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גיליון מס' 4201

יום ו'  02בדצמבר 0246

גשם

עד יום ד'  82218ירדו בבית יצחק  503מ"מ גשם כשבשבוע האחרון ירדו  161מ"מ!

הודעות הוועד

לתושבי דרך חפר
לפני כשבועיים החלו העבודות בדרך חפר2
בשלב ראשון נחפרו תעלות לאורכו ולרוחבו של הכביש לטובת הנחת תשתית חדשה של הוט2
הגשמים העזים היורדים בשבוע האחרון שיבשו את מהלך העבודות ועיכבו את המשכן2
אנחנו מצרים על הקשיים ועל אי הנוחות הנגרמים לתושבי הרחוב ומקווים שהעבודות
יתחדשו בימים הקרובים ,עם שוך סערות הגשם2
מיד לאחר שטכנאי הוט ישחילו את כבליהם בתשתית שכבר הוכנה יחלו עבודות החפירה
ובניית המצעים ברחוב2
לצמצום שיבוש שלוות חייהם של התושבים (ככל שניתן) הוחלט לחלק את העבודות לשלושה
מקטעים – מדרך השדות ועד הכניסה ליקב אלכסנדר ,מנקודה זו ועד לטורקיז והמקטע
השלישי מטורקיז עד דרך השרון2
במהלך העבודות תיסגר הדרך לנסיעת כלי רכב בכל מקטע2
אנו מבקשים מכולם לנהוג בזהירות רבה ולמלא אחר ההוראות וההנחיות2
אנו מתנצלים על אי הנוחות והקשיים הנגרמים לתושבי הרחוב ולבעלי העסקים במקום2
נמשיך לעדכן על מהלך העבודות מעל דפי "השבוע בכפר" ובתקשורת ישירה עם התושבים2
בברכה ,הרצל
שינוי מסלול נסיעה של הסעות התלמידים בעקבות העבודות בדרך חפר
החל מיום שני ה ,82128012 -למשך כ 5-חודשים ,תחסם דרך חפר מערב להסעות תלמידים
בשל השיפוצים הנעשים בכביש2
בתקופה זו ,תחנות ההסעה  – 13-12לא יהיו פעילות ,ההסעות יעברו ברחוב התמרים2
קצין הבטיחות של המועצה והאחראי על ההסעות לא אישרו סיבוב ונסיעה לאחור בסוף דרך
השדות ולכן כל האוטובוסים יפנו בדרך התמרים2

תרבות
סדרת קונצרטים בבית יצחק
עורכות :אירית רוב ואלה טובי
עונה מס' 2102-2102 2
יצירות המופת הקאמריות בחמישה קונצרטים בהשתתפות מיטב האמנים בארץ
קונצרט מס'  2מוצ"ש  22022102 -ב21:01-
פסגת הרומנטיקה :סונטות לכינור ופסנתר
ארנון ארז ,פסנתרן

חגי שחם ,כנר

מיצירות בטהובן ,גריג ,ברהמס ועוד
חגי שחם ,מבכירי הכנרים הישראלים ,הופיע כסולן עם תזמורות רבות ,מסייר בקביעות
בחו"ל ומופיע בסדרות רסיטלים בינלאומיות ובפסטיבלים 2הפסנתרן ארנון ארז ,מהפעילים
והבולטים בישראל ,הופיע כסולן וכנגן מוסיקה קאמרית מעל בימות רבות ,יותר מעשרים
תקליטורים פרי נגינתו ראו אור בחברות היפריון ,דלוס ,נימבוס ועוד 2מאז זכו יחדיו בפרס
ראשון בתחרות במינכן בשנת  ,1990דואו שחם-ארז מופיע בקביעות ומקליט לחברת היפריון
הבריטית את מיטב הרפרטואר לכינור ופסנתר2
כרטיסים במחיר  10שקל בערב הקונצרט בכניסה2
כיבוד קל  -קפה ועוגה
סדרת הקונצרטים 'קאמרי לעת ערב' מתקיימת בתמיכת הקרן לחינוך ולתרבות ע"ש יצחק פוירינג

פעילות המרכז הקהילתי
ביום ראשון הקרוב  .1.1.1בשעה .1:71
בבית העם בבית יצחק

הפנינג חנוכה לילדים ולמשפחה:

