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גיליון מס' 1115

יום שישי ,כ"ט באב תשע"ח 11 ,באוגוסט 1118

קריאת התעוררות והשכמה לתושבי הכפר.
בתאריך  03.03יערכו בחירות לוועדי הישובים ,למועצות האזוריות ולעיריות בכל רחבי הארץ.
ב  03.03יסיים הוועד המקומי הנוכחי את הקדנציה שלו -ויתפזר.
במועצה שלנו ,עמק חפר ,כמו בכל המועצות האזוריות ,צורת המשילות נקראת "שלטון דו רובדי",
כשהרובד העליון הוא המועצה האזורית המאגדת בתוכה את ישובי האזור .הרובד התחתון הוא
היישוב הבודד המנוהל ע"י ועד מקומי נבחר.
ועד מקומי מאפשר לכל יישוב להיות עצמאי ולבנות את הצביון המיוחד לו .הוועד מחליט איך לנהל
את הכספים שלו ,לפי תעדוף שמקובל ומוחלט ע"י חברי הוועד .יישוב בגודל שלנו מצריך  9-00חברי
ועד ,כשכל חבר ועד לוקח על עצמו אחריות "מקצועית" כגון :תרבות ,נוער ,ספורט ,חינוך ,ביטחון,
חזות הכפר ,הגיל השלישי ,ועוד.
חברי הוועד עושים את עבודתם באהבה גדולה ,בנתינה ובמסירות ,מתוך אינטרס של חידוש והובלת
מהלכים ,קידום חיי החברה לרווחת התושבים ושמירה על הצביון הכפרי.
חברי הוועד מייצגים את הכפר מול המועצה ומול גופים חיצוניים.
הכוח המוציא אל הפועל את החלטות הוועד הם עובדי הוועד המסורים ,המהווים מנגנון מקצועי
הבנוי ממזכירות ,הנהלת חשבונות ועובדים בשטח.
כ  03יום לפני מועד הבחירות יש להגיש רשימות עם שמות מועמדים .במידה ותוגש רק רשימה אחת
היא תתקבל ותוכרז כוועד מבלי לקיים הליך בחירות בקלפי.
במידה ולא תוגש אף לא רשימה אחת לבחירה ,תהיינה  2אופציות:
 .0ראש המועצה הנבחר ייפגש עם יו"ר הוועד היוצא ועם תושבים נוספים כמו יו"ר האגודה ,חברי
מליאת המועצה ואחרים ,ויחד יאתרו תושבים שיסכימו לכהן בוועד חדש.
 .2אם האפשרות הנ"ל לא עולה יפה ,ממליץ ראש המועצה לשר הפנים לגייס איש חיצוני בשכר שיפעל
כיו"ר הוועד .שכרו של איש זה ישולם מתקציב הוועד ,דבר שכמובן ישפיע מאד על יכולת העשייה של
הוועד .מעבר לכך ,עלול מצב זה לפגוע בצביון הכפר וביכולת ההשפעה של התושבים.
האם אנחנו מעוניינים בזה כתחליף למה שהורגלנו לו כל השנים?
זו קריאה לכל התושבים שנהנים כל כך לגור בכפר  -לבוא ולהשפיע ,לקום ,להתנער ולהתנדב ל5-
שנים הבאות ,לטובת הקהילה שכל כך חשובה לכולנו.
בימים הקרובים יופצו פליירים עם אינפורמציה שמפרסמת המועצה .אנא קראו בעיון.
כל חברי הוועד הנוכחי עומדים לרשותכם להבהרות בנוגע לתפקידי חברי הוועד ולפעילות הוועד
בכלל.
אוקטובר מתקרב במהירות! בבקשה לשנס מותניים ולהתחיל בגיוסים! אל תחכו שיפנו אליכם,
התחילו לגייס ולבנות רשימות.
בהצלחה לכולנו,
חברי הוועד הנוכחי.
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משמרות הזהב
לקראת שנת הלימודים הקרבה ,אנו מעוניינים במתנדבים נוספים לפעילות משמרות זהב בבית הספר
היסודי .נשמח לצרף גם את הורי ילדי כיתות א'.
המעוניינים יפנו לאילן שנבל 353-6855558
ביחד נשמור על בטיחות ילדינו
איריס פרידלנדר -יו"ר ועדת קהילה
בברכה ,אילן שנבל

מחר ,שבת ...1..1
שלישית כלי נשיפה ממתכת ,מנגנת מוסיקה קלסית
מנגנות :רחל אילת ,ענבר נבות ואדוה חדידה
הקונצרט יתחיל בשעה ,05:03
חצי שעה לפני כן ,יוגשו קפה ועוגה ליד שולחנות בגן.
מיועד לתושבי הכפר הצעירים והבוגרים ,כולם מוזמנים.
יעל ברקאי.

