כתובת הוועד

גיליון מס' 1187

vaadmekomi@beit-yitzhak.org.il

יום חמישי ,ח' בניסן תש"ף 2 ,באפריל 2020

משולחן הוועד

בשבוע שעבר פרסמה האגודה לחבריה מכתב בעניין התב״ע ,ובו היא מתייחסת גם לעמדת הוועד בעניין
זה.
ברצוננו להדגיש שהוועד ,המפנה בימים אלו את כל משאביו ומרצו לטיפול במשבר החמור הפוקד
אותנו ,מבקש שלא לדון כעת באף נושא שאינו קשור למשבר הקורונה.
אנו מבקשים מכל התושבים לגלות אחווה ,רעות והתחשבות בזולת בימים אלו.
בחלוף המשבר ,הוועד ישמח לשוב ולדון בכל הנושאים הבוערים המונחים על שולחננו ,ולהציג לציבור
את עמדתו בעניין התב״ע ובכל עניין אחר הדורש את התייחסותנו.
בברכה ,יו״ר הוועד וכל חברי הוועד.
"השבוע בכפר" יוצא לחופשה .הגיליון הבא ייצא ב.23.4
חג פסח שמח והרבה בריאות

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 052-2223421
מלי שצר
אביגיל אודרברג Avigail@beit-yitzhak.org.il 052-3712121
גיטי חיימוביץ (הנה"ח) Giti@beit-yitzhak.org.il
עמית מוסקוביץ (ביטחון) 050-5356667
אינה שוורץ (מרכזת את נושאי צח"י) 077-8144449
להזכירכם ,מוקד המועצה זמין בטלפון  .*9875המוקד מאוייש  24שעות 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.
 דואר
הדואר פתוח בימים ב' ,ד' ,ו' בין השעות  11:00- 08:00למסירת חבילות ,רשומים ולתשלום מיסי ועד
בלבד.
 פינוי אשפה מוגבר בתקופה הקרובה
פח ירוק בימים שני בשעות הצהריים-ערב ובחמישי בשעות הלילה-בוקר.
פח כתום ביום שלישי .פח חום ביום חמישי.
שימו לב בבקשה -איסוף הגזם הבא יתקיים ביום ראשון  5.4במקום ביום שלישי
לאחר מכן חוזרים כרגיל ליום שלישי 21.4
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משרדי האגודה יהיו סגורים לרגל חג הפסח
מיום ד'  8.4.2020עד יום ד' .15.4.2020
אנו מאחלים לחברי האגודה ולכל תושבי הכפר חג שמח והרבה בריאות.

תרבות

תודות
למרות ההגבלות ,ואולי דווקא בגללן ,הרגשנו בסוף השבוע האחרון שצריך לעשות משהו
כדי להרים את המורל ,לראות את השכנים ,טיפה לשמוח .אז יצאנו למסיבת רחוב והיה כיף
לראות את כל המשתתפים בשידור החי בפייסבוק ובעיקר בחיים עצמם ...עם גיטרה ,עם
חלילית ,עם סירים וכפות .ילדים ,הורים וסבים ,פגשו אותנו בחצר הבית או על המדרכה,
על פי הכללים וההנחיות ועם חיוך גדול.
תודה לכל המתנדבים שהרימו את הכפפה בלי היסוס והתגייסו למסיבה המאולתרת -
על המוסיקה  -נטלי וסער טאובר ,עם אלמה ויולי המתוקות שהיו סבלניות וחייכניות
לאורך מסלול שנמשך הרבה יותר משחשבנו ,כי היה חשוב לנו מאד לעבור בכל רחוב ובכל
סמטה .לבודדים שפספסנו  -מקווים שבקרוב יסתיים הסגר ,אבל אם לא ,מבטיחים
להתחיל אתכם בפעם הבאה.
תודה לענבל וטל פרי ולתמי מאייק-אמיר על הכריזה ועל המצב-רוח.
תודה ליהודה ודניאל אביקזר על התיעוד בשידור חי בפייסבוק.
בימים אלו מחולקות לכל התושבים ערכות דגלים לקראת החגים
והמועדים הקרבים .אנא תלו אותם על הגדרות ובחצרות הפונות אל
הכביש ,וביחד נקשט את הכפר ונשמח את הלבבות.
המון המון תודה להילה שגב על הרעיון ,הארגון ,ההפקה והאריזה.
תודה גם לגילי ורוני ,הבנות של הילה ,על שלטי ״הכל יהיה בסדר״ המשמחים שנתלו ברחבי
הכפר וליעלי שגב על האיגרת המצורפת לכל ערכה.
אשרינו שזכינו למתנדבים כמוכם ,שתמיד אומרים קודם כל "כן"!
תודה רבה גם למלי ,שגם בימי קורונה נרתמת ועוזרת ומסייעת בכל יוזמה ובכל הפקה.
אנו מתחייבים להמשיך לשמור על קשר ולקיים אירועי קהילה ותרבות ,גם תחת המגבלות.
בינתיים ,הישארו בבית ושימרו על עצמכם.
דניה גולן ,יו״ר ועדת תרבות

