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 , תשע"ה2015 מאי

 

  לתושבים ולחברים שלום רב,

 

 דבר המערכת ....

 

 ? עיתוןומה תמצאו ביש

 מזכירת המושב -יפעת פולקמאת :  –מבוא  -

 סקירת הוועד המקומי -

 לאה ברטמן – על שם מי? –בית יהושע  -

 נורית שני אורון –סירי לידה  -

 מזכירת המושב – הספד לזכרם של  סמי ועליזה הלר ז"ל -

 לאה ברטמן – ספריית המושב -

  עו"ס ורכזת הקהילה התומכת איילון,-נורית קורין -קהילה תומכת  -

 יו"ר–לימור גבאי  -שולחנה של וועדת תרבותמ -

 רב"ש – טל חרובי –ביטחון במושב  -

 רכזת סניף השלושה – עינב גפני – האיחוד החקלאי -

 מנהלת מרכז החוגים -טלי רון –מרכז החוגים  -

 

 

 

 

 

 תודה לכל הכותבים

 וקריאה מהנה לכל השאר....
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תושב/ת יקר/ה ,    
 

  2015 מאי ןישועתואת שמחים להציג בפנייך  אנו

 .ותחומי הפיתוח במושב מגוון הפעילויותבו ייסקרו 

 

 :הלן תוצאות הבחירותלו עד האגודהווהתקיימו בחירות ל -10.5.15 -ב

 להצביע שזכאיםמתוך החברים  77%הצביעו אחוזי ההצבעה: 

 

 שם החבר מספר
מספר 
 הקולות

 132 עמנואל אלון 1

 128 ארי פרדו 2

 125 ערן ברטמן 3

 121 הודה פלדי 4

 88 דוד ברנד 5

 76 יודי לוי 6

 60 מלכה אמיר 7

 33 יואל פלד 8

 31 יצחק גרין 9
 

 :אנו מאחלים לחברים שנבחרו

  עמנואל אלון, ארי פרדו, ערן ברטמן, יהודה פלד ודוד ברנד

 !שתהיה פורייה ורוויה בעשייה -שלישית   -נוספת  בקדנציה בהצלחה

 

 .כן לא נבחרה ועדת ביקורת עלו מועמדים היולא ועדת ביקורת לו 

 

יו"ר , עמנואל הבניצוחו של  בחודשים האחרונים הושקעו משאבים רבים בפיתוח המושב: האגודה

 נסללו מדרכות בטון חדשות . -שידרגה את נכסיה ודאגה לניגשות לנכים לכל המבנים שלה אלון,

 .מבנה שרותי מרכז החוגיםכרון , את באי בית הכנסת / גן הזי משמשה םהשירותישופץ מבנה 

 נמצאים בחוגיםהמחכים לילדים המבואת מרכז החוגים לטובת חדר המתנה להורים ב נבנה חדר

 ודאגנו גם למיזוג מתאים.

 

 מזכירות המושב 

 , ירוק, ובו חלון אחד כתום"...מחודש "בלב המושב עומד לו מבנה יפה

 (6חוב האודם הספרייה )ר המחודש של  המזכירות עברה למבנה

 לנוחיות באי המזכירות ולקיום ישיבות.

  24/7' , מוקד שרות טלפוני ד-א' 9:00-13:00שעות קבלת קהל: 

 09-8997267:  24/7מוקד  -המזכירות של טלפוןמספר ה שעות ביממה.

 

 כיום המבנה משמש גם את המזכירות וגם את הספרייה

 )שעות קבלת הקהל שונות למזכירות ולספרייה(. 
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 ברכות חמות שלוחות:

 

    שגיא ובחיר ליבה מעיין אמרי מהבת להולדת הנכד מלר לגרשון ועינת -

 .ירת ליבו עדיחמהבן איתי וב להולדת הנכד יובלו

 אורן יר ליבה חובנעמי  מהבתלהולדת הנכדה ענבר  לאביבה שטיין -

 שחר ירת ליבו חבשחר ו מהבן להולדת הנכד עומר גרינדלינגר שמוליק ובלההל -

 מיקי יר ליבהחוב אלינורמהבת  דניאל להולדת הנכד אלי ולינדה ברכהל -

 

 שרה  ירת ליבוחביותם עם לחתונת הבן  אמיר למלכה ונדב -

 

 

 

 

 

 

 

 בריאות ונחת מהצאצאים.מזל טוב ,נאחל הרבה  90 -ליום הולדתה ה לחנה מיכאל -

 

 

 

 

 

 

 

 

 בברכה,

 מזכיר וגזבר המושב  -יפעת פולק                                                    
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 סקירת הוועד המקומי

 

 שמחים לסקור בפניך את עיקרי הנושאים המרכזיים.  אנו 

 

 פיתוח כבישים ומדרכות

הועד המקומי השלים את סלילת המדרכות ברחובות שני, תכלת ושהם ונסלל קטע כביש חדש 

דם בכניסה למושב והנושא נמצא בשלבי ספיר ותכלת. נותר עוד לסלול מדרכה ברחוב או ותברחוב

 קידום. 

 

 מרכז החוגים 

פינה  היטיב עם הממתינים לילדיהם וליצורכדי ל עזרת האגודהבבשיתוף ו סגירת המבואהדאגנו ל

 . בכל המבנה וגופי התאורה הוחלפה התקרה האקוסטית ,כמו כן מרווחת ומאובזרת. ,נוחה

  .נגש לנכיםושופץ מהיסוד וה םמבנה השירותי

 

 שביל אופניים

מוזמנים לצאת  כולם .סלילתו וסימונו :המועצה סיימה את פרויקט שביל האופניים במושב

 .כפר נטר –השכן  עד למושבו לרכיבת אופנים מהנה ברחבי המושב

שמובילה  הקיימת למדרכה האופניים כך שיתחבר הועד דאג להשלים את סלילת שבילכמו כן, 

 להרחבה.

