כתובת הוועד vaadmekomi@beit-yitzhak.org.il -

יום ו'  02בינואר 0282

גיליון מס' 8201

הודעות משרד הוועד

אנו מודים לתושבים שנענו וגזמו את הגדרות החיות ואת הצמחייה הפולשת לשטח
הציבורי ,ומבקשים מהתושבים שטרם גזמו לשתף פעולה ולגזום את הצמחייה הפולשת.
לידיעתכם ,הצמחייה מסתירה לנהגים את שדה הראייה והולכי הרגל נאלצים לרדת
מהמדרכה אל הכביש ובכך מהווה סכנת חיים.
יחד ,במאמץ משותף ,נשמור על כפר נקי ומסודר.

ספסלים להנצחת קרובים

לקראת ט"ו בשבט אנו שותלים ומפריחים את אזור גן אורה הנוסטלגי ,ולצורך כך אנו
מציעים לתושבים המעוניינים להנציח את יקיריהם ע"י תרומת ספסל לזכרם.
המעוניינים יפנו למלי במשרד הוועד.

תרבות

קאמרי לעת ערב

סדרת קונצרטים חדשה בבית יצחק
עורכות :אירית רוב ואלה טובי

קונצרט מס' 3
יום שבת 72.2.2.4 ,בשעה  .2:32בבית העם
חלום אביבי בערב חורפי :מסע בין עונות השנה עם פרנץ שוברט
דניאל יוהנסן ,טנור (אוסטריה)  -יוסי ארנהיים ,חלילן  -אירית רוב ,פסנתרנית
כרטיסים במחיר  ₪ 04בערב הקונצרט בכניסה.
כיבוד קל ,קפה ועוגה.

סדרת הקונצרטים 'קאמרי לעת ערב' מתקיימת בתמיכת הקרן לחינוך ולתרבות ע"ש יצחק פוירינג

ועדת נוער מזמינה את הנוער וההורים להרצאה

ההרצאה תתקיים ביום שני  2.6בבית העם בבית יצחק ,בשני מחזורים:
בשעה  - 81:04נוער ,מכיתה ז' ומעלה.
בשעה  - 04:04הורים בכל גיל.
ההרצאה ללא תשלום ,בהרשמה מראש אצל ענת בן זאב .444-0000008
נשמח לראות את כולם בהרצאה החשובה והמרגשת

ט"ו בשבט מגיע!
כמיטב המסורת – נחגוג את ט"ו בשבט בשבת ה ,88.0.81-בשעה  84:44בפעילות
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

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

80:44 – 41:44
80:44 – 41:44
80:44 – 41:44
80:44 – 41:44
80:44 – 41:44
80:44 – 41:44

0.0.81
4.0.81
7.0.81
1.0.81
1.0.81
0.0.81

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 08.80.0480 – 8.8.0480 : 0480
גן חובה
שנתון 08.80.0480 – 8.8.0480 : 0480
גן טרום חובה
גן טרום טרום חובה שנתון 08.80.0480 – 8.8.0480 : 0480
תשלום:
התשלום לשנת לימודים הוא .₪ 8484
החיוב ייעשה דרך המיסים ויתבצע בשני תשלומים :הראשון ,בתאריך הרישום ע"ס 444
 ₪והשני ,ע"ס  ₪ 444עם תחילת שנת הלימודים.
ביטולים:
ניתן לבטל רישום עד לתאריך 0.1.6102
ביטולים יתקבלו בהודעה בכתב לפקס 40-1100104
או למייל liat@beit-yitzhak.org.il
דמי הרשמה בסך  ₪ 444לא יוחזרו לאחר מועד זה.
לפרטים נוספים ,נא עיינו בחוברת שנשלחה אליכם בדואר מהמועצה
או באתר המועצהwww.hefer.org.il :
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תרבות המרכז הקהילתי

