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עיתון 24

באתי ממך -מוקי
לא הייתי משנה שום דבר
יהיה מה שיהיה ,עבר מה שעבר
טוב לי להיות איתך ככה
אז אני נשאר .
כי אני זוכר את הפעם הראשונה שראיתי אותך
זוכר את הפעם הראשונה שאני נגעתי בך
זוכר שאף פעם לא התרגשתי כל כך -
כל מה שרציתי היה רק להיות איתך .
זוכר ששאלת אם אני אוהב אותך
את זוכרת שעניתי שאני כולי שלך ?
כך או כך אני לא אשכח איך הלב שלי נפתח
נראה לי שפשוט אני נולדתי לך .
לא הייתי משנה שום דבר ...

חרב לאת הוצאה פנימית

לתושבים שלום,
ביום ראשון האחרון התקיימה פגישה בה הציגה זכיינית הגז האחראית באזורנו והמתכננים
מטעמה את מתווה הגז .בפני הועדה המקומית עמק חפר וראשי הישובים בהם עובר מתווה
צנור הגז.
מדובר על צנור גז בלחץ נמוך לחלוקה למפעלי הקבוצים כרגע מדובר על פריגת גבעות חיים
ופחמס עין החורש בתקוה של החברה שמספר צרכני הגז יעלה.
מתווה הצנור יעבור ממסילת הרכבת יחצה את פארק התעשיות עמק חפר לעבר הצומת,
יפנה צפונה עם כביש  4עד כביש  9שם יפנה מזרחה עד הצומת של  5877שם יפנה ל
 5812עד צומת  581יפנה מזרחה לכיוון פריגת ופחמס .אחת הבעיות היא שהמתכננים לקחו
טווח בטחון מאד רחב בשעה שהצנור עצמו זקוק לטווח של  10מ' בלבד .הצנור עובר
בשטחים חקלאיים וטווח הבטחון שנלקח עובר בנחלה .המתכננים אמרו שיהיו עוד שינויים
שישלחו לישובים הנוגעים בדבר ולאחר היתר ידברו אישית עם התושבים שעל שטחם
מתוכנן מתווה הצנור.

משלוח מנות – אל תשכחו להרשם  -כל המעונין לקחת חלק ולהשתתף במשלוח מנות ירשם
אצל תמר שפיגל עד לתאריך  13/3במייל  tamarshpigelgmail.comאו כשיראה אותה
מטיילת במדרכות הישוב עם בתה אסיה.

תודות -לתומר רונן ,על הרצון ,ההשקעה והזמן הרב שהוקדש לטובת ארגון מערכת השמע
במועדון חרב לאת.

ספר טלפונים ישובי -התקשורת שלנו חשובה .בעיתות של הנאה ובעת משבר...חשוב
להעביר למייל של וועד מקומי את הטלפונים העדכניים שלכם .ולבדוק כתובת מייל .יש קובץ
שצורף בעבר .בידקו אותו.

שבת שלום

תודה -התבקשתי לעזור למצוא את האדם מחרב לאת אשר עזר לאימי לתקן את רכבה בזמן
שנתקעה לפני שבועיים בשביל היוצא מ"הרואה בקפה" בכפר הרואה לכיוון כפר חגלה ליד
מטע האתרוגים .אודה לך מאוד אם תתקשר לטלפון 052-6070070
תודה ישראל שיקלר

ערב לנשים בלבד
מזמינות אתכן
ביום ב'  7.3בשעה 20:30
בתוכנית :הופעה נהדרת
וכיבוד מפנק
הכניסה לנשות חלח"צ חינמית.

באהבה ועדת תרבות חלח"צ

בשנת  2004במלאת לכפרינו  57שנים ,העלה אילן זיגמן על הכתב את
"ההיסטוריה" של חרב לאת.
אילן מראשוני חרב לאת הצטרף לישוב המתהווה בתחילת  .1948בשנותיו
הראשונות של היישוב שימש אילן כמזכיר חוץ של הכפר.
מחרב......
מאת :אילן זיגמן
* מרשימת שמות המשפחות שלב ב' נשמט  ,שמה של משפ' מוקובוצקי ועל כך התנצלותי.
ישראל

