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גיליון מס' 1243

יום חמישי,

ל' בסיוון תשפ"א,

 10ביוני 2021

דבר יו"ר הוועד
שלום לכם חבריי ,תושבי בית יצחק שער חפר
מבקש לעדכנכם כי בישיבה האחרונה של מליאת הוועד הוסכם כי אנו מצויים במצב חירום.
"בית יצחק שער חפר אגודה להתיישבות חקלאית" אמורה באופן מסורתי ומובנה מעצם שמה ומהדרך,
שבה נוסד הכפר שלנו ,להיות השותף הטבעי של הרשות המקומית (הוועד המקומי) בניהול ובקידום
הכפר.
בפועל ממשיכה האגודה בהתנהלותה הבריונית ,האלימה והבלתי ראויה ,עסוקה בהשמצה ,בהשחרה
ובהתנכלות ,פוגעת אנושות במרקם חיינו הקהילתיים ,ואיננה מאפשרת לנו ,לחברי הוועד ,להמשיך
בניהול תקין של הכפר.
הוועד המקומי כמוסד ,וחברי הוועד כולם ממשיכים לקבל מכתבי איום מפורשים ,שבתחילה עוררו
את השתאותנו (עידן התמימות) ,וכעת מעוררים בעיקר שאט נפש וחשש כבד ביותר לשלום הכפר שלנו
מבחינה ארגונית וקהילתית.
כבר כתבתי אליכם יותר מפעם אחת על אודות הפרסומים השקריים ,המכוערים והפוגעניים של העומד
בראש האגודה ,על ההתנכלויות לרבים מתושבי הכפר ואף אישית לחברי הוועד (משרתי הציבור) .לא
אחזור על פרטים אלו.
מצאנו כי אנו נאלצים לעסוק בדרך קבע במגננה מפני ההתקפות שלוחות הרסן ,מפני הנאצות
והאיומים ,אשר נראה כי הם שייכים לעולמות אחרים וחשוכים ,כאלו ,אשר מקומם לא יכירם בקרב
אוכלוסיות נורמטיביות ,ובוודאי שאינם ראויים לדרך חיים של קהילה.
מצב זה מחבל קשות ביכולותינו לנהל באופן תקין את הכפר של כולנו .אנו נאלצים להיעזר בעורכי הדין
שלנו על בסיס יום יומי ונאלצים להפנות נתח לא פרופורציונלי ממשאבי הכפר (כספיכם) ,המנוהלים על
ידינו ,שוב ושוב באופן בלתי מידתי ושלא מרצוננו להוצאות משפטיות משמעותיות ומיותרות.
בהיותינו שליחיה של המועצה האזורית עמק חפר פנינו כבר לפני כמה שבועות אל הנהגת המועצה.
השבוע פנינו שוב אל ראשי המועצה ,הסברנו שנקלענו למצב חירום ,וביקשנו סיוע מיידי.
לאור תמונת המצב הקודרת ,חשוב לי מאוד לציין כי הכפר שלנו עתיר אנשים טובים ומצוינים .אני
וחבריי לוועד זוכים ללא מעט הודעות עידוד ותמיכה באמצעי התקשורת השונים ואף להצעות עזרה
בתחומים שונים ,כולל סיוע בשטחי אחסון מצידם של אנשים פרטיים ,הנחרדים מהתנכלות האגודה
לפעילות הוועד המקומי והתנכלותה הקשה לפעילות התרבות ,הספורט ,החינוך ,הביטחון ואפילו
לפעילותם של הילדים הרכים של כולנו.
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רוב התושבים מדרך הטבע שקטים ופחות מעורבים .לא מעטים מהם חוששים ,שלא לומר מפחדים.
ובמצב זה של ההתנכלויות העקביות לכל מי שמפריע לאגודה להשיג את יעדיה ,אנשים חוששים.
מפחיד  ...לא???
נקווה לימים אחרים בכפר ובקהילה האהובה שלנו.
בברכה חמה,
שלכם,
עמוס פארן  -יו"ר הוועד המקומי

משולחן הוועד
תושבים אשר מעוניינים להשתתף במפגש עם חברי הוועד המקומי ,אשר יתקיים בקרוב ,כדי לשמוע,
להשמיע ולשאול שאלות מתבקשים להירשם במשרד הוועד המקומי ללא דיחוי בכתובת המייל:
 liat@beit-yitzhak.org.ilאו במשרד הוועד בטלפון .09-8611789
ככל שתהיה הרשמה של מספר משמעותי של תושבים ,נעשה כל מאמץ לקיים את המפגש בהקדם.

