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משולחן הוועד

יום ו'  02בינואר 0271

בשעה טובה – קיבלנו את אישור משרד התחבורה להסדרת כביש ( 0055דרך השרון)
מזה למעלה משנתיים פועל הוועד ,בתיאום עם ראש המועצה ,רני אידן ,לשכנע את משרד
התחבורה לתקצב את שיקום הכביש ,ולכלול בו מרכיבים להגברת הבטיחות ,בכלל זה
הסדרה של הצמתים (לא כיכרות – על כך קיבלנו תשובה שלילית ממשרד התחבורה)
וסלילת שביל אופניים לכל אורכו.
השבוע ,לאחר שעברנו את המשוכה האחרונה של הבקרה של משרד התחבורה לבחינת
חיוניות הפרויקט ,נתבשרנו על אישור המשרד לתקציב של כ 2.5-מיליון .₪
לאורך כביש  ,2055מרחוב הראשונים בכניסה לכפר ועד צומת דרך חפר/השרון ,כ5.5-
ק"מ ,יסללו שבילי אופניים ,מדרכות ,כביש ושוליים:
 שבילי אופניים  -בניית שביל אופניים מצידה המערבי של הדרך בקטע שבין רחוב
הראשונים ועד צומת דרך חפר.
 מדרכה  -בניית מדרכה צמודה לשביל האופניים.
 שוליים – שוליים בצידה המזרחי של הדרך.
הערה – רוחביהם של שבילי האופניים ,המדרכות והשוליים ,ישתנו בקטעים לאורך הדרך
ויותאמו לזכויות הדרך המשתנות – מהראשונים ועד כיכר בית הספר  52-מ' ,מהכיכר עד
התמרים –  55מ' ובהמשך עד צומת שער חפר –  55מ' בלבד.
 מעברי חציה – התקנת מעברי חצייה מוגבהים ,מוארים ומתומררים בסמוך לצמתים
וליד מרכזי פעילות.
 פסי האטה – התקנת פסי האטה להפחתת המהירות ,בעיקר בסמוך לצמתים ולמעברי
החצייה.
 מקדמי בטיחות – במקומות שונים לאורך קטע הדרך יתווספו אמצעים שונים להגברת
הבטיחות – תמרורים מוארים ,מעקות נגד התפרצות לכביש ,תאורה מודגשת ועוד.
עם יישומו של הפרויקט נשפר את איכות חייהם של תושבי הכפר המתגוררים משני צידי
הכביש הסואן הזה ,וחשוב לא פחות ,נעלה את רמת בטיחותם של ילדי הכפר הנעים בציר,
שבסמיכותו נמצאים מבני ציבור ,מתקני ספורט ,גני ילדים ,בית ספר אזורי ,מרכז נוער
ועוד.
התכנון הסתיים ואושר ע"י ועדת התנועה של המועצה ,כעת אנחנו עוסקים בקבלת
אישורים ממוסדות תשתית (בזק ,הוט ,חברת חשמל ועוד) לקראת הגשת הבקשה להיתר.
משרד התחבורה משתתף ב 05%-מכלל התקציב והיתרה תתחלק בינינו לבין המועצה.
אני מבקש להודות להנהלת המועצה ובמיוחד לרני אידן ,ראש המועצה ,על הירתמותו
העקבית ועל מאמציו הרבים במלאכת השכנוע וההסברים לגורמים המשפיעים במשרד
התחבורה.
נמשיך לעדכן מעל דפי השבוע בכפר.