סדנה להורים בשיטת אדלר
לאור הצלחת הסדנה האחרונה ,אנו פותחים מחזור נוסף של קבוצת הורים לילדים בגיל
הרך בגישת אדלר.
למה צריך להגיד כל דבר אלף פעמים?!
בסדרה של עשרה מפגשים נקבל כלים להורות יעילה יותר ,תוך שמירה על יחסים
ואווירה טובה בין כל בני המשפחה.
בין הנושאים:
• התפקיד ההורי ובניית הסמכות ההורית
• בניית תחושת ערך ודימוי עצמי של הילד
• התמודדות עם התנהגויות מפריעות וניהול כעסים
• בניית ערוצי תקשורת מכבדים
• רתימת הילד לשיתוף פעולה ועזרה
• הצבת חוקים וגבולות ללא עונשים
• מריבות בין אחים
המפגשים מיועדים להורים לילדים בגילאים .4-80
את המפגשים תנחה לאה שטרן ,מוסמכת מכון אדלר.
המפגשים בימי ד' החל מ ,8.0.0487 -בשעות  00:04 - 04:04בבית הפייס.
עלות למשתתף  ₪ 144עלות לזוג ₪ 044
מפגש ראשון ללא התחייבות וללא תשלום.
לפרטים ולהרשמה:
טל דר – רכזת החוגים 440-4080804
לאה שטרן – הדרכת הורים 440-0744110

משולחן ועדת ביטחון

אנו בפתחה של שנה אזרחית חדשה ובמקביל גל אירועי הביטחון ממשיכים ללוות אותנו
כאזרחים וכתושבי המושב.
כמות האירועים בעמק חפר גדולה מלהכיל את דפי 'השבוע בכפר' ולכן אפרט את אירועי
המושב בלבד:
 לפני כשבועיים נתפס גנב תוצרת חקלאית וזאת בעקבות יוזמה ברוכה של החקלאי
שהציב מצלמות שאפשרו פעילות בזמן האירוע עצמו.
 שלושה בתים סמוכים ברח' החצב נפרצו לפני כשבוע ,כנראה שע"י אותה קבוצת
פורצים.
ללא מערכות אזעקה אין לנו כל יכולת למנוע אירועים אלו.
מערכות האזעקה לא יכולות למנוע את הפריצה הראשונה ,אבל הגעה למקום של סייר
וצוות הכוננות של המושב בד"כ מצליחים למנוע את המשך הפריצות באותו ערב ,בטח
לבתים סמוכים.
אנו ממליצים לכלל התושבים להתקין מערכות אזעקה שכוללות מערכת פנימית
וחיצונית .יש היום מערכות טובות בעלות סבירה ביותר .מערכות אלו הם הבסיס ליכולת
שלנו לייצר ביטחון במושב.
איל גולן
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מועדון  02ונהנים
 08.8.81 בשעה  81:84בבית פייס הרצאה של עמי רוניס" :טוביה החולב הוא כנר על
הגג" .במוקד סיפור חייו של טוביה החולב ,וברקע מבט על חיי היהודים במזרח אירופה
בתחילת המאה ה  ,04 -ההרצאה מלווה בחיוכים רבים.
 1.0.81 בשעה  81:84במועדון פייס הרצאה של מירי ישראלי :סיפור אהבה בין אומנות
לסביבה .מירי ישראלי הינה מדריכת אמנות ירוקה ,אמנית אקולוגית היוצרת מחומרים
שיצאו מכלל שימוש ופעילה סביבתית -מרצה בתחום יחסי הגומלין בין תרבות האדם
לסביבתו.
 80.0.81 בשעה  81:44במועדון לחבר במעברות הרצאה של רועי כהנוביץ :ביקור
וירטואלי לאיראן שלא הכרתם.
הרשמה להסעה אצל ליאת במשרד הוועד טל 10-6200260 .עד יום שני בצהריים.

