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גיליון מס' 1112

יום שישי ,ג' בחשוון תשע"ט 12 ,באוקטובר 2112

סדרת קונצרטים בבית יצחק
עורכות :אירית רוב ואלה טובי
קונצרט פתיחת העונה  ,81.71.72מוצאי שבת03:91 ,
בית העם בבית יצחק-שער חפר

"הרהורי סתיו״ יצירות ושירים לקול חליל ,צ׳לו ופסנתר
יוסי ארנהיים -חלילן
אירית רוב -פסנתרנית

רויטל רביב -זמרת סופרן
אלה טובי -צ'לנית

בתכנית :מיצירות באך ,הנדל ,ראוול ,ובר ,שוברט ועוד.
כרטיסים במחיר  ₪ 04בערב הקונצרט בכניסה
כיבוד קל ,קפה ועוגה
הסדרה מופקת ע"י שלוחת מרכז חפר ,הקרן ע"ש פוירינג והוועד המקומי

ביום רביעי  00.44בשעה  04:44בבית העם בבית יצחק
סרט של רינו צרור "יהודים פעם שלישית"
הקרנה של הסרט התיעודי "יהודים ,פעם שלישית – האם היהודי יכול להחזיק בריבונות משלו" ()0442
ושיחה עם העיתונאי והיוצר רינו צרור.
לקראת שנת ה 24-לעצמאות ישראל ,העיתונאי רינו צרור בודק האם העם יהודי יכול להחזיק בריבונות
משלו.
הוא משווה בין ימים אלו לבין תקופות דומות בתולדות העם 27 :שנה החזיקה מעמד העצמאות המדינית
בבית ראשון ורק  66שנה בבית שני.
באמצעות שילוב של אנימציה ואקטואליה מתאר הסרט את חורבנה של ישראל בעבר כדי לבחון את
ההווה.
הכניסה ₪ 04

סיכום פעילות הוועד המקומי ב 5-השנים האחרונות ראו בהמשך הגיליון.
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תודות למרוץ בית יצחק ה 5 -ע"ש שי עופר
המרוץ התקיים ביום שישי האחרון בגן שער חפר ובשדות המערביים של המושב ,למרחקים של :
 44ק"מ 7 ,ק"מ 0 ,ק"מ 044 ,מטר קטקטים ו 4444 -מ' לנבחרת בית הספר בית יצחק.
במרוץ השתתפו כ 744 -רצים בגילאים השונים.
המרוץ נוהל ותוכנן במקצועיות ובנועם ע"י אורן בלום ועל כך תודה לך אורן.
עזר לידו עמית עופר(טיטי)  ,תודה עמית.
יעל שי דקל -על פרסום אינטנסיבי באתר האינטרנט.
תודה והערכה לנוער שתרם מכוחותיו והתנדב לעזרה בהכוונה ,חלוקת מים וכל שהתבקש להצלחת
האירוע :.אופיר דים ,רני אלמוג ,יולי ברגמן ,ליהיא גבאי ,עלמא ליבן ,רועי פרנק ,רועי שני ,ערן
שפירא ,שירה מגן ,עידו איתן ,הילה פייגלר ,אורי גורן ,נטע אזולאי ,זיו סופר ,נגה גן אפרתי ,מעיין
ידין ,תמר פארן ,הדר קרפ ,ומי שהיתה אחראית עליהם יהב סמוראי.
תודה לקבוצת המתנדבים שעזרו בהכוונה וחלוקת מים :פראג אלכס ,סלע יניב ,ברוזין דניאל ,סיני
רועי ,בסר אבי ,יוגב יוסי ,ארונשטיין דוד ,ברקאי עמוס ,לוקש רוני ,מאיר בני ,בן שמחון גדי ,שלהבי
עמוס ,זימן איתן ,טאוור מיכה ,עידן אלון.
חלוקת ערכות יום לפני המרוץ :ירדן דים ,לילך סופר ,רייס ליאת וג'ודי זיו.
רישום במזכירות :טל ואלדי שחם ,ג'ודי זיו וגיטי חיימוביץ.
עזרה בחלוקת המדליות והכיבוד -איילת מאיק סלופסקי
עובדי הוועד -עבד ,אחמד ומלי שצר -על כל הארגון ,הפרוק והאדמיניסטרציה.
על הביטחון -עמית מוסקוביץ -רב"ש הכפר.
טקס הסיום היה במעמד ראש המועצה מר רני אידן ,סגנו אלדד שלום ,יו"ר ועדת הספורט -פיליפ
סימון והרצל חסון יו"ר הוועד  -שחילקו גביעים ומדליות לזוכים.
תודה לנותני החסות:
מועצה אזורית עמק חפר
מסעדת אנאמארו -בית יצחק
כל בו טכני הגר -כפר ידידיה
טורקיז -בית יצחק
מרכולית  -בית יצחק
משפ' ישראל אבלין עופר וילדיהם.
אני תקווה שנתראה בשנה הבאה במרוץ השישי.
אילן שחר ,יו"ר ועדת ספורט

בי"ס למוסיקה – "כפר מנגן"
הוועד המקומי ,בהשתתפות מרכז מוסיקה "כפר מנגן" ,פותח השנה בי"ס למוסיקה כאן אצלנו בכפר.
"כפר מנגן" בהנהלת יפים טורצ'ינסקי  -מפעיל מרכזי מוסיקה בפרישה ארצית (שדה וורבורג ,צופית ,נירית,
שדה יצחק ,אחיטוב ועוד) משנת .0447
מורי ביה"ס הינם בעלי הסמכה עם ותק של למעלה מ 04-שנה ובעלי תואר שני בתחומי המוסיקה.
מקצועות – פסנתר ,תופים ,כלי נשיפה – סקסופון ,קלרינט ,חצוצרה וחליל צד.
כלי הנשיפה יינתנו בהשאלה לתלמידים לתרגול בביתם.
הלימודים מיועדים לכולם – ילדים ,בני נוער
לפרטים :יפים – 450-0044144

בואו ללמוד נגינה אצלנו בכפר.
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נוער בית יצחק
ביום שבת האחרון נפגשנו לטקס פתיחת שנת הפעילות .
החניכים עברו השבעה בשדות הכפר ,שלאחריה הגיעו למתחם נרגשים ודרוכים לשמוע מי ידריך אותם
השנה.
הטקס הופק במלואו ע״י השכבה הבוגרת :כתובות אש ,מבנה מחנאי ,תפאורה ,הצגה ,ריקודים וקבלת
 74חניכי שכבת ד׳ חדשים -המצטרפים אלינו!
תודה לבוגרי התנועה ,״המילואימניקים״ ,אשר הגיעו לתמוך ולעזור בבניית התורן!
וכמובן -אי אפשר בלי מלי שצר! תודה
ימי ניקיונות וארגון :כדי להכין את מתחם הסניף לפעילות השוטפת התגייסו חניכי השכבה הבוגרת
והוריהם ,בחופשת סוכות ליומיים שלמים של סידור ,ארגון ,ניקיונות וצביעה .תודה מיוחדת לנעמה אורן-
טאובר וגילי יפהר על הארגון וההובלה של ימים אלו ולאשרת גורן על ההתגייסות להכנת לוחות מעוצבים
וספסלים חדשים לכל המועדונים !
פעולה ראשונה התקיימה ביום שלישי ה .0.44 -יש להקפיד על הגעה בזמן לפעולות עם חולצת תנועה,
נעליים סגורות או סנדלים (לא כפכפים) .הורים שמביאים את הילדים :ההורדה *לא* על הכביש הראשי
אלא במפרץ ההורדה המסודר (סמטת האקליפטוס ,יהיו פעילים אשר יכוונו אתכם .הסמטה היא חד
סיטרית והיציאה מסמטת ההדרים) -יש להקפיד על כך למען בטיחות ילדינו!!
פעולות נוספות החודש( 04.44 ,46.44 :בתאריך  00.44לא תתקיים פעולה עקב טיולים שנתיים של
המדריכים)
טיול פתיחת שנה של המועצה :יתקיים ביום שבת  04.44לכרמל .אנחנו מטיילים כסניף ביחד עם גוש
חי״ה ,כפר מונאש ,חלח״צ ובחן .בסיום ייערך טקס באנדרטת הנחל.
טיול פתיחת שנה של התנועה :טיול דו-יומי לאזור ירושלים  .0-0.44ביום הראשון תצפית והגעה מוקדמת
לחניון (ושם פעילויות במסגרת הסניף) .למחרת טיול בסטף -עין ביכורה .ההרשמה לטיול דרך אתר
התנועהwww.ihudnik.co.il
דמי חבר שנתיים :יש לשלם באתר התנועה (שכב״ג  ,₪004שכב״צ  .)₪074נא לוודא כי כרטיסי החבר
שלכם באתר קיימים/מעודכנים (בדגש על רגישויות)!)
סבסוד  -הורים אשר צריכים עזרה בסבסוד פעילויות (קבועה או זמנית) -בבקשה לפנות אלי או לטלי אבן
אלוש  -יו״ר ועדת נוער .