 

 לתטיי -תאורת רחוב 

טיילת לטובת רוכבי האופניים שמובילה מבית פלד שי ועינת למרכז  –תאורת רחוב הוספנו 

החוגים וגם בתוואי שמוביל מההרחבה למרכז המושב לטובת תושבי ההרחבה שצועדים ברגל, 

 לנוחיותם ובתקווה למניעת ניסיונות פריצה  עתידיים באזור שהיה עד כה חשוך. 

 

 פינות הגזם

 .בוטנו ונוספה עוד מכולת גזם מאחורי הבריכהם במושב כל פינות הגז

 

 בטחון

ו: רב"ש , מצלמות, נבנושא. ונעזרים באמצעים שעומדים לרשותסים כל העת להתייעל נאנו מ

 ומתנדבים ערנות התושבים,לכלי רכב , שערים חקלאיים חסימות של מעברים   לילה, סייר

 . פריצה תשיחדיו מצליחים לסכל ניסיונו

 052-8887898 06:00-24:00 בין השעות טלפון של סייר לילהה מספר
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 שעשועים תקנימ

לקחה על עצמה את נושא תחזוקת גני השעשועים ומתקני המועצה  2015 מאיהחל מחודש 

 – םהספורט והיא אחראית שהגנים יעמדו בכל התקנים עפ"י חוק . המתקן הגדול בגן השעשועי

א ניתן לתקנו והועד בוחן בימים אלו אופציות לרכישת מתקן ליד גן הזיכרון נמצא לא תקין ול

חדש במקומו. כמו כן, נבחנת אופציה להוספת תשתית של גומי מתחת למתקני הכושר הקיימים 

וכן להוסיף מתקן זוגי משולב של שתי נדנדות "קן לציפור" במתחם הספורט של המושב מאחורי 

לוב עם מגרשי הספורט החדשים )ראה בהמשך...( בשיהתשתית שלו תהיה מגומי .גם הצרכנייה . 

 האזור למוקד פעילות הפנאי של המושב. ךיהפו

 

 מגרשי ספורט

כשנתיים של תכנונים ואישורים הפרויקט בשל לצאת לדרך! לאחר קבלת ההיתרים לאחר 

התכנוניים יצא המושב במכרז פומבי לקבלנים בעלי ניסיון בבניית מגרשי ספורט. הקבלן הזוכה 

מגרשים בחלק המערבי של מתחם הכדור רגל הקיים : המגרש המזרחי יהיה רב תכליתי  2ים יק

 וישמש לטניס/כדורשת וכדורסל והמגרש המערבי ייועד לטניס .

במסגרת הפרויקט יתבצעו: עבודות עפר, מצעים ואספלט. גידור ושערים, עבודות ניקוז, מדרכה 

 ושביל גישה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חזות המושב

 במושב  ימים אלו אנו שוקדים על הכנת תוכנית מפורטת של פיתוח נושא הגינון בכמה מקומותב

 ומקווים להתחיל בביצוע בהקדם.

 

, אנא הקפידו לשמור על חצר ביתכם נקייה מעשבייה למניעת שריפות וביקור של תושבים יקרים

 פינות הגזם והמחזור של המושב.  ןנחשים. וכן לשמור על ניקיו

 ת אשפה נא להשליך לפח ולא לתלות על כלוב הבקבוקים (.)שקיו

 
 שלכם,

 ן כרמליוריו"ר ,   ארי פרדו  , עופר וולף  , אלימלך זיימן    -אברהם טרייבר 
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 על שם מי ?  –בית יהושע 

באמת, על שם מי בית יהושע ? תשובה אחת שקיבלתי, "כמובן על שם יהושע חנקין" . אמנם ראוי 

 -וד גדול כי יהושע חנקין מכונה "גואל אדמת  העמק". במהלך חייו רכש כיהושע חנקין לכב

דונם ברחבי הארץ. הוא בהחלט ראוי שיספרו על פעולותיו וינציחו את שמו. ואכן המושב  600,000

 כפר יהושע בעמק יזרעאל הוא על שמו. 

 

וד, בית יהושע תשובה אחרת לשאלתי הייתה "בית יהושע הוא על שמו של יהושע הפרוע" .לא חמ

הוא לא על שמו. יהושע הפרוע היה ילד שובב שלא אהב להתרחץ ולהסתרק ולא לגזור ציפורניים. 

 לא מתאים שהכפר שלנו יקרא על שמו. 

 אז מהי התשובה הנכונה ? 

 הכפר שלנו.  -לפני שאענה לכם על השאלה , אספר לכם קצת על בית יהושע

על ידי תנועת "עקיבא" )לא בני עקיבא( שהייתה  1938באוגוסט  17-בית יהושע הוקם כקיבוץ ב

 תנועת נוער ציונית בארצות רבות בארצות אירופה והיו בה חברים רבים מאוד . 

תקווה . היישוב הוקם -עברו הכשרה בחדרה ובפתח 1930-החלוצים הראשונים שהגיעו מפולין ב

 וב הוא בשרון קרוב לנתניה. על אדמת הפאליק, נחל פולג, שנרכשה על ידי הקרן קיימת . היש

הקיבוץ הוקם במסגרת מבצע "חומה ומגדל" מבצע שעקף חוק של הבריטים, ששלטו בארץ משנת 

. הבריטים , שעזרו מאוד לערבים באותה תקופה, אסרו על היהודים להקים  1948עד  1917

. רב ישובים כאלה 52ישובים חדשים ולכן השתמשו במבצע של "חומה ומגדל" . הוקמו אז 

החברים מתנועת עקיבא נרצחו באירופה ,ולכן הוחלט להפוך את הקיבוץ למושב עובדים. כיום יש 

תושבים  בעלי נחלות , בנים ממשיכים, תושבים בהרחבה ובשכירות. במושב מערכת  1000-בכפר כ

 שירותים מגוונות: בי"ס יסודי על שם ויצמן, בריכת שחייה, מרכז חוגים, בית כנסת, ספרייה ,

 תחנת רכבת ועוד. 