שלכת בצפון – נופש סתיו 81.1
כפר הנופש מרום גולן – בקתות מפוארות וחדרי אירוח מפנקים
המחזור הראשון מלא .נשארו מקומות במחזור השני  03-00.00.2306 -ראשון עד רביעי
מחיר למשתתף בחדר זוגי  , ₪ 0,953מחיר למשתתף שלישי בחדר ₪ 0,655
חדר יחיד רק על בסיס מקום פנוי ₪ 2,605 :תוכנית עשירה ומגוונת
*פרטים והרשמה במשרד הוועד * מספר החדרים מוגבל * כל הקודם זוכה 
 פותחים שנה חדשה של מועדון סרטים טרום בכורה
 פותחים שנה חדשה במכללת הוותיקים עם מיטב המרצים המוכרים ובנושאים חדשים ומרתקים.
 פרטים והרשמה במשרד הוועד
טיול אוקטובר  81.1יום ראשון .1..1..1
סיור אתנוגרפי בגליל המערבי – תרבות דת ואמנות
עם עדנן כביש – מורה דרך ,סא"ל בצה"ל ,מנהל מכינה של הסוכנות היהודית
יש להצטייד בכיסא גלריה ארוחת בוקר  +צהריים עצמאית
דרגת קושי הטיול :בינונית-קלה
מחיר הטיול ₪ 033 :לאדם כולל איסוף מהישובים ,הדרכה וביקור באתרים
ההרשמה במשרד הוועד בתשלום בלבד.