שנת פעילות טובה ומהנה
אסנת כץ גל  -רכזת הנוער
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צוות סניף בית יצחק לשנת פעילות :9442-9442
רכזת :אסנת כץ גל
עוזרת רכזת :שיר שלום
גרעינר :אריאל טרם
רכזי מפעלים ומדריכי שכבה י׳ :שירה צופי ,יובל רייס
רכזת קיימות וותיקים :יהב סמוראי
רכז בטיחות :נדב דקל
רכזי פעילים :עידן אלפי ,שני טייכמן
מועדונית:
רכזת :נעה שלו
עידו אלדרור ,ליעד אלפי
רומי אדמון ,ארד שגיא
אלעד שורק ,אלה כרמי
שכבה ד' -חרמון
רכז :עדן קמחי
מדריכים :תהל סמוראי ויואב מאיק שחר שפיגל ומעיין ניסים
שכבה ה' -כרמל
רכזת :תם סופר
מדריכים  :שחר פרי ובן אלוש

גור ברמי ,עומר ליטבק ועדן מסורי

הגר לחמני ורועי פינר

שכבה ו' -גולן
רכזת  :מיה פולטורק
מדריכים :נועה חילאווי ,גיא אזולאי

שילי בן שמחון ,דניאל לוי

שכבה ז' -תבור
רכזת :נעה הורוביץ
מדריכים :אוריה ידין ,יובל אורן

אלה פרנק ,רותם מתיתיהו

שכבת ח'  -מירון
מדריכים :נועה פייגלר ,גאיה אדמון ,איתי שטופמן ,עידו חילאווי
מדריך שכבה ט -גלבוע :אלעד קוטנר
שכבה י' -ארבל
שכבה י"א -סיני
שכבה י"ב  -רמון

”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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מועדון  01ונהנים

 ביום שלישי  41.44הרצאתו של רנ"ג חיים חקאני ,מדריך בכיר להגנה עצמית במשטרת ישראל.
נושא ההרצאה  :מניעת אלימות ומעשי מרמה כלפי מבוגרים.
 ביום שלישי  91.44הרצאתו של שרון יפת ,חוקר עצמאי בתחום המוח האנושי והפסיכולוגיה
האבולוציונית .נושא ההרצאה :הכר את מוחך :על נוירונים ,סינפסות ומשמעות החיים .איך
שומרים על מוח בריא ואיכותי.
 ביום שלישי  14.44הרצאתה של אורית שטרנברג מכפר ידידיה ,בהתנדבות .נושא ההרצאה:
"כיצד לדבר עם הנכדים על סמים?" מידע על גיל  40-00העשור הסוער ,לגליזציה ,דה
קרמינילזציה ומה שביניהן.

הזקוקים להסעה למועדון מתבקשים להודיע לליאת במשרד הוועד.
שלכת בצפון – נופש סתיו 8102

כפר הנופש מרום גולן – בקתות מפוארות וחדרי אירוח מפנקים.
המחזור הראשון מלא .נשארו מקומות במחזור השני  40-44.44.9442 -ראשון עד רביעי.
מחיר למשתתף בחדר זוגי  , ₪ 4,074מחיר למשתתף שלישי בחדר ,₪ 4,877
חדר יחיד רק על בסיס מקום פנוי .₪ 0,847 :תוכנית עשירה ומגוונת.
*פרטים והרשמה במשרד הוועד *מספר החדרים מוגבל *כל הקודם זוכה 
"אנשים טובים" דרמה חברתית מרגשת
זוכת פרס תיאטרון לשחקנית הטובה ביותר  -אסי לוי
יום שני ה 06.44.48 -בשעה  44:44בתיאטרון חיפה
מוסיקה :אלדד לידור
במאי :איציק ויינגרטן
מאת :דיוויד לינדסי -אבייר
משתתפים :אסי לוי ,מורן ארביב -גנס ,רבקה בכר ,ישי גולן ,אוריה יבלונובסקי ,טהוניה רובל
מחיר לכרטיס –  ₪ 444כולל :הסעות הלוך ושוב ,כרטיס כניסה.
** ההרשמה בתשלום בלבד במשרד הוועד ** ביטול ,עד שבוע מראש ,יחוייב ב** 74%-
** ביטול עד יום לפני – חיוב מלא **
מחלקת ותיקים בשיתוף חברותא פותחים בסדרת הרצאות חדשה
"האושר ואני"
 ד"ר אייל דורון –  14.44.42מרצה על אושר ,יצירתיות והחיים במאה ה.04-
 אירי ריקין –  42.44.42מרצה לפילוסופיה ,תרבות וספרות
 ד"ר חיים שפירא –  42.49.42ד"ר לגנטיקה מתמטית ולפילוסופית האינסוף .פסנתרן מוכשר ,בעל
תחומי עניין בספרות ופסיכולוגיה .מלמד מנהל עסקים באוניברסיטת הסיטי בניו יורק.
 פרופ´ יורם יובֵ ל –  42.49.42פסיכואנליטיקאי ,פסיכיאטר וחוקר מוח מוביל בתחומו .מרצה
בפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית ובאגף לרפואת המוח של בית החולים הדסה
בירושלים.
המפגשים יתקיימו באולם עין החורש ,בשעות  .40:04-48:44מחיר הסדרה ₪ 074 :בהרשמה מוקדמת.
מחיר להרצאה חד פעמית( ₪ 04 :ללא הסעה ,על בסיס מקום פנוי).
ניתן להירשם במחלקת ותיקים 40-8020004/ 8084600 :או בחברותא.40-8020000 :
יש לציין בהרשמה עם/ללא הסעה .הסדרה תפתח במידה ויהיו מספיק נרשמים.
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בית הכנסת

קבלה עם סוגיות בתנ"ך
חוזרים ללמוד תנ"ך עם נגיעות של תורת הקבלה ופרשנות של חז"ל ,שלעיתים יוצרים לנו מהפך מחשבתי,
ונותנים לנו ראייה מזווית מיוחדת על בעיות בחיי היומיום.
השיעור יתקיים בימי שני ,04:44 ,בבית הכנסת של הכפר ,החל מתאריך .47.44.48
יהיה מעניין!
הרב נחום שיר
אחרי החגים
עם תום תקופת החגים אנו רוצים להודות לכל הציבור הרחב שהשתתף איתנו בתפילות ובחוויות בבית
הכנסת .החגים שחלפו השאירו בנו רושם חזק שנקווה שהוא לא ישכח לפחות עד השנה הבאה.
זה המקום להודות גם לכל אלו שעשו להצלחת האירועים כולל ההורדה לבית העם ובעיקר לוועד (מלי )
ולכל אלו שתרמו מזמנם וממרצם.
הרב שיר וועד בית הכנסת