הדלקת נרות
פעילות וקצב של בני צדוק
משחקים לחנוכה – תחרויות מאתגרות עם כתרים ,סביבונים ,חישוקים ומה לא222
סדנאות יצירה עם אושרת גורן "פשוט עיצוב" :מנורת לילה  ,פמוטי בטון/גבס בצורות
שונות ,חנוכייה מלבבות חימר
חלוקת סופגניות
הכניסה חינם!
שעת סיפור:
ביום ראשון  1321212בשעה  12:50בבית העם בבית יצחק
"הקוסם מארץ עוץ"
עם אורנן ברייר מתיאטרון "תיאטרוני"
לגילאי  5עד  3מחיר₪ 83 :
טיולי נשים:
בימי שישי  ,8221212 ,8021212יציאה בשעה  02:00מ"אלונית" משמר השרון
"ספר לי על האדם" – מלאכות יד מסורתיות של החברה הערבית
הסיור יוקדש לביקורים מיוחדים בפרויקטים של נשים בגליל וילווה בשיחות מעניינות איתן2
בהדרכתה של ג'אדה בולוס  -מורת דרך מוסמכת המלווה סיורים בארץ ובחו"ל 2
שעת חזרה משוערת 12:50
מחיר ₪ 880 :הרשמה באינטרנט2
2

נוער בית יצחק
כשהנר שלך דולק הוא מפיץ אור להמונים
אתה אחד ומאה אחרים נהנים2
כשהנר שלך דולק הוא מאיר בקלות לכולם
אתה אחד ויכול להאיר את העולם2
חג חנוכה שמח לכל תושבי בית יצחק ומשפחותיהם!
פעילויות ואירועי החג הסתיימו להם!
חג החנוכה הוא חג שמספר על גבורה ובתוך האירועים השונים והמציאות היומ-יומית
לא חסרים לנו מקרי גבורה ,גדולים כקטנים שאנו זוכים לראות2
החל מהתגברות על הפחד לעמוד מול הקהל ולהיות מעט מובך ,להתגבר על הפחד
מלינה בשטח ,משיתוף והשתתפות ,מטיול קשה או מהתמודדויות שונות ביום יום2
נספר לכם על הפסטייק – האירוע שכבר הפך למסורת גרם גם השנה לקבוצות להתכונן ,לעשות
חזרות ,להכין תלבושות ולהגיע מוכנות למופע!
במופע כל קבוצה עלתה בתורה ובין לבין צחקנו ונהנינו מקטעי השכב"ג – כל הכבוד לקבוצות על
ההשתתפות ,היצירתיות והאווירה הטובה ולמדריכים שליוו והשקיעו ,ובמיוחד לפעילי הסניף
שהרימו את האירוע!
כמו כן ,אתמול חזר הנוער מטיול חנוכה –המסלולים המאתגרים יחד עם האווירה האינטימית,
סביב מדורה בסוף היום יצרו אווירה קסומה2

אירועים המחכים לנו בינואר..
טיול חורף לשכבות ד'-ו' במועצה-הכרות עם תנועות הנוער!
בשבוע הבא ,יום שבת ה 221זה קורה!
נטייל בפארק השרון במסגרת תנועתית ,יחד עם מדריכי הקבוצות2
ההרשמה לטיול נסגרה! שיהיה בהצלחה לחניכים ולמדריכים!
נוער בית יצחק! שבוע סניף מחזור ד' מתקרב..
החלו העבודות לקראת ה"שבוע סניף" ,דבר הנוער בנושא:
בתקופה זו ,בעיצומה של שנת הלימודים בבית הספר ,בעיצומה של שנת הפעילות הסניף אנו רואים
לנכון להפוך לשבוע את הסניף לבית שלנו 2מתוך הרצון ליצור גיבוש חזק יותר בין חברי הצוות,
לחזק את החיבור למרכז הנוער וכמובן לעבור חוויה מגבשת ועצמאית ,החלטנו לקיים גם השנה את
האירוע הנקרא ״שבוע סניף" 2השבוע סניף מתקיים במרכז הנוער והוא יכלול ארוחות משותפות,
פעילויות ,זמן להכנת שיעורי בית ומקום לינה2
השבוע יערך בין ה 1921-1321-והוא מיועד לשכבה הבוגרת של הסניף (ט׳-יב׳) 2אנו כצוות הסניף,
רואים בשבוע זה חשיבות לבניית הצוות וחיזוקו וכמובן לעצמאות אישית ומשמעת אישית של כל
אחד מחברי הצוות 2חוזרים יחולקו בדוא"ל ויחולקו לצוות2

השתלמות אמצע שנה לצוות-
מיקומה יתגלה ביום הנסיעה ,ההרשמה דרך הלינק האינטרנטי ונשלחו אליכם גם פרטים בדוא"ל 2ההרשמה
נסגרת ב 50218יום שישי בשעה 216:00
אז חשבתם שחודש דצמבר עמוס ומעניין ,חכו לינואר 

