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בלילות הקיץ החמים
מילים :דן מינסטר לחן :מתי כספי
בלילות הקיץ החמים
שום דבר אינו קורה
אולי כוכב נגוז מבעד
לחלון פתוח
אולי צרצר נשמע הרחק
אך אפילו השעון לא מתקתק
בלילות הקיץ החמים
שום דבר אינו קורה.

מתחת לעץ התות בכפר
יושבים ומדברים,
קוראים בספר בעל ריח ישן
עוצמים עיניים ושותקים
שום דבר אחר אינו קורה
בלילות הקיץ החמים,
מתחת לעץ התות בכפר
יושבים ומדברים.

חרב לאת הוצאה פנימית

ברכות לכל התלמידים שסיימו את שנת הלימודים ,ברכות לתלמידי כתה ו' שסיימו את
בית הספר היסודי ועוברים לבית ספר "שחר"
לילדי הגנים וכמובן לכל עובדי ההוראה.
שיהיה חופש מהנה ובריא.

משולחן המועצה:

הודעה בדבר סגירת כביש  5710בקטע מלון בלו-ביי ב1/7/16 -
במסגרת החלטת בית המשפט המחוזי בתל-אביב מיום  ,22/5/16ניתן צו שיפוטי המורה על סגירתו של קטע
הכביש מדרך  ,5710בין מלון בלו-ביי לשושנת העמקים ,המשמשת חיבור בין חבצלת השרון ,צוקי ים ושושנת
העמקים לעיר נתניה ,ובסגירה נוספת של קטע הכביש בשושנת העמקים ,בין רחוב השקד לרחוב ההדר
,ביום  .1/7/16צו שיפוטי זה מבוסס על פסק דין שניתן בשנת ) 2010עת"מ  08/1032חבצלת השרון וצוקי
ים נ' מ.א .עמק חפר ואח'(.

צו שיפוטי זה הינו בעל תוקף שיפוטי המחייב באופן כללי.

צו שיפוטי זה מחייב באופן ישיר גם את מועצת עמק חפר ועיריית נתניה שהיו צד בהליך המשפטי וכן נכללו
בהליך משפטי זה משרד התחבורה ,נתיבי ישראל )מע"צ( ,הועדה המחוזית ועוד.
המועצה האזורית עמק חפר ועיריית נתניה ,מתואמות ביניהן בנושא זה ,וזאת לאחר סיכום בין נציגי עיריית
נתניה ,המועצה האזורית ,משרד התחבורה ומשטרת ישראל.
ביום שישי ,ה ,1/7/16 -יותקן שילוט שיוצב לאורך הדרכים המובילות לקטע האמור להיסגר ,ותתבצע חסימה
של הכביש.

הכניסה לנתניה לבאים מצפון תתאפשר רק דרך מחלף איינשטיין החדש וצומת נתניה .הנכם

מתבקשים לשים לב ולהתאים עצמכם להסדרי התנועה החדשים.

המועצה האזורית עמק חפר

הקהילה העסקית בעמק חפר מזמינים אותך להצטרף אליהם על בסיס קבוע ,כדי לאפשר לך להרחיב את
מעגל הקשרים העסקיים ,ולצרוך תוכן באמצעות הרצאות מרתקות וחשובות .המפגש הקרוב ייערך ב21.7-
ויש להירשם מראש.
https://docs.google.com/forms/d/1yVfSP7vdJjIzcfErKQmJ7EiXJHcyHNHXIkhvZLex_kw/vie
wform?c=0&w=1
תוצרת העמק – שוק מקומי היישר מהחקלאי !!
קול קורא לחקלאים וליצרנים מקומיים להצטרף לשוק למכירה ישירה של תוצרתם החל מהשבועות הקרובים.
מיחזור -המועצה הוציא מכתב המפרט את נושאי המחזור.
פרטים נוספים באתר הכפר ובאתר המועצה.

 3.7הינו יום העלייה לקרקע של
חרב לאת!!!
אנו מציינים  69שנה .

לרגל הארוע מתפרסמת פה רשימה נוספת מימי ראשית היישוב:
מתחת לריצפת הנשקייה הישנה בכפר ,מה שימש אז כמזכירות ,היה סליק בו הוחבא נשק של
ההגנה –רימונים ישנים ,מספר רובים ענתיקות ,מספר סטנים וכדורים  .באחד הימים העבירו
החברים את הנשק לסליק אחר אשר נחפר מתחת לדיר העיזים .כשהמחנה "פורק " שכחו
"החברים מהסליק ,הם פירקו את המבנים והסככות ולא זכרו יותר איפה הסליק .הנושא לא נתן
מנוח למספר חברים  ,בעיקר בשל חשש שהילדים לא ימצאו אותו ,ובאחד הימים לאחר קום
המדינה התחילו לחפש אחר "האוצר" ,האוצר נמצא כשהוא חלוד לגמרי  ,כולל הנצרות של
הרימונים.
היום השתנה הכפר הנוף משקים עברו מיד ליד .הרבה ילדים נוספו ,חרב לאת של היום לא
דומה כלל לכפר הקטן של אתמול .נשארה המון נוסטלגיה לימים עברו .ונזכרתי באימרה שנהגו
לומר לאחר מלחמת העולם השנייה כשארצות עברו למשטר הקומוניסטי" :היה יותר טוב
כשהיה יותר גרוע" האם כך ?
"חרב לאת" ,כפר קטן ,שנבנה בהרבה עמל סבלנות וסבל ,בשומרון ,בישראל.
חודש יולי ( .2004 ,פרסם-ישראל אינסלר)

תמונות נוספות בשבוע הבא.....

