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גיליון מס' 1093

יום שישי ,ד' בסיוון תשע"ח 18 ,במאי 2018

משולחן הוועד
עדכון על עבודות בדרך השרון (כביש  )5700והודעה על העתקת תחנות אוטובוס

העתקה זמנית של תחנות אוטובוסים
כפי שנמסר בהודעות הקודמות ,העבודות מתבצעות בשלבים ונערכות במקטעים (בין צמתים) כדי
לצמצם פגיעה בשגרת חיי התושבים .עם זאת אנחנו נאלצים להעתיק זמנית את כל תחנות
האוטובוסים הממוקמות בדרך השרון ולהציבן בדרך השדות לכל תקופת הביצוע.
בימים הקרובים לאחר קבלת אישוריהם של משרד התחבורה וחברת 'קווים' יפורסם תרשים
תחנות האוטובוס (של חברת 'קווים') ומיקומן הזמני בדרך השדות.
התרשים והמועד המדויק של הסטת האוטובוסים לדרך השדות יועברו לתושבים באמצעות
וואטסאפ ,מיילים ומעל דפי השבוע בכפר.
הבהרות והערות המתחייבות משאלות העולות ע"י תושבים
תכנון חתך הדרך
גבולות זכות דרך השרון ,כפי שפורטו בעבר מעל דפי השבוע בכפר ,משתנים מרוחב של  15מ'
(מהראשונים עד כיכר בית הספר) לרוחב של  12מ' (מהכיכר עד רחוב התמרים) ולרוחב של  10מ'
בלבד (מהתמרים ועד צומת דרך חפר) .ברוחב משתנה זה של גבולות זכות הדרך נדרשו המתכננים
לשלב מיסעת כביש ברוחב קבוע לאורך כל ציר הדרך ואילו מידת רוחבם של השוליים (בצד
המזרחי) והמדרכה ושביל אופניים (בצד המערבי) הותאמה למגבלות זכות הדרך.
רוחב מיסעת הכביש שנקבע לכל אורכו עפ"י התכנון ,הינו  6מ' ,רוחב זה מותאם עפ"י הנחיות
התכנון של משרד התחבורה ,לסוגי כלי הרכב הנעים ברחוב ,כולל אוטובוסים ומשאיות ,ולמהירות
המותרת בו  50 -קמ"ש.
שימור עצים בדרך השרון
העבודות מתבצעות בלווי אגרונום שבשלב ראשון ערך סקר על כל העצים בדרך השרון .כדרכנו
בפרויקטים הקודמים וכמתחייב אנחנו משתדלים לשמר את כל הניתן והראוי לשימור עפ"י חוות
דעתו והמלצותיו של היועץ .בציר שביל האופניים המתוכנן לא יהיו כמובן עצים .לעומת זאת עצים
המצויים במיקומה של המדרכה נשמרם גם על חשבון היצרות המדרכה .עצים המהווים מפגע
בטיחותי במיקומם הנוכחי אך ניתן וראוי להעתיקם (עפ"י המלצת האגרונום) יועתקו .במקטע
הראשון המצוי בעבודה (מהראשונים עד רחבת הבנים) אנחנו מצליחים לשמר את כל העצים
המצויים בצד המערבי ואילו את  5עצי סיסם הודי הנמצאים בשוליים המזרחיים נאלץ לעקור
וזאת עקב מצבם (שורשיהם מעל למפלס הדרך) ומיקומם.
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תזכורת לשלבי העבודות לקטע בין הראשונים לכיכר
מקטע  -1מרחוב הראשונים עד רחבת הבנים דרום
.1
מקטע  - 2מרחבת הבנים דרום עד רחבת הבנים צפון
.2
מקטע  - 3מרחבת הבנים צפון עד רחוב המגדל
.3
מקטע  - 4מרחוב המגדל עד הכיכר ברחוב האילנות (בית הספר)
.4
במהלך העבודות ייסגר כל מקטע לתנועת כלי רכב ,לשבועיים עד ארבעה שבועות.
מועדי סגירת מקטעי הכביש:
בימים א' – ה' :בין השעות 8:30-17:30
בימי שישי :בין השעות 8:30-14:00
מעבר לשעות המפורטות הכביש יהיה פתוח לתנועה.
בעת סגירת הכביש תתאפשר כניסה עם כלי רכב רק לתושבי הרחוב ,המעבר להולכי רגל יהיה
מוסדר.
תחנות להסעת תלמידים ,תישארנה במקומן וככל שיהיו שינויים נדווח בהתאם.
אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומבקשים את שיתוף הפעולה שלכם.
בברכה,
הרצל חסון – יו"ר ועד מקומי בית יצחק

