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כ'ז אלול

בשנה הבאה /א .מנור
בשנה הבאה נשב על המרפסת
ונספור ציפורים נודדות.
ילדים בחופשה ישחקו תופסת
בין הבית לבין השדות.
עוד תראה ,עוד תראה
כמה טוב יהיה
בשנה ,בשנה הבאה.
ענבים אדומים יבשילו עד הערב
ויוגשו צוננים לשולחן.
ורוחות רדומים ישאו אל אם הדרך
עיתונים ישנים וענן.
עוד תראה ,עוד תראה...
בשנה הבאה נפרוש כפות ידיים
מול האור הניגר הלבן
אנפה לבנה תפרוש באור כנפיים
והשמש תזרח בתוכן.
עוד תראה ,עוד תראה...

חרב לאת הוצאה פנימית

30.9.2016

משולחנו של הועד המקומי
חלפה שנת תשע"ו ואנו עומדים בפתחה של שנה חדשה ,תשע"ז ,נעצור לרגע ,נסתכל לאחור ,נראה מה עשינו
וכמובן זה רגע מצוין להסתכל קדימה ולתכנן את השנה הקרובה.
בשנת תשע"ו עסקנו בנוסף לפעילות השגרתית (איסוף גזם ,פינוי פסולת מוצקה ,מחזור ,גינון ותחזוקה שוטפת)
הסתיימו עבודות הפיתוח של ההרחבה החדש ואפשר לראות את התחלת הבניה של הבית הראשון בה
ובמקביל הסתיימה בניית מגרש הספורט החדש.
התחלנו תהליך חברתי/תרבותי שעורר ועודד כוחות צעירים להירתם ולהפיק את אירוע יום העצמאות שהיה
לדעת רבים אירוע מצוין ,הצלחתו של לילה לבן בשיתוף שכננו והשבוע הכנת "שנות טובות" .כמו כן ישנה גם
פעילות תרבות משותפת קבועה עם חיבת ציון בחנוכה ופורים.
העיתון שלנו בן שנה וזו באמת שמחה גדולה – תודה מאד גדולה לעירית העורכת שטורחת ועובדת כל שבוע
מחדש .בעתון יש מדורים קבועים ואנו רוצים מאד להודות לכותבים המסורים – רותי שגיא על "משפחה
מתארחת" ,תמר שפיגל שניר על "מספרת ואופה" ,איתן בן אריה על "שישי אישי" ,אנו מחפשים עורך/כת
נוסף לעיתון שיחבור לעירית לעריכה.
כאן ההזדמנות לומר תודה לכמה תושבים נהדרים אשר מתנדבים ומתמידים לאורך כל השנה:
זיוה וייסמן על פעילות בנושא הגיל השלישי – באהבה ובהרבה מחשבה .הפעילות כוללת הרצאה פעם בחודש
במועדון ,קניית מתנות בראש השנה ופסח.
ברכה שפיגל – מתנדבת בספריה שנים רבות .מהספרייה ברופין "קופצת" לספרייה בחיבת ציון.
לאבי כץ – על טיפול בנושא חברת קדישא
לוועד בית הכנסת – יחיאל שרעבי ,יוסי נאמן ,רוני עמרן.
השבוע הוקם גן כושר חדש ליד מגרש הכדורסל ,מייזם זה הופק ע"י חברי הוועד מאיה קוזוינר ונחשון חננאל.
מתוכנן אירוע פתיחה חגיגית לכבוד כך ,נשמח לקבל מכם רעיון לפתיחה גן הכושר.
בשנת תשע"ז הבאה עלינו לטובה אנו נעסוק בהמשך הפיכת בריכת המים אשר ליד מגרש הספורט למועדון
לחבר.
נעסוק בשנת ה  70של חרב לאת – בחול המועד סוכות נתכנס לערב בו נחליט ביחד איתכם איך נחגוג את
שנת ה  .70תתפרסם הודעה על מועד המפגש ואתם מוזמנים להגיע ולהציע רעיונות!
כיום אנו פועלים לשדרוג תאורת הרחוב בישוב לתאורת לדים ובשלב זה נבדקות חברות שונות והצעות המחיר
שלהן.
שנת הלימודים תשע"ז נפתחה בתחילת החודש ,מספר התלמידים מחרב לאת מתחלק כדלקמן:
בגני המועצה לומדים  26תלמידים ועוד  5במסגרות אחרות,
בבית הספר היסודי לומדים  76תלמידים ועוד  5במסגרות אחרות,
בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה לומדים  65תלמידים,
אין לנו נתונים לגבי הילדים הנמצאים בפעוטונים.

