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גיליון מס' 5015

יום שישי ,כ' בתמוז תשע"ז 51 ,ביולי 7052

פינת הביטחון

אנחנו לאחר אירוע משמעותי וחריג במושב ,אירוע פריצה לבית תושב שהסתיים בהריגתו של פורץ אחד
ופציעתו הקשה של הפורץ השני.
תושב המושב שחזר הביתה מאירוע משפחתי שמע רעשים מחדר הארונות 2 ,בני מיעוטים יצאו מחדר
הארונות עם כלי עבודה ששימשו אותם ,ומהווים כלי נשק לכל דבר ועניין ,היה בסכנת חיים והשתמש
בנשק האישי שלו כהגנה עצמית.
רק בעזרת תושייה ,אומץ לב וקור רוח נגמר האירוע כפי שנגמר .אנחנו ,תושבי המושב ,מחבקים,
תומכים ומחזקים את ידי המשפחה.
זו תקופה ארוכה שאנו ,ועדת הביטחון של המושב ,יחד עם כלל הגורמים בוועד ובאגודה ,מתריעים על
הסכנה ופועלים מול כלל הגורמים לקידום נושא הביטחון במושב .נמשיך לפעול לקידום הנושא ונשמח
לתושבים שיירתמו ויתנדבו לסייע.
איל גולן

חזות הכפר

מכולה לאיסוף גרוטאות ביתית – שרות חדש
פינוי הגרוטאות בראש השנה ובחג הפסח לא יתקיים
כדי לייעל ולתת מענה לגרוטאות ביתית לאורך השנה ,הוועד המקומי החליט להציב מכולה במרכזי
המיחזור.
המכולה תוצב:
במרכז המיחזור בבית יצחק  -כל תחילת חודש מיום חמישי עד יום ראשון בבוקר.
במרכז המיחזור בשער חפר -כל אמצע חודש מיום חמישי עד יום ראשון בבוקר.
המכולה תוצב בתאריך ( 02.7.0207יום חמישי עד ראשון בבוקר) במרכז המיחזור בשער חפר

לידיעתכם:
המכולה מיועדת לפינוי גרטואות ביתיות בלבד!
אין להכניס פסולת חקלאית וציוד חקלאי ,פסולת בניין ,צמיגים ואסבסט.
אין להשאיר גרוטאות מחוץ למכולה( .אם המכולה מלאה המתינו למועד הבא)

המקום מצולם והעבריינים יענשו.
תושבים המעוניינים בפינוי חקלאי ,פסולת בניין וכל דבר אחר שהוא לא גרוטאות ביתיות ,יכולים
לפנות לאחים כהן או כל גוף אחר לפינוי באופן עצמאי.
אנו ניידע בהודעות סמס ובשבוע בכפר על מועדי הצבת המכולות ומיקומן.
תודה על שיתוף הפעולה
איריס פרידלנדר ,יו"ר ועדת חזות הכפר

המופע של טיפקס לא יתקיים במוצ"ש! נדחה לחודש אוקטובר

ועדת קהילה

סיפור עובר
תושבים רבים נהנים מהחלפה ,מסירה ולקיחת ספרי קריאה מ"סיפור עובר"  -עמדות הספרים
הנמצאות :האחת בחזית מועדון הפיס והשנייה בחזית גן אורה.
בזמן האחרון הונחו על המדפים אנציקלופדיות וספרי לימוד.
אנו מבקשים לא להביא ספרים מסוג זה .ספרים שאינם ספרי קריאה או ספרי ילדים יש להביא למרכז
המיחזור בעמדת העיתונים.
תודה על שיתוף הפעולה וקריאה מהנה לכולם
איריס פרידלנדר ,יו"ר ועדת קהילה

תרבות
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!

יום שבת 22.2.22
אנסמבל טריו קלרינט
קלרינט :יגאל לוין ,צ'לו :נועה חורין ,פסנתר :ישי שאער
נפגש לקפה ועוגה החל משעה .22:11
הקונצרט יתחיל בשעה .22:71
מוזמנים כולם -הורים ,ילדים וסבים.
להתראות ,יעל ברקאי.
2

מועדון  02ונהנים


 81.1.81בשעה  22: 11במועדון פייס נצפה בסרט נאום המלך
סיפורו של המלך ג'ורג' השישי ,אשר הוכתר במפתיע למלוכה ,לאחר שאחיו הבכור ויתר על זכותו
לכתר .למרות שנחשב למוגבל ,בין היתר בשל נטייתו לגמגם ובשל אופיו המפוזר ,מצא עצמו המלך
מנהיג את עמו בפתחה של מלחמת העולם השנייה .בעזרת מרפא אלטרנטיבי ,מוצא המלך לבסוף
את קולו ונושא את הנאום המשודר הראשון של בית המלוכה אל העם והצבא -נאום ששינה את פני
המערכה ואת מעמדו בהיסטוריה .פרס הסרט הטוב ביותר פסטיבל טורונטו .2121



ביום שלישי  21.2.22נקיים את מסיבת סיום העונה המסורתית שלנו
נתכנס בבית העם בשעה  ,22:71יוגש כיבוד קל ובשעה  20:11יחל המופע עם היוצרת ומספרת
הסיפורים דרור צעירי עמרני.