ספריה

ספרים חדשים בספרייה

לקטנטנים
שנה עם שני – רינת הופר
מר לי וצר לי – ג'וליה דונלדסון
נשף מסכות – עודד בורלא
חבר שלי – שולה מודן
הדינוזאורים – ראשית מידע – אמילי בון
אסור לדגדג טיגריס – פמלה בוצ'רט
סיפורן של נשים מופלאות ששינו את העולם – קייט פנקהרסט
לילדים
אמא היא גם אבא – ציפי שחרור
גולדה מאיר – דורית גני
ג'יין אוסטן – איסבל סנצ'ס
השרביט והחרב  – 44ארסיניו מלך העכבישים
שרה אהרונסון – דורית גני
אנה טיכו – אבירמה גולן
לא תמצאו אותי – תמר הוכשטטר
הבית שלי – מאירה פירון
אבא ,אתה עוד אוהב אותי? – מירב משולם-לוי
קומיקס
הקמע  – 8סופרנובה – קאזו קבואישי
איש הכלב לא מרוסן – דאב פיקי
לנוער
ספר החוקים של אלי פינקל – מג קאבוט
קייט האלופה – סוזי בקר
נעלי קרקס – נואל סטריטפילד
בני לוריאן – נלחמים כאחד – פיטקוס לור
סטיוארט ליטל – א"ב וייט
מתגלגלים – יובל פרוינד
כדברא – ליאת רוטנר
מגיסטריום – מסכת הכסף – הולי בלק וקסנדרה קלייר
ספר החוקים של אלי פינקל  – 0אגרוף בבטן – מג קאבוט
 00רמזים -בגידה  – 0המשימה הינדבורג – אלכסנדר לונדון
למבוגרים
בגנו של עוג – לילה סלימאני
החיים החדשים של סבא נפוליאון – פסקל רוטר
מבוך הרוחות – חלק שני – קראום רואיס סאפון
הספרייה נמצאת במתחם בית הספר מדרום לשער.
שעות הפתיחה :בימים שני וחמישי בין השעות .42:14-41:14
ניתן לשלוח הזמנות ,בקשות ,הודעות וכו' לsifriya@beit-yitzhak.org.il :
רותי

להתראות בספרייה 
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תרבות מרכז חפר
קבוצת 'פניני ספרות' בכפר ידידיה
עם ד"ר ענבר רווה ,בשתי סדרות מרתקות:
סדרה א'  -חלומות  -מן המקרא עד לספרות העברית החדשה.
סדרה ב'  -יצירתה של נורית זרחי .
המפגשים יתקיימו בימי שלישי אחת לשבועיים ,בשעה .04:04
מתחילים ב .46.44-עלות.₪ 274 :
מוזמנים להצטרף .לפרטים עדי נחשון .470-0004464

יום חמישי  48.44.48בשעה  42:44בבית העם בהדר עם
שעת סיפור עם רוני גילת "שאול החתול"
למרות השינויים והקשיים שפוגש בדרכו נשאר שאול החתול שמח.
שעה של חוויה עם הבצק של רוני ,פעילות לכל החושים והמשפחה.
מחיר הכניסה לילד ₪ 07:

יום ראשון  08.44בשעה  42:44בבית העם בבית יצחק
שעת סיפור עם גבריאל הדר "איתמר מטייל על הקירות" עפ"י דוד גרוסמן
אף אחד לא יודע ,אבל – איתמר יכול ללכת על קירות .
ולא רק ללכת על קירות – אלא גם להיכנס לתמונות ולחוות חוויות מרתקות.
סיפור מקסים על טוב לב ,על דמיון ועל עולם קסום.
מחיר הכניסה לילד₪ 07:
מרכז קשר והכוון בשיתוף עם התחנה לטיפול זוגי
מזמינים אתכם לשתי הרצאות:
.4כשהפנסיה והזוגיות נפגשים...זוגיות בגיל ,+14
ההרצאה עוסקת במהות הזוגיות ,הבנת מקורות הקונפליקטים הזוגיים ודרכי ההתמודדות עימם בדגש על
אתגרי הזוגיות לאחר היציאה לפנסיה.
ההרצאה תתקיים ביום שלישי  ,00.44.48בשעה  ,04:44במועדון לחבר בקיבוץ העוגן
המרצה :איריס וילנאי ( ,)MAמטפלת פרטנית ,זוגית ומשפחתית ומנחת קבוצות.
עובדת בתחנה לטיפול זוגי ומשפחתי בעמק חפר.
מוזמנים בשמחה ,הכניסה חופשית!
" .9להיות בשליטה"
"ייפוי כוח מתמשך" הוא כלי משפטי חדש ומהפכני המאפשר לכל אדם בגיר (מעל גיל  ,)48לקבוע כיצד ועל
ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד ,כאשר לא יוכל עוד לקבל או לבצע בעצמו החלטות הנוגעות לענייניו.
ההרצאה תתקיים ביום שני  ,00.44.48בשעה ,04:44
בגן הבנים שליד בית הכנסת ,חבצלת השרון
המרצה :עורכת הדין אדר אלוני  -חנן ,נוטריון ומגשרת
מוזמנים בשמחה ,הכניסה חופשית!
מרכז קשר והכוון כאן בשבילך 40-8084600 | 474-7074646
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בית הספר לשחייה של הקאנטרי –

הכינו את ילדכם לחוגי השחייה השנתיים של הקאנטרי!
***קבוצות שיפור שחייה לילדים – חוג שנתי אשר יאפשר לילדכם לשחות
ברמה גבוהה וליהנות מביטחון במים במשך כל השנה!***
לימוד שחייה בקבוצות קטנות (עד  7ילדים)
אפשרות לשיעורים פרטיים  /זוגות

הנחות למנויים!

היכונו לפתיחת שנת החוגים החדשה

החלה ההרשמה לחוגי הילדים לשנת תשע"ט והשנה הכנו לכם חוגים חדשים ומדליקים!
חוג היפ-הופ ,חוגי בלט וג'אז ,קפוארה ,זומבה ,חדר כושר לילדים ,דניס הישרדות והרשימה ממשיכה...
חוגי הילדים (למעט בית הספר לשחייה) כלולים במנוי משפחתי משולב שנתי
*חוגי הילדים מתקיימים  44חודשים בשנה

חוגים חדשים לבוגרים בקאנטרי!

התחדשנו! מוזמנים לבקר באתר האינטרנט שלנו ולבדוק איזה שיעור מתאים לכם :אינטרוולי מטבולי,
פלייסיטק ,יוגה שיעורי חיזוק שרירי ליבה ועוד....

מחפשים עובדים!

