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לתת לעצב לרדת לתת לו לשקוע
לתחתית התחתיות לעומק האדמה
רק אם יורדים פוגשים
את ים העצבות את הנחלים הזורמים לים
את המים העומדים וכשיורדים לעומקם
את הבוץ את מישורי ורמות האדמה
עד החומר הדחוס ביותר .ושם היכן שדחוס
ואין יותר דבר מלבד דחיסות שם בנמוך
מן הנמוך להעיז להישיר עיניים אליו
לראותו כפי שהוא
ולקבלו.
איילת חן

צילום :אריק חן

חרב לאת הוצאה פנימית

מעתה ניתן להעביר דיווחים למוקד ו/או לקבל מידע מהמוקד באמצעות הווצאפ.
בשגרה ובחירום אנשים בעלי קושי בתקשורת טלפונית כגון :כבדי שמיעה ,כבדי דיבור ,חרשים יוכלו לפנות
באמצעות הווצאפ ואנו נעדכן ונטפל בפנייתם.
.

פיקוד העורף -באתר הכפר יש לינק לסרטון הדרכה  -לינק לאתר פקע"ר  -המקשר אתכם
להסבר מפורט בנושא הנחיות התגוננות בנושא בעלי צרכים
מיוחדיםhttp://www.oref.org.il/11120-he/Pakar.aspx .
שנית :סרטון הסברה בנושאhttp://youtu.be/49mw3m-teoM :

ברוכים הבאים לסדרת הטיפים לחסכון בהוצאות המשפחה.

על-ידי יישום הטיפים שישלחו אליכם ,תוכלו לחסוך  2,000עד  4,000ש"ח מדי חודש מבלי להוריד את
רמת החיים שלכם אפילו במילימטר!
נתחיל בטיפ הראשון לחיסכון בהוצאות המשפחה ,שבעזרתו תוכלו לחסוך באופן מיידי בין  ₪ 200ל₪ 800-
כל חודש ,תלוי במצב הנוכחי שלכם.
הנה הטיפ השני:

טיפים לחסכון בסלולר









בדקו את החשבונית החודשית.
ערכו סקר שוק והתמקחו עם נציגי השירות.
בדקו אפשרות שילדים ישלמו אחוז קבוע מתוך החשבון מדמי הכיס שלהם.
טלפון קווי – כיום ,יש היצע גדול של מסלולים ותכניות – בחרו את
המתאים עבורכם.
הצטרפתם לתוכנית חדשה? רישמו ביומן מתי התוכנית מסתיימת.
בצעו סקר שוק  -השוו תעריפי מהירות גלישה ,תשתית ותוכניות של ספקים
שונים
אתר מומלץ להשוואת מחירים בין חב' סלולר ,טלוויזיה ואינטרנט -
www.kamaze.co.il
לשיחות ניתן להשתמש בתוכנות חינמיות דוגמת  Skypeשיחות וידאו
חינם oovoo -ועוד.

התארגנות של מס' זוגות תתקבל בברכה ושולי תעביר סדנא לניהול נכון של כלכלת המשפחה.

משפחה מתארחת-שולי ואריק חן
שולי ואריק גרים ברחוב האורן .שולי ילידת ירושלים ואריק נולד בבאר שבע .כשמשפחתו עברה לירושלים-
הזוג נפגש ,הכיר והתחתן .לאחר שנולדו הילדים –יניב ואיילת ולאחר שרות מילואים ממושך בלבנון
המשפחה עברה לארה"ב .)1984( .אריק מהנדס מחשבים ומנתח מערכות -עבד בחברת  .digitalנושא
המיחשוב צבר תאוצה ואריק רצה להרחיב את הניסיון המקצועי שלו ..המשפחה חייה באיזור בוסטון.
בתקופה ההיא ההיי-טק באיזור זה היה מאוד מפותח ומשך הרבה חברות .שולי עבדה במשלחת הביטחון
הישראלית .עסקה בתחום ייצור הנשק לישראל .לאחר  3שנים אריק ושולי חשו שהם הופכים להיות
אמריקאיים .למרות ההצעות המפתות הם החליטו לשוב לישראל( .ישר לאינתיפאדה הראשונה בשנת
 .)1987גרו כשנה בירושלים ואז עברו להרצליה בעקבות העבודה ב  . digitaבמסגרת עבודתו ,אריק הכיר
את האיזור ,הוא ערך את המיחשוב של נייר חדרה .המשפחה קנתה את השטח ובנתה את ביתה בחרב
לאת .שולי עבדה בחברה שפיתחה צ'יפים לסולולארי .והייתה סמנ"כלית הכספים של החברה שהתחילה
כחברה קטנטנה והתפתחה עד שבשנת  2000אינטל רכשה אותם( .חברת . )dspcאריק עבד כיועץ מיחשוב
של לאומי כארד והקים את מערכות המידע.
בשנים האחרונות אריק החליט להפוך את ההובי –צילום  -למקצוע ולמרכז חייו .הוא מעביר סדנאות צילום
למבוגרים ובני נוער.
שולי עוסקת בכלכלת משפחה ועסקים ובמיוחד במשפחות עצמאיים שבהם העסק והמשפחה שלובים יחדיו.
היא מתנדבת בעמותת פעמונים המסייעת למשפחות בניהול משק הבית שלהם.
יניב בן  .39הינו ניאורולוג .הוא נשוי ללימור ואבא לעדן בן השנתיים וליאם בן ה 1/2-שנה .יניב למד רפואה
באוניברסיטת  McGillבטורנטו והתמחות עשה ב/ /N/Y/U/ -לימור רופאה גם היא -מתמחה בפסיכיאטריה.
איילת בת  – 34איילת הינה משוררת ומטפלת הוליסטית .היא הוציאה  3ספרי שירה :עירום בנהר זה ,הריני
ים ,שיבה .איילת נשואה לליאור הבונה אוהלים מקסימים לילדים .לשניהם בן בשם טוהר .והוא בן שנתיים.
המשפחה של איילת גרה בחוקוק בקהילה טבעונית.

מועצה – פרטים ניתן למצוא באתר ובפייסבוק.
.1
.2
.3
.4

שירת העשבים -ארוע ט"ו בשבט בחוות הנוי . 26.1.2016
קורס הכשרת מנהלי ופעילי מתנדבים .יפתח במועצה.
דרושים מתנדבים לחנות "יד שתיים-אהבה שניה" במועצה וכן וארכיון המים של
העמק.
נפתחה ההרשמה לצהרונים וגני הילדים .במועצה.

תרבות -מועצה
" .1שירת הספקטרום" .במוצ"ש הקרוב הצגה של אב לבן הנמצא על הספקטרום
האוטיסטי.
 .2הרצאת הורות -עם זהר אלימלך .בואי אמא .יום א'  .10.1בעולש.
 .3ילדים -אבא עושה בושות – יום רביעי הקרוב בגבעת חיים מאוחד.
דרושים-
.1
.2
.3
.4
.5

מובילי צהרונים.
מדריכים למחלקת הנוער.
ממלאת מקום למתאמת הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול ובטיחות בדרכים.
מנהל המרכז הקהילתי בבת חפר.
מזכירה למרכז הקהילתי

ציטוט שבועי
כשהייתי בבית הספר שאלו אותי  ,מה אני רוצה להיות כשאגדל?
עניתי להם :מאושר.
הם אמרו לי שאני לא מבין את המשימה.
עניתי להם שהם לא מבינים את החיים.
ג'ון לנון.

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