2

בית הכנסת

המכה החמישית

בימים כתיקונם היינו אמורים לפרסם את לוח זמני התפילות של בית הכנסת וברכות לפסח ,אבל
אנחנו נמצאים בתקופה מאד מיוחדת ומאתגרת .יש פתגם תלמודי שאומר "אין בעל הנס מכיר בנסו"-
כאשר אנחנו עוברים תהליך איננו יודעים עד כמה הוא משמעותי ,אלא צריכים את מימד הזמן כדי
להבין את גודל השעה או חשיבותה.
אין כמו חג הפסח להדגיש את המשפחתיות .הישיבה בליל הסדר עם הילדים והנכדים היא אבן יסוד
במסורת שלנו עוד מתקופת המקרא כפי שהפסוק אומר:
" ַרק ִהּׁשמֶ ר לְָך ֶ ...פן ִת ְשכַח ֶאת־הַ ְדבָ ִרים ...וְ הֹודַ עְ ָּתם לְבָּ נֶיָך וְ לִבְ נֵי בָּ נֶ ֶֽיָך"(ספר דברים ,פרק ד ,פסוק ט').
והנה ,היום אנו לא נוכל לשבת עם הסבא והסבתא .כמה שונה ממה שאנו רוצים.
יש בחג מצווה "ושמחת בחגך" .אנו נקיים את הסדר כפי שנוכל ובשמחה ,על שזכינו לעשותו ,נאכל
מצה ומרור ונשתה ארבע כוסות ולא נוותר על שום פרט כי שום דבר לא יעיב לנו ולא יפריע לחגוג את
החג כפי שצריך.
גם הגאולה ממצרים הייתה תהליך ארוך ,וגם היציאה שלנו ממכת הדבר של הקורונה תארך זמן.
אבל ,בשעת כתיבת שורות אלו ,אני מקווה שכאשר נסב בליל הסדר כבר נראה את שינוי המגמה
בכמויות הנדבקים ובצמצום המגיפה.
שנזכה כולנו לחגוג את הפסח בבריאות איתנה ובשמחה ,אוהבכם
הרב שיר
נ.ב.
אל תחששו להטריד אותי ,אשמח להיות לעזר בטלפון .052-8145577

פינת הילדים

נשמח אם תשלחו לפינה בדיחות ,חידות ,או כל דבר אחר☺
התשובה של החידה השבועיות הקודמת היא:
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?
תשובה :חגית הבת
חידות שבועיות:
 אם נכנסתם לאוטו והרגליים שלכם לא מגיעות לדוושת הגז ,מה עליכם לעשות?
 איך אתם מעבירים את הבידוד?
בילי ברנשטין
מובן שאפשר לשלוח לנו רעיונות למשימות אחרות בשבוע בכפר .טלפון לשליחה.052-9012025 :
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תודות
לחברי הוועד על כל שלוחותי ולעובדיו.
תודה עבור פעולותיכם השונות והמבורכות בימים קשים אלה.
נעמי שיפמן

תודה לאילן ולילך שלו מדפוס בית יצחק על השלט הנפלא במגדל המים "הכל יהיה בסדר"
מוועדת תרבות

ברכות

צוות חיילים מברך את:
עמרי שורק
לרגל הגיוס לצה"ל
בהצלחה בשירות הצבאי!

פינת המודעה הקטנה
למרות הקורונה ולכבוד החג...
למכירה סחלבים יפים במחירים מיוחדים
(אפשרות למשלוח בתוך בית יצחק בלבד) .לפרטים ולהזמנה:
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גל קרבס
אהובה

052-4635577
052-2662778

