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

גיליון מס' 0176

יום שישי ,כ"ה בטבת תשע"ח 01 ,בינואר 1108

משולחן הוועד

רחוב הראשונים מערב
העבודות ברחוב הסתיימו ,למעט תיקונים ופעילויות שהקבלן מחוייב לבצע בטרם נאשר את
קבלת הכביש באופן פורמאלי.
לכולם  -אנו מבקשים לשמור על הכללים הבאים:
חנייה – יש לחנות רק בשוליים הדרומיים של הדרך ,לכך בדיוק נועדו השוליים .אין לחנות
בסמוך לשביל האופניים.
גזם – לאורך השוליים הדרומיים נבנו משטחי בטון המיועדים להנחת גזם .יש להשתמש
במשטחים אלו ואין להניח גזם על המדרכה או על שביל האופניים .משאיות פינוי הגזם
פוגעות במדרכה ובשביל האופניים בעלותן עליהם.
אנא אפשרו להולכי הרגל ללכת בנוחות ולרוכבי האופניים לרכוב בביטחה.
תודה ,הוועד המקומי.
הוועד המקומי עובר לערוץ תקשורת מתקדם וחדש באמצעות ה.WhatsApp -
לשם כך ,פתחנו רשימת תפוצה ייעודית.
רשימת התפוצה אינה מאפשרת שיח קבוצתי ,אלא קבלת הודעות מהוועד בלבד.
שימו לב! מי שקיבל עד היום הודעות  SMSמהוועד ,עליו להזין את מספר הטלפון 050-3855538
לאנשי הקשר בשם "הודעות מהוועד המקומי".
מי שלא קיבל עד היום הודעות  SMSמהוועד ומעוניין לקבל הודעות  ,WhatsAppמתבקש לשלוח
הודעה עם הבקשה להצטרף ב ,WhatsApp-למספר הטלפון .050-3855538
בכל שאלה ניתן לפנות למזכירות הוועד.

ט"ו בשבט הגיע!
אירוע ט"ו בשבט ייחגג בשבת 32.2.8 ,בשעה  ,10:30פעילות חווייתית לכל הגילאים:
נטיעות ,טיול בשדות המושב ,פעילויות מאתגרות והרצאה מיוחדת של אמיר בן -יהודה
בבית קפה שיוקם במיוחד לכבוד האירוע!
נקודת התחלה :מפגש הרחובות דרך נירה והכלנית (שיכון בנים  -אזור צפוני)
נקודת סיום :גן האס
* המסלול מותאם למשפחות ,כולל נתיב לעגלות ילדים אך אינו מתאם לרכיבה על אופניים
מכל סוג2

עקבו אחר הפרסומים!
נוער בית יצחק וצוות החג

פינת הביטחון

בתחילת החודש סיים איקי וגנר את תפקידו כרב"ש הכפר.
אני רוצה להודות לאיקי על  00שנים בהם עסק בתפקיד משמעותי זה ,אשר משפיע על כולנו בחיי
היום יום ,ועל תרומתו למאמצים הרבים שנעשים לשיפור רמת הביטחון של כולנו.
אנו מאחלים לאיקי הרבה הצלחה בדרכו החדשה.
את איקי החליף עמית מוסקוביץ .עמית הינו בן הכפר ,מתאים לתפקיד ועם מוטיבציה גבוהה .כבן
הכפר יהיה קשוב לצורכי התושבים ויפעל לשפר את תחום הביטחון בכפר.
אני בטוח ביכולתו של עמית להצליח במשימה לטובת כולנו ומאחל לו הרבה הצלחה.
עם עמית ימשיכו לעבוד במסירות אסף קורן ,ניר דותן ואריה חייקין.
סוף שבוע שקט לכולם,
איל גולן

מועדון  06ונהנים
 ביום שלישי  01.0.8003במועדון פייס בשעה  01:05הרצאתה של ענבל רייס שליט ,תושבת הכפר,
בתם של רבקה ועמוס רייס .נושא ההרצאה  -חשיבות פעילות גופנית ומניעת נפילות בגיל השלישי.
 ביום שלישי  88.0.8003במועדון פייס בשעה  01:05הרצאתה של ההיסטוריונית דפנה אוריה.
ההרצאה תלווה במצגות על וינסטון צ'רצ'יל והיהודים.
 ביום שלישי  80.0.8003במועדון פייס בשעה  01:05הרצאתה של מירי ישראלי  -אמנית אקולוגית,
"סיפור אהבה בין אמנות לסביבה" .במסע עולמי תרבותי מציגה מירי דרכים ליכולת האדם להשפיע
על המצב החברתי-סביבתי דרך האמנות.
הסעות למועדון פייס ,האיסוף יחל בשעה  01:65מהבתים.
הסעות פעם בחודש למעברות ,האיסוף יחל בשעה .01:05
מצטרפים חדשים להסעה או ביטולים מתבקשים להתקשר לדבורה 058-8865118
או ישירות לאלי הנהג 058-880-0003

