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נשל הנחש/מאיר אריאל
שוב אני מוצץ גבעול
תחת גשר מט ליפול
כשמעלי העגלות בתנועה מתמדת
שוב אני מתחיל לשאול
מה לרצות מה לאכול
כשהנמלה העניינית אותי מודדת .
אחת לאיזה זמן מוגבל
אני נשמט אביון ודל
ממירוץ הכרכרה המשתקשקת
נפלט משצף מעגל
וכמו שוקע תחת גל
כשההמולה הסחרחרה אט מתרחקת .
ואבא תמיד אומר
תעזבנו יום יעזבך יומיים
העגלה נוסעת אין עצור .
קפצת ממנה היום
חלפו שנתיים
והנה נשארת מאחור .

חרב לאת הוצאה פנימית

ברוכים הבאים:
משפחתה חדשה הגיעה לחרב לאת-
משפחת בן אהרון הגרים ברחוב האלון.
אורי ואלי בן אהרון ,ובנותיהן התאומות בנות ה 18-תמר ומאיה.
אנחנו מאחלים קליטה מהירה ,ומבטיחים שיש לכם שכנים נפלאים!!!

מזל טוב-

לשרית ואמיר לבקוביץ-כהן-רם ,ברכות עם הולדת
הבת .ברכות לאחים ולכל המשפחה המורחבת.

לתושבים שלום,
נושא חדש שעלה השבוע על שולחננו – תחנת מעבר לפסולת של חדרה שהוקמה
בסמוך למיקום הישן של יד אבשלום .בין צומת פארק התעשיות חפר לכביש 9
מזרחית לכביש  .4את הידיעה קבלנו ע"י גזיר עתון שנשלח אלינו .מיד פנינו
למועצה ולפניכם התשובה .תחנת מעבר כזו למרות ששוכנת על אדמת חדרה
ממוקמת בקרבה לישוב ועלולה להביא מפגעים כגון ריח רע וזבובים .לכן למי מכם
התושבים שנושא זה חשוב עבורו אנו רוצים להקים מטה פעולה בנדון .ולשם כך
אתם מוזמנים ביום שלישי  26/7בשעה  18:00לחדר הישיבות ליד תאי הדאר.
תשובת המועצה:
. 1זה מדאיג
 .2זה ממוקם בצומת כביש  9עם כביש  .4לחלוטין שטח חדרה ללא אפשרותנו להשפיע .
 .3משרד הגנת הסביבה מעורב ובודק כל האישורים ,השלכות ועוד .
. 4מבדיקת פקחים שלנו מדובר במקום ריכוז פסול .ממשאיות דחס והעמסתו על פולטריילרים
להובלה לאתרי הטמנה כגון בנגב .

מפגש לקראת פתיחת המרפאה האזורית בגבעת חיים איחוד
בתאריך  4.9.16צפוייה להסגר המרפאה שבחיבת ציון ובמקומה תפתח המרפאה האזורית "לב הפרדס"
בגבעת חיים איחוד
 המרפאה החדשה תהיה פתוחה שישה ימים בשבוע ובחלק מן הימים גם אחר הצהרים. התושבים יוכלו לבחור אחד הרופאים ממרפאה זו או ממרפאות אחרות או ,לחילופין ,להמשיך עם ד"רהילמן במרפאת "שרונים" שליד משמר השרון.
 במרפאה יפעלו גם רופאי ילדים ,רופאת נשים ,טיפת חלב ,בדיקות דם ,בית מרקחת ,ביקורי בית לחוליםקשים ומרותקים לביתם (ע"פ החלטת הרופא).
 הסעות מהכפר למרפאה יהיו בתחילה פעמיים ביום ובהמשך על פי מידת השימוש של התושבים בהסעות.ההסעות תהיינה בעלות נמוכה .היתרה תהיה מסובסדת ע"י המועצה.
ביום רביעי ה 10.8.16 -בשעה  20.00יתקיים מפגש שאליו מוזמנים כל תושבי חרב לאת וחיבת
ציון .מוזמנים גם תושבים שאינם מתכוונים לעבור למרפאה האזורית החדשה וגם כאלה החברים בקופות
חולים אחרות .המפגש יתקיים במרפאה האזורית החדשה.
במפגש ישתתפו חברי מנהלת המרפאה ובראשם הרופא המחוזי ד"ר ריגלר ,חלק מהצוות הרפואי במרפאה,
נציגי המועצה.
בתוכנית:




הסבר מעודכן ומדוייק יותר על תקני הצוות הרפואי והצוות המינהלי ,שעות פעילות ,הסעות למרפאה
ועוד.
סיור במרפאה החדשה על חלקיה השונים.
מענה לשאלות התושבים.

אנא הגיעו בזמן כדי שנוכל להתרשם מהמקום ולקבל את כל המידע המעודכן.
הנחיות הגעה :מכביש  581פונים שמאלה לגבעת חיים איחוד ,בפניה הראשונה ימינה ,בכיכר ממשיכים
ישר ומיד מימין נמצא בניין המרפאה עם מגרש חנייה גדול סביבו( .המרחק מהכניסה לקיבוץ עד
המרפאה כ 200 -מ').
תושבים שזקוקים לעזרה בהגעה למפגש מתבקשים לצור קשר עם נציגי הועד המקומי
לפרטים נוספים הנוגעים לשינוי הצפוי ניתן לפנות לנציגת המושב בועדת ההיגוי של מרפאה ,נירה נוה
0503100934

