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

גיליון מס' 3601

יום רביעי ,י"ד בתשרי תשע"ח 4 ,באוקטובר 7632

תוכנית מתאר לעמק חפר
המועצה האזורית החליטה להיכנס למהלך של תוכנית מתאר לעמק חפר בעקבות אחת
ההחלטות המשמעותיות במסגרת הרפורמה בנושא תכנון ובניה שעליה הכריז משרד הפנים,
והיא שרשות מקומית שתהיה לה תוכנית מתאר כוללנית בתוקף ,תקבל סמכות לאשר תוכניות
שהיום הן בסמכותה של הוועדה המחוזית.
לאחר אישור התוכנית הכוללנית תוכל הוועדה המקומית עמק חפר לקדם בסמכותה תוכניות
מתאר (תב"עות) ,התואמות את התוכנית הכוללנית ,שמשנות את ייעוד הקרקע ,מקנות זכויות
בנייה וכו' .זאת ,מבלי להידרש לאישור הוועדה המחוזית ובכך לקצר באופן משמעותי את משך
ההמתנה לאישורים וכך להוזיל את עלותם לרווחתם של התושבים.
בכנס תושבים באולם הקולנוע בבית ספר רמות ים ,שבו יצאה לדרך תוכנית המתאר ,אמר
ראש המועצה" :השתתפותכם בכנס זה ובתהליך כולו חשובה לנו מאוד כי כדרכנו אנו פועלים
בשקיפות מלאה ולכן תהליך הכנת התוכנית מושתת על שיתוף הציבור .בין היתר ,בכוונתנו
לשתף בצורה ממוקדת ורציפה נציגים מכל ישוב בסדרה של מפגשים שייערכו לאורך תהליך
הכנת התוכנית .מדובר בתהליך היסטורי שהשתתפותכם בו תאפשר לכם להשפיע על אופי
פיתוחה ועל התפתחותה של המועצה".
תהליך הכנת התוכנית הוצג ע"י המתכננים ,אדריכל חגי דביר ואדריכל גידו סגל ,שירכזו את
המפגשים וכן את הצוות המקצועי המגוון שיהיה אמון על התכנון ,בתוכם פרופ' עזרא סדן,
ד"ר מרדכי כהן ,חברת אורבניקס ועוד.
במהלך השנה הקרובה יזומנו הנהגות היישובים לפגישות פרטניות עם המתכננים ועם הנהלת
המועצה .כן הוקמה ועדת היגוי ציבורית שבראשה עומד מנכ"ל האגודה החקלאית בית יצחק,
שאול מקורי.
לאחר סדרת הפגישות תגובש התוכנית שתהפוך ,לאחר אישור הוועדה המחוזית ,מסמך
סטטוטורי שיחול על כל שטחי המועצה ,ויקבע את אופן פיתוח הקרקע במועצה :אלו אזורים
מיועדים לשימור כשטחים פתוחים ואלו מיועדים לפיתוח .התוכנית תקבע לכל ישוב יעדי
אוכלוסייה ,היקפי בנייה ,יעדי תעסוקה ותיירות ,פיתוח שטחים ציבוריים ,מבני ציבור וחינוך,
כיצד לשמור על המרקם הכפרי חקלאי ועל איכות החיים והסביבה  -ובכך תעצב למעשה את
פני המועצה האזורית עמק חפר לשנים הבאות.
צוות הכפר שייפגש עם המתכננים ועם נציגי המועצה יכלול נציג האגודה החקלאית ,נציג
הוועד המקומי ,נציג הכפר במליאת המועצה ועוד שני נציגי תושבים.
האגודה והוועד המקומי מזמינים תושבים המעוניינים להצטרף כחברים בצוות הכפר לפנות
למזכירות הוועד המקומי או למזכירות האגודה ומהם ייבחרו שני הנציגים.
בברכה,
האגודה החקלאית והוועד המקומי

שעות עבודה במזכירות בתקופת החגים במשרד הוועד
 0..4יום רביעי -ערב חג סוכות -עד השעה .0:44
בחול המועד סוכות משרד הוועד יהיה פתוח רק ביום שלישי  .4..4בין השעות .1:44-40:44
חג שמח
שעות עבודה בסניף הדואר בתקופת החגים:
 0..4יום רביעי -ערב חג סוכות -עד השעה .4:44
 ....4יום רביעי -ערב שמחת תורה -עד השעה .4:44
בחול המועד סוכות -עד השעה .0:44
 0..4יום ראשון – .0:44-.6:44

