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יום חמישי ,ב' באדר תש"ף 27 ,בפברואר 2222

דבר יו"ר הוועד

חברי ,תושבי בית יצחק-שער חפר ,שלום.
בוחר להתרכז בפנייתי אליכם החודש ,בהתייחסות אל מכתב חברים בעניין התב"ע המתפרסם
בגיליון זה של "השבוע בכפר".
שמחתי מאוד להיווכח כי מחברי המכתב ,לא רק מעיינים בדברים שאני מפרסם מדי חודש ,אלא אף
זוכרים ונעזרים במה שנכתב.
כפי שצוטט ,כתבתי בחודש יוני ,לפני כ 8-חודשים כי" :יש רצון חזק להגיע להבנות ברורות על אופן

השימוש ועל אופיו של התפעול של שטחים אלו ,כך שישרתו בצורה טובה את האגודה שהינה גוף
כלכלי לכל דבר ,בד בבד ישמרו על איכות חיי כל התושבים.".......

כפי שהתחייבנו ,שקדנו במשך חודשים ארוכים ,באמצעות ועדה שמינינו ,וכן בשיתוף פעולה עם
האגודה החקלאית ,על ניסוח מסמך עקרונות להפעלת השטחים המסחריים .כמקובל ,קיימנו לאורך
הדרך ,התייעצויות רבות בכלל ועם יועצינו המשפטיים בפרט ובסיכום מהלך זה החלטנו על שינוי
כיוון וויתור על מסמך העקרונות אותו גיבשנו .חוות הדעת של יועצינו המשפטיים הייתה מאוד
ברורה ,כנגד גיבוש מסמך זה ,בנימוק כי עדיף להגיע להבנות בסיסיות אשר תהיינה חלק מהתב"ע
ולא למסמך עצמאי אשר איננו חלק מהתב"ע ,בהיותו חלש משפטית ובעל יכולת מימוש נמוכה.
לקראת חודש ינואר השנה הגענו להבנות והסכמות עם האגודה החקלאית ,אשר תהיינה חלק בלתי
נפרד מהתב"ע ואשר יגבילו את השימושים בשטחי המסחר בתחומי המזון/הסעדה ,בשל היותם עתירי
תנועת אנשים ורכב.
הסכמות אלו הוצגו באסיפת התושבים ,אשר התקיימה ביום  02לינואר השנה ,אסיפה אשר הייתה
פתוחה להתייחסות ,שאלות והערות תושבים .מהתייחסויות בערב זה והתייחסויות נוספות ,אנו
מתרשמים כי מתווה התב"ע מקובל על רוב גדול של תושבי הכפר.
 02ימים אח"כ ,בגיליון "השבוע בכפר" מיום  02ינואר ,חזרתי והבהרתי במדוייק את פרטי אותן
ההסכמות ,אשר כאמור תכללנה בתב"ע עצמה.
כפי שהוסבר ונכתב ,נוסף על ההסכמות שהושגו ,יבחן הוועד המקומי ,את תוכנית התנועה והחנייה
למתחמי הפעילות ,בעזרת יועץ התנועה העוסק בכך ,כתנאי לחתימת הוועד על מתווה התב"ע.
חשוב במיוחד לציין ולהדגיש ,כפי שכבר נאמר ונכתב ,כי התב"ע איננה חזות הכל ומרבית הסייגים
והבקשות אשר הוצגו בפני חברי הוועד והנהלת האגודה ,עסקו במאפיינים נקודתיים של סידרי
החנייה ,אשר אין להם קשר לתב"ע עצמה וככל שיידרש טיפול ,הוא יסוכם ויבוצע באופן שוטף ולא
כחלק מהתב"ע.
החזון האפוקליפטי המוצג במכתב החברים ,על פיו מתווה התב"ע המוצע יהפוך את הכפר שלנו לאזור
תעשייה עירוני ,או לרישפון למתקדמים ,אין לו אחיזה במציאות.
מאוד מצער כי מכתב החברים מציג נתון ,אשר לצערי הרב הינו שגוי ומטעה:

"סך כל השימוש המסחרי אותו מבקשת האגודה לעשות בנכסיה מגיע לסך של כ 00,222-מ"ר (!!).
לשם השוואה ,שטחו המסחרי של קניון השרון עומד על ." 00,222

מניח כי כמו כותבי המכתב ,גם אתם יודעים כי אין ולא יהיו שטחים בהיקף כזה לשימוש מסחרי
בכפר שלנו.
מספר דמיוני זה כולל ,ככל הנראה ,את שטחי בריכת השחייה ,אולם הספורט ,בית העם ,המרפאה
ושטחים נוספים המשמשים את הציבור.
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מודגש בזאת כי בתב"ע אשר עומדת על הפרק ,לא נוסף אל שטחי המסחר של האגודה ולו מ"ר אחד.
המבנים הנוכחיים ,אשר שימשו בעבר לצרכים חקלאיים ,הם ורק הם ,הינם אלו שעברו ויועברו
לשמש שטחי מסחר ולא שטח נוסף כלשהוא.
לשמחתנו ,בכפר שלנו שטחים ציבוריים רבים ומגוונים .מניח כי אין איש אשר יציע לסגור את בית
העם או את בריכת השחייה או לחסום צרכים עתידיים כגון הרחבת המרפאה המתבקשת עם הגידול
באוכלוסיה ובצרכי הציבור.
שטחי ההסעדה/מזון ,כאמור וכידוע ,יוגבלו למימדים סבירים בהחלט ,הכוללים מסעדה אחת ברחבת
הבנים נוסף על יחידה מצומצמת ברמה של "עגלת קפה" ועוד שני שטחי הסעדה/מזון-אחד בשער חפר
ואחד בנירה ,שהינם מצומצמים ואינם מאפשרים מסעדה של ממש אלא פעילות מוגבלת בלבד.
מזכיר לכולנו כי תכנון התב"ע החל לפני כ 8-שנים ,ועבר כמה הנהלות של האגודה ,כמה מליאות של
הוועד המקומי ולרשות כולנו עמד כל הזמן שבעולם להבין ,להתעמק ולהעיר לאורך כל הדרך.
היות ובאופן גורף מוסכם על רוב מכריע של התושבים כי הגיע העת להסדיר את עניין התב"ע ,חשוב
כי נעבור משלב הדיבורים לשלב המעשים ,ממש כפי שכתבו החברים במכתבם המתפרסם כאן:

