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גיליון מס' 1247

יום חמישי,

כח' בתמוז תשפ"א 8 ,ביולי 2021

דבר היו"ר
שלום לכם חבריי ,תושבי בית יצחק שער חפר,
חודש יולי כבר כאן ,הקיץ בעיצומו ,אותו קיץ המכונה לעיתים "עונת המלפפונים"...
הקיץ הזה ,לדאבוננו ,איננו כזה ,ואנו בוועד המקומי עסוקים יותר מהרגיל בפתרון בעיות ובניסיון בלתי נגמר
לקדם נושאים ,המצויים בנפשו של הכפר האהוב שלנו.








בראש סולם העדיפויות שלנו מצויה באופן ברור ומובן מגפת ה"קורונה" ,המסרבת להיעלם ,ואנו מבינים
ומפנימים כי המגפה הזו ,שזה מכבר חגגה כמעט שנה וחצי של נוכחות ,מסרבת להיעלם מחיינו .שומה
עלינו להיות מוכנים וערוכים בהתמדה לכל צורך שהוא הנוגע לבריאות הקהילה שלנו ולהמשך התנהלותנו.
בעניין זה ,אנו מעדכנים אתכם בנעשה באופן שוטף .אסתפק רק בבקשתנו המתמשכת ,שלא להקל ראש
במפגע בריאותי זה ,להקפיד על הכללים ,שעליהם מחליטה הנהגת המדינה חדשות לבקרים ,להישמר
ולהיזהר תוך הקפדה על מיגון ,על ריחוק וגם על היגיינה הרצויה ממילא כל ימות השנה.
במקביל אנו מקדמים ומשפרים את נושאי צח"י במכלול התחומים כך שנהיה מוכנים ליום פקודה.
מבקש להודות לתושבים הרבים מכל קשת הגילאים וקבוצות האוכלוסייה ,אשר כיבדו אותנו ,את חברי
הוועד ועובדיו ,בהשתתפותם הפעילה באסיפת התושבים ,אשר התקיימה בשבוע שעבר.
האסיפה הייתה מכובדת ומכבדת .כל מי שבחר בכך ,התבטא והציג את משנתו ואת דעתו .חברי הוועד
הקשיבו והשיבו .נקפיד ליישם ולהשתמש במידע ,שעלה ,מהערות התושבים וממגוון השאלות ,אשר הוצגו.
תודה מיוחדת לכל המברכים והמפרגנים מכל קצות הכפר.
תמיכתכם ועידודכם הינם סם חיים עבורנו ומקור האנרגיה המרכזי שלנו להמשך הפעילות הנמרצת
לתועלת לכל תושבי הכפר שלנו ,לקהילה שלנו.
מצב היחסים הבלתי תקין עם האגודה לא הלך לשום מקום ,הוא כאן ובמלוא החומרה .השבוע ,ביום רביעי
ה 7 -יולי ,טרם פרסומו של גיליון זה תוכננה להתקיים הישיבה הראשונה של נציגי הוועד והאגודה עם צוות
המגשרים ,מטעמה של המועצה האזורית ,בתקוה לצאת לדרך חדשה.
פנינו למהלך זה בלב כבד ובנפש חפצה .אנו נוטלים חלק פעיל ובכוונה מלאה כדי להצליח בשיח בינינו ,אשר
כל בר דעת מבין כי אין לו תחליף.
לצערי כי רב ,אסיים בעל כורחי עם עולם ה ,FAKE NEWS -אשר חובביו אינם משכילים להרפות ,והוא
בועט ,חי ,קיים ואינו נח אף לרגע.
בביטאונה האחרון של האגודה שוב הופיעה הודעה מגמתית ומכוערת ,אשר הקשר בינה לבין העובדות הינו
קלוש ומשמש להצגת מצג שווא ,כדרכם של אנשי ה .FAKE NEWS -וכך נרשם:
"לפני כחודשיים פנתה המועצה לאגודה בהצעה לפתיחת הליך גישור במחלוקת עם הוועד המקומי .האגודה הסכימה
להיכנס להליך הגישור באופן מיידי ,אך ,לצערנו ,הוועד סירב".
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לא היה ולא נברא ,כדרכם של המלעיזים .זהו סילוף מגמתי ובלתי ראוי ,ולהלן העובדות במדויק:
המועצה אכן פנתה.
זה לא אירע לפני חודשיים אלא בסוף חודש פברואר ,כלומר ,לפני כארבעה חודשים וחצי.
אני מקווה שאתם זוכרים כי ממש באותה עת הוועד והאגודה הגיעו להבנות בכל התחומים .טיוטות של
ההסכמים היו כמעט מוכנות לחתימה ,ואף פרסמתי על כך הודעה מסודרת ומפורטת ב – "השבוע בכפר"
ביום  25בפברואר.
לאור מצב זה ,הודיתי מקרב לב לאנשי המועצה על הצעתם המצוינת והסברתי כי באותה עת נפתרו אי
ההבנות ,וגישור בעת ההיא לא היה נדרש.
הוועד לא סירב ,אינו מסרב ולא יסרב לעולם לכל ניסיון הידברות שהוא בכל מקום שהינו נדרש .כאשר אין
מחלוקות ,אין צורך בגישור.
מאחל לכולנו ימים טובים ,ימים של בריאות ,נחת ,סובלנות והתקדמות מרבית ומיטבית בדרכי התנהלותנו
כקהילה.
בברכה חמה
שלכם,
עמוס פארן  -יו"ר הוועד המקומי

