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גיליון מס' 6901

יום שישי ,כ"ה בסיוון תשע"ח 8 ,ביוני 1968

משולחן הוועד

לשאול מקורי  -דברי סיכום ופרידה עם סיום כהונתו כמנכ"ל האגודה
שאול סיים השבוע את תפקידו כמנכ"ל האגודה החקלאית בית יצחק  -שער חפר לאחר  51שנים.
במהלך כהונתי ,כיו"ר הוועד המקומי ,זכיתי לפעול יחד עם הנהלות האגודה החקלאית הנבחרות ועם
שאול כמנכ"ל ,בתחומים רבים.
שאול היה שותף חשוב לדרך ארוכה.
נאמן לרוח מייסדי הכפר וממשיכיהם במשך עשרות השנים ,שראו את האגודה יסוד חשוב וחזק לא
רק לנושאים המשקיים ,החקלאיים והכלכליים אלא גם לפעילות הקהילתית הרחבה ,פעל שאול לחזק
את השותפות בין האגודה לוועד המקומי.
לתחומים רבים בכפר נקודות השקה בין הוועד לאגודה .התנהלותם ודרך פועלם של נציגי המוסדות
(האגודה והוועד) היא זו שתכריע אם יהיו אלה נקודות חיבור והפרייה או שמא נקודות חיכוך ומשבר.
עם הנהלות האגודה שאיתן שיתפתי פעולה במשך שנים רבות ,כששאול שימש מנכ"ל האגודה ,הצלחנו
למצוא בנקודות ההשקה הללו את המחבר והמפרה גם אם היו לעתים חילוקי דעות ואי הסכמות כפי
שאדגים כאן:
 כשמצבה הכלכלי של האגודה ,בתחילת שנות האלפיים ,הורע ויכולותיה להמשיך במסורת הסיועלפעילות הקהילתית הצטמצמו ,וכתוצאה מכך נגרע סכום משמעותי מתקציבו של הוועד המקומי,
לא נפגמו יחסיהם של שני המוסדות ושיתוף הפעולה נמשך כבעבר.
 באותן שנים ,כאשר ענפי חקלאות מרכזיים הצטמצמו ומבני משק התפנו ,הותאמו אלה לשימושיםמסחריים המתאימים לסביבה תוך התחשבות בשלוות חייהם של התושבים.
 ולאחרונה ,כשהוסדר המתחם העסקי של האגודה ,הכולל חנייה ,כבישים והסדרי תנועה וגינון,נעשה הדבר בשיתוף פעולה מלא איתנו וכלל גם את מתחם מוסדות הוועד.
אך מעל לכל האמור ,אציין שני נושאים שהשלכותיהם רחבות היקף והשפעותיהם ארוכות טווח,
ושתביעות אצבעותיו של שאול ניכרות בהם באופן בולט:

הרחבת היישוב

שיתוף הפעולה ההדוק והפורה בין הנהלת האגודה והוועד המקומי ,שבבסיסו ראייה משותפת של
טובת הקהילה כולה ,חברי אגודה ותושבים שאינם חברי אגודה ,הניח את היסוד הקהילתי להרחבת
היישוב ,שאת חיוניותה אנחנו רואים כיום בכל פעילות קהילתית בכפר.
 541משפחות צעירות של בני ובנות תושבי הכפר וילדיהם הביאו משב רוח רענן וצעיר לחיי קהילתנו
בכל תחום ,בכל פעילות ובכל גיל.
שני מאפיינים קהילתיים ייחודיים היו להרחבה של בית יצחק – שער חפר:
 הטמעתה בתוך היישוב ,חלקה בנחלות וחלקה במספר מקבצים ברחבי הכפר.– פתיחתה גם לתושבים שאינם חברי אגודה.
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לשאול ,שהיה הרוח החיה במוסדות התיכנון ובמינהל מקרקעי ישראל ושימש כמוציא לפועל הראשי
במימושה של ההרחבה ,הנחשבת ובצדק למוצלחת במיוחד ,שמורה מניית יסוד!