הרצל חסון ,יו"ר הוועד

עדכון חוק העזר בנושא שמירה
החל מה 5/5/5550-השתנו חוקי העזר ברשויות המקומיות ובין היתר נקבע כי אין להחיל
אגרת שמירה בסכום אחיד לבית אב והרשויות נדרשו לקבוע היטל שמירה המבוסס על
תעריף שנתי למ"ר.
התעריף יחושב על פי עלויות השמירה והאבטחה ביישוב וחלוקתן במטראז' מבני המגורים
והעסקים ביישוב.
להלן הודעת המועצה האזורית:
עדכון חוק העזר בנושא היטל השמירה – חוק עזר לעמק חפר (שירותי שמירה) התשע"ז 5550
בעקבות השינויים החקיקתיים שחלו בנושא השמירה והאבטחה והסדר הציבורי ברמה
הארצית ,ובהמשך להנחיית משרד הפנים בנושא ,נוצר הכרח לבצע הסדרה של חוקי העזר של
המועצה בנושא השמירה.
בהתאם לכך ,בעוד שבעבר חושב היטל השמירה במועצה לפי בית אב ,כך שכל בית מגורים
חויב בתעריף אחיד ,החל מ 5/5/5550-יבוצע החיוב לפי שטח הנכס ,במכפלת תעריף קבוע
למ"ר שנקבע ביחס לכל ישוב.
לאחר בדיקה מול משרד הפנים ולאחר שהוברר כי לא ניתן להעניק פטור מהיטל שמירה
לתושבים מעל לגיל  ,05כפי שהיה נהוג בעבר ,פעלה המועצה לקבלת אישור חריג לקבלת
הנחה ,ובסופו של דבר אושרה לה הנחה בשיעור של  25%לתושבים מעל גיל .05
בנוסף לכך ,במקרים מיוחדים ,בהתאם למצב הסוציואקונומי ,ניתן להגיש בקשה למתן
הנחה לוועדת ההנחות במועצה.
ההחלטה אם לבצע שירותי שמירה בתשלום נתונה לוועדים המקומיים ,לפי צורכי הישוב
והיא כפופה לאישור המועצה.
ועד מקומי שפועלים בישוב שלו שירותי שמירה ,או ועד שירצה להפעיל שירותי שמירה ,יפעל
בעניין זה לפי הוראות חוק העזר החדש.
נוסח חוק העזר המלא פורסם באתר האינטרנט של המועצה
http://www.hefer.org.il/agra
הסברים ודרכי גביה מטעם הוועד המקומי:
ועדת הביטחון של הכפר עוסקת מזה זמן בבניית מערך אבטחה ושמירה לבית יצחק – שער
חפר .במערך זה תתוגבר השמירה והאבטחה ,יותקנו שערים בכניסות לכפר (בתחילה יוצבו
שערים זמניים ובהתאם לניסיון שייצבר יוחלט על הקמת שערים קבועים) ,יוצבו מצלמות
במקומות שונים ,כולל בכניסות וביציאות ובכלל זה במעברים החקלאיים ,שיקושרו ל'מוקד
רואה' לאיתור פעולות חריגות ,המרצת התושבים להתקנת מערכות מיגון וחיבורן למוקד
(ראו בהמשך) ,כל זה בנוסף לגיוס של תושבים מתנדבים שעוברים הכשרה במג"ב ומסייעים
בכוננויות ובסיורים.
התארגנות מערכתית חדשה זו מחייבת היערכות תקציבית מתאימה ולשם כך חושבו עלויות
אלו (ככל שניתן ,ראו בהמשך) וחולקו על המטראז' של בתי המגורים ונכסי העסקים של
היישוב ועל פיהן נגזר היטל השמירה החדש.
התעריף שנקבע ואושר לוועד ע"י המועצה ומשרד הפנים –  ₪ 0..5למ"ר לשנה.
אחד מיסודותיו של חוק העזר לשמירה הוא ההתאמה בין ההכנסות מההיטל לבין עלויות
השמירה והאבטחה ,החוק קובע כי כספי ההיטל ישמשו אך ורק לפעילויות של אבטחה
ושמירה.
ואולם בעת הזו חלק מהעלויות אינן מגובשות דיין .מרכיבים שונים במערך האבטחה החדש
יופעלו במהלך השנה (ולא מתחילתה) .בנוסף ,החוזה הנוכחי עם חברת "תום אבטחה"
יסתיים בחודש יולי השנה (בימים אלה מגבש הוועד יחד עם ועדת הביטחון את עקרונות
המכרז הבא) לכן החליט הוועד ,בעצה אחת עם המועצה ,שההתאמה בין ההכנסות להוצאות
תיעשה ע"י צמצום מספר חודשי הגביה.
לפיכך במחצית הראשונה של השנה לא ייגבה ההיטל מידי חודש אלא כל חודשיים (פברואר,
אפריל ויוני).
בהמשך ,עם אישוש העלויות ,נחליט כיצד לגבות את ההיטל במחצית השנייה של השנה.
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בכל מקרה ,לקראת שנת  ,555.עם ביסוס נתוני העלויות נגיש בקשה ,ככל שנידרש ,לשינוי
תעריף ההיטל.
נדגיש נקודה נוספת – הוכח מעל לכל ספק שנוכחותם של סיירים/כוננים  52שעות ביממה
בכפר ,והגעתם תוך  3-2דקות ,עפ"י קריאת המוקד ,לבתים בהם מותקנת אזעקה ,הינה
המתכון היעיל ביותר לסיכול גניבות.
לפיכך ,אחת מאבני היסוד של המערך החדש ,כפי שצוין לעיל ,הינה לחבר את כל בתי האב
למוקד ולשם כך היעד שלנו הוא הפחתה משמעותית בעלות החיבור החודשית (כיום מנויי
תום אבטחה משלמים /₪ 07חודש).
מיד כשיהיו בידנו הנתונים והעלויות נערוך כנס תושבים ובו תוצג ההיערכות החדשה של
מערך האבטחה והשמירה ויפורט תחשיב ההיטל.
בברכה ,הרצל חסון ,יו"ר הוועד המקומי

