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יום חמישי ,כ"ה בחשון תשפ"א 12 ,בנובמבר 2020

מועדי איסוף הגזם הבאים1/12 ,17/11 :

משולחן הוועד
ביום ראשון השבוע התקיים מפגש ראשון של ועד מארח תחת מגבלות הקורונה .שמונה תושבים
התארחו ,והם העלו שאלות לחברי הוועד .סיכום הפגישה מצורף בסוף הגיליון.

ועדת חינוך
הקורונה מביאה איתה אתגרים רבים לחיים שלנו ושל ילדינו :הרבה שינויים ,הגבלות ,ריחוק
חברתי ,חרדות ,חוסר שיגרה .כשהבנו שהמציאות הזאת לא תחלוף כל כך מהר ,פעלנו ככל
שביכולתנו כדי להיטיב עם ילדינו ,עם אלה ,שחזרו למסגרות ועם אלה ,שנשארים בבית.
הקמנו פורום של ועדות חינוך עמק חפר ,שבעזרתו ניסחנו את הצרכים של הילדים בכל העמק באופן
מסודר ,הגשנו את תפיסת עולמנו ואת בקשותינו למחלקת החינוך במועצה ,ישבנו ערבים ארוכים
בישיבות זום אל תוך הלילה עם גלית שאול ,ראשת המועצה ,עם יריב יערי ,סגן ראשת המועצה ,עם
ירונה פוליטי ,מנהלת מחלקת חינוך ועם בעלי תפקידים נוספים וטובים במחלקת החינוך.
ביחד חשבנו איך להחזיר קצת שיגרה לחייהם של ילדינו .לשמחתנו ,מצאנו במועצה שותפים
אמיתיים לדרך ,והצלחנו בעזרתם להגיע לכמה הישגים.
כל המהלכים הללו לא היו מתאפשרים לנו ללא התמיכה המלאה של הוועד המקומי ושל חברות
ועדת החינוך המדהימות ,שמקדישות ימים ולילות לעניין בהתנדבות מלאה.
אשתף בחלק מההצלחות:
 .1הובלנו מהלך לשינוי מתווה הפעילות של גני הילדים והחזרתם לפעילות מלאה.
הצלחנו לשנות את המתווה מחמישה ימי פעילות לשישה ימים .המהלך היה מורכב בשל
ההחלטה ,שנשות הצוות בגנים יעבדו בגנים קבועים ככל הניתן ,ולא ייפגשו עם יותר משלושה
גנים.
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 .2הקמנו מערך פעילות חברתי בשיתוף ועדת הנוער והרכזים ,אנטוני בן זאב ושירה שלו.
מטרת הפעילות היא לאפשר מפגש חברתי לילדי כיתות ה' עד ח' ,שלומדים מהבית כבר תקופה
ארוכה ,ואינם פוגשים את חבריהם לשכבה .הפעילות מתקיימת פעמיים בשבוע ,פעם אחת
בעזרת מדריכים מקצועיים מהמועצה ,ובפעם אחת בעזרת מתנדבים מהשכבה הבוגרת שלנו.
השבוע הספקנו להיפגש פעמיים ,והיה מוצלח מאוד .נמשיך גם בשבוע הבא .הפעילות כולה
מתקיימת בהתאם למגבלות הקורונה .מערך הפעילות הוא מערך מורכב ,הדורש שיבוץ מספר רב
של קפסולות ומדריכים.
תודה רבה לדנה עמיר ,שמנהלת את העניין במקצועיות ובסבלנות רבה.
 .3אנחנו נמצאים בקשר מתמיד עם הנהלת בית החינוך "בית יצחק".
השבוע  ,בפעם הראשונה מאז הסגר ,נפגשו ילדי כיתות ה'-ו' בשעות הבוקר עם המחנכות שלהם
במבני הנוער והתרבות של הכפר .היה אפשר לחוש בהתרגשות הרבה של הילדים והמורים .אני
גאה בנו שאנחנו מצליחים לאפשר מפגשים אלה עד חזרתם (הקרובה כך נקווה) של ילדינו אל
בית הספר .אנחנו עושים מאמצים כדי לאפשר גם לילדי חטיבות הביניים את אותם המפגשים
בהובלתו של נמרוד פארן.
 .4עזרנו במציאת פתרונות מחשוב ללמידה מרחוק עבור ילדי בית החינוך "בית יצחק".
אופי הלמידה החדש בתקופת הקורונה מייצר צורך במחשב לכל ילד .על מנת לאפשר לכל
המשפחות להצטייד במחשבים פנינו ביחד עם אילנה גולן ,יו"ר ועד ההורים המרכזי בבית הספר,
לקהילת ההורים ,ואספנו מחשבים ,שאין בהם עוד שימוש בבתים או במקומות העבודה שלהם.
את המחשבים תיקן וסידר בהתנדבות טל וינטר (שלהבי) ,ועל כך חשוב לנו להודות לו מכל הלב.
טל ,זה מרגש שהתנדבת לתרום מהזמן ומהידע שלך ,ובכך אפשרת לילדים נוספים להצליח
במשימת הלמידה מרחוק .תודה רבה!
אספר גם ,שהשנה אנו משתתפים בפרויקט חינוכי -ניסיוני של המועצה הנקרא גן מושבי .במסגרת
פרויקט זה נפתחו שישה גנים בעמק ,מתוכם אחד אצלינו .מהות הפרויקט היא להביא אופי מושבי
לחינוך בגנים ,הכולל טיולים ,חיבור לטבע ולסביבה (קצת יותר מורכב בתקופת קורונה) .נוסף על כך
פועל הגן עד אחר הצהריים ,מאפשר רצף חינוכי לאורך כל היום וארוחת צהריים בשעה מוקדמת
יותר.
אסיים בתודה אמיתית וכנה לחברותיי בוועדה .כל זה לא היה קורה ללא הנחישות ,ההשקעה
והאמונה בטוב :דנה עמיר ,נעמה שגב ,יעלי נוי סוכמן ,גלי רון ,דפנה שילה יעקבי ,יעל יעקובי
ואביבית כהן .ברוכה הבאה לטל רז ,החברה החדשה בוועדה ,טל ,תודה שהצטרפת לעשייה.
אנחנו כאן לכל שאלה ,נשמח לעזור.
בברכת בריאות וחזרה מהירה לשגרה,
קרן אלסברג תומר
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ועדת תרבות
לוח אירועים בית יצחק  -נובמבר 2020
תאריך
 12/11/20ה'