ועדת קהילה
מערכת תקשורת קהילתית חדשה בכפר
תושבי ותושבות בית יצחק היקרים,
ברצוננו להביא לידיעתכם שהתחדשנו במערכת קהילתית חדשה בכפר.
בשבועות האחרונים אנו עמלים על איסוף התכנים הרלוונטיים לכלל הקהילה למערכת הקהילתית החדשה
בכפר :קהילה  -נט.
המערכת הקהילתית ,אתר במחשב ואפליקציה בנייד (לבחירתכם) ,מטרתם לאחד את כל אמצעי המידע,
המוענקים לתושבים ,תחת קורת גג ניהולית וטכנולוגית אחת!
במסגרת המערכת יי שלח כל המידע לציבור ,לרבות הודעות מזכירות ,הודעות מטעם הוועד ,הודעות מטעם
המועצה ,הודעות מטעם כלל הוועדות ,תמונות חדשות ותמונות מהארכיון ,גליונות "השבוע בכפר" ,ספר
טלפונים של כלל התושבים ,לוח אירועים ועוד.
כל תושב יוכל להגדיר את הפורומים ,שאליהם יהיה מעוניין להשתייך ,ולקבל מהם עדכונים שוטפים.
ההשתייכות או העזיבה( ,אם התכנים אינם רלוונטים עבורכם) ,הפיכים.
אפליקציית קהילה נט קטנה מאד בנפח ,וכמעט אינה תופסת מקום במכשיר הנייד שלכם!!!
המערכת הקהילתית זמינה גם במחשב האישי בביתכם או במקום העבודה.
בשבועות הקרובים תקבלו זימון להוריד את האפליקציה ו/או להתחבר אליה דרך המחשב .אנא בצעו זאת
והתחילו להתנסות בה.
לאחר תקופת ניסיון וסיוע לכל מי שיבקש ,תהפוך המערכת לאמצעי התקשורת המרכזי בכפר.
שיהיה לכולנו בהצלחה,
ועדת קהילה.

מועדי איסוף הגזם הבאים27/07 ,13/07 :
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אחרי שנתיים ה-5-שוק חוזר!!!
יום רביעי  14ביולי 2021
 17:30בגן האס




"-5שוק"  -מכירה וקנייה של צעצועים ,של ספרים ושל משחקים במחיר  ₪ 5-1בלבד!
איסוף ציוד בית ספר במצב טוב עבור מיעוטי יכולת :תיקי גן ,תיקי בית ספר ,קלמרים ,כלי
כתיבה ,מחברות ,מספריים ,סרגלים ,מחדדים ,מחשבונים ,צבעים ,דפדפות/תיקיות וכד'.
אבטיחים מרעננים

כולם מוזמנים !

חופשה נעימה ובטוחה!

