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גיליון מס' 4018

יום ו'  32ביוני 3042

הודעות הוועד
לתושבי רחוב הראשונים
בימים אלו החלו העבודות ברחוב הראשונים.
בשלב ראשון מתבצעות עבודות חפירת תעלות לאורכו ולרוחבו של הכביש לשם הנחת תשתית חדשה
של הוט.
מיד לאחר שטכנאיי הוט ישחילו את כבליהם בתשתית הנחפרת עתה ,יחלו עבודות החפירה ובניית
המצעים ברחוב מדרך השרון ועד לדרך השדות.
רוחב זכות הדרך ברחוב הראשונים הוא  21מ' .בצידו הצפוני של הרחוב תוקם מדרכה ברוחב של  1.2מ'
ושוליים המיועדים בעתיד (כשיהיה תקציב )...לשביל אופניים ברוחב של  1.2מ' ,במרכזו תיסלל מיסעת
כביש ברוחב  0.2מ' ובצידו הדרומי יוכנו שוליים לחנייה ברוחב של  1.2מ'.
החתך הנ"ל ובכלל זה מיקומם (הצפוני) של המדרכה ושל שביל האופניים העתידי נקבעו משיקולי ניקוז
(שיפועי הכביש) ומתוכנית דרך השרון (כביש  )0022שבצידה המערבי (לכל אורכה) ייבנה שביל אופניים
שיתחבר אל שביל האופניים העתידי ברחוב הראשונים.
לצמצום שיבוש שלוות חייהם של התושבים (ככל שניתן) הוחלט ,בתיאום עם המשטרה ,לחלק את
העבודות לשלושה מקטעים :מדרך השרון ועד סמוך למשפחת פביאן; מפביאן עד רחוב הרקפת;
והמקטע השלישי מהרקפת עד החיבור לדרך השדות.
במהלך העבודות תיסגר הדרך לנסיעת כלי רכב בכל מקטע.
תקופת ביצוע העבודות מוערכת כ 0-חודשים.
תודה לכל התושבים שנענו ועקרו את השיחים שפלשו לזכות הדרך והעבירו את גדרותיהם לגבולות
חלקותיהם כפי שנעשה בכל הרחובות שבהם ביצענו עבודות תשתית.
אנו מתנצלים על אי הנוחות ועל הקשיים שייגרמו לתושבי הרחוב ולבעלי העסקים במקום ומבקשים
מכולם לנהוג בזהירות רבה ולמלא אחר ההוראות וההנחיות.
נמשיך לעדכן על מהלך העבודות מעל דפי "השבוע בכפר" ובתקשורת ישירה עם התושבים.
בברכה ,הרצל

בחודשים יולי ואוגוסט מגרש הכדורגל יהיה סגור לפעילות עקב טיפולי קיץ.
הכניסה למגרש בתקופה זו אסורה.

תרבות

מבוקשים...
כדי לערב יותר תושבי כפר בפעילויות התרבות השונות שלנו ברצוני להרכיב ועדת תרבות חדשה.
תפקידה של ועדת התרבות הוא לדאוג לקיום אירועי תרבות בכפר הכוללים כרגע טקסי חגים ,מסיבות,
עדלאידע ,קונצרטים ועוד.
אשמח מאד לקבל "מבול" טלפונים מתושבים הרוצים להיות חלק מוועדה חשובה זו המאפשרת לנו
את תחושת ה"ביחד" ,את הייחודיות שלנו כיישוב חקלאי ,את גאוות היותנו תושבי בית יצחק ,ויחד עם
זאת מחנכת את הדורות הבאים לתרום לחברה בעשייה התנדבותית עניפה.
מחכה לאנשים המוכנים לתרום מזמנם ומכישרונם כדי להמשיך מסורת מכובדת של תרבות עצמאית
בכפר .רעיונות חדשים יתקבלו ברצון ,לשם כך צריך ועדה.
לא צריך להכיר אותי אישית (זה יגיע מאוחר יותר )...אפשר לצלצל ,להשאיר הודעה או לכתוב מייל.
מחכה לכם,
ג'ודי ,יו"ר ועדת תרבות ,טלjudyziv@gmail.com 201-1213210 .