 

 

 

 

 

 ועכשיו אספר לכם על יהושע טהון שעל שמו נקרא הכפר שלו . 

 (. הוא היה איש רב פעלים וכישרונות . 1870-1936יהושע טהון נולד בפולין )

הוא היה עסקן ציוני שהיה פעיל מאוד בתנועה הציונית ובכל הנעשה בהתיישבות בארץ. הוא היה 

 .ה דעות ומנהיג ציונירב, הוג סופר, עיתונאי ,

 היה חבר בסיים הפולני )פרלמנט(. פעל גם לתחיית הלשון העברית .  ,כמו כן

כשעלו החלוצים, שהיו ברובם מפולין, על הישוב החדש הקבוע שהקימו, הם החליטו שראוי 

ומכובד לקרוא את היישוב החדש על שמו של יהושע טהון, על מנת לכבדו על פעולותיו הרבות 

 יין הארץ. למען בנ

 אנחנו כולנו שמחים , שמחים מאוד , לחיות בכפר היפה שלנו, הכפר ע"ש יהושע טהון. 

 

לאה ברטמן
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 קהילה למען נשים לאחר לידה -הסירי ליד
 
 
 

 

 

 
להביא אוכל ביתי חם להכין ופרויקט סירי לידה הוא התארגנות מקומית של נשים שמתנדבות 

  .ושה שבועותשלכלבית של כל יולדת בקהילה במשך 

ואנחנו שמחים לאמץ  פרויקט מקסים שמיושם היום בכל מיני קהילות, שכונות, והתארגנויות וזה

 אותו לקהילת בית יהושע.

  

עוד ילדים בבית להאכיל,  אם ישלידה, כשיש לך תינוק חדש, ואת מתאוששת, ובטח האחרי 

מסודרות ולפיצות  הפתרון הכי קל הוא ללכת לאוכל המוכן, לחטיפים, לארוחות הלא

 ...המוזמנות.

במסגרת הפרויקט מאמצת הקהילה יולדת למשך כשלושה שבועות ומפנקת אותה ואת בני 

 משפחתה במיני מטעמים.

 

 איך זה עובד?

אישה שמתעתדת ללדת נרשמת אצלנו ומעבירה פרטים אישיים על בני משפחתה )דגשים לגבי 

 רגישויות מזון / העדפות וכו'(.

)בבריאות שלמה ובשעה טובה( היא מעדכנת על תאריך החזרה הביתה ואז צוות לאחר הלידה 

 המתנדבות מתחיל לפנק.

 

 איך מתנדבים?

 ועוקבים. סירי לידה בית יהושעמצטרפים אלינו לקבוצת הפייסבוק 

 mSL.Beityehoshua@gmail.coאו כותבים אלינו במייל: 

 מתנדבות, נשבץ את הימים ונדאג לפנק ולחבק את היולדות הטריות. על כל לידה נעדכן ונבקש

 
 *הפניה לנשים אך גם מתנדבים בשלנים יתקבלו בברכה ושמחה 

mailto:SL.Beityehoshua@gmail.com
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 מה כן חשוב לאכול? –בתזונה של נשים אחרי לידה 

דת הרבה בזמן ההנקה מאב ואחר כךוהלידה,  ןההיריוקודם כל חשוב להבין שהאישה בזמן 

וויטמינים ומינרלים. הידוע ביותר הוא נושא הברזל, אבל יש עוד דברים, ולכן חשוב להחזיר 

. הרבה פירות וירקות שמכילים וויטמינים ומינרליים חשובים מאוד לתזונה למען בריאותהאותם 

 של אישה אחרי לידה.

  

שצריכה להיות בריאה חשוב מאוד שאישה אחרי לידה תאכל ארוחה אחת חמה ביום. זו ארוחה 

להכיל דגנים מלאים, חלבון טוב ודל בשומן, הרבה ירקות ושומנים  –על פי הסטנדרטים הרגילים 

 בריאים שבאים ממקורות כמו טחינה, אגוזים, אבוקדו וכו'.

  

בשר  שהיא תאכלאישה אחרי לידה צריכה בדרך כלל להחזיר את מאגרי הברזל שלה, לכן חשוב 

 מחונית להשלים את זה ממקורות אחרים.או עוף, ואם היא צ

  

אין הוכחה חד משמעית, כל אחת צריכה לבדוק מה עובד אצלה,  –לגבי נושא הגזים של התינוק 

ברוקולי, כרובית,  –בעיקרון החשודים המיידיים בתזונת האם המניקה הם הירקות המצליבים 

 חלב.שעועית, חומוס ועדשים, וגם מוצרי  –כרוב וחבריהם, הקטניות 

  

מאוד חשוב לשתות הרבה מאוד מים, ההנקה וכל מה שהגוף עובר בתקופה הזאת מצריכים מים 

 כדי לייצר חלב כמו שצריך, כדי למנוע עצירויות ובכלל.

