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דבר יו"ר הוועד

בדמיון הפרוע ביותר שלי ,לא הייתי מעלה בדעתי כי נאלץ כולנו לעסוק במגפה עולמית ,מהזן המתרגש על
האנושות בערך אחת למאה שנה.
מלחמות ומשברים חווינו כבר כולנו ,בעולם המרתק בו אנו חיים ובמזרח התיכון הבלתי יציב שלנו.
אירוע מהסוג המצוי אצלנו כעת ,הינו חדש ,אחר ובלתי מוכר לאיש מאיתנו.
אין כל ערך לפרט כאן הנחיות באשר להתנהגות הנדרשת מאיתנו ,הדברים משתנים כל כמה שעות,
ודבריי אלו יתפרסמו רק כמה ימים לאחר שנכתבו.
כן ארשה לעצמי כמה עקרונות שאני מאמין כי יוכלו להביא תועלת לכולנו.
אנחנו במלחמה .רצוי וראוי להפנים זאת .המשבר גדול ,עלינו לשנס מותניים ,לשמור על קור רוח ולנהוג
בתבונה.
אין ספק כי ככל משבר ,גם משבר הקורונה יעלם ויהפוך לזיכרון רחוק ,אלא שעד שזה יקרה ,עלינו
להיעזר בסבלנות רבה.
משמעת וסדר ,אינם המאפיינים הבולטים אצלנו הישראלים .הפעם הם נדרשים בשפע ,כאן ועכשיו.
אי אפשר להפריז במידת הצורך שלנו לעשות במדויק את מה שמורים לנו מוסדות המדינה הממונים.
הלחימה מנוהלת ברמה הלאומית ,אנחנו השופר שלה ובנוסף באופן טבעי וברור ,עלינו גם להתנהל ולנהל
את עצמנו בתוך הכפר שלנו ,ואנחנו עושים כל מאמץ לעשות את הדברים הנכונים בזמן הנכון.
שימרו על קור רוח ואופטימיות במידה ,שתפו פעולה וצייתו להנחיות .אנשים רבים ,חכמים ובעלי
מקצוע ,משקיעים מאמצים וזמן יקר ,יום ולילה ,על מנת להביא את המשבר הזה לסיום.
שימרו על רוח ההתנדבות ,איננו יודעים מה עוד צפוי לנו ומתקבל על הדעת כי עוד נדרש לעשות ,לעזור
ולסייע זה לזה ,וככל שזה יידרש נפנה אל כל מי שיש לעיל ידו לעזור.
עיקר התקשורת הינה באמצעות הטלפונים החכמים ,תקשורת זמינה ומיידית .נשתדל מאוד להעביר מה
שדרוש ,לא להעמיס ולהבהיל שלא לצורך ,ואתם אנא עיינו בקפידה בהודעות והשתדלו להתאים עצמכם
למצב המשתנה כל העת ,בסבלנות ,קפדנות וקור רוח.
מוקד המועצה וכל עובדי הועד בתחומים השונים ,ממשיכים לעמוד לשרותכם.
דרכי התקשורת מופיעים בפרסומים.
ביחד נעבור את זה בשלום
שלכם ,עמוס פארן ,יו"ר הוועד המקומי

כמות הגשם

עד יום שלישי ,ה 62..-ירדו  20.מ"מ גשם .תודה לדורון שלהבי על המדידה.
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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 056-666.262
מלי שצר
אביגיל אודרברג Avigail@beit-yitzhak.org.il 056-.226262
הנה"ח :גיטי חיימוביץ Giti@beit-yitzhak.org.il -
ביטחון :עמית מוסקוביץ 050-5.52222
מרכזת את נושאי צח"י :אינה שוורץ 022-9222228
להזכירכם ,מוקד המועצה זמין בטלפון  *8925המוקד מאוייש  62שעות ביממה וידע לנתב
את פנייתכם לגורמים הרלוונטיים בוועד.
מוזמנים להשתמש בשירות זה.

סגירת מגרשי הספורט ואולם הספורט
בהתאם להוראות משרד התרבות והספורט ,המגרשים ואולם הספורט נעולים ,אין להיכנס ללא אישור
הוועד.
לידיעתכם ואיתכם הסליחה
דואר
קבלת קהל בימים שני ,רביעי ושישי בין השעות  22:00- 9:00בלבד.
יש להמתין מחוץ לסניף ולהכנס אחד אחד על מנת לקבל שירות.
יש להקפיד על שמירת מרחק של  6מטר 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.

