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עיתון 59

אומרים שבלי/מאיר אריאל.שלום חנוך

אומרים שבלי חושך אין אור
אומרים שבלי רע אין טוב
אומרים שבלי יחיד אין הרבה
אומרים שבלי קטן אין גדול
אומרים בלי מלחמה אין שלום
אומרים שבלי שקר אין אמת
אומרים שבלי עוול אין צדק
אומרים שבלי טיפשות אין חוכמה
אך ,כמו שאני אוהב אותך
אם זה אפשרי לשנוא כל כך
זה בכלל לא עושה לי טוב -
אך ,פחות לא אוכל לאהוב
אומרים שבלי רעש אין שקט
אומרים שבלי עוקם אין יושר
אומרים שבלי סבל אין אושר
אומרים שבלי לא אין כן
אך ,כמה שאני אוהב אותך
אם זה אפשרי לשנוא כל כך
כבר עדיף להפסיק לחשוב -
אך ,פחות לא אוכל לאהוב

חרב לאת הוצאה פנימית

משולחן הועד -

שלום לכולם,
בימים אלו ,עורכת המחלקה לתברואה ,איכות הסביבה וקיימות מהלך למיפוי ממוחשב של מערכת פינוי
האשפה אצלנו בישוב.
המיפוי יתחיל במיכלי האשפה הירוקים ,כל מיכל אשפה תקני יקבל סימון (ברקוד) אשר יאפשר למפני האשפה
לסרוק סימון זה ולשדר נתונים למערכת ממוחשבת (וכך יתאפשר לדעת האם המיכל פונה או נשאר ללא פינוי)
מחלקת התברואה  ,איכות הסביבה והקיימות ביחד איתנו נציגי הוועד המקומי ערכנו מיפוי של כלל הבתים
בישוב ומספר הנפשות אשר מתגוררות בכל בית.
בשבועות הקרובים כולנו נקבל מכתבים מטעם מחלקת התברואה בהם יהיו כל הפרטים לגבי המיכל הירוק,
במידה ותהיינה למשפחה/ות הערות ואו השגות לגבי הנתונים תינתן לכם האפשרות להשיג השגות בכתובת
לפניות אשר תופיע במכתב שקבלתם.

מזל טוב לסימה ורפי פרץ על הולדת הנכד בנה של שרית.

אנחנו מברכים בהתרגשות את רותי שגיא (מראיינת המשפחות שלנו ,בין שאר עיסוקיה) עם פתיחתה
של תערוכת ציורים אשר היא האוצרת שלה .האמנית היא רותם מנור בוגרת תואר ראשון בבצלאל ותואר
שני באונ' חיפה .עבודותיה של רותם מוצגות בחללי אמנות חשובים בארץ כמו :מוזיאון באר שבע,
מוזיאון רמת גן ,תערוכת צבע טרי ועוד .רותם חיה ועובדת בתל אביב אך גדלה בחיבת ציון .היא בתם
של ענת ורפי.
כולם מוזמנים לבוא .להתרגש ולהתרשם .הפתיחה מחר (שבת) בגלרייה שבגבעת חיים איחוד .בשעה
12:00

