עיתון מס' 5

יום תמים התבונן ההר הגדול
בידך הקטנה המעשבת.
יום תמים היטה ההר אל שירך
אוזן גדולה ,קשבת.
ובערב ליווה בצללים ארוכים
את שובך.
אז עלתה מחשבה פתאומית בלבך
כי ההר אוהבך.
יהודית כפרי

23.10.2015

בטחון
הסיירים שלנו עוסקים בכל העת ואף בלילות בבדיקת וסריקת גני הילדים ,אתרי
הבניה השונים ,מרכזי הכפרים וגני השעשועים .וכן כל תחנות ועמדות ההסעה.
השבוע ,כחלק מהסריקה השגרתית בלילות ,התגלה חפץ חשוד בתחנה בחרב
לאת .האיזור נסגר וחבלן משטרתי נקרא למקום .לאחר בדיקה באמצעות
הרובוט נמצא בתיק חפץ חשמלי והרובוט פוצץ אותו.
שלוחה מכאן תודה לעירנות ולמקצוענות .לליאור קום ולכל העוסקים במלאכה.

תרבות

תנועת הנוער פתחה שנת פעילות

ביום חמישי שעבר נפתחה שנת הפעילות בתנועה בסניף חלח"צ.
המופע היה הפעם על פי ספור ספר הג'ונגל בו בלו הדב (רועי סמואל)
ומוגלי (אלון כץ( הנחו את הערב והובילו אותנו בנבכי הג'ונגל בו
פגשנו את קבוצות החניכים בגילאים השונים ואת כל צוות השכבה
הבוגרת בתפקידיו השונים.
הטקס היה מצחיק ,מושקע ומרגש.

ניווט משפחות וספורט הנכים

חגי זהר מספר על החוויה המשפחתית:
בשישי שעבר יצאנו לנווט עם בננו עמית והחברים .אירוע שלשמחתנו אורגן
במשותף לתושבי המושב שלנו -חרב לאת ולחברינו מחיבת ציון.
לאחר הסבר קל שקבלנו אודות כללי הניווט  ,יצאנו לנווט ובכל נקודה פגשנו
בחבר המושב שידע לספר לנו על המיוחד בה.
בהחלט מרענן ומלמד והילדים כולם התרגשו מאוד בכל מפגש שכזה.
מפגש הסיום עם קבוצת שחקני הכדורסל הנכים ,היה מבחינתנו מיפגש מדהים,
שובר מחיצות ומלמד כאחד .קבוצת האנשים שפגשנו ,הדרך בה בחרו לקרב
את כולנו לשיחה חופשית פתוחה וגלויה על הנכות שלהם והיכולת שלהם
לראות את חצי הכוס המלאה ,השאירו בי רושם גדול.
בסיומו של המפגש כולו הרגשתי שעברתי חוויה מאוד חזקה ומעוררת השראה.
תודה לצוות התרבות חלח"צ על החשיבה המקורית והארגון המופלא.

תודה לגינה שוחט ,לטובה בנגר ,לישראל אינסלר ולגילת בן אריה

יוצאים לדרך עם כתבי חידה

מוצאי שבת 7.11.2015
בשעה 20:30
במועדון חרב לאת
הרצאה :אור הלר -כתב צבאי
בהרצאה תערך סקירה אסטרטגית על הקשרים :
בין עזה – ללבנון ,החיזבאללה – והחמאס.
איראן -ומצרים.
 מה הם האתגרים הביטחוניים כיצד ישראל מתמודדת עימם?
 כיצד צה"ל נערך למלחמת לבנון שלישית?
 האם ניתן למצח ארגוני טרור?
 כיצד השתנה אופי המלחמות שישראל מנהלת בעשרות השנים
האחרונות?
ההרצאה מלווה בקטעי כתבות הממחישות את מורכבות הבטחון הלאומי
בישראל.
אור הלר הינו הכתב הצבאי של ערוץ  .10הוא עיתנאי הכותב באופן קבוע
באתר מעריב ,בעיתון גלובס ובאתר israeldifense
עלות  40-ש"ח

קבוצת לימוד בפרשת השבוע
מחפשים תוכן נוסף לשבוע העבודה העמוס?
מתגעגעים לסיפורי התורה? רוצים להיפגש עם השכנים ליותר מאשר
"שלום" בכפריה? הצטרפו גם אתם לקבוצת הלימוד בפרשת השבוע
בבית הכנסת של חרב לאת.
הלימוד יתקיים בימי שני בשעה  ,20:30החל מה, 26/10-בהנחיית
מאיר צרי ,רב כפר הנוער תו"ם .גברים ונשים ,מבוגרים וצעירים,
תושבי חרב לאת וגם מהישובים הסמוכים מוזמנים! כדאי להביא
תנ"ך.

משולחן המועצה:
 .1שלוחת משרד הפנים לא תפעל עד  31.12.2015הודעה תמסר על
פתיחה מחודשת.
 .2הזמנה ליוצרים מעמק חפר בתחומי ההגות ,שירה,יצירה פלסטית
להשתתף במוסף התרבות מצ"ב רוח .פרטים בטלפון 0549290060
adizavit@gmail.com
 .3הודעות נוספות מתפרסמות תדיר באתר הכפר.

הוצאה פנימית.

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

