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לכבוד הקיץ שהגיע כתבתי שיר .
אמנם אני עוד לא מזיע ,אבל איני מסתיר
את תשוקתי אל העונה ששמה קץ לקור .
ולכבודה עם עפרון כתבתי שיר מזמור :
עם בגד ים יצאתי פעם אל חוף ביום אביב .
שמיכה מבד ,עיתון ביד ושמש מסביב .
מצאתי חול פנוי מכל אדם ובהמה ,
ואת עצמי פרקדתי בין ים ליבשה .
גלים על פני המים
ושקט של שמים .
חלום אביב עולה ,
ואותי הוא ממלא .
מציל בטל שכב בצל ,השגיח על הנוף
ושתי זקנות על כסאות אמרו לו בוקר טוב .
אדון פועל המתעמל פשט מכנס שחור ,
הוריד חולצה ,נתן קפיצה וסלטה לאחור .
גלים על פני המים ...

מזל טוב
לרותי וגידי שגיא
להולדת הנכדה החדשה בתם של מיכל ודני

מזל טוב
לרותי ודני דרורי
עם הולדת הנכד טל .
ברכות

להורים

שון ויעל ולאחות ליאן.

תושבי חרב לאת
שלום רב,
מועצה אזורית עמק חפר היא מהרשויות החלוצות בארץ בהטמעת נושא הפרדת האריזות לפח
הכתום על פי חוק האריזות.
בזכות הוספתו של הפח הכתום ,יכול התושב להפריד למיחזור כמעט את כל הפסולת באופן נגיש
ונוח .תושב המפריד פסולת יכול לצמצם את כמות הפסולת המוכנסת לפח האשפה שלו (הפח
הירוק) והמיועדת להטמנה כמעט לאפס ובכך להירתם לשמירה על הסביבה.
עבר זמן מתחילת מהלך ההפרדה לפח כתום .רוב תושבי העמק משתפים פעולה ומפרידים
באופן מוקפד .לאור שאלות של תושבים "ירוקים" ,ולאור איתור מיעוט תושבים שלא מקפידים על הפרדה נכונה,
מבצעת המועצה בימים אלו עוד מהלך הסברה מבית לבית.
בנוסף יתבקשו התושבים גם להקפיד שלא להשליך פסולת שאינה מתאימה ,לאסלה וזאת
עקב נזקים כבדים הנגרמים כתוצאה מכך למערכת הביוב המועצתית .מהלך זה מתבצע בשיתוף עם החברה
הכלכלית של עמק חפר.
במהלך השבוע הקרוב בין השעות  ,16:00-21:00בימים א-ג יעברו ביישובכם צוותי הדרכה של חברת
"ארץ שפע" המתמחה בניהול פסולת והטמעת תהליכי מחזור ברשויות .המדריכים יעברו מבית
לבית ,יסבירו ויחלקו שקית רב פעמית כתומה לאיסוף פסולת האריזות ומתלה ריח מתנה.
המדריכים ילבשו חולצה לבנה עם לוגו הרשות ולוגו של תאגיד תמיר ע"מ שקל יהיה לזהותם.
נודה לכם על קבלת את פניהם של המדריכים בסבר פנים יפות ושיתוף פעולה איתם על מנת
שתוכלו לקבל הדרכה עניינית ומסודרת .כמו כן הנכם מתבקשים לקשור את הכלבים בימי
ההדרכה הנ"ל על מנת שתתאפשר כניסת מדריכים לחצרות הבתים ולבתים.
הבנת והטמעת טיפול מושכל בהפרדת הפסולת יאפשרו למועצה ולתושביה להמשיך ולהוביל את
מהפכת המיחזור בארץ ולשמש דוגמה לרשויות נוספות.
תודה על שיתוף הפעולה,
מאמץ קטן שלנו -תרומה גדולה לדורות הבאים !
בברכה
צוות הדרכה ארץ שפע ומחלקת איכות סביבה מועצה אזורית עמק חפר