ערב השקה ליצירותיהם של סופרים ושל משוררים מעמק חפר
ביום רביעי – ד' תמוז תשע"ז ,826/6802/ ,בשעה  ,24:10נערוך זו השנה השלישית אירוע מיוחד
לכבודם של הסופרים ושל המשוררים שבעמק ונציין את יצירותיהם שיצאו לאור לאחרונה.
נארח  20יוצרים בספרות ילדים ,במחקר ובעיון ,בשירה ובפרוזה.
מ 24:10-יוצגו ספריהם של היוצרים ,והבאים יוכלו להכירם ולרכוש את הספרים.
ב 12:32-יוגשו 'טעימות' מכתביהם של היוצרים.
ליווי מוסיקלי  -ראומה גמליאל.
האירוע יתקיים בבית העם בבית יצחק.
המועצה האזורית עמק חפר – הספרייה האזורית ,המרכז הקהילתי ,זית ובית יצחק.
הכניסה חופשית

כולכם מוזמנים ל

שוקחתן & ערב מהסרטים
יום רביעי 90:77 , 91.71.91 ,בגן האס



"חמשּוק":

מכירה וקנייה של ספרים ומשחקים במחיר ₪ 5 -9

איסוף ילקוטים לתרומה  -מבצע איסוף ילקוטים ,תיקי גן ,מחברות ומכשירי כתיבה כחדשים

הקרנת סרט לכל המשפחה
אבטיחים מרעננים

הצטרפו לדף הפייסבוק שלנו :קהילה מדליקה בית יצחק
תמונות מהאירועים ,עדכונים ועוד
חופשה נעימה ובטוחה!
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נוער בית יצחק
קיץ בבית יצחק
קורס מד"צים -אנחנו יוצאים!
ההרשמה לקורס המד"צים של תנועת הנוער של האיחוד החקלאי נסגרה! הקורס הוא קורס הטומן
בחובו לימוד ,התנסות וחוויות רבות בלתי נשכחות .הקורס מתקיים השנה בשתי פנימיות :האחת
באזור ראשון לציון והשנייה באבן יהודה.
אנחנו מאחלים לכל היוצאים לקורס למצות את ימי הקורס ,ללמוד ,להטמיע ,להקשיב ולהשתתף
ולחזור הביתה עם כוחות ועם רעיונות לשנה הבאה! בהצלחה לכולם!
חולצות תנועה ניתן יהיה לרכוש דרך רכזת הנוער (נא לפנות למדריכים) החל מהשבוע הקרוב ,חשוב
להצטייד בהן לקראת קורס המד"צים ומחנה הקיץ ,עלות החולצה – .₪ 12
מחנה קיץ !802/
נושא המחנה שנבחר השנה הוא -גיבורי ישראל" .אֵ יזֶ הּו גִּ ּבוֹר? – הַ ּכוֹבֵ ׁש אֶ ת יִּ ְצר ֹו" /מסכת אבות ד' פסוק א'.
אדם או דמות המתעלה על היצרים שלו ,ומתגבר על פחדיו.
אדם שעומד על עקרונותיו ולוקח אחריות על משהו רחב ממנו.
אמיץ וחזק בנפשו ,שמתמודד עם אתגרים מתוך ערכים המניעים אותו.
אדם שדבק במטרה שלו מתוך אמונה שיש צורך לשנות את המצב הנתון במציאות -מתוך בחירה ערכית.
הגבורה לא מתבססת על היעד ,אלא על הדרך והבחירה החוזרת לעשות את מעשה הגבורה על אף הקשיים" .הגבורה
האמתית מתגלה גם בחולין של יומיום" יצחק שדה.
בתנועה אנו שואפים לפתח אצל החניכים שלנו תכונות של גיבור.
כלומר אל מול האתוסים שקיימים בחברה שלנו למושג "גיבור" ,אנחנו מעוניינים להפוך את המושג גיבור לדבר
מציאותי וקרוב יותר לחיי היום יום של החניכים ,דבר בר השגה .גיבור הוא אישיות לדוגמה ,דמות מוסרית
וערכית שהחניכים יכולים להיות מושפעים ממנה בחייהם.
ישנם מספר סוגים של גיבורים שהשפיעו ומשפיעים על עיצוב החברה הישראלית כלל ועל עם ישראל בפרט.
חשוב לנו להציג וללמוד על אנשים המתקשרים לתחומים רבים במדינתנו ,לפי כך בחרנו את המחנונים שלנו-
*גיבורי המקרא
*יוצרים מדינה -גבורה ציונית
*גבורה אזרחית
*צדק חברתי
*הוגים וכותבים-המחנון שלנו!!
אנחנו רוצים ללמוד על המושג גיבור מתוך הסיפורים של החברה הישראלית וכן מתוך הדוגמאות שבהיסטוריה .לבחון
את תכונותיהם ,את מניעיהם ,את דרכי הפעולה שלהם ואת השפעתם ,מתוך כך ,נלמד על עצמנו ועל החברה כיום.