תרבות

יום הכיפורים בבית התרבות
בשבת ,יום כיפור ,התאספו כ  .44-04איש בבית התרבות בשער חפר לכמה שעות תרבות שעסקו
בגוף ובנפש.
בחוץ על הכביש עברו עשרות ילדים ומבוגרים רכובים על אופניים מציינים את החג בדרכם.
אנחנו ציינו בדרכנו.
תודה ענקית לשותפים לדרך:
כרמית שגב  -שהעשירה אותנו בשיטה נוספת לשיפור הקשב שלנו ותשומת הלב.
אילנה שנבל -שגרמה לנו להיות גאים במדינה ובעיקר בעיר שיודעת לשלב בין אוכלוסיות שונות
ברגישות רבה.
נעמי פארן -שהפעילה אותנו בשירה נפלאה בליווי  5בנות המקהלה שהגיעו במיוחד ללוות אותנו.
תודה גם לאולג שליווה בנגינת פסנתר.
היה בוקר מעשיר וממלא.
תודה רבה גם לקהל הרב שהגיע.
חג שמח,
ג'ודי -יו"ר ועדת תרבות.

מרוץ בית יצחק-שער חפר ה4-
ע"ש שי עופר ז"ל
יום שישי02.02.020. ,

0 SPORT LIVE

כולם מוזמנים להירשם באתר:
ללחוץ על התמונה "מרוץ בית יצחק" ולהירשם.

טיפקס
ההופעה הועברה לקיבוץ משמר השרון בתאריך  .0..4..1בשעה 0.:44
כניסת קהל בשעה 04:14
כרטיסים באתר האינטרנט ₪15 :למבוגר ₪54 ,לילד עד גיל  ..5בערב המופע  ₪ .44למבוגר.
הישיבה היא על כסאות ועל מחצלות.

2

נוער בית יצחק
דמי חבר שנתיים :בשנת תשע"ח ייגבו דמי חבר מכל חניך בשכבה הצעירה בסך
של  ₪ 300לשנה ומכל חניך בשכבה הבוגרת בסך של  ₪ 200לשנה .המחיר ללא שינוי
משנים קודמות .דמי החבר ייגבו דרך מערכת הסליקה של התנועה באינטרנט באתר
 www.ihudnik.co.ilולא דרך הוועד כבשנים קודמות .פרטים והסבר מפורט יישלחו
להורים במייל .הנחות אחים יינתנו לילדים בשכבה הצעירה בלבד  10%הנחה לאח
השני 20% ,הנחה לאח שלישי 30% ,הנחה לאח רביעי.
סבסוד להורים עם קושי כלכלי :הורים המתקשים לעמוד בתשלום דמי החבר לתנועה
מוזמנים לפנות ליו"ר ועדת הנוער  -טלי אבן אלוש ויזכו לסבסוד משותף של ועד הכפר
ושל התנועה.
ברצוני להזכיר כי התשלום מיועד להשלים מימון חלקי המתקבל ממשרד החינוך לקיום
פעילות סגל התנועה .פעילות הנוער בכפר מושתתת על המעטפת המקצועית של תנועת
הנוער הבאה לידי ביטוי בהדרכות לרכזים ,לגרעינרים ,למדריכים ,לפעילים ,בניהול
תכנים ובהפקת חומרי הדרכה לסניפים בכל הקשור לציר התוכן והזמן .תנועה אינה
יכולה להתקיים ללא השתתפות ההורים בפעילות.
אירועים קרובים (נא לשים לב לאילו שכבות מיועדת הפעילות)
 .4-41..4טיול שכב״ג
 .0..4טקס פתיחת שנת הפעילות! כל תושבי הקהילה מוזמנים! הטקס יתחיל בשעה
 18:30בדיוק בשער חפר.
פעילות מקדימה לחניכים תחל בשעה .01:01
לאחר הטקס כמיטב המסורת תתקיים שיחה לכל ההורים :הסבר על שנת הפעילות
ומענה על כל שאלה שיש לכם ,ההורים  .המרק עלינו 
(בזמן זה החניכים יישארו לפעילות עם המדריכים החדשים שלהם)
 .1..4פעולה חגיגית ראשונה במרכז הנוער.
 0.-04..4כנס י״ב  -ייערך בבית יצחק
 - 1...4ערב נוער לציון יום הזיכרון לרצח רבין לכיתות ז'-ט'
- ....האסיפה הישראלית לכיתות ט'-י"ב – תתקיים בת"א.
 0-1...טיול פתיחת שנה ד׳-ח׳ -אזור הגלבוע ,לינה במעיין חרוד  -הרשמה ותשלום
יבוצעו דרך מערכת הסליקה של תנועת הנוער ,פרטים בהמשך!
אסנת כץ גל -רכזת הנוער