בברכת בריאות טובה
ועד מקומי

רונית ורוני צבר
התארחתי אצל רונית ,רוני וילדיהם על המרפסת האחורית בביתם (ברחוב הדקל) .הערב היה קיצי,
החופש הגדול בעיצומו והירח כמעט מלא.
רונית ורוני עברו לגור בחרב לאת .הם רצו לגור במושב עם משק חקלאי כדי שיוכלו להיות קרובים
לאדמה ולהפריח אותה בעבודה משפחתית .סיבה נוספת ,ולא פחות חשובה ,הייתה האפשרות לשלוח
את הילדים לבית ספר שמאפשר לבחור לימודי מוסיקה מורחבים.
למשפחת צבר שלושה בנים,
יונתן – בן  ,16לומד בתיכון שחר במגמה למוסיקה ,מנגן פסנתר  -מכתה ב' וגיטרת בס  -מכתה ז'.
יונתן הוא שחקן בנבחרת כדור המים בגבעת חיים.
עידו – בן  ,13הולך לתנועה ואוהב לפגוש חברים .עידו מנגן בגיטרה חשמלית ולקח חלק בתוכנית
הטלוויזיה עם אבי סינגולדה .בעקבות הקשר שנוצר בין השניים ,עידו מוזמן לנגן במופע של סינגולדה
בזאפה בשוני ב  6לחודש אוגוסט .עידו מתאמן בקרטה אצל אלי אלפסי.
איתמר – בן  ,10עולה לכתה ה' ,מתופף על תופים ,מתאמן בקרטה ,שוחה בגבעת חיים ,אוהב לרכב על
אופנים ,להיפגש עם חברים וללכת לתנועת הנוער.
הילדים אוהבים לנגן ביחד וליצור מוסיקה בהרכב משפחתי .הם עובדים יחד עם אבא רוני בחצר ובכרם
וכן בחממת התבלינים שעידו יזם והקים .כספורט ,בני המשפחה אוהבים לרוץ .ובטיולים בארץ ,אוהבים
למצוא מקומות מסתור עם מים נובעים ולעשות שם פיקניק" .ונסיעות לחו"ל ?" לפעמים כולם יחד,
לפעמים ההורים כשמידי פעם רוני יוצא לטרקים לבדו ,במקומות שונים בעולם.
רונית ורוני הם חובבי מופעי סטנד-אפ ומופעי מוסיקה ,אין מועדון זאפה שאינם מכירים .במושב לוקחים
השניים חלק בפעילות התרבותית ,אוהבים לפגוש חברים ,לצפות בסרטי פעולה וסרטי איכות .על
טרנטינו הם שמעו ומכירים את מרבית מסרטיו וכמובן לא מתבלבלים כשנשאלים על הסרט "ספרות
זולה".
רונית ורוני הקימו בשותפות מלאה את ארגון "צבר" התומך ומלווה מערך של אשפוז חולים בביתם,
הנתמכים על ידי המשפחה והקהילה בה הם גרים.
רוני ליווה כרופא משפחה ,אחות שעבדה בקופת החולים וסירבה להיות מטופלת במחלקה האונקולוגית.
היא הזמינה את רוני ללוות אותה בסוף חייה בבית .רוני סיכם ניסיון זה ואמר" :הבנתי שאני מרגיש נוח
בסביבה של "ללוות אדם" .
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אדלר.בשנה הבאה היא מתכוונת להצטרף ללימודי עבודה סוציאלית.
במכוןאדלר.
הורים במכון
הדרכת הורים
ולמדההדרכת
ולמדה
בשנה הבאה היא מתכוונת להצטרף ללימודי עבודה סוציאלית.

הילדים הלכו כל אחד לחדרו ,אני סיימתי לשתות קפה ,רוני התחיל לסמס ,רונית ואני החלפנו חוויות..
ומה שנותר לי עוד לומר ,זה משהו מקומי "משלנו":
כבר מזמן גילינו את הכישורים שלך ,רוני ,כשחקן וכרקדן על בימות חרב לאת .גם המצלמה הקולנועית
מסתבר ,מכירה בכישוריך.
נראה לי שג'ימס בונד יהיה התפקיד הבא עם (הנערה) ,האישה שלצדך ,רונית.
(כמובן רק לאחר חגיגות ה  70של הישוב).
ראיינה ורשמה – רותי שגיא.

פאי פטריות ובצל
סלסלת פטריות שישבה במקרר וחיכתה שיאכלו אותה נתנה לי את ההשראה
למתכון .אם אין לכם פטריות טריות אבל יש לכם קופסת שימורים תוכלו להמיר את
הסלסלה בחצי קופסה.

מצרכים:
בצק:
 240גרם קמח
 100גרם חמאה
כפית מלח
ביצה
 2כפות מים
רויאל:
 250מ"ל שמנת לבישול
 150גרם גבינת קשקבל
 2ביצים
כף קמח
כפית אגוז מוסקט
מלח ופלפל
סלסלת פטריות
*בצל
אופן ההכנה:
במעבד מזון שמים קמח חמאה ומלח ומעבדים עד לקבלת תערובת פירורית .מוסיפים ביצה ומים ומעבדים
עד לאיחוד .יוצרים מהבצק דיסקית ,עוטפים בניילון נצמד ומניחים במקרר לשעה .לאחר מכן מרדדים את
הדיסקית ומניחים בתבנית פאי מתפרקת .דוקרים עם מזלג את הבצק ומניחים במקפיא לחצי שעה.
בזמן שמחכים מטגנים בצל ומניחים בצד להצטננות.
בקערה גדולה מערבבים את כל מרכיבי הרויאל.
מרכיבים את הקיש -על הבצק הקפוא מניחים את הבצל המטוגן ויווצקים את הרויאל  .אופים בתנור שחומם
מראש ל 170-מעלות כחצי שעה ,עד שהפאי מזהיב .בתאבון!

שבת

שלום.....