"פנייה זו אליכם נובעת מתוך הבנה שהתב"ע נחוצה לכפר וחשובה לצורך הסדרת המשקים ומבני
האגודה והמשך התפתחות הכפר בשנים הבאות .היא אינה יוצאת כנגד התב"ע בכללותה".

נוסף על כל אלו ולמרות שחלף זמן רב כ"כ מאז תחילת התכנון ,תהליכי האישור הינם בתחילת הדרך
ויעברו עוד בחינה יסודית של כל רשויות התכנון והרישוי וכן פתוחות להתנגדויות והתייחסות של
הציבור.
חילוקי דעות ורצונות שונים ומגוונים הינם טבעיים וימשיכו ללוות אותנו.
מאחל לכולנו ,המשך התפתחות וחיים פעילים בצוותא ,תוך התחשבות הדדית וסובלנות לצרכיו של
הזולת.
בברכה ,עמוס פארן ,יו"ר הוועד המקומי

כמות הגשם

עד יום שלישי ,ה 02.0-ירדו  222מ"מ גשם .תודה לדורון שלהבי על המדידה.
מועדי איסוף הגזם הבאים3.01 ,3.01 :
לכל בעלי הכלבים והסוסים
אנו מבקשים ,אנא הימנעו מהשארת "מזכרות" לאורך מדרכות הכפר.
המדרכות נועדו להולכי רגל ולעגלות ילדים.
למרות בקשות חוזרות ונשנות בנושא ,עדיין ישנם כאלו שלא אוספים את ה"מזכרות" שהכלבים או
הסוסים משאירים.
את בעלי הסוסים והכלבים ניתן לקנוס בזיהוי בעל החיה.
מזכירות הכפר

משלוח מנות קהילתי

החלפת משלוחי מנות בין תושבים
פעם  3זו כבר מסורת
המעוניינים לקחת חלק ירשמו אצל חנה מטרני שפיגל .220-0890420
יש למסור את הפרטים הבאים (בוואטסאפ או טלפונית) :שם פרטי+משפחה ,מס' טלפון וכתובת.
ניתן להירשם עד ה.9.0.04
ב 7.9.13-תיערך הגרלה בין הנרשמים,
שלאחריה יעודכנו הנרשמים בפרטי המשפחה שזכתה לקבל את משלוח המנות שלהם.
בין התאריכים  11-8.9.13תתקיים החלפת משלוחי המנות בתיאום בין המשפחות.
חיסון כלבת יתקיים בתאריך  .20.103.בין שעות  .2:..-.2:1.ע"' בית העם0
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יום האישה – למה צריך את זה בכלל?
יום ראשון 8.0 ,בית העם בבית יצחק ,בשעה 02:02
הרצאתה של ד"ר נגה ליבי כהן
במעמד ראשת המועצה ד"ר גלית שאול
למה נועד יום האישה והאם אנחנו בכלל צריכות יום משלנו?
למה יש יום האישה ואין יום הגבר? ואיך כל זה קשור לפמיניזם?
ופמיניזם -צריך את זה בכלל במאה העשרים ואחת?
התכנסות בשעה  ,02:22הכניסה חופשית.
מוזמנות ומוזמנים להירשם במיילkerenm@hefer.org.il :

את העדלאידע הזו לא תשכחו!






יום שבת  3.01בשעה 3.:1.

מתחילים בתהלוכה המסורתית :יוצאים מבית הספר מזרחה לרח' דרך השרון ,פונים צפונה
(שמאלה) עד לרח' התמרים לכיוון מערב וחוזרים בדרך השדות לבית הספר ,להפנינג לכל
המשפחה0
בחצר בית הספר ימתינו מתנפחים לקטנטנים ומופע לוליינות קורע מצחוק לכל המשפחה.
בבמהלך המופע יוכרזו הזוכים בתחרות העגלות בקטגוריות השונות.
במתחם מגוון רחב של דוכני אוכל בתשלום – המבורגר ,פיצות ומאפים בטאבון ,נקניקיות ,צמר
גפן מסוכר ,וופל בלגי ,פופקורן ,שתייה קלה וה"ברז של אבא ואמא" ()+08
את הקרנבל נסיים במסיבת רחוב לכל הגילאים בניצוחו של די ג׳יי זרחי.
הכניסה למתחם ההפנינג תהיה פתוחה לתושבי הכפר ולאורחיהם.

מקהלת מורן שמחה להזמינכם

ל:

קונצרט מקהלות בינלאומי

יום רביעי 00.0.0202 ,בשעה  ,04:22בבית העם של בית יצחק.
(כניסת קהל )08:92

הכניסה – חינם

בשל מספר המקומות במוגבל – יש להירשם מראש בוועד24-8900084 :
בקונצרט תופענה  9מקהלות מחו"ל ו 2-מקהלות מישראל,
כולל מקהלת מורן ,ברפרטואר מגוון ובסגנונות שונים.
נשמח לראותכם 
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פינת הארכיון

קצת נוסטלגיה
הכפר שלנו ידוע בחגיגות המופלאות שלו.
קחו לדוגמה את "תחרות הריקודים המלכותית" שנערכה בפורים .0480
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מועדון בוקר בצוותא
 2.3ב ח י ר ו ת אין פעילות במועדון.

