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יונה עם עלה של זית/לאה נאור
כְּשֶׁ תָ שּוב הַ ּיֹונָה עִ ם עֲ לֵה הַ ַזי ִת
ָאז נַדְּ לִיק לָּה אֶׁ ת כָל הָ אֹורֹות ַב ַבי ִת,
ֻּכלָנּו נָבֹוא לִשְּ מֹוחַ
ו ְּנ ֹחַ י ְַּרגִיש בְּנֹוחַ
כְּשֶׁ תָ שּוב הַ ּיֹונָה עִ ם עֲ לֵה הַ ַזי ִת
אֵ לֵינּו ַל ַבי ִת.
י ִהְּ י ֶׁה יֹום ָאבִיב אֹו לֵיל סַ עַ ר ו ָָרעַ ם

כְּשֶׁ תָ שּוב יֹום אֶׁ חָ ד הַ ּיֹונָה אֵ לֵינּו

ו ַאֲ נַחְּ נּו נִשְּ כַח כִי שְּ לַחְּ נּוהָ אֵ י פַ עַ ם,

ָאז נֵדַ ע שֶׁ ְּכבָר אֵ ין שּום מַ בּול סְּ בִיבֵנּו

פִ תְּ אֹום תִ תְּ עֹופֵף ַל ַבי ִת

ּומּותָ ר לְּהַ תְּ חִ יל לִשְּ מֹוחַ

יֹונָה עִ ם עָ לֶׁה שֶׁ ל ַזי ִת,

כִי מָ צְָּאה כַף ַר ְּגלָּה מָ נֹוחַ .

הי ִא תָ עּוף ו ְּתֵ שֶׁ ב עַ ל כְּתֵ פֹו שֶׁ ל נ ֹחַ ,

כַמָ ה טֹוב שֶׁ יֹונָה עִ ם עָ לֶׁה שֶׁ ל ַזי ִת

י ִהְּ י ֶׁה לָּה דֵ י נֹוחַ .

עָ פָה ַב ַבי ִת.

נֹורה הַ ּדֹולֶׁקֶׁ ת,
נֹושִ יב אֹותָ ה מּול הַ מְּ ָ
ֹלא נִצְּעַ ק בְּשִ מְּ חָ הַ ,רק נִשְּ מַ ח בְּשֶׁ קֶׁ ט,
שֶׁ ֹלא תִ בָהֵ ל ו ְּתִ פְּ ַרח לָּה,
שֶׁ ֹלא תִ בָהֵ ל ו ְּתִ ב ְַּרח לָּה,
שֶׁ תָ מִ יד תִ שָ אֵ ר עִ ם עֲ לֵה הַ ַזי ִת
אֶׁ ְּצלֵנּו ַב ַבי ִת.

דבר הוועד

השבוע התחיל בשינוי ניכר במזג האוויר .הסופה שחלפה לה ביום ראשון לחצי
שעה הותירה נזקים וסימני דרך רבים .עצים רבים נשברו ,גגות עפו ,לשמחתנו
לא היו פגיעות בנפש.
נקווה שתהיה זו שנה מבורכת בגשמים.
לימוד פרשת השבוע –
ביום שני האחרון התחיל לימוד פרשת השבוע בבית הכנסת של חרב לאת.
מנחה את הערב הרב מאיר צרי מבי"ס תום .היה מעניין לקחת חלק בלימוד
הפרשה ,הכרות עם הפירושים והשיח שהתפתח בין היושבים והמשתתפים.
תודה לרוני עמרן שהציע לקיים מנהג זה ותודה לאמיר רם כהן שפתח את בית
הכנסת ודאג לאירוח.
חברים אתם מוזמנים לימי שני בין השעות 20:30-21:30
מרפאה אזורית –
הונחה אבן פינה למרפאה אזורית של קופת חולים הכללית בקיבוץ גבעת חיים
איחוד ,שתשרת את הישובים :חרב לאת ,חיבת ציון ,כפר חוגלה ,גבעת חיים
איחוד ,גבעת חיים מאוחד ,עין החורש ,המעפיל ,אחיטוב ,גן יאשיה ואמץ.
המרפאה האזורית ממוקמת במתחם שירותים שייבנה במקום ובו בית קפה
ובתי מסחר שונים .זאת במסגרת תפיסת המועצה לשלב את המרפאות
האזוריות במתחמים לרווחת התושבים ,דבר שמתאים גם למדיניות קופת
החולים הכללית.
המרפאה ,שבנייתה אמורה להסתיים בעוד כ –  7חודשים ,תפעל שישה ימים
בשבוע ויינתנו בה שירותי רפואת משפחה ,רפואת ילדים ,תחנה לטיפול באם
ובילד ,מגוון שירותי רפואה מקצועית ,בית מרקחת של הכללית ובית מרקחת
עצמאי.
שבת שלום