”השחף המגביה עוף הוא זה המרחיק ראות"
(ג'ונתן ליווינגסטון השחף ,ריצ׳ארד באך)

 Noarby08@gmail.comאסנת כץ גל 886-5828658
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ספרייה

הספרייה האזורית וספריית בית יצחק – שער חפר
בסיוע משרד התרבות – המחלקה לספריות

שעת סיפור בספרייה ביום א'  22.01בשעה 00:11
עם המספרת נגה ניר פוגל

האריה שאהב תות מאת תרצה אתר
"פעם היה אריה שאהב רק תות .לא בשר ולא גבינה ,רק תות פשוט ".יצירתה המחורזת ,המשעשעת
ורבת החן של תרצה אתר ,שהפכה במרוצת השנים לקלאסיקה ,מוגשת בשעת סיפור קסומה עם
מוסיקה שירים ובהשתתפות הילדים.
הכניסה חופשית!
מיועד לילדים בגילאים 1-1

ספרים חדשים בספרייה
לקטנטנים
דחליל דחלילה חתן וכלה – ג'וליה דונלדסון
דובי פה דובי שם – ג'וליה דונלדסון
אוגבו – אורה איל
איש המים של גילי – אמיר גלבוע
השכנים  -עינת צרפתי

הי ,מה קורה שם למעלה? – אפרים סידון
למה חתולים לא נחמדים – אורי לברון
הביתה – תמי שם טוב ורחלה זנדבנק
מטוסי על מסביב לעולם

לילדים
אוסף הרפתקאותיו של מטבורג – רוסה וסמואל לגרקרנץ
המשפחה המצחיקה שלי נעשית מצחיקה יותר – כריס היגינס
לנוער
במזל תאומים רצים לנשיאות – ג'ף רודקי
אוגי ואני – ר"ג פלאסיו
שבעת הפלאים סדק בזמן – פיטר לרנג'יס
לפיד בלילה – סבה טהיר
שלושה בסירה אחת – ג'רום ק .ג'רום
הניצוץ שבאפר – סבה טהיר
החצות של טום – פיליפה פירס
יומני הסודי ביותר השנה השנייה – ספר  – 0ג'ים בנטון
הנסיכים לבית ליריאן – חגי ברקת ואשכר ארבליך בריפמן
למבוגרים
על סוף הבדידות – בנדיקט ולס
המוזה – ג'סי ברטון
מרד המציאות – שטפן צוויג
המקום שאליו אני שייכת – ג'יי .דניאלס
חוצה את הקו – נלה לרסן
הקצה של הכול – ג'ף דניאלס
כל עולמי – קייטי מארש
הצוואה – קריסטין אשלי
חוות קולד קומפורט – סטלה גיבונס
אחיות לסוד – ג'יין אן קרנץ
אלם קרב – אריה (בודה) בודנהיימר
על הדבש ועל העוקץ – מוטי זעירא
הערות שוליים מרתקות מן ההיסטוריה – ג'יילס מילטון
הספרייה נמצאת במתחם בית הספר בבניין הראשון מצד דרום.
שעות הפתיחה בימים שני וחמישי .1:14-.6:14 ,גם בחוה"מ!
אפשר לשלוח הזמנות ,בקשות והודעות בדוא"ל לכתובת sifriya@beit-yitzhak.org.il
להתראות בספרייה  רותי
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מועדון  06ונהנים
בחוה"מ סוכות  -אין מפגשים.
 ביום שלישי  .1..4בשעה  .0:44במועדון לחבר בקיבוץ מעברות ,הרצאתו של דורון אברהמי,
"לאן החיים מובילים אותך ,דלתות נפתחות ודלתות נסגרות".
מועדון טרום בכורה – רואים לפני כולם
המפגש הראשון ב 00..4-ההרשמה נמשכת
.
** תרבות יום רביעי **
היכל התרבות נתניה –  6הצגות – שעה  ..1:44מינוי כולל איסוף מהיישוב! בלי דאגות....
ניתן לקבל טופס הרשמה במשרד הוועד.

