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עיתון 62

שלום לכולם
רציתי להגיד תודה לכל מי שעזר בבניית העיתון,
לכותבי הטורים הקבועים לכותבי הטורים בעבר
ואני מקווה שבעתיד.
זהו העיתון האחרון שאני עורכת.
התפקיד פתוח למי שיבחר לקחת אותו.
שבת שלום
עירית

מחזירה את
המפתחות

חרב לאת הוצאה פנימית

משולחן הוועד:
לאור שינויים והרחבות בגישת המועצה לוועדים מקומיים בנושאים רבים ובלשון מקצועית "שלטון דו רובדי"
ולאור כך הגדלת נפח המשימות על הוועד המקומי ,הוחלט על ידי הוועד לשנות את אופי תפקידו של המזכיר
ולהרחיבו לתפקיד מנהל ישוב.
ליאור קום שעבד אתנו כ  5שנים יסיים את תפקידו כמזכיר הוועד המקומי בסוף חודש זה ואנו מודים
לו על עבודתו!
מכרז לתפקיד החדש מופיע בהמשך העיתון.
משרד הוועד מקומי – בשבועיים הקרובים יחל שיפוץ משרד הוועד המקומי ,לראשונה יהיה משרד לוועד
המקומי .המשרד ימוקם בבית הראשון של חרב לאת המשמש כיום כמחסן לכפריה ובהזדמנות זו ניתן למבנה
יעוד חשוב ומכובד יותר מאשר מחסן ,אנו מודים לאיילת גן שעזרה בתכנונו של המשרד החדש!
מרכז מחזור–מרכז המחזור שלנו נראה זוועה .אנשים מרשים לעצמם לשים כל פסולת שהיא במקום .המקום
מצולם  24שעות ביממה במידת הצורך הצילומים עוברים לפקוח במועצה ,ויש לציין שמחודשי הקיץ הפקח
וליאור המזכיר עבדו שעות נוספות בשמירה על הניקיון במקום .הרבה מאד קנסות נרשמו לתושבים וגם לאנשים
שלא מהישוב .יחד עם כל עבודת האכיפה הרבה שנעשתה ,מצב המקום בכי רע .תושבים אכפתיים שעוברים
במקום ורואים שנזרקת פסולת שלא במקומה אנא העירו למי שעושה זאת וכן מוזמנים להתקשר לוועד בדוא"ל
או בטלפון ולהודיע על הנעשה.
פחים כתומים – השבוע קבל הוועד הודעה מאיכות הסביבה של המועצה ש –  2מיכלים כתומים לא פונו
בשבוע שעבר עקב פסולת לא תואמת אשר הועברה למיכל .התושבים אשר באחריותם שני המיכלים קבלו
הודעות מודבקות על הפח .לידיעתכם יש ביקורות שגרתיות על מיכלי האשפה בישוב ,אנא השתדלו להפריד
ולהשתמש במיכלים בהתאם לייעוד שלהם .בנוסף התבשרנו שהרוב המוחלט של תושבי חרב לאת מפרידים
אריזות באופן מוקפד והתוצאות מצוינות.
החלפת קורה שער תום -בשעה טובה ומוצלחת הוחלפה השבוע קורת השער החשמלי החורקת זה כמה
שנים ,בקורה חדשה ושקטה .ויהי שקט לשכנים.

האגף לשירותים חברתיים -
האגף לשי רותים חברתיים פועל למען רווחתם האישית והחברתית של תושבי המועצה .עובדות סוציאליות
מטפלות בכל שלבי החיים – מגיל הרך ועד הגיל השלישי ובמגוון התמודדויות במשפחה כולל קושי בתפקוד
ההורי ,סכסוכי גירושין ,בעיות כלכליות ,מצבי אלימות ועוד.
ניתן לפנות לעובדת הסוציאלית של חרב לאת:
נורית לוי ,טלפון( 09-8981530 :באין מענה – נא להשאיר הודעה עם פרטי התקשרות).
מזכירות האגף.09-8981614/5 :
בנוסף ,ניתן לפנות גם דרך אשת הקשר של היישוב בתחום הרווחה :נירה נווה.050-3100934 ,
כאן אנו רוצים להודות לנירה על היענותה וכן מחפשים שותף/פה נוסף/פת לחבור לנירה.
שבת שלום

