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כשאלוהים אמר בפעם הראשונה/נתן זך
כשאלוהים אמר בפעם הראשונה יהי אור
הוא התכוון שלא יהיה לו חשוך .
הוא לא חשב באותו רגע על השמיים
אבל העצים כבר התחילו מתמלאים מים
וציפורים קיבלו אויר וגוף .
אז נשבה הרוח הראשונה אל עיני אדוננו
והוא ראה אותה במו עיני ענן כבודו
וחשב כי טוב .הוא לא חשב באותו רגע
על בני האדם ,בני אדם לרוב .
אבל הם כבר התחילו לחשוב על עצמם בלי עלים
וכבר החלה מתרקמת בליבם
מזימה על מכאוב .
כשאדוננו חשב בתחילה על הלילה
הוא לא חשב על שינה .
כך ,כך אהיה מאושר ,אמר בליבו האלוהים הטוב .
אבל הם כבר היו לרוב
אלוהים הטוב.

חרב לאת מהדורה פנימית

בשעה טובה יש לנו קבוצת פיסבוק בשם חרב לאת .מוזמנים להצטרף
ולפרסם בקשות רצונות ,ושיתופים .יפורסם מידע של המושב ופרסומי
מועצה .גל ארד מנהל הקבוצה.
 פינוי גזם -תאריכי פינוי הגזם הוצגו בפייסבוק ובאתר הכפר.
 מועצה אזורית עמק חפר:


שלוחת משרד הפנים לא תפעל במועצה עד התאריך  . 1.2.16על חידוש הפעילות
בשלוחה תבוא הודעה.

 בג"צ קבע היום :בתכנית הגז שכבר אושרה יש פגמים .המועצה הארצית חייבת לתת
עדיפות לטיפול הגז בים החלטת בג"צ שפורסמה היום מחזירה את נושא הטיפול בגז
למוסדות התכנון .המדינה ביקשה לתת עדיפות להחלטות המתכנן ובתוך כך
האפשרות לטיפול בגז ביבשה ,היום בא בג"צ וקובע כי יש להחזיר את תכנית הגז
לוועדות התכנון .


מיגון מבנים -המועצה מפרסמת שמות של חברות המתמחות במיגון מבנים .למי
שמתעניין ,יש פרטים אצל עליזה קוניאק במועצה במוקד .107

מבצע סילבסטר -המרכז הקהילתי מחפש מתנדבים אשר יפעלו בשיתוף עם מרכז
הצעירים ומשטרת התנועה  .המתנדבים יעמדו במקומות מרכזיים ויחלקו שי
מתוק לכל מי שיעבור את בדיקת האלכוהול בשלום....יום חמישי  31.12בין
השעות 23:00-02:30
פרטים אצל גל כהן דגן מנהלת המטה לבטיחות בדרכים 098981636
gale@hefer.org.il

ביום שלישי  29.12.15בשעה 18:00
במועדון בחרב לאת
לקפה ,מאפה ומפגש חברים.

הפעם נשמע את אייל בר טוב .

נושא ההרצאה ":הטבע שסביבנו בראי
המצלמה"
אייל ברטוב הוא צלם טבע ישראלי .ברטוב הוא צלם סטילס
ווידאו ובמאי סרטים ,המתמחה בנושאי הטבע ,הזואולוגיה
והאנתרופולוגיה .הוא מצלם ומפיק סרטים באורך מלא עבור
הנשיונל ג'יאוגרפיק וכן עבור ארגוני טבע וסביבה בישראל.

נשמח לראות את כולכם
הועדה המארגנת

"הרגל הוא לא משהו שאפשר להשליך החוצה דרך החלון; ניתן רק
לשדל אותו מטה צעד אחר צעד"

מרק טווין -