ועדת חזות הכפר
איסוף גרוטאות ביתיות בלבד
ביום שישי ה 25 -ביוני  , 2021בין השעות  ,12:00-06:00יתקיים פינוי גרוטאות.
לצורך זה יוקם מתחם סגור בבוקר הפינוי במגרש החנייה הקטן מצד שמאל (צפוני) לפני הבריכה.
פינוי הגרוטאות למתחם ייערך בצורה מפוקחת ומדודה ע"י חברי הוועד ועובדיו.
הפינוי מיועד לתושבי הכפר בלבד לגרוטאות ביתיות בלבד.
לא תותר כניסה למתחם לפסולת חקלאית ,לניילונים ,לפסולת בנייה ,לצינורות ,לאסבסט ,לצמיגים
ולכל פסולת שהיא לא ביתית .כמו כן לא תתאפשר פריקה של כמויות חריגות במתחם.
ותיקי הישוב ,המתקשים להוביל גרוטאות למתחם ,יכולים להיעזר בעובדי הוועד בתיאום מול מלי
שצר בטלפון . 052-2223421 :מדובר בתכולה של עגלה קטנה.
אנו מבקשים להימנע מהבאת גרוטאות ,שלא במועד ,ורק בשעות שצוינו .המקום מצולם!

מועדי איסוף הגזם הבאים29/06 ,15/06 :
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קונצרט קיץ בגן האס
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.

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
בשנת  1999זכה בפרס הסיפור הקצר של העיתון "הארץ" .קובץ סיפוריו "ילדה שחורה" זכה בפרס
לספרי ביכורים לשנת  1999ממשרד המדע ,התרבות והספורט ,והספר שובץ בתוכנית לימודי
הספרות של משרד החינוך .בשנים  2003 - 2002זכה הרומן "ככה אני מדברת עם הרוח בפרס "יעקב
שבתאי" ובפרס "ברנשטיין" .בשנת  2006זכה בפרס היצירה הספרותית על שם לוי אשכול .בשנת
 2007זכה בפרס "ניומן" מטעם אוניברסיטת בר-אילן על הישגיו בפרוזה עברית .בשנת  2011זכה
בפרס רמת גן לספרות "לייב גולדברג קרן קיימת לישראל" .בשנת  2016זכה בפרס "קוגל" לספרות
הארץ" .בשנת  2020זכה בפרס "ספיר" ובפרס "ברנר" על ספרו
יפה על ספרו "סיפור הווה על פני ֶ
"חמור".

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 -הספרייה האזורית,
משרד התרבות והספורט ,המרכז הקהילתי ,זית ,וועד מקומי בית יצחק.
הציבור מוזמן ,הכניסה חופשית
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ועדת  60ונהנים
מועדון בוקר בצוותא יום שני  14ביוני 2021
 9:30התעמלות עם קרן
 10:15ארוחת בוקר קלה
 10:45הרצאתו של גידי אהרונוביץ .חלילן ומאסטר בחינוך מוסיקלי
נושא ההרצאה :לנצח את העיוורון – סיפור אישי
מועדון  60ונהנים יום שלישי  15ביוני 2021
 17:30התכנסות וכיבוד קל
 17:45הרצאה :יפן -מה שהכי מוזר ,הכי שונה והכי אחר.
מהמסעדות המוזרות ,החיות ,הבובות ,האופנה המטורפת ועוד ...כל מה שמוזר לנו וברור
להם.
מרצה :תמר פול כהן ,לשעבר יועצת התקשורת של אהרון ברק ודוברת בתי המשפט ,וכיום
סופרת ומרצה לתרבות סין ויפן.
** האולם ממוזג ,הצטיידו בהתאם.

