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אל תתבייש היה עצוב,
אל תצטער אם תצטער.
זאת היא עונה כזאת חבוב
זה רק הסתיו וזה עובר.
לך ערירי בליל העיר,
הבט לרום חפש כוכב
מותר ,מותר גם לצעיר
להיות טיפה זקן בסתיו.
זה הסתיו עם הענן
ועם הרוח המייבב
ואם אתה סתם ציניקן,
בכל זאת זה צובט בלב.
(יחיאל מוהר)

סניף חלח"צ האיחוד החקלאי – פותחים שנת
פעילות!
יפעת ,רכזת הסניף שלנו מדווחת מהשטח :

פעילות התנועה מיועדת לחניכי כיתות ד'-יב' ,כיום יש בסניף  90חניכים
מחרב לאת מכיתות ד'-יב'.
אחד הערכים המובילים בתנועה הוא נוער מוביל נוער ,נוער מחנך נוער.
פעילות הסניף ביום שלישי מתנהלת על ידי השכבה הבוגרת ט-יב חלקם
מדריכי קבוצות אשר ביום זה מעבירים פעולות לחניכים מכיתה ד-ח' על פי
נושאים חודשיים שגם אותם הנוער בוחר וחלקם אחראים על תפעול הסניף
פרויקטים לקהילה ואירועי שיא ,זה המקום בו החבר'ה מקבלים הזדמנויות
להכיר וללמוד כישורי חיים שאינם פתוחים בפניהם ביום יום.
בימי חמישי הנוער מגיע ליום שבו אנו עורכים ישיבות צוות ולאחר מכן
עוברים לפעילות שאני בשיתוף פעולה עם הגרעינר של הסניף מעבירים.
הגרעינר שלנו נדב הררי במקור מכפר אורנים מגיע אלינו מקומונת תלמי
אלעזר שהיא אחת מבין  8הקומונות שיש ברחבי הארץ.

לאורך השנה יש לנו טיולים ,ימי שיא ,קורס מדצי"ם ועוד המון פעילויות
משותפות עם ועדת תרבות .פעילויות אלו כרוכות בהכנות ,חשיבה,
תכנון וביצוע מושקע ומלא מוטיבציה .כמו הפנינג פורים ,שבועות וכו'.
מקווים לראותכם בקרוב,
 13.10פעולה ראשונה.
 15.10טקס פתיחת שנה בשעה  19:30בדשא בבית העם של חיבת
ציון .כולם מוזמנים!
 23-24/10טיול פתיחת שנה בהרי ירושלים ,ההרשמה החלה!

מהרפסודיה בכנרת בחופשת סוכות 2015

עידכונים משולחן המועצה האזורית:
 .1פינוי פחים -חזרה לפינוי הפח החום לפסולת האורגנית  -אחת
לשבוע כמדי שנה ,עם התקררות מזג האוויר ,המועצה חוזרת
בחודש אוקטובר לפינוי הפסולת האורגנית מהפחים החומים
אחת לשבוע .תיגבור הפינוי פעמיים בשבוע מתקיים בחודשי
הקיץ החמים בלבד .מתאריך  11.10.2015המועצה מפנה את
הפח החום אחת לשבוע בלבד .התושבים מתבקשים להציב את
הפח החום ליד הפח הירוק בגומחה/במסתור/במקום הנגיש
לפינוי .תכנית ימי פינוי מעודכנת לחורף תפורסם בשבוע הקרוב.
 .2סיוע משפטי -הקליניקה לסיוע משפטי האגף לשירותים
חברתיים והמרכז האקדמי שערי משפט שמחים להודיע על
המשך פעילות הקליניקה לסיוע משפטי .בקליניקה ניתן לקבל
מידע ,הדרכה וטיפול בפניות בנושאים מגוונים כגון :יחסי עובד -
מעביד ,הוצאה לפועל ,תביעות קטנות ,דיני חוזים ,הגנת הצרכן ,
יחסי אזרח -רשות ועוד .....השירות ניתן ללא תשלום ע"י
סטודנטים למשפטים מהמרכז האקדמי "שערי משפט" בליווי
צמוד של עו"ד .הקליניקה תפעל בבניין המועצה .
לתיאום פגישה ניתן ליצור קשר בטלפון 09-8981525 :או בדוא"ל
varda@hefer.org.il
 .3דרושים  -דרוש/ה למחלקת איכות סביבה תברואה וקיימות –
במוא"ז עמק חפר ,דרוש/ה למילוי מקום של כ 10 -חודשים,
מ"מ מרכז/ת תחום פסולת ומיחזור וטיפול במפגעים סביבתיים .
עבודת משרד ושטח ,כחלק מצוות במחלקת איכות סביבה
תברואה וקיימות ,בכפיפות למנהלת המחלקה .עדיפות לבעלי
ידע ו/או ניסיון בתחום איכה"ס .חובת אחזקה ברישיון נהיגה
וברכב .ניתן לשלוח קורות חיים למיכל ארנולד באגף משאבי
אנוש, .michal@hefer.org.il

