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

גיליון מס' 9015

משולחן הוועד

יום שישי ,י"ח בסיוון תשע"ח 9 ,ביוני 1098

עדכון על עבודות המתבצעות בתשתיות הכפר

דרך חפר מרכז ומתחם צומת שער הכפר
לאחר סיום דרך חפר מזרח (עד הצומת) הוטמנו קווי צנרת תת קרקעיים לניקוז מי הגשם משלושה
יעדים – הארוך שבהם מכיוון כפר ידידיה דרומה אל הצומת ,השני מדרך חפר מזרח מערבה אל
הצומת והשלישי מרחוב הרימונים לכיוון הצומת .בהמשך תונח צנרת תת קרקעית בתוך הצומת
ובתוך התעלה שבצפון דרך חפר.
במקביל מניחה בימים אלה האגודה החקלאית צנרת מים חדשה (שתחליף צנרת ישנה) בצדה הדרומי
של דרך חפר מרחוב הרימונים ועד צומת דרך חפר/השרון.
בשלבים הבאים תונח תשתית הוט שתועתק אל הצד הדרומי של הדרך ,תיבנה המדרכה בצד המזרחי
מכפר ידידיה לבית יצחק ,תוחלף צנרת המים בצד הצפוני של הדרך ותיבנה מדרכה חדשה בצד הצפוני
שתחבר את שני הצמתים (שער הכפר ודרך השרון).
העבודות הללו במתחם צומת שער הכפר ובכבישים היוצאים ממנו צורכות זמן רב ,הצומת והכבישים
היוצאים ממנו נסגרים בנתיב אחד לכל משך העבודות (להבדיל מהדרכים האחרות בהם בצענו עבודות
והתנועה הופנתה לכבישים אחרים ,לאזור זה אין כל דרך חלופית).
סגירה של נתיבים וחסימה של כבישים יוצרות לחצי תנועה באזורי העבודות ובכבישים החלופיים.
אנו מצרים על אי הנוחות הנגרמת ומבקשים מכולם לנהוג עפ"י ההוראות וההנחיות ,לנסוע במשנה
זהירות ולהתאזר בסבלנות המתבקשת!
ועוד הבהרות והערות המתחייבות משאלות העולות ע"י תושבים
תכנון חתך הדרך
הבהרנו בפעם הקודמת את השיקולים לקביעת מיסעת כביש של  6מ' בדרך השרון ,עם זאת עקב
שאלות נוספות שעולות מתושבים נדגיש שוב כמה נקודות (שתי הראשונות מתוך הנחיות משרד
התחבורה):
 הקו המנחה של משרד התחבורה בהנחיותיו המעודכנות מבוסס על מעבר מגישה היסטוריתשלפיה התשתיות נבנו סביב תנועתו של כלי הרכב אל הגישה המדגישה את נקודת המבט האורבנית –
בטיחותית ,סביב תנועתם של משתמשי הדרך "הרכים" הולכי הרגל ורוכבי האופניים.
 תפישה חדשה זו מעמידה את הבטיחות ואיכות החיים של התושבים והקהילה בראש סולםהעדיפות בתכנון התשתית התחבורתית והסביבה ,לפני השיקולים המסורתיים של קיבולת ,רמת
השירות ונוחיותו של הרכב הפרטי.
 דרך השרון חוצה את כפרנו לשניים ,הקושי לעבור מצד אחד למשנהו מוכר לרבים מאתנו ,רוחבמיסעה של  6מ' ימתן את המהירות בכביש ויאפשר חצייה בטוחה יותר במעברי החצייה שייקבעו
בסמוך לצמתים לאורכה של הדרך.
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 אני מציע לכולנו שנפסיק לראות בדרך זו 'כביש ראשי' ,כהגדרתם של רבים מהפונים אלינו ,ונעשהאת הנדרש והאפשרי כדי שתהיה זו דרך בתוך יישוב.
 ועוד דבר – אם היינו קובעים רוחב מיסעה העולה על  6מ' (שכאמור לא רצוי ולא מומלץ) היינונאלצים לוותר על שביל אופניים לפחות בחלקה הצר של דרך השרון.
מימון ותקציבים
היקף כלל העבודות שחלקן כבר בוצע (דרך חפר מערב ,רחוב הראשונים ודרך חפר מזרח) ואלה
המתבצעות כעת (דרך השרון – כביש  )0055ומתחם צומת שער הכפר ,יסתכם בכ 05.4-מיליון .₪
המקורות התקציביים לביצוע העבודות הינם:
 השתתפות המועצה האזורית בביצוע 'הכבישים הפנימיים' –  2.0מיליון .₪ השתתפות המועצה בעלויות הסדרת הניקוז בצומת שער הכפר (המחברת יישובים נוספים) – 255אלף .₪
 השתתפות הוועד והאגודה של כפר ידידיה בעלויות הניקוז והמדרכה –  255אלף .₪ השתתפות משרד התחבורה בעלויות שביל אופניים ,מדרכות והכביש בדרך השרון –  6.6מיליון .₪ השתתפות המועצה בעלויות שביל אופניים ,מדרכות והכביש בדרך השרון –  055אלף .₪ הלוואה בנקאית באמצעות המועצה –  0.0מיליון .₪ מקורות פנימיים של הוועד המקומי בעיקר מקרן היטלי הסלילה  0.6 -מיליון .₪כזכור פרויקט דרך השרון הוגש למשרד התחבורה באמצעות המועצה האזורית ובהזדמנות זו אודה
שוב לרני אידן על מאמציו החוזרים ונשנים עד שעלה בידו לשכנע את הנהלת המשרד בנחיצותו של
הפרויקט.
בברכה,
רמי בלו – יו"ר וועדת תשתיות
הרצל חסון – יו"ר ועד מקומי בית יצחק