קאנטרי בית יצחק מחפש פקידת קבלה
לעבודה במשמרות (כולל סופי שבוע)
 אחראית ,רצינית ,עם המון מוטיבציה לתקופה ארוכה בלבד___________________________

קאנטרי בית יצחק מחפש מדריכי שחייה ומצילים!
שכר הוגן ,תנאים נוחים ,סביבת עבודה כיפית!
נשמח לראותכם – קאנטרי בית יצחק
את שעות הפתיחה של הקאנטרי ולפרטים נוספים אודותינו
ניתן לפנות אלינו דרך אתר האינטרנט שלנו; או בטלפון40-8008404 :

מרפאה

ביום ראשון  40.44וביום שישי  40.44לא תהיה אחות במרפאה .
חודש המודעות לסרטן השד
חודש אוקטובר הוא חודש המודעות לסרטן השד .הוכח שככל שהאבחון נעשה בשלב מוקדם יותר כך עולים
סיכויי הריפוי לכ 04%ויותר.
ההמלצות לביצוע בדיקות לגילוי מוקדם הן :
לנשים בגילאי  07-74בדיקת כירורג שד אחת לשנה.
לנשים בגילאי  74ומעלה ביצוע ממוגרפיה אחת לשנתיים ,ובדיקת כירורג שד אחת לשנה.
לנשים עם היסטוריה משפחתית של סרטן השד (אם ,אחות ,סבתא ,דודה) ביצוע ממוגרפיה מגיל  04אחת
לשנה.
תור לממוגרפיה ניתן להזמין בטלפון  , 4844008846 -או לפנות לד"ר סבן במרפאה.
בדיקות כירורג שד יתקיימו במרפאה המקצועית(רזיאל) בנתניה בימים :
יום א'  04.44בשעות  , 44:44-40:44יום ג'  00.44בשעות , 42:04-40:04
יום ה'  07.44בשעות . 44:44-40:44
גילוי מוקדם מציל חיים! גשו להיבדק.
לקביעת תור לכירורג שד ניתן לפנות למוקד . * 0244
בברכת בריאות ,צוות המרפאה
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מכתבים למערכת

הספדים שנשאו בלווייתה של בת שבע סביר (אמא של יהודית מאיר)

מאמי שלי…
כבר לפני שנים אמרת לי ,ולא רק פעם אחת" ,כשאני אמות תבטיחי לי שלא תבכי ,כי אז יכאב לך
הראש" .ותמיד עניתי לך שזאת בקשה לא הגיונית ,ומקסימום אקח אקמול.
בערב סוכות ,בדיוק לפני  40שנים ,עברת עם אבא ז"ל לגור לידי בכפר .קיבלנו אתכם באהבה .אתם
שהייתם עירוניים כל חייכם ניסיתם להתרגל לחיים החדשים ,אבא התחבר מיד לבית הכנסת המיוחד
שלנו ,ואפילו הלך לחוג תנ"ך ,ואת בגיל  +24החלטת ללמוד שחייה בבריכה ואמרת שאף פעם לא
מאוחר מידי...
אני נזכרת בגעגועים בתקופה הזאת .ראיתי שאתם מרוצים ומאושרים ,ותמיד אמרתי בהומור שאתם
השכנים הכי טובים שיכולתי לבקש...
חלפו השנים ,ואבא חלה ,ולאחר  44שנים הלך לעולמו .את נשאר לגור בבית לידנו ,ועם הזמן מצבך
הפיזי והמנטאלי השתנה לרעה .בהדרגה איבדת את העצמאות ,והיית עד לאחרונה עם מטפלת
צמודה .היית בתקופה הארוכה הזאת ,מוקפת תמיד באהבה של כולם .אני ,השתדלתי להקל עליך בכל
דרך ,ולדאוג שלא יחסר לך דבר.
בסוף אפריל האחרון ,חלה הידרדרות קשה במצבך ,ועברת לבית האחרון שלך" ,בית דבורה" בנורדיה.
ההחלטה הייתה קשה וכאובה ,שייסרה אותי מאוד ,וכנראה תלווה אותי עד יום מותי .הטיפול שם
היה מקצועי ,מסור וחם ,וגם מכבד .אבל קשה וכואב היה לי לראות אותך יום יום הולכת ומדרדרת
וסובלת כל כך .אני רק מתנחמת בעובדה שכבר לא היית מודעת כל כך לנעשה סביבך…
לאחר מותו של אבא היית מאוד עצובה ומלאת געגועים ונהגת לומר לי המון פעמים" ,יוסף קורא לי",
"יוסף מחכה לי" .עניתי לך שאין צורך למהר ,כי יש לו הרבה סבלנות .אבל היום הזה הגיע .את
משוחררת לדרכך האחרונה ,להתאחד סוף סוף עם אבא.
לכי לשלום מאמי ,אהובה וגיבורה שלי…
היום הגעת סוף סוף למנוחה ,וזה כל כך מגיע לך…
אני לא אשכח אותך לעולם...
בתך יהודית
הספד של הנכדות:
סבתא אהובה,
כמה כוחות היו לך? הדהמת את כולנו .מה הגוף שלך עבר ונלחם ,כנראה לא סתם ...ככה זה כשאתה
בוגר אושוויץ.
סבתא ,כבר הרבה זמן שאת לא הסבתא שאנחנו מכירות וזוכרות מהילדות .סבתא ,שכשאומרים לה,
"מתחשק לנו לביבות" ,היא ישר כמובן מפעילה את סבא לגרד שקים של תפוחי אדמה ,ואז עומדת
שעה לטגן לביבות שיספיקו לגדוד .סבתא עם השניצל הכי טעים .סבתא שרק אצלה יש כבלים ואפשר
לראות כל היום ערוץ הילדים (מה לעשות שהקדמה הגיעה לבית יצחק באיחור ,)...סבתא ששמרה על
כל האריזות והבקבוקים של התרופות ,כדי שנוכל לשחק איתם "משפחה" במטבח .סבתא שהיה הכי
כיף להישאר לישון אצלה ולבלות בחופש הגדול ,ואת הריח הנעים של המצעים לעולם לא נשכח.
סבתא שתמיד דאגה שלא נשב על הרצפה ,ולא נצא עם ראש רטוב מהבית...
כשגדלנו את קצת נחלשת ,אבל תמיד המשכת עם ההערות החריפות והמצחיקות שלך .בהגדה של
פסח חתמת פעם" ,סבתא בת שבע  -עדיין כאן" .וואו ,זה נראה לנו היה לפני  44שנים...
סבתא ,עברת בחייך דברים שאנחנו לא יכולות לדמיין .למרות כל זוועות השואה והאבדן ,קמת,
הרמת ראש ,עלית לארץ ,התחתנת עם סבא והקמתם משפחה לתפארת .היית אישה חרוצה ,תמיד
דאגת לכולם ,תוך כדי עבודה קשה גם בבית וגם בחוץ ,ותוך כדי שאת מלווה גם את סבא וגם הנכדים.
זכית לראות את המשפחה מתרחבת ,את הנכדים מתחתנים ,ולהחזיק בידייך שלושה-עשר נינים!
סבתא את כבר הרבה זמן לא הסבתא שאנחנו מכירות ,אבל לנו נשארו הרבה זיכרונות ,חוויות
וסיפורים על אישה מדהימה ,חזקה ,לביאה!
דמותך ומורשתך היו חלק מילדותנו .אנחנו מקוות שעכשיו את נחה ,וסוף סוף נפגשת עם סבא .את
בהחלט יכולה להיות גאה במשפחה שהקמת ,אנחנו נמשיך לקיים את ניצחונך ותקומתך.
אוהבות וכבר מתגעגעות,
נכדותייך עדי ענת וענבל
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תודות
לאהרונה וקרן היקרות  -צוות החיילות והחיילים,
כמה התרגשות חווינו כשבדלת עמדו בנות מיצווה ,עם מתנת הוועד לחג ,לחיילים....
הרי רק לפני "שנייה" אנחנו חילקנו מתנות  ,ותורינו הגיע כל כך מהר.
רצינו לומר תודה!
על ברכות מרגשות ,שצמודות למתנות מושקעות  ,מגוונות ועם המון מחשבה.
תמשיכו לפנק ולתת במסירות ואהבה שכזו.
תודה ♥
אילת מאיק  -אמא של חיילת וחייל.