יום שני  22.2בשעה  0099ניפגש בבית התרבות בשער חפר
 4:92-4:22תנועה בהנאה.
 02:02-4:92בוקר של בריאות ,ארוחת בוקר בצוותא.
 02:02מעגל סיפור בהנחייתה של דבי כהן (ארונשטיין).
 0.3הרצאה מוסיקלית ברוח פורים .המרצה חיה ליבני ,בוגרת האקדמיה למוסיקה ,חברה וסולנית
בתזמורת הקאמרית הישראלית.
 61.3הרצאתה של ד"ר רחל פלומב "יפן  -נעים להכיר" .המרצה למדה באוניברסיטת  keioבטוקיו,
עשתה דוקטורט על המדיה ועל העיתונות היפנית .יפן היא ביתה השני.
***המפגשים מסתיימים בשעה ***12:22
מחכים לכם בשמחה.

מועדון  0.ונהנים
המפגשים מתקיימים בימי שלישי במועדון הפייס.
התכנסות על כוס קפה וכיבוד קל .ההרצאות מתחילות בשעה  61061בדיוק!
 3.3הרצאתה של דפנה אוריה ,בעלת תואר שני בהיסטוריה.
נושא ההרצאה :טרומפלדור  022 -שנה לנפילתו ב.0.0.0402-
 69.3הופעה של השחקן ומספר הסיפורים יניב שטרייפלר-בוגר בית צבי ,שיחק בתאטרון בית לסין,
תאטרון חיפה ועוד .מספר סיפורים להנאתו מילדותו ומאז סיום לימודיו לפרנסתו .במופע "סיפורים
קטנים על אנשים גדולים" מציג ,במשחק ,קטעים מיצירותיהם של ש"י עגנון ,בשביס זינגר ,אפריים
קישון ואחרים.
המעוניינים בהסעה למועדון " 92ונהנים" ביום שלישי אחה"צ ,מתבקשים להירשם במשרד הוועד.
כל תושבי בית יצחק ,שנושא ההרצאה מעניין אותם ,מוזמנים בשמחה.
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זיכרונות של יהודה ויילר
מפגש מעגל סיפור במועדון בוקר בצוותא בהנחייתה של דבי כהן (ארונשטיין)
איך פגשתי את אבא שלי לאחר  19שנה?
כל חיי הכרתי את אבא שלי כאדם "לא יוצלח" ובטלן ,כי זה מה שאמי סיפרה.
אבל לפני שנים אחדות החלטתי לחפש ולמצוא את אבא שלי.
וכמו שכתב גינטר גראס "כאשר מקלפים בצל קליפה אחר קליפה ,בסוף בוכים" וכך אני.
ידעתי שאבא שלי התנדב לגדוד הארץ-ישראלי במלחמת העולם השנייה וחזר שבר-כלי.
חיפשתי בארכיונים ,ותחילה ,קרוב לבית .כל המסמכים עד הקמת המדינה נמצאים בארכיון הציוני :התנדבות ,גיוס
וכל מה שניהל היישוב נאגר שם .שם מצאתי את הרישום הראשון :יצחק פאול פישר עבד במפעל "הבורג" בנחלת
יצחק .זאת הייתה תעשיית המתכת.
רישום של שורה בספר ההגנה :האבא "הלא יוצלח" התנדב ל"הגנה".
השלב הבא-התנדב לצבא הבריטי .המצב הכלכלי היה קשה ואבא ,שכבר לא היה צעיר ,התנדב לצבא הבריטי,
בתחילה ככוח עבודה שמילא שקי חול ומתח חוטי תיל.
אני נולדתי בנובמבר  0492ואבא כבר היה בצבא.
התברר שתיק השירות בצבא הבריטי נמצא במיניסטריון ההגנה הבריטי בסקוטלנד .קיבלתי  00עמודים שכתובים
במושגים צבאיים ובקיצורים שכבר לא קיימים .התברר שאבא התגייס ,עבר אימון בסיסי והיה "ארטיזן" ,אומן.
מפני שהיה אינסטלטור למד לפרק מנגנונים של פצצות ומוקשים .כך שאבא לא היה בטלן ואדיש אלא התנדב
לתפקיד מסוכן.
הוא עבר לאלכסנדריה ובמרץ  0492נשלחה היחידה הארץ-ישראלית מהמדבר המערבי ליוון .שם הגרמנים היו כבר
בתנועה מהירה ,והבריטים כ 22,222-איש ,נאלצו לסגת.
הבריטים החליטו שהפלוגה אינה של לוחמים אלא תומכי לחימה והשאירו אותם לסוף ,ולא איפשרו להם לעלות על
האניות .אבי חיפש דייג שהעביר אותו לכרתים.
ב 02.2.0492-צנחנים גרמנים כבשו את כרתים.
המלחמה קשה ,מעט כוחות ,רבים נפלו בשבי .חיילי בריטניה נכנעו .כ 022-אנשים החליטו לברוח ולהגיע לטורקיה
וביניהם אבי .בסופו של דבר גם הוא נפל בשבי ומתחיל מסע ארוך שלו בשבי לסלוניקי ולאוסטריה.
למרבה המזל ,הצלב האדום היה אז מתווך אובייקטיבי .הגרמנים הסכימו לתיווך כי גם להם היו שבויים ולכן
שיתפו פעולה ומסרו רשימות וכך ידעו בבית שאבא בחיים.
בכרטיס השבוי שלו הייתה המתנה החשובה ביותר עבורי :שם כתובים כל מחנות העבודה שבהם שהה 2 .מחנות
עבודה ו 0-מחנות שבויים שאחד מהם היה בצ'כיה.
במחנות עבדו במכרות הפחם ,בתי חרושת לנייר ,למלט ,הנחת מסילות ברזל ,כריתת יערות ,העמסה ופריקה של
תחמושת .הדבר המזעזע ,שבכל אחד מהמחנות היה כתוב :חלה עם הגעתו .מפתיע כי היו ממיתים את החולים והוא
נשאר בחיים.
בארכיון בפולין נמצא העתק של פקודת ההעברה לשם.
במסמכים של הדיויזיה הניו-זילנדית ,שהייתה בכרתים ,נמצאה רשימה של פלסטינאים וביניהם פאול ,פלסטינאי
גבוה בעל מראה ארי.
גם באלכסנדריה נמצאו רשימות :פאול פישר ,נראה לאחרונה בהרים בכרתים .יתכן נפצע ,יתכן שבוי אבל לא הרוג.
הסוף עצוב .המלחמה הסתיימה .אבא שהה בשבי  9שנים .נשלח להחלמה ושיקום בבריטניה .חזר ארצה שבר כלי
ומצא תביעה לגירושין מאמא שלי .לא נלחם נגדה .הם נפרדו .את המילה הלם קרב ואת המושג תשישות לא הכירו.
למזלי הוא מצא אישה וחי איתה טוב.
לאחר שנתיים ,היה גיוס חובה לכוחות המגן לישראל ,כל הגילאים מ 00-עד  .92אבא גוייס לפיצוץ סלעים כדי
לסלול את הדרך לירושלים .שנה וחצי נלחם שם.
במלחמת יום הכיפורים ב ,0400-נפצעתי .כולם באו לבקר ,אבא שלי לא בא .הוא אמר :מלחמה של  00יום ויצאת
בסדר .אני הייתי במלחמה ו 9-שנים בשבי ,אז אל תתלונן.
אמא שלי אמרה ,אתה רואה ,לא איכפת לו ממך.
ואני נשארתי עם השאלה מה קרה לאבא שלי? מה קרה שממתנדב הפך לבטלן לא-יוצלח?
לפני  02שנים התחלתי במסע חיפושים :מי היה אבא שלי?
למדתי על אבא אחר לגמרי.
על אמא לא סלחנית ,שעשתה שגיאה לילד שהציגה אותו כבטלן ו"לא יוצלח" ,שגר בחיפה.
תמונת השבוי של אבא שלי קורעת לי את לבי.
זאת טרגדיה לא רק של אבא שלי אלא של  0222איש שנשבו .רובם חזרו מוכים ושותקים.
יותר קשה להיות ניצול שבי מניצול שואה.
ולי נשאר רק לעלות לקבר של של אבא ולהגיד לו סליחה.
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מלון קדמא – שדה בוקר  -חווית אירוח מדברית