בשבת הבאה 8.6.00 ,יתקיים הקונצרט הראשון בסדרה
רביעית כלי קשת 2 ,כינורות ,ויולה וצ'לו.
הקונצרט יתחיל בשעה ,00:65
חצי שעה לפני כן יוגשו קפה ועוגה ליד שולחנות בגן.
מיועד לתושבי הכפר הצעירים והבוגרים ,מוזמנים כולם.
יעל ברקאי.
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תרבות המרכז הקהילתי

אירועי שבוע הספר

תחרות הסיפור הקצר -השנה השמינית
יום ראשון  00.6.00בשעה  25:55בבית העם בבית יצחק
שמחים לארח את הסופר מאיר שלו באירוע סיום והענקת פרסים לזוכים בתחרות הסיפור
הקצר למבוגרים ונוער בעמק.
ליווי מוזיקלי :מקהלת בל קנטות.
מופק בשיתוף הספרייה האזורית עמק חפר שלוחת מרכז חפר ,בית יצחק וזית
אירוע השקת ספרים חדשים של תושבי עמק חפר
׳במלוא מובן המילה׳
חמישי  20.6.00ח' בתמוז החל מהשעה  00:65בדשא ליד בית העם בית יצחק
חגיגה של מילים ומוזיקה
בילוי לכל המשפחה עם הרבה יצירה ,אמנות ,קריאת שירה ,קפה טוב ומיני כיבודים.
מופק באהבה בשיתוף שלוחת מרכז חפר ,בית יצחק וזית.
לילדים
יום ראשון  6.6.00בשעה  00:55בבית העם בבית יצחק
שעת סיפור "בגדי המלך החדשים"
הצגת יחיד מפתיעה ומרגשת בעיבוד חדשני הנעזרת בבובות ותפאורה ההופכים את ההצגה
למופע מרהיב של בדים וצבעים.ההצגה מדגישה את תמימותם של הילדים וכוחם לחולל
שינוי .במרכזה ,ירון – ילד קטן ותמים ,היחיד שמעז לעמוד מול המלך ולומר לו אמיתות ללא
כחל ושרק ,ללא מסכות ,בצורה ישירה כפי שרק ילדים יכולים.
יום שלישי  08.6.00בשעה  00:65בבית העם בכפר חיים
הצגה "נעלי הקסם של יאיר"  -קסם הריקוד האירי במיוחד לילדים
מופע מחול חדש שייסחוף את הילדים למסע מרתק וקצבי אל עולם הריקוד האירי.
למבוגרים

ביום חמישי  04.6.00בשעה  25:65במועדון קיבוץ מעברות
"לכו אתם" ג'קי לוי ואריאל הורוביץ
כשקיבוצניק מצפון תל אביב נפגש עם ירושלמי מבת ים -מנקודת מבטם של אריאל הורוביץ וג'קי לוי
מתגלה הוויה ישראלית מוכרת אך גם קצת אחרת.
ג'קי ,שמתרפק על משחקי כדורגל בישיבה התיכונית ,ועל הגופיה שהפכה לציצית ,מוכן לנסוע עד קצה
העולם כדי למצוא את הסיפור הכי יהודי.
אריאל ,שגדל בתל אביב של משוררים וסנדלים ,גורר את 'רנה' כוכבת  -הוליוודית ,לרומן ישראלי
במוצקין ,ומחפש רקפות בין הסלעים.
המפגש בין השניים בא לעולם בפסטיבל הפסנתר ,ומאז חותם  05שנים של הופעות מצליחות.
ביום רביעי  25.6.00בשעה  20:65בקפה גרציא (תמונה)
מופע של דנה ברגר
מחיר  ₪ 05לפני המופע  85 ,בערב המופע
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מועדון  06ונהנים
 ביום שלישי  0.6בשעה  00:00במועדון פייס הרצאתו של חזי פוזננסקי "קסם הכסף" סיפורי
ארץ ישראל ב"ראי" שטרות הכסף.
 יום שלישי  02.6בשעה  00:55במועדון לחבר בקיבוץ מעברות מפגש עם יניב שטרייפלד.
הנושא :סיפור מאת יצחק בשביס זינגר "האמת המרה".
החוג לתרבות הלאדינו  -סדרה שנייה
יום שני  ,00:65 8.0.00במועדון חברים בבורגתה (פתוח גם לחברים שלא השתתפו בסדרה הראשונה)
שלושה מפגשים .הרשמה בתשלום במח' ותיקים ובמרכז הקהילתי 58-8000006 ,58-0800664