הבעת תודה
ברצוננו להודות לחברי ועדת הספורט שיזמו ומימשו לפני  7שנים את הרעיון של מרוץ ,מפעל
ספורטיבי עממי ויפה שצובר תאוצה בבית יצחק .אנו תקווה כי מסורת זו תימשך גם בעתיד.
לעובדי הוועד המקומי שטרחו ועמלו והביאו להצלחתו של המרוץ.
לכל אותם תושבים מתנדבים שהקדישו מזמנם ומרצם ביום המרוץ עצמו ובהכנות לקיומו.
קיום האירוע חימם את ליבנו ומחזק אותנו.
אנו שמחים להיות חלק מקהילה כל כך מלוכדת שיחד איתנו משמרת את זכרו של בננו ,שי,
שכה חסר לנו!
אבלין וישראל וכל בני ביתנו

אנו רוצים להודות לרב שיר על טקס הלוויה המכובד שערך לאמנו וסבתנו בת שבע סביר ז"ל.
לסער ולכל אנשי ונשות "חברה קדישא" על עבודת הקודש והטיפול בסידורי הלוויה למרות ההתרעה
הקצרה.
ולמלי היקרה ,תודה על כל מה שאת...
בני ויהודית מאיר והמשפחה.

פגישת מחזור
במוצ"ש  6.44ערכנו מפגש כיתתי לבוגרי מחזור ו' מביה"ס בית יצחק ילידי תש"ח
כפי שאנו נוהגים מידי עשור.
המפגש המרגש התקיים בגן המייסדים המחודש והיפה בכפרנו.
האורחים סיירו בתערוכה בבית פוירינג ובחדר ההנצחה.
תודה למלי ולוועד המקומי שהעמידו לרשותנו את הגן היפה.
בשם הבוגרים נעמי רוזנבלום ויעל ברקאי.
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ברכות
צוות חיילים מברך את:
נועה אזולאי
לרגל שיחררוה מצה"ל ,בהצלחה באזרחות.
עידן בן יהודה
עם גיוסו לצה"ל ,בהצלחה בשירות הצבאי!
ברכות לנטע תבור (תיקון משבוע שעבר)
בסיום השירות הסדיר וכניסה לשירות קבע ,בהצלחה!

פינת המודעה הקטנה
הגינה האורגנית מחפשת עובד/ת למשרת אורז/ת במשלוחים!
משרה מלאה ,עבודה מועדפת למשוחררים מצה"ל באווירה צעירה,
משפחתית וכיפית!
ריהוט למכירה יד  :0שולחן אוכל 6 +כיסאות משמרת הזורע.
סלון מלא +0 + 0 :כורסא +שולחן משמרת הזורע .מחיר משתלם.
לפרטים ותמונות נא לפנות:
קאנטרי בית יצחק מחפש פקידת קבלה לעבודה במשמרות (כולל סופי
שבוע) :אחראית ,רצינית ,עם המון מוטיבציה! לתקופה ארוכה בלבד.
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איה