רמי בלו – יו"ר ועדת תשתיות

הודעות הוועד
 כל מי שקיבל תלבושות למופע יום העצמאות ולא החזיר עדיין,
מתבקש להחזיר מכובס.
דיסק של מופע יום העצמאות
עקב בקשת תושבים רבים אנו נערכים לשיכפול דיסק של המופע.
עלות הדיסק ₪ 10
המעוניינים יירשמו במשרד הוועד במהלך השבוע.
השיכפול יתקיים בתנאי שיהיו מספיק מעוניינים.
מזכרת נפלאה ומרגשת מאירוע מיוחד!

תרבות

אנחנו שמחים לבשר על פתיחת סדרת פעילויות המיועדות לדור הביניים
( ,55-30פלוס 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  30.5בשעה  20:30בבית העם ,ערב פתיחה שלא יישכח!
פרטים נוספים בוואטסאפ ובדף הפייסבוק של בית יצחק
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שבועות בלבן :והפעם בסימן כמעט 80
חברים יקרים ,כמיטב המסורת נפגש לבושים בלבן לחגיגת שבועות
קהילתית שתיערך ביום ראשון ה 20 -במאי בשעה  17:30במגרש בשער
חפר .
מה בתוכנית?
 מופע רב גילאי בהשתתפות בני הכפר כולל תצוגה חקלאית. שוק איכרים שבו יציגו וימכרו חברינו וחקלאינו ממיטב תוצרתם. תחבורה מבית המלוכה :סוס וכרכרה (חפשו את התחנה).עמותת כלבי החופש (עלות חבילת אימוץ ) ₪ 750
 פינת אימוץ כלבים 20כלבים חמודים מחכים לכם ....לכל אחד הסיפור שלו...
 מזנון משותף פרי עמלנו (פירוט בהמשך). בית קפה מבית עגלה של קפה (בתשלום) :קפה מפנק ,משקאות חמים ,אייס והמוןפינוקים.
 תערוכת ענפים חקלאיים שבו יוצגו מגוון מכונות וענפים חקלאיים. 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 למזנון המשותף
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 -ט :כריכים טעימים ,מאפים ,בורקסים ופשטידות.
שמות משפחה המתחילים באותיות י -כ :פלטות ירקות חתוכים.
שמות משפחה המתחילים באותיות ל-ס :פלטת פירות מוכנים להגשה.
שמות משפחה המתחילים באותיות ע-ת :עוגות מוכנות להגשה (חתוכות ומסודרות בגביעי נייר).
להתראות ,צוות שבועות
רוצים להיזכר
בקסם שקרה בשנה שעברה?
סרקו את הברקוד:
באדיבות הצלם:רועי אלמוג

ב 20 -במאי כולנו בלבן  -יוצרים את הקסם מחדש
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נוער בית יצחק
״ראיתי את הראיון איתך ,וכל מה שחשבתי עליו זה הסיפור של הברווזון המכוער.״
נטע צוחקת-״אבל את מבינה שהילדה הזאת לא הפכה לברבור? היא תמיד הייתה! את מבינה שלא השתניתי מאז
שאני ילדה? אני נראית בדיוק אותו הדבר… לא הפכתי להיות יפה .אני תמיד הייתי .הדבר היחיד
שהשתנה זאת הידיעה שלי ,ההבנה שלי ,שמגיע לי ,וזה צריך להיות ככה״( .מתוך ראיון של נטע
ברזילי/גיא פינס)
אני שמחה שנטע זכתה באירוויזיון לא רק בגלל שהיא סופר-מוכשרת ,מגניבה ,שהשיר שלה מדבר על
קמפיין #גםאני הכל כך חשוב נגד אלימות והטרדות מיניות וכי לא זכינו כבר  20שנים ,אלא בעיקר כי
נטע ,מייצגת דבר שאני מאמינה בו .היא לא מייצגת את ״האחר״ או ״המוזר״ ,היא נותנת לעצמה
לגיטימציה להיות היא ,ולא להשתנות לפי ציפיות כלשהן או סטנדרטים שהחברה מציבה לנו .הנטייה
הטבעית שלנו היא ״ליישר קו״ לפי מה שמצפים מאיתנו ,חיצונית ופנימית והרבה פעמים זה לא מתאים
לנו .כמה קשה לקום ולעמוד נגד משהו שאמרו לנו  -גם אם בלב שלם אנחנו חושבים אחרת? כאן מגיע
המקום שלנו ,המבוגרים ,ההורים ,האחים הגדולים לחנך אחרת ,להטמיע מגיל קטן שכל אחד שונה,
ואחר ,וחושב אחרת .ושזה בסדר.
אחת הנערות שנהרגו בשיטפון בנחל צפית התריעה בפני חברותיה מפני הסכנה הטמונה בטיול
"זה להתגרות בגורל .אנחנו נמות ,אני רצינית" ,לא מאמינה שאני אשכרה יוצאת לטיול במזג אוויר הזה.
זה לא הגיוני שנלך למקום שהכל שם שיטפונות״ אבל היא הלכה עם כולם ,בלי לעשות משהו עם האמת
שלה .כי זה קשה .כי לקום נגד כולם זה כמעט בלתי אפשרי .כי מחנכים אותנו להיות חלק ממשהו .ואין
בעיה להיות חלק ממשהו  -אם אנחנו יודעים שבתוך המשהו הגדול  -כל אחד הוא אחר .בכל תמונה
שלמה יש צבעים רבים .בואו נחנך לשיווין ולאינדיבידואליות .אני זה אני  -ואתה זה אתה .ועדיין אנחנו
יכולים להיות אנחנו.
מאחלת לסניף שלנו להמשיך להיות אגם עם כל כך הרבה ברווזונים יפים ומיוחדים.
תאריכים לחודש מאי:
*  22.5פעולה
*  26-25.5טיול שכבת ח׳
*  29.5בנוסף לפעולה הרגילה  -תתקיים פעילות לילדי גן חובה  -ג׳
*  - 31.5יתקיים הפנינג בנייה מחנאית בסניף לילדים ,ולילדים בנפשם! שריינו את