ספרייה

ספרים חדשים בספרייה

לנוער
שי ועגנון הסייף – ש"י עגנון ושי צ'רקה
תיאטרון הילדים – שלומית הרטמייר
רדת החשכה – מורגן רודס
באמצע הרחוב – רועי סלמן
נפילת הממלכות – מורגן רודס
דרמה – ריינה טלגמאייר
אביב המורדים – מורגן רודס
לאמץ אחות – אירית שטייף שושני
גאות קפואה – מורגן רודס
גורלו של אפולו  – 6המבוך הבוער – ריק ריירדן
סופת הבדולח – מורגן רודס
טובי לולנס – טימותה דה-פומבל
שילטון הנצח – מורגן רודס
מנהרת הזמן  02עושה הנפלאות – גלילה רון-פדר-עמית
למבוגרים
לילה בצומת – ז'ורז' סימנון
הנשים שעל החוף – טובה אלסטראדל
סוף המשמרת – סטיבן קינג
לא אמא שלי – תומס ה' אוגדן
היה היתה – יעל נאמן
יורשי הארץ  – 2אילדפונסו פלקונס
תקלה בקצה הגלקסיה – אתגר קרת
אופוריה – לילי קינג
 – 0,205אילן הייטנר
נורת'נגר אבי – ג'יין אוסטן
כחול הירח – סימונה ואן דר פלוכט
החוקים של מוזס – איימי הרמון
באהבה כמו בשנאה – כריסטינה לורן
בעיקר אותך – מיה שרידן
השמים שלנו – לוק אולנאט
ממשיכה בדרכי – ג'וג'ו מויס
לורד ג'ון השטן – דיאנה גבלדון
הספרייה נמצאת במתחם בית הספר מדרום לשער.
שעות הפתיחה :בימים שני וחמישי בין השעות .03:91-03:91
ניתן לשלוח הזמנות ,בקשות ,הודעות וכו' לsifriya@beit-yitzhak.org.il :

הרמאית הישרה – טובה ינסון
המשת"פ – פול בייטי
הסיפור של היהודים – סיימון שאמה
ניסויים פתוחים – אורלי סיגל
בית בלגראנד – פאולינה סיימונס
עוד אני פוסע – יהורם גאון
ליופי ונשגב ליבו ער – עידו בסוק
בית פושקין – אנדריי ביטוב
המרד נגד הגלובליזציה – נדב איל
גבר אישה ציפור – איריס אליה כהן
חשומה – סיגל אביטן
רצח בבית האדום – אלון חילו
מלאכים בשמיים – רוברט גנדט
אושר למין האנושין – פ"ז רייזין
המכתב האבוד – ג'יליאן קנטור
עם בוא השקיעה – נורה רוברטס

רותי

להתראות בספרייה 
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נוער בית יצחק
שמחה להציג את תכנית קיץ !2500
*רישום :פעילויות התנועה  -דרך אתר התנועה ,שאר הפעילויות דרך אתר המועצה.
* הקו הצהוב לים :הורחב ל 6ימי פעילות בשבוע (א,ג,ה) יציאה ב 00:55חזרה
ב06:55
* הקו למזרח העמק :פיילוט חדש :פעמיים בשבוע .איסוף :גוש חי״ה ,בית יצחק -
עולותיים ,בת חפר .יציאה ב 08:55חזרה ב 50:55ופעם נוספת הפוך (יציאה
מהמזרח אלינו וחזרה בלילה לשם)
* ייתכנו תוספות ושינויים
קיץ שמח ובטוח לכולנו!
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 886-5828658
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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 יצחק
את שעות הפתיחה של הבריכה ניתן למצוא באתר האינטרנט שלנו ,או בטלפון 58-0600585

שיעורי ה  TRXשל קאנטרי בית יצחק
בואו ליהנות מאימון אקטיבי למתחילים ומתקדמים כאחד!
יום ב' –  – 00:00עפרי קרווסר
יום ד' –  – 0:65קרן אפרים
יום ה'  – 00:00 -עפרי קרווסר
אין צורך בידע קודם עם !TRX
כניסה לשיעור כלולה בעלות מנוי כושר בקאנטרי
למידע ופרטים נוספים :קאנטרי בית יצחק ,המגדל  ,25מושב בית יצחק .58-0660585

פינת המודעה הקטנה
להשכרה למטרת משרד/קליניקה כ  055מ"ר .מיקום יפה ושקט.
בחורה צעירה מחפשת מישהי מהמושב להליכות משותפות בשעות
אחה"צ /ערב( .רצוי מאזור בית הספר).
להשכרה בית ברחוב הוורדים .כניסה מיידית.
נערה אחראית ובוגרת בת ( 00.0עולה לכיתה י') מעוניינת לשמור על ילדים.
בחופש הגדול פנויה כל השבוע.
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505-0262686
504-8400560
502-6000050
502-8044564