470-7686822

יפה

470-0444004
40-8008404

עת סיכומים הגיעה..
ב 04.44-יסיימו חברי הוועד הנוכחי את תפקידם ויוחלפו בחברי ועד אחרים.
בינואר  0440החל הוועד המקומי הנוכחי את כהונתו כשבמהלך התקופה השתנה הרכב חבריו.
אחדים פרשו ,אחרים הצטרפו ושניים לצערנו הרב נפטרו – אלי ליאור ז"ל ועמי קליין ז"ל.
בשורות הבאות אנסה לתמצת כמעט  7שנים של עשייה בכל התחומים.
בגיליון הבא של 'השבוע בכפר' אוסיף מעין 'אפילוג' כולל תובנות מ 04-שנה פעילות בוועד מתוכן
כ 47-שנים כיו"ר הוועד המקומי ו 44-שנים בהנהלת המועצה האזורית עמק חפר.
תרבות – 'תיק' התרבות גדול הממדים הונח על כתפיה של הילה שגב ואולם בשהותה בארה"ב,
בחודשים הראשונים של  ,0440נטלה ג'ודי זיו ,בנוסף על תפקידה כיו"ר ועדת נוער ,את המושכות
וארגנה את האירועים והחגים עד שובה של הילה .לאחר פרישתה של הילה חזרה ג'ודי לכהן
כיו"ר ועדת תרבות.
הפעילות הנסמכת על מסורת ארוכת השנים של הכפר נשמרה גם בקדנציה שלנו .המשכנו את כל
האירועים ,ציינו את ימי הזיכרון וחגגנו את החגים.
פעילות חדשה שנוספה נועדה לגיל "הסנדביץ'' ,גילאי  ,04-64הכוללת הרצאות ומסיבות.
לחג השבועות 'החזרנו עטרה ליושנה' והשבנו לחג את סממני החקלאות וההווי של הכפר.
הוספנו סדרת קונצרטים בחורף 'קאמרי לעת ערב' בעריכת אירית רוב ואלה טובי ,שהפגישה
אותנו עם השורה הראשונה של המוזיקאים בארץ .החודש נציין את פתיחת העונה הרביעית .עם
הפסקת 'קפה קונצרט' במעברות ,יהפכו הסדרות 'קאמרי לעת ערב' וסדרת הקונצרטים בקיץ בגן
האס ,בעריכת יעל ברקאי ,למיזם משותף לנו ולמרכז הקהילתי  -שלוחת מרכז חפר.
הועמק שיתוף הפעולה עם שלוחת מרכז חפר של המרכז הקהילתי שמביאה לכפר ולשלוחה חוגים
בנושאים שונים ואירועי תרבות מגוונים כמו 'יום האישה'' ,תחרות הסיפור הקצר'' ,הצגה טובה',
'אירוע השקה' לכותבים מעמק חפר שספריהם יצאו לאור ,הרצאות ועוד.
אירועי התרבות בקהילתנו נסמכים על מסורת ההתנדבות ארוכת השנים .בכולם משתתפים רבים
רבים מתושבי הכפר ,המתנדבים במגוון האירועים השונים ,והודות להם ולהשקעתם אנחנו
מצליחים להוציא לאור את כל הפעילויות הללו.
אני מבקש להודות בשם כולנו לג'ודי ולהילה ולחברי וחברות ועדת תרבות ולכל המתנדבים כולם,
על השקעת זמן רב ומאמצים בלתי נדלים ,אירוע אחר אירוע ,חג אחר חג ,פעילות אחר פעילות
שכולם העשירו רבות את חיינו הקהילתיים כאן בכפר.
נוער – בתחילת הקדנציה כיהנה ג'ודי זיו כיו"ר ועדת נוער שנעזרה רבות בטל בארי (תודה טל!)
ובהמשך החליפה אותה טלי אלוש אבן שנעזרה רבות באיתי אורן (תודה איתי!).
בתקופה זו שימשו  0רכזי נוער – עומר לובטון ,שחר גצלר ואסנת כץ ,הרכזת הנוכחית .לפני כ0-
שנים ,עם הגידול במספר החניכים ,הוספנו תפקיד של עוזרת רכזת.
כמסורת הוועדים כולם ,גם אנחנו שמנו את הנוער בראש מעינינו והעמדנו לטובתו את התקציבים
והמשאבים הנדרשים ,בכלל זה הוספת שני מבנים ,פועל יוצא מגידול במספר החניכים בשכבות
השונות (אגב ,בכל  7השנים התקציב המתוכנן היה גדול מהביצוע בפועל.)...
נדגיש את מפעל המועדוניות (הדרכה של בני נוער במועדוניות בנתניה)  -לשתיים שהיו נוספה
מועדונית שלישית  -מפעל התנדבותי המגביר את מודעות התרומה לקהילה גם מחוץ לכפר.
מעבר לפעילויות הרגילות מעודד ומרגש היה לצפות בבני הנוער ובמעורבותם בקהילה.
תודה והערכה עמוקה לג'ודי ,לטלי ולכל חברי וחברות ועדות הנוער שהקדישו זמן ומאמצים
רבים תוך התכנסויות רצופות (אחת לשבועיים) והשקיעו ממרצם בטיפוח פעילויות הנוער.
 14ונהנים – את תפקיד יו"ר הוועדה מילאה איריס פרידלנדר.
איריס הרחיבה מאוד את תחום ועדת  64ונהנים (ואף שינתה את שמה הקודם  )..+64והעשירה
את המשתתפים בהרצאות ובפעילויות רבות .יעיד על כך הפרוספקט הנאה ומלא התוכן המגוון
לעונת  0448/40שהגיע לאחרונה לתיבות הדואר של התושבים.
הוועדה הייתה שותפה להקמת סיירת משמרות הזהב שחבריה הנם מקרב קהילת  64ונהנים.
אורגנו ספריות המכילות ספרים שנמסרו מתושבי הכפר ' -סיפור עובר'  -בבית הפיס ובגן אורה.
תודה רבה לאיריס על עשייתה הברוכה והמעשירה .תודה מעומק הלב לכל הפעילים והמתנדבים
הרבים המסייעים בתחום חשוב זה.
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חינוך וספריה – הוקמה ועדת חינוך בראשותה של ענבל רייס שליט.
אחת מיוזמותיה הראשונות של הוועדה  -הסדרת החנייה במתחם הגנים בשיתוף המועצה.
נקבעו תחנות הסעה לתלמידי בתי הספר (בית יצחק ועמק חפר) בשיתוף המועצה האזורית.
יחד עם איריס פרידלנדר ואלי ליאור ז"ל ובעזרת מתנדבים ,תושבי הכפר ,הוקמו סיירות
לבטיחות הילדים' ,נשק וסע' ,מעת הורדתם מכלי הרכב ועד הגעתם לשערי בית החינוך.
נערכו ימי גיבוש לשכבות גן חובה עד כיתה ג'.
נמשך שיתוף הפעולה עם בית הספר ובכלל זה הספרייה המשותפת לנו ולבית החינוך.
תודה רבה לענבל על הקמת הוועדה ותודה לחברות הוועדה על הקדשת זמנן ומרצן.
מערכת השבוע בכפר – כלי התקשורת של הכפר עבר גלגולים רבים שראשיתם דף "קשר" בשפה
הגרמנית שעבר באמצעות שליח מבית לבית ...המשכו – 'השבוע בכפר' בגרסה דו לשונית ...עברית
וגרמנית עד לגרסתו הנוכחית  -עברית בלבד.
במערכת 'השבוע בכפר' מתנדבות תושבות הכפר הבקיאות בעריכה לשונית ובהגהה והן עושות
זאת מידי שבוע בהתמדה ובמקצועיות ועל כך הוקרתנו והערכתנו.
ספורט – את תחום הספורט מלווה מתחילה אילן שחר.
בכפר מתקיימות מזה שנים ארוכות פעילויות הספורט – כדורגל ,כדורסל וכדורמים ,אליהן נוספו
בשנים האחרונות  -המרוץ השנתי ,קבוצת ריצה ,התעמלות (קרקע ומכשירים) ומחול.
בשנה הראשונה לקדנציה הוקם מסלול הליכה משולט בן  2ק"מ ברחבי הכפר ונחנך מיזם חדש –
מרוץ בית יצחק ע"ש שי עופר ז"ל ,בן הכפר .ביום שישי נערך המרוץ זו השנה החמישית.
מגרש הכדורגל המשותף לנו ולבית החינוך האזורי ,שופץ באופן יסודי והפך למתקן איכותי
המספק תנאים מעולים לאימונים ולמשחקים וחשוב לא פחות ,מבטיח את בריאותם ובטיחותם
של המשתמשים ,כולל תלמידי בית החינוך (לעומת הבורות והמהמורות שהיו בו בעבר).
תודה רבה לאילן על המפעלים החדשים שיזם ועל המשכה התקין של פעילות הספורט בכפר.
בריאות – את תחום הבריאות לקח על עצמו עמי קליין ז"ל עד פרישתו מהוועד לפני כשנה.
היעד המרכזי והחשוב שעמד בפנינו בתחום הבריאות היה סילוק האיום שריחף על גורלה של
מרפאת הכפר .שיפוץ מבנה המרפאה שהתבצע בשיתוף עם קופת חולים הכללית ,כשבצדו חתימה
על הסכם ארוך טווח עם הכללית הבטיחו את המשך תפקודה של המרפאה בכפר.
נזכור ונוקיר את עשייתו של עמי קליין ז"ל ,שנפטר לצערנו הגדול לפני כחודשיים ,על כי בזכות
פועלו שופץ מבנה המרפאה ,נחתם ההסכם והאיום סולק.
