עיתון מס' 7

6.11.2015

משהו חדש מתחיל/
דני רובס

משהו מתחיל מתגלגל ברחובות
משהו אחר יורד במדרגות
משהו קורה ,תופס לו בזנב
משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו
מישהו מוכר עומד ומסתכל
אמצע הרחוב ומישהו אוכל
כמה רעשים הופכים כבר למקצב
משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו
דברים קורים תמיד בזמן נכון
באים הולכים בין ההמון
את עיניי תראי ,ומגע מקרי בי
ניסים קורים ,הכול עוד אפשרי
האם פתאום את תעברי?

אילאיל תמיר

חידוש שלטים בלוח עסקים בכניסה למושב
תושבים הרוצים לחדש את שלטיהם
תושבים שהציבו שלט ומעוניינים להורידו.
אנא פנו לוועד.
שימו לב עלות שלט חדש כולל גרפיקה –  ₪ 250לא כולל מע"מ

סיום טירונות -ברכות לעמרי בן חיים ותום רהב
שסיימו טירונות בחיל התותחנים .ברכה מיוחדת
לתום שסיים כחייל מצטיין!
ביטחון -בשבוע האחרון חלה עליה חדה במספר הגניבות החקלאיות
באזורנו .אירועים מעין אלה אופייניים לתקופת מסיק הזיתים ובאו לידי ביטוי
בגניבות טרקטורים וצאן ביישובים שונים בעמק.
ציבור החקלאים מתבקש להקפיד לאבטח את הציוד החקלאי שבבעלותו מתוך
הבנה כי הגנבים משקיעים מאמצים רבים בתכנון וביצוע הגניבות ,לעיתים תוך
שימוש באמצעים מתוחכמים.
בנוסף יש להמשיך ולהקפיד באבטחת הבתים במשך כל שעות היממה .הקפדה
על שגרת אבטחה מהווה כלי חשוב בהגנה על הבית ומקשה את פעילות
הגנבים .נעילת הדלתות והחלונות ,הפעלת אזעקות והארת החצרות הם
אמצעים מתחייבים בכל בית במציאות הקיימת בעמק.
אבקשכם לעדכן אותי בכל אירוע חשוד בנייד053 - 5700153 :
בשעות השמירה ניתן לפנות גם לסייר בנייד054 - 6925202 :
בברכה,
ליאור קום ,רכז ביטחון
חרב לאת וחיבת ציון

משפחה מתארחת -משפחת לוינסקי
דוד ונירית לוינסקי גרים ברחוב האורן בסמוך לתחנת ההסעה .הם הגיעו
למושב לפני כ 7-שנים מחדרה .לנירית ודוד יש  4ילדים ונכדה מתוקה
שהשתתפה בשיחה .דוד הינו בעל משרד להנדסה והקמת מבני תעשיה ומבני
ציבור .נירית עובדת כמורה לאנגלית בנתניה ופרדס חנה.
יואב ואסף הם התאומים הגדולים (יואב הבכור בכמה דקות) .יואב גר בחרב
לאת עם אישתו שיר .אסף גר עם זימרית במושב חוגלה ולהם בת בשם שי.
והיא בת שנתיים ונירית ודוד משמשים סבים מקסימים .בקרוב יגיע הנכד
השני ...ישי הינו סטודנט להנדסת מכונות ודפנה חיילת בחיל מודיעין .המשפחה
אוהבת לארח ולבשל .לטייל בשטח עם רכב שטח משופר ולטייל בחו"ל
במקומות מיוחדים כמו קובה ,קירגיסטן ונמיביה .הטיולים הם התחביב של דוד,
נירית אוהבת את הכלבים :בוניטה ואבנר והיא מטיילת איתם ברחבי המושב,
ישי חובב דגים ולמשפחה אקווריום ענק ומדהים.

הבנים בטיול לקובה

נירית והנכדה שי

תרבות-תרבות-תרבות
מוצאי שבת  7.11.2015בשעה 20:30
במועדון חרב לאת

הרצאה :אור הלר -כתב צבאי
בהרצאה תערך סקירה אסטרטגית על הקשרים :
בין עזה – ללבנון ,החיזבאללה – והחמאס.

