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גיליון מס' 1242

יום חמישי,

כ"ג בסיוון תשפ"א,

 3ביוני 2021

משולחן הוועד
כחלק מההערכות לשעת חרום ,נשלחו מכתבים בתיבות הדואר לתושבים אשר משוייכים ברישומנו
למקלט ציבורי באזור מגוריהם .אם הרישום שנשלח אליכם שגוי או אם לא קיבלתם מכתב ואין
בביתכם ממ"ד ,אנא צרו קשר עם מלי שצר .052-2223421
בעקבות המצב הביטחוני ששרר כאן לאחרונה ,שיתוף הפעולה שלכם חשוב והכרחי.
תודה,
מזכירות הוועד

ביום שבת ,ה 12-ביוני  2021נארח את

רביעית המלין
בטיול מוסיקלי מסביב לעולם
רחל אילת – חליל ,הגר מעוז – כינור ,הדר לוי – ויולה ,גיא אלון – צ'לו.
הישיבה סביב שולחנות כמיטב המסורת
נפגש לקפה ועוגה החל משעה 17:00
הקונצרט יתחיל בשעה .17:30
מומלץ להירשם באתר המועצה .הקונצרט ע"פ מתווה התו הירוק

מועדי איסוף הגזם הבאים29/06 ,15/06 :
1

תחרות הסיפור הקצר של עמק חפר לשנת תשפ"א – 2021
יום רביעי 16 ,ביוני 2021
ביום רביעי ,ו' תמוז תשפ"א 16 ,ביוני  ,2021בשעה  20:00נקיים בבית העם זו השנה העשירית את
אירוע הסיכום של תחרות הסיפור הקצר של עמק חפר במעמד ראשת המועצה ,ד"ר גלית שאול
ובהשתתפות:

הסופר סמי ברדוגו (זוכה פרס ספיר )2020
ליווי מוסיקלי – ענת טוביה
כמו בכל שנה נשלחו אלינו סיפורים בשתי קטגוריות  -מבוגרים ונוער .צוות השיפוט קורא ,בוחן
ובוחר את הסיפורים המצטיינים ,שכותביהם יזכו בשוברים לקניית ספרים .לכל משתתפי התחרות
יוענקו ספרים בהקדשה ובחתימה של הסופר .הציבור מוזמן.
במהלך הערב יוכרזו שמות הכותבים והסיפורים ,שנבחרו ע"י צוות השיפוט.
המועצה האזורית עמק חפר -הספריה האזורית,
משרד התרבות והספורט ,המרכז הקהילתי ,זית ,וועד מקומי בית יצחק.
הכניסה חופשית

ועדת  60ונהנים
מועדון בוקר בצוותא יום שני 7.6
בשעה  9:30התעמלות עם קרן
בשעה  10:15ארוחת בוקר קלה
בשעה  10:45נושא המפגש :מעגל סיפור עם רן פרי.
מועדון  60ונהנים יום שלישי 8.6
יום שלישי  8.6בשעה – 17:45
הרצאתו של של שלמה רביד "מלחמת ששת הימים -תוצאותיה והשלכותיה על מדינת ישראל".
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מרכז קהילתי  -ותיקים

בוסתן ספרדי 2021
הבימה – אולם רובינא
יום שישי  18ביוני בשעה 11:00
גרסה חדשה למחזה הוותיק של יצחק נבון שנצפה על במות למעלה מ 20 -שנה
בבימויו של צדי צרפתי ובכיכובם של רוני דלומי ,טל מוסרי ,חני נחמיאס ועוד.
 משך המופע שעתיים וחצי .מומלץ להצטייד באוכל ובשתיה.
 מחיר למשתתף( ₪ 140 :כולל איסוף מהיישובים ,כרטיס למחזה)
 מדיניות ביטול :שבעה ימים ממועד ההצגה 50 %:חיוב
הפעילות ע"פ התו הסגול .יש להציג תו ירוק  /תעודת מחלים.
להרשמה ניתן לפנות לליאת בוועד המקומי 09-8611789
או למח' ותיקים ,מרכז קהילתי09-8981634 , 09-8973321 :
הזדרזו להירשם .מס' המקומות מוגבל.