טל ואורי שגיא
טל ואורי נולדו שניהם בקבוצים שהיו שייכים לקבוץ המאוחד ,כשהמרחק הגאוגרפי המשוער ביניהם הוא
כ 300 -ק"מ ולכן זיכרון נוף הילדות שלהם ,שונה מאוד זה מזה .טל גדלה בקיבוץ רביבים בדרום הארץ
ואורי גדל בקיבוץ משגב-עם סמוך לגבול הצפון.
לטל זיכרון מנוף ילדות  -מקום מבודד ,מנותק ,עם נוף מדברי קסום ולאורי זיכרון שהיה מלווה כל חורף
בציפייה למעט חסד .חלום של ילד בחורף ,שקיווה להתעורר לקיבוץ מושלג ,מכוסה לבן שהכול נעצר
מלכת ,אפשר להישאר במיטה ולא ללכת לבית הספר.
לכל ישוב קטן ישנה "עיר גדולה" בקרבתו .לבאר שבע נסעו מקבוץ רביבים כחצי שעה ,זו הייתה העיר
הגדולה של טל .מכתה ה'-ט' ,פעמיים בשבוע נסעה טל עם חברתה ללמוד בבית ספר לריקוד של להקת
"בת דור" ואורי לעומתה היה נוסע לקריית שמונה (לא לעיתים קרובות מידי) ,ל"קולנוע שניר" כדי לצפות
בסרט.
ל "רביבים" ו"משגב עם" יש מקום בזיכרון של רובנו.
רביבים  -קבוץ שם גרים בתה של גולדה מאיר ונכדיה ולכן זכו חברי הקיבוץ ,לביקורים רבים של ראש
הממשלה וצוות מלוויה .טל זוכרת את הביקורים של גולדה כשילדי הקבוץ היו נרגשים ורצים סביב
הפמליה והמאבטחים.
משגב עם – זכור לכולנו בעקבות חדירה של מחבל (שנת  )1981שהשתלט על בית התינוקות בקיבוץ
ויחידה מובחרת נקראה להשתלט עליו .בתקרית נהרג חבר קיבוץ ותינוק מהקבוץ .אורי זוכר שכל הקיבוץ
עמד וצפה בפעולה ושהוא ושאר הילדים שכבו על גגות בתי הילדים וצפו דרוכים.
לאחר התיכון טל יצאה לשנת שרות באשדוד ואורי לשנת שרות בתל אביב ושם ,במרכז הארץ ,נפגשו.
בצבא שרתה טל במודיעין ביחידת  8200וגרה בדירת הקבוץ בתל אביב ואורי הצטרף למשפחת חיל
האוויר כטייס מסוקים.
המשפחה בחרה להקים את ביתם בחרב לאת והם עברו לכאן בשנת  .1998המקום נמצא במרחק יחסית
שווה בין ההורים של שניהם .הם רצו לגור במרכז ,במקום כפרי עם חינוך קיבוצי.
ואני לתומי חשבתי שאחרי הקרבה לבאר שבע וקריית שמונה הם התאהבו ברעיון להיות קרובים לחדרה.
טל למדה בסמינר הקבוצים והיא מורה ומחנכת בכתות יסוד בבית ספר משגב .אורי ,לאחר שירות של 26
שנה ולימודי כלכלה ומנהל עסקים ,לקח פסק זמן של שנה כעקר בית וחשב "מה לעשות כשאהיה גדול?"
אורי חשב על המשך הדרך והחליט על כוון שיחבר את משאלות הלב עם תכנית עסקית מפורטת תוך הצלחה
כלכלית .בתור חובב בירה החל ללמוד את הנושא ,ביקר במבשלות בירה ברחבי העולם ,לקח קורסים ושילב
תשוקה ויצירתיות עד שעלה על המתכון המנצח .אורי הקים חברת סטארט-אפ ,גייס משקיעים והקים חברה
בע"מ.

"הגיע הזמן שתהיה בירה ישראלית מעולה" ,כך אמר ,ואני חשבתי בליבי ,שגם זו ציונות.
טל אוהבת לקרוא ספרים ולטייל ,בעיקר במדבר .כמשפחה הם אוהבים לטייל יחד ,הרבה בארץ ומידי פעם
גם בחו"ל.
לטל ואורי שלושה ילדים:
לשיחה שלנו סביב השולחן היה שותף גם ניב בן ה  . 17ניב סיים כתה י"א ,הוא אוהב לרוץ ,ובתקופות
מסוימות עסק בריצות ניווט.
רן – בן  ,20חייל ,חובב מוסיקה וצילום אך בעיקר שמח לקבל חופשות ולבוא הביתה.
גל – בת  ,24סופרת צעירה וסטודנטית לקולנוע באונ' תל אביב .גל פרסמה את ספרה הראשון "זאב זאב",
שיצא בשנת  2013ובקרוב נוכל למצוא על מדפי הספרים את ספרה השני "ילדים מקנבס" ,היוצא בימים אלו
מהדפוס.
כשעברו טל ואורי שגיא לחרב לאת חל שינוי בחיי .מידי מספר ימים מצאתי בתיבת הדואר שלי הפתעות.
במשך הזמן התחלתי להשתעשע ולמיין את הדואר :חשבונות – להם ,ומעטפות המזמנות שמחות –
השארתי אצלי עד שהבנתי שלשלם חשבון זה זול יותר מלבקר באירוע של שמחה .במשך הזמן גם גינה,
(מחלקת הדואר לתאים) ,למדה לזהות את ההבדלים בין משפחת שגיא האחת למשפחת שגיא האחרת
והדילמה נעלמה.
בשמחות

ראיינה ורשמה – רותי שגיא.