שימו לב בבקשה -איסוף הגזם הבא יתקיים ביום ראשון  5.4במקום ביום שלישי
לאחר מכן חוזרים כרגיל ליום שלישי 12.4

איסוף הגרוטאות הביתיות נדחה
לאור ההנחיות שאין להתרחק  211מטר מהבית.
האיסוף יתקיים כשיתאפשר.
ועדת חזות הכפר
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תרבות  -תודות
גם בימים מוזרים שכאלו ,ואולי בעיקר ,ברצוני להודות לצוות המתנדבים המופלאים האמונים על
התרבות והחגים בכפר.
לצוות פורים  -יהודה אביקזר ,ליאור סמו-גניש ונטלי טאובר ,שטרחו ועבדו והשקיעו,
גם על מסיבה מטורפת יחד עם ועדת תרבות של גוש חי״ה וגם על עדלאידע שהייתה אמורה להיות
אירוע יוצא דופן וכיפי במיוחד.
תודה לכם על ההשקעה הרבה ,ואני בטוחה שנצליח להפיק הפנינג כיפי ומוצלח כשכל זה יהיה
מאחורינו.
תודה לליאור ,נטלי ועופר בן זאב ,הכרוז המיתולוגי שלנו ,שלא ויתרו ,ויצאו לפזר קצת שימחה
בכפר ,למרות הקורונה והגשם .בהחלט שימחתם!
תודה גם לחנה׳לה מטרני שפיגל שארגנה את החלפת משלוחי המנות .באופן אישי אני
משתתפת בפרויקט כבר שנתיים ונהנית להכיר שכנים שלא יצא לי לפגוש קודם לכן .ההנאה היא
מהנתינה לא פחות מהקבלה ובעיקר מהאפשרות ללמוד על משפחות נפלאות שגרות ממש כאן איתנו.
מזמינה וממליצה לכל תושבי הכפר לקחת חלק בפרויקט בשנה הבאה.
ועוד תודה לצוות הגדול של המתנדבים שלקחו על עצמם את ארגון:
 טקס יום השואה ,שאולי עוד נצליח לקיים במתכונת וירטואלית כזו או אחרת  -חיה גולן,
יעלי שגב ,ענת בן זאב
 ערב יום הזיכרון  -שוש יצחקי ,מימי לביא ,אלון גן-אפרתי ,אושרת גורן
 ערב סיפורי לוחמים  -שלמה רביד
 יום העצמאות  -אמנון שפיר ,הילה שגב ,שרי כץ ,חן פרידלנדר גלאור,
אורטל לוי ,אושרת גורן ,נעמה בן שמחון ,מירה קרבס ,שלומית
פינר ,מיכל וייס צופי ,איריס פרידלנדר
כרגע נראה שלא נוכל לקיים את הטקסים במתכונתם המסורתית ואנו שוקלים האם וכיצד לציין את
החגים .תודה לכולכם על הנכונות והמסירות!
דניה גולן ,יו״ר ועדת תרבות
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נוער בית יצחק