  

ועוד עצה קטנה, אם אתם רוצים לייצר לאישה חטיפים, לכו לכיוון האגוזים, השקדים והפירות 

, והם הרבה יותר טובים לה מבייגלה קוקה להםזשהאישה  חומריםהיבשים. אלו מלאים ב

 ובמבה.
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 הספד לזכרם של סמי ועליזה הלר ז"ל ממקימי קיבוץ בית יהושע
עד יום מותם יהושע בביתחיו ש  

 
 

ֲאָריֹות ָגבֵּ " "רּוַהנֱֶּאָהִבים והנעימים בְַּחיֵּיהֶּם, ּובְּמֹוָתם לא ִנפְָּרדּו, ִמנְָּשִרים ַקּלּו מֵּ  

(23)שמ"ב א'    

  

 

 

 

 

 

 
האחת  וירשהכהמושב,  ימוותיקפרדנו מעליזה וסמי הלר ז"ל. עליזה וסמי שניהם לפני זמן קצר נ

.הםידלו את חמשת ילדיפה את משפחתם וג והקימואת השני במושב   

 

עם גרעין נוער. 1945 –עליזה הגיעה מתל אביב ב   

רל של מחנות הריכוז.מגו 90 –שבנס ניצל בדקה ה  13, כילד בגיל סמי נולד בברטיסלביה  

 

בבוא הזמן הצטרף גם הוא לקיבוץ והתגייס מיד לבריגדה היהודית. ,סמי  

ות, אוהבת האדם ויכולת הנתינה האין סופית .צעליזה הייתה סמל הצניעות והחרי  

נכנסה המשפחה למצב כלכלי קשה. רק בזכות  1949 -כשהקיבוץ התפרק  ב ,כמו כל החברים

.להתגבר על הקשיים הכלכליים הצליחוהם, שמחת החיים וההומור של תחריצותם ,האופטימיו  

 

.םילדיה 5 –בביתם שררה חמימות , אהבה ומסירות לאין גבול ל   

הם השאירו  הלשנייהרמוניה ובדאגה אין סופית האחד ,עליזה וסמי באהבה  ,שנה חיו כאן 70

בהם. פארנכדים ונינים שאפשר רק להת ,לדיםאחריהם דור של י  

 

הילדים שזכו לגדול אצל הורים כאלה. אשרי  

 

  "יהיה זכרם ברוך"
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 ספריית המושב

 

 לכל תושבי המושב שלום, 
 

שופצה מהמסד עד הטפחות כדאי שימהר ויעשה שמי מכם שטרם ביקר בספריה שלנו , הספרייה 

זאת . מה שתראו יגרום לכם שמחה וגאווה שאכן במושב שלנו קיימת ספרייה כל כך נאה , 

 פרייה מעוררת כבוד. ס

 

כאמור הספרייה עברה "מתיחת פנים" כללית. הרצפה הוחלפה , גם התקרה הוחלפה. התאורה 

 שוכללה והמראה מעורר התלהבות . 

 

 אני רוצה לציין את אביבה שטיין, מנהלת הספרייה ,שדאגה ויזמה את כל המבצע הזה. 

 ובעזרתה מבנה הספרייה חודש.

 

ספר תכליות. המפגש השבועי של מועדון הוותיקים מתקיים שם. כיום משמשת הספרייה למ

 ההרגשה היא נהדרת ואנחנו מרגישים את עצמנו כל כך חשובים. 

 

גם "סיפור לילדים" מתקיים בספרייה וזה מאפשר לילדים להכיר את הספרייה ולעורר את 

 סקרנותם לגבי הספרים המיועדים להם. 

 

ירות וצוות העובדים מצאו להן משכן נאה במבנה הספרייה גם שכנים טובים יש לספרייה. המזכ

 ולכן גם הם נהנים ומקום נאות לקיים את הישיבות. 

 

 לבצע את המבצע החשוב הזה.  ויד ואפשר נוהכפר שנת יצריך בהחלט להודות לוועד

חשוב ביותר הוא שאביבה דואגת לרכוש ספרים חדשים, ספרים מבוקשים למבוגרים , לנוער 

 צעיר. ולדור ה

 !על כן הזדרזו ובואו לספרייה 

 הכפר ולאביבה. של ושוב תודה לוועד

 לאה ברטמן 

 

 
 שעות פעילות הספרייה 

 
 פלד יואל  – 18:00-19:00יום א' בין השעות 

 
 מלר טובה  – 17:00-18:00יום ב' בין השעות 

 
 שטיין אביבה  - 18:00-19:00יום ה' בין השעות 

 
 גלזר רעיה  – 15:00-16:00יום ו' בין השעות 
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 רשימת ספרים חדשים בספרייה : 
 

 טף
 שם הסופר שם הספר

 אמיר גוטפרוינד  אגדת ברונו ואדלה

 ר'יצירד דוקינס הגן האנוכי 

 סבני לוריאן  4אני מספר 

 ג'ולי אנדרוס  נסיכת פיות כזאת 

 ג'ולי אנדרוס  נסיכת פיות במרכז הבמה 

 ולי אנדרוס ג' החתונהנסיכת פיות במרכז 

 

 נוער
 שם הספר שם הסופר

 אמא תחייכי  סמדר שיר 
/שמורת האבן 1הקמע  קאזו קיבואשי   
/ קללת שומרת האבן2הקמע  קאזו קיבואשי   
/ מחפשי העננים 3הקמע  קאזו קיבואשי   
/ המועצה האחרונה  4הקמע  קאזו קיבואשי   
/ נסיך האלפים 5הקמע  קאזו קיבואשי   

 לא רציונלי ולא במקרה  דן אריאלי
מעגלי הרוחות  7בון  ג'ף סמית   
ציידי האוצר  8בון  ג'ף סמית   
זמן הסוף  9בון  ג'ף סמית   
כתר הקרניים  10בון  ג'ף סמית   
סיפורי הכובע הגדול  12בון  ג'ף סמית   

  4פרסון איש הסוס/השרביט והחרב  אדם בליד 
 ארקטין מפלצת השלג אדם בליד 

ור רמי ג  עזית בפעולה נועזת  
 אשתופת דרקון  אדם בליד 
 עוגרם ענק ההרים  אדם בליד
 אלגחון נחש  אדם בליד

 

