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

גיליון מס' 1080

יום שישי ,כ"ד בשבט תשע"ח 9 ,בפברואר 2018

משולחן הוועד

שיקום תשתיות הדרכים בכפר
בהמשך לדיווחים שנמסרו בעבר מעל דפי השבוע בכפר ,להלן עדכון מצב הפרויקטים:
 דרך חפר מערב מדרך השרון ועד דרך השדות – העבודות הסתיימו.
 רחוב הראשונים מדרך השרון ועד דרך השדות – העבודות הסתיימו.
 מתחם צומת שער הכפר:
 דרך חפר מזרח – עבודות המים מסתיימות בימים אלו ,במקביל חברת הוט מעתיקה את התשתיתשלה וקבלן התשתיות ייכנס בימים הקרובים לעבודות קרצוף ,חפירה והכנת המצעים.
 העבודות בצומת שער הכפר (צומת היציאה הצפוני מהכפר) כולל ניקוז ומדרכות (לכיוון צפון -חיבורעם כפר ידידיה ולכיוון מערב -חיבור עם המדרכה בצומת השרון) יחלו עם סיום דרך חפר מזרח בעוד כ3-
חודשים.
 דרך  – 5700לאחר עיכובים שנגרמו ,בין היתר ,מהחלפת הקבלן ,אנחנו נערכים לתחילת ביצוע
העבודות בדרך השרון ,כביש .5700
תשתית צנרת המים – בתיאום עם הנהלת האגודה ,מתבצעת החלפת צנרת המים בכל רחוב בו הוועד
מבצע עבודות שיקום תשתיות ,כך ייעשה גם בדרך .5700
שתי הערות:
 .1התושבים בכל אחד מהרחובות שבהם יתבצעו עבודות התשתית יידרשו לסלק גדרות (מכל סוג)
הפולשות אל זכויות הדרך הציבורית ולחזור לתחום גבולות חצרותיהם .לצורך כך יסומנו גבולות
זכות הדרך לפני תחילת העבודות.
 .2אנו ערים לכך שבמהלך ביצוע העבודות משתבשת שלוות חייהם של תושבי הרחובות ואף שגרת יומם,
אנו מצרים על כך ומבקשים אורך רוח והרבה סבלנות.
בברכה
הרצל חסון ,יו"ר הוועד

מספרי טלפון מעודכנים
סייר בכפר 053-9187395 24/7
רב"ש  -עמית מוסקוביץ 050-5356667
משטרה  100מד"א  101כיבוי אש 102
מוקד מועצה  09-8973303/4או 107

רישום לגני ילדים לשנה"ל תשע"ט

הרישום לגני הילדים לשנה"ל תשע"ט בבית יצחק יתקיים במשרדי הוועד המקומי
יום שישי
יום ראשון

11:00 – 08:30
13:00 – 08:30

9.2.18
11.2.18

הרישום במשרדי הוועד הוא לילדי בית יצחק בלבד ,הרשומים בתעודות הזהות של
שני בני הזוג ,שבהן מופיעים שמו של הילד וכתובת המגורים בבית יצחק.
מתן כתובת לא נכונה מבטל אוטומטית את אישור הרישום והוא עבירה על החוק.
הרישום לפי תאריכי הלידה הבאים:
שנתון 31.12.2013 – 1.1.2013 : 2013
גן חובה
שנתון 31.12.2014 – 1.1.2014 : 2014
גן טרום חובה
גן טרום טרום חובה שנתון 31.12.2015 – 1.1.2015 : 2015
תשלום:
התשלום לשנת לימודים הוא .₪ 1010
החיוב ייעשה דרך המיסים ויתבצע בשני תשלומים :הראשון ,בתאריך הרישום ע"ס  ₪ 505והשני,
ע"ס  ₪ 505עם תחילת שנת הלימודים.

ביטולים:
ניתן לבטל רישום עד לתאריך 1.5.2018
ביטולים יתקבלו בהודעה בכתב לפקס  09-8829795או למייל liat@beit-yitzhak.org.il
דמי הרשמה בסך  ₪ 505לא יוחזרו לאחר מועד זה.
לפרטים נוספים ,נא עיינו בחוברת שנשלחה אליכם בדואר מהמועצה
או באתר המועצהwww.hefer.org.il :