"הצמה של אבא" מחזה בכיכובם של :יעקב כהן ,רובי פורת-שובל
הבימה  -אולם רובינא  ,תל אביב
יום שני ה 0.9.06 -בשעה 00:33
מחיר לכרטיס –  ₪ 003כולל :הסעות הלוך ושוב ,כרטיס כניסה
כשעה וחצי ללא הפסקה * .שעת חזרה משוערת מתל אביב ** 00:03 :מספר המקומות מוגבל **
** פרטים נוספים והרשמה (בתשלום בלבד) במשרד הוועד ** ** לאחר התשלום לא ניתן לבטל**
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נוער בית יצחק
את שורות אלו  -אני כותבת לכם מיער ציפורי.
אנחנו ביום השני של מחנה הקיץ וביום הרביעי שהשכבה הבוגרת ואני ביער.
 003חניכים מבית יצחק יצאו השנה למחנה .כיתות ד'-י"ב.
 003מתוך  2633חניכים ,צוות וסגל של כלל המחנונים.
מחנה הקיץ עוסק השנה בנושא  53שנה למדינת ישראל -מאין באת ולאן את הולכת.
כלל התנועה מחולקת ל 5מחנונים העוסקים בנושאים שונים שנבחרו מבעוד מועד על ידי השכבה הבוגרת:
אומנות ישראלית ,עם ואדמה ,פיתוח ותעשייה ,שיח ותקשורת והמחנון שלנו :כלכלה וחברה.
בנוסף למגורי חניכים ,מקלחות ,חדר אוכל ומטבח יש במחנון שלנו  0מתחמי פעילות :״החממה״  -מקום לנוח
ולשחק .מתחם ״אקו-לנד״ שבו לומדים על סביבה וקיימות .וחדר נושא  -בו עוברים החניכים פעילות בנושא
המחנוני.
המחנון מקושט לכל אורכו ,רוחבו וגובהו בפריטים ומידע הקשורים לכלכה וחברה  -והכל בצבע ורוד -הצבע
הנבחר של המחנון שלנו.
כמובן שמבני המחנאות הם החלק הארי:
שער  -בצורת קופת חסכון חזיר עם פטיש  -ובגב החזיר מטבע צבוע בצבעי כדור הארץ  -מסמל את המתח
התמידי בין סוציאליזם לקפיטליזם.
תורן  -עגלת קניות ענקית שנוסעת (כן ,כן!) ואוספת  0מוצרי צריכה :קרטיב המסמן את המוצרים הבסיסיים,
חולצה  -מסמלת את המוצרים שיכולים להיות בסיסיים עד מותרות ויהלום  -מוצרי יוקרה.
כאשר העגלה מגיעה לסיום המסלול שלה  -עולים שני דגלים :דגל ישראל ודגל התנועה.
מבנה מרכזי ,בעל  0חלקים :גלים -התנודות בכלכלה ,הספינה  -החברה הישראלית השטה על הגלים ועוגן -
התערבות הממשלה בכלכלה :עוגן באדמה :התערבות גדולה (מדינת רווחה) ,עוגן מורם  -התערבות נמוכה.
כל המבנים תוכננו ,שורטטו ,ונבנו ע״י השכבה הבוגרת.
חניכי השכבה הצעירה בונים מבנים שכבתיים כמו מתקני תיקים ופארק חבלים.
בנוסף לפעילויות בתוך המחנון ,החניכים עוברים פעילויות מגוונות :טיול ,פארק אתגרים ,מתחם משחקי ילדות
ועוד.
כל המפעל המדהים הזה לא היה קורה בלי הרבה אנשים טובים במיוחד:
השכבה הבוגרת ,שנותנים את כל זמנם ומרצם לתנועה .שכב״ג מורעל ומשקיען ,ביניהם בעלי תפקידים שונים
ומגוונים שהם כל פעם מפתחים וממציאים מחדש-מרחיב את הלב:
רכזת פעילים -שירה צופי ,רכז הדרכה  -עידו חילאווי ,אחראי רוח  -יובל רייס ,אחראית פני המחנה  -שני
טייכמן ,אחראית חדר נושא  -יהב סמוראי ,אחראי בטיחות ותברואה -נדב דקל ,אחראי מבנה מרכזי  -רועי
סמבורסקי ,אחראי שער  -רועי פינר ,אחראי תורן  -עידן אלפי ,אחראי חדר אוכל  -לרון גרשטיין ,אחראית
קיימות  -נועה דיניץ ,אחראית מחסן ולוגיסטיקה  -רז כהן .אני נפעמת מהיכולות ,הרצון וההשקעה שלכם!
רכזי שכבות ,מדריכים ,מדריכים מחליפים ופעילים  -שדואגים לחניכים כמו אבא ואמא ,מכינים פעולות,
צ׳ופרים ,נותנים מענה לבעיות ,עוזרים להירדם ובעיקר עוטפים באהבה -כל כך לא מובן מאליו ! תודה אישית
לכל אחד ואחת מכם!
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הי״בניקים שהצטרפו כדי לתת תמיכה ולהרים אותנו מדרגה אחת גבוה יותר :אופיר כרמי ,מיכל בארי ועמרי
גל.
הגרעינרים הנכנסים -נגה אלטר ,חן שחם ,עומר שפירא ועידו סולימן והיוצאים -גל טייכמן ,טוהר סמוראי,
רועי אלפי ועידו שפירא.
החניכים שהם לב כל העניין  -ומתבגרים אל מול עיננו.
הורי המטבח ,ובראשם מירה קרבס ,שעובדים שעות על גבי שעות בעבודה פיזית מאומצת ,כדי שילדינו יאכלו
את האוכל הכי טעים ומזין שיש!
ובכלל הורי הסניף  -שנותנים כתף ,מילה טובה ,קופצים לעזרה כשצריך ויודעים להעריך את הדבר המיוחד
שיש לנו בידיים  -הסניף.
חברי ועדת נוער  -שמלווים ,פותרים בעיות ,פותרים את ״סודוקו שיבוצי הורים״ (אירית כרמי!!) ועוד המון
עבודה של ״מאחורי הקלעים״ כמו להביא מחברים בגודל  25למערכת המים ,לאסוף חולצות תנועה ואלף אחד
דברים נוספים .תודה לכם על הזמינות וההרגשה שהכול אפשרי!
וכמובן  -רשת התמיכה הפרטית שלי :המשפחה שלי  -אם בעזרה ,עצה טובה ,חיבוק כשצריך ובייביסיטרים.
ואחרון ברשימה אך ראשון בסדר העדיפויות :בן זוג נדיר שתומך ,אוהב ונשאר עם שני הקטנטנים הפרטיים
שלנו  5ימים ,כשאני במחנה ,ובכלל במשך השנה -בכל פעם שיש מפעל או פעילות.
תודה ,תודה ,תודה!
מפעל אינטנסיבי עם אתגרים רבים לפני ומאחורי הקלעים .חוויה מדהימה .אני ברת מזל שזכיתי להיות חלק
מהדבר הזה.
אסנת כץ גל
רכזת הנוער

