עתון 47

ט"ו באב

19.8.2016

אולי אהבה  /מילים ולחן -ג'ון דנוור .לחן אהוד מנור
אהבה היא כמו אגם שקט ,
מקלט בסערה .
היא שולחת אור ותכלת ,
קרן חום בליל קרה
ובימים כאלה ,
כשהיא כבר לא איתך ,
זיכרון האהבה יהיה ביתך .
אהבה פתוחה כמו דלת
לאורך השנים ,
מזמינה אותך לגשת ,
לראות מה יש בפנים .
ואם הלכת לאיבוד
ולא מצאת שביל ,
זכרון האהבה אותך יוביל .
יש האומרים שאהבה טובה ומתוקה ,
ויש אומרים קשה היא ,ויש אומרים רכה .
יש האומרים שהיא איננה ,שמזמן אבדה ,
ויש האומרים שהיא הכל ואין עוד מלבדה .
ואולי היא אוקיינוס ,
מערבולת של כאב ,
כמו הגשם המכה לשווא ,
כמו רוח שצורב .
גם אם אחיה לנצח ,
אל כל חלום נשכח
זיכרון האהבה יחזיר אותך .

מה זאת אהבה?
קבלה ונתינה
(שולי חן)

מה זאת אהבה?
עדיין להתרגש מאוד
כשאני רואה אותה
נכנסת לחדר
(רוני צבר)

מה זאת אהבה?
לאפשר אחד לשני
לצמוח
(רננה וולף)

מה זאת אהבה?
זו המשפחה שלי
(יעל הורוביץ)

מה זאת אהבה?
כוח מרפא
(דנה נאהרי)

מה זאת אהבה?
"להסתכל לה בעיניים
ולהגיד :איתך אני
רוצה להזדקן"
(גל רונן)
מה זאת אהבה?
תמיד להעדיף להיות
במחיצתו
(ענת רונן)
מה זאת אהבה?
שמחה ,חדווה ,הנאה,
נחת ,סיפוק...
(שולה טסלר)

גל רונן

גל רונן

מה זאת
אהבה?
מה זאת אהבה בשבילי?
אהבה בשבילי היא המשפחה שלי .אני גם מאוד אוהבת
לבשל ולאפות לבני המשפחה ולחברים ..לנסות כל מיני
טכניקות ומתכונים חדשים .בנוסף אני אוהבת לטייל
בארץ ובעולם ,לצבור חוויות חדשות ולהכיר תרבויות
שונות( .תמר שפיגל-שניר)
מה זאת
אהבה?

רותי וגידי שגיא – לקראת ט"ו באב.
יום נישואין 23.10.1973
המקום :מושב מולדת  ,במשטח ליד בית העם.
השעה 11:00 :בבקר.
אורחים מלבד תושבי המושב – פחות מעשרים אורחים.
כיבוד :סנדביצים.
ליל כלולות – צהרי היום ,ב"סחנה".
אם תתבוננו בתצלומים בתשומת לב ,תוכלו לראות שהכלה רותי  -לבושה כמו כלה ,וגידי
החתן  -לבוש במכנסי קורדרוי ישנים ודהויים ,ונעול בסנדלים שהשאיל מחבר במושב.
גידי ואני נשאנו במלחמת יום הכפורים יום אחד לפני הפסקת האש .תחילה נאמר שביום זה,
ה  23לחודש ,הפסקת האש תהיה כבר בתוקף ,אך התוכניות שונו וביום זה נכבש החרמון.
באחד מימי הנישואין שלנו ,ברך אותנו בנינו יאיר (בשם שלושת ילדינו) ברכה מרגשת .בין
המילים החמות נאמר" :התחתנתם במלחמה וכל החיים מלחמה".
הימים שבין ראש השנה ליום הכפורים ,שנת  ,73היו עבורנו ימים מרגשים .גרנו בירושלים,
גידי קנה לי טבעת ,סיימנו להכין ולהדפיס את ההזמנות .אני הזמנתי שמלת כלה בבוטיק
בעיר והתחלתי במדידות .יום לפני יום הכפורים נשלחו ההזמנות ולמחרת פרצה המלחמה.
גידי שירת בפלס"ר שריון בצפון והשמועות שהגיעו היו מבהילות .אני המשכתי ללכת למדידות
של שמלת הכלה (נגד עין הרע) ,עמדתי מול המראה ובכיתי.