דת – פעילות הדת נעשית ע"י ועד בית הכנסת והוועד המקומי מסייע בכל הנדרש.
ועד הכפר הנוכחי ,כמו קודמיו ,רואה בבית הכנסת ובבאים בשעריו חלק בלתי נפרד מההוויה
הכפרית .כל נער ונערה ,בשנת הבר/בת מצווה שלהם חווים בו את המפגש עם המסורת.
מייסדי הכפר בנו את בית הכנסת צמוד לבית העם ,אם מתוך אמירה קהילתית ואם מסיבה
אחרת כלשהי ..כך או כך אנו מקפידים כל העת על אי פגיעה במהלך התפילות ונזהרים לא לקיים
אירועים בבית העם בסמוך למועדי תפילות בית הכנסת.
אנו קשובים לכל בקשה של ועד בית הכנסת ,כפי שאנחנו קשובים לכל הוועדות של הכפר.
בתקציבים מיוחדים למימון החלפת כסאות ולעלויות השיפוצים בקירותיו החיצוניים של בית
הכנסת ,משתתפים ועד בית הכנסת ,המועצה הדתית עמק חפר והוועד המקומי.
הוועד מעריך את פעילותם של הרב נחום שיר ,דני רבס וחברי ועד בית הכנסת ,מברך את באי בית
הכנסת ומתפלל (וזה המקום לתפילה )...שמערכת היחסים תמשיך גם בעתיד להתבסס על יחס דו
סטרי הוגן ,הולם ,מכבד ומתחשב זה בצרכיו של זה ,כמורשת מייסדי וותיקי הכפר.
נוקיר את זכרו של זאב שצר ז"ל ונזכור את נחישותו לשאת לפיד מורשת זו עד יומו האחרון.
תשתיות – האחריות לנושא התשתיות – דרכים ,כבישים ומבנים ,הופקדה בידי רמי בלו.
במהלך הקדנציה ביצענו חידוש ואחזקת תשתיות ,הקמה מבני ציבור ,גנים ומגרש הכדורגל.
בסיוע תקציב מהמועצה האזורית שיפצנו את:
דרך הראשונים – כביש ,מדרכה ,שוליים ושביל אופניים.
דרך חפר לכל אורכה – מדרכה ,כביש ושוליים.
מתחם צומת שער הכפר – כביש ,מדרכה ומערך ניקוז תת-קרקעי.
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בסיוע תקציב משרד התחבורה והמועצה התחלנו בביצוע העבודות בדרך השרון ( – )7244שביל
אופניים ,מדרכה ,כביש ושוליים ואולם נקלענו למשבר חמור עם הקבלן .החלפת המפקח ,מנהל
העבודה וקבלן המשנה לא תרמו לפתרון ונראה שלא נימלט מהיפרדות מהקבלן הראשי.
מתחם האגודה/ועד  -במסגרת הסדרת מתחם העסקים של האגודה (שבוצע ע"י האגודה בשיתוף
פעולה עם הוועד) הוסדרה החניה ליד הוועד/דואר והוכנה התשתית לגן המייסדים.
משטחי גזם  -נוספו משטחים המיועדים לאיסוף ופינוי הגזם.
מתחם הגנים  -הוקמה חניה מסודרת במתחם הגנים בשיתוף המועצה האזורית.
מבנים  -נערכו עבודות שיפוץ במבני הוועד  -בית העם ,בית התרבות ,גן אורה ,הדיסקו ,הארכיון,
בית הכנסת ,בית יוסף (מועדון ספורט) ,מבנה המרפאה (בשיתוף עם קופת החולים הכללית)
ונוספו שני מבנים לנוער.
מגרש הכדורגל  -מגרש הכדורגל עבר שיקום יסודי ,כולל תשתית חדשה ומערכת ניקוז תת
קרקעית .נוספה תאורה במקום.
גן המייסדים  -הורחב הגן שמאחורי בית פוירינג ,הוקמו בו שביל ,תאורה ,ספסלים וחניה
מסודרת .הגן נקרא 'גן המייסדים' לכבודם של מייסדי וותיקי היישובים.
בתחום התשתיות נכללת אחזקת התשתיות והמבנים וטיפול בתעלות הניקוז והכנתן לחורף.
תודה לרמי על שקידתו המרובה בכל ימי שנות הקדנציה ובפרט בשנתיים האחרונות.
חשוב להדגיש את חלקם של חברי ועד נוספים ולהודות להם  -איריס פרידלנדר ביוזמה ובהקמת
גן המייסדים ,עמי קליין ז"ל בשיפוץ המרפאה ,ענבל רייס שליט במתחם החנייה של הגנים ,טלי
אלוש אבן ואילן שחר במגרש הכדורגל.
חזות הכפר – בתחילת הקדנציה שימשה טלי אלוש אבן כיו"ר ועדת חזות הכפר ולאחר מכן נטלה
איריס פרידלנדר את המושכות.
תקציב חזות הכפר הוא הגדול בין סעיפי תקציב הוועד ואיריס וטלי השקיעו זמן רב בתחום זה.
מעבר לטיפוח איכות הסביבה שלנו ,כולל תחום זה מעקב צמוד אחר הגינון ,פינוי הגזם ופינוי
הגרוטאות ,עבודות המתבצעות ע"י קבלנים חיצוניים.
לפני מספר שבועות נחנך 'גן המייסדים' .הגן הנאה והרחב ,שבכניסתו הוצב שלט המתאר את
סיפור הקמת ארבעת היישובים ,הוקם לאות הוקרה למייסדי ארבעת היישובים.
מסתורי אשפה ,שמומנו מתקציב המועצה האזורית והמשרד להגנת הסביבה ,הותקנו במרבית
חצרות התושבים .התעקשותנו להעמיד את המסתורים בשטח הפרטי ולא במרחב הציבורי האטה
את מהלך הביצוע ואולם למי שמסתובב ביישובים אחרים ,בהם המסתורים מוצבים בשטחים
ציבוריים ,על חשבון מדרכה ,חנייה או שוליים ,מבין את ההחלטה.
שיתוף הפעולה עם האגודה הניב מתחם חניה מוסדר לתושבים הסמוך לוועד ,לדואר ולבית העם
ומוקמו בו תמרורים המייעדים חניות לוותיקי הכפר.
הוצבו ספסלים במקומות שונים ברחבי הכפר ,תרומות תושבים לזכר יקיריהם.
הותקנו ברזיות בגנים הציבוריים.
בגן האס הוקם 'גן מוסיקלי' ,תרומתה של משפחת עופר.
לפני כל חורף הנהגנו עריכת סקר עצים ועפ"י ממצאיו נגזמים ומטופלים העצים ברחבי הכפר
למניעת קריסות של עצים וענפים עקב פגעי מזג האוויר.
הרבה הערכה ותודה לטלי ולאיריס על נכונותן לקבל על עצמן תפקיד תובעני המחייב השקעה של
זמן ומאמצים בכל ימות השנה.
ביטחון – כיו"ר ועדת הביטחון שימש אלי ליאור ז"ל ,לאחריו איל גולן שהצטרף לוועד עד פרישתו
לרגל עיסוקיו הפרטיים.
בתקופה זו שימש איקי וגנר כרב"ש הכפר ולאחר פרישתו החליפו עמית מוסקוביץ'.
לאלי ליאור ז"ל שמורה זכות ראשונים בשינוי מערך האבטחה והשמירה של הכפר שהחל
להתבסס על סיור וכוננות  00שעות ביממה .למרות הגידול שחל במספר המחוברים למוקד עדיין
רק כמחצית מבתי הכפר מחוברים למוקד ,וזאת על אף העלות המאוד נמוכה שנקבעה
בהתקשרות האחרונה  ₪47-בלבד לחודש.
עלויות השמירה הגבוהות חייבו העלאת אגרת השמירה ועם זאת המחוברים למוקד נהנו
מהפחתה משמעותית בתעריפי החיבור למוקד כפי שצוין לעיל.
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סוגיית הביטחון האישי תמשיך להעסיק את פרנסי הכפר גם בשנים הבאות .לגלי הגניבות
והפריצות לבתים אין חוקיות נראית לעין .למען האמת חווינו תקופה ארוכה יחסית של שקט שיש
לזקפה (כנראה) לא רק ליעילותנו שהשתפרה אלא לאירוע הירי מיולי אשתקד ....זו סוגיה ארצית
ורב מערכתית ויכולותינו מוגבלות לסיורים ,הרתעה ,התרעות (כולל באמצעות מצלמות שיותקנו
בחודשים הקרובים) ובאמצעות החיבור למוקד והגעה מיידית (כ 0-דקות) לאירוע.
אני מבקש שנזכור ונוקיר את עשייתו הברוכה של אלי ז"ל והשקעת זמנו ומאמציו לשיפור ביטחון
הכפר ותושביו .תודה לאיל שלקח על עצמו את תפקיד היו"ר וליווה במקצועיות ובהצלחה רבה
את המכרז ואת ההתקשרות עם בן ביטחון.
תודה והערכה רבה לכל המתנדבים הרבים באבטחה ושמירה על כפרנו.
ארכיון – ארכיון הכפר ,הפועל בבית פוירינג ,עובר תהליך מחשוב שהחל ב ( 0440וטרם הסתיים)
בתקציב משותף של הוועד וקרן פוירינג .בשנים אלו נרכשו מחשבים וציוד נלווה ,שופץ מרחב
העבודה של הארכיון ובו  0עמדות מחשב .נסרקו כל המסמכים שנשמרו במהלך השנים