 נזכיר לכם שאנו הוועד המקומי מקיים קבלת קהל – בימי שלישי בחדר הישיבות ליד תאי הדואר בין
השעות  ,18:00-19:00נשמח לפגוש אתכם.
 פינוי מיכלי האשפה בחגים יתבצע בימי שלישי במוצאי החג!
 שימו לב בפארק התעשייה עמק חפר מחלקים דוחות חניה ע"ס  ₪ 250לכן מאד כדאי להחנות את
הרכב במקומות המיועדים לכך – .הערה זו הובאה באדיבותה של ברכה שפיגל.
 כל מי שמעוניין להתעדכן בפעילות המועצה האזורית עמק חפר מוזמן להיכנס לאתר המועצה בלינק
הבא:
/http://www.hefer.org.il
בברכת שנה טובה ,חברי הוועד המקומי

לכבוד חג ראש השנה ילדי שנת המצוות הכינו אגרות ברכה ויצאו לחלק שי לוותיקי היישוב.
בכל שנה מחד זהו מפגש מרגש המאפשר קשר בין הדורות.

דיווחים מאתר המושב /http://www.herevleet.org.il
להלן מספר נתונים על השימוש באתר האינטרנט של המושב מאז ראש השנה הקודם (12
חודש אחרונים) שנאספו באדיבותו של גיא שחר:
 .1כ  80כניסות לאתר בשבוע בממוצע.
 .2ממוצע של  2.3דפים למשך דקה ורבע באתר.
 .3לאתר נכנסו מהמדינות הבאות 65% :מישראל 9% ,מארה"ב 6% ,מבריטניה .מדינות
נוספות :רוסיה ,סין ,ברזיל ,יפן ,גרמניה ,איטליה.
 .4איך גלשו לאתר 74% :במחשב 24% ,בטלפון הנייד 2% ,בטאבלט.
 .5איך הגיעו לאתר של המושב 50% :בחיפוש 37% ,הופנו מאתרים אחרים 13% ,הקישו
ישירות את כתובת האתר .פחות מ  1%דרך רשתות חברתיות.
 .6מה 8-שהגיעו דרך פייסבוק  4 -הגיעו ישירות לדף המיחזור  -כנראה כדי לבדוק מועדי
פינוי פסולת.
 .7תוכנות גלישה 77% :כרום (גוגל) 8% ,ספארי (אפל) 7% ,אינטרנט אקספלורר5% ,
פיירפוקס.
 .8מערכות הפעלה 42% :ווינדוס 28% ,מקינטוש 18% ,אנדרואיד.
 .9מכשירים ניידים בשימוש:
אייפון ,28%
,LG G3 8%
%ֵֵֵֵGALAXY S5 8
אייפד 5%

GALAXY S4 4%
לכבוד יום הולדת שנה לעתון שלנו יצאנו לפגוש כמה מקוראינו ולראיינם "קלות"
פגשנו את:
פולה קוצ'ינסקי -את קוראת את העיתון?
קוראת ונהנית
מה את אוהבת?
את מדור העוגות ,אמנם לא אופה אבל נהנית לקרוא ולראות .את הכתבות של רותי משפחה מתארחת.
יש מה לשפר? להוסיף? חסר לך משהו?
מה שיש מספק.

ברכה שפיגל – את קוראת את העיתון?
קוראת ונהנית נחמד לקבל אותו ביום שישי .גם אם אנחנו בסרט ,אנחנו לא מתאפקים לחכות עד שנגיע
למחשב בבית וקוראים דרך הטלפון.
מה את אוהבת?
את המדור של רותי .את המדור של תמר ,לא מכינה אבל נהנית לקרוא .מקבלת טעימות מתמר כשהיא
ורננה מכינות לחלופין.
עדי לבקוביץ -את קוראת את העיתון?
קוראת ונהנית.
מה אוהבת?
עדכונים ,מדור של תמר.
מה עוד?
שמחה לשמוע שהתושבים שלא משתמשים באינטרנט מקבלים מהדורה מודפסת (שחור/לבן) כל יום ראשון
ממלכה.
(תדעו שכולם מקבלים אין שחרורים...הערת מראיין)
ליאור קום המזכיר והרב"ש-קורא את העיתון
אוהב את הצילומים של אריק ואיתן
הצעות -שתהיינה יותר דעות אישיות ותגובות מהקהל .חושב שכדאי שאנשים שיש להם עסקים במושב
יפרסמו מדי פעם ,יספרו ויכירו לתושבים את עסקיהם.

גיא שחר-
מנוי על העתון ונהנה
מדורים שאוהב :משפחה מתארחת ,תמונות של איתן

אליזבט חגבי -את קוראת את העתון?
איזה עתון ?
העתון שיוצא כל יום שישי מדי שנה במייל המושב
לא מקבלת
מה?!
בואי נרשום את המייל שלך ומהשבוע תתחילי לקבל.
נשאל אותך בשבוע הבא איך היה

"מבצע מדליק"
לאור הצלחת המבצעים הקודמים
גם בחג הזה כולנו מקפידים:
בשני ערבי ראש השנה
כל תושבי חיבת ציון וחרב לאת
מדליקים את תאורת החוץ והגינה
בכל החצרות משעות הערב ועד שעות הבוקר

ליאור קום ,רכז ביטחון
חיבת ציון חרב לאת

28.9.16

לתושבי חרב לאת וחיבת ציון

שלום!