 14/11/20שבת

תרבות
 16:15שעת סיפור רותי
אורן " -אתי ספגטי" נילי
ספרי לי " -שתי הציפורים
והמלך".

חינוך

נוער
19:00 - 17:30
פעילות שכב"ג

18:00 - 16:00
פעילויות חינוך
לשכבות ה' -ח'

 DRIVE INמביאים את
המסך הגדול למושב! סרט
למשפחות ולאחריו סרט
נוער/מבוגרים.

כנס י"ב
18:00 - 16:00
פעילויות חינוך
לשכבות ה' -ח'

 15/11/20א'

 09:00מפגש חברים
בזום והרצאה :מסע בדרך
המשי  -חוויות של
תרמילאי בן  75מרצה:
אביגדור ספיר

 16/11/20ב'

18:00 - 16:30
פעילות תנועת הנוער

 17/11/20ג'
18:00 - 16:00
פעילויות חינוך
לשכבות ה' -ח'

 19/11/20ה'

19:00 - 17:30
פעילות שכב"ג
 09:30טיול אופניים
סניפי לכל שכבות הגיל

 21/11/20שבת
18:00 - 16:00
פעילויות חינוך
לשכבות ה' -ח'

 22/11/20א'

18:00 - 16:30
פעילות תנועת הנוער

 24/11/20ג'
18:00 - 16:00
פעילויות חינוך
לשכבות ה' -ח'

 26/11/20ה'

27/11/20
שישי

 29/11/20א'

ותיקים

19:00 - 17:30
פעילות שכב"ג

 17:30 - 16:30״מה כבר
שישי?״ סוגרים שבוע יחד.
נפגש בזום להפרד מהשבוע
שחלף ולקבלת את הסופ"ש
18:00 - 16:00
פעילויות חינוך
לשכבות ה' -ח'