באחד הלילות נשמע רעש עמום ,עמוק באדמה ,למחרת בבוקר התברר לנו
שהבאר היחידה ששימשה אותנו במרכז הכפר התמוטטה והמנוע יחד עם
"החילזון" שקע עמוק באדמה .באותה תקופה עיבדנו לא פחות מ –  600דונם
ירקות וזו הייתה הפרנסה העיקרית שלנ .ומים אין! .בנוסף היו לנו פרדסים.
קשה לתאר במילים מה עבר על החברים באותם הימים .אבל נוכחנו לדעת שאנו
לא לבד .בפעולות בזק נמתח קו של  600מטר צינור בקוטר  6צול מהבאר
הקרובה מפרדסי "אתא" הגובלים עימנו ובהסדר מיוחד הזרימו לנו חקלאי חדרה
מים בלילות להשקיית הפרדסים .בד בבד ,הסכימה חיבת ציון לספק לנו מים ביום
מהבריכה שלהם שהיא על הגבעה על ידנו .כמובן כל זה תמורת כסף אבל שילמנו
מחיר מים כמו ששילמו החברים שלהם .העזרה הגדולה הצילה את גידוליי
הירקות ואת הפרדסים  ,לא בלי מריבות בין החברים על התור בקבלת המים.
בנוסף לעזרה הראשונה שקיבלנו ,הסוכנות הקציבה כספים לקידוח באר מים
חדשה ולבניית בריכה חדשה לאגירת המים בנפח של  500קוב .הכול במהירות
ובלחצים אין סופיים מכל הצדדים .למדנו לקח ! שנתיים לאחר מכן קדחנו באר
שנייה שהייתה מיועדת לפרדס המשותף ,אבל ידענו שבמידת הצורך נוכל
להשתמש בקידוח החדש הזה .חברת המים של גוש "אתא" בחדרה ,אבל במיוחד
חברי חיבת ציון ,התנהגו בצורה חברית ואם מישהו מחפש משמעות למילים
עזרה הדדית הרי זה המקום .כל הכבוד להם!
בעיית המים לא הייתה היחידה .הכפר קיבל אדמות מפוזרות ובמרחק גדול
מהכפר  .על יד קיבוץ עין החורש היו לנו כ –  400דונם ,על יד הקיבוץ המעפיל
היו לנו עוד כ –  200דונם אדמת ביצה .החולות בינינו ובן אליכין כ –  40דונם,
ובואדי קובני עוד כ –  200דונם .מכל אלה קשה עד כדי אי אפשר לבנות
חקלאות .מי היה יכול לעבד אדמות במרחקים שכאלה ! איפה היה אפשר לנטוע
פרדס בעיבוד משותף? המערכה עם ריכוז האדמות התחילה בקרן הקיימת
ובהדרגה התרחבה במשרד החקלאות עם השר משה דיין ובסוכנות היהודית.

ביום שלישי  8.3.16בשעה 18:00
במועדון בחרב לאת
לקפה ,מאפה ומפגש חברים.

הפעם נשמע את שמוליק צבי.

נושא ההרצאה"-:שירי שטות ,צחוקים
וסאטירה".

משנכנס אדר מרבים בשמחה
שמוליק יביא בפנינו שירים ישראליים עם קורטוב של הומור .יספר לנו
את הסיפורים שמאחורי שירים אלו .הוא חוקר מזה שנים רבות את
שירי א"י בעיקר של פעם ומכיר הרבה סיפורים מעניינים ומרגשים על
השירים.
צפויה לכם הרצאה מרתקת המתאימה לחודש אדר.

נשמח לראות את כולכם
הועדה המארגנת

תמיר פרחי -כדורסל
תמיר ,תלמיד כתה ט' משחק בליגת הכדורסל האזורית .תמיר החל לשחק לני שנה .בכתה
ח' .מתקיימים שני אימונים בשבוע וכעת בעונת המשחקים ,יש משחק כדורסל בכל שבוע.
במקרה שאין משחק מתקיים אימון נוסף .כלומר ,עובדים קשה .המאמן הוא אילן רון ותמיר
אוהב את המשחק ואת הקבוצה .הליגה היא מול קבוצות מבנימיה ,זכרון ,גן שמואל ועוד .רוב
הזמן הקבוצה מנצחת .ביום חמישי האחרון הקבוצה ניצחה את הקבוצה של זיכרון .70-46
בקיצור קבוצה מעולה.
תמיר התעקש שאציין את שמות כל חברי הקבוצה (ולא רק את החברים מחרב לאת) כי
"כדורסל זה משחק קבוצתי ובלי הקבוצה כולה זה לא שווה כלום" .אז חברי הקבוצה הם:
שובל מצנר ,הראל עמר וטל שבח (מחרב לאת) רז אירני ,עומר נישרי ,רז דוד  ,אריאל
קידרון ,שחר קדמון ,אסף

