כתובת הוועד

גיליון מס' 1193

vaadmekomi@beit-yitzhak.org.il
יום חמישי ,ה' בסיוון תש"ף 28 ,במאי 2020

מזכירות הוועד
דואר
החל מיום שני ,1.6.2020 ,הדואר יחזור לקבלת קהל בשעות הפעילות הרגילות טרם תקופת הקורונה.
ימים א'-ה' בין השעות 08:00-13:30
בימים ב' ו -ד' בין השעות 16:00-18:00
יום ו' בין השעות 08:00-12:30

בית קברות  -שמירה על רכוש
בתקופה האחרונה התקבלו תלונות בדבר פגיעה וגניבה של עציצים וצמחים בבית הקברות.
אנו מגנים בכל תוקף התנהגות שכזו ומבקשים להמשיך להקפיד ולכבד המקום.
נפעל בכל החומרה על מנת למנוע ולמגר מקרים שכאלו.
ועד מקומי

מועדי איסוף הגזם הבאים:
30/6 ,16/6 ,2/6
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ועדת ביטחון
שלום חברים,
אני ,קרן הרשקוביץ ברנשטיין ,הצטרפתי לוועדת בטחון השבוע ,מתוך נכונות לעזור ולקדם
פרויקטים שיתגברו את ביטחון הכפר .כמו שכולם הבינו ...הביטחון בכפרנו חשוב מאוד.
ועדת הביטחון עוסקת במענה לביטחון התושבים ורכושם מידי יום.
בין יתר הצעדים הננקטים למען ביטחוננו והרעיונות העולים מעת לעת לשיפור הביטחון ,הוועדה
מתמודדת עם אתגר מרכזי וייחודי לכפר  -קושי רב למנוע כניסת גורמים עברייניים ,החוצים את
הכפר דרך השדות ההיקפיים וחוסר היכולת לסגור את כביש הכניסה הראשי.
לאחר בדיקה ,הנושא נמצא בטיפול ועדת ביטחון ,נציגים מגוש חי"ה ונציגי המועצה ,אך פתרון
חוקי ,ראוי ומאושר רחוק מביצוע.
לאחר ששוחחתי עם תושבי מושבים באזורנו שבהם יש שערים כבר מספר שנים ,התברר כי פתרון
הצבת השערים טוב מאוד ,אך לא מונע הרמטית חדירה ובריחת גורמים מזיקים והגניבות שם
"חוגגות" .במקרים רבים הגנבים עומדים אחרי רכב שפותח את השער ,נכנסים למושב ובורחים
אחר רכב אחר שפותח את השער או שפשוט מתנגשים בשער ובורחים.
הצבת השערים מחייבת תהליך ארוך של קבלת אישורים ,שבסופו תתקבל החלטה מה מקור
המימון לפרויקט  -בין אם מכספי הביטחון בוועד או בין מתמיכה מגורמים חיצוניים  -אחרי הכל
מדובר בהוצאה של מאות אלפי שקלים בשנה (הקמה ותשלום משכורות לשומרי לילה).
לאחר שבחנתי את אפשרויות התרומה שלי לביטחון הכפר ,החלטתי לתרום מזמני ולהתנדב
לשורות מג"ב כצעד האפקטיבי ביותר שאנחנו כתושבים יכולים לעשות.
בניגוד לסמכויותיו של שומר/סייר מחברת אבטחה חיצונית או של תושב אכפתי ככל שיהיה,
התנדבות במשמרת מג"ב הופכת תושב לשוטר לכל דבר ועניין  -הסמכויות רחבות יותר ,ההרתעה
כפולה ומכופלת ואפקטיביות התרומה מורגשת.
כיום נמנים בכפרינו כ 15 -תושבים מתנדבים במג"ב .השאיפה שלנו להגיע ל 50 -מתנדבים על מנת
שנוכל להגביר באופן משמעותי את הנוכחות המשטרתית במושב ,ובין היתר להקים נקודת שיטור
מקומית .יעד שאפתני ובהחלט אפשרי!.
לשם כך אנו קוראים לכם ,התושבים ,להתנדב למשמר הגבול ,לקבל תעודת שוטר ,ובכך להיות
שוטרים מן המניין שיגנו על כפרינו.
כל מה שנדרש הוא למלא טפסים (שאני מחלקת) ,לעבור קורס בעל  8-10מפגשים ,בני שעתיים כל
אחד ,שיתקיים במושב (הקורס יפתח ממש בקרוב) .ההתנדבות הנדרשת הינה פעמיים בחודש
במשמרת של  4שעות.
נשים טובות לתפקיד וראויות לו .אני אהיה אחת מהן אם אתאים לדרישות המשטרה ,ואם תהיה
כאן כמות מספקת של נרשמים לפתיחת הקורס .בואו ביחד נתרום לקהילת הכפר ונבנה כאן מערך
שלם למען ביטחון הישוב ושכניו.
ניתן גם להפנות אליי תושבים מגוש חי"ה ,כדי שנוכל לפעול בשיתוף איתם ונמגר את תופעת
הפריצות והגניבות באזור כולו ונשיב את הביטחון למושב.
מחכה ומצפה להצטרפותכם,
קרן 054-4263263
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המרכז הקהילתי
שומרים על כושר בטבע  -הליכה נורדית בעמק חפר
הליכה נורדית בקבוצה קטנה וייחודית .ספורט שמפעיל  90%משרירי גופנו ,מחזק פלג גוף עליון,
משפר סיבולת לב ריאה וקואורדינציה מתקדמת.
נשארו מקומות ספורים בימי שני בשעה .06:30
לפרטים נוספים :מחלקת ותיקים 09-8981634 ,09-8973321
מועדון טרום בכורה
לפי הנחיות משרד הבריאות ,החל מ 14.06.2020 -יבוטלו המגבלות על מספר משתתפים באירועים
במקומות סגורים .אולם עין החורש מכיל  580מקומות ישיבה.
לפיכך ,סרט מאי נדחה לחודש יולי  2020ויתקיים בתאריך .21.07.2020
סרט יוני יוקרן בתאריך .23.06.2020
אנו נערכים בהתאם להנחיות משרד הבריאות ,אנא עקבו אחר הפרסומים.