מאבקי הגבולות מול עיריית נתניה

פעמיים פעלנו כתף אל כתף ,הנהלת האגודה והוועד המקומי ,לסיכול דרישות ההשתלטות של עיריית
נתניה על קרקעות חקלאיות במערב הכפר.
השתתפנו יחדיו בישיבות במועצה האזורית ,בדיונים בוועדת הפנים של הכנסת ,בישיבות של ועדות
חקירת הגבולות שמונו ע"י שר הפנים ,נפגשנו עם בעלי מקצוע מתחומים רבים ,ניסחנו במשותף
ניירות עמדה ,סיירנו עם מקבלי החלטות ולבסוף הצלחנו לעמוד איתן מול עיריית נתניה.
שותפים רבים להישג זה (שמשמעותו בולטת מאוד ביחס להיקפם של השטחים שננגסו מיישובים
אחרים ,שאינם רחוקים מאתנו) אך ללא עקשנותו ,התמדתו ,ונחישותו של שאול בשילוב הידע
והמקצועיות שלו ,ספק אם היה מושג!
שאול ,תודה על כל פועלך המבורך לכפרנו.
בברכה ,הרצל חסון ,יו"ר הוועד המקומי

תרבות

מחר ,שבת ה 8...59 -יתקיים הקונצרט הראשון בסדרה
רביעית כלי קשת 2 ,כינורות ,ויולה וצ'לו.
הקונצרט יתחיל בשעה ,53:71
חצי שעה לפני כן ,יוגשו קפה ועוגה ליד שולחנות בגן.
מיועד לתושבי הכפר הצעירים והבוגרים ,מוזמנים כולם.
יעל ברקאי.

מועדון הסנדביץ' יצא לדרך!
ביום רביעי שעבר נולדה מסורת חדשה בכפר :קם מועדון הסנדביץ' –
מפגשים לדור הביניים של תושבי בית יצחק.
היה כיף לראות את האנשים הרבים שהגיעו לערב תיאטרון פלייבק מחיי הכפר וצחקו יחד כשקבוצת
הוואטסאפ "מה בוער" ,הפסקות החשמל ,העדלאידע ,הבן הממשיך ,הגניבות ,השאלה הנצחית "למי
אתה שייך?" ,התחרות עם גוש חי"ה ומלי האחת והיחידה חברו להצגה משעשעת .הפרגון והתגובות
שקיבלנו הוכיחו שפעילות כזו אכן נחוצה כאן.
אז אנחנו ממשיכים :יורם שלום נידב את "יקב אלכסנדר" המקסים לפעילות הבאה ,שתתקיים סביב
ט"ו באב ,חג האהבה .כאן אנחנו זקוקים לכם :נשמח לרעיונות לערב כזה ולכוחות נוספים ,מלאי
מוטיבציה ואנרגיה ,שיצטרפו אלינו לוועדה ולעשייה.
כי מסורת היא מסורת ,ואת החגיגה הזו מוכרחים להמשיך.
מחכים לכם ,ענת בן זאב ,אירית כהן ,ענבל פרי וירון שלו
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תרבות המרכז הקהילתי

אירועי שבוע הספר
תחרות הסיפור הקצר השמינית
ביום ראשון ,ד' תמוז תשע"ח  ,71.2.6.71 -בשעה  6.:..נקיים בבית העם ,זו השנה השמינית את
אירוע סיכום תחרות הסיפור הקצר של עמק חפר בהשתתפות:
הסופר מאיר שלו
ליווי מוסיקלי – מקהלת 'בל קנטות' בניצוחו של מיכאל שני.
בחלק השני של הערב יוכרזו שמות הכותבים ויצירותיהם.
השנה נשלחו אלינו  66סיפורים מ 71-יישובים בשתי קטגוריות -מבוגרים ונוער .צוות השופטות קורא,
בוחן ובוחר את הסיפורים המצטיינים וכותביהם יזכו בשוברים לקניית ספרים .למשתתפים בתחרות
יוענקו ספרים עם הקדשה וחתימה של הסופר.
המועצה האזורית עמק חפר -הספרייה האזורית ,משרד התרבות והספורט,
המרכז הקהילתי ,זית ,וועד מקומי בית יצחק.

הכניסה חופשית

אירוע השקת ספרים חדשים של תושבי עמק חפר
׳במלוא מובן המילה׳
חמישי  85...59ח' בתמוז החל מהשעה  53:71בדשא 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 שלישי  58...59בשעה  53:71בבית 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  54...59בשעה  81:71במועדון 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 הגופייה 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  51שנים של הופעות מצליחות.
ביום רביעי  81...59בשעה  85:71בקפה גרציא
מופע של דנה ברגר
מחיר  ₪ 31לפני המופע  ₪ 81 ,בערב המופע.
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מועדון  06ונהנים
 יום שלישי  58..בשעה  59:11במועדון לחבר בקיבוץ מעברות מפגש עם יניב שטרייפלד.
הנושא :סיפור מאת יצחק בשביס זינגר " -האמת המרה".
 יום שלישי  58..בשעה  53:51במועדון פייס הרצאה של אילנה שנבל ,תושבת הכפר.
הנושא :חיים בדו קיום בעיר מעורבת  -דוגמא מרמלה.
 יום שלישי  8...בשעה  53:51במועדון פייס ,הרצאה של טובי גולן" :מגש הכסף ונתן
אלתרמן".
קיץ תרבותי "סבא-בא"