נופשון ים המלח במלון לוט המחודש
מחזור 16.12 –62.16 - 6

מחזור 62.16-00.16 - 0
(חמישה ימים ארבעה לילות ע"ב חצי פנסיון)
מחיר לאדם בחדר זוגי  ₪ 8,404 -מחיר לחדר יחיד ₪ 0,704-
מחיר ליחיד בחדר של שלושה – ₪ 8,484
פרטים נוספים והרשמה (בתשלום בלבד) במשרד הוועד.

"עלובי החיים" – מחזמר לסבים ולנכדים בחופשת פורים
ביום שני ה( 80.0.81 -שושן פורים) בשעה  87:44אולם רובינא  -תיאטרון הבימה ,תל אביב
מחיר למבוגר , ₪ 044 :מחיר לנכד ₪ 814 :כל הקודם זוכה
ההרשמה (בתשלום בלבד) במשרד הוועד .לאחר התשלום לא ניתן לבטל
קונצרטיול בעין כרם  80פברואר 0481
♫ 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  * ₪ 814 :דרגת קושי קלה * יש להצטייד בכסא גלריה *
ארוחות בוקר וצהריים עצמאיות .ההרשמה במשרד הוועד בתשלום בלבד.
מספר המקומות מוגבל! כל הקודם זוכה!
* ביטול השתתפות יחוייב בתשלום *

שימו לב ♥
סרט פברואר השתנה ,במקומו נקרין בטרום בכורה את" :אני דניאל בלייק".
4

נוער בית יצחק

משפחה לא בוחרים  -אבל לנו יצא טוב!
חודש ינואר תכף נגמר ובדיוק מסתיים לו אחד מאירועי השיא של השנה  -השב"כ:
השבוע בו כל השכב"ג ישנים בסניף והופכים אותו לבית והצוות הופך למשפחה.
כפי שראיתם בשבוע שעבר ,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!
בנוסף ,הצוות היה בסוף השבוע האחרון בהשתלמות אמצע שנה בנושא :כל מה שמטריד בני נוער.
הצוות המוביל בנה תכנים מעניינים ,מעשירים וסוחפים ,והצוות הביא את עצמו ושיתף פעולה באופן
מדהים .הייתה אווירה נעימה ומשפחתית וסיום מעולה לשבוע ארוך ואינטנסיבי!
טיול ז'-ח' לדרום (מטעם המועצה האזורית)  02-02.16חמישי-שישי:
הטיול יתקיים השנה במסלולי עין עקב-מעלה דבשון ועין עקב-נחל צין .הלינה בחאן שיירות.
מחיר  ₪004עבור חניך (התשלום דרך המסים בוועד .ההרשמה דרך הלינק באתר).
זמן איכות לשכבות הבוגרות של הסניף .מחכים לכם לחוויה ייחודית ויוצאת דופן!



אירוע ט"ו בשבט
00.6
יום שבת


צוות בית יצחק 0487-0481

"אם ברצונך שאנשים יראו דברים באופן שונה ,קח אותם למקום בו לא היו מעולם"
 Noarby08@gmail.comשחר גצלר 28.-18.8108
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(ארנסט המנגווי)

בית הכנסת
שבת

קרליבך

ביום שישי ,ערב שבת "משפטים" שעה 00.40.0481 ,81:84
לקראת חודש אדר שמרבים בו שמחה נתפלל
קבלת שבת מיוחדת ,עם שיריו של הרבי המרקד
ולאחריה נערוך סעודת שבת מסורתית בבית העם (.)81:44
את תפילות קבלת השבת יעביר מיודענו החזן אריאל דבש.
זמירות לשבת עם סיפורים חסידיים ילוו את הסעודה באווירה מיוחדת  -לא להחמיץ
המעוניינים להצטרף לסעודה ירשמו אצל מיכל ( ,עלות ,440-0014017 ) ₪ 04
מספר המקומות לארוחה מוגבל
בברכה ,ועד בית הכנסת