פנימיית 'נווה אלישיב'
מדובר בפנימייה טיפולית הממוקמת במושב אלישיב ,לנערים ונערות בני  12-18מכל רחבי הארץ אשר הוצאו
מביתם עקב קשיים ניכרים בתפקוד ההורי ,הזנחה והתעללות.
מדובר בפנימייה במודל יחיד בארץ -הנערים מתגוררים אצל המשפחות ולצד זאת מקבלים מעטפת ומענה
נרחב מהפנימייה.
המטרה היא לספק לנערים מסגרת חיים נורמטיבית ככל הניתן ,בשונה מפנימיות רגילות שהינן סגורות יותר.
לאחר חזרתם מבית הספר ,הנערים נמצאים בבית המשפחה עד השעה ,16:00
בשעות אחר הצהריים ועד הערב הנערים נמצאים במסגרת הפנימייה ומקבלים מגוון חוגים ,מרכז למידה,
פעילויות שונות וסיוע לימודי במסגרת מרכז למידה.
בשעות הערב הנערים חוזרים לבית המשפחה.
אנו מחפשים משפחות מאמנות ,שיקבלו לביתן החל מנער או נערה ועד חמישה (בנים או בנות) .מדובר
בשילוב מאוזן שכן לא מדובר בלהיות משפחת אומנה רגילה הנושאת על עצמה בנטל האחריות כולו,
אלא משפחה המלווה על ידי הפנימייה בכלל תחומי החיים של הנער ומהווה בית עבור הנער בו הוא זוכה
להרגיש חום ואהבה ולחוות מקרוב התנהלות של משפחה ,על מנת שיוכל להפנים מודל של משפחה
מיטיבה.
המשפחה זוכה בחוויה משמעותית ומיוחדת של נתינה ואפשרות לתת לנער או נערה את הדבר החשוב
והבסיסי לו הוא נזקק -בית.
הנערים יוצאים לשבת בביתם אחת לשבועיים וכן בכל החופשות הקצרות והארוכות של משרד החינוך.
המשפחה מקבלת החזר הוצאות והדרכות קבועות על ידי צוות מקצועי.
משפחות שנראה לכן שיהיו מעוניינות ,נשמח לבוא ולהסביר בערב לקבוצת משפחות/לתת הסבר ראשוני
בטלפון או להגיע למפגש פרטני על מנת להעמיק ולהכיר יותר.
מלבד המושב שלכם ,אתם מוזמנים להעביר את החיפוש לכל משפחה של חברים/מכרים/קרובי משפחה
שנראים לכם רלבנטיים ומתגוררים באזור .חשוב לציין שהפנייה מיועדת למשפחות בכל הגילאים (גם
לגמלאים).
כיום אנו עובדים עם  19משפחות מאלישיב ואליכין ונשמח להרחיב את שיתוף הפעולה גם ליישובים אחרים
בסביבה.
אני זמינה לכל שאלה.
תודה רבה על ההיענות
מיכל
מיכל מרגלית
עו"ס
'נווה אלישיב'

מוזמנים למכירת חצר ותכולת בית לפני נסיעה
יום שבת  2.7החל משעה 10:00
מושב חרב לאת

לפרטים :רון  054-7291079או בקרו באתר >-------
פסנתר ,ארונות ,שידות ,שולחנות ,כיסאות ,צעצועים ,פופים ,כלי מטבח ,מדפסות ,פרקט,
כלי עבודה ,כלי גינה ,השקיה ,דשא סינטטי איכותי ועוד...

עוגיות שוקו-וניל
סוף שנת הלימודים הגיעה והביאה עמה את מסיבות סוף השנה .נחמד להכין כיבוד שכולם
אוהבים ,קטנים וגם גדולים ,או למלא בצנצנת ולתת מתנה למורה ולגננת .הילדים ישמחו
לעזור לכם להכין ,מתכון פשוט ,קל וטעים.
מצרכים:
 3כוסות קמח
כוס קורנפלור
שקית אבקת אפייה
כוס סוכר
 2ביצים
 4כפות חלב
כף תמצית וניל
קורט מלח
 200גרם חמאה רכה
לבצק השוקו –  1.5כפות קקאו
 2כפות חלב
אופן הכנה:
בקערה גדולה מנפים קמח ,אבקת אפייה וקורנפלור .מוסיפים סוכר ,מלח ,חלב וביצים.
חותכים את החמאה לקוביות קטנות ומפזרים מעל כל החומרים .מערבבים היטב עד לקבלת
בצק אחיד .מחלקים את הבצק לשני חלקים .לאחד החלקים מוסיפים את הקקאו והחלב
ומערבבים עד לקבלת בצק בצבע אחיד.
מכל בצק (לבן וחום) מכינים נחשים באורך שווה .מלפפים יחדיו נחש חום ונחש לבן ומסדרים
בתבנית אפייה .אופים בתנור שחומם מראש ל 180-מעלות  15-20דקות ,תלוי בעובי
הנחשים .מצננים היטב ומאחסנים בקופסה אטומה .בתאבון וחופשה נעימה! 