”השחף המגביה עוף הוא זה המרחיק ראות"
(ג'ונתן ליווינגסטון השחף ,ריצ׳ארד באך)
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ספריה

ספרים חדשים בספרייה

לקטנטנים
גברת מפקדת – רוג'ר הרגריבס
מר אפצ'י  -רוג'ר הרגריבס
מר חלמן  -רוג'ר הרגריבס
מר חמדן  -רוג'ר הרגריבס
גברת תאומים  -רוג'ר הרגריבס
גברת מותק  -רוג'ר הרגריבס
מר לכלוך  -רוג'ר הרגריבס
מר קצר  -רוג'ר הרגריבס
מכתב הקסם – אלינור מילצ'ן
בארץ יען כי – אפרים סידון ודני קרמן
אגדות גרים היפות ביותר – סיפרה מחדש :סטפניה לאונרדי-הרטלי

גברת שובבה  -רוג'ר הרגריבס
גברת שכל  -רוג'ר הרגריבס
גברת סקרנית  -רוג'ר הרגריבס
מר דגדוג  -רוג'ר הרגריבס
מר הפוך  -רוג'ר הרגריבס
מר חוטם  -רוג'ר הרגריבס
מר נזק  -רוג'ר הרגריבס
נשף מסכות – עודד בורלא
ארגוס – מישל קנודסן

לילדים
בארי לוזר שונא את קייטנת הפיראטים – ג'ים סמית ילדת הפרא מאמצת כלב – אמה בארנס
לינדברג – טורבן קולמן
משפחת סופר על  - 2דיסני
קומיקס
 – Minecraftבעקבות הזומבים – קארה ג' סטיבנס אווטאר כשף האוויר האחרון – ג'ין לואן יאנג
איש הכלב לא מרוסן – דאב פילקי
לנוער
סדרת הרפתקה  -פיטר פן – ג'יימס מתיו בארי
שמונה בעקבות אחד – ימימה אבידר-טשרנוביץ
סומכי – עמוס עוז
תחנת שידור חשאית – ילדים אלמונים – גלילה רון-פדר-עמית
מקס קרמבלי – בלגן בחטיבת הבינייים – רייצ'ל רנה ראסל
למבוגרים
האיש האחרון בטהרן – מארק הנשו
הסיפור שלי עם אליס – פרנצ'סקה ג'קובי
דלת מול דלת – הדס ליבוביץ'
ליעד שהם – יום הדין
נוהל ויזתא – אריה אלדד
הבטחה עם שחר – רומן גארי
יום א' של המתים – אנדריאס פור
איתנו זה נגמר – קולין הובר
הנשים בטירה –ג'סיקה שאטוק

ככל שיתיר הזמן – אריאלה גולדמינץ
דירה בפריז – גיום מוסו
קורא לה אלה – טל פרידמן
קוביות של אושר – אנה כ .אסטבי
מנוול יפיפה – כריסטינה לורן
חנות הספרים – פנלופי פיצג'רלד
יומן הצבים – ראסל הובן
החברה של גברת מגרה – ז'ורז' סימנון