וועד מקומי חרב לאת

מכרז פנימי/חיצוני למשרת מזכיר/ת – מנהל/ת הישוב
לוועד המקומי חרב לאת דרוש/ה עובד/ת למשרת מזכיר/ה – מנהל/ת המושב.
תאור התפקיד:








ניהול משרד הועד המקומי וביצוע החלטות הוועד
ניהול התקציב של הוועד והוועדות הישוב השונות
ניהול המכרזים והעבודה של קבלני הביצוע ,נותני השרותים והעובדים המוניציפאליים
של המושב
עבודה שוטפת מול המועצה האזורית ומחלקותיה
ייצוג המושב בפורומים שונים לפי הנדרש.
ניהול נושאי התפעול והתחזוקה של שטחי המושב והמבנים הציבוריים.
קשר שוטף עם תושבי המושב.

דרישות המשרה:









כושר ארגון וניהול
עצמאות
יכולת עבודה בצוות
נכונות לעבוד בשעות גמישות
תודעת שרות לציבור.
ידע בסביבת עבודה ממוחשבת (וורד ,אקסל ופאואר פוינט)
היכרות עם התחום המוניציפאלי ועבודה עם רשויות אזוריות(.עדיפות למי שעבר את
הכשרות פורום מזכירי ישובים ומנהלי קהילות)
ניסיון וידע בניהול כספים ובקרה תקציבית.

היקף המשרה:
המשרה הינה משרת אמון בהיקף של  40%משרה ,כ  16/18שעות שבועיות וזמינות מלאה
לתושבי חרב לאת.
כפיפות  :לוועד המקומי.
הצעות בכתב ,בצרוף קורות חיים  -ניתן להגיש עד לתאריך 22/12/2016
לדוא"ל herevleet.office@gmail.com
מועמדים מתאימים בלבד יענו ויוזמנו לראיון.

עידכון רב"ש –
לתושבי חרב לאת וחיבת ציון שלום,
בשבועות האחרונים חלה עליה במספר הגניבות במושבים ,בפריצות לבתים ,למחסנים ובגניבות רכבים.
כזכור ,ימי החורף הקרים והחושך המוקדם מהווים הזדמנות נוחה עבור הגנבים להסתובב בחצרות מבלי
שמבחינים בהם.
על מנת להימנע מפריצה חשוב להקפיד על מיגון הרכוש והפעלת מגוון רחב ככל האפשר של אמצעי התראה
והרתעה:

נעילת הבית והרכוש – לצערנו ,על אף המציאות הידוע לכל אנו עדיין נתקלם במקרים רבים בהם רכוש יקר
וחשוב נותר חסר מיגון .פרט לנעילות הסטנדרטיות של פתחי הבית (שלא תמיד מהווים מכושל של ממש
בפני הגנבים) ניתן למצוא בשוק מגוון רחב של האמצעים והפתרונות בתחום :החל ממצלמות אבטחה ,דרך
תוכנות להגנת הציוד האלקטרוני וכלה בנועלנים מכאניים לחלונות .מומלץ להשתמש בפתרון המתאים
לצרכים ולתקציב אך הניסיון מלמד כי לאמצעים מעין אלה תרומה משמעותית בשמירה על הרכוש.
מערכות אזעקה – מערכות אזעקה תקינות הפועלות בשעת היעדרות מהבית ובשעות הלילה מוכיחות עצמן
כיעילות במניעת פריצות מידי יום .חשוב להקפיד על מערכת אמינה המספקת התראות אמיתיות ולא
מעסיקה את בעלה בהתראות שווא עד כדי התעלמות.
תאורת הבית והחצר – הקפדה על הארת האזורים החשוכים בחצרות מגבילה את תנועת הגנבים ומקשה
על פעולתם .מומלץ להשאיר אור גם בתוך הבית שיבליט תנועה חשודה בו .החלפת המנורות הדולקות
במהלך הלילה באחרות יוצרת תחושת עירנות בבית ועשויה לתרום גם היא להגנה עליו.
כלבים – כלבים ערניים מתריעים ומרתיעים מכניסה לשטחנו .רצוי למקם את הכלבים באזורים המועדים בכל
חצר וחשוב מאוד להגיב לנביחות ותנועת הכלבים בהדלקת אור והקמת רעש.
הודעה לגורמי הביטחון בזמן אמת – חשוב לעדכן את הרב"ש או הסייר על פעילות או חשש לפעילות
עבריינית בזמן אמת .עדכונים מעין אלה הוכיחו עצמם כיעילים במניעת גניבות במספר מקרים בעת
האחרונה.