בימים אילו החלפנו את תערוכת החוצות ליד בית פוירינג והעלינו תערוכה
חדשה .מוזמנים כולם לעבור וליהנות מהיצירות ,שצולמו ונתלו באהבה גדולה.

בשנה האחרונה חווינו חוויות שונות ומשונות ,בעיקר בלתי מוכרות לרובנו .אחד
הסממנים הבולטים לתקופה זו הייתה המסכה .זאת כדי להגן מפני התפשטות המגפה.
בתחילה הייתה המסכה הרפואית ,שאותה הכרנו מתלבושת הצוותים הרפואיים ,לאחר מכן
התעוררה היצירתיות ,ויצרנו מסכות שונות מבדים צבעוניים ,אשר גרמו להרגשה נעימה
יותר בתוך כל החרדה ואי הודאות ,שהקיפו אותנו .היו אף מסכות עם כתוביות בנושא,
והיו שהגדילו עשות ושילבו את המסכות ביצירותיהם.
ליקטנו עבודות של יוצרים ,תושבי הכפר ,אשר התייחסו בעבודותיהם למילה "מסכה".
הם יצרו בחומרים שונים ,והרי לפניכם התוצאות.

תודה גדולה

ליוצרים ,אשר שיתפו אותנו ביצירותיהם.

רשימת היוצרים:
אבי רוזנבלום ,יעל מילפלדר  ,נעמה בן שמחון ,חיה גולן ,אורני מורן ,ארז ברנשטיין,
שלומית שניצר – שמר ,מרים מטוס ,יעל ברקאי ,אנה כספרי – חזן ,עדנה לביא ,ג'ודי זיו,
דורית בן חיים ,מיה יוספי.
עבודת התליה של היצירות נעשתה בידי ארבל עמנואל.
צילום :נעמה בן שמחון.
הפקת התערוכה :יעל ברקאי
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ועדת  60ונהנים
מועדון בוקר בצוותא ,יום שני  12ביולי 2021
 9:30התעמלות עם קרן
 10:15ארוחת בוקר קלה
 10:45מפגש עם נציגי ש.י.ל עמק חפר– שירות ייעוץ לאזרח בעמק
במפגש יציגו מתנדבי שי"ל שעברו הכשרה מתאימה את פועלם ,המתמקד במתן סיוע לאזרח במיצוי
הזכויות ,בהתמודדות מול גופים אדמיניסטרטיביים ביורוקרטיים ובעזרה בניהול תקשורת בכתב
ובע"פ .מעבר לסקירת הפעילות ,נציגי ש.י.ל מעוניינים לשפר את שירותיהם לאזרחים ולהתכוון
לצרכיהם .לפיכך יוקדש זמן לשמיעת עמדותיכם והתחומים בעלי העניין והחשיבות עבורכם.
למשתתפים תינתן הבמה לשאלות ,וכמובן ,למשוב.
מועדון  60ונהנים

יום שלישי  13ביולי 2021

 17:30התכנסות וכיבוד קל
 17:45הרצאתו של עירי כהן – "סינגפור – הצצה לסיפור בלתי אפשרי.
** האולם ממוזג ,הצטיידו בהתאם!
תודות מקרב לב להדר אפלבוים -קלוש שיחד עם דלית שיתפה אותנו בעשיה המופלאה של "בית הגלגלים"
על סניפיו במקומות ובמגזרים שונים בארץ.
הדר ודלית סיפרו על מיזם מיוחד "החוויה המתגלגלת" במסגרתה נערכות סדנאות חווייתיות לקבוצות שונות
מכל הגילאים.
מטרת הסדנה לאפשר לקהל הרחב היכרות והתנסות עם עולמם של הנכים פיזית.
להדר ,לדלית ולכל העושים במלאכה ,יישר כוח!

