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

גיליון מס' 2901

יום שישי ,כ"ו באייר תשע"ח 22 ,במאי 1928

משולחן הוועד
בכפר מתבצעות עבודות תשתית בשני אתרים:
כביש  – 0055דרך השרון  -כפי שדווח מעל דפי 'השבוע בכפר' העבודות בדרך זו כוללות סלילת שביל
אופניים ,בניית מדרכה בצד המערבי והסדרת שוליים מהודקים לחנייה בצד המזרחי.
העבודה חולקה למקטעים בין צמתים (הנותרים חופשיים) וזאת כדי להפחית ככל הניתן את הפגיעה
בשגרת חיי התושבים.
במתחם צומת שער הכפר – לאחר סיום דרך חפר מזרח (עד הצומת) יחל השלב הבא הכולל החלפת
צנרת המים ע"י האגודה בצד הדרומי מהצומת (הרימונים) ועד צומת דרך חפר/השרון ('פאפיה') .מיד
לאחר מכן יונחו קווי צנרת הניקוז משלושת עבריו של צומת שער הכפר .ובשלב הבא ייבנו מדרכות –
האחת תחבר את כפר ידידיה לצומת שער הכפר (בצד המזרחי) והשנייה תחבר את צומת שער הכפר
עם צומת דרך חפר/השרון (בצד הצפוני).
סגירה של נתיבים וחסימה של כבישים יוצרות לחצי תנועה באזורי העבודות ובכבישים החלופיים.
הודעות על מועדים מדויקים של עבודות במקטעים השונים והתרעות על חסימות כבישים נמסרות
בווטסאפ( .מומלץ להתחבר לדרך התקשרות זו למי שטרם מחובר).
אנו מצרים על אי הנוחות הנגרמת ומבקשים מכולם לנהוג עפ"י ההוראות ועפ"י ההנחיות ,לנסוע
במשנה זהירות ולהתאזר בסבלנות המתבקשת.
בברכה,

רמי בלו ,יו"ר ועדת תשתיות

הרצל חסון ,יו"ר הוועד

הודעות הוועד
קורס החייאה לתינוקות וילדים של מד"א
הקורס יתקיים ביום רביעי  .....6בשעה  .6:::בבית העם בבית יצחק .עלות של  ₪ 35לאדם.
הקורס יימשך כ 3-שעות .מספר המקומות מוגבל.
להרשמה נטלי טאובר .:50-6.0..00

 כל מי שקיבל תלבושות למופע יום העצמאות ולא החזיר עדיין,
מתבקש להחזיר מכובס.
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עדכון מהמועצה בנושא פינוי פחים :
החל מ  .5.5..6פינוי הפחים ייעשה כלהלן:
הפח החום – ימים שני וחמישי.
הפח הכתום  -שלישי
הפח הירוק – חמישי
דיסק של מופע יום העצמאות
עקב בקשת תושבים רבים אנו נערכים לשיכפול דיסק של המופע.
עלות הדיסק ₪ .:
המעוניינים יירשמו במשרד הוועד במהלך השבוע.
השיכפול יתקיים בתנאי שיהיו מספיק מעוניינים.
מזכרת נפלאה ומרגשת מאירוע מיוחד!