בערבי ראש השנה הבאים עלינו לטובה ,יוארכו שעות השמירה והשערים יסגרו מוקדם מהרגיל.
 ביום א' ,2.10.16 ,ערב א' ראש השנה ,ינעלו שערי המושבים בשעה  .18:30לא יחול שינוי
במועד פתיחת השערים (בבוקר).
 ביום ב' ,3.10.16 ,ערב ב' ראש השנה ,ינעלו שערי המושבים בשעה  .19:30לא יחול שינוי
במועד פתיחת השערים (בבוקר).
סגירת השערים כוללת גם את נעילת השער החשמלי בחרב לאת ועל כן לא תתאפשר פתיחתו
באמצעות הטלפון.
מעבר לתוספת שעות שמירה ,יש צורך בשיתוף הפעולה של כל אחד מכם בנעילת ביתו ,רכושו
ורכבו ,הפעלת אמצעי הגנה דוגמת אזעקות ומצלמות והשתתפות ב"מבצע מדליק" כדי לסייע
במאמץ האבטחה בלילה זה.
לתושבים הנעדרים מביתם ,וביתר שאת לאלו שבבתיהם אמצעי מיגון דלים ,מומלץ לקחת איתם
חפצים יקרי ערך דוגמת מחשבים נשאים ,טאבלטים טלפונים ניידים וכיו"ב.
לתשומת לבכם ,בכניסה הראשית שבחיבת ציון צפוי עומס בשל בדיקת הרכבים הרבים ,אבקש את
התחשבותכם וסבלנותכם כלפי השומרים העושים מלאכתם נאמנה .נא עדכנו בעניין זה גם
אורחים ומבקרים.
להזכירכם ,אני זמין לפניותיכם בכל עת.
ניתן לפנות גם לסייר לקבלת מענה בשעות פעילותו כמפורט מעלה.

מירס רב"ש053 - 5700153 :
נייד סייר054 - 6925202 :
בברכת שנה טובה ושקטה,
ליאור קום ,רכז ביטחון
חיבת ציון

חרב לאת

עוגת דבש בניחוח הודי
שנה חלפה לה ושנה חדשה עומדת בפתח .לרגל החג אני מציעה לכם עוגת דבש מיוחדת במינה .זה לא
סוד שאצלנו במשפחה אוהבים לטייל .את ירח הדבש שלנו בילינו במזרח הרחוק ,וחזרנו עם טעם של עוד.
הניחוחות ,הצבעים והטעמים שפוגשים שם לא דומים לשום דבר אחר .החלטתי לשלב את אותם הטעמים
בעוגת הדבש .מאחלת לכם שנה טובה ומוצלחת ,שנה שבה תנסו מתכונים חדשים ותיהנו מטעמים שונים.
מצרכים:
הכמות מתאימה ל 2-תבניות אינגליש קייק או תבנית עגולה בקוטר  24ס"מ.
 2.5כוסות קמח תופח
כפית אבקת סודה לשתייה
 4ביצים
כוס שמן
כוס סוכר
כוס דבש
 2כפיות קינמון
כפית ג'ינג'ר טחון
מעט ציפורן – לא חובה ,רק אם אוהבים
כוס תה צ'אי מסאלה מוכן וחם
אופן הכנה:
מחממים תנור ל 160-מעלות.
מנפים יחד קמח תופח ואבקת סודה לשתייה בקערה גדולה.
טורפים בקערה נפרדת ביצים עם שמן (כדאי למדוד את השמן לפני הדבש ,באותה כוס מדידה ,כדי שהדבש
יחליק החוצה) ,דבש ,סוכר ,קינמון ,ג'ינג'ר וציפורן.
יוצרים גומה בתערובת הקמח ,ויוצקים אליה את הנוזלים .מערבבים רק עד לקבלת תערובת אחידה ללא
גושים .יוצקים את התה הרותח לתערובת ,וטורפים היטב לקבלת בלילה אחידה ודלילה.
יוצקים מיד את הבלילה לתבנית משומנת .מקפידים שגובה הבלילה לא יעלה על שני שליש מגובה הדפנות,
כי העוגה תופחת מאוד במהלך האפייה .אופים  45-40דקות ,עד שקיסם הננעץ במרכז העוגה יוצא יבש
כמעט לגמרי .ניתן לעטר באבקת סוכר להשלמת המראה החגיגי.
בתאבון ,שנה טובה!

שיהיה לנו חג שמח..
תודה על הרחובות הנקיים ,לוח המודעות המקושט ברכות ועל כל מי שבא לפעילות הכנת
אגרות הברכה .כמה טוב להפגש.....

"אלוהים יקר! כל מה שאנחנו מבקשים לשנה החדשה זה חשבון בנק שמן
וגוף רזה .
נודה לך אם לא תבלבל בין שני הדברים כמו בשנה שעברה".