הודעות משרד הוועד

רישום לגני ילדים לשנה"ל תשע"ח

הרישום לגני הילדים לשנה"ל תשע"ח בבית יצחק יתקיים במשרדי הוועד המקומי
יום שישי
יום ראשון
יום שני
יום שלישי
יום רביעי
יום חמישי

55:55 – 5.:55
53:55 – 5.:55
53:55 – 5.:55
53:55 – 5.:55
53:55 – 5.:55
53:55 – 5.:55

3.5.50
2.5.50
7.5.50
0.5.50
..5.50
7.5.50

הרישום במשרדי הוועד הוא לילדי בית יצחק בלבד ,הרשומים בתעודות הזהות של
שני בני הזוג ,בהן מופיעים שמו של הילד וכתובת המגורים בבית יצחק.
מתן כתובת לא נכונה מבטל אוטומטית את אישור הרישום והוא עבירה על החוק.
הרישום לפי תאריכי הלידה הבאים:
שנתון 35.55.5555 – 5.5.5555 : 5555
גן חובה
שנתון 35.55.5553 – 5.5.5553 : 5553
גן טרום חובה
גן טרום טרום חובה שנתון 35.55.5552 – 5.5.5552 : 5552
תשלום:
התשלום לשנת לימודים הוא .₪ 5555
החיוב ייעשה דרך המיסים ויתבצע בשני תשלומים :הראשון ,בתאריך הרישום ע"ס 252
 ₪והשני ,ע"ס  ₪ 252עם תחילת שנת הלימודים.
ביטולים:
ניתן לבטל רישום עד לתאריך 0.0.7500
ביטולים יתקבלו בהודעה בכתב לפקס  57-..57072או למייל liat@beit-
yitzhak.org.il
דמי הרשמה בסך  ₪ 252לא יוחזרו לאחר מועד זה.
לפרטים נוספים ,נא עיינו בחוברת שנשלחה אליכם בדואר מהמועצה
או באתר המועצהwww.hefer.org.il :
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תרבות
קאמרי לעת ערב קונצרט מס' 3
חלום אביבי בערב חורפי :מסע בין עונות השנה עם פרנץ שוברט
דניאל יוהנסן ,טנור (אוסטריה)  -יוסי ארנהיים ,חלילן  -אירית רוב ,פסנתרנית
יום שבת  72.2.2.4 ,בשעה  .2:32בבית העם

ט"ו בשבט מגיע!
כמיטב המסורת – נחגוג את ט"ו בשבט בשבת 55.5.50 ,בשעה  55:55בפעילות חווייתית
לכל הגילאים ,בטיול ,ובנטיעות במושב
נקודת התחלה :מגרש שער חפר
נקודת סיום :רחבת גן אורה – גינת פויירינג
עקבו אחר הפרסומים
נוער בית יצחק וצוות החג

תרבות המרכז הקהילתי

לרגל יום השואה הבינלאומי החל בתאריך 50.5
ביום רביעי  71.5.52בשעה  72:02בבית העם בבית יצחק

הצגה" :שעונים"
מחזה מאת :דן קלאנזי  /תרגום :שילה פרבר  /בימוי :לי גילת
מוסיקה מקורית :דניאל סלומון
משתתפים :רמי ברוך ,רועי הורוביץ ,עומר עציון
בחדר קטן במחנה ריכוז נפגשים השען היהודי בנימין הירשפלד והנס ,הומוסקסואל גרמני
מוחצן ,תחת עינו הפקוחה של הקאפו.
בנימין יודע לתקן שעונים ,הנס יודע "להסתדר" ,ושניהם לא יודעים לשיר אופרה.
אז מה עושים? הומור ,מסתבר ,הוא נשק נפלא...
מחיר₪ 35 :
ביום שלישי  52.5.50בשעה  55:35בבית העם בהדר עם
"לדבר עם מתבגרים" ,גיל ההתבגרות מזווית הומוריסטית תומכת!222
הרצאה מרתקת בה יוצג גיל ההתבגרות על כל התהפוכות ,השינויים ומצבי הרוח
דרך עיניו של מתבגר.
מרצה :ענת זפרני  -מנחה ומדריכת קבוצות הורים מהיחידה להשתלמות
והמחלקה לחינוך אונ' בר אילן
ההרצאה מיועדת להורים למתבגרים בלבד.
ההרשמה להרצאות מראש במייל | noac@hefer.org.il :מחיר₪ 55 :