"הגבורה היא קודם כל מידה מוסרית ..זו היא הצורה הנעלה ביותר של השרות .ביסודה היא אהבת
הזולת" 6יצחק שדה

אירוח שכבה בוגרת
בשבוע שעבר חזר צוות הסניף מאירוח בין יישובי של השכבות הבוגרות במחנון .מחנון "הוגים וכותבים" החל להתגבש
ולהכיר ,לפתח רעיונות לקראת המחנה וכן להתכונן לאירוח השכבה הצעירה שיתקיים בקרוב.
כל הכבוד לצוות המוביל של מחנה הקיץ מבית יצחק שהיה אחראי על היומיים האלו יחד עם שאר המובילים במחנון.
נבחרת מדהימה!
צוות בית יצחק 2/-2/

"היה השינוי שאתה רוצה לראות בעולם"  -נוער בית יצחק
 Noarby08@gmail.comשחר גצלר 250-658-5685
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מועדון  82ונהנים
 8/./.2/ בשעה  20:20בשעה  20:20במועדון פיס תרצה אביגיל ברקוביץ בנושא "אתיופיה  -עלייה
וסודותיה".היכרות עם מאפייני העלייה מאתיופיה .חיי היהודים שם ,חוויית המסע הקשה לארץ.
חשיפת פעילות המוסד ושאר נושאים שעליהם אין מדברים .אביגיל הרצתה אצלנו בעבר בצורה
מרתקת על קהילת האחמדיה בחיפה ועל קהילת השומרונים
 7./.2/ במועדון פיס בשעה  20:20תרצה בת הכפר ענת בן זאב.
ענת עבדה כמעט  32שנה ב"ידיעות אחרונות" .כיום כותבת סיפורי חיים ועורכת .ההרצאה היא
על גיבורים שהגיעו לכותרות ועל הגיבורים האלמוניים שחיים בינינו שאת סיפור חייהם ענת
כותבת עכשיו.
קורס עיתונאות בעמק חפר
אם אתה יצירתי ,מוכשר בכתיבה ,מתעניין בסביבה ובקהילה ,ומחפש אתגר -
התנדב למערכת "כיוון חדש"
קורס עיתונאות יכשיר אותך לעבודה במערכת העיתון.
הקורס ייפתח באוקטובר  1220בבית דוד עמק חפר
לפרטים ולהרשמה  :יונה אגם 201-1032111
נופש ירושלים
 21-4.20.20במלון יהודה – ירושלים .נשארו מספר חדרים
מחיר למשתתף בחדר זוגי ,₪2112 :מחיר למשתתף שלישי בחדר.₪2002 :
המחיר כולל סיורים ומופעים רבים (ניתן לקבל פירוט במשרד הוועד).
הרשמה בתשלום בלבד במשרד הוועד.
ייתכנו שינויים בתוכנית לפי שיקול דעתו של המארגן.
מועדון קפה אירופה לניצולי השואה ודור שני,
הנכם מוזמנים למפגש" :הצוענים כובשים את אירופה" על מוזיקה ולאומיות
עם מיכאל שני  -מוסיקאי  ,מנצח והמנהל המוסיקלי של המקהלה הקאמרית תל אביב
בקיבוץ המעפיל ביום שני  10.0.1220בשעה .22:22
אנא עדכנו אותנו על הגעתכם.
שימו לב ♥ מועדון טרום בכורה :סרט חודש יוני  ,802/ביום שלישי  8/.0/.2/התכנסות בשעה 24:22
"אהבה יוונית"
מרכז קהילתי עמק חפר מזמין אתכם לסדרת מופעי קיץ שיתקיימו באולם התרבות בעין החורש
 יום ג  10.0.20בשעה  22:10קובי מידן והזמר איתי פרל  -לאונרד כהן ,החיים ,השירים
 יום ג'  1.1.20בשעה  20:32הטרנזיסטור במופע מחווה לאריק איינשטיין
 יום ד'  13.1בשעה  22:10פרח קטן מופע שנסונים חדש
המחיר ₪ 02 :לרוכשים מנוי לשלושת המופעים .ביום האירוע על בסיס מקום פנוי₪ 12 :
כולל הסעה! מיועד לאזרחים ותיקים מעמק חפר בלבד .הרשמה בתשלום במשרד הוועד
"עוץ לי גוץ לי"
"סבאבא" – פעילות קיץ סבים נכדים
יום שני  21.1.20בשעה  22:22תיאטרון הקאמרי ,תל אביב
מחיר לכרטיס –  ₪ 222כולל :הסעות הלוך ושוב ,כרטיס כניסה ומפגש עם השחקן רמי ברוך
** ההרשמה בתשלום בלבד במשרד הוועד ** לאחר התשלום לא ניתן לבטל**
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ספרייה
ספרים חדשים בספרייה
לקטנטנים
המאפיה של הציפורים – תמי בראון