עיר הביון העברית הראשונה .איה ג'ימס בונד העברי ?
סיור ערב עם אבי משה-סגל
בעקבות לוחמיו הראשונים של המוסד
זוהי חשיפה ראשונה לסיפורם העלום והנשכח של לוחמי המוסד הראשונים ביחידת "מפרץ" ומפקדם יצחק
שמיר .קורותיהם של אנשי אצ"ל ולח"י ששבו והתגייסו לשירות החשאי בהזמנתו המפתיעה של ה"ממונה" על
שירותי הביטחון איסר הראל .נצא לסיור רגלי לקראת ערב בחוצות תל אביב מנקודת מבט שלא הכרתם עד
עתה.
 3מועדים בשעות הערב:
שלישי 22.6.21
רביעי ( 23.6.21דרגת קושי קלה ,איסוף מהישובים)
חמישי 24.6.21
 איסוף :צרכניה כפר ויתקין  /אלונית משמר השרון.
 דרגת קושי בינונית( .יום רביעי -דרגת קושי קלה)
 מחיר( ₪ 140 :כולל הסעה והדרכה).
 ארוחת ערב עצמאית
 מומלץ להצטייד בכסא גלריה.
 להרשמה ניתן לפנות לליאת בוועד המקומי 09-8611789
או למח' ותיקים ,מרכז קהילתי09-8981634 , 09-8973321 :
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מרכז קהילתי – שלוחת מרכז חפר – פעילות לילדים

שעת סיפור ,מפגש ויצירה
יום רביעי  ,9.6.21מועדון הפיס בית יצחק
שעת סיפור ומפגש עם הסופרת רות אורן
 -17:00שעת סיפור" :אתי ספגטי" (גילים )2-5
הילדה אתי רוצה רק ספגטי! הוריה המיואשים פונים לדוקטור בר ,הרופא מזנזיבר ,והוא נותן להם
מתכון מיוחד במינו לתפריט של בתם הסרבנית - .סיפור קליל ומשעשע על ילדים עקשנים ,על הורים
מיואשים ועל פתרונות יצירתיים"
הכניסה חופשית
 -17:30איך נולד ספר
משלב הרעיון ועד לשלב שבו הספר מגיע לידיים של הקוראים ,על העבודה עם המאייר והעורך ,במפגש
רות תקריא קטעים משיריה וסיפוריה.
(מגן חובה ומעלה)  ₪ 25לילד ,תשלום במזומן

מכתבים
שלום לכם,
ברצוני להודות לנעמי פארן על הופעה מרשימה ומחממת את הלב ,שנערכה בשבת בבית התרבות .כמו
כן תודות גם למקהלת "הורי מורן" ,למנצחת שלהם ולכל העוסקים במלאכה .היה לנו בוקר תרבותי
וברמה גבוהה ביותר .האולם היה מלא לגמרי ,היו אנשים ,שכבר לא השיגו כרטיסים .המקהלה,
שנוסדה על ידי נעמי ומנוהלת על ידה כמו שאר המקהלות ,שהקימה ,תורמת לאווירה מיוחדת
ו"לגאוות יחידה" בהיותה נכס תרבותי מיוחד במינו .בזמן ,שהמראנו לצלילי המנגינות ,הרשינו לעצמנו
לרגע לשכוח את האווירה העכורה ,שקיימת בכפרנו .למה??? את הכפר מנהלים אנשים אינטליגנטיים.
אנא! די להתנגחויות ,להתלהמויות ולסכסוכים! זה מכער את שמנו ומביא לקרעים באוכלוסיית הכפר.
היינו פעם כפר יפה ,נקי ,מתוחזק היטב והשרה אווירה נקייה גם כן .אל תתנו שנכסים יקרים כל כך
כמו מקהלת מורן ,למשל ,יתמסמסו ויאבדו לנו בגין ריבים וויכוחים מיותרים.
לא אציק עוד בנוגע להזנחה של ניקיון הכפר .ניירות ושאריות שונות מושלכים בצידי הכבישים .שטחים
שלמים אינם מכוסחים ,כל זה גם בשטח בית הספר היסודי כאן .יש לזכור! זו עונת הנחשים .הבה
נשמור על צביונו של הכפר ועל נקיונו ,ונמשיך לטפח חיי קהילה מכובדים ומכבדים.
שבת שלום,
חגית רביד
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שלום רב,
זה זמן רב אני מרגישה את מה שמרגישים חבריי ומכריי בכפר לגבי התנהלותו והשיח בע"פ ,ברשתות
החברתיות ובכתב.
כל מה שאני מבקשת הוא לספר קצת היסטוריה ואולי יעזור הדבר לפחות לגבי נושא אחד.
הורי היו ממייסדי הכפר "בית יצחק" כשהבסיס היה נחלה או משק עזר.
נחלה –הייתה שטח אדמה בגודל מסוים .בני הזוג ,שניהם ,הפעילו משק חקלאי (היום היינו מכנים
זאת "פינת חי").
משק עזר – היה שטח אדמה קטן יותר ואת החקלאות הפעיל רק אחד מבני הזוג כשלשני/יה הייתה
הכנסה ממקור עבודה אחר.
אותם בעלי נחלות ומשקי עזר הקימו עסק משותף שנקרא "אגודה בית יצחק"  -החברות באגודה
נרכשה על ידי תשלום של בעל הנחלה או של בעל משק עזר.
האגודה הייתה זו ששיווקה במרוכז את התוצרת החקלאית של חבריה ורכשה במרוכז גם את בעלי
החיים (בקר ,אפרוחים וכו') .לאגודה היו מכון תערובת ,מחלבה ,מחסן טכני ,אזור לריכוז מארזי
הביצים וכלובי בעלי כנף לשיווק התוצרת וכו' .עד כאן ציונות ושותפות.
עשרות שנים לאחר מכן ,רוב בעלי הנחלות ובעלי משקי העזר הפסיקו עם הפעילות החקלאית מאחר
שההוצאות היו גבוהות מההכנסות .המצב השתנה והנהלות האגודה היו חייבות להתאים את האגודה
למצב החדש .עד כאן היסטוריה.
אבל ,חשוב לזכור ולהבין שהאגודה היא עסק פרטי של חלק מתושבי הכפר ואי אפשר לדרוש שעסק
פרטי יממן פעילות בכפר .במקרה של פנייה כזו ,על הנהלת האגודה לקבל אישור מחברי האגודה אם
להיענות לפנייה או לא.
אם ייענו בחיוב ,משמעות הדבר היא שחברי האגודה משתתפים פעמיים בפיתוח הכפר – פעם כחברי
אגודה ופעם כתושבי הכפר.
תודה לכל העוסקים במלאכה ולמתנדבים הרבים בכל התחומים .הלוואי שנחזור לעתיד של "ביחד".
תודה,
רונית מטרני
בשבוע הבא יחול יום נפילתו של הנעדר צביקה פלדמן
שנים ניקר לי בראש לכתוב עליו .
והנה זה יצא (בקושי רב)
חשבתי לשתף איתכם