נופשון ים המלח במלון לוט המחודש
מחזור ראשון  03.8עד  .80.8מחזור שני  85.8עד .0.8
מחיר לאדם בחדר זוגי  ,₪ 0,500 -מחיר לאדם בחדר יחיד  ₪ 8,550 -על בסיס מקום פנוי,
מחיר ליחיד בחדר של שלושה –  ,₪ 0,650טיול מודרך למצדה כולל רכבל₪ 10 -
פרטים נוספים והרשמה במשרד הוועד.

ה82.0.02 -
טיול ינואר  8602יום ראשון
דרום אדום – כלניות ,חבל מרחבים "ואופקים חדשים"
דרגת קושי טיול :קלה  ,מומלץ כיסא גלריה
מחיר הטיול ₪ 015 :לאדם (מסובסד ע"י מורשת ישראל) המחיר כולל איסוף מהישובים ,הדרכה
מזמרת של טלי בצלאל שושני ,הדרכה באופקים וארוחת צהריים צמחונית.
פרטים נוספים והרשמה במשרד הוועד
2

נוער בית יצחק
אז מה קורה בסניף?
שבוע סניף! שבוע שלם בו ישנו חברי השכב״ג בסניף ,בישלו ביחד ,עברו פעילויות והרצאות:
סדנת קרקס ,ערבים חברתיים והרצאה של המדליסט האולימפי בטניס נכים  -נעם גרשוני .תודה
לצוות המוביל של י״א-י״ב על הארגון ועל ההרצה של השבוע!
סופ״ש הנהגה  -צוותים מובילים  -השתלמות צוותים מובילים נועדה על מנת להקים מנהיגות
נוער תנועתית אמיתית ,שפועלת ומשפיעה בתוך מסגרת התנועה .ההשתלמות התקיימה בנס
הרים .ייצגו אותנו  8נציגים מי׳ ומי"א.
פעולה ראשונה בשביל אחריות קהילתית! כל קבוצה עברה פעולה בנושא בו נעסוק בחודשיים
הקרובים.
ומה לפנינו?
השתלמות אמצע שכב״ג  -תתקיים ב.80-03.00-
שבוע הנוער של עמק חפר  -לראשונה מתקיים בעמק שבוע שלם המוקדש לנוער ויכלול פעילויות
בבתי הספר ובתנועות הנוער ,וגם ערב הוקרה לנוער מתנדב במעמד ראש המועצה.
ט״ו בשבט! יום שבת  !8.8שריינו את התאריך!
מצטרפת לכוחותינו רכזת הדרכה חדשה! אוריאן  -מאחלים לך בהצלחה! ברוכה הבאה לסניף
ולמשפחת בית יצחק
תאריכים קרובים
 01.0.03פעולה.
 80-03.0.03השתלמות אמצע שכב״ג.
 88.00.03פעילות שיא חודש ינואר  -תתקיים באגמון חפר בשעות .03:00-01:00
 86.0.03ערב הוקרה לנוער מתנדב -צוות.
 85.0.03פעילות לכיתות א'-ו' בבית הספר (בזמן בית הספר)! פרטים בהמשך…
 80.0.03פעולה.
 80.0.03פעולה משותפת לשכב״ג עם גוש חי״ה ,בתום הפעילות הרגילה.
 8.8ט״ו בשבט!

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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בית הכנסת

