17.12.2015

עיתון 13

האדמה אותה אדמה
הים אותו ים,
וגם האדם
פעם רעב ופעם שבע
פעם תוהה ופעם יודע
פעם מחטיא
ופעם פוגע
ותמיד ,כמה
עידית ברק

חרב לאת מהדורה פנימית

ועד מקומי
לתושבים שלום,
 לידיעתכם ליד הסילו יש ערימת אבני אקרשטיין .מי מכם שרוצה לקבלן
מוזמן לקחת עד סוף שבוע הבא לאחר מכן ינוקה השטח.
 לוח שלטי העסקים בכניסה למושב – אנו מחדשים את שלטי העסקים.
למי שיש שילוט ומעונין להחליף/להוריד יש ליצור קשר עם ליאור המזכיר.
מחיר לשלט ₪ 290

שבת שלום.
ועד מקומי חרב לאת

שלום לכולם
טיול ט"ו בשבט של מחלקת נוער יתקיים השנה ביום שבת .23/1 ,הטיול
מיועד לכיתות ד'-ו' ,הוא יתקיים בין השעות .9:00-16:00
בברכה,
דרור זכאי
מנהל מחלקת נוער
המרכז הקהילתי האזורי
טלפון 09-8981629 :פקס09-8948929 :
דוא"לdrorz@hefer.org.il :

משפחה מתארחת -אריאלה ומישל מלול
אריאלה ומישל הכירו במושב .הם חברי ילדות .אריאלה נולדה במושב ומישל הגיע מאוחר יותר.
אריאלה היא הנדסאית בנין ועובדת בעיריית חדרה כבר  44שנה .ומישל עובד במועצה האזורית עמק
חפר כעוזר וטרינר .אריאלה מספרת בגאווה על תולדות המשפחה:
הוריה של אריאלה ,אשר ולאה שוורץ הגיעו לחרב לאת מכפר ויתקין .הם שמעו על הקמתו של מושב
חדש ובחרו להצטרף ולהיות מראשוני המתיישבים .הם גרו עם בתם הקטנה (ישראלה ,האחות
הבכורה) בצריפים הראשונים שהיו ליד המכולת של היום .מאוחר יותר עברו לנחלה בה גרה אריאלה
עד היום .כשעברו לביתם החדש נולדה אריאלה .עם הולדת הבת הצעירה נטעו עץ תות בגינת הבית.
העץ היה לגאווה גדולה .וכל החברים היו באים ליהנות מפרי העץ .ברבות השנים אביה של אריאלה
כרת את העץ  .אריאלה מספרת שהדבר הכעיס אותה והעציב אותה מאוד .אבל העץ...לא ויתר .הוא
ממשיך ללבלב ולתת פרי כמו המשפחה!
מישל הגיע למושב עם משפחתו .הם עלו לישראל ממרוקו באופן פרטי (ולא בעליה גדולה) לאחר
שרכשו נחלה במושב .בגיל  12הגיע מישל למושב ופגש באריאלה היפה ומגיל ( 14של אריאלה) נעשו
חברים בלב ונפש .ביחד הקימו בית בישראל ונולדו להם  3ילדים:
שמעון בן  44הוא מהנדס בנין וחי עם משפחתו בלוס אנג'לס (אריאלה מוסרת שזה לזמן קצוב)
ליהי בן מוחא היא עובדת סוציאלית .הנשואה ליניב ולה  3ילדים יאיר בכתה ב' נוגה בגן אורנים ואורי
בן שנה וחצי והוא לומד בגן ילדודס בחיבת ציון .ליהי ויניב גרים ברחוב האורן.
סיון מזרחי מנהלת משאבי אנוש ונשואה לאלי  .סיון עברה לגור בבית הישן של אריאלה ומישל .לסיון
בן בשם עומר בן  5הלומד בגן צבר.
כל המשפחה נוהגת לבלות הרבה ביחד .לחגוג את החגים לטייל ולהיות קרובים זה לזה .אריאלה
אוספת מידי בוקר את הנכדים לגנים.

קורס חובשי רפואת חרום – נהגי אמבולנס מתנדבים

דוד אדום בישראל ,ארגון ההצלה הלאומי קורא לכם להכשיר את חברי צוות החירום היישובי
ותושבים שמעוניינים בקורס חובשים ונהגי אמבולנס.
החובשים יקלטו להתנדבות במד"א ויבצעו שתי משמרות חודשיות באמבולנס במד"א ,כך יקבלו
ניסיון.
קוד כונן – מתנדבים שירצו יקבלו קוד כונן ויוכלו להיות חלק ממערך ההצלה של מד"א למתן
סיוע עד הגעת האמבולנס למקום.
הקורס יתקיים פעמיים בשבוע בשעות אחר הצהריים  18עד  22במשך חצי שנה.
חלק ראשון :בהיקף של  173שעות ,כולל מידע רב ומגוון בתחומי העזרה הראשונה
חלק שני  :בהיקף של  30שעות  ,מיועד למעוניינים לקבל היתר לנהיגה באמבולנס (קבלת
ההיתר הינו כפוף באישור משרד הרישוי).
יש להתחייב להתנדבות למד"א ל –  50שעות במשך  14חודשים בתחנות ,חדרה ,בת חפר,
נתניה ותחנת כפר יונה שעתידה להיפתח בקרוב.
עלות השתתפות ₪ 180 :עבור דמי חבר במד"א* .פתיחת הקורס מותנית במינימום של 25
משתתפים .להרשמה ולראיון אישי :יש ליצור קשר עם עליזה קוניאק – רכזת תחום צח"י 09-
.8973303/4
גלוריה רוט  -מנהלת מח' בריאות

תגובת הועד לסיפורו של "עובר אורח בישוב" מהשבוע שעבר –
 .1במפרים בלתי נראים ! – בימים אלו ממש אנו עסוקים באיסוף הצעות מחיר
לצביעה מחודשת של הבמפרים .זמן בצוע משוער בחודש הקרוב

 .2לוועד המקומי קשה לקחת אחריות ל"מוקשי" הכלבים או שנקרא לדבר בשמו
"חרא" על המדרכות! ברחבי המושב ישנם  3מוקדים לשקיות איסוף "חרא"
הנקראות "שקי עם קקי".
במועצת עמק חפר אין אכיפת איסוף "חרא" של כלבים .עם זאת אנו מצטרפים
לבקשתו של "עובר אורח בישוב" וכן של אריק חן מאחד העיתונים הקודמים.
וקוראים לתושבים היו אחראים על תוצרתם של כלבכם.