תרבות
שבועות בלבן :והפעם בסימן כמעט 08
חברים יקרים ,כמיטב המסורת נפגש לבושים בלבן לחגיגת שבועות קהילתית שתיערך ביום
ראשון  05במאי בשעה  00:75במגרש בשער חפר .
מה בתוכנית?
 טקס רב גילאי בהשתתפות בני הכפר כולל תצוגה חקלאית. שוק איכרים שבו יציגו וימכרו חקלאינו ממיטב תוצרתם פינת ליטוףעמותת כלבי החופש (עלות חבילת אימוץ ) ₪ 05:
 פינת אימוץ כלביםעמלנו
 מזנון משותף פרירוצים להיזכר בקסם
שקרה בשנה שעברה?
 בית קפה (בתשלום) מבית קפה Gסרקו את הברקוד:
 תערוכת ענפים חקלאיים שבה יוצג מגוון מכונות וענפים חקלאיים.באדיבות הצלם:רועי אלמוג
 רונדו כמיטב המסורת :נפזז ונרקוד יחד במעגלים הפתעות ואטרקציות נוספותהנכם מוזמנים להגיע לבושים בלבן ולהביא:
 כיבוד לפיקניק המשותף (בהתאם לפירוט בהמשך). כסף לשוק האיכרים ,לבית הקפה ,לחבילת האימוץ המון מצב רוח טובכיבוד
את הכיבוד יש להביא למתחם המיועד לכך (המקביל לגדר המערבית של מגרש הכדורסל -שימו
לב לשילוט ההכוונה) בהתאם לפירוט הבא (נשמח להיענות):
שמות משפחה המתחילים באותיות א -ח :כריכים טעימים ,מאפים  ,בורקסים ופשטידות
שמות משפחה המתחילים באותיות ט-י פלטות ירקות חתוכים
שמות משפחה המתחילים באותיות כ-ס :פלטת פירות מוכנים להגשה.
שמות משפחה המתחילים באותיות ע-ת :עוגות מוכנות להגשה (חתוכות ומסודרות בגביעי נייר).
להתראות ,צוות שבועות
ב 05 -כולנו בלבן  -יוצרים את הקסם מחדש
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אנחנו שמחים לבשר על פתיחת סדרת פעילויות המיועדות לדור הביניים
( ,00-75פלוס מינוס ,אל תתפסו אותנו במספר).
בין פעילויות הנוער לאלה של הוותיקים ,קיימת שכבה גדולה ומשובחת ,שגם לה מגיע ליהנות
מפעילות איכותית ,פה אצלנו בכפר.
שימו לב למועד החדש :יום רביעי  3:.5בשעה  0::3:בבית העם ,ערב פתיחה שלא יישכח!
פרטים נוספים בווטסאפ ובדף הפייסבוק של בית יצחק

הקיץ חוזר ואיתו עונת הקונצרטים שלנו.
לפניכם תאריכי הקונצרטים שיתקיימו השנה,
נא שימרו את התאריכים ובואו ליהנות מבריזה ,מקפה ,מעוגה וממוסיקה משובחת.
יום שבת  – 8....6רביעית כלי קשת 0 ,כינורות ,ויולה וצ'לו.
יום שבת  – 0.0..6מופע אופרה ספרדי – אירית שטארק זמרת ,בליווי גיטרה..
יום שבת  – ...6..6קונצרט קלסי לכלי נשיפה ממתכת.
כל הקונצרטים יתחילו בשעה  ,.0:3:חצי שעה לפני כן יוגשו קפה ועוגה ליד שולחנות בגן.
להתראות ,יעל ברקאי.
תחרות הסיפור הקצר
כמדי שנה ,תתקיים גם השנה תחרות הסיפור הקצר של עמק חפר .התחרות פתוחה לכל תושבי
העמק ותתקיים בשתי קטגוריות :קטגוריית נוער וקטגוריית מבוגרים.
המעוניינים להשתתף בתחרות ישלחו סיפור אחד בלבד ,שאורכו לא יעלה על  0,5::מילים ושלא
התפרסם עד כה בשום בימה אחרת ,לכתובת הדואר האלקטרוני .liat@beit-yitzhak.org.il
את הסיפור יש לשלוח מצורף בקובץ  wordללא שם הכותב וללא פרטים אישיים.
יש לציין בגוף הדוא"ל עצמו ,בנפרד מקובץ הסיפור ,את שם הכותב ,את כתובתו ואת מספר הטלפון.
תאריך אחרון למשלוח 0. :במאי .0:.6
הסיפורים ייקראו בעילום שם על ידי ועדה בת שלושה שופטים.
הסיפורים הטובים ביותר בכל קטגוריה יתפרסמו בגיליונות "מצ"ב הרוח" – מוסף התרבות של עמק
חפר ,ויזכו את מחבריהם בפרסים (שוברים לרכישת ספרים) שיוענקו בערב מיוחד ,שיתקיים
ביום א'  00.2.0501בשעה  05:55בבית העם בית יצחק
בהשתתפות הסופר מאיר שלו.
קול קורא לקראת ערב השקה לסופרים ולמשוררים מעמק חפר
לכבוד שבוע הספר העברי לשנת תשע"ח ,נקיים אירוע מיוחד שבו נארח סופרים ומשוררים מעמק
חפר ונציין את יצירותיהם.
נשמח לקבל פרטיהם של כותבים .שספריהם יצאו לאור בשנתיים האחרונות בתחומי פרוזה ,עיון,
שירה ומחקר ,למבוגרים ,לנוער ולילדים.
אנא פנו אלינו הדס שוורץ  hadas.s@hefer.org.ilעלית גורן-כץ alitzayit@gmail.com
מועד האירוע יפורסם בהמשך.
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מועדון  08ונהנים
 ביום שלישי  .5.5בשעה  .0:.5במועדון פייס הרצאתה של תושבת הכפר עו"ד יעל זיימן.
הנושא" :יפוי כוח מתמשך" -חידוש חשוב בחוק הכשירות והאפוטרופסות המקנה אפשרות
בחירה מראש מי יטפל בך בעת אי כשירות זמנית או קבועה .בהרצאתה ,תענה עו"ד יעל זיימן
על שאלות רבות וחשובות כמו :האם זה ייפויי כוח רפואי או רכושי? למי זה רלבנטי? מה
היתרונות? איך מבצעים? ותיתן טיפים חשובים רבים.
 ביום שלישי  00.5במועדון פייס בשעה  .0:.5ירצה משה פלדינגר ,קצין חקירות במשטרת
ישראל בדימוס .הנושא :תקשורת בין אישית -חוקר נחקר .מה אפשר ללמוד משפת הגוף.