נל הכלבה הבלשית – ג'וליה דונלדסון

לילדים
בטבע של זואי  -הנמר בר-המזל – אמליה קוב
בטבע של זואי – גור האריות הבודד – אמליה קוב
באושר ועושר כאילו – לשבור את הקרח – שרה מלינובסקי
ילדי בית העץ – מבצע חורשה – רן כהן אהרונוב
ילדי בית העץ – לשחרר את כפיר – רן כהן אהרונוב
הדובי של פרד – אירס ארגמן
מרסי ווטסון מצילה את המצב – קייט די -קמילו
כשהייתי הכי מאושרת – רוסה לגרקרנץ
לנוער
אהבה נגד חברות – יונתן יבין
וילובי משפחה מהספרים – לויס לורי
בית הספר לטוב ולרע – סומן צ'ייני
ג'ינקס – סייג' בלקווד
מיילו בממלכת החוכמה – נורטון ג'סטר
מארג' תופסת פיקוד – איילה פישר
היומן של הנרי – אנדי מאייר
תפוס ת'סבתא – דייוויד ווליאמס
אורה הכפולה – אריך קסטנר
האיש הקטן – אריך קסטנר
המעבדה המופלאה שלי – אלון רותם
שלושים וחמישה במאי – אריך קסטנר
תיק נוער – סיכון כפול – ליעד שהם
משימה עולמית  – 10שוויץ – גלילה רון פדר עמית
מכתבים לאיזי – דייויד ארנולד
אל קורטיטו חולם באיטלקית – אלדד שמואלי
זה אני הדוד תום – תמר ורטה זהבי
גורלו של אפולו – הנבואה האפלה – ריק ריירדן
הכתר – קיארה קאס
הפנימיה שלא הייתה – סיגלית דיל
השקופים -חוק מספר  – .0אל תתמכר – גלילה רון פדר עמית
חטיבת הביניים – אחי הוא תחמן ושקרן – ג'יימס פיטרסון
אחוות המאמנים – מעבר למציאות – דניאלה זליגובסקי
האשה ששינתה את אמריקה – תמר ורטה זהבי
גורלו של אפולו – האורקל הנסתר – ריק ריירדן
למבוגרים
מחר אולי תשתני – סיגל בר -קובץ
מנספילד פארק – ג'יין אוסטן
חופשת שחרור – יהושע סובול
אח שלי איוב – שמי זרחין
גלויות מיוון – ויקטוריה היסלופ
פיסות שמיים קטנות – סו דוראנט
מלכוד  – 00מיכה גודמן
נוגה – נד באומן
צעד קטן גדול – ג'ודי פיקו
כצל נטוי – אנטוניו מוניוס מולינה
אל תסתובבי לאחור – טובה אלסטראדל
השיכרון היחיד של פלורה בנקס – אמילי בר
שלום לקנאים – עמוס עוז
אררטים – אורה אחימאיר
שישה ימים של מלחמה – מיכאל אורן
המיטה עברה דירה – רבקה שיף
חיסול ממוקד – מיכאל בר-זהר וניסים משעל