המרכז הקהילתי
מכללת ותיקים – יולי 2021
חוזרים למפגשי לימוד והעשרה פנים מול פנים במכללת ותיקים.
ימי חמישי בין השעות  11:00 – 09:30באודיטוריום בית הספר מעין שחר – קיבוץ עין החורש
הרצאות מגוונות ומרתקות של מיטב המרצים .מפגש חד פעמי –  .₪ 40על בסיס מקום פנוי
15.7

22.7
29.7

אור לי אלדובי – מרצה ומדריכת טיולים
לכל אחד יש הדימוי הפרטי של איטליה ,ונראה כי ארץ המגב היא הרבה יותר גדולה מגודלה הפיזי.
האם יש איטליה אחת? מהם ההבדלים בין הצפון לבין הדרום ומדוע? קולנוע ,ספורט ,ספרות ,פיצה
ופסטה.
יואב יוכפז – חוקר ,סופר ומרצה על איכות חיים
"גנטיקה בשירות האנושות"  -חידושים בתחומים רבים ,כולל ברפואה ,בפשע ועוד.
ד"ר גילית איבגי – אומנות ,תרבות ומוזיאונים
"לכל אדם זכות על שגעונו"  -נהג דאלי לטעון .למזלו ,היו לו גם כישרון ויצירתיות שופעים .נלמד
בהרצאה להבין את שפתו ואת שעוניו הנוזלים .הרצאת מבוא מושלמת למי שמתכנן נסיעה לתערוכה
בארנה ,הרצליה ,וגם למי שאוהב ללמוד מהבית.
לרישום :רלי /יונה  -מרכז קהילתי 09-8981634
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ספורט
כדורמים  -קבוצת ה"כדורמים "הפועל בית יצחק" -
ליגת  - 13בגמר אליפות המדינה!

שוב ״הפועל בית יצחק״ כדורמים עלו לגמר על אליפות המדינה!
בשבת הקרובה 10 ,ביולי  ,2021ישחקו שחקני ליגת " 13הפועל בית יצחק" נגד גוש זבולון.
מזמינים את כולם לבוא לעודד  -שבת  17:30בבריכה בגבעת חיים.
מחכים לראות כמה שיותר חברים ומשפחה בבריכה .יהיה חם!

כדורסל
יש אליפות! ילדים ב׳ זכו בשבוע שעבר באליפות מחוז שומרון ב׳ לאחר ניצחון במחזור האחרון
במשחק חוץ בבת חפר .המשחק הגיע לשוויון שלוש דקות לסיום ,ואז בכמה מהלכים גדולים של נועם זפיר,
אדם זפיר ויונתן לוי ידענו לשמור על הניצחון  , 62 - 56מה שנתן את האות לשמחה גדולה בסיום .הקבוצה
סיימה עונה גדולה עם  17ניצחונות! והפסד אחד בודד.
קט סל א' סיימה את העונה במקום השני המכובד ,עם  15ניצחונות ו שלושה הפסדים .הקבוצה התחילה את
העונה עם שני הפסדים ,ורצה לאחר מכן ל 14 -ניצחונות רצופים.
הנוער סיים עונה מצוינת במקום השני עם  16ניצחונות ושני הפסדים.
ילדים א' מסיימים את העונה במקום ה 7-עם ארבעה ניצחונות ושמונה הפסדים.
כל הכבוד לכל השחקנים והמאמנים .
תודה לכל ההורים והאוהדים שנתנו לנו בהרבה משחקים הרגשה ביתית ,גם במשחקי חוץ.