בית הכנסת

תיקון ליל שבועות
00:05
03:::
:::::
:::.5
:.:::
:.:.5
:0:::
:3:::
:0:::
:0:3:

סדר הלימוד בבית הכנסת של הכפר בליל החג ,מוצ"ש 01.50.01
התכנסות ואמירת כל תהילים בצוותא
שיעור בנושאי אמונה  -דני רבס
הפסקה  -שתייה חמה/קרה  ,כיבוד קל ומרענן
ההיסטוריה חוזרת – מלכות ישראל אז והיום – הרב שיר
הפסקה
בני עלייה  -פריצה אל הבלתי אפשרי  -קאוצ'ינג יהודי הרב שיר
רעיון בחסידות – הרב שמואל פיש
הרעיון מאחורי הסיפור  -לימוד מדרשי חז"ל בצוותא
"תיקון" ליל שבועות
קריאת מגילת רות ותפילת "ותיקין"

זמני התפילות בשבת ,ערב שבועות ובחג
ערב שבת  .6:3: :הדלקת נרות  .8:.3שחרית:6::: :
ליל התקדש החג יום שבת , .8.:5..6 ,שעה .8:::
הדלקת נרות לכבוד החג בחזרה מבית הכנסת ,לא לפני 05:55
מדליקים מנר שהודלק בערב שבת "נר נשמה" ומעבירים מאש לאש
שחרית יום א' :6:::
 :8:::קריאת מגילת רות ממגילת קלף
יזכור 51:90
 05:75טקס קבלת התורה וקריאת עשרת הדיברות לילדים  .שי מתוק לכל ילד שישתתף.
מנחה של חג .8:::
בברכת חג שמח ,ועד בית הכנסת
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נוער בית יצחק
בשבוע שעבר חגגנו את ל״ג בעומר כמיטב המסורת עם תפוחי אדמה ועם מרשמלו מסביב
למדורות  -בזמן הפעולה ,אך בגלל מזג האוויר השרבי  -קינחנו בריצה ובהשתוללות על דשא
הסניף  -בין הממטרות! למחרת המשכנו עם נושא המים במקום האש  -והתאספנו בבריכה
לרחצה לילית עם כיבוד מפנק שהכינו ההורים!
תודה להרצל חסון שבא לשבת עם שכבת ח׳ מסביב למדורה וסיפר להם קצת על תחילתו של
הכפר ,לעמית טאובר שנרתם ברגע לעזור עם הבריכה ולהורים -שכרגיל ,בלעדיכם ,הכל היה
נראה טוב פחות וטעים פחות…
השבוע עברנו פעולת הכנה למחנאות ולבטיחות בהובלת הפעילים  -כיצד בונים נכון וביחד.
***ביום שישי  ,.6.5..6תתקיים במגרש הטניס שליד הקאנטרי מסיבת שבועות של בני הנוער
מהשכב״ג .אליה צפויים להגיע ילדים מהמושב ומכל האזור .המסיבה היא עצמאית של הנוער,
באחריותכם ההורים ובאחריות כל ילד לעצמו .המסיבה אינה במסגרת הפעילות השוטפת של הנוער
במושב .נמליץ לקיים שיחה עם כל אחד מילדיכם אשר מתכוון לקחת חלק במסיבה זו ולהגביר את
ערנותכם ואת תשומת לבכם לאירועים באותו ערב.
*** הורים הרוצים לקחת חלק בסיירת הורים  -מוזמנים לפנות אל אירית כרמי.
מסתכלים קדימה  -הקיץ מתקרב! מעתה ועד סוף השנה הפעולות יהיו בדגש על הכנה לקיץ .מחנה,
מחנאות ,סיכום שנה וכמובן גיבוש וכיף! לא כדאי לפספס!
תאריכים חשובים:
 ...5פעילות סיכום לשנת מצווה ״אוצר העמק״
*
בתאריך  00.0לא תתקיים פעולה (המדריכים לא נמצאים :שכבת י׳ בגדנ״א ,י״א ,י״ב במבחן בגרות)
*
 00..פעולה
*
 0.-05.5טיול שכבת ח׳
*
 01.0בנוסף לפעולה הרגילה  -תתקיים פעילות לילדי גן חובה  -ג׳
*
 - 70.0יתקיים הפנינג בנייה מחנאית בסניף לילדים ,ולילדים בנפשם! שריינו את התאריך!
*