טיול אוקטובר  7602יום שני 01..4..1
בהדרכתה של :רעות בירן
אוכל קיימות ושאר ירקות בעמק חפר
נתחיל את היום במושב אחיטוב ,המהווה היום את ראש החץ של גידול המלפפונים בארץ .משם נמשיך
ונפתח צוהר לחקלאות קצת אחרת " -הנבטים של אודי" .נטעם ונשמע על סגולותיהם .נמשיך לחוות
קיימא במושב בארותיים ,למפגש מרתק על צריכת מזון ,חקלאות וקשר קהילתי ,ועל מגמת ה " slow
 "foodהעולמית .החווה המשפחתית משמשת כמקום תעסוקתי ייחודי לבני נוער.
שעת סיום משוערת ..0:14 :דרגת קושי הטיול :קלה .מחיר הטיול ₪ 14 :לאדם.
ההרשמה במשרד הוועד בתשלום בלבד .מספר המקומות מוגבל! כל הקודם זוכה!
* ביטול השתתפות יחויב בתשלום *
עתיד במדבר  -סיור מרתק לדרום

מלון אירוס המדבר  -מלון בוטיק חברתי בירוחם
1-5..0..1
 מחזור ראשון :ראשון עד שלישי
5-1..0..1
 מחזור שני :שלישי עד חמישי
מיועדים לאנשים המסוגלים לצעוד במסלולים מגוונים בדרגת קושי בינונית.
.4-.0..0..1
מחזור שלישי :ראשון עד שלישי

מיועד לאנשים המסוגלים לצעוד במסלולים מגוונים בדרגת קושי קלה עד בינונית.
שלושה ימים ,שני לילות רווים בסיורים ,מפגשים ,נופים ,טעמים ואויר מדברי.
מחיר למשתתף בחדר זוגי  ,₪ .,015מחיר למשתתף שלישי בחדר ₪ .,114
מחיר חדר ליחיד ₪ .,104
פרטים מלאים והרשמה בתשלום בלבד במשרד הוועד.
מספר המקומות מוגבל ,כל הקודם זוכה .תושבים שאינם מעמק חפר – על בסיס מקום פנוי בלבד!
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בית הכנסת
זמני התפילות בחג סוכות
סוכות
ליל התקדש החג יום ד' ( )40..4..1נתפלל בשעה  .0:44ומיד לאחר התפילה ( .0:05בערך) ניכנס
כולנו לסוכה לברכות המיוחדות לערב הזה ,נקדש ונבצע על חלות ענקיות ומתוקות ,יש בסוכה
מקום לכוווולם מחכים לכם עם הילדים .להתראות .
יום חמישי  45..4..1תפילת החג  .40:44מצוות ארבעת המינים – יש לכל הרוצה בבית הכנסת.
ליל שבת  .0:44 46..4..1מנחה וקבלת שבת
יום שבת  41..4..1התפילה בשעה 40:14
בחול המועד נתפלל שחרית כל יום בשעה .46:04
שמחת תורה
ליל התקדש החג יום ד'  ....4..1בשעה  .0:44ההקפות יחלו בסביבות .0:14
ההורים מוזמנים עם הילדים להשתתף בהקפות ,בסיום ההקפות יעלו כל הילדים בעלייה
משותפת לתורה עליית "כל הנערים" ויזכו לקבל להתברך בברכת כהנים ובברכת האבות.
אל תחמיצו!
שי חגיגי מובטח לכל הילדים.
 .0..4..1תפילת החג  40:44הקפות של היום  41:.5כל המשתתפים עולים לתורה
יום ה'
לאחר קריאת התורה ייערך קידוש ע"י חתן תורה וחתן בראשית.
"יזכור" .4:05 -
אנו מזמינים את כל תושבי הכפר להשתתף עמנו בתפילות וליהנות מחוויה רוחנית
בברכת שנה טובה ומבורכת
הרב שיר וועד בית הכנסת

