
 

 

 

 

 

 

 

 

 4.12.2015                                                    11עיתון 

 

  שלמה ארצי/ תתארו לכם
  תתארו לכם עולם יפה

  פחות עצוב ממה שהוא ככה
  ואנחנו שם הולכים עם שמש בכיסים

  ומעל גגות, הכוכבים
  והזמן עובר בלי פחד

  ואני הולך לפגוש אותה בגן העדן
 

  לכם קצת אושרתתארו 
  כי הוא כל כך כל כך נדיר כאן

  עיר מגניבה בתוך החושך ושנינו בשמיכה
  והיא מלטפת אותי ואומרת לי

  מחר יקרה מה שרצית
  והיא מלאה השתקפויות של עצב ושמחה

 

  תתארו לכם באמצע יום יפה
  שמיים מעליכם, האהבה איתכם

  כן, ככה זה קרה, לפתע היא אמרה
  אותה, כמו בסערה אני עוד זוכר

  תתארו לכם אותי נופל לתוך זרועותיה
  תתארו לכם עולם פשוט, חדר ללילה, בית בגשם

  ריחות עצים מלאים בתות, ושנינו שיכורים

  אם נפרד אני אמות", היא לוחשת וגועשת"

  תתארו לכם עוד הזדמנות לחזור פתאום לנעורים
 

  תתארו לכם את החיים, זזים אחורה וקדימה
  מה שחסר שוב מיתמלא, מה שהיה פתאום ישנו

  ואני מביט לתוך עיניה ונגנב בכוח פנימה
  תתארו לכם אותנו מגשימים את כל החלומות

 

 פנימית מהדורהחרב לאת 

http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=975&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=975&lang=1


 

 

 י"לצח חדש ר"יו מחפשים

 תושבים של צוות הוא" ישובי חוסן צוות" המלא בשמו או י"צח. התושבים לכל שלום

 קשה אסון להיות יכול משבר. משבר בעתות המושב של הפעילות את לרכז שתפקידם

 עם בתים במספר טיל לפגיעת ועד קשה בחורף ממושכת חשמל הפסקת דרך, במושב אחת משפחה שפקד

 .גדולה דלקה' פריצת

, גדולים עירוניים בריכוזים בטיפול מאוד עסוקים ההצלה כוחות יהיו, באזור בטחוני משבר שבעת היא ההנחה

 סיוע כולל בסיסי ראשוני מענה לתת להתארגן הישובים על, לכן. הכפריים לאזורים קשב להם יהיה ופחות

 .וההצלה הביטחון לכוחות

 לחלוטין וברור בלבד חלקי היה לנושא שלי שהקשב מודה אני. אחרונות בשנתיים י"צח ר"יו שימשתי אני

 במועצה יש. נעשו  שכן בפעולות האדיר הסיוע על קום לליאור מאוד מודה אני. יותר הרבה לעשות שניתן

 קורסים כולל באזור הצוותים בכלל בתמיכה שננקטות פעולות עם י"צח לנושא ומשאבים וגובר הולך קשב

 יש ובהחלט, סמוכים במושבים י"צח צוותי פועלים באיזור. שונים חירום מצבי של תרגול וימי ייעודים

 .איתם כוחות ושילוב ללימוד פוטנציאל

 למקום ארותק אני, חירום לשעת חיוני כמפעל הוגדר,  בראשו עומד שאני הגוף', רפואה צבר'ש העובדה לאור

 לליבם קרוב שהנושא מחליפה או מחליף מחפשים אנו, לכך אי. במושב להיות אוכל ולא חירום בעת העבודה

 למי רב וסיפוק הנאה להסב ויכול ביותר חשוב שהנושא מאמין אני. והלאה מעתה י"צח את לרכז ומעוניינים

 .הכפר הנהלת בקרב לנושא רב וקשב במועצה רבים משאבים יש, כאמור. מבחירה בכך שיעסוק

 בהצלחה

 צבר רוני

 

 כנס האיחוד החקלאי - "תמורות במרחב הכפרי" שיערך ביום 27.12.15, ט"ו בטבת תשע"ו
  

 שלום לכולם,
בכפר  27.12.15 "תמורות במרחב הכפרי" שייערך ביום א'  הריני להזמינכם לכנס מתנדבים ופעילים  

 המכביה.
  

