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יום שישי ,י"ג בכסלו תשע"ח 1 ,בדצמבר 2017

משולחן הוועד

בימים אלה נשלח אליכם צו המיסים לשנת .2018
בצו מפורטים תעריפי הארנונה ,היטלי השמירה ,דרכי התשלום וכיו"ב.
יצוין כי תעריפי הארנונה עודכנו בין השנים  2017ל 2018-ב ,2.18% -עפ"י הנחיות משרד הפנים
והמועצה האזורית.
חוק הסדרים במשק המדינה קובע שיעור עדכון אוטומטי בארנונה ,המחושב לפי שיעור השינוי במדד
משולב הכולל  50%ממדד המחירים לצרכן ו 50%-ממדד השכר הציבורי ,בתקופה שבין  20במאי 2016
ל 20-במאי ( 2017מדד ידוע) .שיעור ההתייקרות המחושב מסתכם ב .2.18% -
הרצל חסון ,הוועד המקומי.
לתושבי דרך חפר מזרח
בימים הקרובים יחלו העבודות בדרך חפר מזרח (מצומת שער הכפר מזרחה עד סוף הרחוב).
עבודות אלו הינן השלב הראשון במסגרת פרויקט רחב של הסדרת צומת שער הכפר (מהיבטים של
תנועה וניקוז) ,בניית מדרכה מהצומת מערבה וחיבורה לצומת השרון/דרך חפר ובניית מדרכה
המחברת את כפר ידידיה עם בית יצחק ,עבודות אלו יתבצעו בהמשך.
בשלב ראשון תחליף האגודה החקלאית את צנרת המים ברחוב (כך נהגנו גם ברחובות הקודמים)
ולאחר מכן ייכנס קבלן התשתיות לעבודות חפירה ובנייה של מצעים לתשתית הכביש.
רוחב זכות הדרך בדרך חפר הוא  10מ' .בצדו הדרומי של הרחוב תוקם מדרכה ברוחב של  2.0מ',
במרכזו תיסלל מיסעת כביש ברוחב  6.0מ' ובצדו הצפוני יוכנו שוליים לחניה ברוחב של  2.0מ'.
לצמצום שיבוש שיגרת חייהם של התושבים (ככל שניתן) הוחלט לחלק את העבודות לשני מקטעים
שווים של כ 150-מ' כל אחד.
תקופת ביצוע העבודות מוערכת ב 4-חודשים.
תושבים שחצרותיהם חורגות אל תוך זכות הדרך הציבורית יידרשו לסלקן ולהציב את גבול חלקותיהם
על פי המדידות והסימונים שנערכו במקום .לשאלות ופניות בעניין זה יש לפנות למלי שצר ולרמי בלו.
אנו מתנצלים על אי הנוחות והקשיים שייגרמו לתושבי הרחוב ,לחקלאים ולבעלי עסקים 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

חזות הכפר

תרומת עצים וספסלים
לקראת נטיעות ט"ו בשבט ,ניתן לתרום עצים ,ספסלים לזכרם של ...או כמתנות יום הולדת.
לידיעתכם -המעוניינים לתרום לחזות הכפר בתרומות כספיות בנושאים אחרים יש לפנות לאיריס
פרידלנדר 050-5561984
איריס פרידלנדר ,יו"ר ועדת חזות פני הכפר

גיזום גדרות ועצים הפולשים לשטח הציבורי
אנו מבקשים מכם לגזום עמוק את הצמחייה הפולשת (גדרות ,עצים ,שיחים ,מטפסים) מגבולות
שטחכם לשטח הציבורי.
לידיעתכם ,זוהי תקופת החורף ,הצמחייה הפולשת אל המדרכות והכבישים הינה מפגע בטיחותי ,היא
מסתירה את מרחב הראיה ,מאלצת את הולכי הרגל לרדת מהמדרכה אל הכביש ובכך מהווה סכנת
חיים.
גיזמו מיידית את הצמחייה ונקו את השוליים שמתחת לגדרות אחרי הגיזום ,כדי לשמור על חזית
נקייה ,כולל השטח הציבורי ליד ביתכם.
אנו מבקשים ,שימרו באופן שוטף על גיזום הצמחייה כדי להימנע ממכתבי התראה ומקנסות.
תודה על שיתוף הפעולה
איריס פרידלנדר ,יו"ר ועדת חזות פני הכפר