לאה ודני סלומון
דני סלומון עלה לישראל שלוש פעמים .בפעם השלישית ,כבר בשעות הראשונות לאחר הנחיתה ,החליט
להישאר ולהיקלט לתמיד .מסתבר שבפעם ההיא ,העובדת ממשרד הקליטה הייתה הבחורה הנכונה ,במקום
הנכון וברגע הנכון עם החיוך הביישני הצנוע והרגיש.
לאה אידלבויים(היום סלומון) ,עבדה אז  6שנים בקליטת עולים" .האם זו הייתה אהבה ממבט ראשון?"
שאלתי ,ולאה השיבה" :זה פשוט היה קליק".
ההורים של דני נולדו שניהם בגרמניה .אמו עלתה לישראל בשנות השלושים וקבלה פספורט פלסטיני.
בצעירותה ,למדה באוניברסיטה העברית ושרתה כחיילת בצבא הבריטי בקהיר בזמן מלחמת העולם השנייה.
בשנת  1948נסעה לדרום אפריקה ושם הכירה בחור יהודי והם נשאו והשתקעו שם .אחרי שנה בשנת 1949
נולד להם בן  -דני .כל אוהבי הגלידה ישמחו לדעת שסבא של דני היה אחד הבעלים הראשונים בגלידת
שטראוס והחזיק ב  50%ממניות החברה .מאוחר יותר המשפחה נאלצה למכור את חלקה ,הרבה לפני
ששטראוס הפכה לתאגיד מזון ענקי .משפחתו של דני ניסתה לחיות בישראל מספר פעמים ולהשתלב בעסקי
המשפחה אך מסיבות שונות זה לא צלח והוריו החליטו להישאר בדרום אפריקה .קליטתו המוצלחת של בנם
דני בארץ היה מעין נחמה על תסכול כישלון הקליטה שהם חוו .
דני גדל ברוב שנותיו עד בגרותו בדרום אפריקה .בגיל  18הוא גויס שם לצבא למשך שנה ולאחר השחרור
נסע לאירופה ולמד טבחות ואחר כך ניהול בתי מלון .עד גיל  25עבד בגרמניה ,אירלנד ושוויץ והתמקצע
בענף .בגיל  27עלה לארץ ושרת בצה"ל.
לאה ,בת לניצולי שואה ,גדלה ברמת גן  -גבעתיים .הוריה שרדו את המחנות ,נישאו והקימו משפחה של זוג
הורים עם שתי בנות .למרות החיים הצנועים לא החסירו דבר מהבנות .האווירה בשכונה בה גדלה הייתה
נעימה .הקשרים בין ילדי העולים מהתפוצות השונות היו טובים וחבריים והשכנים הקרובים היו משפחת
אלונה טוראל (מלחינה) ,וגיל אלדמע (פיזמונאי) .בדיעבד לאה נזכרת בכל הסלבס שלמדו אתה בכתה :אבי
נשר (במאי סרטים) ,עוזי חיטמן ז"ל (כותב ,מלחין וזמר) .לאה הלכה לתנועת הנוער ולאחר סיום הלימודים
שרתה בצבא כצפנית בבסיס חיל האוויר בחצרים.
דני פגש את לאה בשערי הארץ בשנת  76והם נשאו אחרי היכרות של שלושה חודשים .תחילה גרו בתל אביב
שם נולדו הבנות רוני וגילי ומשם עברו למושב השיתופי נווה אילן ל  11שנים ,שם נולדו שתי הבנות הצעירות
טל וחן .דני התמחה בריבוי ובשיווק של צמח הנוי האוסטרלי הפרוטיאה וכך גם הכיר את משפחות אייכנר,
שפיגל ואסטרכן שגידלו פרחים .הרצון לחיות במשק חקלאי משלהם ולהיפרד מחיי שיתוף ,הביא את משפחת
סלומון בשנת  1991לקנות את המשק בחרב לאת.

