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יום ו'  0בדצמבר 0106

נרתמים יחד לשיפור פני הכפר
לשם שיפור חזות פני הכפר כולנו מחויבים לדאוג לסביבה נקייה ומסודרת ,לשם כך אנו מבקשים
את שיתוף הפעולה של כל אחת ואחד מכם.
צמחיית גדרות הבתים
יש לדאוג שגדרות הבתים יגזמו בגבולות המגרש ולא יחרגו לשטח הציבורי
הצמחייה הבולטת מתחומה אל המדרכות ואל הכבישים הינה מפגע בטיחותי :לנוהגים מסתירה
את מרחב הראיה והולכי הרגל נאלצים לרדת אל הכביש ולסכן חייהם.
פינוי גזם בימי שלישי
אפשר להוציא הגזם עד יומיים לפני מועד הפינוי( .מיום ראשון) .אנא הניחו את הגזם במקום
שאינו מפריע להולכי הרגל ואינו חוסם כבישים .יש לרכז את הגזם בערמה אחת ,גזם גדול יש
לחתוך.
אנו חוזרים ומבקשים ,הוציאו בבקשה גזם נקי ללא קרטונים ,ניילונים ,עציצים וכו' .לשם כך
קיימים מרכזי המיחזור והפחים ליד הבית.
אי שיתוף פעולה מקשה על האיסוף ,גורם ללכלוך ,לעלויות מיותרות ולקנסות מפקחי המועצה.
חזית הבית
שמרו על ניקיון השטח הקדמי/ציבורי שליד מגרש ביתכם.
שיתוף פעולה שלכם יעזור לנו לשמור על כפר נקי ומסודר.
מיחזור
נייר ,עיתונים ,קרטונים ,זכוכית ,בקבוקי פלסטיק וסוללות ,יש להביא לעמדות המיחזור ביישוב.
העמדות נמצאות ליד המרכולית ובשער חפר .אנא הקפידו להכניס את הפסולת למקומה הנכון.
אין להשאיר ספרים ,בגדים או כל דבר שאינו שייך לכלובי המיחזור במקום.
בימים אלו אנו פועלים למציאת פתרונות לחלק מהחפצים שאין להם כרגע מקום ,ניידע אתכם
בהקדם.
לידיעתכם! בשבוע האחרון נקנסו  2תושבים על השלכת פסולת לא מתאימה.
המקום מצולם ופקחי המועצה מטילים קנסות גבוהים.
אשפה
פינוי פח כתום  -ימי שלישי ,פינוי פח ירוק וחום  -בימי חמישי .אל תשאירו קרטונים ואשפה ליד
הפחים .בסיום פינוי האשפה אנא דאגו להשיב את הפחים למקומם.
אכיפה התראות וקנסות
לפי חוק עזר לעמק חפר התשנ"ט (9111איכות הסביבה) על בעליו של נכס או המחזיק בו לתקן
ולסלק מיידית את המפגע
לידיעתכם
המועצה האזורית שולחת פקחים מטעמה ,אשר מסיירים ביישוב בזמנים לא קבועים ומטילים
קנסות גבוהים על תושבים המפרים את החוק .בבקשה! בואו נמנע מכך
הוועד המקומי פועל לשיפור חזות פני הכפר ומשקיע משאבים לשם שיפור איכות חיינו.
מתנדבים המעוניינים להירתם ,יתקבלו בשמחה.
יחד ,במאמץ משותף ,נשמור על כפר נקי ומסודר.
לכל שאלה ,הצעה לשיפור ,או צורך בהתייעצות אפשר לפנות אליי,
איריס פרידלנדר ,ועדת חזות הכפר ,טל'  ,050-5599155תודה על שתוף הפעולה