טארט פרלין
לפעמים מתחשק להפתיע בקינוח שנראה יוקרתי ,אבל בלי להתאמץ יותר
מדי .המאמץ היחיד שתצטרכו להשקיע הוא בקניית אבקת פרלין
(נקראת גם אבקת נוגט לפעמים) .לא תמצאו את האבקה הזאת בסופר ,אבל אפשר למצוא
בכמה מקומות בסביבתנו .אני קניתי בחנות שנקראת "סער" באזור תעשייה גן שמואל מול
מרכז הקניות הגדול .לאחרונה גיליתי חנות חדשה באזור תעשייה בחדרה שנקראת "לאופה"
וגם שם האבקה נמכרת .אז אחרי שכיתתם רגליכם ורכשתם את האבקה המיוחלת ,כל
השאר קטן עליכם .הכמות מתאימה לתבנית עגולה בגודל  24ס"מ.
לבצק:
 1כוס קמח
 100גרם חמאה
 3כפות מים
כפית סוכר
קורט מלח
רבע כוס שקדים טחונים דק ,או כל סוג אגוזים טחונים
למילוי:
 1.5כוסות שמנת מתוקה
 1.5כוסות אבקת פרלין
אופן ההכנה:
בסיר בינוני ממיסים יחדיו את חמאה ,מים ,סוכר ומלח .כאשר החומרים הופכים לנוזל אחיד
רותח מנמיכים את האש ומוסיפים את הקמח והשקדים הטחונים .מערבבים עד להיווצרות
כדור בצק אחיד שנפרד מדפנות הסיר .משטחים את הבצק החם (בזהירות!) לתוך תבנית
הטארט ,ולא שוכחים ליצור גם שוליים .אפשר להיעזר בכוס אם התערובת חמה מדי .לוקחים
דף נייר אפייה מקמטים היטב ופותחים חזרה ,מניחים על גבי הבצק ועליו שופכים משקולות
אפייה .אני משתמשת בשעועית ישנה שאני שומרת במיוחד בצד לאפייה מהסוג הזה
(נקראת גם אפייה עיוורת) .מכניסים את התבנית לתנור שחומם מראש לחום בינוני 180 -
מעלות ואופים  10-15דקות ,עד להזהבה.
להכנת המילוי נרתיח בסיר שמנת מתוקה ,כאשר השמנת רותחת נוסיף מיד את אבקת
הפרלין .טורפים בעזרת מטרפה עד שהתערובת הופכת סמיכה ,כחמש דקות .מוזגים את
המילוי על הבצק האפוי ומצננים את הטארט עד להתייצבות הקרם – אפשר להשאיר בחוץ
בחורף בערך  4שעות ,או שעתיים במקרר ,או שעה בפריזר.
מגישים לאורחים ומחכים למחמאות  בתאבון!