הצטרפו לחופשה מפנקת ,מעשירה ,מפגשים מרתקים ,סיורים מעניינים ,הרצאות ומופעים.
מחזור ראשון :ימים ראשון עד שלישי  2-0.2.02מחזור שני :ימים ראשון עד שלישי 04-00.2.02
מלון קדמא ,שייפתח בשדה בוקר בזמן הקרוב ,מזמין אתכם לחוויית אירוח מדברית בסטנדרטים של
רשת ישרוטל .בתוך מבנה חאן יפהפה ,שנבנה בהשראת הנבטים בדרך הבשמים ,תיהנו מספא עם חמאם
תורכי ובריכה מחוממת .נופש בניחוח היסטורי ומראה חדשני.
מחיר למשתתף בחדר זוגי ₪ 0,082 :מחיר חדר ליחיד₪ 0,222 :
הרשמה במשרד הוועד
פסח ב"סבא בא" בוקר מההגדה  -מאתגר וחוויתי

מרכז ארט קיימא כפר סבא
תעתועים ופנטסיה במאגר המים....
אמנות סביבה וקיימות.

מתאים מגיל  2ועד .002
מחיר למשתתף ₪ 42 :וכולל הסעות ,כניסה וסדנאות פעילות בין השעות .4:22-00:22
 0.9.0202יום רביעי גח"מ  /אלונית משמר השרון.
 2.9.0202יום ראשון כפר ויתקין  /אלונית משמר השרון.
 9.9.0202יום שני אלונית משמר השרון.
ההרשמה במשרד הוועד בתשלום בלבד .מספר המקומות מוגבל! כל הקודם זוכה!
* ביטול השתתפות עד  0ימים לפני האירוע יחויב בתשלום *
מרכז קשר והכוון  /אפ  ,+0.מזמין אתכם להרצאה חשובה ונחוצה00

טובעים בניירת? את ההרצאה הזו אל תחמיצו!
ככל שהחיים מתקדמים הניירת מצטברת ומעיקה.
ניירת בנושאי רכוש (כספים ,נכסים ,ביטוחים) ,ניירת רפואית (תוצאות בדיקות ,ניתוחים ,הפניות),
ניירת בעלת ערך נוסטלגי  /סנטימנטלי של המורשת המשפחתית.
מידע חשוב טמון במסמכים אותם צריך למיין ,לסדר ולארגן ,אבל התהליך מרתיע ולעיתים
אפילו מאיים .הרגשה מעיקה נוצרת שהניירת מצטברת ואינה מטופלת.
סדר במסמכים מביא איתו רוגע ושלוות נפש – זו המטרה!
זו הרצאת מבוא המהווה טעימה לסדנה מעשית ,במסגרתה נלמד כיצד למיין את הניירת ,להחליט אילו
מסמכים לשמור ולכמה זמן ,ולארגן את הניירת הנחוצה בצורה יעילה ונוחה לשימוש.
לאה אורבך – פרונט ,מומחית במשפט וביטוח" ,מעברים  -מיון וארגון מסמכים וחפצים"
יום חמישי  ,00.0.02בשעה  ,04:22בית העם  -כפר ידידיה
הכניסה חופשית ,כולם מוזמנים ,מרכז קשר והכוון כאן בשבילכם
מרכז קשר והכוון מזמין אותך להשתתף בסדנת הכנה כלכלית לתקופת החיים החדשה