זמני התפילות
בכל בוקר אנו מתפללים שחרית בבית הכנסת בשעה .01:80
קבלת שבת  -החל משבת הבאה בשעה .01:80
בשבת בבוקר – שחרית  ,03:00אחה"צ – מנחה .01:05
סדר ליל ט"ו בשבט
בית הכנסת מזמין את כל תושבי הכפר לחגוג את סדר ט"ו בשבט
בסימן "ארץ זבת חלב"..
ליד שולחנות ערוכים בפירות שבעת המינים ופירות הארץ עם גבינות ויין בחסות "המחלבה"
בית יצחק .נשמע את החבר פיקי מאיר בנושא ייצור הגבינות בליווי סרטון.
ביום שלישי 80.00.03 ,בשעה .03:80
שבת קרליבך
כמיטב המסורת נקיים בליל שבת "שירה"  81.00.03קבלת שבת מיוחדת ,בשיריו של הרבי המרקד,
ולאחריה סעודת שבת מסורתית עשירה ומגוונת בבית העם.
זמירות לשבת עם סיפורי חסידים ילוו את הסעודה .אווירה מיוחדת  -לא להחמיץ!
המעוניינים להצטרף לסעודה נרשמים אצל מיכל  .058-6830811עלות ₪ 60לאדם.
בברכה ,ועד בית הכנסת

מועצה אזורית

תושבים יקרים,
אני מבקש לעדכן אתכם בדבר מצב העניינים הנוכחי בכל הקשור לתוכנית להקמת שדה תעופה בעמק
חפר – ולמאבק שאנו מקיימים כדי להורידה מסדר היום2
אפתח בשורה התחתונה :לצערנו הרב ,התוכנית להקמת שדה התעופה בסמוך למושב בית הלוי עדיין
קיימת .אין לנו ,נכון לעכשיו ,כל אינדיקציה לכך שהיא ירדה מהפרק .אנו מפעילים כוורת של יועצים
ולוביסטים כדי להשיג מידע ,אולם מכיוון שהמדיה ממשיכה לנקוט במדיניות של עמימות וחוסר
שקיפות ,לא קיים כל מידע רשמי בנושא .לכן ,גם פנינו לבג"ץ ,יחד עם הרשויות המקומיות השכנות.
פעולות המחאה המשותפות למועצה ולמטה המאבק הציבורי ,וההתגייסות של תושבים רבים למאבק,
תרמו ותורמים רבות להעלאת הנושא לסדר היום הציבורי וליצירת לחץ על מקבלי ההחלטות .יחד עם
זאת ,כאמור ,איננו יכולים לקבוע כי האיום הוסר.
חשוב להבהיר כי פעולות המחאה נמשכות בגזרות רבות .במסגרת פעולות אלה ,אנו מוחים על ההשפעה
ההרסנית של שדה תעופה בעמק חפר על הטבע ועל החקלאות ,על היישובים הנמצאים בקרבתו ועל בית
הספר קדם (שמעליו אמור לעבור משפך ההמראה של שדה התעופה).
בין הפעולות שבוצעו ומבוצעות:
הצבת שילוט חוצות ברחבי העמק .שילוט על גבי כל האוטובוסים הצהובים של המועצה .הקמת דוכן
הסברה ביום העיון השנתי לצפרות .הפעלת עמדת הסברה במשך יומיים במסגרת ועידת ישראל
לחקלאות .השתתפות שלי ,עם נציגי התושבים ויועצים מטעמנו ,בדיון בוועדת הפנים של הכנסת
בנושא .המשך פעילות הלובינג מטעמנו .מפגשים שקיימתי בנושא עם חברי כנסת ועם בעלי תפקידים
רלוונטיים אחרים .פעילות עניפה של תושבים ,במסגרת צוות מקצועי של מטה המאבק ,לבחינה
מדוקדקת של נושאי תעופה ואקוסטיקה ,המצביעים על הבעייתיות הרבה בהקמת שדה תעופה בעמק
חפר .הגשת חוות דעת מקצועית מעודכנת לות"ל (הוועדה לתשתיות לאומיות) .שילוב המאבק במסגרת
אירועים מרכזיים שמקיימת המועצה .בט"ו בשבט מתוכננות נטיעות תחת הכותרת "כאן יצמחו עצים
ולא מטוסים!" .בקרוב נתחיל במהלך של הכרזה ומיתוג של אגמי עמק חפר כפארק אזורי לרווחת
התושבים והמבקרים.
אני מודה לכם על ההתגייסות ומאמין שהדרך הצודקת והעיקשת שלנו תביא לתוצאות .נמשיך במאבק
עד אשר יוסר האיום של שדה התעופה מעל ראשינו.
בברכה ,רני אידן ,ראש המועצה
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חיסון חתולים נגד כלבת
בשל התפרצות מחלת הכלבת ,אנו ממליצים לחסן גם את החתולים .החתול כמו כל יונק אחר ,יכול גם
הוא להעביר את המחלה .עד היום מספר מקרי הכלבת בחתולים בארץ היה מועט ,אך בכל מקרה
מומלץ לשים לב לכל התנהגות מוזרה של החתול ולפנות לרופא וטרינר בכל שאלה שתעלה .כל אדם או
ילד שנשרט או ננשך ע"י חתול חייב לגשת ללשכת הבריאות בנתניה לקבלת טיפול.
כידוע ,אין החוק מחייב לחסן חתולים נגד כלבת ,אך בשל חשיבות החיסון בימים אלה ,אנו ממליצים
לחסן חתולים .המועצה תחייב במחיר  ₪ 05בלבד לחיסון!
אנו מחסנים בכל יום חמישי בין השעות  03:80-01:80בבניין המועצה וגם פעמיים בשנה בכל יישוב.
בחודש ינואר ייערך מבצע חיסון אחה"צ בבניין המועצה.
ניתן לחסן גם אצל וטרינרים פרטיים שהתבקשו גם הם לחסן במחיר מוזל.
בברכה ,ד"ר אודי לבל ,מנהל המחלקה הווטרינרית

