כתובת הוועד vaadmekomi@beit-yitzhak.org.il

גיליון מס' 1248

יום חמישי,

ו' באב תשפ"א 15 ,ביולי 2021

דבר יו"ר הוועד
שלום לכם חברי ,תושבי בית יצחק שער חפר,
ימים לא פשוטים עוברים עלינו ,הנגיף המרושע משתולל בכפר שלנו ואנו במלחמה של ממש בניסיון לרסן
ולעצור את התפשטות המחלה.
אנחנו מעדכנים אתכם בפרטי המצב ,מדי יום ביומו וממילא מה שאכתוב כעת ,לא יהיה עדכני ביום פרסום
הגיליון יומיים לאחר כתיבת שורות אלו ,אסתפק על כן בהבהרת המיוחדות שבמצבנו.
ברחבי ישראל יש התעוררות של הנגיף ,בעיקר בשל המוטציה הנוכחית שהינה מדבקת במיוחד .מצב העולם בו
אנחנו כביכול אחרי עידן הקורונה ,לא שומרים על ריחוק וגם המיגון הינו מינימלי ,מהווה קרקע נוחה במיוחד
להתפשטות מחודשת של המחלה.
בסגר הראשון לפני כשנה וחצי היו  2חולים בכפר שלנו.
בסגר השני חווינו התפרצות לא פשוטה והגענו למצב של ישוב צהוב עם  13חולים ,אך במצב של סגר במדינה
וזהירות קפדנית בה נקטנו אנו בעת ההיא ,זה חלף במהרה ומיגרנו את התפשטות הנגיף.
כעת מצבנו קשה ורגיש במיוחד .ברחבי המדינה אין מגבלות על ההתנהלות ,זולת המסכות במתחמים סגורים
ובהתאמה גם אצלנו החיים נמשכים כסדרם ,אלא שמצב הכפר שלנו כיום רע במיוחד ,כמות חולים חסרת
תקדים וקצב הדבקה מדאיג במיוחד.
מצב מיוחד זה הביא אותנו להבנה כי עלינו לנקוט אמצעי זהירות מקומיים ככל שניתן ומעבר לכללים אשר
נקבעים ברחבי המדינה כולה ,בה המצב טוב מאשר מצבנו.
פרסמנו בהודעות הדוברות שלנו הסברים מפורטים ומהם הצעדים בהם נקטנו.
שב וקורא לכולנו לגלות זהירות ואחריות ,לקבל בהבנה ולתמוך ב " -גזרות המקומיות" שהינן כורח המציאות
ולהימנע ככל הניתן מכל סוג של התקהלות בכל מתחם שהוא.
במעבר חד מבקש לעדנכם כי בתחילת השבוע הבא ,אנו מחליפים את מנהל הישוב.
נפרד בתודה והערכה מאביגיל אשר מילאה באמונה ויעילות את התפקיד משך שנתיים ימים ,חלק מהתהליכים
הינם ארוכי טווח ובהתאם נתברך בפירות פעילותה של אביגיל ,רק בהמשך הדרך.
נקבל בברכה את דורון ,נאחל לו הצלחה רבה ,נתמוך ונסייע בידיו ,בידיעה כי הצלחתו הינה הצלחה לכולנו.
בברכת בריאות טובה לכל קהילת בית יצחק-שער חפר.
שלכם,
עמוס פארן  -יו"ר הוועד המקומי

מועדי איסוף הגזם הבאים03/08 ,27/07 :
1

ועדת קהילה
מערכת תקשורת קהילתית חדשה בכפר  -קהילה-נט
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.
מטרת המערכת הקהילתית (לבחירתכם אפליקציה בנייד ו/או אתר במחשב) ,לאחד את כל אמצעי המידע,
המוענקים לתושבים ,תחת קורת גג ניהולית וטכנולוגית אחת!
במסגרת מערכת קהילה-נט 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!
ה מערכת הקהילתית זמינה גם במחשב האישי בביתכם או במקום העבודה.
בימים 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