התחדשנו!!
צוות הקאנטרי גאה ומתרגש לבשר על התחדשות
חדר הכושר!
 מכשירים חדשים מבית TechnoGym
 אימון אישי אחד על אחד לכל מתאמן חדש
 בניית תוכנית אישית והיכרות עם המכשירים
החדשים
*** הנחות לתושבי בית יצחק ושלל הנחות נוספות...
** לפרטים והרשמה  -קאנטרי בית יצחק 90-8008909

"יש רק מקדש אחד בעולם והוא  -גוף האדם"

 -נוביאלס

קורס מצילים יפתח בקרוב בקאנטרי בית יצחק
החל הרישום ,מספר המקומות מוגבל!
הקורס בהדרכתו של חונך המצילים ד"ר בני כנען
ובפיקוח משרד העבודה והרווחה

*** למסיימים תוענק תעודת מציל מוסמך ***
בדבר פרטים נוספים נא לפנות לבני כנען / 440-0144040
קאנטרי בית יצחק 40-1001404
***הנחות יינתנו לאלו שימצאו מתאימים למשרת מציל בקאנטרי.
"ארגמן" -הצלה ,עזרה ראשונה והחייאה ת.ד  88444רמת גן ,מיקוד4044048 :
דוא"ל bennycnaan@walla.com :אתרhttp://www.matzilim.co.il :
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מכתבים למערכת
תגובה לפרסום בדבר הסדרת כביש :1211
שמחנו מאוד לקרוא על ההתפתחויות האחרונות בנושא הסדרת כביש  .4144אכן ,היעדר
מדרכות ראויות לשמן והסדרים תחבורתיים אחרים לאורכו של עורק תחבורה ראשי זה
החוצה את הישוב ,מקשה כיום על התניידות רגלית של ילדים רבים ,קשישים והולכי רגל
אחרים ומביא את רחובות הכפר לשקוק מכוניות יותר מאשר אנשים.
לאור דברים אלה ,לא ברור מדוע הוחרג מהתוכנית האמורה מקטע כביש  4144העובר בשער
חפר (זה המצוי בין צומת בית יצחק -כפר ידידיה לבין צומת דרך השרון -דרך חפר) .הרי
המכוניות החוצות את הישוב לא עוצרות לפתע בהגיען אליו וסבות על עקבותיהן.
אין צורך לומר שזהו מקטע מסוכן ,סואן ומשובש לא פחות מהמשכו .האם עשרות הילדים,
הקשישים ויתר הולכי הרגל המתגוררים לכל אורכו של הרחוב אינם רשאים לאותן דרכי
גישה בטוחות לכל המתקנים שהוזכרו  -בית הספר ,בית התרבות ,מתקני הספורט ,מרכז
הנוער ויתר מבני הציבור?
האם לא נמצא בכל  4.0מיליון  ₪שיועדו על ידי משרד התחבורה להסדרת כביש 4144
והמתוכננים לשמש לבניית מדרכות ,שבילי אופניים ,מעברי חצייה מוגבהים ,תאורה מודגשת
ותאורה רגילה ,תמרורים מוארים ותמרורים רגילים ,פסי האטה ,מעקות ועוד – האם לא
נמצא בכל אלה הסכום להסדרת המדרכה בחלק זה של כביש ?4144
החלטת המועצה שלא לכלול את שער חפר בתוכנית העבודה שהגישה לאישור משרד
התחבורה לא מהווה רק "חצי עבודה" .עבור תושבי הרחוב מדובר פשוט באפליה מעליבה
ובוטה.
אנו מקווים שבכל זאת ,למרות אי אילו קשיים שהיו עלולים להוביל להחלטה ,תמצא דרך
בידי המועצה והוועד לתקן את המעוות.
שלומית ברנשטין