 מבוגרים
 שם הספר שם הסופר 

 המקווה האחרון בסיביר  אשכול נבו
 ניצבת אברהם ב. יהושע 

 לחישת הצללים  יאן פיליפ
 מיתרי הלב  יאן פיליפ

 גדר חיה  דורית רביניאן 
י בוי שנ  עם הנצח לא מפחד 

 בבית הקפה של הנערים האבודים  פטריק מודיאנו 
 איש ושמו אובה פרדריק בקמן  

 גברת ורבורג  עירית לינור 
1בוב דילן כרוניקות חלק  בוב דילן   

 עד קצה העולם  ג'ון קראקאו
 לגנוב את ההצגה  צבי יוגב 

 תשמעו סיפור  יצחק בשביס 
סטאראודסה  הרמן קוך  

 ימי ראשון של אוגוסט מחודש  פטריק מודיאנו 
 דיוקנה של מרגלת  דניאל סילבה 

 אחותו של הנגר   מירה מגן
 כאב צרויה שלו 

 הרומאן המצרי  אורלי קסטל 
 כיסא פנוי ג' קיי רולינג 

 לא יכולה לשתוק הלנה מגר 
 היינו שקרנים  א לוקהארט

 מוות של דיו קורנליה פונקה 
ל נעמי רמן רח  ברכות סבי  

 אמנות ההקשבה לפעימות הלב   יאן פיליפ סנדקר 
 מיתרי הלב  יאן פיליפ סנדקר 
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 קהילה תומכת
 

 חברים ובני משפחה יקרים,

 

שנים תכנית קהילה כפרית תומכת המופעלת  6-ברצוני להזכירכם כי במועצה מתקיימת מזה כ

למען וותיקי היישובים ומספקת להם סל של שירותים רפואיים, אב קהילה לקשר אישי ולסיוע 

 בבעיות יומיומיות ותחזוקת הבית, ופעילות חברתית.

 

 ברחבי הארץ. בשנים האחרונות יצאו חברי הקהילה לאין ספור טיולים

בשל התבגרותם של חברי הקהילה שינינו לפני כשנתיים  את מתכונת הטיולים לפעילויות קצרות 

 יותר המתאימות גם למתקשים בניידות.

כך לדוגמה ביקרנו במקומות כמו: גני הנדיב בזיכרון יעקב,  "חצר ראשונים" בקיבוץ עין שמר, 

ף ימה של העיר נתניה, טיילנו ברחבי הספארי בילינו אחה"צ קסום במסעדת "עדן ביץ" שעל חו

באמצעות רכבת הספארי,  ורק לפני כחודש השתתפו החברים ביום כייף בפארק הירקון מלווה  

 בשייט מודרך.  

לכל הפעילויות הוזמן רכב עם מעלון בנוסף להסעה הרגילה והצטרפו גם חברים מוגבלים 

 אות גלגלים.  ומתקשים בניידות, חלקם בהליכונים וחלקם בכיס

 בכל הפעילויות סעדו המשתתפים ארוחת צהריים.

 

במקביל לפעילות החברתית המתקיימת לכלל החברים  אנו מקיימים מס' שנים  פעילות ייחודית  

לחברים המתקשים בתפקוד ובניידות. המפגשים מלווים בפעילות יצירה מהנה וחווייתית 

יום חוף השרון, ומתקיימים לסירוגין בספריית בהדרכתה של אורית שר, רכזת התעסוקה במרכז 

בית יהושע ובמועדון בני ציון מדי חודש. הסדנה מקצועית מאוד ובסיומה המשתתפים לוקחים 

לביתם את המוצר שהכינו, כמו למשל: סידור פרחים אמנותי, סידור מתוק לחג, תמונה מרשימה 

 ועוד.

המשופצת, המונגשת והמדהימה ביופייה,   המפגש האחרון התקיים לאחרונה בספריית בית יהושע

 ובו הכינו המשתתפים עציץ עם שלל פרחים מבצק ללא צורך בהשקייתו כמובן.

 

 אנו מזמינים אתכם, הוותיקים, להצטרף לקהילה שלנו וליהנות משלל השירותים שאנו מציעים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 חוף השרון.במועצה האזורית  עו"ס ורכזת הקהילה התומכת איילון,-נורית קורין

 052-4571729מס' נייד ליצירת קשר: 
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 תרבותמשולחנה של ועדת 
 
 

 ם,יתושבים יקר

 כפר נטר. \שמי לימור גבאי, יו"ר וועדת תרבות בית יהושע 

 וועדת תרבות במושב מונה כשמונה חברי מושב פעילים בוועדה חשובה זו:

 ת מלר, חגית זמיר וגליה טג'ר ,אילן לכיש, לי רומם, ימית רוטשטיין, רונה זלינקובסקי, רוני

 אשר עושים ותורמים מזמנם החופשי למען הקהילה במושב ולמען דור העתיד.

 תודתנו הכנה והגדולה לכל אלו אשר לוקחים חלק ותורמים מזמנם.

הדגש על הפעילות הקהילתית התרבותית במושב ניתן דרך אירועי החגים השונים הנערכים 

ה של הרצאות , פעילות למען הסביבה ומודעות לערך הסביבה שלנו, במושבים וכמו כן, דרך יוזמ

 פעילות לילדים, פעילויות למשפחות ומסיבות למבוגרים.

 

 בשנה האחרונה הוזמנו התושבים רגע לפני בוא הסתיו ובסופו של הקיץ למסיבת מבוגרים

לה הפורה בין בבריכת בית יהושע )וכאן המקום לומר תודה רבה למיכאל חרובי על שיתוף הפעו

 המושב לבריכה(.

ארוחה בכפר המסורתית ,טיול אופניים למשפחות, הצגה למבוגרים ויצירה לילדים למען איכות  

הסביבה שלנו , טיול משותף בחנוכה למבוגרים, טיול ט"ו בשבט למשפחות, מסיבת חנוכה זוהרת 

 ילויות הנהדרות הם רק חלק מהפע –בהשתתפות החוגים ותנועת הנוער של האיחוד החקלאי 

 שוועדת תרבות יוזמת ומקיימת.

 

 השנה הוספנו אירוע נוסף , ערב סטיילינג לנערות ונשים במושב.