"גוליבר"

מחזה מאת נגה אשכנזי בהשראת ״מסעי גוליבר״ של ג׳ונתן סוויפט

תיאטרון גשר ,תל אביב-יפו יום שישי ה ..3.59 -בשעה 55:11
הרכיבו משקפיים והצטרפו למסע אינטראקטיבי בלתי נשכח .בבכורה עולמית – לראשונה הצגת ילדים
בשילוב טכנולוגיה חדשנית! חוויית תיאטרון ראשונה מסוגה בעולם המשלבת טכנולוגיית מציאות
רבודה ( )Augmented Realityעם הופעה חיה על הבמה .עולם עשיר של אנימציה פוגש שחקנים על בימת
התיאטרון ,ויחד הם יוצרים חווית מציאות חדשה וקסומה.
מחיר למשתתף –  ₪ 581כולל :הסעות הלוך ושוב וכרטיס כניסה .ההצגה מתאימה לילדים מגיל 3
** לאחר ההצגה יינתן זמן חופשי לארוחת צהריים ** שעת חזרה משוערת מתל אביב57:71 :
ההרשמה במשרד הוועד בתשלום בלבד .מספר המקומות מוגבל! כל הקודם זוכה!
* ביטול השתתפות עד  3ימים לפני האירוע יחויב בתשלום *

בית הכנסת

עלה נעלה
כאשר בני ישראל הגיעו לפני הכניסה לארץ ישראל נפלה רוח נכאים בעם .המנהיגים שלהם סיפרו להם
כמה קשה יהיה להם להתמודד עם יושבי הארץ ואלו מלחמות מחכות להם .רוח העם נשברה והעם
יושב ובוכה ואפילו קמה קבוצה או מפלגה שאומרת "נשובה למצרים"! אחרי כל מה שהם עברו עד
שיצאו ,אחרי חגיגת הפסח ,המעבר בים סוף ואפילו מעמד הר סיני! העם מוכן לחזור לעבדות ובלבד
שלא יצטרך להתמודד ...רק שני מנהיגים (יהושע וכלב) עומדים מול כולם ואומרים את המשפט הנצחי
"עלה נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה"
כל אחד יכול להגיע אל "הארץ המובטחת" ,שהיא יעד ,מטרה או אתגר אם רק יסכים להתמודד ולא
יצפה לה על מגש של כסף.
ערב שבת פרשת שלח לך מרגלים
הרב שיר
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נוער בית יצחק
להיות מדריך זה לא סתם כך ,זה יחס של תן וקח.
להיות מדריך זה להיות חצי פעולה שוטר ,זה להתמודד עם קולות של בכי וקוטר.
להיות מדריך זה לעבוד סביב השעון ,זה להוציא את הגרון.
להיות מדריך זה מקצוע כפוי טובה ,זה לא לצפות לקבל אהבה.
להיות מדריך זה לרצות שהפעולה תגמר ,וכשהפעולה נגמרת  -להצטער.
להיות מדריך זה להיות ראוי לחנך דור חדש ,זה להיות רך וקשה באותו זמן ממש.
להיות מדריך זו לא עבודה קלה ,להיות מדריך זה לתת את הנשמה.
להיות מדריך זה לדעת להתמודד עם קור ,חום ,שטח ורוחות ,זה לסדר את התור לפני הארוחות.
להיות מדריך זה כשכבר אין לי כוח ,עדיין ,להמשיך להקשיב ולהכיל ,זה לתת חופש ובו בזמן להגביל.
להיות מדריך זה לעבוד שעות ארוכות בשביל פעולה של שעה ,שיכולה להוציא מחניך אדישות ,צחוק
או דמעה.
להיות מדריך זה לא לפחד מעבודה קשה ,זה להבין שערכים זו לא מילה גסה.
להיות מדריך זה להיות אכפתנ'יק גם אם זה לא קשור אלי באופן ישיר ,זה לדעת לתת ולהעשיר.
להיות מדריך זה בכל שבוע מחדש לבד ועם הקבוצה שלי ,להתמודד ולגדול ,זה להמשיך קדימה בלי
לחדול.
להיות מדריך זה לצבור חברים לכל החיים ,שחווים את אותן חוויות ואותם קשיים ,זה לגדול לתוך
משפחה מלאה באחיות ואחים.
ויותר מהכל -להיות מדריך זה להתאהב כל פעם מחדש ,בתנועה שלי ,ביישוב שלי ,בקבוצה שלי,
בחניך ובחניכה שלי שיותר משאני נותן להם ,הם נותנים לי.
מוקדש באהבה למדריכים שלי ,שנותנים את הלב והנשמה!

