שבת פרשת שמות
הדלקת נרות 16:19

מוצאי שבת 17:28

גליון מספר  5/1/2018 44י"ח טבת תשע"ח

דף מידע שבועי של קהילת חנתון

השבת
בית הכנסת בקיבוץ )תפילה שוויונות(

מועדון הנוער

 17:30קבלת שבת
 9:00תפילת שחרית
 10:00תפילת ילדים לגיל הרך ולילדי בית ספר –בבית תמ"ר
) 11:15בערך( קידוש קהילתי

קבלת שבת – 16:30
 8:30תפילת שחרית

 שנה אזרחית חדשה ,הרבה גשם והרבה תקוות.
תודה רבה למארגנים של מסיבת החורף שהתקיימה בשבוע
שעבר!
 נסיעה טובה למשפחת מרחב שטסו השבוע לטיול ארוך
באוסטרליה ,ניו-זילנד והסביבה.
תהנו ומחכים לשמוע את חוויותיכם כשתחזרו !
 נפגשים בפרשה :
בכל יום שישי בשעה  10:00בבוקר בבית תמ"ר –מפגש על
כוס קפה ועוגה ללימוד ועיון בפרשת השבוע.
אין צורך בידע מוקדם ,רק רצון לבוא וללמוד ביחד.

יוכבד ומרים מניחות את משה בתיבה \ אלכסיי טירנוב

משולחן ועד האגודה \ ניר טיסר
כלבת:
מן הסתם כולם כבר מכירים את מגיפת הכלבת שמשתוללת באזורנו.
בינתיים למרבית השמחה אף אדם לא נדבק במחלה אלא רק נתגלו חיות ,אך אין להקל
ראש בדבר.
כלבת היא מחלה מסוכנת מאד.
מי שיידבק במחלה ולא יחוסן – ימות.
מי שיחוסן – לא יחלה.
הכלבת עוברת לבני האדם דרך רוק של חיה נגועה .הסכנה היא מנשיכה של כלב או חתול
)או כל חיה אחרת( ,או משריטה של חתול .זאת מכיוון שהחתול מלקק את כפות רגליו
לפני שהוא מסרק איתן את פרוותו ,ולכן על ציפורניו עשויים להימצא חיידקי הכלבת.
מבחינת הרשות הווטרינרית חתולים מהווים בעיה גדולה הרבה יותר מכלבים – שכן
הכלבים מסומנים ומפוקחים ,ואילו על החתול אין פיקוח ואכיפה כלל.
איך אנחנו יכולים למנוע את הידבקות והתפשטות המחלה?
א .לא לבוא במגע עם חיות משוטטות! כלבים ,חתולים או כל חיה אחרת.
ב .במידה והנכם רואים כלב משוטט בישוב ,ובפרט תן – יש לדווח למוקד המועצה
ג .לא לשחרר את חיות המחמד שלכם! כלבים משוטטים מהווים מטרה לתנים נגועים
בכלבת.
ד .לא להאכיל חתולי רחוב .האכלת החתולים מזיקה להם )כך לדברי הווטרינרית של
המועצה( ,שכן החתול אמור לצרוך מעט מאד אוכל והאכלתו גורמת לו לבעיות שונות.
מעבר לכך – נקודות האכלה מהוות מוקד משיכה לחתולים שכאמור מתרבים ועשויים
להידבק ולהדביק בכלבת.
על מנת למנוע היווצרות נקודות האכלה יש להקפיד לסגור את פחי האשפה ,במידה והפח
מלא – לזרוק לפח אחר ולא לשים בפח כך שחתולים יכולים להיכנס פנימה.
כמו כן – נא להימנע מערימות קומפוסט פתוחות שמהוות מוקד משיכה לחתולים
ה .במידה וננשכתם או נשרטתם – יש לדווח מיידית למוקד המועצה ,ולגשת מיידת
לקבלת חיסון!!

הרשאה לחיוב חשבון :
אין לכם עדיין הרשאה לחיוב חשבון???
באסיפה האחרונה החלטנו כי מי שיפתח הרשאה לחיוב חשבון עד סוף ינואר  2018יזכה
בהנחה של  50ש"ח ממיסי האגודה .אל תפספסו – מהרו ופיתחו הרשאה לחיוב חשבון
ושילחו לדנה אישור על כך.
תזכורת  :אין צורך להגיע לבנק ,ניתן לעשות הכל דרך המחשב בבית או במשרד – לכן אל
תדחו את העניין ,פיתחו עכשיו את ההרשאה .זה יעזור לכולנו!