צביקה
הרב נחום שיר
"פנל פאב" זה היה שמו של הקראוון שבו שוכנו החיילים בגדוד ,הוא היה עשוי מקירות של פח ממולא
בקצף שהיה אמור לתת לנו בידוד מהחום הנורא של מדבר סיני ,אלא שמשימה זו הייתה כנראה גדולה
עליו .עדיין היו מגורים אלו הרבה יותר טובים מהאוהלים שבהם בילינו חודשים ארוכים אחרי
הסכמי ההפרדה שערך הנרי קיסינגר ,מזכיר המדינה של ארה"ב ,בין מצרים לישראל.
הבסיס הוקם בחופזה ע"י חברה אמריקאית .בתחילה הופתענו מהמהירות ומהיעילות ,אך לא חלפו
אלא מעט חודשים והפנל פאב שלנו החל לשקוע בצד החזית .כך היינו מטפסים לכיוון המיטה על זה
נאמר "החיפזון מהשטן" ,ואכן כך נראיתה הבנייה החפוזה.
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החדר שלנו היה חדר 'סמלים' כלומר חדר מטק"ים (מפקדי טנקים) וישנו בו ששה ,במיטות קומתיים.
לכל אחד מאיתנו הייתה ארונית מפח בגודל של מקרר משרדי ובה היינו מסדרים את כל רכושנו
הפרטי :ביגוד ,כלי גילוח וצחצוח וקצת צ'ופרים מתוקים שהבאנו איתנו מהבית או מהשקם .משתדלים
לנעול אותו במנעול מחשש עינא בישא של "משלימי ציוד" מה שהועיל לנו רק במעט כי את הציוד
הצבאי לא היינו יכולים להכניס פנימה לארון הנעול.
במרחק עשרה מטרים מהחלון עמדו בשורה מדויקת וישרה הטנקים של הפלוגה  ,תוצרת פטון ארה"ב
או בשמם הצה"לי מגח  , 60mבאותם הימים הם נחשבו למשוכללים ולכן הגדוד שלנו נחשב למבצעי
והיה בכוננות מוגברת על גדר ההפרדה בגבול מצרים ,כל יציאה הבייתה הייתה מלווה באישור מיוחד
של מפקדת החטיבה ולעיתים היינו יושבים וממתינים שעות באוטובוסים או מחוץ להם עד שיגיע
האישור המיוחל  .כדי להגיע הבייתה היינו צריכים לנסוע  8שעות כאשר רוח חמה של המדבר מכה בנו
עד למגרשי החנייה ביד אליהו ומשם להמשיך הבייתה .ואל תחשבו לרגע שהאוטובוס היה ממוזג ,חס
וחלילה.
האימונים היו אינטנסיביים גם 'על יבש' וגם 'על רטוב' (באש חיה) ורמת המקצוענות הייתה גבוהה.
היינו פלוגה לתפארת ,בכל תרגיל הפלוגה קצרה מחמאות מהברזלנים הגבוהים לשמחתו ולגאוותו של
צ'אץ' מפקד הפלוגה.
צ'אץ' המ"פ היה דמות מיוחדת .מתנשא לגובה מעל למטר ותשעים וגם בעל רוחב לא מבוטל ,היה
מפתיע אותנו כל פעם מחדש כיצד הוא מטפס בזריזות על הטנק למרות משקלו.
כדרכם של חיילים בכלל ושל מטק"ים בפרט חלק היו צעקניים קולניים ,וחלק היו שקטים יותר ועשו
את עבודתם המקצועית בשקט וביעילות ללא התרברבות וצעקות.
צביקה היה כזה ,בחור שקט צנוע עם חיוך כמעט תמידי על הפנים ,חיוך ביישני כזה שלעיתים חשבתי
איזה סוג של מפקד הוא ? אבל צביקה היה מקצוען .הוא ידע את תפקידו ועשה אותו היטב ולאט לאט
כבש אותנו ,חברי החדר ,עם השקט ועם החיוך .כאשר הוא היה הולך לשקם היה מציע שיקנה עבורנו
ולעיתים אף היה מביא לנו על אף שלא בקשנו ,הוא היה חבר מיוחד שלא יאכזב ועם כל קושי והעייפות
בגלל חוסר שעות שינה תמיד יישאר עם חיוך.
היינו חברי חדר במשך יותר משנים עשר חודשים מעולם לא הייתה מריבה או צעקות ,ואכן החיוך
בסופו של דבר כבש אותנו.
הזמן חולף ,אני עובר לשמש רב חטיבה בצנחנים ,צביקה ושאר החברים משתחררים כל אחד מאיתנו
פונה לדרכו .
מלחמת לבנון הראשונה ,ביומה החמישי של המלחמה  11.06.82נשלח גדוד שריון  362לרוץ לכיוון כביש
בירות -דמשק ועלה על מארב חטיבתי של הסורים באזור הכפר סולטן יעקב ,באחד הטנקים שבאותו
הגדוד ישבו מילואימניקים צעירים צביקה פלדמן ,זכריה באומל ויהודה כץ .הטנק שלהם נפגע הם
נטשו אותו כשהם חיים אבל מהקרב הזה הם לא שבו.
יום הזכרון  2021אני עומד דום בבית העלמין ,הצפירה מהדהדת וכמו משום מקום אני רואה את
צביקה מול עיניי העצומות "היי אחי ,מה שלומך ?" שקט .אני פותח את עיני ,רטובות ,שומע את שמי
ברמקול מוזמן לקרוא את התפילה" .אל מלא רחמים".
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תודות
תודות לעירי כהן ,אשר סקר בצורה מעניינת מאוד את הרקע להקמת הפלמ"ח ,את החזון ואת
המבצעים של ארגון זה .אצל הוותיקים עוררה ההרצאה זיכרונות רבים .בהוראתו של בן גוריון ,עם
ההכרזה על הקמתה של מדינת ישראל ,היה מקום לצבא אחד צה"ל .המפקדים והלוחמים אשר גדלו
במסגרת הפלמ"ח היוו אבני יסוד בהקמתו של צה"ל.
מצפים להרצאת המשך
חברי מועדון בוקר בצוותא.