הטעות כולה שלך – הרלן קובן
הפלא של אנה – אמה דונהיו
ילתא – רומן תלמודי – רוחמה וייס
כל המוצא זוכה – סטיבן קינג
בתולת הים – קמילה לקברג
יוצאת מדעתי – שרון מ' דרייפר
הלב של גברת קליין – גייל פורמן
הכימאית – סטפני מאייר
משחק מושלם – קייט סטיוארט
בלו – דניאל סטיל
בין המילים – לינדה מזרחי
החוצה – אסא אופק
בריכת התנינים – בועז יזרעאלי
קליפת אגוז – איאן מקיואן
רשימת האימהות – גלי מיר -תיבון
ביחד ולבד – אייל דותן
שתיקה פרסית – שרה אהרוני
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קבצנים וגאים – אלבר קוסרי
הכול הכול – ניקולה יון
מועדון הפיקוויקים – צ'ארלס דיקנס

ההימור האחרון של היטלר – אנטוני ביוור
חוויית משתמש – נועה סוזנה מורג
ספר המראות – י .א .צ'ירוביצ'י
בית הספר לקסם אישי – נלסון דה-מיל
שנתיים ,שמונה חודשים ועשרים ושמונה לילות – סלמן רושדי

הספרייה נמצאת במתחם בית הספר בבניין הראשון מצד דרום.
שעות הפתיחה בימים שני וחמישי 24:32-20:32 ,גם בחודשי הקיץ!
אפשר לשלוח הזמנות ,בקשות והודעות בדוא"ל
לכתובת sifriya@beit-yitzhak.org.il
 שירות חדש בספרייה מיועד למנויים בעלי קשיי ניידות :ספרייה עד הבית
התקשרו ,והספרים יגיעו אליכם הביתה
רותי

להתראות בספרייה 

בית הכנסת
אהבת ירושלים
ביום חמישי  14.20.20יתקיים בירושלים העתיקה פסטיבל האור .נצא עם אוטובוס מבית הכנסת של
הכפר בשעה  21:22ונטייל בהדרכתי בסמטאות הקסומות של העיר העתיקה ,המעוניינים יקדימו
להירשם אצל מיכל  .201-1112100חזרה משוערת  13:32ההרשמה פתוחה לכולם.
בברכה ,הרב שיר

