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יש אשר שקטים הם השמיים/א.חלפי
יש אשר שקטים הם השמיים
ממים או מאבן
או מהרהור בצל של בין ערביים
זורם חולם עולם בערפיליו
עוד יום עוד דור
עוד נצח זמן
על פני חיי חלף
כמו הרהור בצל של בין ערביים
כי יש אשר שקטים הם השמיים

13.11.2015

ועד מקומי
לתושבים שלום,
בעקבות פניות רבות של תושבים בנושא חשבון מים לחודשים
ספטמבר אוקטובר על כך שחשבונותיהם גדלו בצורה משמעותית
מחשבונות קודמים.
בקשנו מועד אגודה שיבדקו את הנושא בקפדנות ויעבירו את
תשובתם בצורה מסודרת לתושבים.
יש להבהיר שנושא המים הינו באחריותו הבלעדית של ועד אגודה ולנו
כוועד מקומי נותר רק להפנות בקשה זו לוועד אגודה.

ברכות
יעל וייסמן -יעל בוגרת בית ספר מעיין שחר.
התגייסה בפברואר  2015לחיל החינוך ובוגרת קורס מש"קי חינוך וידיעת הארץ של 3
חודשים .הוצבה ביחידה בחיל תותחנים בתפקיד משק"ית חוי"ה  -חינוך וידיעת הארץ .
משמשת בתפקיד זה מאז הוצבה ביחידת התותחנים מחודש מאי . 2015בתפקיד זה
היא אחראית על התרבות והחינוך ותחום העלייה וההשכלה ביחידה .שבוע שעבר
הועלתה לדרגת רב"ט.
אנו גאים ביעל ורוצים לאחל לה הצלחה רבה בהמשך הדרך.

מזל טוב לשי פוקס ובחירת לבו דקלה עם נישואיכם
ברכות למשפחת פוקס  -לרחל ישראל עידן ואלירן

המסע לפולין
בחודש ספטמבר האחרון יצאו  4מבני חרב לאת לפולין במסגרת בית
הספר מעין  :עדן גן ,רועי יצחק ,אורן בן דור וליאור בר.
טלי בר (אמו של ליאור) כותבת על המסע:
ליאור בר ,מושב חרב-לאת ,ישראל –
משפחת מוקובוצקי  ,העיירה פאריסוב ,פולין
שבעה דורות
ביום חמישי שעבר ה 5/11-התקיים באולם בעין החורש ערב סיכום המסע
לפולין של שכבת י"ב מתיכון מעיין-שחר.

המסע לפולין ,שהתקיים בתחילת חודש ספטמבר ובו השתתפו למעלה מ100-
תלמידים משכבת י"ב ,הוגדר ,נתפס ונחווה באופן שונה על-ידי כל אחד
מהחניכים.
יש שאמרו ש"קיבלו פרופורציות אחרות על דברים בחיים" ,יש שחשיבות
המשפחה ,החברים והארץ גדלה בעיניהם ויש שהתחברו לסיפור ההיסטורי,
שהתחבטו ועודם מתחבטים בדילמות הקשות ,איתם התמודדו בני נוער בגילם
במהלך המלחמה.
ליאור ,בני הבכור ,דור שביעי ליוסל סבא-רבא-רבא שלו שהגיע מאודסה
שברוסיה לפולין ,נסע למסע לפולין כשהוא רווי בסיפורים משפחתיים על
אנשים ,מקומות וחיים שאינם עוד.
ליאור שיתף את חבריו למסע בסיפור המשפחתי של משפחת מוקובוצקי,
משפחה מפוארת שהקים סבא רבא-רבא שלו ,יוסל בעיירה פאריסוב שבפולין.
ליאור הדליק נר נשמה והניח אבן שהביא מהארץ תחת האבן הנושאת את שם
העיירה "פאריסוב" במחנה ההשמדה טרבלינקה ,אליו הובלו כל יהודי העיירה
בדרכם האחרונה.

המסע ,שהסתיים לפני יותר מחודש וסוכם בטקס מרשים בשבוע שעבר ,ימשיך
ללוות את משתתפיו בבחירותיהם ,בהחלטות שהם עתידים לעשות ובאדם
שהם בוחרים להיות ,לאורך כל חייהם.

סיכום רשמיו של גיא שחר מההרצאה של אור הלר שבת 7.11
למה זימן הרמטכ"ל גבי אייזנקוט את עורך "ארץ נהדרת" לשיחה ?
אור הלר -כתב צבאי :רשמים מהרצאה במוצ"ש :גיא שחר
פעם :הטנקים והמטוסים של מצרים וסוריה,
היום :הטילים של חמאס וחיזבאללה
מחר :דעאש ואל קעידה ???
הרצאתו של אור הלר ,הכתב הצבאי של ערוץ  ,10נפתחה במוצ"ש באיחור של
 45דקות במועדון המלא מפה לפה של חרב לאת .אור הלר הגיע מתנשף
והתנצל על האיחור :הוא הוקפץ למערכת הערוץ בגבעתיים בעקבות פיענוח
פיגוע הירי ליד חברון ע"י השב"כ ,כדי לדווח על האירוע בחדשות מוצ"ש.