תרבות

תודות ליום נפלא :ט"ו בשבט 2018
איזה יום נהדר חווינו בשבת האחרונה! מי שלא היה הפסיד!
תחילתו של היום בנטיעות של שיחי רותם ואחירותם ואפילו כמה הדסים לאורך הגדר של גן נירה
וגדר מגרש החניה בשער חפר ,בין בית הפיס לבית התרבות .ההתלהבות הייתה גדולה ולא שכחו
להביא כלי עבודה כדי לחפור את הבורות לשתילים!
תודה לאמהות ילדי בר המצווה שכיוונו את כל השותלים :נעמה בן שמחון בנירה וענת אפרתי בשער
חפר .תודה גם לכל הדור הצעיר שהגיע בהמוניו כדי לטעת.
ב 10.30החלה "צעדת האביב" בחלק המזרחי של הכפר ,בין פרדסים ושדות .המסלול היה ארוך
ומעניין תודות לנוער הנפלא שלנו שטרח והקים עמדות מעניינות וחווייתיות לאורך הדרך .שילוט
מיוחד שעוסק בט"ו בשבט ובנושא הצמחייה בארץ פוזר לאורך המסלול .כל הכבוד!
תודה לאביב איתן ודפנה פרנק מוועדת הנוער שהניעו את הכל ודרבנו לעשייה נכונה ומוצלחת .תודה
לקרן קרפ על העזרה בתחנות ובפרסום .תודה לאסנת כץ רכזת הנוער ולאוריין שדאגו שהכול יתנהל
כשורה ויבוצע בצורה הטובה ביותר.
תודה לכל המפעילים ולכל השכב"גניקים שעזרו לאורך המסלול כולו .שמחנו לראות גם בוגרים
מהתנועה שבאו לקחת חלק בפעילות .היה יום חוויתי מאד לילדים הצעירים!
בזמן שכולם צעדו לאורך המסלול ,המבוגרים והוותיקים ישבו בגינת בית פוירינג כדי לשמוע הרצאה
של אמיר בן יהודה בנושא חקלאות אורגנית ועשבים לטובת החקלאי .במקום הוגשו קפה ועוגה
כמיטב המסורת .לאחר ההרצאה הצטרפו הוותיקים להפנינג הגדול שהיה בסיום מסלול ההליכה בגן
האס.
תודה לאמיר בן יהודה על ההרצאה שהתאימה כל כך לחג .תודה לאיריס פרידלנדר ולמלי שדאגו
להעמדת בית הקפה והכיבוד לטובת הקהל.
סיום האירוע היה בגן האס .במקום התמקמו בני המצווה שהכינו פיתות לכל דורש .היה גם כיבוד רב
וטעים .תודה לילדי משימות בר מצווה ,להורים ולמיכל חורב שדאגה לאייש את כל העמדות.
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מתקן מיוחד הוקם ע"י הנוער במקום אך לא קבל אישור בטיחותי להפעלה .חבל! בכל אופן המתקן
היה מרשים מאד! בפעם הבאה נצטרך לחשוב גם על הצד הבטיחותי.
החלק המערבי של הגן זכה בשדרוג מיוחד :גן מוסיקלי ,צבעוני ואטרקטיבי שנתרם ע"י משפחת עופר
לזכר בנם שי ז"ל .הפארק היה פעיל במשך כל האירוע -מבוגרים וילדים מפיקים צלילים ונהנים.
תודה למשפחת עופר על התרומה הנהדרת ולאיריס פרידלנדר על הרעיון והביצוע.
תודה מיוחדת לעמוס ברקאי ששמר שכולם יחצו את הכביש בבטחה בסוף המסלול.
לעמית מוסקוביץ הרב"ש שדאג שהכול יהיה תחת עינו הפקוחה.
לירון לצרוס שעזר בהכנות לחג – בהכנת השטחים .
בגן עצמו ניטעו עצים רבים ,הן בכניסה לגן והן בקצהו במערבי .תודה לכל השותלים.
אכן יום גדוש חוויות ועשייה!
ועכשיו רק נותר לנו לשמור שהכול יצמח ויגדל ויישאר יפה ונעים לכולנו.
תודה לכולם.
ג'ודי ,יו"ר ועדת תרבות

עדלאידע 2018
רשמו ביומנים! שבת 3.3.2018,בשעה 10:00
והפעם ,עדלאידע בנושא......
"הכי ישראלי" במלאת  70למדינה
הקדימו להירשם לאחת מחמש הקטגוריות הבאות:
 .1גני ילדים
 .2כיתות א'-ג'
 .3כיתות ד'-ו'
 .4כיתות ז'-י'ב
 .5חיילים/בוגרים/משפחות
נבקש מכל קבוצה למנות נציג אחראי ולעדכן בהקדם את מלי בוועד על נושא העגלה הנבחר.
שיפוט:
כבכל שנה ,כל קבוצה תיבחן ע"פ הקריטריונים הבאים:
*מקוריות *מורל *ניראות העגלה והמשתתפים *הכנה עצמית של התלבושות והמיצגים
*צל"ש מיוחד יחולק לאחת העגלות בכל קטגוריה על השקעה יוצאת דופן באחד
מהקריטריונים של השיפוט.
*לרשימת העגלות הפנויות יש להתעניין במשרד הוועד.
התחילו לחשוב על רעיונות מקוריים ולהתכונן...