שלום לכולם,
אנחנו נמצאים בתקופה לא פשוטה המביאה עמה אתגרים ,חששות ושאלות .היות וכל המערכות
יצאו משגרה ,חשוב לנו היום יותר מתמיד לשמור על שגרת פעילויות אל מול הילדים והנוער.
ביום ג' האחרון הועברה פעילות סניף תחת ההנחיות החדשות ובהתאם למתכונת הווירטואלית
אותה קיבלנו מהתנועה  -הפעילות נרשמה כהצלחה ,כולם שיתפו פעולה .בכוונתנו להמשיך
ולהעביר פעילויות אלה בימי ג' בשעת הפעילות הקבועה של הסניף מתוך רצון לשמור כמה שיותר
על השגרה וקשר רציף עם חניכי השכבה הצעירה.
בנוסף לפעילות התנועה אנחנו בחשיבה מתמדת על דרכים לייצר תוכן רלוונטי נוסף מתוך הבנה
שהימים ארוכים ושכולם מצויים בסוג של "סיר לחץ" .בהתחשב בזמן האינסופי שכולנו מבלים
מול המסך ,המחשבה שלנו היא על פעילות שתשלב עבודה עצמאית בבית שאינה קשורה
ל"מסכים" עם המרחב הווירטואלי .בשבוע שעבר יצרנו אתגר דגלים שהועבר לכל השכב"צ.
משפחות שלקחו חלק באתגר דיווחו על שביעות רצון מצד הילדים .בשל המרחק הפיזי ביננו לבין
החניכים ,נשמח אם גם אתם ההורים תיקחו חלק בפעילויות שנשלח בעתיד .מדובר בהזדמנות
מצוינת להוציא את הראש קצת מהמסכים ולבלות זמן איכות יחדיו .מעבר לפעילויות אנחנו
שומרים על קשר רציף עם הנוער דרך המדיות השונות .השבוע הוצאנו שירה ואני סרטון שבוע
טוב ,בו הכרזנו על הזוכים באתגר ועודדנו את החניכים לפנות אלינו בכל שאלה ובקשה .אם למי
מילדכם יש רעיון להפעלה ,רצון ללמוד משהו חדש או כל בקשה אחרת  -הם ואתם מוזמנים
לפנות אלי או אל שירה ואנו ננסה להיענות.
ביוזמת איריס פרידלנדר ותחת ניהולן של שירה ואירית נבנה מערך קשר עם ותיקי הישוב בו
צמדים של בני נוער מהישוב יצרו קשר עם הוותיקים דרשו בשלומם והציעו להם את שירותיהם
ברכישת מצרכים ותרופות .הילדים התגייסו לעניין הוותיקים ומביעים רצון רב לעזור .כמו כן,
בשבת האחרונה וביוזמת איריס ואירית חילקנו כ  20חבילות תותים לוותיקי הישוב .התותים
התקבלו בשמחה רבה.
אנחנו רוצים להודות לכרמית שגב שיזמה מפגש יוגה עבור הנוער .מדובר ביוזמה ברוכה וחיובית
כל כך .תודה רבה כרמית!!!
כמו תמיד חשוב לי להדגיש ,במיוחד עכשיו שגם אני וגם שירה זמינים לכל שאלה ,שיחה או
מפגש וירטואלי .אנחנו כאן לתת מענה ולנסות לעזור לילדים ולנוער לעבור את התקופה הזו
באופן המיטבי.
שירה0565888926 :
אור0502296529 :
הטלפונים שלנו
רק בריאות!!!
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מרכז קשר והכוון
בימים בהם אנו חיים במצב של אי וודאות בנושאים שונים ,פתחה המועצה האזורית עמק חפר ,קו
סיוע ותמיכה עבור תושבות ותושבים ותיקים ,ועבור גורמים המטפלים באוכלוסייה זו .הקו מאויש
ע"י מתנדבים ועובדי המועצה .אתם מוזמנים לפנות בכל התלבטות ,שאלה ,צורך ובעיה בימים א'-ה'
בשעות  09-8943040 26:00-09:00אנו מעוניינות שהתקופה הזו תעבור בצורה הקלה והטובה ביותר
עבורכם .על מנת להמשיך להעשיר את זמנכם בתכנים ,ידיעות ולשמור על קשר שוטף ,אנו מזמינות
אתכם להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו  -קהילת מרכזי אפ  ,+ "20החיים מתחילים בשישים" ,בו
תוכלו להתעדכן בפעילויות והעשייה שלנו ברמה המקומית והארצית.
בנוסף אנחנו מזמינות אתכם להצטרף לקבוצת פייסבוק חדשה ,המיועדת לבני הגיל השלישי ,ונקראת
"הגיל השלישי – נשארים מעודכנים" ,במסגרתה יתפרסמו פעילויות שונות ,בחלקן תסייענה בהיבטים
טכנולוגיים שונים (כגון הכנת אלבום דיגיטלי) ועדכון בתכנים מגוונים בהם מופעים ,הצגות והרצאות
חלקם בלייב ובחינם.
המשיכו לעקב אחר הפרסומים של המרכז הקהילתי והמועצה.
צוות מרכז אפ + 20יוצא לחל"ת (חופשה ללא תשלום) ומאחל לכם בהזדמנות זו חג אביב שמח!
כל טוב ,בברכה – אסתי ,גיילי ,יוספה ,נעמי ותמי.

מכתבים למערכת
נחמד לראות על גדרות לאורך הכביש שלטים רבים וצבעוניים  ,עם כיתוב "יהיה בסדר" .אכן ,אם נחשוב
טוב ,מתגבר הסיכוי שיהיה טוב
באיחולים לחזור מהר לשיגרה
יעל גלבוע

פינת המודעה הקטנה
להשכרה דירה  ..5חדרים במצב מצויין  +מרפסת .ללא בעלי חיים.
כניסה מיידית.
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יהודה

050-8600662