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

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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הקיץ חוזר ואיתו עונת הקונצרטים שלנו.
לפניכם תאריכי הקונצרטים שיתקיימו השנה,
נא שימרו את התאריכים ובואו ליהנות מבריזה ,מקפה ,מעוגה וממוסיקה משובחת.
יום שבת  – 9.6.18רביעית כלי קשת 2 ,כינורות ,ויולה וצ'לו.
יום שבת  – 7.7.18מופע אופרה ספרדי – אירית שטארק זמרת ,בליווי גיטרה..
יום שבת  – 11.8.18קונצרט קלסי לכלי נשיפה ממתכת.
כל הקונצרטים יתחילו בשעה  ,17:30חצי 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  2,500מילים 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 21 :במאי .2018
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'  17.6.2018בשעה  20:00בבית העם בית יצחק
בהשתתפות הסופר מאיר שלו.

מועדון  60ונהנים






ביום שלישי  22.5במועדון פייס בשעה  17:15ירצה משה פלדינגר ,קצין חקירות במשטרת
ישראל בדימוס .הנושא :תקשורת בין אישית -חוקר נחקר .מה אפשר ללמוד משפת הגוף.
ביום שלישי  29.5בשעה  17:15במועדון פייס ירצה ישי שמידוב ,תושב הכפר.
הנושא :רשמי טיול לאיסלנד הארץ הנידחת .במהלך ההרצאה יוקרנו צילומים עם הסברים
קצרים על נושאים שונים הקשורים לאי הגדול והמיוחד הזה .ננסה להבין כיצד הטבע
ותופעות געשיות מכתיבים את חיי היום יום של תושביו.
ביום שלישי  5.6בשעה  17:15במועדון פייס הרצאתו של חזי פוזננסקי "קסם הכסף" סיפורי
ארץ ישראל ב"ראי" שטרות הכסף.
יום שלישי  12.6בשעה  18:00במועדון לחבר בקיבוץ מעברות מפגש עם יניב שטרייפלד.
הנושא :סיפור מאת יצחק בשביס זינגר "האמת המרה".
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בית הכנסת

תיקון ליל שבועות
22:45
23:00
00:00
00:15
01:00
01:15
02:00
03:00
04:00
04:30

סדר הלימוד בבית הכנסת של הכפר בליל החג ,מוצ"ש 19.05.18
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  18:30 :הדלקת נרות  19:13שחרית08:00 :
ליל התקדש החג יום שבת , 19.05.18 ,שעה 19:00
הדלקת נרות לכבוד החג בחזרה מבית הכנסת ,לא לפני 20:00
מדליקים מנר שהודלק בערב שבת "נר נשמה" ומעבירים מאש לאש
שחרית יום א' 08:00
 09:00קריאת מגילת רות ממגילת קלף
יזכור 09:45
 10:30טקס קבלת התורה וקריאת עשרת הדיברות לילדים  .שי מתוק לכל ילד שישתתף.
מנחה של חג 19:00
בברכת חג שמח ,ועד בית הכנסת