כל הפעילויות הן בהתאם לתקנות הקורונה העדכניות ומותנות
בהרשמה מראש  /מילוי הצהרות בריאות  /הנחיות שיתקבלו בהתאם
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ועדת  60ונהנים
מפגש ,שיחת חברים בזום הקהילתי לוותיקי בית יצחק-שער חפר
יום שני 16/11

בין השעות  09:20 – 09:00נקיים מפגש/שיחת חברים והתארגנות בהתחברות לזום
בשעה  :09:30הרצאה
את המפגש נקדיש למסע בדרך המשי -חוויות של תרמילאי בן  ,75היוצא למסע ארוך בן  7000ק"מ,
המתחיל בסין ,מעבר גבול מטורף לקירגיסטן ומשם לאוזבקיסטן ולבוכרה והכל באוטובוסים ,ברכבות
ובחוויות עם אנשים מרתקים.
מרצה -אביגדור ספיר ,יליד  ,1945מגשים חלום ויוצא לבדו לטיולי תרמילאים בעולם בסגנון
תרמילאים צעירים .זורם ומתנסה עם מה שמזמנת הדרך ,וחוזר גדוש חוויות.
הרצאה מלאת הרפתקאות והומור.
את מסעותיו מגדיר אביגדור "טיול אחרי צבא ולפני צוואה".
המעוניינים להתחבר לזום מתבקשים ליידע את איריס פרידלנדר בנייד .050-5561984
תינתן עזרה טכנית בהתחברות לזום .לנרשמים יישלח הקישור יום לפני מועד ההרצאה.

ספריה
קטנטנים
הפיה האמיתית – מאיה גז
הבריחה הגדולה – עדנה פרידמן

די-לי-לול – שלומית כהן-אסיף
מפלצת הרגשות – אנה ינס

ילדים
קלוד מונה – לוסי בראונרידג'
חדר הפלאות של סבתא מאשה – איריס ארגמן

אהבה עדיפה על אין-אהבה – רוסה לגרקרנץ
מתנה ושמה דוני – רוסה לגרקרנץ

קומיקס
זלמן – רינת פרימו ועדי אלקין

פופטרופיקה תעלומת המפה – ג'ק שאבר

נוער
מנהרת הזמן–הטייסים מאקסודוס–גלילה רון פדר עמית
מי רוצה כוח על? – שירי צוק

מפורסמת – דנה אבירם
בית הספר לטוב ולרע– 4המסע לא התהילה–סומן
צ'יינני

אל תאמינו – צ'רלי דונלי
כשאעזוב אותך – שרית חיים
התהום הפעורה בינינו – סמנתה יאנג
קרקע לא מוכרת – ג'ומפה להירי
חתן הפרס – יעל טבת קלגסבלד
לולו – גיל ססובר
תולדות האנושות -היסטוריה מאוירת – יובל נח הררי -
קומיקס

עד עצם היום הזה – סילבי סטיוארט
מה המספר שלך – סופי קינסלה
השבועה הנמהרת שלנו – ברין גרינווד
ממזרת – מיכל פנקל
ההבטחה האחרונה – קתרין יוז
בלו – דניאל סטיל
יש סוד לזמן – קיט דה ואל

מבוגרים

עיון

היורש הדגול – אנה פיפילד

המועצה האזורית מאפשרת לנו לפתוח את הספרייה כרגיל!