צוות העדלאידע

חוגגים 70
כמעט בפתח ? אולי עוד לא ,אבל אנחנו כבר עובדים כשלושה חודשים .....על אירועי יום העצמאות!!!!
כדי שנוכל להמשיך אנו זקוקים בדחיפות שתפשפשו בארכיונים הביתיים.
אנו מחפשות בינבות ישנות ,תלבושות ומזוודות "של פעם"
שרי כץ )052( 268-6888 -
אנא הרימו טלפון  :רותי טאובר )050( 558-3936 -
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נוער בית יצחק
ט״ו בשבט מאחורינו… נטענו ,סחטנו תפוזים ,הכנו ראשי דשא ,זחלנו וטיפסנו במסלול מכשולים,
שתינו מרק חמציצים ותה ,וקינחנו בפיתות על הסאג׳.
תודה לאביב איתן על הובלת האירוע ,לדפנה פרנק ,לקרן קרפ ולג׳ודי זיו על ליווי התהליך והתחנות
וכמובן לנוער אשר תכנן ,הקים ,הפעיל ופירק בסיום!
״אדם אינו מיועד להיות חלק של עדר כמו חיה מבויתת ,אלא חלק של עבודת צוות כמו בכוורת
דבורים״ (עמנואל קאנט)
ומה עכשיו?
 9.2הרצאת בוקר  10:30-9:00בבית התרבות להורי השכב״ג  -כלים לתקשורת ,זיהוי חרדות ומצוקות
בבני נוער .בהמשך היום 12:00-10:30 :הרצאה לשכבת ט׳-י׳ 13:30-12:00 ,הרצאה לשכבות י"א-י"ב.
בערב שישי ,בשעה  20:00נפגש כיתות ד'-ה' בסניף ,נפתח מאהל ונישן שם! למחרת ,בשבת ,נצא ,כל
הסניף לטיול והפעלות בשדות! (שבת 9:30 ,בסניף ,סיום בשעה )14:00
שביל אחריות קהילתית מתקרב לסיומו ,ביום שלישי הבא ( ,)13.2במסגרת הפעולות תבצע כל קבוצה
פרוייקט אשר יהווה תוצר של השביל.
פורים :העדלאידע מתקרבת!! ביום שלישי  27.2במקום פעולה  -יבנו החניכים עגלות .המדריכים הינם
בגדר מלווים/עוזרים בלבד והאחריות על תכנון ובניית העגלות הינה על ההורים! הנושא השנה :״הכי
ישראלי״
טיול פסח 27-25.3
טיול פסח הינו המפעל השני של השכבה הצעירה בשנת הפעילות והוא מהווה אבן דרך משמעותית
בהתפתחות הקבוצה והסניף .טיול פסח מהווה חוויה ייחודית לסניפים גם בשל התכנים העוברים בו
וגם בשל אורך ומאפייני הטיול.
השנה נטייל באזור מדבר יהודה (לינה בחניון מצדה מזרח)
הטיול הוא לכיתות ד'-ח' כאשר השכב"ג ט'-י"ב יוצאים כצוות.
תאריכים קרובים
הרצאת בוקר  10:30-9:00להורי השכב״ג  -כלים לזיהוי חרדות ומצוקות בבני נוער.
9.2
 12:00-10:30הרצאה לשכבת ט׳-י׳ 13:30-12:00 ,הרצאה לשכבות י"א-י"ב
לינה בסניף שכבות ד'-ה'
9.2
 10.2פעילות שיא חודש פברואר  -טיול סניפי!
 13.2פעולה
 20.2פעולה
 23.2פעילות העשרה לשכב״ג  -״החוויה המתגלגלת״
 27.2בניית עגלות לעדלאידע
עדלאידע במושב
3.3
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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מועדון  60ונהנים
 ביום שלישי  13.2בשעה  18:00במועדון לחבר בקיבוץ מעברות ירצה רועי כהנוביץ  .נושא ההרצאה:
הנשים באיסלאם ובאיראן.
 ביום שלישי  20.2בשעה  17:15במועדון פייס תרצה חיה לבני ,הנושא :הריקוד שבלב .הרצאה
מוסיקלית מלווה בכינור בקטעים ממחולות קלאסיים ,טנגו ,וולס ,הורה ועוד.
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
טיול חודש מרץ ,יום שני 5.3.18
מציפורי לשפרעם בהדרכת ג'אדה בולוס
בציפורי של המאות הראשונות לספירה חיה אכלוסיה מגוונת שהייתה שגרירה לתרבויות ולדתות
שונות.
בשפרעם של היום חיה אכלוסיה מגוונת המשתייכת לשלוש דתות חשובות :מוסלמים ,משיחים
ודרוזים ,בכבוד ובשמירה על האתרים המנציחים את האוכלוסייה היהודית שחיה פעם בעיר.
דרגת קושי הטיול :בינונית-קלה ** יש להצטייד בכיסא גלריה
מחיר הטיול ₪ 130 :לאדם (איסוף מהיישובים ,ביקור באתרים) * .ביטול השתתפות יחויב בתשלום
*ארוחת בוקר  +צהריים עצמאית.
ההרשמה ופרטים נוספים במשרד הוועד .מספר המקומות מוגבל! כל הקודם זוכה!