טל פרי

ארכיון
דרושים מתנדבים לארכיון
 .1צוות הארכיון מראיין מזה שנים רבות את ותיקי הכפר .הראיונות מתקיימים כל שבועיים שלושה .לאחר
הרי איון יש לערוך אותו קלות בעזרת תוכנה מיוחדת .אנו מחפשים מתנדב ,שהנושא קרוב לליבו ,לבצע את
העריכה.
 .2מתנדבים להכנסת נתונים למחשב ,לקריאת מסמכים ,להכנסת פרטים בהתאם לתוכנת הארכיון .אפשרות
לבצע את העבודה בארכיון או בבית.
לפרטים :אבלין עופר  ,050-7527927ענבל דקל 052-8222603
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מכתבים
מזווית אחרת
אני בן למייסדים ,תושב וחבר אגודה ,מצאתי לנחוץ לנסות ולהבהיר לכולנו מהיכן ,לדעתי ,נובעות בעיותינו
הפנימיות .ייתכן וזה יעזור לנו במציאת פתרון ,וזה לא יהיה קשה במיוחד ,רק ידרוש רצון טוב מנציגינו.
חשוב להבין איך ולמה יש בבית יצחק גם ועד וגם אגודה .וכך זה התחיל :בית יצחק שער חפר נוסדו לא כמושב
ולא כמושב שיתופי ,אנחנו סוג התיישבות ,המוגדר בשם כפר שיתופי .ההבדל המהותי הוא :במושב  -הניהול
הכללי הוא בידי ועד שמרכז ואחראי על כל הפונקציות במושב ,כך שאין הבדל בין בעל משק או תושב רשום
זמנית.
צורת ההתיישבות שלנו מתבססת על השקפת עולם שונה ,ייחודית ,חכמה ולא קונבנציונלית ,שהתקבלה בזמנו
על ידי האבות המייסדים .הרעיון היה שכל מתיישב ינהל את משקו כראות עיניו ,וכל מתיישב יכול בהתאם
לרצונו להשתייך לאגודה החקלאית ,שנוסדה במטרה ליעל רכישה של אמצעי ייצור וייעול השיווק.
כלומר ,הניהול המוניציפאלי היה בידי הוועד ,והניהול הכלכלי היה בידי האגודה .מאחר שהרוב המוחלט היה
בעל מניה באגודה ,היא באופן טבעי הייתה הגוף הדומיננטי בכפר (בעל המאה הוא בעל הדעה) .למרות כוחה של
האגודה בפועל היא עזרה ותמכה באירועים ובצרכים של הוועד ,שלא יכול היה לשאת בהם לבדו .נקודת
המוצא הייתה ,שברובה זו אותה אוכלוסיה ,וזה אותו כיס .לדעתי ,מבנה זה הוא גם שבנה לנו את שמנו הטוב.
כמובן ,היו חילוקי דעות ,אבל הכו ל נפתר פעם יותר טוב ופעם פחות ,ובסה"כ חוזקה של האגודה אפשר את
השגשוג ואת ההתפתחות כשהוועד דאג ודואג לפתרון המוניציפלי ,לתרבות ולחברה.
כל ההסבר המסובך בא להחזיר לתודעת שני מוסדותינו ,שלמעשה ,אנחנו בגדול אותה אוכלוסיה ,והמצב היום
גורם לכך שבכובע אחד אנחנו משסים עורכי דין נגד הכובע השני שלנו ,וכמובן ,משלמים לשניהם או מבקשים
מבוררים או מהמועצה לפשר בין עצמנו לבין עצמינו.
כמובן ,המבנה הכלכלי והציבורי היום שונה מאוד מהעבר ,ויש ציבור יותר גדול ,שאינו חבר אגודה ,ביניהם
בנים ונכדים של חברי אגודה .הנהלת האגודה עושה כמיטב יכולתה לשרת את חברי האגודה ,ותפקיד הוועד
לשרת כמיטב יכולתו את כל הציבור ,אבל לא לשכוח ששני הגופים נבחרו על ידינו וקיבלו את אמוננו.
אני מטריד אתכם בדברים אלה על מנת להבהיר את עמדתי ואת דעתי ,ויש לבטח עוד כמה כאלה ,שמאמינים
שניתן ברצון טוב ,ואולי גם בוויכוחים ובצעקות להגיע לתוצאות סבירות ,שיהיו לטובת כולנו.
ובמאמר מוסגר ייתכן שהתוצאה תגרור הפסד כלשהו לאגודה ,אבל אם זה יתרום לקהילה ויחזיר לנו את רוח
הכפר הטובה ,דיינו!
בברכה,
שמעון בירן

תודות
ביום שישי ,ה 25 -ביוני  ,2021יצאנו במסגרת שנת המצווה ,לסיור בירושלים הורה וילד מלווים ע"י הרב שיר.
סי ירנו ברחבי ירושלים ,עטופים בהסברים המרתקים של הרב שיר.
גילינו וחווינו מקומות ,שלא היינו ,וכל זה תחת מעטפת של סבלנות ושל חיוך.
מודים לרב שיר מקרב לב ,על סיור מרתק ומקסים ,נהנינו מאד.

בברכה,
ילדי שנת מצווה והוריהם ,שכבה 2008
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