מרכז קהילתי  -ותיקים

בוסתן ספרדי 2021
הבימה – אולם רובינא  -יום שישי  18ביוני  2021בשעה 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 ובשתייה • .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 או תעודת מחלים • .להרשמה ניתן לפנות לליאת בוועד המקומי /09-8611789 :מח' ותיקים ,מרכז קהילתי:
09-8981634 , 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 ברגל לקראת ערב בחוצות תל אביב מנקודת מבט ,שלא הכרתם עד עתה.
רביעי  23ביוני ( 2021דרגת קושי קלה ,איסוף

שלושה מועדים בשעות הערב • :שלישי  22ביוני • 2021
מהישובים) • חמישי  24ביוני 2021
• 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 בכיסא גלריה •.להרשמה ניתן לפנות
לליאת בוועד המקומי / 09-8611789 :מח' ותיקים ,מרכז קהילתי09-8981634 , 09-8973321 :
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עמותת הספורט הפועל בית יצחק – קבוצת הכדורמים
שבוע עצוב לספורט בבית יצחק כשענף כדור-המים הוגלה ממושבנו ומקהילתנו לאחר  17שנות
פעילות של הישגים ,אליפויות ,ובעיקר חינוך דורות של ילדים ונוער ,שהתחנכו על ערכים של יושרה,
של כבוד ,של נחישות ושל תרומה לקהילה ולמדינה.
כעמותת הספורט "הפועל בית יצחק" מחובתנו להציג לכם ,התושבים ,את העובדות כפי שהן ,וזאת
לאור הפרסומים המאוד לא מדויקים בלשון המעטה ,המופצים באמצעים השונים:
 .1הבקשה להמשך הפעילות מרשות הבריכה/אגודה תוך הבטחה שהקאנטרי ,האגודה או הוועד לא
יישאו בשום עלות ,והתחייבותם של האחראים לפעילות לשאת בכל ההוצאות ,הכרוכות בהפעלת
הענף  -נדחתה על הסף.
 .2במענה לטענות על מיעוט משתתפים מבית יצחק:
בענף כדור-המים משתתפים  130ספורטאים ,מהם כ 40-תושבי בית יצחק 50 ,תושבי גוש חי"ה30 ,
תושבי שאר יישובי עמק חפר (גבעת חיים ,כפר מונאש ,העוגן ועוד) וכ 8-תושבי קריית השרון ונתניה.
אחוז המשתתפים ,תושבי בית יצחק ,בכדור-מים הוא הגבוה מכל ענפי הספורט במושב.
 .3באף לא חוג אחר בבית יצחק נמדדת השתתפותם של התושבים או אינה מותנית באישור השימוש
במתקנים השונים ,לרווחת תושבי הכפר וסביבתו .כך גם נוהגים יישובי השכנים כלפי ילדינו.
 .4מימון כדור-המים :אף לא שקל אחד מגיע מכספי המיסים/ועד.
עיקר המימון מגיע מתשלום הספורטאים ,מהטוטו ,מאיגוד כדור-המים ומאיגוד השחייה.
 .5עמותת הספורט משלמת לרשות הבריכה כ 120,000 -ש"ח עבור השימוש בבריכה.
 .6החודשים ,שבהם ניתן לייחס את חימום הבריכה החיצונית לכלל המנויים ,הם נובמבר ,דצמבר
ומרץ ,כשאכן יש פחות מנויים ,שמשתמשים בבריכה בזמן זה .עלויות החימום לאורך השנים לא
נמדדו (כיוון שלא בוצעה הפרדת שעוני חשמל וגז בין הבריכות) כך שניתן רק לשער את העלויות.
מספרים "מאות אלפי שקלים ומיליוני שקלים" כפי שפורסם דורשים הוכחה ,אך נראים רחוקים
מהמציאות.
 .7ב 2017 -קיבלה רשות הבריכה מהרשות למתקנים כ 450,000 -ש"ח עבור קירוי הבריכה החיצונית
וחימומה ,וכל זאת בזכות הגשת בקשה של עמותת ספורט "בית יצחק" ובזכות פעילות כדור-המים.
כספים אלו שימשו את רשות הבריכה להחזר חובות ושיפוצי הקאנטרי ולא לייעודם כלל.
 .8פעילות כדור-המים הייתה מחוץ לשעות פעילות הבריכה ,בשעות הערב ובימי שישי ,לאחר סגירת
הקאנטרי.
 .9הטענה ,כי כדור-המים הוא הגורם לגלישת המים מהבריכה ,מגוחכת .לפני כשנה וחצי הוזמן על ידי