מועדון  60ונהנים
 יום שלישי  5.12בשעה  17:15במועדון פייס הרצאתה של רחל ספיר:
"ברוכים הבאים לאולימפיאדה" .במיתולוגיה היוונית קיים אוסף של מיתוסים ,אגדות וסיפורי
עם שהפכו למרכיב חשוב בתרבות המערבית כולה.
 ביום שלישי  12/12בשעה  17:00במועדון פייס נצפה בסרט מלון מריגולד האקזוטי.
הסרט עוקב אחרי קבוצה של גמלאים בריטים שמחליטים לעבור להודו ולהפוך את הפרישה שלהם
לפחות יקרה ויותר אקזוטית .הם מוקסמים מהפרסומים על מלון 'מריגולד' החדש ,ותשוקתם
לחיים של פנאי ומנוחה גורמת להם לעבור להתגורר בו .אבל כשהם נוחתים הם מבינים שהמלון
פחות מפנק ומפואר ממה שהם דמיינו ,ודרך חוויות משותפות הם מגלים שהחיים ממשיכים
ושהאהבה יכולה לבעור ,אם רק יניחו את העבר מאחור.
 ביום שלישי  19/12בשעה  17:15בבית פייס נקיים הדלקת נרות חנוכה.
נושא המפגש :סיפור על הדרך
ענת ישעיהו ,בת לקהילה האתיופית ,תספר את סיפורה האישי :על החיים באתיופיה ,על הדרך
לישראל ועל הקליטה בארץ .תינתן גם אפשרות לרב שיח ,לשמוע להשמיע ולשאול.
הסעות למועדון פייס ,האיסוף יחל בשעה  16:45מהבתים.
הסעות פעם בחודש למעברות ,האיסוף יחל בשעה .17:15
מצטרפים חדשים להסעה או ביטולים מתבקשים להתקשר לדבורה 052-3245663
או ישירות לאלי הנהג 052-321-1109
"סימני דרך"
מחזה מוסיקלי חדש על חייה של נעמי שמר
יום שלישי ה 2.1.18 -בשעה  11:00תיאטרון הבימה ,תל אביב
מחיר לכרטיס  ** ₪ 130ההרשמה בתשלום בלבד במשרד הוועד ** לאחר התשלום לא ניתן לבטל**
שני קורסים חדשים אשר נפתחים כבר בסוף חודש דצמבר.27/12 -
 קורס מחשבים 10 -מפגשים של שעה וחצי ,בעלות של  ,₪ 200יש שלוש רמות -מתחילים,
מתקדמים ,מתקדמים ( .+חשוב לשים לב לרמה המתאימה ולהירשם בהתאם).
 סדנת סמארטפון 4 -מפגשים של שעה וחצי בעלות  ,₪ 150יש שתי רמות -מתחילים
ומתקדמים( .חשוב לשים לב לרמה המתאימה ולהירשם בהתאם).
קורסים אלו יכולים לשמש כלים טובים ולפתוח עולם חדש עבור האוכלוסייה הוותיקה ,אשר
תסייע להם בהתנהלות מול קופ"ח ,בנקים ,קשרים חברתיים ועוד..
מהרו להירשם ,מספר המקומות מוגבל.
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מועצה אזורית

נוער בית יצחק
לתלות על המקרר:

תאריכים קרובים
 4.12סיום הרשמה לטיול חנוכה  -שכבה בוגרת (דרך מערכת התנועה)
 16:00 5.12פעולה
 19:30פעילות משותפת לשכב״ג עם שכב״ג סניף חי״ה
 8-7.12טיול ז׳-ח׳
 9-8.12מרכז הערכה י״ב לשנת שירות
 18:30-16:00 12.12פעילות שיא חודש דצמבר  -פסטי-ייק!! (יתקיים בבית העם)
 18-15.12טיול חנוכה שכב״ג
 - 19.12חופש חנוכה  -אין פעולה
תאריכים חשובים
 20-19.1.18השתלמות אמצע שכב״ג
 - 23.01.18פעילות שיא חודש ינואר  -תתקיים באגמון חפר
 10-9.2.18פעילות שיא חודש פברואר  -טיול סניפי
שתי אופציות לטיול פסח (נקבל את התאריכים מהתנועה בהמשך):
אופציה א27-25.3.18 :
אופציה ב29-27.3.18:
 21-20.4טיול שכבת י״ב
 26-25.5טיול שכבת ח׳
 10-1.7קורס מד״צים
 20-19.7אירוח בין-ישובי
 4-2.8מחנה קיץ שכב״ג (חלוץ)
 8-5.8מחנה קיץ

