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הפרח בגני/אביהו מדינה
מיום אביב בהיר וצח אותך אני זוכר
וכבר מאז היטב ידעתי שלא אוותר
כי לי היית בבת עיני בכל יום וכל ליל
היית לי כמלאך האל מתוך הערפל.
רציתי לבקש ידך רציתי לך לומר
סוד אהבה שבלבבי שמור מכל משמר
רציתי לך לומר אהבתי אהבתי ונגמר
אך לא העזתי גם כשהיה כבר מאוחר.
את עולמי עם שחר את לי כל היום
את עולמי בלילה את החלום
את בדמי ברוחי ולבבי
את הניחוח המתוק הפרח בגני.
מאז הלכת יומי קודר ארוך ומשעמם
לשוא רוצה אני לשכוח ולהתעלם
חזרי מהר כי בלעדייך עולמי שומם
נדמו מיתרי קולי וכינורי דומם.

חרב לאת הוצאה פנימית

מפגש מטה המועצה האזורית עם חברי הוועד המקומי ופעילי הישוב
מטה המועצה מקיים סבב מפגשים עם כלל הישובים במרחבי המועצה ,המטרה
של המטה להגיע לכל ישוב לפחות פעמיים בקדנציה.
ביום שני האחרון הגיע מטה המועצה לחרב לאת והתקיימה פגישה במועדון ,מטה
המועצה כלל את:
רני אידן ראש המועצה ,אלדד שלם סגן ראש המועצה,מנשה דוד גזבר המועצה,
יעקב כהן מנהל האגף המוניציפאלי ,יעל פלד מנהלת המרכז הקהילתי ,גלית
גרופר מנהלת אגף הרווחה ,חינה קורן מנהלת אגף החינוך ,יהודה בן עזרא מנהל
מחלקת בטחון ,נורית לוי העובדת הסוציאלית של הישוב ,נחמה כהן מנהלת
היחידה לפתוח קהילתי ויפתח חן מלווה הישוב מטעם פתוח קהילתי.
נציגי חרב לאת :חברי הוועד מקומי ,נציגי הנהלת וועד אגודה החקלאית ופעילים
מהישוב בוועדות השונות.
הפגישה החלה בסבב היכרות של כל הנוכחים במועדון לאחר מכן הוקרנה מצגת
על חרב לאת .שבדפים הבאים מוזמנים לראותה.
בסופה של המצגת עלו כמה נושאים לדיון מצד הוועד
 .1נושא הכיכר המזרחית .קבוץ גבעת חיים תכנן כביש עוקף הקבוץ כדי
להקל על בעית התחבורה הרבה שעוברת דרך הקבוץ כדי להיכנס לבתי
הספר השונים ולאולם הספורט האזורי .הקבוץ קבל היתר לכביש במתווה
שעובר ליד האקליפטוסים בצד המזרחי של חרב לאת ובקשתם מחרב
לאת לבנות ככר היכן שנמצאת הגינה בכניסה המזרחית שלנו (.עם פסל
המתכת) .הנושא נמצא כבר כמה שנים על הפרק .בענין זה הייתה לוועד
מקומי ולאגודה פגישה עם הנהלת הקבוץ לפני כשבוע .במסגרת פגישת
מטה המועצה בקשנו מראש המועצה שתבנה ככר היכן שכביש 5812
ו 581נפגשים כדי למנוע מפגעי בטיחות ויקלו על זרימת התנועה .לאחר
שתבנה ככר זו אנו ניתן הסכמתנו לבניית ככר ביציאה המזרחית של
הישוב .אנו כועד הישוב מתנגדים לבניית ככר מזרחית בלבד משום שאנו
חוששים מעומס תנועה כבד שחלקו עשוי לעבור בישוב ויקשה מאד על
כניסה ויציאה בשעות מסוימות ביום.
תשובת ראש המועצה הייתה שיפנה לנתיבי ישראל בקשר לכיכר בכביש
 581ויחד עם זאת הדגיש שגבעת חיים מאפשרת לתושבי העמק ובכללם
תושבי חרב לאת בית ספר בשטחם ויש להתחשב בכך.
 .2בקשה לתחנת רכבת בפארק התעשיות בעמק חפר – תשובת ראש
המועצה שלאחר פיתוח נרחב והגדלת שטח פארק התעשיות גם הם
כמועצה הגישו בקשה בנושא זה והנושא בטיפול.

 .3פניות של תושבים בנושא "חרא" של כלבים – יעקב כהן מנהל האגף
המוניציפאלי השיב שהמועצה לא מבצעת אכיפה בנושא .גם בערים שיש
חוק עזר בנושא "חרא" של כלבים פקחי הערים מתקשים באכיפה היות
וצריך לצלם את הכלב בזמן מעשה ולאחר מכן לקרוא את השבב( .תחשבו
על הצבת פקח בכל ישוב ואולי בכל רחוב על מנת לצוד במצלמה את הכלב
המלכלך) לכן מומלץ לבעלי הכלב לשמור ולנקות את אשר חיית המחמד
שלהם מייצרת.
 .4הועלה נושא תפקיד ויכולותיו של הוועד המקומי – נושא התקציב שאיתו
אפשר אך ורק לתחזק ולתפעל את ניקיון המושב ,גזם ,גנן ,חשמל וכו' .אין
אפשרות לפתח ולחדש מתקנים בישוב כמו גני משחקים וכו' .ראש
המועצה השיב שבישובים רבים וועד אגודה מעניק חלק מרווחיו לוועד
המקומי בדיוק לצרכים אלו .בנוסף יש תקציבים מיוחדים לנושאים שונים
כמו שדרוג מבני ציבור שחרב לאת קבלה השנה ועוד תב"רים שונים
(תקציב בלתי רגיל) שהישוב מקבל כאשר הסכומים אינם גבוהים.
לסיכומו של האירוע – מצד אחד אנשי מטה המועצה הכירו מקרוב יותר את פעילי
הישוב ,שמעו על הנעשה בו והתרשמו לטובה על העשייה של הפעילים והוועד
ומצד שני ,אנשי הישוב אשר השתתפו במפגש שמעו ולמדו דברים חדשים על
מחלקות המועצה.
רשמה :גילת
שבת שלום!

המצגת שהוצגה במפגש:

ימי פינוי פסולת בחג הפסח תשע"ו 2016
המועצה מתגברת בפינוי הפח הירוק לפני ערב חג הפסח:
אי לכך צוות העובדים המפנים יעבדו שעות נוספות ,חלקן יהיו בלילות והשכם בבוקר.
נא להודיע לתושבים על ימי הפינוי הנ"ל ועל צפי לפינוי בשעות חריגות בכמה יישובים.
פינויים בחול המועד :היישובים בהם מתקיים פינוי קבוע בימי חמישי או שישי ,יוקדמו ללילה
שבין רביעי לחמישי ויסתיימו בחמישי בבוקר ,ערב חג שני.
כמו כן התושבים מתבקשים להציב את הפחים מחוץ לחצרם ערב לפני יום הפינוי.
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נשמח מאוד לתגובות ,להצעות ורעיונות נוספים.
למידע על לידות ושמחות .משפחות מארחות ,המלצות ועוד .חומר
לעיתון יתקבל עד יום רביעי בערב .הכול אל המייל שלי:
HIZ.HORUT@GMAIL.COM
תודה לכול המעודדים.
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