אנו שמחים להודיע על פתיחת מכון הכושר המחודש 
לאחר שיפוץ וקבלת מכשירים חדשים מבית חברת "טכנוג׳ים" החברה המובילה
למכשירי כושר
מצפים לראותכם!
צוות קאנטרי בית יצחק 20-8338202
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נוער בית יצחק
חוויות משבוע סניף מחזור ד'

זאת לא פעם ראשונה שלי באירוע זה והוא מרגש אפילו בפעם השנייה!
אירוע זה מגבש את הצוות  ,וגורם לתחושה של עצמאות שבאה לידי ביטוי בבישול ארוחות,
התארגנות לבית ספר וכמובן גם באווירה החברתית .אני מאוד נהניתי השבוע ואני מקווה
שגם בשנה הבאה אוכל לחוות את אותה חוויה יוצאת דופן! (מיה לנדאו ,שכבה י')
נהניתי מכל רגע ,התחברתי לכל הצוות שלי ,והייתה לי הזדמנות לבלות שבעה ימים
מדהימים עם האנשים הכי איכותיים שיש .עברנו חוויות מדהימות ומגבשות ,מתחרות לייזר-
טאג ועד הצחוקים הקטנים של הלילה! לא הייתי מוותרת על שום רגע מהשבוע המטורף
הזה! (מיקה דוביצקי ,שכבת י')
זו פעם ראשונה שאני חווה שבוע סניף ,היה לי מאוד כייף ,זו הייתה חוויה מדהימה .לכל
חוויה טובה יש גם קשיים אבל החוויות הטובות התעלו על הכל! התגבשתי ונהניתי עם
הסניף.
מחכה לשנה הבאה( נועה שלו ,שכבת י')
במהלך השבוע האחרון השתתפנו ,חברי השכבה הבוגרת של הסניף ב״שבוע סניף״,
שבמסגרתו הפך מרכז הנוער לבית שלנו ,ובו אכלנו יחד ארוחות ,נהנינו מלינה משותפת
ועברנו פעילויות לא שגרתיות ,ביניהן ״לייזר טאג״ -משחק המדמה קרבי יריות ,עם רובי
משחק היורים קרני לייזר וסדנאות מיניות ומנהיגות לשכבות השונות .החוויה הייתה
מגבשת ומהנה ,וחיזקה את תחושתנו כמשפחה גדולה ומלוכדת .תודה לכל הצוות המארגן
שהשקיע מזמנו כדי להרים את האירוע המדהים שהיה! (עומר שפירא ,שכבת י"א)
כבר הרבה מאוד זמן שהצוות המוביל עובד על הכנת שבוע הסניף לכלל הצוות .שבוע הסניף
זכור לי במשך כל השנים כאחת החוויות הכי אינטנסיביות  ,כיפיות ומגבשות שיש .אז השנה,
כשזהו שבוע הסניף האחרון שלי ,היה לי חשוב במיוחד שזה יהיה שבוע סניף בלתי נשכח-
ובאמת הוא התעלה מעל כל הציפיות .אם זה בפעילות פתיחה בה הצוות שיחק ביחד לייזר
טאג בסניף או סתם לשבת ולצחוק ביחד .תודה לכל מי שבא ולקח בזה חלק -מקווה
שנהניתם לפחות כמוני ( טוהר סמוראי ,שכבת י"ב)
בשבוע זו חווים הילדים חוויה חברתית מדהימה ,יחד עם חוויה של עצמאות והיכרות בלתי-
אמצעית אחד עם רעהו .האחריות האישית והדאגה למקום ,לעצמך ולחברה ,יחד עם
פעילויות מגבשות ,ארוחות ועוד הופכים את השבוע הזה למיוחד במינו .תודה לכל מי שעמל,
הדריך ,בישל ,הגיע ,השתתף והפך את השבוע לכזה.

נתראה גם ביום שלישי הקרוב ,בשעה  57:55במרכז הנוער .צוות בית יצחק

"אם ברצונך שאנשים יראו דברים באופן שונה ,קח אותם למקום בו לא היו מעולם"
 Noarby08@gmail.comשחר גצלר 28.-88.8858
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(ארנסט המנגווי)

מועדון  52ונהנים
 52.5.50 בשעה  50:52במועדון פייס הרצאתו של דני אור פוקס " לראות דרך משקפיים
ורודים" ,הרצאה הומוריסטית .דני אור פוקס מרצה וסופר ,עוסק בהעלאת המודעות
לקבלת השונה ובשילובו בחברה ,כשותף ולא כנטל.
 35.5.50 בשעה  50:52בבית פייס הרצאה של עמי רוניס "טוביה החולב הוא כנר על הגג".
במוקד ספור חייו של טוביה החולב ,ברקע מבט על חיי היהודים במזרח אירופה במאה
ה  ,55 -ההרצאה מלווה בחיוכים רבים.
הרשמה להסעה אצל ליאת במשרד הוועד טל 50-6800060 .עד יום שני בצהריים.