האור שבחור או החור שבאור
(השאלה מאיזה כיוון מסתכלים)

המופע הוא אוסף של סיפורים קצרים ,אנקדוטות ,בדיחות ופאנצ'ים
על החיים של כולנו.

חומרים אישיים :בעלי שחזר בתשובה ,חיי הלילה של תל-אביב ,על הטרנדים בחיינו ,כדורים
פסיכיאטרים ,מסעדות גורמה ,על החיים בעולם טכנולוגי מטורף
(כל אלה יוצרים חור בראש ,בנשמה ובכיס)
ועל הגעגוע שלי לסבתא שלי ,שגרם לי "לרוץ בחיפוש" אחר חרא של חמורים ,כדי לבנות טאבון
ולהוציא פיתה פשוטה ועגולה ,כמו שסבתא שלי עשתה.
"עוץ לי גוץ לי"
"סבאבא" – פעילות קיץ סבים נכדים
יום שני  21.0.22בשעה  22:11תיאטרון הקאמרי ,תל אביב.
מחיר לכרטיס –  ₪ 211כולל :הסעות הלוך ושוב ,כרטיס כניסה ומפגש עם השחקן רמי ברוך
** ההרשמה בתשלום בלבד במשרד הוועד ** לאחר התשלום לא ניתן לבטל**
סדרת מינויים מיוחדת לתושבי עמק חפר בהיכל התרבות נתניה
ימי רביעי בשעה20:11 :
כולל :הסעה  6 +הצגות של מיטב התיאטראות בארץ ,מותנה במספר נרשמים
רשימת ההצגות לשנת :8181-8181
22.22.22
 .2שקספיר מאוהב
22.12.20
 .2קוראים לו מלך
21.12.20
 .7הזוג המוזר
22.17.20
LOVE, LOVE, LOVE .1
21.11.20
 .1יהודי טוב
27.11.20
 .6סיפור אהבה ב 7-פרקים
הרשמה במשרד הוועד.
מחיר הסדרה ליחיד ₪ 601 :כולל הסעה (לא ניתן להפריד)
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השבוע בקאנטרי בית יצחק:
יום שני  – 81.1חי וחיוך! פעילות עם חיות בשעה 20:11
יום רביעי  - 81.1מתנפחים לכל המשפחה 22:11
יום חמישי  - 81.1מופע לילדים ״צוציק בארץ השמחה״ 22:11
מה מחכה לנו בהמשך?
תיפוף על כדורים ,שחיות ליליות שבועיות עם הקרנת סרטים ,הופעה של להקת טיפקס ,אקרו-
באלאנס" ,צוציק בארץ השמחה" הופעות לכל המשפחה ,הולה הופ ,זומבה במים ,סדנאות יצירה ועוד
הרבה דברים כיפיים לכל הגילאים!
בית הספר לשחייה של הקאנטרי הכינו את ילדכם לקיץ!
לימוד שחייה בקבוצות קטנות (עד  1ילדים) ,אפשרות לשיעורים פרטיים  /זוגות
קבוצות אימון שחייה למבוגרים ,קבוצות שיפור שחייה לילדים
שחייה טיפולית  /אלכסנדר במים  /הידרותרפיה  -הנחה למנויים!
נשמח לראותכם !
את שעות הפתיחה של הבריכה ניתן למצוא באתר האינטרנט שלנו ,או בטלפון 10-0700101