משפחה מתארחת -סימה ורפי פרץ
סימה ורפי הגיעו לחרב לאת מנתניה בשנת  1997וביתם נמצא ברחוב האורן.
הם הגיעו למושב בעקבות הוריו של רפי שהיו מראשוני הישוב .אחיו של רפי הינו
ניסים פרץ האחראי על מוני המים של הכפר .למשפחה יש  4ילדים אותם הם
מארחים בכל סוף שבוע וכמובן בחגים .אז הבית מתמלא בילדים ונכדים רבים.
ובנוסף סימה ורפי מארחים משפחה של עולים מרוסיה .משפחת העולים באים
לארוחות חג( .כל הכבוד!) סימה תמיד עובדת עם ילדים בגננת וכיום היא מנהלת
צהרון של ילדי גן חובה-כתה ד' בחדרה .רפי הינו פנסיונר ובעברו היה נהג
מונית .ומי הילדים? אווילין  -שגרה באבן יהודה ולה  3ילדים .דרור  -הגר באלפי
מנשה ולו  3בנות .שרית –גרה בחדרה ולה ילד אחד .ושי הבן הצעיר ,גר בקרית
השרון שבנתניה ולו בת אחת .אם ספרתי נכון 8 -נכדים -בריאות לכולם.
וכמובן הכלבה דולי -מסוג פקינז

מתכון משובח של סימה
עוף בזיתים
 4חלקי עוף 1 ,בצל קצוץ 1 ,עגבניה מרוסקת
 1קופסת זיתים מגולענים 1 ,כפית פפריקה
 3כפות שמן  1/4כפית כורכום 1 .כוס מים
(אין צורך במלח)

הכנה .1 :מטגנים בצל 2 .מוסיפים את העוף ומטגנים היטב עד
שנעשה זהוב משני הצדדים .3 .שוטפים את הזיתים היטב (מספר
פעמים) .4 .מוסיפים את הזיתים לסיר .5 .מוסיפים תבלינים.6 .
הוספת מים ועגבניה מרוסקת .7 .מביאים לרתיחה .8 .החלשת האש
והמשך בישול לעוד שעה.
ניתן להגיש עם אורז או פתיתים.

פעילות ניווט משפחתית בסימן זהירות בדרכים
נפגש ביום שישי  16.10בשעה  13:00בדשא של הספריה
בחיבת ציון.
כל משפחה תקבל מפה וכתב חידה ותצא למסע בין נקודות
ציון שנבחרו בכדי לספר לנו את סיפור המקום בו אנו חיים.
בסיום הפעילות נתאסף במגרש הכדורסל לפעילות
חוויתית עם קבוצת כדורסל ששחקניה הינם נכים על
כסאות גלגלים  .ויחד עם זאת אלופים עולמיים  .הם יזמינו
את הנוכחים למשחק משותף  .כל זאת במטרה להדגיש
את נושא הזהירות בדרכים.
דוכן אוכל בתשלום יוצב בדשא
אתם מוזמנים לעשות את הדרך שבין הנקודות ברגל ..באופניים...ובכל דרך

אחרת שתרצו .
(למי שאין אופניים ומעוניין לעבור את הדרך ברכיבה ,ניתן
לשכור אופניים ממוזיאון האופניים בחרב לאת אצל
אלון וולף )050-9199866

תודה לשירלי
זיסהולץ
על שלטי
החוצות-בטיחות
בדרכים שהיא
עיצבה עבורנו

כמו עשב בניסן -להקת העוגן במופע נוסטלגי
מופע מרגש של שירים מקוריים לצד שירים מוכרים ואהובים .בביצוע
 14זמרי וזמרות הלהקה ובליווי הרכב של  7נגנים .העוגן מזמינה
אותך לקחת חלק בערב מיוחד זה ,שכל הכנסותיו תרומה לעמותת
ישראלס ,ומוקדשות למלחמה ב -ALSולפיתוח תוכניות תמיכה
לחולים בה .לרכישת כרטיסים באתר עמותת ישראלס אולם התרבות
בקיבוץ העוגן מוצ"ש  17.10.2015שעה (20:30התכנסות ( 20:00
טלפון04-8252233 :

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

מהדורה פנימית של חרב לאת