גידי לא התקשר אבל כעבור מספר ימים (שנראו נצח) ,קבלנו הודעה ממכר שפגש אותו
בצפון .לאחר המלחמה כששאלתי את גידי "למה לא טלפנת בימים הראשונים? ,מאוד דאגנו",
הוא ענה" :כי היה תור ארוך ליד הטלפון".
הודעתי לכולם שמסיבת החתונה מתבטלת ותתקיים רק חופה .גידי הצליח להשתחרר ליום
אחד והגיע לטקס עם שלושה מחבריו הקרובים ,ששרתו אתו עוד מימי הסדיר
בתי המלון היוקרתיים בארץ הציעו לזוגות שנשאו במלחמה ,לבוא ולהתפנק במלון (חינם).
גידי לא היה מוכן לשתף פעולה עם ה"עולם הבורגני" וכאלטרנטיבה ,נסענו לסחנה ,שהיה ריק
מאדם (מאוד מומלץ).
עד היום אני שומרת על ההזמנה של החתונה וכן על שמלת הכלה.
אם משהו רוצה לארגן לנו מסיבת חתונה ,במקום זו שהפסדנו  ,שייקח בחשבון שהשמלה
כבר לא עולה עלי .אז שקלתי  49ק"ג והיום –עליתי קצת במשקל .גידי ,אם יציעו לו היום מלון
מפואר הוא קרוב לוודאי יסכים בתנאי שתהיה בריכה  ,ג'קוזי ,וסביבה מרתקת לטיולים.

הודעות
 .1ניסים פרץ מוסר שביום ב' הקרוב  9:00-14:00תהיה הפסקת מים בכל המושב בשל
החלפת בוסטר.

.2
מסיבת פרידה למרפאה
לתושבים שלום,
ביום רביעי  14/9בשעה  19:00בבית העם של חיבת ציון
תתקיים מסיבת פרידה מהאחות רבקה שפרשה לגמלאות ומדר' הילמן שעוזב עקב סגירת המרפאה
מי מכם שרוצה לברך/לשתף/לספר משהו הקשור למרפאה מוזמן לעשות זאת ויש לתאם
עם אסתי לוטווק האחראית על ערב זה.
ניידesterdov.l@gmail.com 0527970540 :מייל:

 .3מפגעי רעש -לתושבים שלום,
השבוע פנה אלינו ניר פלוטקין מחיבת ציון ועדכן שהוא מוביל תהליך למניעת/הקטנת הרעש הנובע
מהאנגר  9בפארק התעשיות עמק חפר .מי מכם שרוצה להיות שותף בתהליך מוזמן לצור
קשר עם ניר(.באתר הכפר ישנם מסמכים נוספים הקשורים לנושא ולטיפול בו)
שלום לחברי ותושבי הכפר !
בשנתיים האחרונות פועל בפארק התעשיה בעמק חפר מועדון לילה בשם "האנגר " 90ומהווה מטרד
רעש קשה לתושבי הכפר ,בעיקר ברחובות אודים ו-דרור ,הפונים לפארק התעשיות .מפעילי המקום
מודעים לרעש שהם גורמים ומתחמקים בתירוצים שונים אך בתקופה האחרונה התנענו תהליך
משותף לגורמי רישוי ,אכיפה ושיטור שונים במטרה להפסיק את המטרד .תהליך זה החל לשאת
פירות והמפעילים מצאו עצמם מול חזית משותפת ומתואמת .המועצה נמצאת בניגוד אינטרסים
מסויים כאשר מצד אחד היא הרגולטור האמון על רישוי עסקים ומניעת מטרדי רעש ומצד שני היא
בעלת הנכס המושכר למפעילים .לאור המאבק המתפתח החלה המועצה להזהר ולהקפיד יותר על
מניעת המפגע .לקחתי על עצמי לרכז את הפעילות מול כל הגורמים כנציג הכפר והועד ואני מבקש
מכל חבר ,תושב ודייר לפנות אלי ולדווח על הרעש בכלל ובדגש על ליל שישי-שבת האחרון )31-31
יולי( .אתם מתבקשים גם לדווח למוקד המועצה ואף להתקשר למשטרה )מוקד ) 099במידת הצורך.
ככל שירבו הפניות תבין המועצה את חומרת הבעיה .אנו מנסים לתאם את הפעילות גם עם ועדי
הישובים הסמוכים -חרב לאת ,כפר הראה וגאולי תימן שגם הם סובלים ממפגע הרעש  .בברכת
לילות שקטים ובכלל .
לפנות אל ניר : 950-7647376 :טלפון nir.plotkin@gmail.com :

 .4עדכון הרב"ש
לתושבי חרב לאת וחיבת ציון שלום רב,
השבועות האחרונים מתאפיינים בשקט במושבים שלנו אולם היישובים שסביבנו ממשיכים לספוג פריצות
וגניבות באופן יומיומי.
להלן המאפיינים של האירועים בתקופה האחרונה:
בתי עסק  -בשבוע החולף נפרץ עסק בגח"א ונפרצה המכולת של מושב אמץ .אירועים אלה מצטרפים
לאירועים נוספים שהתרחשו בבתי עסק בעמק לאחרונה .מעבר למיגון עסקים חשוב לוודא כי מערכת
האזעקה מתריעה בפני הבעלים על הפריצה בזמן אמת.
דגש מיוחד יש לתת למיגון של כספות בבתי העסק.
רכבים – באיזורנו מסתובבות כמה וכמה כנופיות של גנבי רכב .בימים האחרונים נגנבו רכבים מאיזור
התעשיה של עמק חפר ,מכפר הרוא"ה ומאחיטוב .רכבים נוספים נגנבו מיישובים מרוחקים יותר .חשוב מאוד
להקפיד על נעילת הרכבים מאחורי שער או שרשרת .נא הביאו בחשבון כי בניגוד לעבר אין פעילות הגנבים
מצטמצמת רק לשעות הלילה.