נהיגה :מדריך לעצירה בשוליים-בעקבות התאונה בכביש 6
בכביש  ,6יש לחייג בדחיפות למוקד לטלפון * 6116ולדווח על מקום העצירה כדי שניידות כביש 6
יאבטחו את הרכב התקוע .במידה והעצירה מתרחשת בשול כביש בינעירוני אחר ,ניתן להסתייע בניידות
אגף התנועה של משטרת ישראל דרך מוקד  . 100במקרה של תקר בגלגל יש לנוע באיטיות עד להגעה
למקום עצירה בטוח.
מדריך עצירה בשוליים -עצירה בשולי הכביש ,אסורה ומסוכנת.
תאונות רבות נגרמות בשל עצירה בשולי הכביש .מה מותר ,מה אסור ומה בטוח  .זה קרה לכם או
לחבריכם כשנסעו בכביש בינעירוני או בכביש מהיר ,לפתע פתאום נשמע פיצוץ ,רגע אחד של חרדה
האוטו רועד ,יש תחושה של איבוד שליטה בהגה והנטייה הטבעית היא לעצור במקום .אך נטיית הלב
במקרה זה איננה בהכרח היועץ האופטימלי.
יש מצבים שבהם צריך להמשיך ולנסוע לאט אפילו במחיר של פגיעה קשה בצמיג.
חשוב לזכור כי בכביש בינעירוני עצירה שלא לצורך ,גם אם ברכבכם קרתה תקלה או תקר ,יכולה להיות
מסוכנת .תאונות מסוג זה קרו בעבר בו נדרסו ונהרגו בני זוג בכביש יבנה ורק לאחרונה ארעה התאונה
בכביש מס'  1בין אוטובוס אגד למשאית בה נהרגו  6נוסעים.
מה אומר החוק ? -תקנה( , )69אוסרת לחנות או לעצור את המכונית בשולי דרך שאינה עירונית .הקנס
בגין ביצוע העבירה עומד כיום על  250ש"ח .סעיפי המשנה לתקנה זו ,מקלים במקרים כדוגמת תקלות
במכונית ,מה שמותיר מרחב גדול לפרשנות ולשיקול דעת של משטרת התנועה לקבוע האם היה הכרחי
לעצור בשולי הכביש לצורך תיקון ,או שניתן היה להמשיך בנסיעה עד למקום עצירה בטוח יותר.
יתכן שהמשטרה תחמיר בפרשנות הזו ,וכשתחשוב שאפשר היה להמשיך לנסוע על הנקר או שהמקום
היה מסוכן מדי להחלפה ,היא תרשום על כך דו"ח תנועה.
מה עושים? עצירה בטוחה  -עוצרים רק במקום בטוח ,רחוק עד כמה שאפשר מקו השולים ולא לפני
שהדלקתם את אורות האזהרה )איתות חירום( .אם לא ניתן לעצור במקום ,יש להמשיך בנסיעה איטית
תוך הפעלת פנסי איתות החירום עד למקום עצירה בטוח.
יציאה מהרכב  -כשיוצאים מהרכב חובה ללבוש את האפוד הזוהר ולהימנע מלהיות חשופים לצד
התנועה בכביש.
עצירה בכביש  -אם לא ניתן לעצור בכביש הסואן בגלל סיכון ,יש להמשיך ולנסוע בנסיעה איטית לאחר
הפעלת פנסי איתות החירום עד למקום עצירה בטוח.
מקום העצירה  -מקום בטוח לעצירה הוא מקום בו קיים שדה ראייה ממרחק של  100מ' לפחות .אין
לעצור אחרי עיקול או בעלייה ומורד במקום בו קיימות מגבלות ראות.
סימון לנהגים  -במקום העצירה ,יש להציב משולש אזהרה )בדיוק למצבים כאלה הוא נועד( כך שיראה
למכוניות מאחור לטווח של  150מטרים.
מצב הנוסעים  -נוסעי המכונית יצאו וימתינו בצד הכביש במקום בטוח ,או שישבו בתוך המכונית .יש
להימנע מחשיפה מסוכנת בסביבת הכביש בזמן בו נעות מכוניות.
עצירה במקום מסוכן  -במקרה תקלה בכביש סואן בו אין אפשרות להזיז את הרכב למקום בטוח ,יש
להפעיל איתות חירום ולסמן במשולש אזהרה .רצוי לדווח למוקד המשטרה ( )100במטרה למנוע תאונה.
על הנוסעים לצאת מהמכונית בזהירות ולשהות במקום בטוח.

תרבות מועצה
ילדים




" 17:00 8.3מעשה בשלושה בלונים" שושנת העמקים
" 17:30 8.3מוכר הכובעים והקופים" בת חפר.

צעדת עמק חפר 11.3.2016
מבוגרים





 19:30 5.3בת חפר מופע סטנד אפ יעל קפיטולניק.
 20:30 6.3מרכז קהילתי חוף חפר "מה לאסתר ולקוקו שאנל?" הרצאה בנושא
ריחות עידית קוגל.
 20:30 7.3מעברות הרצאה "קלינט איסטווד הרוצח ההומני"( .קולנוע)
 18:00 8.3בכפר מונאש "מסיכון מקוון לסיכוי מכוון -רשתות חברתיות מרצה גלעד
האן(.הרצאות להורים)

דרושים




מנהל/ת מרכז קהילתי בת חפר.
רכזת נוער למרכז קהילתי חוף חפר
מובילות ,סייעות צהרונים ולמרכז קהילתי עמק חפר.

הפרחים לצה"ל
מי יכול לקחת על עצמו לערוך פינה חודשית על החילים של המושב?

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

עירית בן חיים

תודה לכול המעודדים.



רותי טסה לאוסטרליה...המדור של משפחה מתארחת יצא לחופש.