תכנית כוללת לבקעת בית נטופה
ביום חמישי שעבר נפגשנו עם נציגים מרשות ניקוז ונחלים קישון שעובדים על תכנית
כוללת לבקעת בית נטופה – אשר בגבולה המערבי אנו ממוקמים.
רשות ניקוז ונחלים קישון הינה רשות עצמאית שאחראית מחד על פיתוח ושיקום הנחלים
באגן הקישון ,ומאידך על פתרונות ניקוז ומניעת הצפות.
אחד הפרוייקטים היפים שבוצעו על ידי הרשות בשנתיים האחרונות הוא הסדרת נחל
ציפורי וביצוע טיילת לאורכו מכעבייה דרך תחנות הנזירים לכיוון ראס עלי .מי שטרם
פסע בטיילת או נסע שם באופניים – מומלץ ,בעיקר לאחר גשם רציני כמו זה של סוף
השבוע.
התכנית לבקעת בית נטופה אמורה לשמר את האופי החקלאי והנופי של הבקעה כפי שאנו
מכירים אותו – שדות חקלאיים צרים ושולי שדות בהם מתקיימים מיני צמחים אנדמיים
לבקעה ,לשמר את ההצפה העונתית בחלק הדרומי של הבקעה ולמנוע בנייה בלתי חוקית
ובלתי מוסדרת בשדות החקלאיים.
השדות בבקעה שייכים לחקלאים מכפרי האיזור )עראבה ,סכנין ,כפר מנדא ,אל בטוף וכו'(
וחלקם לישובים באיזור – ידפת ,הסוללים ,בית רימון.
נושא הקרקעות בבקעה טעון מאד – קרקעות הופקעו מהחקלאים הערבים בעבר לטובת
ישובי הסביבה ,לטובת חפירת תעלת המוביל הארצי ומאגר אשכול ולטובת חפירת תעלת
האפס – שאמורה היתה לנקז את הצפות החורף בחלק המזרחי של הבקעה לכיוון נחל
יפתחאל אך בפועל לא ממלאת את תפקידה .הפקעת הקרקעות בבקעה הינה הרקע לאירועי
יום האדמה המסורתי ,החקלאים הערבים מתוסכלים מכך שלא מוקצים להם מים להשקיית
השדות ובאופן כללי לדברי נציגי רשות ניקוז ונחלים הגישה הראשונית היא חוסר אמון
במוסדות.
מכיוון שהחקלאים ברובם לא מתגוררים ליד שדותיהם ,הרצון שלהם הוא להקים מבני
ארעי בשדותיהם לסופי שבוע וכו' .ברור כי זהו דבר שלא מקובל על הרשויות ,ועל מנת
להסדיר את הנעשה בבקעה יצאה הרשות לקידום התכנית הכוללת לבקעה.
במסגרת התכנית מתוכנן שביל אופניים \ הליכה )בדומה לזה שבוצע לאורך נחל ציפורי(
של כ  40ק"מ מסביב לבקעה ,וליד הישובים מתוכננים לקום מרכזי חקלאות ותיירות
שאמורים לתת פתרונות לרצון החקלאים למגורים בסמוך לשדות ולהקים מבנים חקלאיים:
יקבים ,חממות וכו' .בנוסף במרכזים אלו אמורים להיות מוקדי תיירות שיתנו פרנסה
נוספת לתושבי האיזור.
המרכזים מתוכננים לקום ליד כפר מנדא ,רומאנה )מתחת בית רימון( ומתחת עראבה
)אבטליון( .קיימת מחשבה לפתח גם מרכז תיירות ליד תל חנתון – מה שמשפיע כמובן גם
עלינו בחנתון .הנקודה ליד תל חנתון הינה נקודה משמעותית – הן מבחינת מיקומה ליד
התל והאפשרות לחפור ולפתח את התל כנקודה תיירותית ,והן ליד מאגר אשכול שהוא
מקום מעניין בפני עצמו )מי שטרם השתתף בסיור מודרך באתר – מומלץ(.
העלינו מצד אחד את שמחתנו מהרעיון של פיתוח הבקעה – שבילי הליכה ,אופניים וכו',
ומהרעיון להפוך את איזור תל חנתון לנקודת חן ,ומצד שני את הצורך שלנו שזה יקרה
בשיתוף איתנו ובאופן שלא יפגע נופית באיזור.
סוכם לקיים שיתוף לציבור של הנושא למעוניינים .פרטים בהמשך.

