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איסוף גרוטאות ביתיות בלבד
ביום שישי ה ,150505.5. -בין השעות  ,15:..- .0:..יתקיים פינוי גרוטאות.
לצורך זה ,יוקם מתחם סגור בבוקר הפינוי במגרש החנייה הקטן מצד שמאל (צפוני) לפני הבריכה0
פינוי הגרוטאות למתחם ייערך בצורה מפוקחת ומדודה ע"י חברי הוועד ועובדיו0
הפינוי מיועד לתושבי הכפר בלבד ,לגרוטאות ביתיות בלבד0
לא תותר כניסה למתחם לפסולת חקלאית ,לניילונים ,לפסולת בנייה ,לצינורות ,לאסבסט ,לצמיגים
ולכל פסולת שהיא לא ביתית0
כמו כן לא תתאפשר פריקה של כמויות חריגות במתחם0
מבקשים להימנע מהבאת גרוטאות שלא במועד ובשעות שצוינו ,המקום מצולם!
ועדת חזות הכפר
מועד איסוף הגזם הבא91.5 :

דואר

שעות קבלת קהל בסניף הדואר בית יצחק הן בימים א-ה בין השעות 15:..- 0:..
וביום ו׳ בין השעות 011:..- 0:..
סניף הדואר חזר לספק את כלל שירותי הדואר לקהל הרחב0
לא תתאפשר כניסה ללא מסיכה וכפפות.
הספרייה חוזרת ,לעבודה רגילה,

מיום שני  99.5.11בין השעות  91:01- 91:01כרגיל.
רק  4אנשים יוכלו להיות בו זמנית בספרייה .בואו עם מסכות.

להתראות בקרוב מאוד 

תודות
גם בימי קורונה מוזרים שכאלה ,ועדת חינוך מתגייסת וביחד אנחנו מנסות להעלות את המורל ,למצוא
עוד קצת תעסוקה לילדים ולהרגיש חלק מקהילת בית יצחק 0תודה לכל ההורים והילדים החמודים
שמשתפים איתנו פעולה 0כיף לראות את החיוכים שלכם ואת הציורים שלכם על המדרכות 0מוזמנים
לשלוח תמונות ,בקבוצות השכבתיות ,על הנביטה הצמיחה והפריחה של הזרעים שזרעתם0
כמה כיף היה לראות את כולם בריאים שמחים ומתפנקים בקרטיבים בצהרי יום העצמאות ,אין כמו
אוטוגלידה תוצרת בית0
אני רוצה להגיד תודה גדולה מכל הלב לכל חברות הוועדה ,דנה עמיר ,יעלי נוי-סוכמן ,גלי רון ,יעל
יעקובי ,הילה יוריסטה-בלומנפלד ,דפנה שילה-יעקבי ,אביבית כהן ,שבלעדיהן כלום לא היה קורה,
תודה שעזרו בהפקת שקיות השי לילדי הכפר ,ובנוסף שהפיקו וקישטו ,נהגו ,חילקו ועמלו על
האוטוגלידה שלנו 0תודה מיוחדת ליעל יעקובי שעמלה והשקיעה רבות בשקיות השי0
תודה גדולה גם למשפחת דקל ,על התגייסותם לעזרה עם רכב ,עגלה ונהג מקצוען 0תודה גם לאייל שגב
על השאלת העגלה 0תודה ליעלי נוי על הרכב והנהיגה ,לגלי ויעל על החלוקה והחיוכים0
יו"ר ועדת חינוך ,קרן אלסברג-תומר
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צוות חיילים

במהלך הסופ"ש האחרון ,חולקו מתנות יום העצמאות לחיילים/ות ובני בנות שנת השירות0
התרגשנו עד מאוד לקבל כל כך הרבה פידבקים חיוביים ופירגון מעשרות משפחות!
זה ממש מחמם את הלב!
נודה ,כמובן ,למתנדבים מקבוצת בני/בנות המצווה שסייעו בחלוקת המתנות0
בהזדמנות זו אנו מבקשות לעדכן כי בעקבות שינויים תקציביים ,מעתה ואילך ,יחולקו המתנות אחת
לשנה בלבד ,ביום העצמאות (לא יחולקו מתנות בראש השנה כפי שהיה נהוג עד כה)0

שמחנו לשמח!!!