נופשון ים המלח במלון לוט המחודש
מחזור 57.52 –78.57 - 7

מחזור 72.57-00.57 - 0
(חמישה ימים ארבעה לילות ע"ב חצי פנסיון)
מחיר לאדם בחדר זוגי  ₪ 5,252 -מחיר לחדר יחיד ₪ 5,752-
מחיר ליחיד בחדר של שלושה – ₪ 5,255
פרטים נוספים והרשמה (בתשלום בלבד) במשרד הוועד.

"עלובי החיים" – מחזמר לסבים ולנכדים בחופשת פורים
יום שני ( 53.3.50שושן פורים) בשעה  57:55אולם רובינא  -תיאטרון הבימה ,תל אביב
מחיר למבוגר , ₪ 555 :מחיר לנכד ₪ 5.5 :כל הקודם זוכה
ההרשמה (בתשלום בלבד) במשרד הוועד .לאחר התשלום לא ניתן לבטל
קונצרטיול בעין כרם  53פברואר 5550
♫ נצא לסיור קסום בשבילי שקדיות ואהבות.
♫ נתרגש מהסיפורים שטרם נכתבו.
♫ קונצרטיול עם מקהלת הנשים "נעמה" בגן העדן החבוי בעין כרם ובכנסיית האחיות
"ציון".
מחיר למשתתף  * ₪ 502 :דרגת קושי קלה * * יש להצטייד בכסא גלריה *
ארוחות בוקר וצהריים עצמאיות .ההרשמה במשרד הוועד בתשלום בלבד.
מספר המקומות מוגבל! כל הקודם זוכה!
* ביטול השתתפות יחויב בתשלום *

שימו לב ♥
סרט פברואר השתנה ,במקומו נקרין בטרום בכורה את" :אני דניאל בלייק"

בית הכנסת
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קרליבך

שבת

ביום שישי ערב שבת "משפטים" שעה 52.55.5550 ,50:52
לקראת חודש אדר שמרבים בו שמחה נתפלל
קבלת שבת מיוחדת ,עם שיריו של הרבי המרקד
ולאחריה נערוך סעודת שבת מסורתית בבית העם ()5.:55
את תפילות קבלת השבת יעביר מיודענו החזן אריאל דבש
זמירות לשבת עם סיפורים חסידיים ילוו את הסעודה אווירה מיוחדת  -לא להחמיץ
המעוניינים להצטרף לסעודה ירשמו אצל מיכל ( ,עלות ,525-25.5507 ) ₪ 25
מספר המקומות לארוחה מוגבל
בברכה ,ועד בית הכנסת
זמני התפילות
עקב התארכות היום אנו מתחילים את תפילת קבלת שבת בשעה  57:35החל מהשבוע
תפילות השבת – בוקר  5.:55מנחה  57:35 -בימי חול  -תפילת שחרית כל יום 57:55
קבלה
בחוג לקבלה אנו לומדים כל יום רביעי בשעה  ,55:22לימוד מעניין עם צורת הסתכלות
מיוחדת על החיים .אפשר להצטרף!
הרב שיר

כדורסל

קט סל ה׳
ביום שישי האחרון התקיים משחק על המקום הראשון בין בית יצחק נגד לב השרון .שתי
הקבוצות הגיעו למשחק בלי הפסדים .מבחינת האווירה המשחק לא היה מבייש משחק
בליגת העל ...הקבוצה האורחת הגיעה עם צבא של אוהדים לבושים באדום כולל עשרות
דגלים .האהודים שלנו הגיעו עם שלטים וחצוצרות -מה שהעניק אווירה חמה עוד לפני
שריקת הפתיחה .צריך לציין ששני הקהלים התרכזו בעידוד קבוצתם בצורה ספורטיבית
ומכובדת.
במשחק עצמו שלטה קבוצתנו משריקת הפתיחה ועד שריקת הסיום ,כשההפרש צומח ככל
שהמשחק מתקדם .הפרש השיא הגיע ל 5.-נקודות לטובתנו .בשישית האחרונה קוזז קצת
ההפרש והתוצאה בסיום  22-32לטובתנו  .כל הכבוד לכל השחקנים! רותם פארן ,יונתן קלר,
יונתן גולן ,יונתן מאייק ,אורי שביט שליט ,ארד בר יוסף ,ניר ויזר ,אוריה ניר ,עידן גיל,
איתי רפאלי ,אייל אלישע ,נועם טמיר ,ליאור ארם.