הסדנה מיועדת לעומדים לקראת פרישה או כאלו שכבר פרשו.
בסדנה יקבלו המשתתפים ידע וכלים להתנהלות כלכלית נכונה ,ולמיצוי זכויות מול הגורמים
הרלוונטיים (ביטוח לאומי ,חברות ביטוח ופנסיה ,רשויות וכו') ,תוך התמודדות עם השינוי והתהליכים
הרגשיים בתהליך הפרישה.
מועדי הסדנא 2.0-09.0 :משך הסדנה 9 :מפגשים ,ימי חמישי בין השעות  00:22עד  02:22בקיבוץ משמר
השרון – מועדון לחבר .מחיר לכל מפגשי הסדנה₪ 22 :
להרשמה( ,24-8480284 :בבקשה לא להשאיר הודעה במענה הקולי) או במיילneomin@hefer.org.il :
מרכז קשר והכוון מזמין אותך לשעה קלה של הרצאה-

"ייפוי כוח מתמשך" הוא כלי משפטי חדש ומהפכני המאפשר לכל אדם בגיר (מעל גיל  ,)08לקבוע כיצד
ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד ,כאשר לא יוכל עוד לקבל או לבצע בעצמו החלטות הנוגעות לענייניו.
ההרצאה תתקיים ביום ראשון  ,0.0.02בשעה  ,04:02בת חפר -מועדון .+92
המרצה :עורכת הדין אדר אלוני  -חנן ,נוטריון ומגשרת
מוזמנים בשמחה ,הכניסה חופשית!
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בית הכנסת
בליל פורים כולנו בבית העם
ביום רביעי  24.20.02בשעה  08:02באים לבית העם ,נשים וגברים ,הורים עם ילדים מחופשים,
לקריאת המגילה בפורים
מיד לאחר הקריאה נערוך בין המשתתפים תחרות תחפושות יפות ומקוריות והגרלת פורים.
כרטיסים ממוספרים יחולקו בכניסה.
יוגרלו  -אופניים ,כדורים מקצועיים ,משחקים וכל מיני דברים טובים.
גם למבוגרים יוגרלו פרסים מעניינים ופורימיים...אריזת שי תחולק לכל ילד.
אווירה מחשמלת וחוויה סוחפת .אל תחמיצו!

ועד בית הכנסת

זמני התפילות
תענית אסתר ,24.20.02 ,שחרית  . 9:02מנחה 00:02
שחרית בפורים ,יום שלישי בשעה  29:02קריאת המגילה בבוקר 20:02
תפילת קבלת שבת בימי שישי 00:02
תפילות השבת – בוקר  28:22מנחה 09:02 -
בימי חול  ,תפילת שחרית כל יום 29:02
שבת קרליבך
לקראת חודש אדר שמרבים בו שמחה נתפלל
קבלת שבת מיוחדת,
בשיריו של הרבי המרקד.
ביום שישי ,ערב שבת "תצווה" שעה .9.20.02 ,00:02
לאחריה נערוך סעודת שבת מסורתית בבית העם (.)08:22
את תפילות קבלת השבת יעביר החזן אריאל דבש.
זמירות לשבת עם סיפורים חסידיים ילוו את הסעודה .אווירה מיוחדת  -לא להחמיץ!
המעוניינים להצטרף לסעודה ירשמו אצל לילך( ,עלות .220-2444800 )₪ 22
מספר המקומות לארוחה מוגבל.
בברכה ,ועד בית הכנסת

פינת הילדים

נשמח אם תשלחו לפינה בדיחות ,חידות ,או כל דבר אחר☺
התשובות של החידות השבועיות הקודמות הן0
 ילד צועד במורד הרחוב עם רופא .הילד הוא בנו של הרופא ,אבל הרופא איננו אביו של הילד.
כיצד זה אפשרי? תשובה :הרופאה היא אמה שלו.
 שלושה גברים שטו בסירה ,כשלפתע גל גדול העיף אותם למים ,רק לשניים מהם נרטב השיער.
איך לשלישי לא נרטב השיער? תשובה :הוא קירח
כל הכבוד לפותרים של החידות השבועיות שלנו!☺נשמח אם תשלחו גם...
חידות שבועיות0
 איני חיה ,אבל אני עלולה למות .מה אני?
 היכן הצלחה באה לפני עבודה?
 איזה מילה מאוייתת שגוי בכל המילונים?
בילי ברנשטין
מובן שאפשר לשלוח לנו רעיונות למשימות אחרות בשבוע בכפר .טלפון לשליחה.220-4200202 :
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ספריה
לפעוטות
מצאנו זרעון

ספרים חדשים בספרייה

לקטנטנים
זרובבל וזילפה – רונית חכם
חד קרן מסוג קרנף – אורית גידלי
מטאטאים רוקדים בחורף – הדס ליבוביץ'

בנצי וסופר-בן – דיוויד מקי
גרטה והענקים – זואי טוקר
הטגריס שבא לשתות תה – ג'ודית קר

