה המארגנת

סגירת מגרשי הספורט ואולם הספורט
בהתאם להוראות משרד התרבות והספורט ,המגרשים ואולם הספורט נעולים ,אין להיכנס ללא אישור
הוועד.
לידיעתכם ואיתכם הסליחה

דואר
החל מיום חמישי  15.3.7272ועד להודעה חדשה יהיו שינויים בשעות פתיחת סניף הדואר ובאופן קבלת
הקהל:
קבלת קהל בימים שני ,רביעי ושישי בין השעות  11:22- 7:22בלבד.
יש להמתין מחוץ לסניף ולהכנס אחד אחד על מנת לקבל שירות.
יש להקפיד על שמירת מרחק של  7מטר מעובדות הדואר.
לתשומת לבכם :חלוקת הדואר לתאים תתבצע כרגיל.

ביטול פעילויות הוותיקים
עד להודעה חדשה ,כל הפעילויות המיועדות לוותיקים ,של הכפר ושל המועצה ,לא מתקיימות.
מקווים להתראות בקרוב.
שמרו על עצמכם והישמעו להנחיות.

נוער
בהתאם להנחיות ,אין באפשרותנו לקיים פעילות הכרוכה במפגש פנים אל פנים.
לכן ,בשיתוף עם תנועת הנוער נבנו מערכים להפעלות מרחוק ודרך המרחב הווירטואלי.
המדריכים יעבירו פעולה וירטואלית בכל השכבות ולכל הקבוצות ,ביום שלישי בשעת הפעילות
הקבועה.
נשמח לעידוד לשיתוף פעולה.
במקביל אנו עובדים על מערך של קשר יומיומי עם הילדים להעברת פעילויות שונות -פרטים בקרוב.
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ספריה בזמן קורונה
הספרייה הרגילה תהיה סגורה עד הודעה חדשה.
לשמחתנו ,הצטרפנו לספרייה הדיגיטלית הישראלית לפני כשלושה חדשים ואנו יכולים לקרוא ספרים
במכשירים הדיגיטליים שלנו .הספרייה מאפשרת ,לכל משפחה ,להוריד חמישה כותרים בו זמנית
לחמישה מכשירים דיגיטליים שונים .הכוונה לטלפון נייד ,לטאבלט ,למחשב וכדומה.
לכל המנויים בספריית בית יצחק וגם לאלה שאינם מנויים שעדיין לא הצטרפו לספרייה הדיגיטלית,
העניין פשוט ביותר:
שולחים לי הודעה עם שם ושם משפחה ,כתובת המגורים שלכם ומספר הטלפון של אם המשפחה או
מספר טלפון של משהו אחר מהמשפחה .זה יהיה מספר המנוי שלכם.
לאחר שהתקבלה הודעה ממני שרשמתי אתכם ,מורידים אפליקציה  Libbyבחנות האפליקציות של
המכשיר ,או שנכנסים ל"ספרייה הדיגיטלית הישראלית" בגוגל.
מסמנים שיש לכם מנוי בספרייה,
כותבים  Beitכששואלים אתכם באיזה ספרייה אתם מנויים( .בוחרים את בית יצחק☺)
וכששואלים אתכם למספר המנוי כותבים את מספר הטלפון ששלחתם אלי.
ואז מתחילים לגלוש ולקרוא .אפשר לקרוא בעברית כמובן וגם באנגלית ,צרפתית ,רוסית ועוד.
אם ספר אינו זמין אפשר להזמין אותו.
כתבו הודעה ,או התקשרו וארשום אתכם .רותי 272-0443153
מי שאינו מנוי :המנוי בספרייה עולה  ₪ 112לשנה ,במחיר הזה מקבלים גם את הספרייה הרגילה וגם
את הספרייה הדיגיטלית.