פרט לכך ,ההודעה לגורמי הביטחון מאפשרות לנו להתמודד עם תופעת הגניבות כקבוצה ולא כבודדים.
השטח הגדול של המושבים אל מול מיעוט כוחות האבטחה בו מחייב שיתוף פעולה מקסימלי על מנת לצמצם
את הגניבות .נוכחות שלי ,של הסייר ושל צוות המתנדבים בסמוך לבית שנעשה אליו ניסיון פריצה עשויה
למנוע ניסיון נוסף לאותו בית ולבתי השכנים .רק הודעות שלכם יאפשרו לנו למקד את הפעילות באיזורים
הבעייתיים נכון לרגע מסויים.

לתשומת לבכם ,האירועים שהתרחשו במושבינו בשבועות האחרונים התרכזו בשעות שבין  22:00ל 2:00
בלילה אולם ככלל מתאפיינת הפשיעה בעת האחרונה בפיזור על פני שעות רבות ביום ,בערב ובלילה.
אני זמין לפניותיכם בכל שעה ומבקש מכם לידע אותי בכל אירוע חריג.
בשעות השמירה ניתן גם לפנות לסייר לקבלת תגובה מהירה ויעילה.
השומרים מתודרכים מידי לילה ומנסים לרכז פעילותם במקומות ובתחומים המועדים .הן השומרים והן אני
מצפים לפניותיכם ונעזרים בהן על מנת למקד את פעילותנו.
מירס רב"ש 053 5700153 -
סייר לילה ( 054 6925202-בשעות השמירה בלבד)
מייל רב"שrabash.hh@gmail.com :

בברכה,
ליאור קום ,רכז ביטחון
חיבת ציון

חרב לאת

זיוה וישראל בן ארצי
זיוה וישראל הגיעו לחרב לאת מחיבת ציון בשנת  1956עם שני ילדיהם הראשונים .באותה השנה נולד בנם
השלישי (כל שנה וחצי ילד) ואחרי הפסקה של כ  6שנים ,נולדה בתם הצעירה.
את זיוה ניתן לפגוש מידי יום מטיילת ,עם הכלבה האהובה עליה לאקי ,כחלק מהנוף אצלנו במושב של שנות
האלפיים ,אך לפני ארבעים שנה הייתה זיוה קצת יותר נועזת ,חצופה ,וספורטיבית .בזיכרון התושבים
הוותיקים עולה התמונה של זיוה ,רכובה על וספה עם סירה כשהיא מתניידת בין העבודה כמורה ,לבין הבית
והמשק וללימודי הערב שהיו חשובים לה מאוד והשקיעה בהם רבות.
זיוה בן ארצי (לשעבר יפה  ,)yafeגדלה במושב חיבת ציון ולמדה עם שאר חבריה מהמושב במוסדות החינוך
שבכפר הרא"ה .לקראת גיל  17הצטרפה לקבוצה מאורגנת של תנועות הנוער ויצאה עם חבריה לעזור
בקיבוץ בית אלפא ,שם פגשה את ישראל שהיה בשל"ת מוקדם לפני גיוסו לנח"ל.