תגובת יו"ר הוועד
ראשית אציין כי סדרי העדיפויות בכלל ההשקעות בתשתיות הכפר ובתוך כך ברחובות בהם
נעשות וייעשו עבודות בתקופה הקרובה ,נקבעים ע"י הוועד המקומי.
ההחלטות הן שלנו ואין להלין על המועצה.
בקדנציה הראשונה שלי כיו"ר הוועד נבנתה תוכנית ארוכת טווח ובה נקבע סדר הטיפול בכלל
הכבישים בכפר .ב 84-השנים מ 8000-עד  0440טופלו רחובות רבים בכפר ועדיין נותרו לא
מעט רחובות הזקוקים בדחיפות לשיקום הכביש והמדרכות בהם.
בתקציב שעמד לפנינו ,שכבר פורט מעל גיליונות 'השבוע בכפר' הקודמים ,החלטנו להמשיך
בתוכנית המקורית ולבצע עבודות שיקום בשלושה קטעים – דרך חפר מערב (מדרך השרון
ועד דרך השדות); רחוב הראשונים (מדרך השרון ועד דרך השדות); דרך חפר מזרח מצומת
שער הכפר מזרחה (הערה -במקטע זה החלטנו לטפל בבעיית הניקוז ובמפגעי הבטיחות
בצומת .החלטה זו נתקבלה לאחר שהמועצה וכפר ידידיה נאותו להשתתף בעלויות מערכת
הניקוז ובבניית מדרכה צפונית שתתחבר למדרכה של כפר ידידיה).
במקביל לעבודות אלו ,כפי שדווח ,משרד התחבורה אישר תוכנית שהגשנו לו ואושר לנו
תקציב של  4.0מיליון  14%( ₪מימון משרד התחבורה והיתרה תמומן ע"י המועצה וע"י
הוועד המקומי).
חשוב לחזור ולהזכיר את השתלשלות אירועי ה'רומן' שלנו עם משרד התחבורה – פנייתנו
הראשונה כללה תוכנית מקפת שכללה את כל הכביש מצומת הכניסה לכפר מכביש  41ועד
היציאה ממנו בצומת שער הכפר בואכה כפר ידידיה .תוכנית זו כללה מדרכות ,כיכרות,
מעברי חציה וכיו"ב לאורך כל הכביש כאמור .משרד התחבורה דחה את בקשתנו על הסף
בטענה שהכביש איננו 'כביש אדום' ולפיכך לא יוקצה כל תקציב לכיכרות .במקביל נמסר
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שתוכנית שתטפל במפגעי בטיחות ותשלב שבילי אופניים תתקבל בעין אוהדת יותר ותועלה
לדיון.
חשוב לזכור עוד שבשיחות שהתנהלו בין ראש המועצה לנציגי משרד התחבורה נמסרה
מסגרת התקציב שיש לה היתכנות להתקבל.
וכך אכן עשינו .נערכנו להכנת תוכנית שסיכויי קבלתה ע"י משרד התחבורה יהיו גבוהים ככל
האפשר .שכרנו את שירותיהם של שני מתכננים – מתכנן פיזי ומהנדס תנועה – ובנינו תוכנית
בקטע הדרך בו מצויים בית ספר אזורי ,מתקני ספורט ,מגרשי משחקים ,מרכז נוער,
מרכולית ,דואר ועוד .ובין היתר הדגשנו את חיוניות התוכנית לבטיחותם של הילדים
המשתמשים במרכזים אלה.
ואכן משרד התחבורה לאחר שערך את בדיקותיו אישר את התוכנית בתקציב של
 4.0מיליון .₪
שלומית ,כפי שאת יודעת ,התקיימו שתי ישיבות עם תושבים הגרים בדרך חפר (מצומת דרך
השרון ועד צומת שער הכפר) .במפגש הראשון הציגו מהנדסי התוכנית את פרטיה -
התנועתיים והפיזיים ,ובכלל זה מובל סגור לניקוז מי הגשם לפתרון בעיית ההצפה במקום,
מדרכה בצד הצפוני בקטע קצר מעל למובל הסגור ,תוכנית הצומת ושינוי סדרי תנועה בו,
המדרכה המתחברת עם כפר ידידיה והכביש והמדרכה מהצומת מזרחה.
במפגש זה עלו מספר שאלות שעיקריהן נוגעות לנושאי בטיחות .ביקשתי מצוות התכנון
לבדוק אותן ולנסות להציע תשובות( .כמובן שעלתה גם השאלה שאת שואלת במכתבך
והסברתי אז את שהסברתי כאן).
במפגש השני הוצגו שינויים שהוכנסו בתוכנית כמענה חלקי לשאלות ועיקריהם – הארכת
המדרכה בצד הצפוני ,הסרת מעקה קיים על המדרכה ,בניית מעבר חציה ופסי האטה משני
עבריו.
התוכנית כולה כולל הסדרת הצומת ומערכת הניקוז ,הכביש והמדרכה בדרך היוצאת ממנו
מזרחה ,המדרכה לכיוון כפר ידידיה ,המדרכה הצפונית ,מעבר החצייה ופסי ההאטה תוגש
כמקשה אחת למוסדות התכנון במועצה לקבלת אישורם .עם קבלת ההיתר לכלל עבודות אלו
יוחל בביצוען.
אני מבין את התרעומת שלך ושל תושבים בכפר שאינם מבינים מדוע משקמים 'שם' ולא
אצלם .עם זאת כל אחד מאיתנו מכיר לא מעט רחובות ברחבי הכפר שמצב תשתיותיהם רעוע
ומוזנח וזקוקים לשיקום.
אני מקווה שאת שלא הספקנו אנחנו לעשות יעשו אלה שיבואו אחרינו.
בברכה ,הרצל