תרבות
באנו חושך לגרש...
בתים מדליקים בכפר ובכל עמק חפר!
חנוכה 72-71.97
מארחים ומתארחים -פעילויות והרצאות לילדים ומבוגרים.
האם תרצו להעביר פעילות?
האם תרצו לפתוח את הבית לפעילות? (תוך ציון כמות הכלה של אורחים)
אפשר גם וגם!
במשך השנים סיפק הכפר "בתים מדליקים" רבים ,מדליקים במיוחד ,בואו נמשיך כל יוזמה
ברוכה! (משחקי חנוכה ,סיפורי חנוכה ,סיפורי גבורה ,הרצאה מעניינת ,סיפור חיים פיקנטי,
אפשר גם להביא מרצים מבחוץ)
נא להתקשר לג'ודי ( )055-5953958או במייל judyziv@gmail.com
יום השואה
יום השואה נראה רחוק ,אבל אנחנו כבר מתחילים בהכנות לטקס החשוב.
מדי שנה ניצבת במרכזו של הטקס עדותו של ניצול שואה ,שמשתף אותנו בסיפור חייו .סיפורים
אלה נשארים חרותים על לוח ליבנו והם ההנצחה ,הזיכרון והניצחון שלנו.
אם מישהו מהקרובים לכם הוא ניצול שואה ,שמעוניין לכבד אותנו בזכות לשמוע השנה את
סיפורו ,אתם מוזמנים לפנות אלינו.
ענת בן זאב 050-0555509
חיה גולן 055-5053909
קאמרי לעת ערב – קונצרט הפתיחה לסדרה מס' 21027210/ 2
במוצאי השבת ( )91/99התקיים הקונצרט הראשון בסדרת 'קאמרי לעת ערב' שעורכות אירית רוב
ואלה טובי.
חמישיית נגנים ממיטב האמנים בארץ  -טיבי צייגר בקלרינט ,נתאי צרי וגלעד הילדסהיים
בכינורות ,שולי ווטרמן בויולה ואלה טובי בצ'לו ,ניגנו את שתי החמישיות לקלרינט .בחלק
הראשון את החמישיה של מוצרט ולאחריה את החמישיה של ברהמס.
תודתו של הקהל עם סיום הערב במחיאות כפיים חוזרות ונשנות ביטאה את החוויה ואת
ההתרגשות שהיו מנת חלקנו מביצועם המרשים של הנגנים.
בפתיחת הסדרה החדשה הזכרנו את ההווי המוסיקלי בשנותיו הראשונות של הכפר וציטטנו
מ"סיפורו של הכפר" ספר שיצא לאור ב 9151-לציון חגיגות ה 50-שנה ליסוד בית יצחק:

"פעולת התרבות המרשימה ביותר וגולת הכותרת בפעילות התרבותית של בית-יצחק הייתה ללא
ספק הקמת "חוג חובבי המוסיקה".
המוסיקה הייתה שפה מובנת לכולם והכמיהה לערכים תרבותיים התעוררה אחרי השנים הקשות של
בניין היישוב ,מלחמת השיחרור והקמת המדינה.
 752מנויים נרכשו בבית-יצחק מיד עם הקמת החוג 082 .מנויים נוספים הופצו בסביבה הקרובה
והרחוקה .בית-יצחק הייתה למרכז מוסיקלי חשוב ,נהרו אל הקונצרטים באוטובוסים ,באופנועים,
בעגות ובטרקטורים ,מן השרון ומן השומרון .מנתניה ,חדרה וכפר-סבא והיה צורך לקיים שתי סדרות
מנויים ,מלבד קונצרטים מיוחדים .בבית העם היה צפוף עד למאוד ,הישיבה הייתה בחלקה הגדול על
ספסלים חדשים עם משענות .הייתה אווירה מיוחדת במינה בקונצרטים בבית-יצחק וגם האמנים
חשוב בה ושאבו ממנה השראה רבה .אמנים-אורחים מכובדים מהשורה הראשונה הופיעו בביקורם
בארץ בבית-יצחק .כולם היו בבית-העם של בית יצחק :הפסנתרנים דניאל ברנבוים ,פנינה זלצמן,
מנחם פרסלר והזוג ורונסקי ובבין ,הכנרים פנחס צוקרמן ואידה הנדל ואחרים .ביקרו בכפר שלישיית
יובל ורביעיית בודפסט ,סולני התזמורת הפילהרמונית מברלין ,התזמורת הקאמרית מהולנד,
והתזמורת הקאמרית הישראלית בניצוחו של גארי ברתיני .כשההולנדים ניגנו ,הייתה הפסקת חשמל,
אך הם לא התבלבלו ואף הוסיפו בחושך את "מוסיקת לילה זעירה" של מוצארט .וזאת רשימה חלקית
בלבד...
"חוג חובבי המוסיקה" האריך ימים עד לשנת  .9121הזמנים השתנו ,המצב הכלכלי השתפר והביקוש
לקונצרטים מסוג זה בכפר ירד .הנסיעה לקונצרטים של התזמורת הפילהרמונית בהיכל התרבות כבר
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לא הייתה משימה בלתי אפשרית .תל-אביב התקרבה ו"חוג חובבי המוסיקה" המפואר סגר את
שעריו .חבריו המושבעים הצטערו על כך מאוד".