נתראה ,נוער בית יצחק
"אם ברצונך שאנשים יראו דברים באופן שונה ,קח אותם למקום בו לא היו מעולם"
 Noarby08@gmail.comשחר גצלר 180-18.8158
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(ארנסט המנגווי)

מועדון  51ונהנים
 521212 בשעה  12:13במועדון פייס ,הרצאה של משה ליכומנוב ,אשר נולד וגדל בסין ,על
 05שנות יהדות סין2
 1021212 בשעה  12:00במועדון לחבר בקיבוץ מעברות,הרצאה של איתן מלמד על
הקומדיה הצרפתית2
 1221212 בשעה  12:13במועדון פייס יש שינוי בתכנית 2פרטים יפורסמו בשבוע הבא2
הרשמה להסעה אצל ליאת במשרד הוועד טל 50-6811160 .עד יום שני בצהריים.

נופשון ים המלח במלון לוט המחודש
מחזור 53.52 –38.53 - 3

מחזור 32.53-10.53 - 1
(חמישה ימים ארבעה לילות ע"ב חצי פנסיון)
מחיר לאדם בחדר זוגי  ₪ 1,383 -מחיר לחדר יחיד ₪ 8,683-
מחיר ליחיד בחדר של שלושה – ₪ 1,310
הנופשון כולל הסעה מהכפר ,טיול מודרך ,אירוח ע"ב חצי פנסיון ועוד הרבה פינוקים2
מספר המקומות מצומצם ,אנא מהרו להירשם!
פרטים נוספים והרשמה (בתשלום בלבד) במשרד הוועד2
ינואר  – 01.1סיור בבית התפוצות יום שני 921212
גמלאי עמק חפר נפגשים בבית התפוצות בתערוכות החדשות
מחיר למשתתף ( ₪ 100 :כולל כריך ושתייה)
ההרשמה במשרד הוועד 2מספר המקומות מוגבל! כל הקודם זוכה!
* ביטול השתתפות יחוייב בתשלום *

שלום וברוכים הבאים לטיסתנו 1111לדרום ספרד
ביום רביעי  120128012תתקיים ההרשמה לטיול לאנדלוסיה וטולדו ,בלובי בניין המועצה
בין השעות :מחזור ראשון16:50-13:00 :
מחזור שני12:50-12:00 :
** לא לשכוח להביא :דרכון  +צילום דרכון (בתוקף כמובן)  +אמצעי תשלום,
כולל  800אירו דמי רצינות שיקוזזו מתשלום הטיול2
"עלובי החיים" – מחזמר לסבים ונכדים בחופשת פורים
יום שני ה( 1525212 -שושן פורים) בשעה 16:00
אולם רובינא  -תיאטרון הבימה ,תל אביב
מחיר למבוגר , ₪ 800 :מחיר לנכד₪ 120 :
מתאים לנוער מגיל 16
כולל :הסעות הלוך ושוב ,כרטיסים במקומות הטובים ביותר
כל הקודם זוכה
ההרשמה (בתשלום בלבד) במשרד הוועד 2לאחר התשלום לא ניתן לבטל
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ועדת ביטחון

לאחר תקופה ארוכה ללא פריצות בכפר ,התרחשה במהלך שבוע שעבר פריצה לבית ברחוב
הראשונים2
הסייר הגיע לבית אחרי זמן קצר ,נתקל בפורצים ,אך אלו הצליחו לברוח (ברחו רגלית לכיוון
כביש 2)32
ביישובים סביבנו "החגיגה נמשכת" עם עשרות מקרי פריצה לבתים וגניבת כלי רכב2
ועדת ביטחון ומתנדבים נוספים שלוקחים חלק בצוות כוננות בכפר עושים ככל יכולתם
למנוע התרחשות אירועים ולסייע בכל אירוע שמתרחש2
חשובה ההירתמות של כלל התושבים וזאת ע"י הגברת ערנות והתראה על כל דבר חשוד ,אך
בעיקר בהפעלת מערכות האזעקה2
ככל שיותר בתים בכפר יהיו עם מערכות אזעקה ומחוברים למוקד כך נהפוך להיות פחות
אטרקטיביים לפושעים2
חשוב להתקין מערכת אזעקה פנימית וחיצונית 2לצערנו יש תושבים שעושים זאת רק לאחר
שחוו פריצה לבית2
חג חנוכה שמח ושקט לכולם
איל גולן