מרכז היזמות החדש "ירוק" בעמק חפר מזמין אתכם
למפגשים והרצאות מרתקות במגוון נושאים מעולם היזמות והחדשנות2
האירועים יתקיימו באולם ההרצאות הנמצא במרכז היזמות ירוק ,בסמוך לקמפוס רופין.
להרשמה ללא עלות ופרטים נוספים הכנסו לאתר  yarok-hok.comאו בטל'03-3303380 :
 01.0.03יום שלישי 01:80
המכונה האחרונה ,מרצה ינקי מרגלית – הרצאה מומלצת !!!
לקראת עולם ללא עבודה ,האם כל מה שנשאר לנו זה להיות יזמים?
ינקי מרגלית  -יזם חברתי ,משקיע ,מייסד חברת התוכנה "אלאדין" ויו"ר  .Space.ILבשנים
האחרונות מרבה להרצות אודות טכנולוגיה ,יזמות ,חדשנות ואבולוציה .בנוסף לכך ,הוא עוסק
בביוטכנולוגיה ,אנרגיה מתחדשת וחקר החלל.
להרשמה

מרכז היזמות מזמין את תושבי בית יצחק
שער חפר  -יזמים ובעלי עסקים ליום עבודה
בחללים המשותפים
לפרטים נוספים  09-8808830בFacebook -
או במייל office@yarok-hok.com

חינם!!!
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מכתבים למערכת
מהארכיון של עליזה נוצני ז"ל :מכתב למערכת "השבוע בכפר"
הוותיקים של כפרנו ,נפגשנו נרגשים לשמוע את מר מייזלר העומד לקבל פרס על כתיבת ספרו
"תולדות בית יצחק".
הייתה שיחה עם כ 000 -משפחות של שלושת הדורות.
הוא ציין שהמייסדים אשר הגיעו מגרמניה היו שייכים למעמד הביניים ומצבם הכלכלי היה טוב.
הם הצליחו להתגבר על הקשיים של העבודה החקלאית ,הם בנו את בית יצחק והשרישו שורשים
בארץ ברוח הצניעות חינכו גם את ילדיהם,
ברצוני להעיר עוד מספר מילים על המייסדים
האם לא הינו מידי צנועים?
מה לדוגמא עשינו ברחוב שלנו "וילהלם שטרסה"?
עד היום  65שנה אין לנו מדרכה אשר תוכננה עוד בתקופת החבר חיים כהן ז"ל.
סבא קוכמן וכמוהו עוד סבים וסבתות אשר נהנים עד היום מטיול ברגל ,צריכים לטייל ברחוב בו
התנועה היום מאד חזקה ומסוכנת גם לילדי הגן ובית הספר,
בברכה
עליזה נוצני
-----------------------------------------------------------------------------אמא יקרה
עברו עוד כמעט  65שנה והיום רחוב "וילהלם שטרסה" הוא רחוב הראשונים,
יש לנו כביש חדש עם מדרכה ושני מסלולי אופנים.
סעו בזהירות ובבטחה.
רלי אלישיב (נוצני)

ברכות
מזל-טוב לעדי כהן ולגל לרגל נישואיהם.
מאחלים לכם ימים שמחים ומאושרים ,מלאי אהבה ורעות ♥.
מכל משפחות כהן ,כרמי ורווח

פינת המודעה הקטנה
למכירה טרקטורון לכיסוח דשא  8.5כ"ס כחדש ולאחר טיפול.
מנוע תוצרת ארה"ב.
דרושה דירה קטנה (סטודיו עד  8חדרים) בבית יצחק.
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