אגף קהילה וישובים
שעת סיפור" :לקוף יש בעיה" עם מעין לוין הלל
ביום ראשון 31.5.2020 ,בשעה  17:00בגן המייסדים בבית יצחק
שעת הסיפור תתקיים תחת הנחיות משרד הבריאות:
 כל משפחה אחראית להביא עימה מחצלת/שמיכה.
 הישיבה תהיה במרחק  2מטר בין משפחה למשפחה.
 חובה מילוי הצהרת בריאות ומדידת חום בכניסה למתחם.
 חובה נשיאת מסכה מגיל .7
הכניסה חופשית  -עקב מגבלות הקורונה מספר המקומות מוגבל ,אנא הקדימו הגעתכם.

הודעות
אנחנו מחפשים לתרומה עבור פנימיות ברחבי הארץ כלי נגינה עדיף במצב טוב ,אבל גם אם זקוקים
לתיקון ,אנו נדאג לזה .אם למישהו יש איזה גיטרה ,או אורגן ,או אולי אפילו דרבוקה (בעצם כל
דבר) ששוכבים ללא שימוש בבית ,בבקשה דברו איתנו ואנו נדאג לשפץ (אם צריך) ולהעביר
לפנימיות .נשמח כמובן גם לתרומת מיתרים ,מקלות תופים ,או כל דבר שיכול לשמח.
הביקוש עצום ולצערנו התרומות לא מספיקות כרגע.
לתיאום תרומות ניתן לפנות ל-
יעלי שגב0546655772 :
איתי מלר052-3922333 :
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בית הספר לשחייה חוזר לפעילות






ב 27.5.2020 -כל הבריכות נפתחות למנויי הקיץ ומנויי הקאנטרי.
ב 31.5.2020 -בית הספר לשחייה חוזר לפעילות מלאה.
בתכנית:
הקבוצות השנתיות ממשיכות את האימונים עד לסוף יולי
ובנוסף ,נפתחת גם תכנית הקיץ שלנו:
הכרות ,הסתגלות ומשחקי מים לקטנטנים מגיל  5 - 4וחצי בקבוצות קטנות.
לימוד שחיה חתירה ,גב וחזה.
שיפור סגנון חתירה ,גב וחזה.
קבוצות קטנות/אימונים אישיים/אימונים זוגיים.

המחירון מופיע באתר הקאנטרי.
לפרטים נוספים והתאמת סוג אימון ,ויקה054-6220859 :
 קאנטרי בית יצחק מחפש למשך חודשי הקיץ שומר חמוש (קורס רמה א').
בימי שישי בין השעות  14:00-17:00ובימי שבת בין השעות .09:30-16:30
נא לפנות ליעל052-3420494 :

מחירון קיץ  2020לתושבי בית יצחק
סוג המנוי

10.10 - 27.5

תוספת ליחיד חדר כושר

משפחתי
יחיד

1445
950

1015

זוגי
גיל זהב זוגי
(אישה ,62גבר )67
גיל זהב יחיד
(אישה ,62גבר )67

1190

1015

1150

880

850

פינת המודעה הקטנה
נער/ה לפני או אחרי צבא לעבודה אחראית עונתית.
לא פיזית .בין השעות 17:00-19:30 ,06:00-10:00

ראובן
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054-4240769