הספרייה פתוחה בימים שני וחמישי בין השעות 19:30 - 16:30
ניתן לשלוח הזמנות ,בקשות ,הודעות וכו' ל sifriya@beit-yitzhak.org.il
להתראות בקרוב בספרייה .רותי
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סיכום פגישה – ועד מארח מס'  1מיום  8בנובמבר 2020
שהתקיימה במשרדי הוועד המקומי בית יצחק-שער חפר.
אנשי הוועד :עמוס פארן ,גילי פלדמן ,אלון קרפ ,קרן אלסברג ,איריס פרידלנדר ,איתי אורן ,יניר סבן ,אביב
איתן ,שירלי שורק ,אושרת גורן ,אביגיל אודרברג.
תושבים :רונית מיטרני ,איילת מאיק ,גלעד מאיק ,מאיה מאיק ,רמי כץ ,אילן שחר ,ישי שמידוב ,גלעד
ספיר.
השבוע התקיים מפגש ראשון של ועד מארח תחת מגבלות הקורונה.
להלן הנושאים שעלו והתשובות שניתנו לתושבים או שנבדקו מאז המפגש.
בנושאים ,שטרם ניתנה תשובה ,נפרסם לאחר בדיקה ב"שבוע בכפר".
ש :איסוף גזם – כיצד אוכפים הוצאת גזם שלא בימי האיסוף ,האם ניתן לאגור גזם בנקודה מרכזית
ביישוב וריסוקו ביישוב.
ת :הוועד חוזר ומבקש מהתושבים כדי לשמור על הסדר הציבורי וחזות הכפר להוציא גזם בימי הפינוי כפי
שמפורסמים באמצעי התקשורת של הוועד .איננו גוף בעל סמכויות אכיפה ,ועל כן אין באפשרותנו לתת
דוחות .כשאנחנו יודעים בוודאות למי שייך הגזם ,אנו פונים לאותו תושב באופן נקודתי.
ריסוק הגזם בתוך היישוב נבדק כמה פעמים ,ואף בוצע פיילוט במרסקת .המרסקות הקיימות בשוק ,שיש
ביכולתנו לתפעל בתוך הכפר ,אינן בעוצמה מספקת ,שיכולות לתת מענה לכמויות הגזם הרבות.
אנו מבצעים אחת לתקופה חשיבה ,ובודקים את עצמנו לגבי אופן פינוי הגזם ביישוב ותדירותו.
ש :מהי השמירה הקיימת בכפר ולמי ניתן לפנות?
ת :בכפר שלנו יש שמירה  24/7תוך חלוקה לשלוש משמרות:
משמרת בוקר – באחריות הרב"ש
משמרת אחה"צ – סייר אזורי
משמרת לילה – סייר קבוע
לדיווח ול טיפול באירועים פליליים בכפר בכל שעות היממה ובכל ימות השנה ניתן לפנות
לסייר בטל' ,053-9187395 :לרב"ש בטל' ,050-5356667 :לחברת הביטחון בטל'1-700-709-707 :
או למוקד המועצה בטלפון.*9875 :
ש :כיצד ניתן לטפל בתופעת הכלבים המשוטטים?
ת :הוועד המקומי כאמור אינו גוף מוסמך ,שיכול לאכוף חוק זה .אנו חוזרים ומבקשים מבעלי הכלבים
להקפיד שהכלבים לא ישוטטו בכפר ,וכמובן ,מבקשים לאסוף את הצרכים .הגוף ,שמוסמך לבצע אכיפה
בעניין זה ,הוא המועצה.
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ש :כיצד ניתן לטפל בתופעת האופנוענים ,שמתרחשת בסופי שבוע?
ת :אנו ממליצים להגדיל את כמות הפניות של התושבים למשטרת ישראל .ככל שיהיו פנויות פתוחות
במשטרה בענ יין זה ,כך הסיכוי כי יתקיימו מבצעי אכיפה ביישוב גדול יותר .נוסף על כך תתבצע בדיקה של
הוועד לגבי סגירת השער בצפון מזרח רחוב הראשונים ,שיפחית באופן משמעותי את האפשרות ,שרוכבי
האופנוע יוכלו להיכנס לכפר מצד זה.
ש :כיצד ניתן לראות דוחות כספיים של עמותת בית הכנסת וחברת קדישא?
ת :מדובר בשני גופים ,שאינם תחת אחריות ופיקוח הוועד .תיעשה פנייה לגופים אלה בבקשה לשקיפות
בעניין הניהול הכספי.
ש :האם הוועד יקיים השנה סיכום פעילות הוועדות לשנת ?2020
ת :עקב מגבלות הקורונה לא נוכל לקיים אסיפת תושבים כפי שעשינו בשנה הקודמת .הוועד בוחן דרכים