קבוצה
נערים ב
ילדות
ילדים ב
קט סל א
קט סל ב

קבוצה
קט סל ב
ילדים ב
קט סל א

תוצאות המשחקים האחרונים
בית  /חוץ תוצאה ניצחון  /הפסד
היריב
חוף השרון
כפר יונה
צורן קדימה
חוף חפר
לב השרון

73-25
37-53
20-22
7.-22
22-32

חוץ
בית
בית
חוץ
בית

ניצחון
ניצחון
הפסד
הפסד
ניצחון

המשחקים הקרובים – בואו לעודד!
שעה
יום תאריך
היריב
אליצור נתניה
גבעת חיים
חוף חפר

52/5
57/5
55/5

ג
ה
ו

50:55
57:55
52:55

בית/חוץ
חוץ
חוץ
בית

טל פרי מועדון כדורסל בית יצחק ,אביחיל ,עולש-בארותיים 525-5022323
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מועצה אזורית

דרושות משפחות מארחות
המחלקה לקשרי חוץ במועצה האזורית עמק חפר מחפשת משפחות מארחות למשלחת
המגיעה מהחבל התואם שבזיגן ויטגנשטיין בגרמניה
בתאריכים  7באפריל ועד  57באפריל  5550בתקופת חג הפסח תתארח במועצה האזורית
משלחת מחבל זיגן ויטגנשטיין.
המעוניינים לארח אדם יחיד או זוג מתבקש לפנות
למר ז'רר להפונד .ext-relations@hefer.org.il 525-0522250 , 57-.7.5755

הנחיות להסקת הבית בתנורי חימום בעץ
החורף מביא איתו את ההנאה לבלות בבית בחמימות ,וכן מביא גשמי ברכה והפוגה מהקיץ
הישראלי הארוך.
ובכל זאת-החורף מאלץ אותנו להפעיל אמצעי חימום בבתינו.
להלן מסמך הנחיות והוראות שמבטיח כי השימוש בתנורים יהיה נאות וימנע בעיות הן
בתחום הבטיחותיות לפרט והן בתחום הנזק לסביבה.
אנו תושבי עמק חפר בעלי זיקה משמעותית לטבע ולסביבה ורוצים לשמור עליה בכדי שהיא
תשמור עלינו .כך נוכל לקיים קהילה נעימה ,הדדית ומפויסת.
בשנים האחרונות ישנה עליה באזורינו בשימוש בתנורים המוזנים בעץ (תנורי אח וקמין)
וכתוצאה מהשימוש תושבים רבים סובלים ממטרדי עשן ופיח ,אשר נפלטים מהפעלת תנורי
הסקה ביתיים.
המתלוננים קובלים על כך שהדבר מגביל ומונע אפשרות לשהות בחצרות הבתים ,ברחובות
ובגנים ציבוריים ,וכמו כן בתוך הבתים עצמם עקב חדירת עשן מבעד לדלתות ולחלונות.
זיהום הסביבה כתוצאה משימוש בחימום ע"י תנורים אלו הוא רב וגורם לפגיעה בריאותית
למי שנחשף לו באופן קבוע.
להלן מספר הנחיות בנושא:
. 5יש להשתמש בעץ יבש בלבד – עצים רטובים ועצים המכילים שרף גורמים לעשן רב ולמפגע
ריח בסביבות הבית.
. 5יש להשתמש בעץ טבעי בלבד – אין לשרוף עצים צבועים ומוצרי עץ .אותם חומרים
מכילים דבקים ,צבעים ותוספות העלולים לפלוט לאוויר מזהמים מזיקים מאוד
וחלקם מסרטנים .אין לשרוף ניירות מודפסים ומוצרי פלסטיק וכו'.
. 3בטיחות -תנורי עץ מגיעים לטמפרטורות גבוהות במיוחד ,יש להקפיד על בטיחות השימוש
בהם .בבתים בהם יש ילדים ,מומלץ להתקין מחסום בטיחותי בכדי למנוע את התקרבותם
לתנור.
. 2יש להשתמש בתנורים בעלי תו תקן בלבד.
. 2נתחשב בשכנים – בכדי למנוע מפגעי עשן וריח לשכנים ,יש למקם את התנור כך שהארובה
תהיה מרוחקת ככל האפשר מבתים סמוכים .במקומות בהם בתי השכנים קרובים ובנויים
במפלס גבוה יותר ,יש להתקין ארובה גבוהה יותר מאותם בתי השכנים.
. 7בכל מקרה על הארובה לבלוט  555ס"מ לפחות משולי הגג ו 75 -ס"מ מעל לנקודה הגבוהה
ביותר באותו הגג.
ולבסוף נמליץ לצמצם ככל שניתן ואפשר את השימוש בתורי ההסקה.
בואו נעבור ביחד את החורף בנעימים ובלי לפגוע באיכות החיים של השכנים ובאיכות
הסביבה .הסביבה נועדה לתת לנו מקום לנשום ולחיות בחופש ובבטחה.
חורף נעים.
בכבוד רב ,מחלקת איכות הסביבה וקיימות ,מחלקת הפיקוח ורישוי העסקים
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מכתבים למערכת