ובסוף הדגשנו כי למרות שחוג המוסיקה סגר את שעריו כפי שמצוין בספר ,המוסיקה בכפר לא
נעלמה ,מזה מספר שנים נערכים אצלנו קונצרטים של קיץ בגן האס ,כשעל הפקתם עמלה יעל
ברקאי וכולנו מכירים גם את מקהלת מורן של נעמי פארן שתחגוג בשנה הקרובה יובל ,30
מקהלה שקמה בכפר בעזרת הוועד המקומי וקרן פוירינג.
ועכשיו  50שנה לאחר שנסגר חוג חובבי המוסיקה ,אנחנו פותחים את הסדרה השנייה של
"קאמרי לעת ערב".
בקונצרטים הבאים בסדרה נארח אמנים מהשורה הראשונה  -חגי שחם ,ארנון ארז ,דניאל
יוהנסון (אוסטריה) ,יוסי ארנהיים ,דודי זבה ,אירית רוב ועינת ארונשטיין ובקונצרט האחרון
ישתתף אחד מזוכי התחרות הבינלאומית לפסנתר ע"ש ארתור רובינשטיין שתתקיים מס' ימים
לפני הקונצרט.
אני רוצה להודות לעורכות הסדרה  -אירית רוב ואלה טובי על הרצינות ועל המקצועיות בשילוב
נעימות רבה ואורך רוח שהושקעו בהכנת הסדרה .תודה.
תודה מיוחדת ליורם שלום מיקבי אלכסנדר שכיבד את האורחים מיינותיו המעולים.
הרצל

ועדת נוער

הרצאה מרתקת של הפסיכולוג חיים עמית:
מניעת התנהגויות סיכון בגיל ההתבגרות
 ,91.90.99יום שני ,בשעה  00.30בבית העם בבית יצחק
חיים עמית ,פסיכולוג חינוכי ,מטפל משפחתי מוסמך ויועץ ארגוני .מחבר הספרים "הורים כבני
אדם"" ,הורים כמנהיגים" ו"הורים בטוחים בעצמם".
נושאי ההרצאה:
* כיצד למנוע התמכרות מתבגרים למסכים?
* מה לעשות כשהמתבגר שלנו מסתגר ונמנע מפעילות חברתית?
* כיצד לפעול כשהמתבגר מסרב להישמע להוראות?
בהרצאה יינתנו דוגמאות מעשיות ,יוקרנו סרטונים קצרים להמחשה ,והורים יוכלו לשאול
שאלות בנושא המטרידות אותם.
מחיר 00 :שקל בלבד בהרשמה מראש
רישום להרצאה :ענת בן זאב  ,050-0555509 -או במייל anat.sheinkman@gmail.com

פינת הביטחון

אירועים במושב בשבוע החולף:
 .9פריצה לבית בדרך השרון כשהבעלים לא היו בבית.
 .0גניבת רכב של תושבת המושב ברחוב הסביון.
 .3גניבת רכב מלקוחות שבאו למסעדת אנמרו .מסיבה לא ברורה נטשו את הרכב ברחבי המושב.
בכל ערב נפרצים בתים ונגנבים רכבים ברחבי עמק חפר .נושא הביטחון מעסיק את כולם .שנת
 0099מתאפיינת בעלייה חדה במספר האירועים ביחס לשנה קודמת .אצלנו במושב יש עלייה
במספר גניבת הרכבים וירידה במספר הפריצות לבתים.
זו הזדמנות נוספת להדגיש את חשיבות התקנת מערכות אזעקה חיצונית ופנימית ולהתחבר
למוקד .עדיפות למוקד שנמצא  05/8ברחבי המושב.
ועדת הביטחון הציגה לוועד את תפישת הביטחון ביחד עם התכנית והצרכים המשאביים
הנדרשים למימושה.
אני מבקש את המשך המעורבות של התושבים בסוגיית הביטחון .להיות ערניים לכל פעילות
חשודה :רכבים חשודים שמסתובבים בצורה מחשידה ,אנשים שמסתובבים בחצרות או ע"י בתי
עסק ,נוכחות של פועלים בשעות הערב או כל דבר אחר ...אתם מתבקשים לדווח לרב"ש או לסייר
באופן מיידי ,כולל דיווח בקבוצת הוואטסאפ "בית יצחק – התראות ביטחון"
בימים אלו סיימו  95מתנדבים את קורס מג"ב .בתקווה שבתחילת ינואר נראה אותם מסיירים
במושב לשם הגברת הביטחון של כלל התושבים .הערכה רבה למתנדבים!
איל גולן ,ועדת ביטחון
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נוער בית יצחק
טיול חורף שכבות ד'-ו' תנועות הנוער במועצה!
יתקיים השנה בפארק השרון
בתאריך  98.90הוא פתוח לכל חניכי
שכבות ד'-ו' שבכפר!
היציאה במסגרת תנועות הנוער
יחד עם מדריכי הקבוצות.
עלות הטיול₪ 90 :
סגירת הרשמה9.90 :
ההרשמה היא דרך אתר האינטרנט,
בלינק שנשלח אליכם ההורים
בהודעה ובמייל.
השתלמות חורף  -ההשתלמות התנועתית מתקיימת בסופ"ש .17-16.12
ההשתלמות תעסוק בתכני המשך לקורס המד"צים .חובת יציאה של חברי הצוות
לאירוע נוסף של הענקת כישורים ויכולות וכמובן חוויה בתנועת הנוער.