אסנת כץ גל  -רכזת הנוער

”השחף המגביה עוף הוא זה המרחיק ראות"
(ג'ונתן ליווינגסטון השחף ,ריצ׳ארד באך)
 Noarby08@gmail.comאסנת כץ גל 052-8560280
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חנוכה בקאנטרי בית יצחק!
בחופשת החנוכה בואו להפוך פנטזיה למציאות ,לגדל סנפיר ולהפוך לבני ובנות ים!!!
טכניקת ה monofin-הינה שימוש בסנפיר גדול שתופס את תפקידם של שני סנפירים קטנים.
מציע לשחיין עבודת גוף כללית ושימוש נכון בנשימה מתחת למים.
בין התאריכים20-14/12-יתקיימו שיעורי בני ים בקאנטרי בבית יצחק
בשיעורים נלמד איך להשתמש בסנפיר בצורה נכונה
נרכוש בטחון במים
נחזק את שרירי הליבה
ונעבוד על נשימה מתחת למים
והכל דרך משחק ושעשוע והפיכת דמיון למציאות
השיעורים יתקיימו בקבוצות של עד חמישה ילדים.
לפרטים נוספים נא לפנות לאוריין0584679333-

מכתבים למערכת
שמרו על הכלבים
ביום רביעי ,22.11.17 ,בשעה  07:45חוויתי חווייה קשה.
נסעתי בדרך השרון בדרכי לבית הספר .בירידה עצרה המכונית שלפניי והפעילה אורות אזהרה.
עצרתי וחיכיתי .לפני אותה מכונית נסעה מכונית אחרת בצורה מוזרה והמשיכה בדרכה.
הנהגת במכונית שלפניי יצאה מרכבה ,עברה לחזית המכונית ומשם העבירה כלב דרוס לצד הכביש.
צר לי על הכלב שלא באשמתו נדרס .בעליו אשמים.
מתי יבינו בעלי הכלבים שיש לשמור עליהם מכל משמר .בעיקר לא לאפשר להם לשוטט לבד .שמרו
על כלביכם.
רונית
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ברכות
לשקד קרבס
עם סיום שנת השירות בגרעין וגיוסך לצה"ל
אנו מאחלים לך הצלחה ובטוחים שגם כאן כמו תמיד
תתן את המיטב שבך! אוהבים וגאים,
משפחות קרבס ואורן.

לירדן וברק המדהימים והיקרים שלנו
המון מזל טוב לנישואיכם
אושר בריאות ואהבה בהצלחה
בדרככם המשותפת והחדשה
מחבקים ומנשקים
משפחות סמרי וג'ראד

צוות חיילים מברך את
שקד קרבס
עם גיוסו לצה"ל ,בהצלחה!

לרננה קרבס,
שפע ברכות ,לזכייתה במקום הרביעי בתחרות
בינלאומית לסטארט-אפים ,שנערכה בדנמרק
בהשתתפות  72מדינות.
רננה נבחרה לייצג את ישראל עם הסטארט-אפ
שלה" :סיפורי צמחים" שעוסק בייצור של
צבעים ובדים מאצות.
גאים ושמחים.
לביאה ועודד קרבס והמשפחה המורחבת.

פינת המודעה הקטנה
ענת

בחור צעיר מחפש דירת חדר או שניים להשכרה בבית יצחק במחיר
סביר.
יונת
להשכרה ,בית מטופח  3.5 ,חדרים עם  2שירותים ו 2 -מרפסות
להשכרה בית קטן וחמוד עם מרפסת וגינה ,מתפנה בינואר.
 2.5חדרים ,שופץ לאחרונה ,יכול לשמש גם כמשרד.
שלמה
מתארגנת קבוצה לטיול בפולין .יציאה באמצע מאי.
למכירה .הונדה סיוויק  ,2015יד ראשונה 20 ,אלף ק"מ .כחדשה.
למכירה אחד דונם מנהרות לגידול חקלאי.
ריקודים סלוניים לטינים! בימי ראשון בשעה  21:00במועדון הספורט
בבית יצחק .בהדרכת קרין מוסקונה ,מקום  1בארץ מזה  3שנים ומורה
מוסמכת מווינגייט .הקבוצה תפתח במינימום נרשמים .סמסו להרשמה
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054-4311788
052-4280295
054-4350180
054-5756180
054-4535988
053-2433931
050-3714162
054-55705444