נשארו שתי פעולות אחרונות לפני הקיץ…
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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זה כאן ,זה קרוב ,זה ליד הבית!

"ביה"ס להתעמלות ואקרובטיקה"

מגיע לבית יצחק!!!!
משנת הפעילות הקרובה ,חוגי התעמלות ואקרובטיקה ,לבנים ובנות ,בגילאי הגן ועד החטיבה,
לתושבי בית יצחק והסביבה ,באולם הספורט בבית יצחק.
האולם מאובזר בציוד חדש ומקצועי.
צוות מוסמך עם וותק וניסיון רב.
יש למה לחכות.
פרטים בקרוב ....דפנה עצמון-פארן 111-377.834

תושבי בית יצחק +06
ישבנו וחשבנו איזה הטבה תהיה הכי מגניבה ,צוננת ונעימה לקיץ הקרוב,
והחלטנו לפנק אתכם  -תושבי הכפר בגילאי  +1.בכניסות חופשיות לבריכה הקיצית!
ללא כל החייבות ,ללא כל עלות –
נשמח לראותכם מבלים עמנו בקיץ הקרוב
• ההטבה בתוקף עד ל  8..1.71והינה לתושבי בית יצחק בלבד.
דרושים לקאנטרי בית יצחק!
קאנטרי בית יצחק מחפש מדריכי שחייה ומצילים!
• שכר הוגן
• תנאים נוחים
• סביבת עבודה נעימה וכפרית באווירה משפחתית
לפרטים נוספים( 18-9779181 :שלוחה  – 4שחייה)
קאנטרי בית יצחק ,המגדל  ,81מושב בית יצחק .18-9779181

מרפאה

ביום שלישי  57..ד"ר סבן תעבוד אחה"צ בשעות .5.:11-59:11
ביום ראשון  53..בשעות הבוקר יתבצעו במרפאה עבודות לשדרוג תשתיות המחשוב .עכב כך לא יפעלו
המחשבים .אנו מבקשים להגיע למרפאה במקרים דחופים בלבד.
בתאריכים  85-59..ד"ר סבן בהשתלמות .במרפאה יעבוד רופא מחליף – בשעות . 19:11-58:11
בברכת בריאות  ,צוות המרפאה
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מכתבים למערכת

מכתב תודה ל'סירי לידה'
רציתי להודות מכל הלב לקבוצת הנשים המדהימות שלוקחות חלק בפרוייקט "סירי לידה"  -פרוייקט
סיוע במזון ביתי לאימהות שזה עתה ילדו.
לפני חודשיים ילדנו את בננו המתוק אורי ,שנולד פג ו"השאיר" אותנו כחודש בבית החולים.
בחודש האחרון ,ברגע שחזרנו סוף סוף הביתה ,לכפר ,זכינו – משפחתי ואני – לפינוק של ממש :פעמיים
בשבוע ,הגיעה אלינו עד הבית מלאכית עם אוכל מבושל ,חם וטעים .העזרה הנפלאה הזו ,מעבר להקלה
הענקית שהיא מספקת (למי יש זמן לבשל כשיש תינוק קטנטן בבית?) ,מילאה את ליבנו בחום
ובהתרגשות .כל אחת מהמשתתפות בפרוייקט השקיעה בנו והפתיעה עם משהו אחר ,אם זה עוף
ותפוחי אדמה ,עוגות ,מרק ,אורז עם ערמונים ,פסטה ,סלט קצוץ וטרי ,טחינה ביתית ,פשטידה ...והכל
טעים-טעים ,ומכל הלב.
השבועות הראשונים שלאחר לידה הם מאד קשים ,מתישים ,מאתגרים ומבלבלים .איזה כיף שדווקא
בתקופה הזו ,בה הכי קשה ,זכיתי לקבל כזו עזרה.
בזכות הפרוייקט המדהים זכיתי להרגיש שיש לנו כאן ,בבית יצחק ,קהילה של ממש ,ומשפחה אחת
גדולה.
תודה מקרב לב לעושות במלאכה וליוזמי הפרוייקט ,על הערבות ההדדית הנפלאה ,על הסיוע והפינוק
והמחשבה על הזולת.
אני ממליצה מאד לכל יולדת להירשם לפרוייקט המקסים הזה ,ולזכות לסיוע כל כך משמעותי ולבבי.
וכל מי שיכול ויכולה לתרום מזמנו ומבישוליו ל'סירי לידה' – תודה רבה לכם ויישר כח.
רעות וייס