במושב שהולבש  2000ומעלה באולם ציונות  12בערב חגיגי ומיוחד זה, התאספו בנות המושב מגיל 

 וליאנה לכיש.כולו אלגנטי וחגיגי  ע"י בנות וועדת תרבות ומצטרפות נוספות, שרון וייץ 

באולם נמכרו פריטי אופנה שונים ע"י מעצבות ודוכנים במקום, הבנות כובדו בקייטרינג חלבי 

מיוחד וטעים במהלך כל הערב, צלם אופנה צילם את הרגעים היפים והמשותפים לאימהות ובנות, 

השנה  הרצאות על אופנה וסטייל ו "מסמר הערב" היה כאשר כל בנות המצווה שחוגגות בת מצווה

 עלו לבמה בהנחייתה של סיגלית סגל, דוגמנית בעברה וסטייליסטית כיום, תושבת כפר נטר,

 לתצוגת אופנה מרהיבה ומרעננת.

 הערב הוגדר כהצלחה גדולה ומקוות להמשיך במסורת היפה בשנים הבאות.

 כמובן, שאירועי יום הזיכרון ויום העצמאות הם חלק בלתי נפרד מפעילות וועדת תרבות.

 הזיכרון יום טקס על האחראיות גרינדלינגר ובלהה מלר עינת, קוטלובסקי לשרית רבה תודה

 .מעשור למעלה כבר ושנה שנה בכל הטרור ונפגעי ל"צה לחללי

    .ססגוניותלמדינת ישראל נחגג בשמחה ובכיף לכולם עם הופעות הילדים ה 67יום העצמאות ה 

 

 ... עות המסורתית , מסיבות קיץ ועודשבו חגיגת :תשלל פעילויומחכות לנו עוד 

 אני מאחלת לכולנו, צוות וועדת תרבות היקרים ותושבי המושב,

 להמשיך ליזום, לתרום ולהנות יחד באירועים הבאים ,

 !בהצלחה לכולנו ויישר כח

 לימור גבאי
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 ביטחון במושב
 

 תושבים יקרים שלום,

 

במושב בהשוואה לשנים קודמות ואנו  הפריצות מספרבחצי שנה האחרונה הורדנו משמעותית את 

 נמצאים במגמת ירידה גם בהשוואה לישובים אחרים במועצה ומחוץ למועצה.

כשאני אומר הורדנו אני מתכוון לכולנו, בחצי שנה האחרונה הקשר עם התושבים התהדק בצורה 

ת ומטפל היום אנחנו רואים יותר עידכונים בקבוצת הוואטסאפ, אני מקבל יותר פניו .משמעותית

יכול להיות שלחלק מהאנשים ריבוי ההתראות וההודעות על ״נסיון פריצה״  .ביותר אירועים

נתפסים כדבר שלילי שהופך את המושב למערב הפרוע אבל זה רחוק מהמציאות. בשטח ריבוי 

הסיורים, מגביר את עירנות התושבים ומי שחשב לפרוץ למושב  מספרהתראות מגביר את ה

עה משטרתית ותושבים עירניים ומחליט שבית יהושע זה לא המקום הפרוץ פתאום רואה תנו

 שהוא הכיר.

 

הרבה מאוד מההתרעות על נסיונות פריצה מתבררים כלא נכונים אבל אני מעדיף להגיע ולהתריע 

על כל אירוע כזה רק בגלל הסיכוי שאחד האירועים יהיה אירוע אמת ואותו פורץ יבין שיש מי 

בעבר ראינו המון פריצות ומעט מאוד נסיונות כושלים, היום אנחנו רואים  ששומר על המושב.

 בעיקר נסיונות ומעט מאוד הצלחה מצד הפורצים.

 

 

 האבטחה אנחנו נמצאים בנקודה טובה.מבחינת מערך 

תוך כדי שהם  במידיהיחידה לאבטחה מראה רצינות ומקצועיות, השומרים מגיעים לכל קריאה 

 מת ובמקרה הצורך מזמינים ניידת במקביל.מעדכנים אותי בזמן א

 

 

 המועצה.מו דמהוועמבחינת ציוד יש לנו גיבוי מלא 

מצלמות ניידות מתקדמות בנוסף למצלמות האבטחה הקבועות של המושב  4 נםנכון להיום יש

ומצלמת המספר שממוקמת בשער, המועצה סיפקה מכשירי קשר לכיתת הכוננות וציוד הכרחי 

  ו לעשות זה לגייס עוד מתנדבים.שכל מה שנשאר לנ

 

מתנדבים, המתנדבים מוציאים סיורים  במספר גדול שלמערך אבטחה איכותי בא לידי ביטוי 

במושב ומהווים כוח זמין איכותי במקרה של פריצה או זיהוי חשודים במושב ולכן אשמח לראות 

 עוד מתנדבים מהמושב כבר בקורס הקרוב!

 

 

 המודיעין והסגל הפיקודי של מג״ב.כרב״ש אני עובד מול גורמי  לסיום, במסגרת העבודה שלי

ברוב המקרים לא רואים את העבודה הזאת והיא בעיקר מאחורי הקלעים אבל באירוע 

ההתפרצויות שקרה לפני חודש שבמהלכו נפרצו מספר בתים במקביל הודעתי בקבוצת הוואטסאפ 

ה במושב, מאז אותו ערב נעשתה עבודה שהאירוע הוא חריג ונקודתי ולא מראה על שינוי מגמ
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אני שמח להודיע שהחוליה זוהתה ויש נגדם תיק ל איסוף עדויות ומידע על החוליה. משמעותית ש

ראייתי רציני ואיכותי בזכות שיתוף הפעולה עם מג״ב והתושבים, אני מקווה שבקרוב יהיה אפשר 

 לעדכן על התפתחויות נוספות.

במושב יש המשך טיפול במישור המודיעיני ובדרך הפעולה שלי ושל לכל אירוע  ,כמו האירוע הזה

 הסיירים ואין אירוע שמוזנח או לא מטופל.