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 :
רותי

להתראות בספרייה 
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מכתבים למערכת
בעניין הסדרי התנועה החדשים במושב בית יצחק-שער חפר
בשבועות האחרונים התפרסמו ידיעות על שינויי הסדרי התנועה במושב בית יצחק שער חפר על גבי עיתוני
השבוע בכפר .שינויים לטובת הכלל ולמען בטיחות התושבים מבורכים ואנחנו מעודדים שינויים כאלה,
אולם לצערנו כשנכנסים לעובי הקורה ושמים לב לשורות הקטנות הנחבאות בין המלל הרב -שינויים אלה
עלולים לסכן חיים.
ראשית  -ביטול הפניה שמאלה (מערבה) לרחוב דרך חפר לבאים מדרום בדרך השרון – ביטול פניה זו
ברחוב שיש בו תנועה רבה בגלל העסקים הנמצאים בו כגון טורקיז ,יקב אלכסנדר ,רענן בשטח וכו' יגרום
לכל הבאים מהדרך הראשית להשתמש בדרכים חלופיות וצדדיות .אם בכביש הראשי בבית יצחק נוסעות
כ 00333מכוניות הרי שבחישוב מהיר יעברו לפחות כ  0333-2333רכבים מדי יום (!) ברחובות הצדדים של
המושב ,בעיקר בשער חפר .כבישים פנימיים אלה לא בנויים להכיל כמות כזו של מכוניות והדבר יסכן את
חיי הילדים במשפחות הגרות ברחובות אלה ,ויהפוך את חיי התושבים לבלתי נסבלים .בדרך השרון בחלק
זה יש מעט בתים ומשפחות ולכן מתאים יותר להכיל מספר כזה של מכוניות ,על אחת כמה וכמה שמדובר
בדרך ראשית.
שנית – פתרון חידוש הכביש הראשי דרך השדות עם מסלול אופניים הוא מבורך ,אולם עדיין לא נותן
מענה לחציית הכביש על ידי ילדים בסיבוב של דרך חפר ,דרך התמרים ונירה .הפתרון המתבקש הוא
כיכר ,ולמיטב הבנתנו הוצע פתרון כזה לוועד המקומי אולם נדחה בשל עלויות כספיות ובשל "רוחב" של
כביש .אנחנו רוצים לציין שאין מחיר לביטחון ובטיחות ילדינו והיינו מצפים שהוועד יאמץ את פתרון
הכיכרות ,ואם אין מקום – יבנו כיכר קטנה ,שלה יש מקום.
שלישית – חשוב לציין שרחוב התמרים הינו רחוב צר מיסודו ,שתוכנן כך שרק בצידו האחד יש מדרכה
ואילו בצידו הצפוני נותרה רצועה צרה של מטר אחד בלבד לצורך חניית רכבים של אורחים ומשתמשים.
הדבר יוצר חסימה חלקית ממילא וכל הרחוב תוכנן לתנועה דלילה של רכבים ,ואינו מאפשר נסיעה
בטוחה למשאיות ורכבים רבים ,כל שכן לילדים שגרים ברחוב זה.
בשיחות לפני פרסום מכתב זה עם נציג הוועד נמסר שהכי חשוב לשמור על רציפות התנועה לכפר ידידיה
והדר עם ,אולם מוזר הדבר בעינינו שוועד הכפר מעדיף הנוחות של תושבי כפר ידידיה והדר עם מאשר
לשמור על חיי הילדים ואיכות חיי תושבי שער חפר המשלמים מיסים לוועד .כמו כן נטען שהפניה שמאלה
"תסכן" ילדים שיחצו במעבר חציה את רחוב דרך חפר ,ברצוננו להפנות את תשומת לב הוועד שאותם
ילדים גם חוצים את דרך התמרים במעבר חציה – האם שם חייהם פחות מסוכנים? זו טענה מופרכת
מבחינתנו.
לפיכך נבקש כל החתומים מטה מוועד בית יצחק לפעול לאלתר לפתרון הבעיות שהוא בעצמו יצר ,כנראה
מתוך חוסר מחשבה תחילה על ההשלכות של השינויים:
 .0ביטול איסור הפניה שמאלה (מערבה) מדרך השרון לדרך חפר
 .2הוספת שלוש כיכרות במפגשי הרחובות של דרך השרון עם דרך חפר ,רחוב התמרים ודרך נירה ,במידה
ויהיו עוד כיכרות על דרך השרון – מה טוב ,אנחנו בעד.
 .0פגישה עם יועץ/יועצת התחבורה שהגו את הרעיון הזה מבלי לחשוב על ההשלכות ,יהיה זה חשוב
להראות לו/לה היכן הם טעו ולשנות את התכנית לפני שיהיה מאוחר מדי.
בברכה,
תושבים מודאגים :יעל ,עופר ,פנינה ודני יעקובי ,שירלי ,ירון ,לילך ואילן שלו ,מאיה
וגיגי מאיק ,טליה ,ניר ,אלכס ודבורה בק ,מיטל ,יוסי וציפי ביאלי ,יוסי פופר ,נילי,
דן ,ענבל ,טל ,יעל ותמיר דקל ,נועה ומיתן בנדל ,חנה ליאור ,נטע ואלון ירושלמי,
אייל שגב ,גלי וגלעד רון ,שוש ,פיפו ,ליאת ושירלי קראוס ,דפנה ואביב איתן
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תגובת יו"ר הוועד
 .0המידע על הטיפול בתשתיות הכבישים ובכלל זה התכנון הפיזי ,תכנון התנועה ,תקציבים ,מועדי ביצוע
וכיו"ב פורסם ועודכן מידי פעם מעל דפי השבוע בכפר במשך חודשים ארוכים ,למעשה משנת .2305