בתמונה :ההורים טל ואורי
גל והחבר ניר
רן והחברה שחר
וניב.

המדריך לצילום  -לצלם נכון ומעניין :אריק חן

לצלם נכון ומעניין :כולנו מצלמים היום ,אם בסמארטפון או במצלמה דיגיטלית ,תמונות סלפי או נוף וטבע .אך
האם אנו באמת מרוצים מהתמונות היוצאות תחת ידינו? האם הן מספיק איכותיות ומעניינות?
בפינה זו תקבלו בכל פעם טיפ חדש לשיפור הצילומים שלכם .תלמדו כיצד להוציא תחת ידכם תמונה
מעניינת ומרתקת ולא עוד סתם תמונה...
טיפ  :8איזון – Balance
בטיפ זה נבדוק כיצד ליצור ולהשיג איזון בתמונה ,כזה שייתן תחושה של שלימות ,הרמוניה ,שלווה וזרימה
בתמונה שלנו.
זאת ניצור על ידי שילוב נכון בין הצבעים ,הצורות ,ואזורי האור והצל בתמונה .כמו כן ,על ידי איזון במשקל
של האובייקטים השונים בתמונה.
לדוגמה :תמונת הצנחן האדום הצונח לצד ההר האפור ,האיזון נגרם דרך הניגודיות בין הצבעים של שני
האובייקטים ובין משקלם ,הצנחן נותן “קונטרה” גם לגודלו הגדול וגם לצבעו האפור של ההר.

דוגמה נוספת :תמונת הגבעות הירוקות של טוסקנה .האיזון כאן מתקבל על ידי שילוב אזורי האור והצל
בתמונה ,על ידי ניגודיות במשקלים ובצבע בין העץ הבודד בתחתית התמונה לבין קבוצת העצים במרכז
התמונה.

בנוסף ,ישנם בתמונה מספר משולשים שנוצרו על ידי הקווים בתמונה (למעלה ולמטה) .משולשים יוצרים
קומפוזיציה שהיא טבעית לעין (בניגוד לריבועים) וכך נותנים תחושה של זרימה ,הרמוניה ושלימות בתמונה.
הרמוניה ושלימות בתמונה יכולה להתקבל גם בתמונה בה יש סימטריה מושלמת כמו באובייקטים סימטריים
(כגון פרחים ,לדוגמה) או ע”י קומפוזיציה סימטרית כמו בתמונת האנשים בספסל ,המוצגת למטה.

נסו ותיהנו ...בהצלחה !

 #אריק חן ,צלם מקצועי ומורה לצילום ,מקיים קורסים וסדנאות לצילום ברחבי הארץ.

(השבוע מתארחת בפינה רננה אחות של תמר )

גלידת שמנת ביתית
הקיץ כבר כאן אין ספק ,החום בלתי נסבל במיוחד מבחינת אפייה -אף אחד לא מעונין להדליק את התנור
בבית ולבלות שעות במטבח .קרה צוננת ומרעננת קבלו את גלידת השמנת הביתית שתגרום לכולם להתפלא
שהכנתם אותה לבד!

מצרכים
 2שמנת מתוקה להקצפה
 1פחית חלב מרוכז
תוספת טעם לגלידה לפי בחירה -פירות חתוכים ,שברי עוגיות 2 ,כפות גדושות ממרח שוקולד /ריבה.
כל תוספת שאתם אוהבים תעבוד פה נהדר.

אופן הכנה:
בקערת מיקסר עם בלון הקצפה מקציפים יחד את השמנת והחלב המרוכז עד למרקם קצפת יציבה.
בתנועות קיפול עדינות מוסיפים לתוך הקצפת את התוספת שבחרתם.
מעבירים לתבנית אינגליש קייק מרופדת בניילון נצמד את הגלידה.
מקפיאים למשך לילה או  6שעות לפחות.

בתאבון!

שבת שלום