 

 

אני רוצה להודות למתנדבים שלנו שיוצאים לסיורים בשעות לא שגרתיות ועוזרים לתחושת 

 הביטחון של כולנו ולתושבים שמראים נכונות לעזור ולתרום בכל דרך למערך האבטחה.

 

 

בועיים הקרובים נקיים עוד ישיבה עם היחידה לאבטחה, מפקד החבל של מגב ואיתי קרחי בש

לעדכון על מערך האבטחה של המושב ומפת ההתפרצויות באזור  ,שקודם להיות סגן מפקד המחוז

באותו ערב תושבים שירצו להתנדב יוכלו לשמוע פרטים על ההתנדבות וכיתת הכוננות של . השרון

 המועצה והמושב.

 

אשמח לראות היענות גבוהה מצד התושבים, מי שמעוניין להגיע מוזמן ליצור איתי קשר ואעדכן 

 על תאריך ושעה בהקדם.

 

 

 זמין תמיד,

 טל חרובי, רכז בטחון בית יהושע

052-6167708 
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 תנועת הנוער של האיחוד החקלאי -סניף השלושה 

 

 
  קהילה יקרה שלום רב!

 
 ושה קרבה לסיומה...שנת הפעילות של סניף השל

 במהלך השנה האחרונה קיימנו מס' אירועים:
טקס פתיחת שנה, השתלמות פתיחת שנה לצוות במושב שדה ורבורג, טיול פתיחת שנה לחניכים 

ח', הפנינג פורים משוגע, מושבוע )שבוע שבו הסניף ישן יחד כמו קומונה(, השתלמות אמצע -ד'
 טיול פסח בהרי יהודה, עיר קופים, ועוד ועוד.  בבקעת הירדן, יום קהילה, טקס רבין, 

 
, אני רוצה להגיד לכם שיש לכם ילדים מדהימים. חבר'ה רציניים ואחראים ת בית יהושעקהיל

 שאכפת להם מהקהילה בה הם חיים, מהחברים שלהם לקבוצה ולצוות, מהדורות הבאים.
ק בתנועת נוער, לתת ולתרום בעידן בו אנו חיים זהו לא דבר טריוויאלי שילד בוחר לקחת חל

 לקהילה בה הוא חי ולהשקיע את מרבית זמנו לשם כך. 
 

אני רוצה לשתף אתכם במכתב שקיבלנו מאחד מהורי השכב"ג, יובל אשד, לאחר שעזר לבנים של 
בית על העץ -הבנים של הצוות בונים סוג של -הצוות בעיר קופים )בכמה מילים מזה עיר קופים

 :מים(י 4וגרים בו במשך 
 

"בימים שאחריות, אחדות ומנהיגות אלו מילים ריקות מתוכן שמופיעות על כרזות קרועות 
 שמתגלגלות ברוח ממערכת הבחירות האחרונה.

בימים שערכים הם לכל היותר המספרים של המניות בבורסה, כדאי ללכת וללמוד שיעור 
מ על מבנה  3ובה של בעיר הקופים שלנו...הילדים האלה, שתלויים, אלוהים ישמור, בג
, לימדו אותי שיעור דיהםמאולתר מסנדות רעועות שתפוסות בחבלים משומשים, מעשה י

חשוב על אחריות, אחדות, מנהיגות וערכים יותר מאלף כתבים של גלי צהל או לוחמים 
ובעיקר הם נתנו לי תקווה גדולה שיש לנו על מי לסמוך ויש לנו  מסוקסים מסיירת מטכ"ל. 

 עתיד."
 

 וכל מילה נוספת מיותרת.....
 

 -קיץ שלם עם פעילויות עוד ימי סניף בשנה זו אך יש לפנינומאוד נשארו לנו עוד מעט 
 י"א -קורס מדצים לשכבות ח' – 5-14/7/15

 י"ב-אירוח בין יישובי לשכבות ד' – 24-25/7/15
 י"ב-מחנה קיץ שכבה בוגרת לשכבות ט' -6-8/8/15

 י"ב-בה צעירה לשכבות ד'מחנה קיץ שכ – 9-12/8/15
 

 לטובת פעילות האיחודאת התאריכים  אנא שריינו
 . (תאריכים אלובמשפחתיות התשתדלו לא לקבוע את החופשות )
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 טקס רבין

 
 

 לסיום, כמה תמונות מהשנה החולפת:
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אהבה גדולה, בברכה וב
 עינב גפני

 רכזת נוער סניף השלושה "האיחוד החקלאי"

 ד' בנות –מטיול פתיחת שנה 

 ח'-אירוח בין יישובי ז

 ממסיבת חנוכה בבית יהושע

 מטקס פתיחת שנה
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 חוגים בית יהושעמרכז 

 

מערך חוגים מגוון בנושאים שונים  עם   פתח את שנת הפעילות תשע"ה, מרכז החוגים בבית יהושע

השנה  .שונות, בניסיון לתת לכם מענה הולם ואיכותי לניצול שעות הפנאי גילאיםהפונים לקבוצות 

זיהינו מספר קבוצות גיל אליהם עלה צורך לתת מענה או לחזק מענים שקיימים, תינוקות, נוער 

 ומבוגרים.

 

פתחנו את השנה עם מספר רב של חוגים חדשים לצד החוגים הוותיקים והמוצלחים, השתדלנו 

 העליתם.שלהיות קשובים לצרכים לרצונות ולהמלצות 

 בר מקצה שיפוצים לטובת רווחת התושבים.במהלך השנה מרכז החוגים עבר ועדיין עו

השירותים שופצו והונגשו לטובת כלל האוכלוסייה, הגג שופץ ונוספה לנו פינת המתנה, בקרוב 

 תתווסף פינת שתייה ועוד...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בהזדמנות זו אני רוצה להודות לכם על הסבלנות הרבה שהפגנתם במהלך כל תקופת השיפוצים.

