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זכיתי לאהוב/עברי לידר
וכשהשמש נמחקת בשמיים
והלב מטפטף לי דרך העיניים החומות
אז אני זוכר שיש ידיים שרוצות אותי קרוב
אני יודע שזכיתי לאהוב
וכשהרוח אחרי הצהריים
היא מפזרת ענפים קטנים ובינתיים זה נעים
אז אני זוכר שיש עיניים שרואות אותי קרוב
ואני יודע שזכיתי לאהוב
אני יודע שזכיתי לאהוב
וכשהשמש יוצאת מעל המים
ומתחיל עוד יום אפור ובינתיים אין סיבה
אז אני זוכר שיש שפתיים שרוצות אותי קרוב
אני יודע שזכיתי לאהוב
אני זוכר שיש שפתיים שרוצות אותי קרוב
ואני יודע שזכיתי לאהוב

20.11.2015

וועד מקומי
לתושבים שלום,
בשבוע שעבר פנינו בשאלה לוועד האגודה החקלאית (שהיא ספקית
המים שלנו) בנושא חשבונות המים שכלל הציבור במושב קיבל,
חשבונות מים שגדלו בצורה ניכרת ,עד היום טרם התקבלה תשובת
וועד האגודה.
מעבר לכך התבקשנו על ידי וועד האגודה להעביר הודעה לכלל ציבור
תושבי המושב שבה מתבקשים התושבים להעביר עד לתאריך
 14/12/15למלכה במשרד וועד אגודה צילום של תעודות הזהות של
כל אלו המתגוררים במושב .דבר זה נדרש לצורך קבלת ההנחה
המגיעה על פי חוק בתשלום של המים( .כל נפש זכאית לתשלום של
תעריף מוזל לכמות של  3.5מ"ק מים לחודש)

תיקון טעות -
בכתבה על המסע לפולין נשכח שמה של טלי אוליאל ,ביתם של
אילנה ומיקי אוליאל .סליחה.

לאור קוצינסקי ובחירת לבו טל מזל טוב לנישואיהם
ברכות לרן ודורית ולגרשון ופולה ולכל המשפחה

שנת מצוות
כבכל שנה גם השנה תשע"ו התארגנו ההורים של תלמידי כתה ו'
בחרב לאת וחיבת ציון לציין את השנה המשמעותית –שנת המצוות.
חן בנטל מספרת:
"השנה החלה בטיול פתיחת שנה מהנה במיוחד למצדה .היה זה גם
טיול סוף השנה לילדי שנת המצוות תשע"ה .יצאנו מאוחר בלילה,
הורים וילדים ,והגענו למצדה לפנות בוקר .אז התחלנו את המסע
הרגלי במעלה שביל הנחש .הגענו למעלה בדיוק בזמן לחזות בזריחה
המדהימה מעל ים המלח .שמענו הדרכה מעניינת ממדריכות בית
ספר שדה על הורדוס ,ארועי המרד הגדול ,ועל צבאות הרומאים
וכיבוש מצדה .קינחנו בארוחת בוקר מפנקת לרגלי ההר.
בראש השנה הצטרפו יחדיו ילדי שנת המצווה וילדי הכפר והכינו
אגרות שנה טובה לוותיקים וגם יצאו לחלק את האגרות .כך התוודעו
הילדים לדורות המייסדים של המושבים חרב לאת וחיבת ציון.
את יום כיפור ציינו בפעילות תשליך ליד הים בשפך נחל אלכסנדר.
הפעילות כללה ספורים ושיח על מנהגי החג ומשימות קבוצתיות
ופרטניות להמחשת המשמעות האישית והקבוצתית של התשליך.
קבוצת הורים שנת המצווה ממשיכה לפעול לתת משמעות מיוחדת
לשנה זו עבור הילדים .בחודש דצמבר מתוכנן הטיול הבא -סיור
חנוכיות בצפת".
כל הכבוד!

משפחה מתארחת-רוית ואלכס גרגל
רוית ואלכס וילדיהם גרים ברחוב האלון .הילדים:
נעה שלומדת בכתה י' -במגמת מוסיקה וספרות .ורוקדת בלט בסטודיו של יעל.
אריאל תלמיד כתה ח' -לומד טניס שנים רבות .דנה תלמידת כתה ד' -לומדת
במשגב וגם היא תלמידת בלט בסטודיו של יעל במשמר השרון.
רוית ומשפחתה הגיעו למושב כשרוית הייתה בת  ,11ממושב שדות שבסיני.
הם היו ממפוני סיני .רוית מספרת שזו הייתה דרמה גדולה ועם זאת היא זוכרת
קבלת פנים חמה מאוד בחרב לאת .המון משחקי ילדות בשדות וברחוב .לרוית
יש אחות (מעין) שגרה בחדרה ואח (אלדן) שגר ברעננה .האמא של רוית היא
גלוריה רכזת הבריאות של המועצה .אלכס הגיע לישראל ממוסקבה והזוג נפגש
באוניברסיטה.
הם עברו לחרב לאת וכעת שיפצו את הבית באופן מקסים .שווה לראות
(בניצוחה של אילת גן).
קצת על ההורים :אלכס הינו מהנדס אלקטרוניקה .בימים אלו עושה דוקטורט.
הוא מתאמן באייקידו שנים רבות והוא גם סקיפר ולוקח את המשפחה
להפלגות.
רוית מורה לחינוך מיוחד בבית ספר יסודי בחדרה .עובדת עם לקויי למידה
בכתה קטנה.
המשפחה אוהבת לבלות יחד ובמיוחד לטוס לחופשה בחו"ל .לאחרונה בילו
בסקוטלנד.