מרפאה

סדנת הרזיה ושינוי הרגלי אכילה
בתאריך  20.0.20נפתח במרפאה סדנה להרזיה ולשינוי הרגלי אכילה.
הסדנה מונחית ע"י דיאטנית קלינית וכוללת  22מפגשים.
עלות הסדנה ללקוחות מושלם ,₪ 321 :ללקוחות כללית ללא מושלם,₪ 114 :
ללקוחות קופות אחרות . ₪ 021 :
להרשמה יש לפנות לצוות המרפאה.
שרותי סיעוד בשבוע הקרוב :
ביום שלישי  10.0תהיה אחות במרפאה בשעות  22:22-21:22בלבד ,ביום חמישי  14.0לא תהיה
אחות במרפאה ולא יילקחו בדיקות מעבדה.
במקרים דחופים ניתן לפנות למרפאות הקרובות ,מרפאת נאות גנים או שרונים.
בברכת בריאות ,צוות המרפאה
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תודות
במלאת שבוע לפטירתו של אבא ,גד אלוני ז"ל ,אנו רוצים להודות לד"ר סבן ,לגליה ולכל צוות
המרפאה על הרגישות ועל הטיפול המסור.
לדני רבס ,לסער טאובר ולכל צוות חברה קדישא ,על עזרה ועל התמיכה בליווי של אבא בדרכו
האחרונה ,ברגישות רבה ובכבוד.
אין מספיק מילים להודות לכם
בהערכה רבה ואינספור תודות
משפחות אלוני ,ארליכמן ובלו

ברכות
למשפחת עמיצור קודמן
לגידי ולירז ,לסבתא עליזה עמיצור ,לסבא שוקי וסבתא חנה קודמן ,לאחיות ליה ואלי
להולדת ארייה

שפע בריאות נחת ואושר מהמשפחה והחברים

הודעות
הקיץ מגיע!!
וזה הזמן לפשוט את בגדי החורף ולעלות על בגדי הריצה
בואו הצטרפו לקבוצת הריצה  Run4itלחוויה של כושר ובריאות
האימונים מתקיימים בימים שלישי בשעה  24:32וחמישי בשעה  12:22והם מיועדים לכל הרמות.
נפגשים במגרש הכדורגל.
טלפונים להתקשרות :אורן  201-0244122ליאור 201-1012000

לארכיון הכפר דרושים מתנדבים6ות למשימות האלה:

א .תרגום מסמכים ומכתבים מגרמנית לעברית.
ב.הכנת תיקים לסריקה.
ג .קיטלוג החומר במחשב.
כל המשימות ניתנות לביצוע בחדר הארכיון או בביתו של המתנדב/ת.
הדרכה תינתן על ידי צוות הארכיון.
אלישבע בירן 201-3010441
ליצירת קשר:
או – אבלין עופר – 2020010410
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פינת המודעה הקטנה
ליאור

נערה בת  20מהמושב ,מעוניינת לעשות בייביסיטר בבית יצחק
במהלך יולי אוגוסט ,בכל שעות היום .בעלת ניסיון רב עם ילדים,
חמה ואחראית.
201-0110404
להשכרה בית בשער חפר  1.0חדרים ,חצר פנימית שקטה עם
201-4114001
פרגולה ,שער חשמלי ,מערכת אזעקה.
201-1020130
אבנר
להשכרה בית  12מ״ר ,שני חדרי שינה,שני שירותים ,חנייה
מקורה ,חצר גדולה+מחסן ,מגרש חנייה.
201-1120311
רועי
טסים לחו"ל? אין מי שיאכיל את הכלב והחתול? נער בן 21
אחראי יכול לטפל בגינה ,להאכיל את החיות ולהוציא לטיול
כשאתם בחופשה.
202-0300200
מבצע קיץ לוהט בקליניקה של הלן  ₪ 344ל 22 -טיפולים
ב SHRלבית השחי .מתאים לכל גיל לכל סוגי העור וללא כאבים.
עד  2.0.20כל הקודם זוכה
24-1111400
חדש בכפר :שישי ביקב אלכסנדר ,החל מהשעה  21:22עד 20:22
יין משובח ,טאפסים ,מוסיקה וחברים.
מזמינים אתכם לפתוח אצלינו את הסופ"ש.
לאחר כ 22 -שנים אנו חוזרים לחלק את עיתון "הארץ" .במהלך חודש יולי יופץ העיתון ע"י חברת
"בר" בכל רחבי המדינה ,אנו מזמינים את המינויים שעזבו ,לחזור ולקבל את העיתון בשעות הבוקר
המוקדמות ,בתודה פפיש עיתונים בע"מ
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201-1121210