יו"ר הבריכה יועץ מומחה מחברת "יגל" ,שטען בתוקף שיציאת המים תלויה בכמות המתרחצים
ולא במה שהם עוסקים ,על פי חוק ארכימדס.
 .10הטיעון העיקרי ,שבו בחרה האגודה כסיבת לסיום החוזה ,הוא עיכוב תשלום חודש מרץ מעמותת
ספורט (ולא המפעיל) על סך  1800ש"ח בלבד ,וכפי שנכתב עקב "הפרה יסודית של הסכם
ההתקשרות" .הטיעון הזה אינו ענייני לכלל פעילות של כל מפעיל במושב כאשר מדובר באירוע חד
פעמי.
בשבוע שעבר ארזו ספורטאי כדור-המים את ציודם  -רשתות ,שערים ,כדורים וכן את ארון הגביעים,
שפאר את מסדרון הקאנטרי מזה  17שנה" .הפועל בית יצחק" כבר לא פועל בבית יצחק אלא בבריכת
כפר ויתקין ,שקיבלו את בנינו בשמחה ובזרועות פתוחות לתקופת הקיץ (ולא ,אף לא ילד אחד מכפר
ויתקין משחק בקבוצתנו).
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כדורסל
לאחר סיום הקורונה וסיום הלחימה הגענו לישורת האחרונה ולמשחקים הקובעים של העונה.
בשבוע שעבר התקיים משחק על המקום הראשון בליגת ילדים ב' ,בית יצחק נגד עירוני נתניה .בסיבוב
הקודם נתניה ניצחו בהפרש של שש נקודות ,והיינו צריכים לנצח מעל שש.
חצי שעה לפני המשחק האולם היה כבר בתפוסה מלאה כשכל האוהדים עם זמבורות ותופים .
המשחק התחיל ,ונראה היה שהשחקנים יצאו מלוע של תותח ...אגרסיביים ונחושים .שלטנו במשחק
מהשניה הראשונה תוך תצוגת כדורסל מרשימה ,כשבלט מעל כולם ביכולת שיא נועם זפיר עם 37
נקודות! תוצאת הסיום  .62- 82בשלב זה עלינו למקום הראשון .נשארו ארבעה משחקים לסיום העונה,
ועלינו לנצח בכולם כדי לזכות באליפות .שחקני הקבוצה הם :נועם זפיר ,אדם זפיר ,יונתן לוי ,נדב
פורמן ,מיכאל פאסו ,אלון רוזנצוויג ,אפק שאול ,אורי צימנט ,יהלי יאסו ,דולב ברנשטיין ,איתמר פז
ואורן דביר .מאמן :טל פרי.
השבוע קט סל ו' שלנו משחקת על המקום הראשון נגד אבן יהודה בבית ביום רביעי (ניצחנו בחוץ עם
הבאזר בשלשת ניצחון בנקודה) .שחקני הקבוצה :אדם זפיר ,אורי צימנט ,יהלי יאסו (שלושת
השחקנים הראשונים משחקים גם עם השנתון שמעליהם) ,איילון בר לב ,ירדן מרום נחומי ,איתמר
משיח ,יואב בן עזר ,ארבל נפתי ,בר רוסו לבנה ,תום אלוש ,ניצן באר ,נטע ניר ,לני פוגל ואיתן גל.
מאמן :טל פרי.
קבוצת הנוער (מחוזית) במקום השני עם אותו מאזן כמו למקום הראשון ,יחס סלים טוב יותר
לקיסריה .הקבוצה משחקת כדורסל יפה ושוטף .בסיום העונה נקיים טקס לקבוצות הנוער בעמק כולל
פרידה מילדי י"ב (יואב מאייק ,לאור גרשטיין ,שחר גיל ,תומר הרציגר ,גל קנטי ,נדב ביאלו ,מתן אלמוג
ועמית לזובר ,שמשחקים כחריגי גיל) .הקבוצה מורכבת נוסף על כך מילדי י"א :גל קוטבסקי ,אגם
אדירי ,אלעד שורק ,אסף סנקר ,הראל ביטון ,יובל אלון ,מאי אב צוק ,נבו כהן ,עילאי כץ וקאי קרטיס.
מאמן :גיא הר נוי.
ילדים א' ,הקבוצה השנה נמצאת בחלק האמצעי של הטבלה .חמישה ילדים מצטיינים מהקבוצה עברו
לשחק בילדים "לאומית" של עמק חפר ומובילים את הקבוצה במקום הראשון בילדים "לאומית"
(יונתן קלר ,אייל אלישע ,זיו שריה ,עידן גיל ואופק עמר) .שחקני הקבוצה :ניב טאובר ,עומר דגן ,איתן
ניסים ,אייל כהן ,אלון אשתר ,ארבל שוויקי ,איתי רפאלי ,עידן אטדגי ,סהר חיינר ,ליאור מגידון ,עומר
קוזי ,רותם קאופמן ,אריאל בידרמן ויהלי ג׳וארי .מאמן:חן שחם.
בהצלחה לכל הקבוצות במשחקים ,שנותרו.