הפרסומים כולם היו בפונטים אחידים ובעריכה אחידה ,ללא שורות קטנות וללא אותיות קטנות...
 .2חשוב להפריד בין פרויקט 'הכבישים הפנימיים' לבין כביש דרך השרון :5533
 כבישים פנימיים – דרך חפר מערב ,רחוב הראשונים ,צומת שער הכפר ודרך חפר מזרח ומרכז .כלהכבישים הללו תוכננו ותוקצבו מהשתתפות המועצה ,קרן היטל הסלילה והלוואה.
 דרך השרון ( – )5533תקציבו של פרויקט זה הושג ממשרד התחבורה לאחר דיונים ארוכים בהם נדחינופעם ועוד פעם עד שהצלחנו בעזרת ראש המועצה לזכות ב'הרשאה תקציבית' של משרד התחבורה .יודגש
כי בלעדי ההרשאה התקציבית הזו לא הייתה כל אפשרות לבצע את הפרויקט ואף לא חלק ממנו ,לא עתה
ולא בשנים הקרובות.
 .0מעגלי תנועה ניתן להקים בצמתים בהם קיימת זכות דרך מתאימה או שבסמוך להם שטחים ציבוריים
ואולם למרות מגבלת השטח (למעט בצומת דרך נירה אשר בסמוך לו יש שטח ציבורי ,בכל הצמתים
האחרים אין) בקשתנו הראשונה שהועברה למשרד התחבורה התבססה אכן על מעגלי תנועה ואולם נענינו
בשלילה .המסר שהועבר אלינו מהמשרד ,באמצעות ראש המועצה – "הכביש בדרך השרון איננו מוגדר
כ'כביש אדום' ולכן לא יאושרו לנו מעגלי תנועה".
 .3בסופו של תהליך ההתדיינות עם משרד התחבורה אושר לנו תקציב המבוסס על תכנון שבילי אופניים
והסדרי בטיחות בסך  5.2מיליון  - 53%( ₪משרד התחבורה 05% ,המועצה ו 05%-בית יצחק)
 .5הפניה שמאלה מדרך השרון לדרך חפר מערב מסוכנת! כך קבע נעם ליבנה ,מהנדס התנועה שקבע את
עקרונות התכנון הראשוני שהוצגו למשרד התחבורה וכך קבע גם נתן פרי ,המהנדס שערך את התוכניות
בפועל שאושרו ע"י הגורמים השונים.
איסור הפניה שמאלה הועדף על ידי המתכננים ועל ידנו על פני אופציה אחרת שהוצגה – הפיכת דרך חפר
מערב לחד סטרית.
 .8בכביש  5533בגבולות הכפר עוברות כ 03,333-מכוניות ביממה ,מהן הבאות מדרום (כביש  )55ומהן
הבאות מצפון (שער הכפר) ,רבות מהן (למעלה מ )83%-חוצות את היישוב וממשיכות ליישובים אחרים
(בצפון) או יוצאות לכביש ( 55בדרום) כאשר מבקשים לבחון את השפעתו של ביטול הפניה שמאלה יש
לקחת בחשבון רק את כלי הרכב המגיעים מדרום ורק את אלו שמחוז חפצם הוא דרך חפר מערב .ברור
ש"החישוב המהיר" של הכותבים על  0333-2333כלי רכב הינו חסר שחר.
 .5כלי הרכב הללו יעברו בדרכי רוחב אחרות החל מרחוב הראשונים ,בתחילת הכפר ועד דרך התמרים
(הכביש בדרך זו מוסדר עם תשתית נאותה שנבנתה לפני כ 05-שנים) ויתחברו לדרך השדות עד דרך חפר.
בכל מקרה פיזורם של כלי הרכב הבאים מדרום ושמחוז חפצם דרך חפר מערב ,בכבישים אלו עדיף על
השארת הפניה המסוכנת.
 .6בצמתים השונים יהיו מעברי חציה מסודרים ובכביש יותקנו במפרים ,בחלק מהצמתים (התמרים
ונירה) יהיו אמצעי בטיחות נוספים כמו פנסים מהבהבים לפני מעברי חציה.
 .9להערה "שהוועד מעדיף את נוחות תושבי הדר עם וכפר ידידיה על פני שמירת חיי ילדי הכפר" אתייחס
כפליטת קולמוס מצערת של הכותבים שאיננה ראויה לתגובה.
 .03חברים ,גם אני רוצה מעגלי תנועה ,גם אני רוצה לשפץ את הכבישים שטרם טופלו ,באמת ...אבל כוועד
אנחנו צריכים לקבל החלטות על פי המגבלות ואלה לא תמיד מסתדרות עם הרצון שלכם או הרצון שלי.
 .00הוועד קיים דיונים רבים עם מהנדסי התנועה והכבישים ,הוצגו בפנינו אלטרנטיבות שונות ולבסוף
נבחרה התוכנית המתבצעת כעת ,תוכנית שקיבלה את האישורים וההיתרים כנדרש.
לסיכום ,בכפר שלנו כ 06.5-ק"מ של כבישים ,החל משנת  ,0999מועד תחילת כהונתי הראשונה כיו"ר הוועד
ועד עתה (עם הפסקה של כ 5 -שנים) טופלו ומטופלים כ 02-ק"מ של כבישים ותשתיות .יש בפני יושבי
ראש הוועדים הבאים כברת דרך לא קצרה להשלים את ששת הקילומטרים הנוספים ,ובהם כבישים
משובשים ללא מדרכות ,שלצערי לא הצלחנו לבצע (כמו סמטת ההדרים) ואני מאחל להם הצלחה רבה!
בברכה ,הרצל חסון ,יו"ר הוועד המקומי
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חיסון נגד כלבת יתבצע בבית יצחק
ב  .1.11..1בין שעות  11:31-11:11ע"י בית העם.