בית הכנסת

השנה הקצרה ביותר
ביום שישי הזה חל ראש חודש טבת ,ברוב השנים יחול א' בטבת ביום השביעי של חנוכה
והשנה הוא חל ביום השישי ,כיוון שחודש כסלו היה השנה קצר ביום אחד ,אירוע זה יוצר
לנו את השנה הקצרה ביותר על פי הלוח העברי והיא תמנה רק  535ימים בלבד ,כאשר בדרך
כלל שנת ירח היא בת  531ימים או  533ימים ,רק בלוח העברי יכולה השנה להיות בת שישה
אורכים שונים! מסובך קצת? נכון ,מי אמר שלהיות יהודי זה דבר פשוט222
בשבת הקרובה יחול ב' בטבת וזה יהיה יום ההולדת ה  153של ראש פינה ,המושבה הראשונה
בגליל ,על שם הפסוק "אבן מאסו הבונים הייתה לראש פינה" אכן זכינו שהאמירה הזו
התקיימה כמו נבואה וזכינו להגיע ולהתפתח עד הלום2
שנזכה לחורף מבורך
הרב שיר
תודות ,לאלו שטרחו במסיבת חנוכת בית הכנסת ולאלו שהשתתפו בה2
 בימי רביעי בשעה  80:13לימוד קבלה בבית הכנסת עם הרב שיר
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מכתבים למערכת
הספדים להניה גוגנהיים ז"ל
אמא סבתא וסבתא רבה יקרה שלנו ,הפלמחניקית שלנו
נולדת ב  22121950בפרנקפורט גרמניה ,כבת יחידה להוריך ליזל (עליזה) וברנהרד (ברוך) אנשל2
עלית ארצה בת חמש לרעננה ,לא זכרת הרבה מגרמניה רק את השיט באוניה שהיה סיוט עבורך2
עם סיום בית הספר למדת בסמינר לוינסקי בתל אביב ובסמינר הקיבוצים עם סיום השרות
הצבאי2
היית פעילה בתנועת מחנות העולים וכך הגעת להכשרת חולתה 2במסגרת מגויסי הגדוד השלישי
של הפלמ"ח 2עברת "קורס מורס" ונשלחת ל"גולני" ביבנאל 2שם הכרת את אבא ומהר מאד
נהיתם לזוג ונישאתם 2גרתם בכפר טרומן 2את היית מורה בלוד ואבא החל עבודתו במשרד
החקלאות ,ושם אני נולדתי2
בשנת  1936עזבתם את כפר טרומן ועברנו לגור בבית יצחק2
עבדת כמורה בבית הספר המקומי 2היית אהודה מאד על חברותיך לצוות ועל התלמידים ותמיד
שמחת לפגוש אותם2
בשנת  1960נולד אורי2
כשיצאת לגמלאות התפנית לעבודות התנדבות וביקור חולים2
היית חברמנית כל חייך ,רכה ,חייכנית ,חמה ,מחבקת ואוהבת אבל חזקה שצריך 2אהבת לטייל,
ללמוד ,לבלות ,לאכול טוב והכי הכי להיות עם הנינים והנכדים 2תמיד אמרת שזכית לראות את
שלושת נכדייך מתחתנים ומולידים ילדים2
היית אישה עם לב זהב ואמא למופת 2תמיד היית שם כולך בשבילנו ואף פעם לא שמענו שאין לך
זמן 2
נפרדת מאיתנו בפתאומיות ,כל כך מתאים לך לא להיות לנטל 2אני שמחה שלפחות לא סבלת
ונפרדת מהעולם הזה שלווה ורגועה
אוהבת אותך וכבר מתגעגעת ,תנוחי בשלום אמא אהובה
יעל
פרידה מהניה
הניה תאומתי ,חברתי הטובה 2נולדנו באותו יום ובאותה שנה 60 2שנים של ידידות אמיצה
וקרובה ,חגגנו חגים ביחד עם קבוצת החברים שלנו ,האינטיליגנטן קלוב ,והתאבלנו ביחד
כשנפרדנו מהם2
בערב שלפני עוד שוחחנו על חנוכה ועל יום ההולדת המשותף בעוד מספר ימים ,ומה נעשה ואיך
נתכנן 2אבל את ,כך ,פתאום עזבת אותנו ,והלכת 2ואני נשארתי לחגוג לבדי222
כבד הלב וקשה הפרידה ,וכואב לקבל את העובדה שאינך עוד 2תמיד חושב האדם שהנצח לפניו,
שתמיד יהיה עוד מחר ,ואנו המומים כשפתאום נקרע החוט ,וכל האתמולים נשארו ללא מחר
אחד222
יחסרו לי עדינות ,צניעותך ויפי נשמתך ,והידיעה שעליך אפשר לסמוך בכל רגע ובכל מצב2
כבר מתגעגעת אליך ,חברתי היקרה 2ותמיד אזכור אותך ,אך את שהיה ,הוא שנשאר ובחלוף
הכאב יוותר הזיכרון והתודה ,שהיית אתנו והיית ידידה2
כדברי המשורר:
אנשים צנועים באמת
גם מותם חרישי,
כמתנצל :אנא,
סלחו לי על הטרחה,
לא יכולתי אחרת222
בגעגועים ,פנינה
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בשישי אחה"צ בעודי מכינה ארוחת ערב למשפחה ,הגיעה הודעה שהניה נפטרה!
המחשבה הראשונה שחלפה לי בראש הייתה שזו ודאי טעות2
הרי הניה הייתה בנוף שלנו מאז שנות ילדותינו והיה ברור שתהיה כאן לתמיד2
הניה הייתה המורה לטבע שלי ושל בני כיתתי במחזור ג' בבית הספר בכפר2
היא הייתה מורה גם של ילדי2
ולימים הגיעה להתנדב בכיתת החינוך המיוחד שלי 2
גם שם כדרכה נתנה את כל כולה  -במסירות וסבלנות אין קץ2
אופטימית ,מחייכת ואוהבת אדם2
היי שלום אישה יקרה ,מורה שלי ,של ילדי ושל חניכי2