תרבות עמק חפר

יום ראשון  11.2.18בשעה  17:00בבית העם בבית יצחק
שעת סיפור" :המתנה של הצב" גבריאל הדר עפ"י :סיגל אדלר
האריה כמעט ושאג אך הצב הקטן לא היה בכלל מודאג -הוא ידע שהביא למלך החיות מתנה מהממת
וגם לימד אותו שהסבלנות משתלמת.
סיפור חכם מלא בחן ובהומור על חוסר סבלנות.
לגילאי 4-7 :מחיר ₪ 25
ביום ה'  15.2.18בשעה  20:30במועדון ק .העוגן
מפגש רביעי בסדרה "תרבות במרחק נגיעה"

דב נבון מופע יחיד

דב נבון יוצא במופע יחיד אינטימי ,כנה וכובש במיוחד ,ומזמין אתכם ,יחידי הסגולה ,להצטרף למסע
שלו :סיפורו של גבר שמתמודד עם קרע בנישואיו בצורה הכי קומית שיש ,אבהות לילדות מתבגרות
בשנות ה ,2000-העליבות שבחיי הסלב המקומי ,יחסי אהבה שנאה עם הפסיכולוגית שלו ,המונוגמיה
ואישיות כפייתית במיוחד...ערב מטורף ,מצחיק וסוחף ,ביוגרפי ודמיוני.
מחיר₪ 65 :
המועצה הדתית עמק חפר גאה להציג :ביום ראשון  11.2בשעה 20:00בבית העם בכפר הרא"ה

עדן הראל & עודד מנשה לא רואים עין בעין

מופע זוגי וקורע על אמונה ,היגיון והחיים שביניהם
כרטיסים בקנייה מוקדמת במחיר  ₪ 30בטלפון 09-7880054
מחיר בערב המופע  .₪ 50מספר המקומות מוגבל
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מרפאת בית יצחק

בתאריכים  11-7.02ד"ר סבן לא תהיה במרפאה.
רופא מחליף יעבוד בימים ד'  ,ה'  ,א' בשעות .12:00-08:00
וביום ו' בשעות . 11:00-08:00
בברכת בריאות ,צוות המרפאה

מכתבים למערכת

ונדאליזם בבית הקברות
מיום שהוקם בית הקברות בכפר ,היה המקום מטופח ומכובד .חברה קדישא פועלת בהתנדבות
ובצורה מכובדת להפליא .ממש גאווה למקום!
כך עד לאחרונה .פתאום אנו שומעים על צמח שנעלם ,ספסל שנגנב ,וכעת השחתה אלימה
וונדאלית של עץ חרוב ותיק וגדול ויפה להפליא.
בננו ,שי ,נקבר ליד סבא וסבתא שלו ,שישמרו עליו ,ובצל עץ החרוב ,שיגן עליו מפגעי מזג האוויר
בחורף הקר ובקיץ החם.
השבוע הגענו לפקוד את קבר בננו והזדעזענו לראות שמישהו עשה דין לעצמו .מסיבה שאינה
ברורה ,השחית את העץ בצורה אלימה .לא נשאר מנופו הירוק והמרשים אלא ענף קטן אחד
בלבד.
מה קורה לנו פה? איזה מין בני אדם חיים בקרבנו? האם גם בבית הקברות צריך להתקין
מצלמות שישמרו על כבוד מתינו?
ישראל ואבלין עופר

ברכות
לעדי אזולאי
ברכות עם גיוסך לצה"ל ,בהצלחה
מאחל צוות חיילים

תודות

לאבלין וישראל עופר ולבני משפחתם תודה לכם על שהעשרתם את גן האס בפינה מוסיקלית
נפלאה לזכרו של בנכם שי.
תרומתכם הנדיבה מביאה אל הגן פעילות מוסיקלית ,שמחת חיים וצחוק ילדים
הוועד המקומי בשם תושבי הכפר

פינת המודעה הקטנה
להשכרה בית משופץ ומטופח מאד 4 ,חדרים  +מרפסת  +חדר משק
גדול .מזגן מיני מרכזי ,קמין ,גינה גדולה ועצי פרי .במרכז המושב.
נער בן  ,15מדריך בתנועת הנוער ,ישמח לעשות בייביסיטר בשעות אחר
הצהריים והערב.
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052-5756836
054-2407388