עלות 40 -ש"ח

איראן -ומצרים.





מה הם האתגרים הביטחוניים כיצד ישראל מתמודדת עימם?
כיצד צה"ל נערך למלחמת לבנון שלישית?
האם ניתן למצח ארגוני טרור?
כיצד השתנה אופי המלחמות שישראל מנהלת בעשרות השנים
האחרונות?

ההרצאה מלווה בקטעי כתבות .אור הלר הינו הכתב הצבאי של ערוץ 10

מועצה אזורית עמק חפר
 .1תגובת מועצה אזורית עמק חפר לפרסום בעיתונות של תוצאות
ההפרדה במקור – פסולת אורגנית רטובה .בהמשך לכתבה שהתפרסמה
בעיתון ידיעות אחרונות בתאריך , 2.11.2015יש להדגיש כי השר להגנת הסביבה
מתייחס אך ורק לקשיים בכל הקשור להפרדת הפסולת האורגנית  /הרטובה .יחד עם
זאת ציין השר כי המשרד ימשיך לסייע לרשויות המתמודדות עם הפרדת הפסולת
האורגנית בהצלחה .מועצה אזורית עמק חפר מובילה בארץ בתחום זה לכן מהלך
הפרדת הפסולת האורגנית בפחים חומים ובקומפוסטרים ימשיך להיות מטופל ויקודם על
ידי המועצה .המועצה תמשיך לעודד ולהנחות את התושבים להפריד פסולת זו בידיעה
מה הנזק הסביבתי והכלכלי הנגרם ללא הפרדה זו ,כמו גם בקידום שידרוג פיתרון הקצה
באזורנו – במתקן ביואנרגיה (המטב"ח) לטיפול מושכל בפסולת מקומית זו .

בברכה ענת בן דרור מנהלת מחלקת איכות סביבה ,קיימות ותברואה.
 .2יריד החלפת זרעים -בחוות הנוי ברופין .יום שישי  13.11בין
השעות  11:00-13:00פרחים וירקות לעונת החורף בשיטת קח ותן ,ללא עלות
ניתן לקבל זרעים גם אם אין לכם מה להציע .יש להצטייד במעטפות לאריזת הזרעים .
ניתן להביא גם בצלים ,פקעות ושתילים מוכנים לשתילה .דמי השתתפות ,כתרומה לחוות

הנוי  -סך . ₪ 20לקבלת פרטים נוספים :אילן – .054-7698195

.3

פרויקט "יער החיים" יתומי צה"ל זוכרים  -אנו קבוצת יתומי צה"ל
בוגרים ,מעוניינים להנציח את זכר אבינו/אימנו ,אשר נפל/ה בשירותם את המולדת .פנינו
לקרן קיימת לישראל ,בבקשה להקצות לנו שטח ,לנטיעת "יער החיים " -בו יוכלו כל יתום
ויתומת צה"ל יכול/ה לטעת עץ לזכר האב/האם .קק"ל נענתה לבקשתנו בחיוב ,ואנו מצדנו
התחייבנו לגייס יתומים/ות ליום הנטיעות המיוחל .על מנת שנוכל להזמינכם לנטוע עץ
לזכר יקיריכם ,הנכם מתבקשים להעביר אלינו את הפרטים הבאים :שם ומשפחה,
כתובת ,מס' טלפון ושם האם/האב .בברכה ותודה ,צוות "יער החיים ",ליצירת קשר :
בפייסבוק" :פרויקט יער החיים " novikorit@gmail.comבמייל אורון קליימן 052-
6040632
אורית נוביק 050-4981010

 .4מלגת עמק חפר -פרטים במרכז הצעירים של המועצה.
 .5קורס מכירות -מכירות ,משא ומתן ושירות לקוחות 5 .מפגשים .פרטים
במרכז הצעירים.
 .6קורס נדל"ן -קורס נדלן במרכז הצעירים.

הוצאה פנימית.

נשמח מאוד לתגובות ,להצעות ורעיונות נוספים.
למידע על לידות ושמחות .משפחות מארחות ,המלצות ועוד .הכול אל המייל
שלי:
HIZ.HORUT@GMAIL.COM

עירית בן

חיים הוצאה פנימית