יעל כהן

כשגוגי התקשר אלי וסיפר לי שהניה נפטרה – הייתי בשוק שכן הניה הייתה לי שכנה יקרה וחברת
נפש לחמותי,אלישבע 2אך אני רוצה לספר ולהתייחס אל הניה כ"המורה הניה"2
כשעלינו לכתה ד קבלנו מחנכת חדשה 2צעירה ,עיניים בורקות עם חיוך אוהב וסבלנות אין קץ2
אהבנו אותה ואת גישתה להוראה ולכל אחד ואחד מאיתנו2
במבט לאחור ובהיזכרי בשיטות הלימוד שהיו נהוגות אז – אני מבינה עד כמה חדשנית היא
הייתה ואיזו זכות הייתה לי להיות תלמידתה2
הניה דגלה ביישום בשטח של החומר הנלמד בכתה 2כי הרי אי אפשר לחנך לאהבת מולדת
וללימודי הטבע מבלי לצאת מהכיתה ,לחוש את האדמה ,להכיר את הצמחים ואת בעלי החיים,
הרמשים והזוחלים2
וכשלמדנו בשיעור תנ"ך את נושא המשכן ,נושא משעמם לכל הדעות ,עבדה כל הכתה על בנית
המשכן ביוטה ,בדים ושאר חומרים ופתאום הייתה זו חוויה2
וכשלמדנו על המרגלים ,עשינו פסיפס גדול של שני המרגלים נושאים את אשכול הענבים 2כולם
השתתפו בעשייה ללא יוצא מן הכלל ,ולא רק התלמידים המוכשרים ואלה שנוח לעבוד איתם2
כי הניה ידעה תמיד למצוא בכל תלמיד את האור שבו2את הטוב שבו וכך הצליחה להגיע לכל אחד
ואחת2
גם אחרי שסיימתי את הלימודים ובמשך כל השנים – כל פגישה עם הניה הייתה תענוג 2תמיד
התענינה במאור פנים במעשי ובמשפחתי ,וזכרה כל מה שספרתי לה 2ומה שנכון לגבי נכון לגבי
כל תלמידיה2
וכמה התרגשנו כשבני הבכור למד בכתתה שעורי טבע 2הניה העמידה דור שני של תלמידים 2וזו
זכות גדולה
בשמי ובשם מאות ואלפי התלמידים שחינכת ולימדת,הניה,אני רוצה להודות לך2
היית לנו "מורה לחיים"2
נוחי בשלום על משכבך
אבלין עופר

פינת המודעה הקטנה
נמצא טלפון נייד ברחוב השיטה קרוב לפרדס 2יימסר לאחר
ציון סימנים מזהים2
שמן זית מזן פיקואל בכבישה קרה למכירה2
בקבוק  230מ"ל  /פח  828ליטר
לחכירה שטח אדמה של כ 123-דונם למטרת גידול חקלאי2

אנו משתתפים בצער המשפחה
על מות

הניה גוגנהיים ז"ל
מתושבי הכפר
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נועה

030-5009511

ניר

031-8318152

רמי

030-3218121