מריחים כבר את חנוכה? ואיתו הפסטייק!
פסטיבל הייקים המסורתי מתקיים גם השנה
בחנוכה!  21.12יום שישי -פרטים בקרוב!
טיול חנוכה לשכב"ג (ט'-י"ב)  -בתנועה יודעים שכשמגיע חנוכה אז נוסעים לדרום!
גם השנה בין התאריכים ( 29-26.12יציאה בשעות אחר הצהריים) נסע דרומה ,רק
השכב"ג ,מכל סניפי התנועה ,לטיול חוויתי ומאתגר! פרטים בדוא"ל בהמשך.
הודעות מהנוער
 אנו עוסקים בארגון המבנים החדשים שקיבלנו בסניף ,ובאיסוף ציוד לפעילות
השוטפת ולטיולים -אם ברשותכם רהיטים ,רשתות צל או כלי עבודה במצב טוב
אנא צרו קשר עם רכזת הנוער או עם יו"ר ועדת הנוער ,טלי אבן-אלוש.
 בפעולה האחרונה התקיימו בחירות למועצת חניכים! בקרוב תגלו מי הם נציגי
הקבוצה שלכם בתנועה!
 המשיכו לעקוב אחר הדוא"ל ,השבוע בכפר וההודעות בטלפונים ,אנו עושים
מאמצים להשאיר אתכם מעודכנים ככל הניתן .אם אינך מקבל דוא"ל מהנוער
שלח מייל לכתובת  Noarby08@gmail.com-כדי להתווסף לרשימות הדיוור
שלנו.

נתראה,
נוער בית יצחק
"אם ברצונך שאנשים יראו דברים באופן שונה ,קח אותם למקום בו לא היו מעולם"
 Noarby08@gmail.comשחר גצלר 182-1808128
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(ארנסט המנגווי)

מועדון  21ונהנים
 9.90.99 בשעה  98:95במועדון הפיס ,ירצה גיא באום על יצירות בלט אקזוטיות,
ההרצאה מלווה בקטעי וידאו .גיא באום הינו מבקר תרבות ,מומחה לאומנות הבלט,
רקדן לשעבר ,מרצה בארץ ובעולם.
 93.90.99 בשעה  95:00במועדון לחבר בקיבוץ מעברות
הרצאה" :פתגמי העולם  -חוכמת האנושות" המרצה :ד"ר ריקרדו בלנק –בעל תואר
דוקטור לפיזיקה ובוגר מכון וייצמן למדע ,דובר  3שפות.
בהרצאה מוצגת העובדה שקיימת חוכמת חיים משותפת לכל העמים ולכל התרבויות ,כפי
שבא לידי ביטוי במסר של הפתגמים בשפות השונות .אמנם המילים והמטאפורות הן
שונות (זה מה שיפה ומעניין) אבל ניסיון החיים שעומד מאחורי הפתגמים זהה.
הרשמה להסעה אצל ליאת במשרד הוועד טל 99-6611769 .עד יום שני בצהריים.

נופשון ים המלח במלון לוט המחודש
מחזור 92.91 –26.92 - 2

מחזור 21.92-19.92 - 1
(חמישה ימים ארבעה לילות ע"ב חצי פנסיון)
מחיר לאדם בחדר זוגי  ₪ 9,505 -מחיר לחדר יחיד ₪ 0,905-
מחיר ליחיד בחדר של שלושה – ₪ 9,590
הנופשון כולל הסעה מהכפר ,טיול מודרך ,אירוח ע"ב חצי פנסיון ועוד הרבה פינוקים...
מספר המקומות מצומצם אנא ,מהרו להירשם!
פרטים נוספים והרשמה (בתשלום בלבד) במשרד הוועד.