בברכה ,צוות חיילים ,אהרונה נוי וקרן ליטבק

משולחן ועדת נוער:

בשבוע שעבר ציינו מספר אירועים מהחשובים בהוויה שלנו כישראלים וכתושבי בית יצחק0
אירועי יום הזיכרון לשואה ולגבורה ויום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה0
האירועים הללו חשובים לכל רובדי האוכלוסייה מדור המייסדים ,דרך הדורות הצעירים יותר ועד
לבני הנוער שהינם חלק מהותי מהקהילה והלב הפועם של המושב0
כבכל שנה בני הנוער משתלבים ומעורבים בכל אירועי התרבות והטקסים במושב,
ובכל שנה ,ביום הזיכרון עצמו ,הנוער מקבל על עצמו את הובלת טקס יום הזיכרון לחללי מערכות
ישראל בבית הקברות0
הטקס הזה חשוב ,מהותי ומרגש לבני הנוער בכל היבטי החיים 0מהקשר והזיקה למקום בו הם
נולדו ,לדעת ולהכיר את ההיסטוריה ואת שושלת הדורות שחיה והקימה את המקום בו הם חיים
כיום וביתר שאת את אלו שנפלו בשמירה על המקום הזה שבו כולנו חיים בשגרה ובבטחה0
הנוער ,שמוביל ומשתתף בטקס ,מתחבר דרך סיפורי הנופלים ,שחלקם היו בגיל קרוב לגילם הם0
לומדים את סיפור חייהם האישי ,החברויות ,האהבות ,התחביבים והחלומות ,וכל זה דרך מכתבים
וכתבים מארכיון בית יצחק0
השנה הטקסים עברו בצורה לא שגרתית בגלל מגבלות מגפת הקורונה0
אך למרות הקשיים והמגבלות לא ויתרנו על ההנצחה ועל הכבוד לנופלים ולבני משפחותיהם ומצאנו
דרכים יצירתיות לציין את האירועים ,גם במגבלות הקיימות וזכינו לראות עוצמות ויכולות חדשות0
הטקס השנה צולם בבית הקברות מספר ימים קודם ,נערך ונשלח לבתי התושבים במועד בו היה
צריך להתקיים הטקס המקורי 0כך זכינו גם לתיעוד שיישמר לנו לשנים0
בנוסף לקחו בני הנוער חלק בפעילויות רבות נוספות כגון:
חלוקת ערכות זיכרון לניצולי השואה0
חלוקת ערכות הנצחה למשפחות השכולות שכללו נר זיכרון ,עציץ ומכתב0
בני הנוער ערכו שיחות זום עם בני משפחות הנופלים כדי לשמוע מפי המשפחות על יקיריהם שנפלו0
ביום הזיכרון בזמן הצפירה הצטרפו למשפחות צמדים של בני נוער שעמדו עימם בצפירה0
מגוון פעילויות ערכיות ומעל הכל קהילתיות ומרגשות0
אלו הדברים שמייחדים אותנו כקהילה וכרקמה אנושית אחת חיה0
חשוב לנו מאד בהזדמנות זו להודות אישית לכל מי שלקח חלק באירועי הזיכרון השונים ובטקס
השנה:
לבני הנוער המרגשים שלנו והמשתתפים מעולם המבוגרים שלקחו חלק בהכנות ובהשתתפות
באירועים השונים :
לבני הנוער שחילקו ערכות זיכרון לניצולי השואה :אורי וזיו גורן ,אלה כרמי ,אלה פרנק ,אלעד
ואורי קוטנר ,יובל גואל ,יונתן כהן ,יותם יוספי ,עידו איתן  ,מיה פולטורק ,עדן קמחי ,נועה ועידו
הורביץ ,עידן אלפי ואיתי שטופמן0
למארגנים והמשתתפים בטקס יום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה:
תום סופר ומיה פולטורק – ארגון הטקס וההשתתפות  ,רועי סמבורסקי ,צוף וגלי ברונפמן ,שני
טייכמן ,עומר ליטבק ,תומר אורן ,עתיי חלמיש ,נטע דקל ,נועה הורביץ ותהל סמוראי 0
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לבנות ובני שכבה ח' על הנחת הזרים :הדר קרפ ,מיה ברונפמן ,זואי דימרס ,יהלי טייכמן ,תמר
פארן ,מעין ידין ,עופרי וויסמן ,רועי פרנק ,נטע שגב ,עמית יוספי ,איתי גורן ויהלי שטופמן0
לעמוס פארן  ,יו"ר הוועד ,לגילי חלמיש ,לרב שיר  -על השתתפותם בטקס0
למשתתפים בחלוקת ערכות הזיכרון למשפחות השכולות :מיכה לח ,רון וגנר ,זיו גורן ,אורי גורן,
ליאור בן צבי ,נגה אפרתי ,נעה הורביץ ,הגר לחמני ,אלעד קוטנר ,אורי קוטנר ,יובל גואל ,יהונתן
כהן ,שילי בן שמחון ,יהל בן שמחון ,אלה כרמי ,ליהי שבח ,שקד יפהר ,הילה פייגלר0
למשתתפים בשיחות הזום עם המשפחות השכולות :שילי בן שמחון ,איתי שטופמן ,עידו הורביץ,
הילה פייגלר ,ליאור בן צבי ,נגה אפרתי ,שקד יפהר ,אלעד קוטנר0
לבני הנוער שעמדו בצפירה בבתי המשפחות השכולות :שילי בן שמחון ,אלעד קוטנר ,ליהי שבח,
אלה כרמי ,איתי שוטפמן ,יהל בן שמחון ,עומר ליטבק ,עידן אלפי ,רועי פינר ,עידו קרבס ,ניר
לנדסהוט ,יובל גואל0
לאור רוחקין ,רכז הנוער ,ואשתו ,אילנית  -על ההשקעה העצומה בכל האירועים שצוינו ,על הפקת
הטקס והתכנים ,על הצילום והעריכה המקצועיים0
לשירה שליו – הרכזת השנייה שלנו על ארגון בני הנוער במפעלים השונים0
לאירית כרמי ולשלומית פינר ,חברות ועדת נוער ,על המעטפת המלאה בכל התחומים ,תוכן
ולוגיסטיקה בכל האירועים0
תודה!
איתי אורן ,יו"ר ועדת נוער