הספדים ליגאל עזרא

יגאל
תודה לכולם להגעתם
אבא ,בחודש האחרון בילינו הרבה זמן ביחד ,אני לא זוכר עוד תקופה שיצא לנו לבלות ביחד
כל כך הרבה זמן.
הביחד הזה הציף אצלי זיכרונות רבים ,חשוב לי לשתף אתכם בכמה דברים :אני לא מכיר
אבא שדאג בכזאת קנאות לבנו" -שלא יתרחק יותר מידי" "שלא ילך לבד" ושחס וחלילה לא
יהיה רגע שלא תדע איפה אני .עד היום אני לא יודע האם הכינוי "דוגה" מ״דאגה״ הוא בגלל
זה.
יש לי זיכרון צרוב שאני עומד בגן ולפתע אתה מגיח בלי חולצה (כמו שלרוב נהגת להסתובב)
עם הטרקטור פורד הכחול והיית ממלא אותי בגאווה.
לא הרבית בדיבורים אבל ליבך היה לב רחב ומלא בטוב וברצון לתת ולעזור לכל מי שרק
ביקש בכך.
לפני חודש ,בקושי רב ,עוד הגעת לעזור לנו לשמור על הילדים .אני יודע איזה מאמץ זה
הצריך ממך וכמה כאוב היית ,ואני יודע שלעולם לא היית אומר לא.
אלוהים נתן לך זוג ידיים נדירות ביכולתן ,ויכולת מחשבתית הגובלת בגאונות .אני לא זוכר
דבר אחד שלא מצאת לו פתרון .הייתה לך סבלנות אין קץ ,הבנה טכנית יוצא דופן ויצירתיות
נדירה.
כמו שאלוהים נתן ככה הוא גם לקח.
כמו שהבטחתי לך בבית חולים ,אשמור על אמא מכל משמר ,בדיוק כמו שאתה שמרת עליה.
נוח על משכבך בשלום
אוהב לעולמים ,יובל
אבא היקר שלנו .אבוש .בעל .סבא.
באילו מילים ניתן לתאר את מה שאנחנו מרגישים עכשיו?
בוקס בבטן וכאב גדול בלב .אבדה ענקית.
איש משפחה .איש עבודה .איש מיוחד .איפה ישנם עוד אנשים כמוך.
כבר שנה וחצי שאתה נלחם .כמו אריה .היו תקופות קשות יותר ,היו תקופות טובות יותר,
אבל בשום שלב לא ויתרת .גם כשהרגשת לא טוב ,בין טיפולים ,בין אשפוזים ,תמיד המשכת
לתפקד ולא עצרת .נוסע ,קונה ,מטפל בגינה שכל כך אהבת  ...לא מניח למלחמה עם העלים
של הפקאן ,כל עוד היה לך כח הכנעת אותם.
איש עבודה.
בכל שעה ,בכל בעיה ,יגאל שם .ידי זהב ,מתקן כל יכול ,עקשן ולא מוותר עד שמצליח למצוא
פיתרון .תמיד עם מברג ועט בכיס ,להיות מוכן בכל עת ,וארגז כלים ייחודיים שבנית בעצמך.
מסירות נדירה לעבודה ,זה פשוט אתה.
איש משפחה.
היית לנו אבא מסור ,דואג ואוהב ,היית לצידנו תמיד כשנזקקנו לך .בעל מדהים ,עושה הכל,
מבשל ,מתקן ,ואפילו תופר 0 .נכדים זכית לראות ,שבאים כמעט כל שבת לבקר .וסבא ששון
היקר ,לו היית בן למופת ,עשית בשבילו הכל כמו שרק אתה יכול.
נשמה ענקית.
אין מילים לתאר את רוחב הלב ,תמיד יבוא לעזרה ,תמיד חייב להרגיש יעיל  ,לעשות,
להועיל ,לעזור .תמיד בשמחה ותמיד באהבה.
אבא יקר ,יש לנו כל כך הרבה דברים להגיד ,והכאב קשה מנשוא .הפרידה ממך בלתי
נתפסת ,אנחנו לא מסוגלים להאמין שאתה לא איתנו.
אבל רק שתדע ,אתה היית כל כך משמעותי עבורנו ,איש כל כך חשוב ומיוחד שאפילו שאנחנו