מרפאה

ד"ר סבן תהיה בחופשה בין התאריכים ,.1-6..4
במרפאה יהיה רופא מחליף בשעות ..0:44-40:44
בחוה"מ סוכות המרפאה פתוחה בשעות הבוקר בלבד בשעות ..0:14-41:14
ביום שני  1..4לא תהיה אחות במרפאה.
סדנה להרזיה ולשינוי הרגלי אכילה
לאור הצלחת הסדנה הקיימת תיפתח סדנה נוספת בתאריך  .0..4הסדנה מיועדת גם לאלו שהיו
בסדנא הקודמת ,כסדנת המשך וגם למצטרפים חדשים.
להרשמה יש לפנות למרפאה.
שנה טובה וגמר חתימה טובה מצוות המרפאה
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מכתבים למערכת
הספד שכתב שחר ,החתן ,והוקרא בלווייה של דיצה בריסקר
דיצה היקרה,
מילים אינן יכולות לתאר את גודל האובדן שאני חש כרגע וכמובן לא את הכאב שהעדרך יגרום לגילי,
לשי ולנו .רוחב ליבך לא הפסיק להדהים אותי .רצונך לעזור ולטפל בכל הסובבים אותך בין אם עוברי
אורח זמניים ובין אם חלק ממשפחתך תמיד מילאו אותי הערכה רבה וברצון להיות יותר כמוך .אני
רק יכול להודות על שזכיתי שתהי חלק מחיי ומחייהם של ילדיי.
שחר קליימן

לכל תושבי בית יצחק-שער חפר ,שלום רב,
ברצוני לשתף אתכם ב"חוויות" שעברתי ביום הכיפורים בגן נירה -
יצאתי עם נכדי בן השנה לגן ומה רבה היתה תדהמתי וכעסי מה רב למראה עיניי ,לא היתה פיסת
אדמה או חול ללא צואת כלבים .ארגזי החול של הקטנטנים מלאים בצואת כלבים ,שלא לדבר על כל
אדמת הגן .התביישתי שבמושב בית יצחק הגדול והמהולל ישנה הזנחה שכזו.
אני לא נתקלת בהתנהגות שכזו בשום מקום ,אליו אני מגיעה ,לא בחו"ל ולא בארץ .בכל מקום בעלי
הכלבים הולכים עם שקית ניילון קשורה לרצועת הכלב.
בעודי מתבוננת כה וכה ,הגיע אדם עם כלבו ,נעצר במקום הקבוע של כלבו ,ברגע האחרון נתקל
במבטי ומיד גרר משם את כלבו למדשאה סמוכה.
אני חוזרת ומדגישה  -עזובה כזו ,לכלוך וזוהמה ,לא נתקלתי בשום מקום!!!!!!!!!!!
עם זאת ,ברצוני לציין את גן האס המטופח ,שמתוחזק ומטופל כל יום ע"י גננים .פשוט תענוג להגיע
לשם!
וכאן שאלתי :מדוע גן אחד מטופח ומתוחזק והגן האחר הפך לשרותי הכלבים באזור???
בברכת שנה טובה עם קצת יותר מודעות ואיכפתיות לאחר ולסביבה כולה.
לביאה קרבס

תודות

לפיני עמיר המון תודות עבור סיור מעשיר הן במידע והן בעושר זני פרחי הליזיאנטוס המדהימים
ביפיים .פיני ,המומחה מספר אחד לגידול ליזיאנטוס מדריך חקלאים בארץ ובעולם .בארץ נבחרו
 .6חקלאים מומחים לגידול עדין ורגיש זה .רק בשדה יצחק יש חממות בשטח של  64דונמים
וכאלה פורחים זו חגיגה לעיניים וללב.
כמו תמיד פיני ואורה ,אשר בשקט שלה מוסיפה מהידע האישי שלה ,העניקו לנו יופי של סיור עם
תחילתה של השנה החדשה.
מאחלים לכם ולכולנו שנה טובה ,מלאה בפרחים יפים ובהרבה דברים טובים.
מועדון שישים ונהנים
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ברכות
לעדי וולף
ברכות לשיחרור מצה"ל,
גאים בך מאוד על שרותך.
ועתה התחלה חדשה,
בורכנו בך
אוהבים אותך
אמא אבא ענבר נדב שני וחצב

ברכות למשתחררים מצה"ל:
עדי וולף

ברכות לקרן מקורי
עם גיוסה לצה"ל,
בהצלחה!
צוות חיילים

ניב לחמני
בהצלחה באזרחות!
מאחל צוות חיילים

פינת המודעה הקטנה
זוג .+מחפשים דירה 0.5 ,או  1חדרים עד  ,1154לטווח רחוק .תאריך
כניסה גמיש.
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