מכתבים למערכת

למכרי ,לידידי ולחברי תושבי הכפר
ב 1105-אני עוזבת את ביתי ועוברת לדיור מוגן בלהבים ,להיות בקרבת בני יובל ,שנולד וגדל בכפר,
ומשפחתו0
הגעתי לכאן ,בגיל  3עם הורי ,שהיו ממקימי הכפר נירה ,ועם אחי ,צבי0
חייתי כאן כל חיי ,פרט לתקופת לימודי ואחר-כך לימודיו של בעלי האהוב ,אמנון0
אני גאה לומר שמוצאי מבית יצחק 0זהו מקום נהדר (גם אם לא מושלם-מי כן?) רוח ההתנדבות,
השתתפות כה רבים בפעילויות וביוזמות חדשות והרגשת הביחד0
בגלל מחלת הקורונה ,שמשבשת את חיי כולנו ,אינני יכולה להיפרד מרבים אישית ולכן אני מאחלת
לכולם ,בריאות טובה ושמירה על הצביון הכפרי 0סביר להניח שאבוא לבקר ואולי גם נתראה0
חוה גולדמן(הלר)0

ברכות

צוות חיילים מברך את:
נעם בן צבי
לרגל הגיוס לצה"ל
בהצלחה בשירות הצבאי!

פינת המודעה הקטנה

להשכרה :בית פרטי על חצי דונם ,בשני מפלסים ומרתף 0כולל
מני
הפרדה בין מפלס הורים ומפלס לילדים הכולל  4חדרים0
ממ"ד ומיזוג בכל החדרים 0לטווח ארוך 0
לביאה הרשקוביץ
להשכרה בית  0חדרים כמו חדש0
למסירה קרשים וצינורות השקיה0
למסירה משטחי עץ למדורות בל"ג בעומר 0ניתן לבוא ולקחת
ברחוב העירית  1בבית יצחק
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דרור

.54-24311.5
.54-4523523
.54-450524.
.55-3020..2