ישראל בן ארצי נולד ברומניה להורים ציוניים .שמו ישראל ניתן לו מיד עם היוולדו .שם משפחתו היה
לנדסמן ) (landesmanובתרגום חופשי :איש הארץ ,מה שהפך לימים לשם "בן ארצי" .בזמן מלחמת
העולם השנייה נלקח אביו לעבודה במחנות ואילו ישראל ,אמו ואחותו הצליחו להשאר בביתם בעיר בוכוש.
בשנת  ,1948כשהיה ישראל בן  ,14הוא עלה לישראל בהתארגנות של "השומר הצעיר" והיה אחד מתוך
קבוצת נערים ונערות שנאספו כגרעין מרומניה ובולגריה .הצעירים נשלחו ברכבת לבולגריה ומשם הובאו
לגבולות הארץ בשתי אניות אמריקאיות .הבריטים שלחו אותם למחנות בקפריסין ,אך מקץ שלושה
חודשים אפשרו להם להיכנס בשערי הארץ.
בני הגרעין נשלחו לקיבוץ חצור והיו שותפים בעבודה ובהגנה על היישוב .כשהגיעו לגיל גיוס עברו לקיבוץ
בית אלפא ,שם ישראל את זיוה נפגשו ושם לראשונה ,נשבעו זה לזו אמונים.
מסיבת החתונה הייתה בחיבת ציון ברחבת בית הכנסת ,הסעודה הייתה על שולחן מאוד ארוך מלא כל
טוב ושמלת הכלה הסתירה במעט את הברכיים .הזוג הצעיר קיבל מהסוכנות היהודית צריף שבדי וכך
החלו החיים כמשפחה.
ישראל חזר לצבא ושירת תחילה בנח"ל ,משם עבר והמשיך את שירותו הצבאי כמחסנאי סיפון על אניית
חייל הים .לאחר השחרור עבד במוסך הטרקטורים בחיבת ציון וכן בעיבוד שטחים חקלאיים באזור זיקים
ובאר שבע.
ותישאלו מהי אחוות רומנים???
בחרב לאת הייתה קבוצה של משפחות יוצאי רומניה .כשהסתבר יום אחד כי יש כמה משקים לרכישה
במושב( ,משקים שהיו מיועדים לעלייה ממרוקו שלא אוכלסו) ,הוצע אחד המשקים (על ידי סימון) ,לישראל
וזיוה והרכישה בוצעה בעזרת הסוכנות היהודית .הם גידלו במשק פרדס ועופות ,אך במשך השנים
התמקצעו בגידול פרח הגרברה .שעות רבות הקדישו בני הזוג לעבודה .כשהיו נחים לרגע היו הילדים
אומרים בנימה מתבדחת ":כשאימא ואבא נכנסים הביתה זה סימן שהם כנראה צריכים להחליף כבר
גרביים" .הוריו ואחותו של ישראל עלו לארץ  15שנים אחריו והמשפחה התאחדה .מקום מגוריהם החדש
היה בגבעת המורה ולאביו של ישראל הוצעה עבודה בתחום התמחותו ,תחום הטקסטיל והוא החל לעבוד
בעפולה.

זיוה למדה בסמינר למורים במגמת הוראה לחינוך המיוחד .כשרותי בתם השנייה של הזוג למדה לבגרות,
גילתה זיוה רצון וסקרנות והחליטה גם היא לגשת לבחינות בגרות האקסטרניות  .בעקבות ההצלחה הדרך
כבר נסללה לתואר ראשון בחינוך המיוחד ובדילוג לתואר השני כיועצת ומנחה בתחום זה.
ומה עם הדוקטורט? באוניברסיטה הציעו לה להמשיך אבל המשפחה רצתה את אימא קצת בבית.
הווספה והסירה יכלו קצת לנוח וישראל כבר לא היה צריך לעמוד בכביש ולחכות תוך דאגה לנהגת
הסטודנטית.
בשנת 1994התקבלה החלטה להמשיך את נושא ההרחבה במושב וכן לדאוג לפיתוח התשתיות .ישראל
שהיה בוועד ויו"ר האגודה קיבל על עצמו להמשיך ולקדם נושא חשוב זה .היו רגעים לא קלים אבל הכפר
התפתח ותרחב והתוצאה ניכרת היום .לאחר פיתוח הכפר נמכר המשק של משפחת בן ארצי והם שינו
סטטוס מחברי אגודה – לתושבים.
במקביל לאותה תקופה הקדישו עצמם לפעילות התנדבותית שהחלה בחדרה ,שם התנדבו במשך שבע
שנים ואחר כך במועצת עמק חפר ,שם הם מתנדבים כבר  15שנה .לפני כשנתיים קיבלו משר הרווחה את
מגן ההצטיינות והתודה (של שנת  ,)2014על פעילותם ההתנדבותית לרווחת הקהילה.
שלוש פעמים בשבוע ניתן לפגוש אותם בחנות "יד שניה" של המועצה בה הם עובדים ואותה הם מנהלים.
בבדיקת המאזנים הכספיים של החנות ניתן לראות כי ישנם רווחים שמוזרמים למחלקת הרווחה ומשם
לנזקקים .מטרה נוספת היא שניתן לרכוש בגדים איכותיים במחירים נמוכים מה שתורם לצרכנות נכונה,
דאגה לקיימות ושימור סביבה.
זיוה וישראל טיילו בארצות רבות ונהנו מהנופים ,האנשים והמוזיאונים .זיוה היא קוראת ספרים אובססיבית
והידע מהספרים העשיר את חווית הטיולים .לאחרונה ממעטים השניים בנסיעות ומרגישים יותר נוח
באיזור הבית והמושב.
לזיוה וישראל נולדו ארבעה ילדים:
חזי – בן  ,63מורה במכללת רמת גן וגר עם משפחתו ברעננה.
רותי – בת  61וחצי ,עובדת בהנהלת חשבונות ב"נטפים" וגרה עם משפחתה בחרב לאת.
יורם ז"ל – חי בין השנים  1956-2003עם משפחתו בחרב לאת.
רונית – בת  ,53מורה למתמטיקה בחטיבת ביניים ,גרה עם משפחתה בנתניה.
וכמובן יש גם 12נכדים ו  8נינים.
הרבה בריאות!!!
ראיינה ורשמה – רותי שגיא