ארכיון
דרושים מתנדבים לארכיון
 .1צוות הארכיון מראיין מזה שנים רבות את ותיקי הכפר.
הראיונות מתקיימים כל שבועיים שלושה ,לאחר הריאיון 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

 | 2השבוע בכפר 15/07/2021 | 1248

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

ביום שבת ,ה 14.8.21 -נארח את

מתן קליין בחליל
בליווי פסנתר וכלי הקשה
הישיבה סביב שולחנות כמיטב המסורת.
נפגש לקפה ועוגה החל משעה 17:00
הקונצרט יתחיל בשעה .17:30
להתראות
יעל ברקאי
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ספריה
ספרים חדשים בספרייה
לפעוטות
איך לחבק דוב  -טום ליכטנהלד

החיבוק  -אואן מקלקלין

לקטנטנים
ספר על יד  -רינת הופר
יעל מתחבאת  -שולמית לפיד
הילדה שרצתה  -מאירה ברנע-גולדברג
אמיליה והכובע  -איריס ארגמן
על מה תחלמי הלילה?  -פרנסס סטיקלי

הדרקון וסוד הענפים  -נטעלי גבירץ
מה שנסיכה צריכה  -אורית מגיע שולב
בתוך צנצנת  -דבורה מרסרו
מה שאנה יודעת  -אבירמה גולן
כלב ירוק אחד  -פסקל ביט

לילדים
אבא ,אפשר לשיר לך שיר?  -מירב משולם-לוי
קומיקס
השיעור של קלודיה  -ריינה טלגמאייר
הרעשנים  -ספיישל קיץ

אח מפח  -יניב שמעוני

לנוער
איזו מין חתולה את ,יוסף?  -רקפת זי-לי
נוורמור ייעוד הפלאות  -ג'סיקה טאונסנד
נשמת חיה  -ליאת רוטנר

קלריס בין בצרות עם אותיות  -לורן צ'יילד
המסע של יוגב  -אורה קרופיק

למבוגרים
חודש בשנה  -מישקה בן דוד
אחד מאיתנו הבא בתור  -קארן מ' מקמנוס
הדס בקצה הלילה  -גלי מיר-תיבון
ראות לקויה  -מריה אדולפסון
ילד בולע יקום  -טרנט דלטון
צורתה של משפחה  -שילפי סומאיה גוודה
עיון
מינכן  -רוברט האריס
ארץ אבות  -רוברט האריס

חקירתו של סרן ארז  -ישי שריד
קר עד העצם  -דניאל וודרל
כרצונך  -חגית אלכסנדר
הילד מהיער  -הרלן קובן
קוד לבוש  -קרי פיירסטון
סיפור האהבה של המהפנטת  -ליאן מוריארטי
היו פה לפנינו  -איל חלפון ורן ברקאי

הספרייה נמצאת במתחם בית הספר ,הדלת הראשונה משמאל.
שעות הפתיחה :בימים שני וחמישי בין השעות 19:30 – 16:30
בואו עם מסכות!
ניתן לשלוח הזמנות ,בקשות ,הודעות וכו' ל sifriya@beit-yitzhak.org.il
להתראות בספרייה 
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רותי

דואר בית יצחק  -שער חפר
להלן שרותי הדואר אותם ניתן לצרוך בסניף:
 הזמנת מט"ח (איסוף מנתב"ג)
 כרטיסי סים תקשורת בינלאומי
 כרטיסים נטענים :יורו ,דולר ושקלים
 העברות כספים לארץ ולחו"ל (ווסטרון יוניון)
 הפקדות לבנקים בארץ ובחו"ל (יורו גיירו)
 פתיחת חשבון בבנק הדואר
 הפקדות ,משיכות וכו'
 הפקדות מזומנים לבנקים
 העברת מזומן בזמן (בין סניפי דואר)
 העברת בעלות
 הנפקת רישיונות רכב ורישיונות נהיגה
 תשלומים לבתי משפט ,הוצל"פ ,משטרת ישראל וכו'
 שוברי תשלום מכל הסוגים כולל מע"מ ,מס הכנסה וביטוח לאומי
 מכירת מוצרים שונים ,כגון סוללות ,מטענים ,אריזות לחבילות ,מעטפות וכד' (מוצרי דואר).