נשמח לראות הורים ,אחים גדולים ,חיילים ,איחודניקים במיל׳
וגם אם הייתם בתנועת נוער אחרת… נקבל אתכם בברכה!

*
*
*
*
*
*

 ..-.5..אירוח שכבה בוגרת למחנה קיץ
 .:-..0קורס מד״צים
 0:-.8.0אירוח שכבה צעירה לפני מחנה קיץ
 0.-00.0קייצת (בוגרי ג׳  -בוגרי ו׳)
 5-3.6מחנה שכבה בוגרת -שימו לב לדחייה של יום מהתאריך המקורי
 8-..6מחנה קיץ!  -שימו לב לדחייה של יום מהתאריך המקורי

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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יריד שבועות אוטוטו פה!
יום ו' 82:88 – 88:88 ,85.8.85
כניסה חינם!

מה בתוכנית?
 הופעה של תומר עפרון (הנכד של נחצ'ה הימן!) מסיבת בריכה עם די ג'יי מקפיץ דוכני יצירה והפעלות לילדים ציורי גוף ,צמות ,נוצות לשיער ושלל קישוטים לקראת החג דוכן פרחים לחג מבית אלנשטיין! דוכני אומנות ,ביגוד ותכשיטים של אמנים מקומיים הכרזת הזוכים בתחרות הצילומים של הקאנטרי ועוד הרבה הפתעות מדליקותהכניסה חינם לקהל הרחב!
למידע על היריד ניתן להתקשר לקאנטרי :8-6336:8:
למידע נוסף על הדוכנים ניתן לצור קשר עם דוראל  SMS( :50-6806053או וואטסאפ בלבד ,תודה)

מרפאה

סדנה לאורח חיים בריא למטופלים עם סכרת וטרום סכרת  -תיפתח במרפאה בתאריך . 07.0
 .מפגשים ,אחת לשבוע ,ללא תשלום ,במרפאת בית יצחק בשעות .0::3:-.8:::
לפרטים ולהרשמה יש לפנות לצוות המרפאה.
בברכת בריאות ,צוות המרפאה

ספרייה

ביום חמישי  00.5הספרייה תהיה סגורה בגלל פעילות מיוחדת בבית הספר.
הספרייה נמצאת במתחם בית הספר מדרום לשער.
שעות הפתיחה :בימים שני וחמישי בין השעות .01:75-02:75
רותי