כיצד לשקף לתושבים את סיכום  2020בצורה הטובה ביותר.
ש :ישנה תקופה לא טובה בין הוועד לבין האגודה .מהם עיקרי המחלוקת וכיצד ניתן לשפר את מערכת
היחסים?
ת :אנו מסכימים כי תקופה זו אינה טובה ,ואנו מאמינים כי יחסים תקינים בין הוועד לבין האגודה
הכרחיים בעיקר לטובת כלל התושבים .אנו מאמינים כי תפקידינו כנבחרי ציבור לשמור על איכותם של חיי
התושבים ולתת שירות מצוין לכולם .על כן מחובתנו לשמור על הסדר הציבורי ,על המידתיות ושמירה על
הצביון ה כפרי .לעיתים נושא זה אינו עומד בקנה אחד עם האגודה ,ועל כן ישנן מחלוקות .זהו מצב פתיר,
ואנו עושים ככל שביכולתנו כדי לשמור על מערכת יחסים תקינה תוך הקפדה על התפקיד ,שאותו נבחרנו
לעשות כפי שאנו מוצאים לנכון.
ש :ישנה קבוצת "טלגרם" ,שבה חברים כ 280 -תושבים .מדוע אין לוועד נציג בקבוצה זו?
ת :קבוצה זו היא יוזמה של תושבי הכפר ,שבה הם מביעים את שביעות רצונם או את אי שביעות רצונם
מדברים שונים ,המתרחשים כאן .לוועד ערוצי תקשורת רבים עם התושבים ,ואם תושב יהיה מעוניין להאיר
עינינו בדבר מה ,ניתן לעשות זאת במייל ,בטלפון ,דרך מוקד המועצה או בווטסאפ.
ש :לאורך כביש  5700חסרים שלטי אזהרה וקו הפרדה.
ת :הפרויקט לא הסתיים ,ואכן מה שחסר ,יושלם.
ש :האם ניתן לעשות הסכם מסגרת עם קבלן מצלמות כדי שתושבים יוכלו להתקין מצלמות בחצרות
בתיהם לתחושת ביטחון?
ת :הנושא ייבדק משפטית .ככל הנראה ,במצב כזה הוועד צריך לצאת למכרז כיוון שאנו כפופים לחוק חובת
המכרזים .מדובר בתהליך מורכב.
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ש :ישנם תושבים ,המצלמים שטחים ציבוריים מחצרות בתיהם.
ת :כל מי שמציב מצלמה ,חייב לעמוד בתנאים ובדרישות של רשם מאגרי המידע .בין היתר ,ההצבה חייבת
להיעשות לתכלית ראויה ובאופן שימזער פגיעה בפרטיות מבחינת המיקום של התקנת המצלמות ,של זווית
הצילום ,של זמני הצילום ,של רזולוציית התמונה וללא הקלטת סאונד וכו'.
ש :מבקשים לחדש את השילוט בשביל הצועדים.
ת :הנושא ייבדק ע"י ועדת ספורט.
ש :מה סטטוס חתימת הוועד על התב"ע?
ת :ביום חמישי הקרוב יתקיים "פרה רולינג" להצגת התב"ע ע"י האגודה עם מחלקת תכנון של המועצה .הוועד
הגיע להבנה עם האגודה בנוגע לעמדתו בעניין ייעודי הקרקע בשטחים הציבוריים ,וממתין לתכנית מתוקנת.
ש :האם הטיפול בתב"ע מעכב בית שלישי בנחלה?
ת :בנוגע לבית שלישי בנחלה ,אין מחלוקת בין הוועד לבין האגודה .חשוב להדגיש כי כרגע התמ"א כלל אינה
מאפשרת זאת.
ש :תאורת רחוב – מדוע יש תקלות רבות?
ת :תשתית תאורת הרחוב והמנורות הקיימות בכפר ישנות מאוד .בימים אלה אנו בוחנים מעבר לתאורת לד בכל
הכפר (מלבד כביש  ,5700שבו הותקנה תאורת לד במסגרת הפרויקט).
ש :מדוע ישנן הפסקות חשמל רבות ביישוב?
ת :מדובר בתקלות של חברת חשמל .בוצעו כמה פניות של הוועד המקומי ושל המועצה האזורית לחברת החשמל,
ועדיין אין בידינו פתרון.
ש :האם קיימת תכנית חומש לביטחון?
ת :ישנה תכנית לשנים הקרובות ותפיסת ביטחון שלמה ,שנבנתה במהלך השנה האחרונה .בסיכום שנת 2020
נפרסם את הנתונים הללו.

להתראות במפגש הבא,
אביגיל אודרברג ,מנהלת היישוב
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