מרפאה

ד"ר סבן תהיה בחופשה בתאריכים  0.9-28.6 ,08-02.6במרפאה יעבוד רופא מחליף בשעות . 02:33-36:33
בברכת בריאות ,צוות המרפאה

תודות

לצוות בית הכנסת היקרים! רצינו להודות לכם מקרב לב על הבר מצווה הנפלאה שחגגנו לגיל בעזרתכם
הנדיבה .הרב שיר פתח לנו את בית הכנסת בחום ומכל הלב ,אלי אבני הכין את גיל במסירות רבה דרך
הסקייפ כשגיל נמצא בארה״ב ,ומיכל מושקוביץ הדריכה ועזרה עם הכנת הקידוש .כמו כן אנחנו מודים
לכול המתפללים שהשתתפו בחגיגה ובקידוש .הייתה לנו חוויה נפלאה ואנחנו אסירי תודה!!
מודי ,מיכל ,רון ,גיל ,זיו ושיר וייס
לד"ר מירב סבן וצוות המרפאה גליה ,לריסה  ,סיגל ומאירה.
תודה על הטיפול המסור והסבלני במהלך תקופת אישפוזי.
אילן וגנר ומשפחתו

ברכות
צוות חיילים מברך את:
יקיר גברי
עם גיוסו לצה"ל ,בהצלחה!

ליוסי ברונפמן
ולדני בירן
עם היבחרכם למוסדות האגודה
רציתי לאחל לכם בהצלחה
ערן גולן יו"ר אגודה בית יצחק שער חפר

פינת המודעה הקטנה

יאיר

בעקבות הרחבת העסק ,מבוקשים :שליחים בעלי רכב לחלוקת עיתונים.
מקפלי עיתונים ונהג בעל רשיון ג' (ישנה אפשרות לעבוד בשישי בלבד)
דרוש/ה בייביסיטר החל מאוקטובר לימים א-ה בשעות  5:03 -8בבוקר כולל דפנה
הסעת  0ילדים לגן בבית יצחק .בנוסף פעם עד פעמיים אחה״צ.
פנו אליי גם אם תוכלו לתת מענה בחלק מהימים .תודה!
חשמלאי בודק -מבצע בדיקות מתקני חשמל+מתן אישורי תקינות לארועים ,יגאל שנבל
מכבי אש ,חברות ביטוח וכו'.
להזמנות אפשר להשאיר הודעה גם בwatsapp-
אורני
סבתא בפוטנציה ,אוהבת ילדים ,מעוניינת לטפל בתינוק/תינוקת ,בחצי
משרה ,שעות גמישות ,החל מאוקטובר .אצלי או אצלכם.
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353-6226336
353-2253385
352-3328350
353-3653636