בית הכנסת
זמני התפילות בתשעה באב
ט' באב יחול השנה במוצאי שבת הקרוב ולכן יהיו שינויים בזמני התפילה בבית הכנסת.
יום שישי  16.07.21בשעה  - 19:15מנחה וקבלת שבת
יום שבת  17.06.21בשעה  - 08:00שחרית
מנחה  -לא תתקיים תפילה בציבור .
בשעה  - 20:45ערבית  -קריאת מגילת איכה
יום ראשון  18.06.21בשעה  06:30תפילת שחרית ללא טלית ותפילין.
בשעה  7:15אמירת קינות.
בשעה  19:00מנחה עם טלית ותפילין וקריאת התורה.
נסיים בערבית וטעימה לשבירת הצום.
הציבור מוזמן!
הרב שיר וועד בית הכנסת
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המרכז הקהילתי
שיר סובב עולם  -גילה חסיד ועוזי רוזנבלט
יום שלישי 20.7.21 ,בשעה  19:30בבית העם בארותיים.
עלות הסעה₪ 10 :

מופע מיוחד לט"ו באב  -אהבה בת  20פלוס  -מיקי קם ויהודה עדר
יום שני 26.7.21 ,בשעה .10:30
באודיטוריום ביה"ס מעין שחר ,עין החורש.
עלות הסעה₪ 30 :
** הכניסה למופעים חינם ,בהרשמה מראש באתר המרכז הקהילתי ובמחלקת ותיקים יונה/רלי/סיגל
relig@hefer.org.il / 09-8973321/ 09-8981634

מועדון טרום בכורה  -הרצאת מבוא של ד"ר איתן אור נוי "בין ורדי לפוציני"
והקרנת סרטו של זוכה האוסקר רון האוורד :פאברוטי PAVAROTI
יום שלישי 27.7.21 ,בשעה  09:00באודיטוריום ביה"ס מעין שחר ,עין החורש.
מחיר כולל כיבוד ,הרצאה וסרט .₪ 60 :כולל הסעה.₪ 75 :
להרשמה  -מחלקת ותיקים יונה/רלי/סיגל relig@hefer.org.il / 09-8973321/ 09-8981634
מכללת ותיקים  -ימי חמישי בשעה  09:30באודיטוריום ביה"ס מעין שחר ,עין החורש.

תודות
תודות לרותי שפיר ,תושבת הכפר ,על הרצאה מעניינת בנושא הקנאביס הרפואי.
רותי אגרונומית עם ניסיון רב מומחית בכל הקשור בגידול והלגליזציה של גידול הקנאביס .רותי כתבה
פרוטוקולים המנחים מגדלים בארץ ובעולם.
הקנאביס שימש כבר בזמנים קדומים לייצור סיבים למטרות רפואיות ולטקסים דתיים .קיימים זנים רבים של
צמחי קנאביס וגידולו למטרות רפואיות דורש עמידה בתקנים קפדניים .החומרים הפעילים נמצאים
בטריכומות -שערות הקסם של הקנאביס .הקציר ,העיבוד ,האריזה נעשים בצורה סטרילית כדי שמזיקים
וחומרים מזיקים לא ידועים לא יזהמו את התוצר הסופי הרפואי .לכל זן הרכב החומרים הייחודי והמותאם
לטיפול במגוון גדול מאוד של בעיות רפואיות.
היה מאוד מעניין ונשמח לשמוע יותר על הפיתוחים החדשים.

חברי קהילת  60ונהנים

פינת המודעה הקטנה
ביצוע פינוי של מכשירי חשמל ,גרוטאות ומחסנים.
מנשה 052-6099611
למכירה ג'קוזי בן שלוש שנים במצב מצוין מחברת סופטאב.
עגול ומכיל כניסה לפחות ל 4 -מבוגרים.
אהובה 052-2662778
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