ביטחון-

לתושבי חרב לאת וחיבת ציון שלום,

בנוסף למצב הביטחוני המוכר לכולנו ומטופל במישורים השונים ימי החורף
בכלל וימי סערה בפרט משמשים הזדמנות נוחה לגנבים לפריצות וגניבות
בתחום הרכוש.
בימים אלה חשוב במיוחד להקפיד על נעילת הבית ,הפעלת אזעקות בכל
שעות היממה ובדיקת רעשים חשודים ונביחות כלבים על אף הטרחה הכרוכה
בכך .חשוב ומועיל להאיר את הבתים והחצרות בשעות הלילה כאשר בני הבית
ישנים.
אתם מוזמנים להעזר בסייר הלילה לבדיקת רעשים ואירועים חשודים
בשעות עבודתו .כמו כן אנו מצפים כי תעדכנו אותנו באירועים חריגים על מנת
שנוכל למקד את פעילות כוחות הביטחון באיזורים רגישים במושבים.
אני זמין לקריאותיכם כתמיד בכל שעה.
טלפונים:
מירס רב"ש053 - 5700153 :
·
נייד סייר לילה (בשעות השמירה)054 - 6925202 :
·
בברכה ,ליאור קום ,רכז ביטחון חיבת ציון

חרב לאת

אכפת לי ! תושבים כותבים;
זהירות מוקשים ! אריק חן
לפני מספר ימים יצאתי כהרגלי לזרוק אשפה .כששתי ידי אוחזות
בשקיות זבל ,פתחתי ,בדחילו וברחימו ,את שער החצר ,ואז לפתע,
ממש רגע לפני שנחה כף רגלי על מפתן המדרכה ,הבחנתי במוקש נעל
מהדגם האורגני...
נחוש במשימתי ,עקפתי את המכשול ,והמשכתי לעבר פח הזבל ,עוד
כמה צעדים ,ולפתע  -עוד אחד !
כן חברים ,ממש שדה מוקשים בלב הכפר ! אני מדבר כמובן על אותן
ערימות חומות לא נעימות הפזורות על המדרכות שלנו .זהו מפגע
שאיננו כורח המציאות ושניתן למנוע אותו .אם כל אחד מאתנו ,לפני
צאתו לטיול עם כלבו ,יצטייד בשקית ניילון ויקפיד לנקות אחרי כלבו,
יהיה לכולנו הרבה יותר נעים כאן ! תודה.

משפחה מתארחת-בנטל חן וירון
חן גדלה במושב מגיל מגיל  .7הוריה הם אהרון ודבי סיני .אחרי שרותה הצבאי חן
עזבה את המושב ומאוחר יותר עברה עם ירון לארה"ב .ילדי המשפחה נולדו
בפילדלפיה שהיא עיר הולדתה של סבתא דבי .בפילדלפיה חן סיימה דוקטורט
בפסיכולוגיה חינוכית וירון סיים תואר שני בהנדסת תוכנה.
המשפחה חזרה לישראל ולמושב בשנת  .2011הם גרים ברחוב האורן מול
ההרחבה המתחדשת .היום ,חן עובדת בשרות הפסיכולוגי של עיריית נתניה
ומלווה גנים ובתי ספר .היא מנחה צוותי חינוך ומעבירה סדנאות להורים וצוותים
חינוכיים .ירון עובד בהנדסת תוכנה.
הילדים:
גיא תלמיד כתה ט' לומד בבית ספר שחר .חובב רובוטיקה  ,קארטה (עם המורה
אלי אלפסי) וכדורסל.
עמרי-תלמיד כתה ו' בבית ספר משגב .שחקן כדורסל רציני.
אביב –תלמידת כתה ב' במשגב ורוקדת בלט ב"סטודיו של יעל".
המשפחה אוהבת טיולים בטבע ,לאחרונה ערכו טיול ברמות מנשה .ירון הינו
חובב טבע מושבע והוא מצטרף לחברה להגנת הטבע בעריכת סקרים פעמיים
בשנה בעקבות עופות דורסים ועטלפים.

טיפ חינוכי משפחתי מד"ר חן בנטל
ארוחה משפחתית -חן מדגישה את חשיבות הארוחה המשותפת כמשפיעה על
שפע מרכיבים :הלכידות המשפחתית ,הכרות זה עם זה ,מאפשרת שיתוף
בחוויות ורגשות .מלמדת הקשבה והדדיות .כמובן ,שזו הזדמנות לחשיפת
הילדים לאוכל חדש ובריא .זו הזדמנות להתנתק לכמה רגעים משגרת היום-
יום ולהזין את המשפחה במזון פיזי ורוחני .אנחנו עשויים לגלות דברים חדשים
ומעניינים על בני המשפחה באמצעות הארוחה .בתאבון

מהמועצה:
 .1ביוב ומרזבים -חל איסור לחבר מרזבים למערכת הביוב המרכזית.
מערכת זו נבנתה לצורך הזרמת מי הבתים .אך אינה ערוכה לטיפול במי
המרזבים .כל תוספת כרוכה בסכנת הצפות של מתקני הביוב המרכזיים
ותשלום נוסף של המועצה לחברת "מי נתניה" .הקפידו לנתק כל חיבור
בין מי הגשמים למערכת הביוב .גיורא גלמן -אחראי פרויקט הביוב.
 .2קבוצת הורים בגישת אדלר -נפתחת בתאריך  11.11לפרטים

 09-8981621התחנה לטיפול זוגי ומשפחתי.

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

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