מכתבים למערכת

המכתב שלא נמצא בארכיון
בגיליון מס'  2116מיום  0ביוני  2122של השבוע בכפר ,מופיע צילום של מכתב שנשלח לוועד הכפר,
וחתום על ידי קבוצת "פשוש" ,הוא דן בנושא גבעת הכורכר שממזרח לנחלה של רודן" .בדרך למזבלה
במזרח" .לפי התוכן הוא נכתב במחצית השנייה של שנות השמונים של המאה הקודמת ובדיוק בנושא
זה דן המכתב שלא נמצא בארכיון ...הוא לא נמצא שם כי הוא לא נכתב מעולם .מסיבות שיתבהרו
להלן:
נתחיל שאני לא חתום על המכתב הנ"ל מכיון שאז כמו היום לא הייתי "פשוש"
אני הגעתי לבית יצחק כשלושים שנה לפני כתיבת המכתב של "פשוש" .ביתי היה הבית הקיצוני בצד
המזרחי של הכפר ,כל רחוב הכלנית (של היום) וכל שיכון הבנים היה מעובד (בעיקר גידלו שם אגוזי
אדמה) .לאחר שהתארגנתי בבית ובגינה יצאתי לסיורים להכרת הסביבה ,ואז גיליתי את גבעת הכורכר
הנזכרת במכתב הנ"ל .אחרי בחינה נוספת התברר לי שגבעה זו היא השריד היחידי של רכס הכורכר
השלישי "בשטח השיפוט" של בית יצחק .בעונת האביב היא היתה מכוסה בצומח אופייני לגבעות
הכורכר .היו שם קצת כלניות ,נוריות ,צבעונים ,קחוונים ,זקנן שעיר ,עירית גדולה ועוד ועוד.
הצמח הבולט בחסרונו היה רק קורנית מקורקפת ,אך אותו לא הייתה בעיה לזרוע כדי למלא את
החסר .פניתי לראש הכפר (אינני זוכר אם באותה עת היה ועד מקומי או מועצה מקומית)
בהצעה שאני אממן את גידור השטח עם שער ומנעול וזו תהיה "מיני שמורת טבע" .המפתח יהיה בבית
הספר ומורות שרוצות ללמד את הנושא יצאו לשיעור בחוץ ועד הצלצול הבא הן יכולות כבר להיות
בחזרה במתחם בית הספר.
אחרי שראש הכפר שמע את דברי הוא הסביר בצורה בלתי מתפרשת לשני פנים כי זה כלל לא בא
בחשבון מאחר שהשטח הזה דרוש לאגודה להקמת בור תחמיץ "למספוא המשותף" (מי שאינו יודע,
זה היה ה"אבא" של מרכז המזון) מסכנה האגודה! על שטח של דונם או דונם וחצי יקום או יפול
פרוייקט חשוב כמו המספוא המשותף .אחרי שיחה זו והגערה בצידה הבנתי שבסך הכל מי אני? ומה
אני? בסך הכל "פשוש קטן" "עולה חדש" מול "שועי עולם".
אחרי נסיון זה החלטתי לא לכתוב את המכתב שלא נמצא בארכיון.
סוף הספור :הדחפורים הרסו את גבעת הכורכר והאתר הפך לבור תחמיץ ,כעבור מספר שנים בורות
התחמיץ נדדו מערבה ליד המדגרה ז"ל .במקום מיני שמורת הטבע הלימודית נשארה צלקת מכוערת
שלא ניתנת לשיקום כי במקום נותרו שאריות תחמיץ שנרקבו ובכך העלו את פוריות הקרקע
ברקבובית ומינרלים .קרקע פוריה זו שמשה מצע אידאלי לצמחי מעזבה ,שהבולטים בהם ,החלמית
וכף אווז האשפתות ,שני צמחים אלימים שלא יתנו דריסת רגל לצמחיית הכורכר הצנועה שבמהלך
האבולוציה "ברח" מהם לכורכר.
גוגי
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תודות

תודות לענת בן זאב על הרצאה מעניינת מתוך נסיונה בכתיבת סיפורי חיים.
היה מרתק ומעורר עניין לתעד סיפורי משפחות למען הדורות הבאים.
תודה מכל באי המועדון.

ברכות
אמא ואבא ,סבתא וסבא ,שרקה ואמנון קורן
יקרים שלנו,
זוג לתפארת ,הורים נהדרים ,סבתא וסבא מסורים,
רוב ברכות ל 61-שנות נישואים!
מאחלים לכם נחת ,בריאות והרבה אהבה,
מכל הילדים והנכדים.

פינת המודעה הקטנה
למכירה :נעלי ריצה נייק ,שחורות ,מידה  0גברים אמריקאי,
חדשות לגמרי₪ 711 .
להשכרה לצורכי משרד בלבד :בית מקסים משופץ 211 ,מטר,
פרקט ,ממוזג ,תשתית תקשורת.
למכירה גולף מודל  2111במצב טוב מאוד  22חודשים טסט דגם
קומפורטליין מנוע . 2611
למכירה גורי שיצו גיזעיים מקסימים! מחוסנים בני  2שבועות.
מכירת ציורים ייחודיים בטכניקת הדפס רשת בסטודיו ביתי
בבית יצחק! מחירי מציאה!!!
סדנאות אמנות באווירה ביתית בסטודיו בבית יצחק !
פיסול דמויות וחפצים בתחבושות גבס ,בעיסת נייר ,בדאס
ובחימר .ציור על עץ ובד קנבס בצבעי אקרילי ועוד.
עיצוב בובות בחומרים של שימוש חוזר.
עקב הרחבת פעילות מבוקשים שליחים\ות לחלוקת עיתונים
באזורינו (רכב חובה ) שעות מוקדמות +וגם אחה"צ.
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טלי

112-216-7727

טלי

112-216-7727
111-1002262

תמר אמיר

111-0162022
112-7010276
112-7010276

פפיש

111-0220110