לילדים
סבתא טורבו והשף המתנשף – איריס אליה כהן
סיפורים עם כנפיים – אשכר ארבליך -בריפמן
תעלומת המפה המסתורית – שלום ברכה
זה השם שלי! – שירי צוק
זהא חדיד – קטנות גדולות – איסבל סנצ'ס וגארה
הנסיכה פוזי והאוצר הקטן – סטפני גרין
מהטמה גנדי  -קטנות גדולות – איסבל סנצ'ס וגארה
גרטה – ולנטינה קמריני
מריה מונטסורי  -קטנות גדולות – איסבל סנצ'ס וגארה
קומיקס
 2עולמות לוחמת החול – מארק סגל
מקס ואבירי הביניים – לינקולן פ2רס
לנוער
נוורמור – ג'סיקה טאונסנד
היידי – יוהנה שפירי  -הרפתקה
האוצר של יבשת אטלנטיס – משימה עולמית  – 02גלילה רון-פדר עמית
כל סדרת הארי פוטר
למבוגרים
סיפורים אוקראיניים – ניקולאי גוגול
השחור והכסף – פאולו ג'ורדנו
רעיה צעירה ויפה – טומי וירינחה
פרש תורי ונערה – שירן גבאי דמרי
מדרגות איסטנבול – טיאגו סלזר
אחות הסערה – לוסינדה ריילי
פרפר במחסן – שולמית לפיד
מה יש לאהוב בדורון – מירב הלפרין
מסעודה – יקיר אלקריב
רשימת המשאלות האחרונה של אמא – קאתי הופקינס

אולי כדאי לך לדבר עם מישהו – לורי גוטליב
גורל – רפאלה מניולו
לעשות מקום – אוריאל קון
העדויות – מרגרט אטווד
האח – יואקים זאנדר
מורדים – ורוניקה רות
מפוצלים – ורוניקה רות
נאמנים – ורוניקה רות

הספרייה הכפרית התחברה לעידן החדש
הספרייה שלנו הצטרפה למיזם "הספרייה הדיגיטלית הישראלית".
כל מי שרוצה להצטרף ,מוזמן לבוא לספרייה ולהירשם.
גם מי שיש לו מנוי צריך לעדכן את הפרטים בכרטיס .המנוי הדיגיטלי כלול במנוי הרגיל!
תודה לקרן פוירינג על העזרה בפרויקט.
הספרייה נמצאת במתחם בית הספר .הדלת הראשונה משמאל.
שעות הפתיחה :בימים שני וחמישי בין השעות .04:02-09:02
ניתן לשלוח הזמנות ,בקשות ,הודעות וכו' לsifriya@beit-yitzhak.org.il :
רותי

להתראות בספרייה 
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מכתבים למערכת

.0

.0

.0
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פנייה לכלל תושבי הכפר בעקבות הצגת התב"ע
פנייה זו אליכם נובעת מתוך הבנה שהתב"ע נחוצה לכפר וחשובה לצורך הסדרת המשקים ומבני
האגודה והמשך התפתחות הכפר בשנים הבאות .היא אינה יוצאת כנגד התב"ע בכללותה ומבקשת
להביא נקודות משמעותיות להתייחסות ולמחשבה בקשר לאופי המסחרי של השימוש בשטחי
האגודה והשפעתו של שימוש זה על המרקם הכפרי ואיכות חיי תושבי הכפר .קיימת הבנה כי
האגודה הינה מוסד כלכלי בעל כוונות רווח ,אלא שאנו טוענים שהעסקים צריכים לפגוע באופן
המינימלי באיכות חיינו ובמרקם הכפרי שבו כולנו חיים.
כידוע ,לפני שבועות מספר הוצגה בפני תושבי הכפר תוכנית התב"ע הצפוייה לעלות לאישור מוסדות
התכנון הרלוונטיים.
נושא התב"ע עלה כבר בגיליון "השבוע בכפר" בחודש יוני האחרון במסגרת פנייתו של יו"ר הוועד
לתושבים אשר כתב כך:
"יש רצון חזק להגיע להבנות ברורות על אופן השימוש ועל אופיו של התפעול של שטחים אלו ,כך
שישרתו בצורה טובה את האגודה שהינה גוף כלכלי לכל דבר ,בד בבד ישמרו על איכות חיי כל
התושבים ,עם הקפדה יתרה על איכות חיי התושבים הגובלים במתחמים הציבוריים אנו שוקדים
על ניסוח מסמך עקרונות לתפעול השטחים הציבוריים שיכלול את אופי הפעילות ,את תוכנה ואת
שעות הפעילות .לאחר שנגיע להסכמות ולהבנות בכל התחומים ,נפרסם את המידע כולו לתושבים