ב'קרטונים' ,נסרקו תמונות וראיונות משפחה ,הוחל בקיטלוג החומר הסרוק ובימים אלה
מסתיים קטלוג תמונות משפחה( .רוב תושבי הכפר העבירו חומרים ,לאחרים מומלץ להעביר).
מתנדבים רבים ,ותיקים וגם צעירים ובני נוער ('מחויבות אישית') עוסקים במגוון משימות
בארכיון – מתרגמים מסמכים מגרמנית לעברית ,מראיינים תושבים ותיקים ,ממיינים ,סורקים,
מקטלגים ,מתייגים ומעלים למחשב תמונות ,מכתבים ,מסמכים ,תעודות ועוד.
ההיסטוריה של הכפר ,העשייה של הקהילה ב 84-שנות קיומה ,החל מסיפורי המייסדים
והוותיקים ועד ימינו אלה ,ערוכה ושמורה .הדמויות ,הנופים ,האירועים והחגים ,המשתנים
משחור/לבן לצבע ,מגרמנית לעברית ,מכתב יד לדפוס ,ממחברות לדיסק און קי ,מ 8-מ"מ
לסלולארי ,כל אלה מקוטלגים ,ממוינים ושמורים ,ועוד מעט יהיו ונגישים לכל אחד.
וכשאני עובר ליד הארכיון אני נפעם כל פעם מחדש מההתמדה ,מהרצינות ,מהעקביות ומתחושת
השליחות המלוות כל אחד מהמתנדבים.
הרבה הערכה ,הוקרה ותודה למתנדבים כולם בהובלת מוני גורן ,אלישבע בירן ואבלין עופר.
בית עלמין – הוועד המקומי מטפל באחזקת בית העלמין וחברה קדישא ,עמותה עצמאית ,עוסקת
בכל ענייני הקבורה.
בתקופת כהונתנו נדרשנו לערוך חשיבה ארוכת טווח הנובעת ממגבלות שטח בית העלמין לאור
החלטת מנהל מקרקעי ישראל לא להתיר הרחבת בתי עלמין ביישובים כפריים .עפ"י המלצת
ועדה חריגים לקבורה (ראה בהמשך) יחד עם ראש המועצה הדתית של עמק חפר ,קיבל הוועד
החלטה לעבור לקבורה במכפלות ,דהיינו קבורה של שני בני זוג בחלקת קבר אחת.
ועדת חריגים לקבורה בה משותפים נציגי ועד ,אגודה ,חברה קדישא ונציגי ציבור מתכנסת
כשמתעוררת שאלת זכאות נפטר להיקבר בבית העלמין בכפר ,ודנה עפ"י קריטריונים שנקבעו.
לניצול נכון של שטח בית העלמין הוכנו משטחי בטון הגובלים את חלקות הקבורה ,פרויקט
שנעשה בשיתוף המועצה הדתית עמק חפר ,חברה קדישא והוועד המקומי.
תודה לרב נחום שיר ולדני רבס על ניהול טקסי הלוויות ,הערוכות באופן מכובד ומכבד.
אני רוצה לנצל סיכום זה ולהודות למתנדבי חברה קדישא כולם ובראשם בני משפחת טאובר על
מלאכת החסד המופלאה שלהם .יישר כוח!
קרן חינוך ע"ש פוירינג – הנהלת עמותת קרן פוירינג מורכבת מנציגי ועד ,אגודה ונציגי ציבור.
כספי הקרן ,תרומתה של משפחת פוירינג (נכון ,גם לאחר שנים ארוכות ממשיכים 'ליהנות'
מתרומת מש' פוירינג )..מיועדים לתמיכה בפעילויות ובפרויקטים בחינוך ,תרבות וספורט.
הקרן תומכת מזה שנים רבות בספרייה ובשנים האחרונות בסדרת הקונצרטים המתקיימים
בחורף בבית העם .כמו כן תמכה הקרן בשיפוץ מגרש הכדורגל ובארגון ארכיון הכפר.
החוגים שנערכו בעבר באמצעות הקרן הועברו לאחריות המרכז הקהילתי ,שניהול חוגים הינו
חלק חשוב ביעדיו( .חוג הברידג' נשאר בוועד) בכך נחסכו לקרן עלויות ניהול וריכוז החוגים.
כספי הקרן מנוהלים ע"י חברת ניהול השקעות חיצונית.
תודה לכל חברי וחברות הנהלת עמותת קרן חינוך על התנדבותם ב 7-השנים האחרונות.
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קאנטרי בית יצחק – הנהלת רשות הבריכה ,הגוף המנהל את הקאנטרי ,מורכבת מנציגי האגודה
ונציגי הוועד המקומי בחלוקה שווה ,בהתאם לבעלות המשותפת והשווה של שני המוסדות.
הניהול השוטף באחריות האגודה.
ראוי לציין כי שני המוסדות רואים עין בעין את היעד הקהילתי של הקאנטרי כמשרת את תושבי
הכפר ואכן ננקטו צעדים לשם כך ,עם זאת מדיניות הנהלת רשות הבריכה הייתה והינה לשמור על
איזון בין ההכנסות להוצאות ולא להיקלע לגירעונות שיוטלו על תקציבי האגודה והוועד.
תודה לכל חברות וחברי הנהלת רשות הבריכה על התנדבותם ב 7-השנים האחרונות.
דואר – הוועד הינו הבעלים של סניף הדואר בכפר ,לתפעולו מועסקות  0עובדות (במשרות
חלקיות) .שירותי הדואר כוללים שתי נקודות חלוקה (תיבות דואר) נוספות לזו שבבית יצחק -
בשער חפר ובנירה .הסניף איננו מאוזן תקציבית והפער ממומן מתקציב הוועד .ניסיונותינו
לצמצמו לא עלו יפה .פניותינו לחברת הדואר אינן מעוררות התרגשות מיוחדת ' -אם אתם רוצים
לסגור נשלח את התושבים לסניפי דואר אחרים .'...אתגר לחברי הוועד הבא...
מזכירות הוועד ועובדיו – הוועד המקומי מעסיק  0עובדות במזכירות הוועד 0 ,עובדות (במשרות
חלקיות) בסניף הדואר 0 ,עובדים באחזקה וחצרנות ,רב"ש ו 0-כוננים (במשרות חלקיות) לסיור
ושמירה ,רכזת נוער ועוזרת (במשרה חלקית) ועובדת ארכיון (במשרה חלקית).
לא יכ ולנו להוציא לפועל את כל האמור לעיל ללא פעילותם הברוכה והיעילה של כל עובדי הוועד
ובראשם מזכירת הוועד מלי שצר ,שטביעות אצבעותיה ניכרות בכל מקום והזדהותה עם הוועד,
הכפר ותושביו הינה מלאה ומוחלטת.
תודה רבה לכם עובדי ועובדות הוועד על  7שנים של עבודה משותפת ,תמשיכו לשרת את תושבי
הכפר במסירות ובאהבה גם בעתיד.
סוף דבר
הקמת כבישים ,בניית מבנים או הרחבת גנים הינם אמצעים חשובים לשיפור איכות חיינו
וסביבתנו ואולם אמת המידה להצלחתנו כוועד הייתה לדידי העשייה הקהילתית.
מרגש היה לראות את בני הנוער בסניף ,בהשתלבותם באירועי החגים וימי הזיכרון ,בהתנדבותם
במועדוניות בנתניה וביציאתם לשנת שירות (והשנה יצאו  44בני נוער!) .מרגש לא פחות היה
לראות את הוותיקים במגוון רחב של הרצאות ,בברידג' בבית התרבות ,בהתנדבותם בארכיון
ובמשמרות הזהב .מעודד תמיד לצפות בילדים ובנערים בעוסקים בספורט  -במרוץ ,בכדורמים,
בכדורגל ,בכדורסל ובהתעמלות.
חוויית סיפוק ואפילו 'גאווה מקומית' אוחזת בנו במפגשינו עם מובילי האירועים ופעילי הוועדות
 בימי הזיכרון ,בחגים ובאירועים אחרים .מתפעלים מרצינות הכנותיהם ,מדרכם המקצועית,מדבקותם במשימה ,מהתנדבותם ומיכולתם לסחוף אחריהם מתנדבים רבים נוספים – מבוגרים,
בני נוער וילדים.
ו...כן ..גם לשמוע בסיומם של האירועים קריאות התפעלות והערכה של תושבי הכפר.
חבריי ואני היינו חוליה בשרשרת ארוכה של ממשיכי ההוויה הקהילתית בכפר .ביקשנו לאמץ
עפ"י דרכנו את הרוח המיוחדת של מייסדי הכפר והשתדלנו לדבוק במורשתם בת  84שנה.
רוח מיוחדת זו ממשיכה לנשב בכפר גם היום והיא המביאה את המתנדבים הרבים ,וותיקים
וחדשים ,חברי אגודה ואחרים ,צעירים ומבוגרים לעשייה קהילתית ענפה ותוססת.
עם זאת ראוי שנזכור  -העשייה הקהילתית איננה מובנת מאליה ,חשוב שנעריך את מורשת
הראשונים ,נשמר את המסורת ארוכת השנים ונמשיך את התנדבותנו במרץ ובהתמדה.
תודה רבה לכל המתנדבים שבזכותם כל הפעילות הקהילתית המרשימה הזו!
בהצלחה רבה לחברי הוועד החדש .אנחנו מעריכים את התנדבותכם ועומדים לרשותכם.
בברכת המשך עשייה קהילתית נרחבת ,מוצלחת ופורייה לכל תושבי הכפר.
הרצל חסון
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