נפרדים מהגוף ,לעולם לא ניפרד מהנפש ומהזיכרונות הטובים שלנו איתך.
בעלי הנהדר  ,אבא מקסים ,סבא יקר ,אוהבים אותך הכי בעולם ,גאים בך על מי שאתה ועל
המשפחה המדהימה שיצרת ומתנחמים בעובדה שאתה כבר לא סובל יותר ,ועכשיו אתה יכול
לנוח.
כבר מתגעגעים אליך ,ומבטיחים לשמור על משפחה מאוחדת ,להמשיך להיפגש ולשמור אחד
על השני.
תמסור דש ונשיקות לסבתא יהודית ולטליה,
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באהבה ענקית ציפי ,ענבל ,דודו ,יעל ,רמון ,יובל ,ניצן והנכדים איתי ,אייל,
זוהר ,אמיר ,יפתח ,ישי ויאיר.
תודה לכל מי שעזר לנו בתקופה הקשה שלנו .תודה לכל מי שהסיע ,החזיר ,בישל ,שמר על
הילדים ,הציע עזרה ,תיקן ,הוביל ותמך בנו בזמנים הקשים .יהי זכרך ברוך.
דברי הספד ליגאל עזרא
נפלה בחלקי הזכות והעונג לעבוד עם יגאל ,עבדנו יחדיו שנים רבות.
יגאל היה אדם אהוב ,ישר ,מקצועי ,מסור ,עזר לכולם ,אדם עם לב גדול ,נעים הליכות ,אוהב
אדם והתברך בתכונות אנושיות רבות.
יגאל החל את עבודתו באגודה כבחור צעיר מלא מרץ ,כקבלן מפעיל טרקטור וכנותן שירות
במרכז המזון.
בהמשך ,השתלב במפעל המים ,ניהל במסירות ובחריצות רבה את פרויקט מי הקולחין,
החלפת צנרת ותשתיות מים בכל האזורים בכפר והפרדת מערכות המים הביתיות.
בעבודה השוטפת טיפל בפרויקטים של פיצוצי צנרת ,כולל בערבי חג ובשבתות ובחגים.
טיפולים דחופים בתקלות אל תוך הלילה במרכז מזון ותמיד עשה זאת באהבה ובמסירות.
"ידי זהב" – זה מה שנאמר על יגאל.
ידע לפתור ולאלתר פתרונות לכל תקלה ועד שהתקלה לא סודרה – לא נח ולא שקט.
יגאל זכה למשפחה רחבה ,מיוחדת ותומכת ,לאישה וילדים ,נכדים ונכדות אשר העניקו לו
חום רב ובוודאי ימשיכו את דרכו.
מותו של יגאל הוא אבדה ענקית לכולנו ,הן לתושבי הכפר ,חברי האגודה ,מוסדותיה
ועובדיה.
יהי זכרו ברוך!
שאול מקורי ,מנכ"ל

דרושים מתנדבים
 למשמרות הזהב דרושים מתנדבים נוספים ,נא לפנות לאילן שנבל טל525-.722027
 לספרייה דרושים מתנדבים חדשים לעטיפת ספרים ,לסידור המדפים ולפרויקטים
מיוחדים .ההתנדבות בשעות הפתיחה של הספרייה וכל אחד כמה ומתי שנוח לו.
יתקבלו בשמחה אוהבי הספר והסדר  אנא התקשרו לרותי 525-7223573

פינת המודעה הקטנה
בית של פעם  -להשכרה בבית יצחק שער חפר
גודל  555מ"ר 3 ,חדרים וסלון גדול.
משפחה עם  3ילדים בגילאי בית ספר מחפשת מטפל/ת
אחראי/ת ואנרגטי/ת לשעות הצהריים ל  3עד  2ימים בשבוע
מהשעה  53:55ועד אחרי הצהריים (שעת סיום גמישה).
עדיפות לסטודנט/ית עם רכב .
להשכרה בית  2חדרים מרווח ומרוהט +מזגנים ,לטווח ארוך.
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57-..53773
525-3525.52
522-.355722

525-733525.
525-233525.

