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י"ב תשרי

14.10.2016

אנא אפנה/ארז לב ארי
אני רודף אחר חוקיך ,מחד
מאידך תשוקתי אותי רודפת .
בוש ונכנע אבוא בשעריך .
והלילות הארוכים והבדידות והשנים ,
והלב הזה שלא ידע מרגוע .
עד שישקוט הים ,עד שינוסו הצללים .
לאן אלך ,אנה אפנה ,כשעיניך מביטות בי
איכה אברח ,איך לא אפנה ?
בין אמת לאמת ,בין הלכה למעשה
בין הימים ההם לזמן הזה .
בין הנסתר לנגלה ,בין העולם הבא לעולם הזה .
רודף אחר חוקיך ,מאידך תשוקתי אותי שורפת
עזה כמוות איומה כנדגלות
הלילות הארוכים והבדידות והשנים
והלב הזה שלא ידע מרגוע
עד שישקוט הים ,עד שינוסו הצללים-השיבני !
לאן אלך ,אנה אפנה...

חרב לאת הוצאה פנימית

פינוי פחים -פינוי הפחים בחול המועד סוכות יתקיים כסידרו .בהתאם לשגרה.

חלוקת סכך  -ביום א' הקרוב ,ערב החג ,יגזום הגנן את הדקלים שברחבת המועדון,
התושבים מוזמנים לבוא ולאסוף סכך לסוכותיהם בשעה 7:00
בברכת חג שמח

עדכונים משולחן וועדות חינוך חלח"צ
 .1ביום ראשון ה  30לאוקטובר תערך פגישת הורי גני הילדים -אורנים
וצבר בבית העם בחיבת ציון בשעה  - 20:30זאת כהמשך לפגישתנו
הקודמת ולאור בקשות ההורים וכן לקראת פגישת סטטוס של וועדות
החינוך עם מחלקת החינוך של המועצה בנובמבר .כמו כן נדון באופציות
לסדנאות הורות בנושאים מגוונים -לכלל האוכלוסיה על מנת לקדם יוזמה
זו מול המרכז הקהילתי.

 .2ביום רביעי ה  23לנובמבר  -תתקיים הצגת ילדים
בבית העם בחיבת ציון  -פרסום יצא בעלון נובמבר של
המרכז הקהילתי.
 .3ביום רביעי ה  30לנובמבר תתקיים הרצאה של אנבאלה שקד בנושא
"משמעת ללא עונשים" בבית העם בחיבת ציון ,פרסום יצא גם כן בעלון
המרכז הקהילתי של נובמבר .רישום להרצאה דרך הילה בר מאיר -
מחיבת ציון וכן דרך נועה מהמרכז הקהילתי – פרטים יפורסמו בעלון.
עלות השתתפות ההרצאה  20 -שקלים לאדם ,התשלום יבוצע בכניסה
להרצאה.

הורים יקרים,
כידוע לכם ,הבנייה בהרחבה הנמצאת ברחוב הדקל החלה.
למרות הגדרות וחסימת הגישה ,במהלך יום הכיפורים נראו ילדים משחקים
בתוך השטח האסור לכניסה ואף גורמים נזק  -יתדות סימון הוצאו ממקומן.
הילדים טיפסו על גדר הסורגים הבנוייה ,שמפרידה בין המגרשים הגבוהים
הפונים לרח' הדקל למגרשים הנמוכים ברחוב האורן  ,וכך נכנסו לשטח.
אנא מכם  -שימרו על הילדים ואיסרו עליהם להיכנס לשטחי הבנייה !
תודה וחתימה טובה,
הילת אלרום

לתושבים בעלי הטרקטורים,
שלום רב
בשבוע החולף נגנבו ממושב גן יאשיה שני טרקטורים.
הטרקטורים נגנבו על אף שבעליהם נקטו בצעדי זהירות מבעוד מועד וניתקו את המצבר
בסיום יום העבודה.
למותר לציין כי חוליית הגנבים העוסקת בתחום היא מקצועית ומיומנת.
חשוב להקפיד על מיגון הטרקטורים בכל שעות היממה .לאור המקרים האחרונים רצוי לשלב
מספר מנגנוני התראה והגנה שיקשו על הגנבים או לכל הפחות יאלצו אותם להרעיש טרם
הגניבה.
הסיירים והשומרים מתודרכים לתשומת לב מיוחדת בנושא זה אך כמובן שהדבר איננו
מחליף את הפעולות האישיות אותן צריכים אנו ,התושבים ,לנקוט.
אבקשכם לעדכן אותי בכל אירוע חשוד בנייד053 - 5700153 :
בשעות השמירה ניתן לפנות גם לסייר בנייד054 - 6925202 :
בברכה,
ליאור קום ,רכז ביטחון
חרב לאת

חיבת ציון

חלת בריוש חגיגית
החגים זאת הזדמנות טובה להוסיף קצת חגיגיות למתכונים היומיומיים שלנו .במקום חלה
רגילה אני אופה חלת בריוש עשירה וחגיגית ,תנסו ולא תתחרטו.
מצרכים:
 500גרם קמח
שליש כוס סוכר
כף שמרים יבשים
כפית מלח
 5ביצים
 200גרם חמאה רכה
 50מ"ל מים חמימים

אופן הכנה:
מחממים תנור ל 180-מעלות.
בקערת המיקסר מערבבים קמח ,סוכר ושמרים .מוסיפים את המים בהדרגה בזמן שהמיקסר
פועל .לאחר מכן את הביצים אחת אחת ולבסוף את החמאה והמלח .מעבדים עד לקבלת
בצק אחיד ומעט דביק.
מניחים להתפחה במקום חמים ,עד שהבצק מכפיל את נפחו (בערך שעתיים) .אפשר גם
להכניס למקרר ללילה להתפחה איטית.
מעצבים את הבצק בצורה שרוצים ,מורחים בביצה טרופה ומעטרים בסוכר גבישי.
אופים  20-30דקות ,עד שהחלות מזהיבות.
חג שמח ובתאבון!

שבת שלום