בית כנסת :
בהמשך למה שרשמתי כאן בשבוע שעבר ,במועצה אישרו את ההתקדמות עם בניית בית
הכנסת על בסיס תקציב משרד הדתות וכסף שיאסף מתושבי הישוב – בהתנדבות ולא
כמיסי ישוב .למרות שכרגע ישנה בעיה לעמוד בקריטריונים של הקול-קורא ממשרד
השיכון ,במועצה מקווים שכן נוכל להגיש בקשה ולא פוסלים גם עזרה נוספת בעניין.
אנו נוציא קול קורא לתושבים להשתתף במימון המבנה ,ומקווים שכמה שיותר תושבים
יוכלו לעזור בכך.
מי שמעוניין לעזור בקידום גיוס תרומות מבחוץ ,הד-סטארט וכו' – נא לפנות אלי.
אנו מאמינים כי ניתן להפוך את נושא בית הכנסת מסלע מחלוקת ישובי לפרוייקט שאם
נתגייס אליו יחד הוא יוכל להיות דוגמא לשיתוף פעולה לבניית הישוב בבחינת "מעז יצא
מתוק".

חדשות המרכז החינוכי \ אלעד ארנון
השבוע במרכז החינוכי התקיימה פעילות שיחה וטקס ליום הקדיש הכללי בהשתתפות עמק
תפארת ומועדון חמישים פלוס ,הסיפורים האישיים שעלו במפגש היו מאוד מרגשים.
המכינה בעיצומה לקראת שבוע אמצע ואנחנו עם הפנים קדימה לשבתות הקרובות
אז ..שבת הקרובה פרשת שמות יתארחו אצלנו תלמידים משכבת יא מתיכון "קשת"
בירושלים הם יקיימו תפילות ופעילות עצמאית בבית המדרש מוזמנים להגיד שלום
בשבת שלאחריה פרשת וארא יתארחו אצלנו סטודנטים מאוסטרליה לתכנית היכרות עם
החברה הישראלית וקבוצת תלמידים מזיכרון יעקב בתכנית מנהיגות של הסוכנות היהודית,
הם יצטרפו אלינו לקבלת שבת משותפת בבית תמ"ר .ובשבת בצהריים יארחו את הקידוש
הקהילתי.
מתיישבים המעוניינים להשתתף בפאנל מפגש עם קבוצות איכות שמביעות עניין בבחירה
שלכם/ן לגור בקהילת חנתון מוזמנים לפנות אליי

טבלת מערכת החוגים והפעילות השבועית:
שעות פתיחת דואר :
ימי א' ,ג' ,ה' 10:30 – 11:30 :
18:00 – 19:00 :
יום ב'
8:30 - 10:00 :
יום ו'

יום שלישי

יום רביעי

מרחב צעיר
14:30-16:30
בית תמ"ר

לימודיה

יום ראשון

יצירה – מאיה
שביט:
17:00- 18:30

בני המושבים

נוע"ם

ג'ודו – אולם
גדול
17:15-18:00

כדורסל
במגרש
16:30-18:30

מרחב צעיר
14:30-16:30
בית תמ"ר

יום שני
מרחב צעיר
14:30-16:30
בית תמ"ר

16:00-17:00
חנות היד
השלישית
פתוחה

כדורגל – מגרש
16:30 – 19:00

חוג אופנים
ליד המועדון
16:00 – 17:00
פסנתר
חדר מוזיקה
19:00 – 15:30

מרחב צעיר
14:30-16:30
בית תמ"ר
קרטה
אולם גדול
מתקדמים :
15:30-16:15
מתחילים :
16:15 – 17:00
בלט ילדות
17:00 – 15:15

חוג קרקס
מגרש

מרחב בוגר
בית תמ"ר
18:30 – 17:30
כושר
פונקציונלי
21:00 – 20:00
במועדון

מועדון פתוח
כיתות א-ב :
16:30-17:30
שכבה ג'
17:30-18:30

17:00 -16:00
חוג לכל ילד –
מדע וחלל
כיתות ד-ה
17:00-18:00
גיטרה
שני חדרים
קטנים
18:15-19:30
מועדון פתוח
כיתות ד-ה
18:00-19:30
מועדון פתוח
כיתות ו'
20:30 – 19:30

עיצוב הגוף
20:00-21:00
ארובי
22:00 – 21:00
במועדון
כושר
פונקציונלי
21:00 – 20:00
במועדון

יום חמישי

מועדון לנוער
ז-י"ב
20:00-22:00

עיצוב הגוף
22:00 -21:00
במועדון

יום שישי

מועדון לנוער
ז-יב
20:30-24:00

תכנית שישי –
בית תמ"ר

אימון כושר קרבי
מגרש+מועדון
15:00-16:00

יום שבת