כאן הם התפרנסו מהפרדס והלול וכן עסקו בריבוי ובעשיית ייחורים של פרוטיאות .בתקופה זו התארגנה
כל המשפחה לטובת ענף חקלאי זה והבנות עזרו רבות להורים .דני במקביל היה קניין של מלון בלו ביי
בנתניה ולאה עסקה בניהול חשבונות למקומות פרטיים .לאה עובדת מזה  20שנה בהנהלת החשבונות
במועצת עמק חפר ,שם ניתן לפגוש אותה בבקרים ולהתקבל בברכה.
במושב השיתופי הייתה לאה פעילה מבחינה ציבורית ומלאה תפקידים מרכזיים בחיי הקהילה .אצלנו
בכפר בלט קולו של דני כחבר ועד האגודה שנלחם וחיפש את הצדק המוחלט ,גם אם צריך להרים קול
ולדפוק על שולחנות.
הכרות קרובה יותר הייתה לגידי ולי עם משפחת סלומון .תחילתה בחג פורים בפעילות חברתית של
המושב ,כשלאה ודני באו אלינו לביקור עם משלוח מנות מלא במאפים טעימים ממטבחה של לאה.
בהמשך נמשך הקשר בעקבות שיחה שהייתה לי עם דני" :יש לי ילדה ,חן ,הצעירה מבנותיי ,היא נראית
קטנה אבל היא עובדת נהדר ,אולי תיקחו אותה לעבוד אצלכם במשק באריזת נבטים?" .קבלתי את
ההמלצה ובאמת זכינו בעובדת מעולה שאחר שהתגייסה ועזבה היה קשה בלעדיה.
נטיות הלב והתחביבים של משפחת סלומון מתמקדים באהבה גדולה לבעלי חיים ,אהבה לציור ואמנות,
לחפצי ווינטג' ,ולמדף ספרים בספרות מקור .דני מגלה נפש רגישה לאמנות הפלסטית ולאה מראה בנוסף
עניין גם לאמנות הישראלית הכתובה .כשנכנסים לביתם רואים על הקירות ציורים והדפסים פרי מכחולה
של אמא של דני וממולם תמונות והדפסים ממרכז אירופה מהתקופה שבין שתי מלחמות העולם.

את אהבתם לבעלי חיים רואים מדי יום בנציגות המשפחתית מסתובבת עם הכלבים .בעבר ניתן היה לשמוע
את זוג ציפורי התוכי מזן קאקדו שגדלו בביתם.
לזוג ארבע בנות ו  7נכדים.
רוני – בת  ,39נשואה ואם לשניים ,גרה כ  10שנים במערב אוסטרליה בעיר פרת .למדה לתואר שני,
בכלכלה ומשפטים ,עסקה בניהול תיקים בבורסה בארץ ובאוסטרליה וכיום באוסטרליה ,היא יועצת בכירה
לבנקאות פרטית.
גילי – בת  ,36נשואה ואם לשלושה ילדים .גרה ברמת גן ,סיימה תואר שני במנהל עסקים ,יועצת ומנהלת
תיקי השקעות.
טל – בת  ,34נשואה ואמא לילד אחד .לאחרונה עברה לגור עם משפחתה בחרב לאת .למדה לימודי ביו -
כמיה לתואר שני .היום עובדת בחברת "טבע" במחקר ופתוח תרופות.
חן – בת  ,29נשואה ואמא לתינוק שזה עתה נולד .גרה ברמת גן בשכנות לאחותה גילי .חן היא רואת חשבון
ועובדת כסגנית חשב בחברת הייטק ברמת החייל.

ראיינה ורשמה – רותי שגיא

עדכונים ממחלקות המועצה:
אגף החינוך
מחפש גמלאים שיבואו להתנדב בבתי הספר היסודיים במסגרת עמותת "ידיד לחינוך"
לא חייבים להיות אנשים מתחום החינוך!
אבל חשוב לאהוב ילדים ולבוא מתוך התלהבות ועניין.
מדובר על  4שעות שבועיות בהתאם לכישורים וליכולות שלהם.
אנא צרו קשר עם תרצה הרמלין  ,0522503871בתי הספר מחכים בכיליון עיניים למתנדבים.

האגף לשירותים חברתיים ואגודה חקלאית כפר חוגלה שמחים
להזמינכם

לכנס בנושא " בית שלישי בנחלה"
ביום רביעי  23.11.16בשעה  20:00בבית העם בכפר חוגלה
דברי פתיחה –
רני אידן  -ראש המועצה האזורית עמק חפר
גלית גרופר – מנהלת האגף לשירותים חברתיים במועצה ,תכנית "בן ממשיך"
עו"ד עמית יפרח -יועמ"ש ויו"ר אגף קרקעות ואגו"ש בתנועת המושבים
 אישור היחידה השלישית בנחלה
 הסדרת שימושים חורגים בנחלה – החלטת רמ"י 1458
 חוזה החכירה לדורות – יישום

כדאי לדעת....
ב  25.11.16חל היום הבינ"ל לציון המאבק באלימות במשפחה .