מדינת ישראל-משרד הביטחון
אגף משפחות הנצחה ומורשת-מחוז מרכז

דרושים מתנדבים/ות
ליצירה ושמירה על קשר
עם משפחות שכולות באזור עמק חפר
מוזמנים לפנות מתנדבות/ים בעלי רצון טוב ,מחויבות ונכונות
ליצור קשרים אנושיים עם בני המשפחות השכולות.
המעוניינים מתבקשים ליצור קשר עם מרכז מתנדבים וקבוצות:
עו"ס אילן טל03-7380164 :

למתנדבים תינתן הדרכה בקבוצה אחת לחודש ע"י אשת מקצוע
(הדרכה קבוצתית מתקיימת כל יום ד' בתחילת כל חודש בכפר ויתקין)

כדורי באונטי ביתיים
מסיבות חנוכה בפתח ,ואני אוהבת לדעת מראש מה אני מביאה .לא אוהבת שאומרים לי
לטגן לביבות ל 60-איש או לקנות סופגניות .לכן תמיד יש לי בשלוף רעיונות קלים וטעימים
שמתאימים למסיבה .כדורי הבאונטי האלה הם פתרון מעולה .לא צריך להדליק את התנור
ואפשר להכין אותם מראש ולשמור בפריזר .המראה שלהם נהדר וכולם שמחים לזלול אותם.
מצרכים:
מרכיבים ל 30 -כדורים (מומלץ להכפיל כמויות)
 250מ"ל שמנת מתוקה
 150גרם שוקולד מריר
 50גרם חמאה
 150גרם שוקולד חלב
 100גרם סוכר (חצי כוס)
 2כפות שמן צמחי
 300גרם שבבי קוקוס ( 3כוסות)
 50גרם שוקולד לבן לקישוט – לא חובה

אופן הכנה:
מכניסים לסיר את השמנת המתוקה ,החמאה והסוכר ומבשלים על אש בינונית תוך בחישה
עד להמסת החמאה והסוכר.
מקררים טיפה את התערובת ,מוסיפים את שבבי הקוקוס ומערבבים בעזרת כף או מרית עד
שמתקבלת תערובת רטובה ודביקה .מעבירים את הסיר למקרר לפחות לשעה.
מוציאים מהמקרר ,מרטיבים טיפה את הידיים ויוצרים כדורים בגודל אגוז .משתדלים להדק
היטב .מסדרים את הסוכריות המוכנות על קרש חיתוך ומכניסים לשעתיים למקפיא.
מכינים את ציפוי השוקולד :שוברים את השוקולד לקוביות ,מכניסים לקעריות וממיסים
במיקרוגל .ברגע שהשוקולד נמס וחלק ,מוסיפים לקעריות כף שמן ומערבבים .מכניסים את

הסוכריות הקפואות לתוך הקעריות ומגלגלים בתוך השוקולד עד הכיסוי המלא מכל הצדדים.
נעזרים בקיסם או מזלג.
את הסוכריות המוכנות מניחים על תבנית או סתם משטח עבודה מרופד בנייר אפייה .אם
רוצים  -מקשטים בשוקולד לבן מומס ומעבירים למנג'טים.
שומרים במקרר.
הערות:
אם לא רוצים כדורים מתוקים ומסתפקים במתיקות השוקולד ,אפשר להפחית את כמות
הסוכר לרבע כוס בלבד.
רוצים לשדרג? בזמן הגלגול תכניסו פנימה חתיכת אגוז או שקד שלם.
לציפוי אפשר להשתמש בכל שוקולד שאוהבים.
אפשר להכין כמה ימים לפני הציפוי .פשוט תשאירו אותן במקפיא.
בתאבון וחורף נעים! 

שבת שלום