גניבות חקלאיות – מלבד גניבות של בקר וצאן מתאפיינות הגניבות החקלאיות האחרונות בגניבת טרקטורים
וחומרי הדברה .במקרים רבים ניתן למנוע את אירועי הגניבה ע"י מיגון ראוי לכלים ולציוד החקלאי .נא
הקפידו בנושא זה.
אני ממליץ ללמוד מלקחם הכואב של יישובים שכנים ולוודא מיגון הרכוש טרם ינסו הגנבים את מזלם גם
במושבנו .להזכירכם ,רעשים חשודים ,נביחות כלבים חריגות והתנהלות חשודה ברחוב מצדיקות את הזמנת
הסייר לבדיקת המקום.
נייד סייר (בשעות השמירה בלבד)054 6925202 :
מעבר לכך גם אני זמין בכל שעה לפניותיכם
נייד רב"ש053 5700153 :
בברכה,
ליאור קום ,רכז ביטחון

חיבת ציון

חרב לאת

תושבי חרב לאת
שלום רב,
הצלחת יישובכם בהקפדה על הפרדת אריזות לפח הכתום
בביקורת שניה אשר נערכה בפחים הכתומים ביישובכם ,נמצא כי הרוב המוחלט של התושבים
מקפידים על הפרדת אריזות ראויה ונכונה לפח הכתום.
נמצאו מספר פחים בודדים שנפסלו לפינוי למשאית הפח הכתום ,עקב פסולת שאינה אריזות .פחים
כתומים פסולים אלו (התושבים קיבלו התראה על הפח) ,בודדו מהמשאית בכדי למנוע פגיעה בחומר
האיכותי המופרד בזכות מאמצי כלל קהילת היישוב.
המועצה מביעה הערכתה לתושבים אשר בחרו מרצונם לחיות באורח חיים מקיים ,כל זאת מתוך הבנה של
חשיבות הפרדת פסולת למיחזור בבתי התושבים.
ההתייעלות בנושא הטיפול המושכל בפסולת מאפשרת חיסכון משמעותי בהוצאות עבור פינוי פסולת.
חיסכון זה מנותב לתחומי חינוך ,הסברה וקהילה.
בברכת המשך שיתוף פעולה ירוק וסביבתי
מחלקת איכות סביבה וקיימות מועצה אזורית עמק חפר

אלפחורס
נגיסה באלפחורס היא בעיני כמו נגיסה בענן .האלפחורס כל כך רכים וטעימים ,נימוחים בפה מיד .הפעם
לכבוד ט"ו באב המתכון מלבב .אמנם קצת עבודה בהרכבת העוגיות עם המלית ,אבל אני מבטיחה לכם שלא
תתחרטו ,במיוחד כשתחפשו משהו לנשנש מול הטלוויזיה בערב..
מצרכים:
 200גרם חמאה
כוס סוכר
 3ביצים
שקית סוכר וניל
שקית אבקת אפייה
 500גרם קורנפלור
כוס קמח
צנצנת ריבת חלב
קוקוס
אופן הכנה:
במיקסר מקציפים סוכר וחמאה .מוסיפים את הביצים אחת אחת בזמן שהמיקסר עובד .לאחר מכן מוסיפים
את סוכר הוניל ואבקת האפייה .עוצרים את המיקסר ומנפים פנימה את הקורנפלור .אם לא תנפו עלולים
להשאר לכם בתערובת גושי קורנפלור וזה לא מומלץ ..מתקבל בצק דביק .לאחר מכן מנפים פנימה את
הקמח ומעבדים עד שהבצק אחיד .מרדדים את הבצק ,לא דק מדי בכדי שלא ישברו העוגיות בסיום האפייה.
קורצים לבבות/עיגולים /או כל צורה אחרת שיש לכם בבית .מסדרים על מגש ואופים בתנור שחומם מראש ל-
 175מעלות 7-10 ,דקות בלבד!! העוגיות צריכות להתייצב ולהשאר בהירות – לא זהובות!
הושיבו את בני המשפחה לעזור לכם לסיים את המלאכה – הילדים עכשיו בחופש וזאת תעסוקה נחמדה
וטעימה ..מורחים על הצד השטוח של העוגיה ריבת חלב (כמה שאתם אוהבים) וסוגרים בעוד עוגיה .את
העוגיה מגלגלים בקוקוס טחון – כדי שידבק למלית מבחוץ.
העוגיות נשמרות היטב בקופסה אטומה עד שבוע ..אם תצליחו לא לחסל אותן לפני ..
חג אהבה שמח ובתאבון!

שבת שלום לזיוה בן ארצי לכלבים ולכולנו