נצפה להתייחסויות )ענייניות ,תורמות ולא מתלהמות( ,ניישם אותן ככל האפשר ונעבור לשלב שהוא
לפני האחרון והוא הצגה פומבית של התוכניות הסופיות .בשלב האחרון נפעל להגשת התוכניות
לאישור הגופים המוסמכים .מדגיש שוב כי כתבתי כאן בתיאום מלא ובהבנה טובה עם יו"ר הנהלת
האגודה".
להפתעתנו ,למרות הדברים הברורים בדבריו אלו של יו"ר הוועד ,הוצגו התוכניות פומבית מבלי
שהתקיים השלב המקדים הכולל פרסום ,על ידי הוועד ,של עקרונות לאופי ותפעול השטחים
הציבוריים וכן לא נקבע לוח זמנים ואף לא הוזמן הציבור להביא את התייחסויותיו לתוכנית.
לפיכך ,מבקשים אנו להעלות בפני הציבור והוועד את הנקודות המשמעותיות הבאות להתייחסות:
כבר כיום קיימים בכפר עסקים לא מועטים ,אשר מצאו משכנם במבני האגודה-חנויות ביגוד ,ציוד
משרדי ,תנובה חקלאית וכן מסעדה גדולה ששוכנת לה במרכז הכפר .לצד הנוחות שעסקים אלו
מביאים לחיי כולנו ,יש לשים לב לקושי אותו הם מעוררים ,בעיקר בסביבתם הקרובה – עומסי
תנועה ,חנייה ורעש ,מטרדי ריח ולכלוך.
אמנם האגודה לא הגדילה את כמות המבנים המיועדים לשימוש מסחרי ,אך הביאה לפיצול מבנים
קיימים למס' עסקים – כך חנות הגרעין אשר במקומה נבנו  9חנויות נוספות אשר יוצרות שדרת
קניות של ממש ברחבת הבנים .ברור הוא כי הפיצול עתיד להגדיל את תנועת הקונים והרכבים
המגיעים לאזור ואשר יכבידו על התנועה והחנייה באזור כולו .כמו כן ,עם שיפוצה של מסעדת
"אנאמרו" הוגדל משמעותית גודלה לרבות הוספת מקומות ישיבה בחוץ אשר מגדילים את מטרד
הרעש ,אשר יוצרת המסעדה לתושבים הגרים בשכנות לה (חרף התחייבות בכתב של האגודה משנת
 0222לפיה שטח המסעדה לא יורחב).
אופי השימושים המסחריים ,אשר קיימים כיום ,צפוי להשתנות דרמטית – כיום קיימת במרכז
הכפר מסעדה אחת – אנאמרו ,אליה צפויות להצטרף עוד  0מסעדות – האחת במתחם נירה בגודל
של  42מ"ר ,השנייה במתחם שער חפר בגודל של  42מ"ר ולקינוח יתווסף בית קפה קטן ברחבת
הבנים בגודל של  92מ"ר .לצד כל אלו ,בל נשכח ,קיימת מסעדה נוספת בבעלות פרטית בשער חפר.
נשאלת אם כן השאלה – כמה מסעדות נדרשות בשביל להשביע את רעבונו של כפר אחד? באמת יש
צורך שבכפרנו יהיו  9מסעדות ועוד בית קפה?? אנחנו חיים במרכז הארץ ,לא בכפר מרוחק ומבודד
וכל טוב הארץ נמצא במרחק נסיעה קצרה מיישובנו .אין שום סיבה שנהפוך את עצמנו לשכונת
עסקים והכל בשם מיקסום הכנסות האגודה.
האם ניתנה הדעת להשפעה של חנויות בכלל ועסקי מזון בפרט על חיי התושבים החיים בסמוך
אליהם? מטרדי הרעש ,התחבורה ,הריח והלכלוך שיהיו מנת חלקם ומנת חלקו של היישוב כולו? אנו
חיים בקהילה כפרית וישנה ציפייה כי תהיה סולידריות הן מצד התושבים והן מצד מוסדות הוועד
והאגודה לחבריהם ליישוב.
ברור לכולנו כי עסקי מזון ,הנושאים בצידם את הרווח הגבוה ביותר לאגודה מבחינת דמי השכירות
אשר יניבו לה ,הם גם המטרד הגדול ביותר לסביבתם .אולם ,האיזון עליו דיבר יו"ר הוועד במכתבו
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לתושבים מחודש יוני ,ואותו הבאנו בראשית פנייתנו "בד בבד ישמרו על איכות חיי כל התושבים,
עם הקפדה יתרה על איכות חיי התושבים הגובלים במתחמים הציבוריים" ,הוא בהחלט האיזון