8

תודות

תודות לעירי כהן עבור הרצאה מרתקת על תולדותיה של תל אביב.
ההרצאה הייתה מלווה בהרבה סיפורים וצילומים מימים טרום תל אביב ,יפו ,השכונות
השונות ,תל אביב הקטנה והתרחבותה ,והדמויות שדחפו והכתיבו את דרכה של העיר
ואופייה.
משתתפי מועדון שישים ונהנים

ברצוננו להודות לכל מי שעזר ותמך במשפחה בתקופה האחרונה.
תודה לסער טאובר ,לרב שיר ולכל העוסקים במלאכה על הקבורה המכובדת בלווייתו של
יגאל עזרא ז״ל.
תודה גם לד״ר סבן ,לאחות גליה ולסיגל מצוות המרפאה שהיו לצידנו בתקופה הקשה.
משפחת עזרא

פינת המודעה הקטנה
Osnat
052-6655637 Do you want your kid to learn English in a fun and
AnglitAtoZ@gmail.com
?meaningful way
Reasonable prices. Individuals and small groups.
444-0444080
מרגישים שאיבדתם סמכות הורית?רוצים להימנע ממאבקים שמואל
עם הילדים? חוג הורים בגישת שפר בבית יצחק.
 84מפגשים של הקניית כלים לעבודה חינוכית בבית.
40-1010044
שלומית
במעדניית "בורדו" במשמר השרון מחפשים פנסיונרים
המעוניינים לעבוד .יום עד יומיים בשבוע  .עבודה בסביבה
נעימה ונוחה.
444-0474000
דרושה מטפלת מחליפה לתקופה של כ 0חודשים ,החל מ .84.0דבורה לאה
עבור משפחתון קטן ונעים בבית יצחק.
440-0000008
להשכרה בבית יצחק :בית  0חדרים ,פינת אוכל ומטבח.
440-0000008
מזגנים חדשים .לאחר שיפוץ כחדש .כניסה מ84.0.0481-
440-0000111
מיכל שני
מחפשת מטפלת לשני ילדים  -בת  1ובן שנה וחצי ,ל 0-0
פעמים בשבוע ,בין השעות  84:04עד  .80:44צריכה להיות
בעלת רישיון נהיגה.
444-4080444
דירה חדשה להשכרה בפרדסיה 0 .חדרים גדולים וממוזגים

גילוי מצבה ואזכרה

ראובן גץ ז"ל

ביום רביעי  8.0.0481בשעה 87:44
בבית העלמין בבית יצחק
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