 השתתפותכם הינה חשובה ועל כן אודה לכם על אישור. הנכם פטורים מתשלום.
  

 תנועת האיחוד החקלאי
 67215  תל אביב 74דרך בגין 

03-5620621 
 03-5622353פקס: 

mail@ihaklai.org.il 
www.ihaklai.org.il 
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 משפחת פיורסקי-משפחה מתארחת 

 שרון ורז יובל ונועם והכלבה לולי

 שרון היא בת המושב ורז גדל בחדרה.

יובל תלמידת כתה ו' . יובל הינה גולשת בגלשן רוח . החוג מתקיים בשדות ים . זו פעילות מחייבת 

יהלי ים מחרב לאת: עמית גן, ליאם שגב, ואינטנסיבית וההורים תומכים ומלווים. )בחוג זה פעילים עוד ילד

 אחיטוב, נוהר אחיטוב( בחופשת חנוכה תהיה תחרות ארצית באילת. בהצלחה ליובל.

נועם תלמידת כתה ד' אוהבת התעמלות קרקע ומשתתפת בחוג בגבעת חיים ג'ימנסטיקה. בנוסף היא 

אוהבת את לולי הכלבה ומשחקת איתה. נועם ממליצה על תוכנית הטלוויזיה  "אלישע" ומבטיחה הרבה צחוק 

 והנאה.

קבלה לידיה את ניהול סניף  שרון הינה עובדת סוציאלית . תחום העיסוק הנוכחי הינו סיעוד וקשישים. שרון

חן" . חברה זו עוסקת. במתן פתרונות לקשישים וסיוע בהעסקת עובדים זרים -פרדס חנה של חברת "מתן

ומטפלות. שרון מראיינת עובדים ומשפחות. מדריכה את העובדים ואת צוות הסניף. בנוסף שרון מומחית 

 בזכויות קשישים בגיל השלישי. 

 . שהיא קבוצת הריצה של עמק חפר. Run4itת בקבוצת ריצה. בשעות הפנאי שרון משתתפ

רז הינו מנהל ברשת פוליצר.אוהב מאוד לעשות כושר בפורמה )שערי חדרה( , לתחזק את הגינה, ללוות את 

יובל בתחרויות הגלישה. בילדותו , רז גלש בשדות ים בהתמדה רבה גם במהלך השרות הצבאי. 

 והיום, כאמור, תומך ביובל .  כשהתרחבה המשפחה נאלץ להפסיק.  

 המשפחה אוהבת לטייל בחו"ל . והבנות ממליצות לנסוע לתאילנד!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ....דרושים.....דרושים.....דרושיםדרושים

 

 

 אנו מחפשים צוות תרבות:

לאחר מחשבה רבה הגענו למסקנה שהדבר הנכון לפעילות תרבות שנתית הוא להתחלק לצוותים  שונים לכל 

 מבוגרים.  אירועילכל המושב,  אירועיםילדים,  אירועיחג . חלוקה ל: 

 

 חג פורים, שבועות, חנוכה. כגון:ילדים  לאירועיאי לכך אנו מחפשים צוות תרבות 

 יום העצמאות, לילה לבןכגון:  –של כל המושב  אירועים

 אין מסורת וזה הזמן להתחיל. –בוגרים  אירועי

 הפקת האירוע בכללותו – הדרישות מתפקידי הצוות

 רעיון .1

 ביצוע .2

 ציבעמידה בתק .3
 .האירועיםפעילות צוות התרבות הינה בשיתוף עם צוות חיבת ציון. ביחד חושבים ומפיקים את  .4

 

 0543551995 אחד אחד לפי התור(יש לפנות לעירית בן חיים )

 

 

 

 

 ספריה -מחויבות אישית

תלמידי תיכון אשר מחפשים מקום בו יוכלו לתרום ולהשקיע כחלק מפרויקט מחויבות אישית, מוזמנים לפנות 

 לברכה שפיגל לתיאום עבודה בספריה בחיבת ציון.

 0547808184ברכה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הזמנה לפתיחת תערוכה בגלרית רחוב לזכרה של אופיר חן 

 מפגשים בין חושך לאור" –"באנו חושך לגרש

 ולשיח גלריה

 18:00בשעה  5.12.15מוצ"ש, 
 