להתראות בספרייה 

6

מכתבים למערכת
זר לא יבין זאת -חוויות מערב יום העצמאות
לפני שבועיים חווינו ערב מהנה ביותר בהשתתפות כל חברינו ,ילדינו ונכדינו .תוכנית מהנה ומענגת,
קרוב לוודאי עבור כל הבאים .ניכר שהייתה השקעה רבה והתוצאות הרנינו את לבנו ...אך קשה
לדלג על הקושי שהיה לכל הזקנים והנכים להגיע ולנוע בשטח .למרות כל המאמצים שנעשו כדי
להתקרב עם מכוניות הנכים ,עדיין קשה מאד הייתה הליכה על חצץ ומכשולים ,גם למיטיבי לכת
ובוודאי לנו לזקנים ולנכים .לא ברור מדוע אי אפשר היה לעשות זאת על הדשא למען התחשבות
בכולם? ואם יש בעיה עם הדשא שליד אולם הספורט מן הראוי למצוא מקום שיש בו אפשרות
לכולם להגיע (כמו בשער חפר למשל) או לפחות לארגן קלנועיות שיביאו את כל המתקשים למקומם
בשלום? (כפי שנעשה בעבר בחגיגות ה 0:-לכפר).
מן הסתם יהיו עוד אירועים מקסימים שכאלה ואנו מקווים שלהבא ייקחו בחשבון את בני הגיל
השלישי ...והרביעי...
אהובה ורפי קרבס.

לאהובה ורפי קרבס
לקחנו לתשומת לבנו את ההערה.
בעתיד ,מומלץ לוודא במזכירות הוועד לפני כל אירוע בעניין הזה – כל חג וטקס מתנהל על ידי צוות
מתנדבים אחר.
הייתה הנחייה לסדרנים לתת לקלנועיות לעבור ,אך המשטרה מהסיבות השמורות עימה מנעה
מחלק מהקלנועיות לעבור.
אכן ,הייתה טעות שלא להיעזר בקלאבקאר של תושבים על מנת לעזור לאוכלוסייה שהייתה זקוקה
לכך.
תמיד יש מקום לתיקונים ולשיפורים.
לגביי המיקום :אנחנו כמארגני האירוע מצאנו לנכון לשנות את אתר האירוע כדי ליצור שינוי וכן כדי
לתת מענה לציבור הגדול של החוגגים (היו קרוב ל 0:::-חוגגים).
במגרש הכדורגל יש מגבלה של הדשא שהושקעו בו כספים רבים ,גן שער חפר לא מספיק גדול ,וגן
האס אינו ערוך מבחינה לוגיסטית.
לא נפרט את כל המגבלות ,האיסורים ,התנאים והבקשות שנאלצנו לקחת בחשבון בבואנו לבחור את
האתר המתאים.
בטוחים שלהבא יימצא מענה ותהיה התחשבות באוכלוסייה כולה.
תודה על ההערות
צוות יום העצמאות
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פרוייקט כרובית – שבועות 8800
אופים ואופות ,בשלנים ובשלניות ,ותיקים/ות וחדשים/ות...
החג הזה נכין (תושבי עמק חפר)  3:::פשטידות ,עבור אלה שאינם יכולים לבשל (לאוו דווקא
מסיבות כלכליות).
מה צריך לעשות?
 ..לבחור מתכון הטעים לכם.
 .0לקנות מצרכים ותבניות אינגלישקייק.
 .3ליצור קשר עם חנה מטרני שפיגל  :50-360385.ולאמור כמה תבניות תכינו.
 .0לאפות באהבה.
 .5להביא לנקודת האיסוף (פרטים על מיקום ועל שעה בהמשך).
 ..לשבת בארוחת החג מסופקים ,בידיעה שבזכותכם יש אנשים נוספים האוכלים ארוחת חג
מכובדת.
חג שמח וטעים,
חנה מטרני שפיגל

ברכות
ל"בנות" המרפאה שלנו
ברכות לקבלת תעודת הצטיינות לשנת 0:.0
מגיע לכן
רונית

פינת המודעה הקטנה
בית להשכרה בהרחבה ברח׳ השקד 05: .מ״ר כולל מרתף מתפנה
בחודש יולי.
בחור בן  ..מעוניין לבצע עבודות גינון
מכירת חזיות היסטרית! לכל הגילאים ,לכל המידות ,מסוגים שונים
וממבחר חברות מובילות ₪ 65 .לחזייה!
ביום שני  00.3: -.0.:: ,.0.5ברחוב האילנות  ,..אצלי .בואו!
למכירה הונדה סיוויק  0:.0יד ראשונה ,שמורה ,דגם ספורט.
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:50-056:335
אורני מורן

:50-3:8.630
:50-06006:6
:50-5.0:.8.
:50-088..36