תרבות
חנוכה מתקרב .ביום ה'  10.12נחגוג במצעד לפידים וחגיגה.

תנועת האיחוד החקלאי
יום עיון בנושא
"היחידה השלישית בנחלה בהיבטי תכנון ,קניין הורשה ועוד"
ביום ב ' 2015.12.14נקיים יום עיון מהשעה  30.08-30.14ב"-בית
חומה" בסמינר אפעל ,רמת אפעל.
יום העיון יעסוק בהשלכות של תיקון לוח  2בתמ"א  .35נעסוק בהחלטה שמשמעותה תאפשר
הקמת יחידה מגורים שלישית בנחלה בהיבט הקנייני ,תכנוני ,משפחתי ,קהילתי.
יום העיון מיועד לבעלי זכויות בנחלה ,חברי אגודות בהתיישבות,חברי ועדים ,מזכירים ולכל מי
שעוסק בהיבטים התכנוניים והקניינים בנחלות.
15.08-00.09

הרשמה ,כיבוד קל וחלוקת חומר רקע למשתתפים

00.09-09.20

הצגת הנושא :דברי פתיחה -עו"ד דודו קוכמן

20.09-00.10

היבטים תכנוניים בהחלטה
הגב' תמר כפיר -יו"ר הולקחש"פ ,מנהל התכנון

 00.10-00.11ההיבטים הקניינים בהחלטה -(979) 1399
גב' שולה בן צבי ,מנהלת אגף חוזים לדורות
 00.11-30.11שאלות מהקהל
 30.11-50.11הפסקה וכיבוד קל
 50.11-20.12היבטים שמאים בחישוב של "דמי הרכישה"
נחמה בוגין -שמאית

גב'

 20.12-00.13היבטים משפטיים בהחלטה -עו"ד נועם עופר
 00.13-30.13היבטים מיסויים בהחלטה -רו"ח בועז מקלר
 30.13-20.14היערכות האגודה וחבריה ליישום ההחלטה
עו"ד דודו קוכמן ,מזכ"ל כפרי האיחוד החקלאי
 20.14-30.14סיכום
ארוחת צהרים קלה
30.14
מס' המקומות מוגבל ויש להירשם בהקדם בטופס ההרשמה המצ"ב .לנרשמים בהרשמה מוקדמת עד יום
 .₪ 180 2015.12.1לאחר מועד זה ועל בסיס מקום פנוי בלבד . ₪ 240
התשלום כולל כיבוד ,ארוחת צהרים קלה וחומר רקע שיחולק לנרשמים מראש.
התשלום הוא לפקודת עמותת כפרי האיחוד החקלאי.

הרא"ה -מרכז חוגים
יום ראשון

יום שני

תיאטרון אורנה פורת בהנחיית הדר ימין בבית

אנגלית בהדרכת ברי אברבך בבי"ס הרא"ל

החוגים
גילאי א-ג שעה17:00-16:00
גילאי ד-ו שעה18:45-17:15
גיטרה בהנחיית בניה ברבי בי"ס הרא"ל בתיאום אישי
יום שלישי
כדורגל בהדרכת גיל בירן במגרש הכפר
טרום חובה-חובה17:15-16:30
גילאי א-ג בשעה18:15-17:15
ג'ודו בהדרכת אביב רג'ואן בבית החוגים

גילאי  3-5שעה17:30-16:45
גילאי חובה-ב שעה18:15-17:30
גיטרה בהנחיית בניה ברבי בי"ס הרא"ל בתיאום
אישי
מחול בבית החוגים
קלאסי גילאי חובה-א בשעה16:45-16:00
טרום חובה בשעה17:30-16:45
גילאי ב-ד בשעה18:15-17:30
ג'אז ה ומעלה בשעה19:00-18:15

גילאי א-ב16:30-15:45

יום רביעי

גילאי גן17:15-16:30

טיסנאות בהנחיית ירון חבוב בבי"ס הרא"ל

גילאי ג-ו18:15-17:15

גילאי א-ו בשעה17:00-16:00
זומבה בהדרכת רותם שפיגל בבי"ס הרא"ל

יום חמישי
הוקי גלגליות בהדרכת שירן דודבני בי"ס
הרא"ל
גילאי א-ו בשעה14:45-13:45

לגילאי א-ו בשעה18:15-17:30
מחול בבית החוגים
מודרני גילאי ד ומעלה17:30-16:30
היפ הופ ד ומעלה18:30-17:30

לגו בי"ס הרא"ל
גילאי א-ו בשעה16:45-15:30
ג'ודו בהדרכת אביב רג'ואן בבית החוגים

לפרטים :גילת בן אריה

גילאי א-ב16:30-15:45

רכזת החוגים

גילאי גן17:15-16:30
גילאי ג-ו18:15-17:15

הוצאה פנימית

054-2612040