לשכבת בני/ות מצווה  -מחזור 2008
רצינו להודות על המפגש המרגש שהתקיים בערב שבת 28 ,במאי .2021
התכנסנו בבית העם לקבלת שבת משותפת סבים וסבתות ,נכדים ונכדות ,כחלק מפעילויות שנת המצווה.
המפגש היה מרגש מאוד ומהנה .שמחנו לראות את הנכדים שרים ,רוקדים ושמחים יחד עם הסבים
והסבתות .תודה רבה לצוות המארגן!
אנחנו מאחלים שנמשיך לחגוג וליהנות מאירועים נוספים בעתיד.
מאיתנו ,אורי ונורית דים (סבא וסבתא של עומר דים ושל שחר פלס)

ברכות

צוות חיילים מברך את:
אופיר גואריס
לרגל השחרור מצה"ל
בהצלחה באזרחות !

פינת המודעה הקטנה
אחרי  31שנים של גני סיגל שפועלים באהבה גדולה ,אנחנו פותחים בנוסף בית ספר להבנת
המתמטיקה ולאהבתה עם ירון מתמטיקה .ירון מלמד  15שנה באהבה ובמסירות רבה .הוא מלמד
כיתות ט׳ ומעלה עד רמת  5יח' ,השלמת פערים בעקבות הקורונה והכנה למבחנים .הלימוד חוויתי
בקבוצות קטנות מתוך אמונה שניתן לאהוב ללמוד מתמטיקה.
לפרטים סיגל נויה טרגש 052-8335926
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