אלימות? בזוגיות???
כמה עובדות חשובות בנושא:
• אלימות במשפחה היא תופעה רחבה הפוגעת בכל שכבות האוכלוסייה ,ללא הבדלי
מעמד .כן ,גם כאן אצלנו בעמק.
• גם התוקפן וגם הקורבן ,שניהם יחד וכל אחד לחוד ,מזינים את הדפוס האלים בזוגיות
וסובלים ממנו.
• אלימות היא לא רק פיסית ולובשת צורות נוספות של שליטה וכוח :קנאה ,ביקורת,
חשדנות ,רכושנות ,השפלה וחוסר הערכה ,האשמות ,איומים וקללות ,שליטה כלכלית,
שליטה מינית ובידוד חברתי .זה גם יכול להיות רק 'סתם פשוט' פחד מפני
האימפולסיביות המתפרצת ומצבי הרוח המשתנים של בן/ת הזוג ,פחד שמשתק
ומצמצם מרחב אישי חופשי.



הופעת האלימות היא מעגלית:

התפרצות אלימה ←חרטה וחיזור מחדש ← הצטברות מתח זוגי← התפרצות אלימה ←
חוזר חלילה .זה לא באמת נעלם ללא זיהוי הדפוס ולקיחת אחריות לטיפול.
• הכחשה ושמירת ה'סוד' רק מנציחים את הבעיה .הבושה לא מקדמת לקראת שינוי
ויציאה ממעגל האלימות.
 האלימות הורסת כל חלקה טובה במשפחה כולה וגם אם היא מופנית אך ורק כלפי
בן/בת הזוג ,היא מחלחלת ופוגעת גם בנפשם של ילדיכם .אז תחשבו פעמיים ,אתם
לא רק שניים!!!

במידה ואתם מזהים עצמכם בין השורות ,אל תישארו לבד עם הדברים!
אנו ביחידה לטיפול באלימות במשפחה מציעים לך מקום בטוח לקבלת תמיכה
והכוונה ליצירת שינוי .הטיפול בעלות מסובסדת והסודיות מובטחת.

טלפון ישיר ליחידה09 8973302 :
רכזת היחידה :ליהי בן-מוחה ,עו"ס  ,אגף הרווחה והשירותים החברתיים.

עוגת שיש נוטלה
עוגה טעימה במיוחד ,אהובה על כולם וקלילה להכנה .לא מלכלכים הרבה כלים ולא מפסיקים ליישר אותה..

מצרכים:
 1מיכל ( 250מ"ל) שמנת מתוקה
 2ביצים
 1/2כוס סוכר
 1כוס קמח תופח
 2כפות ממרח נוטלה

אופן ההכנה:
מחממים תנור ל 160-מעלות ומשמנים תבנית.
מערבלים שמנת עם ביצים וסוכר במיקסר עם וו גיטרה  5-3דקות עד שהתערובת מסמיכה .מוסיפים קמח
ומערבלים לבלילה אחידה.
מעבירים  1/3מהבלילה לקערה אחרת ומערבבים עם נוטלה לקבלת תערובת בצבע חום אחיד.
יוצקים את התערובת הבהירה לתבנית ,מוסיפים את התערובת עם הנוטלה ומערבבים בעזרת מזלג ליצירת
מראה שיש.
אופים  45דקות עד שקיסם הננעץ בעוגה יוצא יבש עם מעט פירורים לחים.
בתאבון!

הערה :התמונה צולמה לפני שהעוגה נכנסה לתנור .שכחתי
לצלם כשהיא יצאה וכשנזכרתי זה כבר היה מאוחר מדי ..כולה
נטרפה 

שבת שלום