מועצה אזורית

קול קורא להשתתפות בפרויקט "מתחברים לנוער בחופים"
אנו מזמינים אתכם לקחת חלק בפרויקט אשר יפעל בקיץ הקרוב ,זו השנה הרביעית.
מטרת הפרויקט לייצר נוכחות בוגרת בחוף וכתובת לפנות אליה בעת הצורך ,להיות שם עבור בני
הנוער וליצור עבורם אווירה מוגנת ובטוחה העשויה להפחית התנהגויות סיכון.
נשמח אם תצטרפו אלינו!
הפרויקט יתקיים בחודשים יולי-אוגוסט בימים ה'-ו' ,בין השעות  22:00-3:00בחוף בית ינאי,
ויופעל ע"י אנשי מקצוע  -עובדי נוער ,עובדים סוציאליים והורים מתנדבים.

המעוניינים להתנדב מתבקשים להירשם לאחד ממפגשי ההכשרה
שייערכו במרכז הקהילתי האזורי במועצה:
יום רביעי 19:00-21:30 - 6.6
יום שני 19:00-21:30 - 11.6
להרשמה ופרטים נוספים –
צליל דינאי לוי ,רכזת נוער בסיכון ותכנית להב"ה ,מחלקת הנוער
tslil.noar@gmail.com 09-8981557
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המועצה תסבסד העונה לתושבי עמק חפר את עלות החניונים בחופי הים מכמורת ונעורים.
מנוי עונתי משותף לשני החופים יעלה  ₪ 160לרכב ראשון ו ₪ 50-לרכב שני של המשפחה.
את המנוי ניתן לרכוש במשרדי הנהלת החוף ,במכמורת או בנעורים ,כנגד הצגת תעודת זהות עם
כתובת מגורים בעמק חפר.
תושבים שרכשו מנוי במחיר גבוה יותר מוזמנים לפנות למשרדים כדי לקבל החזר.
בנוסף ,חשוב לציין כי בשני החופים המועצה הכשירה מגרשים שבהם החניה בחינם
(מי שלא רוכש מנוי ,מוזמן ליהנות מהם על בסיס מקום פנוי).
מאחלים לכם עונת רחצה נעימה ובטוחה!

יריד שבועות היום!
יום ו' 16:00 – 10:00 ,18.5.18
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 09-8338090
למידע נוסף על הדוכנים ניתן לצור קשר עם דוראל  SMS( 052-8978453או וואטסאפ בלבד ,תודה)

הקיץ מתקרב אלינו בצעדי ענק!
בואו ליהנות מהבריכה הגדולה באזור
מסלולי שחייה רחבים
מדשאות נעימות ונקיות
מחירים אטרקטיביים לתושבי בית יצחק
 נשמח לראותכם – קאנטרי בית יצחקאת שעות הפתיחה של הבריכה ניתן למצוא באתר האינטרנט שלנו ,או בטלפון 09-8388090
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מרפאה

סדנה לאורח חיים בריא למטופלים עם סכרת וטרום סכרת  -תיפתח במרפאה בתאריך . 23.5
 6מפגשים ,אחת לשבוע ,ללא תשלום ,במרפאת בית יצחק בשעות .20:30-19:00
לפרטים ולהרשמה יש לפנות לצוות המרפאה.
בברכת בריאות ,צוות המרפאה

ספרייה

ביום חמישי  24.5הספרייה תהיה סגורה בגלל פעילות מיוחדת בבית הספר.
הספרייה נמצאת במתחם בית הספר מדרום לשער.
שעות הפתיחה :בימים שני וחמישי בין השעות .19:30-16:30
רותי

להתראות בספרייה 

הודעות

חוגגים  80ליהורם טהר לב
ערב מיוחד יתקיים באולם המופעים בגן שמואל ביום שישי  25.5בשעה .21.30
הערב בהנחייתו של יורם רותם מגלי צהל ויהורם טהר לב.
משתתפים יוצאי להקת מגפיים ולהקת פינה בעמק
המחיר  - ₪ 50המקומות אינם מסומנים.
מוזמנים לבוא וליהנות!
אבי רוזנבלום – "מגף אחד חלוץ"

ביום שישי הבא ה  25.5.18תיערך מסיבת חתונה בחצר בייתנו ברח׳ הגנים ליד גן האס.
לכל שכנינו ,אנו מבקשים להודות מראש על ההבנה וההתחשבות.
מאחלים רק שמחות לכולם .
תודה ובאהבה ,משפחת פאסי
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