כתובת הוועד vaadmekomi@beit-yitzhak.org.il

גיליון מס' 1249

יום חמישי,

יג' באב תשפ"א 22 ,ביולי 2021

מועדי איסוף הגזם הבאים10/08 ,27/07 :
משולחן הוועד
שלום לתושבי בית יצחק,
שמי דורון נחום ו בימים אלו אני נכנס לתפקידי כמנהל הכללי של היישוב ,תפקיד משולב ,מאתגר ומלא בעשייה
למען הכפר.
קצת על עצמי :כיום אני מתגורר בהרצליה ,ועד לפני תקופה לא ארוכה כיהנתי כסמנכ"ל תיאום ,בקרה,
תקשורת ותפעול בעיריית הרצליה במשך חמש שנים ,במקביל כיהנתי במספר חברות כדירקטור בוועד המנהל.
בין השאר ,בחברה הכלכלית לפיתוח תיירות ,ובתאגיד למען הקשיש בהרצליה .הנני בעל תואר ראשון
במשפטים  LLBובעברי הלא רחוק שימשתי בתפקידים בכירים בתחום התקשורת הארצית.
בתקופה הקרובה ,אלמד את התפקיד ואפגש עם נציגי הוועדות השונות ואנשי הקשר .אני מאמין שביחד נוכל
להמשיך ולקדם את היישוב ולהגיע להישגים הדרושים בהתאם להחלטות הוועד.
משרדי הוועד ,השירותים השונים והעובדים ימשיכו במתן שירות מיטבי לתושבים.
בהזדמנות זו ברצוני להודות על האמון שניתן בי למלא את התפקיד ואאחל בהצלחה לכולנו.

Save the Date
שבת 4.9.21

חג המים
1

קונצרט שלישי בסדרה

יתקיים ביום שבת ,ה14.8.21 -
בתכנית:

מופע ג'ז וירטואוזי מברזיל
מתן קליין בחליל
אלון יבנאי בפסנתר
וז'וקה פרפניאן בכלי הקשה
הישיבה סביב שולחנות כמיטב המסורת.
נפגש לקפה ועוגה החל משעה 17:00
הקונצרט יתחיל בשעה .17:30
להתראות
יעל ברקאי

המרכז הקהילתי

"בכל שעה עגולה"
הצגה מאת יחזקאל לזרוב ובבימויו
תיאטרון גשר ,יפו
ביום רביעי  4.8.21בשעה 11:00
שחקנים  :אורנה בנאי ,מיקי לאון ,נטע שפיגלמן ,הילה פלדמן ,נטשה מנור ,טלי אוסדצ'י ,דור מיכאלי.
סיפור על שנים אבודות ,בגידה ואובדן אמון מאז רצח רבין ועד ימינו.
בין קלאב מד קריביים ,לאולפן חדשות רדיו בישראל ,מתרחשת "אגדה רדיופונית" העוקבת אחר
דמותה של בתיה כץ בשתי תקופות שונות ,לפני כניסתה לכלא ועם יציאתה לחופשי.
סיפורה ,פס קול חייה ,מציב בפנינו את השאלה ,מדוע רובנו פועלים רק כשאין לנו יותר מה להפסיד?
** משך ההצגה :שעה ורבע ** מחיר 140 :שח כולל הסעה ** .יש להציג תעודת מתחסן.
תחנות איסוף :אלונית – משמר השרון  /כפר ויתקין  /גבעת חיים איחוד
להרשמה :מחלקת ותיקים יונה/רלי/סיגל 09-8973321/ 09-8981634
או במשרדי הוועד המקומי אצל ליאת בטל09-8981167 .
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הודעות
הכנה לשנת השמיטה
שנת השמיטה מתקרבת במהירות ומי שלא יכין את עצמו לפני שנה זו ,לא יוכל לתקן אחר כך ועלול למצוא את
עצמו ללא יכולת לשווק את המוצרים החקלאיים שהוא מייצר .
בשבועיים האחרונים הגיע לכפר שליח מטעם הרבנות ,שערך לכל החקלאים שפנו אליו ,היתר מכירה ושידר
אותו מיידית למחשב המרכזי של מחלקת הכשרות ברבנות.
כל מי שהגיע ועשה את המכירה ,יוכל לשווק את היבול בשנה וחצי הקרובות לרשתות השיווק ולכל מקום שיש
בו פיקוח והשגחה על הכשרות .חקלאי שלא הגיע ולא ביצע את היתר המכירה בצורה הזאת עלול להיתקל בשנה
הבאה בבעיה שיווקית קשה .אני מזמין אותו להתקשר אלי כמה שיותר מוקדם כדי לתאם לו את היתר
המכירה.
תודה לערן ,תהל ודורון על הליווי והסיוע שתרמו מאד להצלחת המבצע .

שתהיה לנו השנה הבאה שנה נפלאה ומוצלחת
הרב שיר

ברכות

פינת המודעה הקטנה
למסירה סלון מעור בצבע קרם  2+3במצב טוב.
נאוה 054-6433640
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