מהשטח: כל הקבוצות מתכוננות במרץ למופעי הסיום...  ובקרוב תוזמנו להתרשם קצת דיווחים 

 מהעבודה השנתית בכל החוגים.
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 השנה היו לנו מספר שינויים:

 

 חוג חדש בהנהלת גל ואילון "קמות רצות"

לאחרונה נפתח חוג כושר לבנות ונערות, החוג החדש הצליח לסחוף אליו ונפתחו שתי קבוצות 

 או במהירות, בקרוב תפתח קבוצה גם לנערות הצעירות....שהתמל

 

 

 מחול: היפהופ וג'אז

 התנהגות במדעי ראשון תואר בעלת, אבידסון ברית המורה למחול פרצה לחיינו בסערה, ברית

                    .המחול בהדרכת ותעודות

 לאו במהירות.לברית הגענו דרך המלצות שלכם, ולשמחתנו הרבה, הקבוצות של ברית התמ

 052-4622790 אבידסון ברית נוספים: לפרטים

 
 כדורשת ילדות 

 

קבוצות הכדורשת  נמצאות  עדיין בתהליך בנייה מחדש  וגיבוש, יש מקום והזדמנות להתחיל 

מחדש, לירון מדריכה מקצועית לקחה על עצמה להקים מחדש את קבוצת הילדות, היא עושה 

 זאת במסירות רבה.

 נות להצטרף מוזמנות בשמחה.בנות המעוניי

 חוגי ילדות 054-4510854 -לירון

 

 טיסנאות

 הקבוצות של ירון התגבשו והתעצבו, הילדים וירון הספיקו לבנות מספר דגמים,

 כפרויקט .ומורכבים מתקדמים לדאונים ועד ביותר מהפשוט דגמים של רב מספר בונים הילדים

 !!!מ"ס 65 של כנפיים מוטת באורך דאון בונים גמר

 שונות בניה טכניקות המשלבים טיסנים של דגמים 20 -ל 18 בין בונים הילדים החוג במהלך

 .מגוונות הטסה ושיטות

  

 ויחס קטנות המוטו של ירון, מעבר ללמידה המשמעותית, לתת למשתתף חווית הצלחה, קבוצות 

 .אישי

 0544955057וגם עליו קיבלנו המלצות חמות ירון:
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 ת קרקע ומכשיריםביה"ס להתעמלו

השנה נפתח סניף של ביה"ס להתעמלות קרקע של צילה שרמן, "הגימנסיה של צילה",  רכשנו ציוד 

 רב עבור החוג, ובכוונתנו לקדם את התחום.

ניצן מדריכה המובילה יחד עם מדריכה נוספת, שתיהן מנוסות, ומקצועיות. השנה התחילה בצורה 

כאילו היו כאן תמיד, בקרוב נזמין להתרשם בשיעורים טובה, והקבוצות הלכו וגדלו, ונראה 

  הפתוחים.

 להתרשם תוכלו בו ס"ביה של לאתר קישור מצורף לנוחיותכם

http://www.zillastudio.co.il/about.php 

 0522339157 -צילה

 

 כדורגל בשיתוף עם מכבי נתניה

יוסי המאמן, הצליח בזמן קצר ליצור קשר  וחיבור עם הילדים, ,  רמה תרועה בקול חוגה נפתח

לצערנו, יוסי המדריך האהוב, נפצע וכרגע מחליף אותו דניאל, לשמחתנו דניאל הצליח ליצור קשר 

 טוב עם הילדים ואף לעבות את השורות, אנחנו מאחלים ליוסי החלמה מהירה 

ורביעי במרכז חוגים, השנה נפתחה קבוצת ילדי גן והצליחה האימונים מתקיימים בכל שני 

 להתמלא .

 יונה מלניק -ודו'ג

 חוג ג'ודו עם יונה מלניק בבית יהושע.

 

 הג'ודו, ענף אולימפי המשפר יכולת גופנית, מוביל לשיפור התיפקוד

 היומי ואת היכולת להתגוננות במצבי חירום

 

מאמן לאומי ומבכיר,אלוף ישראל,  דריך יונה מלניקמאת החוג   

באימון ילדים. המאמנים בארץ, בעל נסיון רב ביותר  

 

ב' -וכיתות א'  –ילדי הגן החוג מיועד ל  

 

052-2536691-יונה מלניק   כולם מוזמנים לשיעור נסיון.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zillastudio.co.il/about.php
http://www.zillastudio.co.il/about.php
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  האזור,קסימה נפגשת עם ילדי אחת לחודש בכל יום ג של סוף החודש )בד"כ( איילת המ  

 ין יש מספר מפגשים שכולם מוזמניםלשעת סיפורטרון, עדי

 לראותכם "כספיון",  נשמח 30.6 -"תירס חם"  ו 26.5      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

המדריכה, הפוגשת את הנשים והנערות בשעות קורל השנה נוספה אילנו באמצע   בחוג הפילאטיס

 את תמי שנאלצה לסיים,  קורל מחליפהפעמיים בשבוע,  הערב 

 .כל אחת לקבוצה לצרכים ולרצונות של הבשיטת הפילאטיס הקלאסי, קשוב קורל עובדת 

 הנאה, עבודה קשה עם תוצאות. חהלשיפור היכולות האישיות ומבטי אינדיבידואלישמה דגש 

 כולן מוזמנות ליצור קשר ולהתנסות.

 

 

 

 

 רגע לפני שמתכוננים לשנה הבאה...

 ממכם, על רצונות, מחשבות, בקשות לשנה הבאה אשמח לשמוע

 דעתכם חשובה ומשפיעה...

 merkazhugim1@gmail.comניתן לפנות במייל אל מרכז החוגים:

 אני מקווה שנמשיך להכניס צבע לחיים!

 להתראות במרכז חוגים 