פינת הילדים

נשמח אם תשלחו לפינה בדיחות ,חידות ,או כל דבר אחר☺
התשובות של החידות השבועיות הקודמות הן:
 איש אחד צריך לבחור בין  3חדרים:
בחדר הראשון יש מינוס  122מעלות .בחדר השני יש אש בכל מקום .בחדר השלישי יש זאבים שלא אכלו
כמה שנים .באיזה חדר עליו לבחור כדי להינצל?
תשובה :בחדר עם הזאבים ,בגלל שזאבים שלא אכלו כמה שנים מתים...
 בנין בן  45קומות עולה  $1,222,222כמה עולה המעלית? תשובה 45 :קומות☺
חידות שבועיות:
הגעתם לבית של משפחה בה נרצח האב .בבית נותרו חמש נפשות ,וכעת כולם חשודים ברצח .נתתם לכל
אחד להגיד רק משפט אחד ,שלאחריו תוכלו לדעת בוודאות מי הרוצח .אלו הם המשפטים שאמרו בני
המשפחה:
דוד הבן" :אחי אלי ,הוא זה שביצע את הרצח".
אסתר האם" :אני לא עשיתי את זה".
נורית הבת" :זו לא הייתה אחותי חגית".
אלי הבן" :אחי דוד משקר באומרו שאני עשיתי את זה".
חגית הבת" :אימא מספרת את האמת".
אחד החוקרים שהיה אתכם הבחין כי רק שלושה מהמשפטים שנאמרו הם נכונים .על פי המידע
שבידכם ,מי הוא הרוצח? רמז :רק  3משפטים נכונים.
בילי ברנשטין
מובן שאפשר לשלוח לנו רעיונות למשימות אחרות בשבוע בכפר .טלפון לשליחה.277-5217277 :
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מכתבים למערכת

עדלאידע 0202
העדלאידע שתיזכר במסורת בית יצחק כעדלאידעת הקורונה .
רציתי להודות לליאור סמו גניש  ,לנטלי טאובר ולסער טאובר.
לאחר ביטול העדלאידע התארגנו תוך זמן קצר בהתלהבות
ונרתמו ליוזמה להרים את המצב רוח בכפר לתושבים ולצאת לסיבוב בכפר להעלאת המורל .
ולכל אותם תושבים שיצאו מהבתים לעודד ולשמוח בימים שכאלו.
הגשם לא עצר אותנו ( משפחת רוזנבלום תרמה מטריה ) "חיסון הקורונה " שהוכן במיוחד והקורונה
שחולקה בדרך לתושבים הרימו את המורל לכולנו.
אז כמו שאמרנו מסורת לא מפסיקים.
נתראה בשנה הבאה.
עופר בו זאב
חוויות ממשלוח המנות
השנה הצטרפתי לחגיגת ה"גימודים " והחלפת משלוחי המנות.
זכיתי להכיר שתי משפחות חדשות שהצטרפו לכפר.
תודה לזוהר ,רוי וארי על הברכות הציורים וכל התכולה הטעימה .היה לנו כיף לפגוש משפחה מקסימה.
אני נהניתי "לגמד" ולהכיר את אורטל ואבי לוי ,שקבלו אותנו בשמחה רבה.
לכל התושבים הוותיקים ,שמתלוננים שכבר לא מכירים את התושבים החדשים שגרים מעבר לחומות
בצורות ,יש לנו הזדמנות פז להמשיך מסורת עתיקת ימים ,ולהכיר את המשפחות החדשות אשר נרתמו
לעניין כדי להכיר את תושבי הכפר הוותיקים.
ממליצה לכולם להצטרף בשנה הבאה ,וכמובן תודה לחנהל'ה מטרני שפיגל על היוזמה הברוכה.
רלי אלישיב

תודות

תודה לבנות המצווה שאפו במו ידיהן עוגיות טעימות והביאו לנו משלוח מנות לפורים
למועדון שישים ונהנים.
חיממתן לנו את הלב!
חברי המועדון

ברכות

צוות חיילים מברך את:
אורן גרשטיין
לרגל השחרור מצה"ל
בהצלחה באזרחות!

רז כהן
לרגל הגיוס לצה"ל
בהצלחה בשירות הצבאי!

פינת המודעה הקטנה
277-5050777

נער בן  14וחצי ,מעוניין לעבוד כשמרטף.
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