טל פרי

מכתבים
ישנם רגעים ,שאדם מסתכל סביבו ופשוט אינו מבין איך זה ייתכן? חוויתי בצער רגע כזה .יום שישי
בבוקר ,שחקני הפועל "בית יצחק" מתייצבים בבריכה בבית יצחק בפנים נפולות אבל במלוא המרץ כדי
להעביר את ציוד המועדון לביתו החדש (לפחות בינתיים)  -״חופיתקין״.
למה בפנים נפולות? כי גם הם אינם מבינים איך ייתכן שנותנים לקבוצת כדור-המים ללכת  -או ליתר
דיוק :איך בעטו אותם החוצה? הפועל "בית יצחק" פעל  16שנה בבריכה שלנו ,ולמעשה ,חידש את
מסורת כדור-המים ,שהתקיימה כאן משנות ה .70-קבוצה תחרותית ,שהיא מפעל ערכי וחינוכי ,שממנו
יוצאים הבוגרים לשנת שירות ולאחריה ליחידות המובחרות בצה״ל.
למה במלוא המרץ? כי כך חונכו – כולם ,מקבוצת העתודה ועד לבוגרים .שחקני המועדון מבינים שאין
ברירה כי יש גורמים ,שהחליטו ש"בבית יצחק לא יהיה כדור-מים" .גם אם זה אינו הגיוני ,גם אם
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המשימה מעציבה ,והמעמד פשוט הזוי ובאמת בלתי מובן  -הם שם ,עם הרבה מאד תסכול והרבה מאד
אחווה.
אין טעם להסביר שוב את הערכים של הקבוצה ,ומדוע היא חשובה לקהילה .די אם אציין שמי שלא
הזדמן לבריכה כדי לצפות במשחקי הקבוצה ,פשוט הפסיד .מדובר באירוע קהילתי ומרגש עם אוהדים
קנאים רבים  -הורים ,סבים ,אחים והרבה מאוד חברים ,שמגיעים בתופים ובדגלים והרבה אהבה.
לשלושת הבנים שלי ניתנה זכות גדולה להיות חלק ממפעל "כדור-המים" .אני בוכה על הפספוס הענק,
על כך שהזכות הזו לא תתאפשר לילדים אחרים בבית יצחק (אלא אם ההורים שלהם יתאמצו מאוד).
אפשר רק להתנחם בעובדה ,שעכשיו הילדים של "גוש ויתקין" ייהנו.

טלי אלוש-אבן

תודות
בשבת בננו רותם עלה לתורה.
רצינו להודות לרב שיר ,איש מקסים ומקרב ,שבזכותו הייתה לרותם חוויה מיוחדת ונעימה.
לדני רבס ולכל באי בית הכנסת על קבלת הפנים החמה.

תודה,
נעמה ואיתי אורן

פינת המודעה הקטנה
שני ילדים בני  ,13רותם ועומר ,ישמחו להנעים ימי הולדת לילדים,
ולהציע ״שערות סבתא״ ופופקורן ,להעשרת החוויה.
הכול ,כמובן ,בחיוך ובהתלהבות נעורים.
עומר ,054-2277209 :רותם050-5300454 :
מבצע פינוי של מכשירי חשמל ,של גרוטאות ושל מחסנים.
מנשה 052-6099611
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