טיול דצמבר – ממגדלא למגדל ובעקבות הציפורים לאגמון החולה
יום שני  90.90.99עם המדריכה – אסתר שמואלי – סטפמן
כדאי להצטייד בנעלי הליכה נוחות ,מים ,כובע ,משקפות אישיות ומגדירי ציפורים...
מחיר** ₪ 990 :דרגת קושי הטיול :בינונית-קלה (יש להביא כיסא גלריה)**
ארוחות בוקר וצהריים באופן עצמאי (ניתן להביא מהבית)
טיול מרתק! פרטים נוספים והרשמה במשרד הוועד
טיול סבים ,סבתות ונכדים (גיל  2ומעלה)
לאגמון החולה  -בשיא עונת הצפרות ביום שני  09בדצמבר  0099חופשת חנוכה
מחיר למשתתף בוגר  ₪ 990 :לנכד( ₪930 :כולל כיבוד קל ושתייה)
** יש להצטייד בארוחות בוקר וצהריים באופן עצמאי.
הסעות מרוכזות  :אלונית משמר השרון  M /הדרך  /עין החורש ב  09:30בבוקר
פרטים נוספים והרשמה במשרד הוועד
מפגש הכנה מרתק לטיול ייחודי לוותיקי עמק חפר
ספרד  -בקצב ריקוד הפלמנקו
המפגש בהשתתפות מדריכי הטיול וסלביו ורפאל במופע פלמנקו סוחף בשירה ,גיטרה וריקוד
הטיול יתקיים במאי  5 .0098ימים בטולדו ובאנדלוסיה.
פרטים והרשמה במקום .הכניסה חופשית.
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תרבות עמק חפר

הרצאת חשיפה לסדנת "רצים לגזרה"

תתקיים ביום חמישי  5.90.0099בשעה 00:00
במרכז הפיס בבית יצחק
• רוצים לבצע פעילות גופנית במהלך השבוע?
• רוצים לרדת במשקל?
• רוצים לשפר את איכות חייכם ,אך לא מוצאים לכך זמן?
הנכם מוזמנים להרצאת חשיפה לסדנת של  90מפגשים ,המשלבת קבוצת הליכה בקצב אישי
והדרכה לירידה במשקל.
בהנחיית אריאל סרולביץ – תזונאי מוסמך בעל תואר שני במדעי הרפואה
ההרצאה ללא תשלום אך מותנית ברישום מראש – טל דר 055-5090905

מכתבים למערכת
מרדכי,
ביקשו ממני להגיד כמה מילים במפגש היום ,וקשה לי .אני לא יודעת איפה להתחיל ואיפה
לסיים.
כי מה זה אצלנו ששים פלוס? זה קבוצת אנשים שנפגשים פעם בשבוע והמרכז שלנו הוא מרדכי.
ומה יהיה בלעדיו?
אנחנו כל כך רגילים לחיוך שלך ,לדאגה שלך לכל אחד ואחד ,לידע הרב שלך ,בקיצור למרדכי.
אך כמובן אנחנו נמשיך להיפגש ואני מקווה שמרדכי ישתתף במפגשים שלנו ואנחנו נמשיך לראות
אותו מידי שבוע.
חברים! אני לא יודעת לנאום ,כידוע זה תמיד היה תפקידו של בעלי ,על כן אני רוצה לסיים ורק
לאמור בשביל כל מה שעשית למענינו אנו מאחלים לך עוד הרבה שנים טובות ,בריאות ואושר
שלך ,אסתר שנבל.

ברכות
צוות חיילים מברך את
ליאור סמרי
עם גיוסך לצה״ל איחולים לשרות קל ונעים.

פינת המודעה הקטנה
להשכרה לטווח ארוך.בית פרטי על משק.קרוב לבריכה ברחוב
המגדל  9חדרים :מזגנים+ממד+סורגים+מצב מצויין.
נעלמה כלבה קטנה חומה מסוג צ'יוואווה מעורב העונה לשם
נינה .נשמח לקבלה בחזרה ברחוב הבוסתן  .90תודה מקרב לב
למכירה כורסא חשמלית הניתנת להעמדה ,כחדשה.
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