תודות

אנו מודים לישי שמידוב אשר סיפר לנו על איסלנד האי המיוחד .על הגיאולוגיה ,על התרבות ועל החי
והצומח הייחודיים לאיסלנד ,בלווי צילומים מרהיבים .עשית לכולנו חשק לבקר באיסלנד.
נשמח להרצאות נוספות.
מועדון  06ונהנים

ברכות
ברכות למרום קלעי
עם גיוסו לצה"ל,
בהצלחה!
מאחל צוות חיילים

לרון נהב
ברכות עם סיום המסלול ביחידת מגלן.
בהצלחה בהמשך שירותך כלוחם ביחידה.
גאים ואוהבים:
אופה ,מיקי ,סוזן ,בן ,דנה וקרן

פינת המודעה הקטנה
בית להשכרה ברח' השקד 811 .מ"ר כולל מרתף .מתפנה בחודש יולי.
נער בן  5.מעוניין בעבודות גינון.
למכירה קרוון  49מ"ר  7חדרים במצב מצויין.
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ברגמן ארנון

114-4191771
114-718.978
111-4911111

משרה לאיוש  -מנכ"ל אגודה חקלאית בית יצחק
הגדרת תפקיד
מנכ"ל אגודה חקלאית בית יצחק – שער חפר
כפיפות ליו"ר והנהלת האגודה.
תחומי עיסוק ואחריות
 אחריות כוללת לניהול האגודה החקלאית על כל תחומי עיסוקה. הכנה וביצוע תוכנית עבודה שנתית תוך עמידה בתקציב לרבות בקרת ביצוע שוטפת. ניהול וטיפול שוטף במשבצת הכפר. ניהול צוות של כ 54 -עובדים. ניהול מפעל מים (עבודה וניהול אל מול מנהל מפעל המים). ניהול מרכז מזון (עבודה וניהול אל מול מנהל מרכז מזון). ניהול וטיפול בנכסי האגודה (מטעים ,גידולי שדה ,נכסים מסחריים (השכרות) ,ניהולשוטף ,עבודה מול רמ"י (הסדרת שימושים חורגים ,הסכמים מול רמ"י (לדוגמא :הסכם
משבצת ,הסכם משולש)) ,רישום משבצת (תצ"ר) ,ניוד שטחים וטיפול בסכסוכים
ובגורמים מקצועיים בתחומי עיסוקי האגודה).
 ניהול תקציב ומאזן ,לרבות הכנת דו"חות תקופתיים (ולפי דרישת ההנהלה) .ניהול ובקרתספקים.
 טיפול בפניות חברים. ייצוג האגודה מול השלטון המקומי ו/או גורמי רגולציה.כישורים נדרשים
 יכולת וניסיון בניהול עובדים (יתרון לניסיון קודם בניהול אגודה חקלאית). פיתוח עסקי (בעל יכולות יזמיות ,מינוף ופיתוח של פעילויות עסקיות בדגש על הגדלתרווחיות האגודה ומקסום נכסיה הנדל"ניים והחקלאיים תוך שמירה על הצביון
הכפרי/חקלאי של הכפר).
 הבנה/ניסיון בדיני תכנון ובניה ,רמ"י ,מטעים ,גידולי שדה ,מפעל מים ,מרכז מזון. ייצוגי ושירותי. ידע והבנה בדו"חות כספיים וחשבונאות (הבנה וניהול תקציב ומאזנים). כללי  -שליטה במחשב ,ללא עבר פלילי ,מגורים באזור המרכז. השכלה אקדמאית רלוונטית.תנאי העסקה
 משרה מלאה. ימי עבודה :א'-ה'. שעות עבודה( 19:11-5.:11 :גמישות בשעות עבודה עפ"י הצורך לרבות זמינות טלפוניתו/או פגישות/ישיבות בערבים).
 שכר  +רכב צמוד  +סלולארי. זמינות מיידית. -מוכנות לביצוע מבדקי התאמה ופוליגרף (לרבות בדיקות תקופתיות).
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