שלא נעשה כאן .לא ברור איך הוועד מקפיד הקפדה יתרה על איכות חיי התושבים כשדן אותם
לחיים לצד עסקים ומסעדות הומות אדם המכבידים על תשתיות הכפר כולו.
 .2מלבד עסקי המזון ,מבקשת התב"ע לאשר הקמת עסקים כגון" :מבנים לשירותי קהילה ,חינוך ,דת,
ספורט ועוד .שרותי רפואה כגון מרפאות ,בתי מרקחת ,מכוני דימות ,מרפאות ווטרינריים וכדו',
שירותי טיפול אישיים כגון שרותי מספרה ,קוסמטיקה ,פדיקור ,מניקור וכד' ,מנהלה ומשרדים.
סדנאות וגלריות לאמנות ואומנות .מסחר קמעונאי כגון חנות/מחסן טכני ,מרכול ,סדקית ,ספרים,
ביגוד ,ציוד ומכשירי כתיבה וכדו' .כלומר – התב"ע מבקשת למעשה להכשיר כל סוג עסק קיים ככזה
שמוזמן לבוא בשעריו של יישובנו .וכך נקום בוקר אחד ובמקום מרפאה כפרית יוקם לו מבנה
מרפאות דוגמת "בית גדי" בנווה איתמר ועוד ועוד עסקים ללא אבחנה ימצאו דרכם ליישוב .ומבלי
משים מיישוב כפרי נהפוך לשכונה בה ישנם בתים לצד עסקים ,דבר שישפיע השפעה בלי הפיכה על
מרקם החיים הכפרי היקר לכולנו.
 .9סך כל השימוש המסחרי אותו מבקשת האגודה לעשות בנכסיה מגיע לסך של כ 00,222-מ"ר (!!).
לשם השוואה ,שטחו המסחרי של קניון השרון עומד על 00,222מ"ר .האם זה העתיד שאנו מבקשים
לכפרנו? האם לשם כך בחרנו לבנות את חיינו בכפר ולא בשכונה בעיר?
 .0ברור לנו רצונה של האגודה למקסם את רווחיה .מדובר בגוף כלכלי שמטרתו להניב רווחים .ואולם
מרווחי האגודה נהנות בדיבידנד שנתי  606משפחות בלבד ,בעוד ישנן עוד  119משפחות בכפר
שמשלמות יחד עם כלל תושבי הכפר את מחיר הרחבת הפעילות העסקית אך לא זוכות ליהנות
מפירותיה .מדוע מיעוט המשפחות בעלות החברות באגודה יכתיבו את אופיו של כפרנו ,אשר מרבית
תושביו כלל אינם חברים באגודה ומדוע הוועד המקומי ,כמייצג כלל תושבי הכפר ,לא פועל לאזן
זאת? חשוב לנו להדגיש בהקשר זה שבין כותבי מכתב זה נמנים חברי אגודה ,שאופיו של המרקם
הכפרי ואיכות חיי התושבים ביישוב חשובים להם עשרות מונים מגובה הדיבידנד השנתי ולכן
פועלים על מנת להשפיע על אופי התב"ע.
 .8לאורך כל השנים האגודה פעלה תוך שמירה ואיזון בין הפעילות הכלכלית והציביון הכפרי .גם
בתכנית התב"ע המקורית לא הייתה כזו נגיסה במרקם הכפרי .אנו מבקשים לשמור על העקרונות
ואופי התוכנית כפי שהיה לאורך השנים ואף בראשית תכנון התב"ע.
 .4איננו מנסים לחסום את האגודה מלמקסם רווחים על נכסיה .אנו מבקשים לערוך איזון ראוי בין
ההכנסות הצפויות לבין המפגע הצפוי .הציפייה היא שהנכסים יושכרו לעסקים שהמפגעים לסביבה
מהם יהיו קטנים יותר מבחינת ריחות ,רעשים ותנועה .כבר כיום חולפים בכפרנו  02,222כלי רכב
אשר משפיעים עלינו הנהגים ועל ילדינו הרוכבים וההולכים .מה תהיה ההשלכה? היכן יחנו כל
מבקרי העסקים והיכן נחנה אנחנו ואורחינו?
 .02אך לפני שנים מספר ביקשה עיריית נתניה להעביר לשטח שיפוטה שטחים חקלאיים לצורך
התפתחות העיר .דבר זה נבלם בפעילות עיקשת של האגודה אשר עמדה על אופיו הכפרי של היישוב
ופעלה נגד חדירה של התיישבות עירונית ופעילות מסחרית עירונית לשטחי הכפר וגבולותיו .העירייה
כן הצליחה להעביר לשטחה אזורי מסחר של כפר נטר ,שטחים ממועצות עמק חפר ,לב השרון וחוף
השרון .אין ספק כי המשך פיתוח הפעילות המסחרית ביישוב יקשה להגן על שינויי גבולות עתידיים
אשר יתבקשו על ידי עיריית נתניה ,וכי הטיעון כי הדבר יפגע במרקם הכפרי יהפוך ללא רלוונטי
באשר היישוב עצמו נוגס במרקם הכפרי שלו.
 .00אנו פונים לוועד המקומי ,אשר אנו מוקירים את פעילותו הקשה שנעשית בהתנדבות מלאה ,אמנם
אתם נציגינו וככאלה רשאים לקבל כל החלטה בשמינו התושבים.
יחד עם זאת ,מדובר בהחלטה כבדת משקל לעתיד כפרנו וככזו צריכה להתקבל בתמיכה של מרבית
הציבור .לכן ,אנו מבקשים לפעול ,כפי שהתחייבתם מעל דפי השבוע בכפר בחודש יוני האחרון,
ומבקשים כי תפורסם אופי הפעילות ,תוכנה ושעות הפעילות לכלל הציבור .כן מבקשים כי יקבע לוח
זמנים להצגת התייחסויות חברי היישוב לתוכנית כפי שתפורסם .בנוסף ,לאור ההשפעה מרחיקת
הלכת שיש לתב"ע על מרקמו של היישוב מבוקש כי יערך סקר תושבים בו תבחן הסכמת כלל חברי
היישוב למהלך.
 .00אנו פונים להנהלת האגודה ומבקשים כי בניסיון לגייס תמיכה לתב"ע תחדל מהעמדת הדברים בפני
הציבור בצורה מטעה ולא מדוייקת ,ותפסיק לקשור את אישור תב"ע זו עם אישורי יחידה שלישית
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במשקים .היקף הפעילות העסקית ביישוב לא תשפיע על אישור יחידה שלישית מול רמ"י (רשות
מקרקעי ישראל) .אין ספק כי יש לאשר התב"ע ,ישנו ספק בקשר לאופייה של התב"ע המוצעת.
לסיכום פנייתנו ,אנו פונים לכלל תושבי הכפר ,מבקשים את התייחסותכם לדברים שהועלו כאן.
מבקשים כי תשקיעו מחשבה בעתיד אותו אתם רואים לכם ולילדיכם ומהו הכפר אותו אתם
מדמיינים בשנים העתידות לבוא .בכוחות משותפים יצרנו קהילה כפרית נפלאה מלאת עושר ,עשייה
ותרבות .אנו מבקשים כי אותה קהילה תעמוד לצדנו בסולידריות ובאחווה ,תסייע לנו לשמור על
איכות חיינו ותשמור על כפרנו בדיוק ככזה – ככפר .
מוזמנים להצטרף ולתמוך,
מאיתנו ,תושבים מודאגים ואכפתיים:
ליעד ידין ,יוסי ברונפמן ,דויד פאסי ,יוחי פינשטיין ,גיל ליידנר ,ניתאי אלוש אבן

ברכות
מזל טוב
לחברים שלנו איה וארז וולף
ששינו סטטוס והפכו לסבוש וסבתוש,
לאדלה שחם שקיבלה תואר סבתוש גדולה,
לחצב ולשני שהפכו להורים מאושרים והביאו לעולם את דורון.
כמובן לדודים הטריים ולכל המשפחה .
רק בבריאות ובנחת גדולה 
אוהבים :החברים

הודעה

שעורי לימוד עברית למטפלים ולעובדים המגיעים אלינו מחו"ל.
השיעורים ניתנים בהתנדבות ע"י דבי כהן (ארונשטיין) במועדון פייס בשעה
 00:02ונמשכים כשעה .בזמן שהוותיקים נהנים מהפעילות במועדון המטפלים
רוכשים את השפה העברית.

פינת המודעה הקטנה
מחפשת חלק תחתון של ארון מטבח באורך עד  092ס"מ .עבור זוג
צעיר בדירה שכורה .תודה.
פורים בשפע רום לקראת פורים ,שפע רום יפתחו במוצאי שבת
 0.0.0202מצאת השבת עד  .00:22נשמח לראותכם.
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