אור הלר סקר את תפקידו של הכתב הצבאי ,את הדילמות עמן הוא מתמודד
ואת מחויבותו לציבור הישראלי ("מועצת המנהלים של הצבא"):
מצד אחד :זכות הציבור לדעת  -מצד שני :האויב מאזין.
מצד אחד :לייצר הרתעה של צה"ל – מצד שני :יש אירועים שאם מדינת ישראל
לא תפרסם ,אויבנו לא יהיו מחויבים להגיב עליהם.
תפישת הביטחון של ישראל כפי שעוצבה ע"י בן גוריון עדיין בתוקף :על צה"ל
לייצר הרתעה ,כשהיא נגמרת לספק התראה ,ואז לייצר הכרעה .וחוזר חלילה.
על השימוש ב"טריק" הישראלי להרחיק דיווחים על תקיפות ישראליות ממדינת
ישראל ,ע"י ציטוט "מקורות זרים" (למשל :תקיפת הכור האטומי בסוריה ב
.)2007
כמו כן סקר את השינויים שעובר המזרח התיכון שהחלו עם ה"אביב הערבי",
עם סקירה היסטורית קצרה איך עוצבו מדינות הלאום במזרח התיכון בתחילת
המאה ה  20בהסכם סייקס – פיקו (בריטניה – צרפת .)1916 ,הסדר ששרר
במזרח התיכון ב  100השנים האחרונות התפוגג ואיננו כבר .מדינות שעדיין
משורטטות במפות כבר אינן קיימות למעשה (התפרקו לגמרי :סוריה ,עיראק,
לוב ...עוברות שינויים :לבנון ,טורקיה ,תימן)
בעקבות זאת השתנו האיומים המרחפים על מדינתנו :במשך שנים רבות היה
איום של פלישת צבא סדיר ואיום של נשק כימי ,שניהם איומים שנעלמו,
להתמודדות עם ארגוני טרורילה (טרור – גרילה) סמי -מדינתיים כחמאס
וחיזבאללה עם סבבי לחימה שחוזרים ובאים ,ללא אפשרות של הכרעה.
אור סקר את סדר היום שלו (תמיד "ישן עם נעליים"" ,מוכן להקפצה"" ,האתגר
הוא לשמור על גילוח תמידי" ,)...סקר את העבודה הצמודה עם הצנזורה
הצבאית (שנוכחת פיסית במערכת) ,סקר את העבודה העדינה עם המקורות
("העיתונאי הוא סך מקורותיו") ויחסי תן וקח איתם.
שאלות רבות נשאלו ע"י הקהל המתעניין :מה המדיניות של המדינה והצבא
בשטחים כיום ,מי יהיה היורש של אבו-מאזן ,מה בין הצבא לעם בנושא תקציב
הביטחון (האיומים הקבועים "נפסיק את האימונים").
למרות השעה המאוחרת כל הקהל נשאר מרותק .תודה למארגנים!

חגיגת עצמאות בחרב לאת-
כעת מתגבש צוות לחג.
אנא פנו אלינו כדי שביחד נוכל ל
לחגוג בשמחה ושיתופיות.

צוות חירום יישובי מציל חיים!
הצטרפו למשפחת מד"א והיו שותפים להצלת חיים!
מגן דוד אדום בישראל ,ארגון ההצלה הלאומי קורא לכם להכשיר את חברי
צוות החירום היישובי ביישובכם בקורס חובשים נהגי אמבולנס.

החובשים יקלטו להתנדבות במד"א וביצעו שתי משמרות חודשיות באמבולנסים
במד"א ,כך יקבלו ניסיון בהצלת חיים.
יישובכם יזכה באנשי רפואת חירום מקצועיים שידעו לתת טיפול ראשוני מהיר,
איכותי ומציל חיים.
בנוסף ,ניתן יהיה לבחון פתיחת "אמבולנס קהילתי" ביישוב שלכם שיופעל על
ידי המתנדבים וייתן מענה מהיר למקרי חירום בסביבה.

ההתנדבות במד"א ,היא עשייה משמעותית המביאה לסיפוק אישי רב ,מיצוי
פוטנציאל ,פיתוח יכולות מנהיגות ,תקשורת בין-אישית ,עבודת צוות ועוד.

קורס חובשי רפואת חירום נהגי אמבולנס נערך פעמיים בשבוע במשך כחצי
שנה.
כמות משתתפים מינימלית לפתיחת קורס –  25חניכים.

רומן – RomanS@mda.org.il ,0528306620
ליאת – LiatS@mda.org.il ,0509018515

בהדרכת חגית מלמד*
חרב לאת  -מ ו עדון

ּב ו א ו ל ח ּו ג ב ח ּו ג מ ח ו ל
ייחודי
בתוכנית:
סגנונות שונים של ריקוד
לימוד יסודות המחול וטכניקה
גמישות ושיווי משקל
חיזוק וקואורדינציה
זיכרון תנועתי
השיעורים מתקיימים באווירה חמה וכייפית ובקבוצות
קטנות ,ומאפשרים מקום לביטוי עצמי ,ליצירתיות
ולצעדים הייחודים
של כל אחד ואחת לפרוץ במחול

יום שני  ,17:30 – 18:15גילאי 4 - 6

 חגית מלמד ,בוגרת לימודי מחול בארה"ב Santa Monica College -

לפרטים ,שאלות והרשמה052-3283153 :

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 הוצאה פנימית

