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ָאדם צ ִָּריך מִ צ ְַרי ִם  -אמנון ריבק
כָּל ָּ
ָאדם צ ִָּריך שֶׁ תִ הְ י ֶׁה לֹו
כָּל ָּ
אֵ יזֹו מִ צ ְַרי ִם,
לִ הְ יֹות מ ֹשֶׁ ה עַ צְמֹו מִ תֹוכָּּה
ְבי ָּד חֲ ז ָָּּקה,
אֹו בַ חֲ ִריקַ ת שִ ַני ִם.

ָאדם צ ִָּריך שֶׁ תִ הְ י ֶׁה לֹו
כָּל ָּ
אֵ יזֹו מִ צ ְַרי ִם.
וִירּושָּ לַ י ִם,
ומַ סָּ ע ָארֹוך אֱ חָּ ד,
לִ זְכ ֹר אֹותֹו לָּ עַ ד

ָאדם צ ִָּריך אֵ ימָּ ה וַחֲ שֵ כָּה גְדֹולָּ ה,
כָּל ָּ
וְנֶׁחָּ מָּ ה ,ו ְהַ בְטָּ חָּ ה ,ו ְהַ צָּלָּ ה,
שֶׁ י ֵַדע לָּ שֵ את עֵ ינָּיו אֶׁ ל הַ שָּ מַ י ִם.
ָאדם צ ִָּריך תְ פִ לָּ ה ַאחַ ת,
כָּל ָּ
גּורה אֶׁ צְלֹו עַ ל הַ שְ פָּ תַ י ִם.
שְ תֵ הֵ א שְ ָּ
ָאדם צ ִָּריך ּפַ עַ ם ַאחַ ת לְ הִ תְ כֹופֵ ף -
ָּ
ָאדם צ ִָּריך כָּתֵ ף.
כָּל ָּ

ְבכַּפֹות הָּ ַרגְלַ י ִם.

ָאדם צ ִָּריך שֶׁ תִ הְ י ֶׁה לֹו אֵ יזֹו מִ צ ְַרי ִם,
כָּל ָּ
לִ גְא ֹל עַ צְמֹו מִ מֶׁ נָּה מִ בֵית עֲ ִ
בָּדים,
לָּ צֵאת בַחֲ צִי הַ לַ י ִל אֶׁ ל מִ ְדבַ ר הַ ּפְ חָּ ִדים,
לִ צְע ֹד הַ י ְשֵ ר אֶׁ ל תֹוך הַ מַ י ִם,
לִ ְראֹותָּ ם נִפְ תָּ חִ ים מִ ּפָּ נָּיו לַ צ ְָּד ִדים.
ָאדם צ ִָּריך כָּתֵ ף,
כָּל ָּ
לָּ שֵ את עָּ לֶׁ יהָּ אֶׁ ת עַ צְמֹות יֹוסֵ ף,
ָאדם צ ִָּריך לְ הִ ז ְַדקֵ ףְ.
כָּל ָּ
ָאדם צ ִָּריך שֶׁ תִ הְ י ֶׁה לֹו
כָּל ָּ
אֵ יזֹו מִ צ ְַרי ִם.
וִירּושָּ לַ י ִם,
ּומַ סָּ ע ָארֹוך אֱ חָּ ד,
לִ זְכ ֹר אֹותֹו לָּ עַ ד

חרב לאת הוצאה פנימית

מי יתן והאביב יביא עימו ,התחלות חדשות
הנאות קטנות ומתוקות והמון הפתעות מרגשות

לכל התושבים מאחלים לכם חג פסח שמח!
מאתנו חברי ועד מקומי.

בסוף כל פסח יש מימונה – סימה ורפי פרץ מזמינים אותכם התושבים לחגוג את המימונה
במוצאי החג שבת  30/4כתובת :רח' האורן .23

המועצה מתגברת בפינוי הפח הירוק לפני ערב חג הפסח:
אי לכך צוות העובדים המפנים יעבדו שעות נוספות ,חלקן יהיו בלילות והשכם בבוקר.
פינויים בחול המועד :היישובים בהם מתקיים פינוי קבוע בימי חמישי או שישי ,יוקדמו ללילה שבין רביעי לחמישי
ויסתיימו בחמישי בבוקר ,ערב חג שני.
יישוב

חום

כתום

חרב לאת

22.4

19.4

ירוק
22.4 ,19.4

==================================================================
כל המעוניין במלכודת של חברת  Bio Beeלפי הצעת המחיר הבאה מוזמן להתקשר
לישראל אינסלר 050-5602948
 .1פיתיון  34ג' =  ₪ 4.8ליחידה
 .2מלכודת  2ל' עם פתיון (פקק חכם) =  ₪ 6.8ליחידה.
מחיר המלכודת כולל משלוח.
המחירים אינם כוללים מע"מ.

עיתון חרב לאת יוצא
לחופשת חג...

הודעות תרבות במושב:
ביום רביעי הקרוב  ⃣7⃣2באפריל ,חול המועד פסח ,תעבור מונית הכפר (בהשראת מונית
ברחבי המושב ,תיקח תושבים לנסיעת (חינם) קצרה .
הכסף )
משתתפים ״מוצלחים״ ,מצחיקים ,וסתם
נחמדים
העצמאות
קשר

יזכו להכנס לסרט יום
שמצולם במונית .אל תפספסו את ההזדמנות .צרו
איתי ,חן סיני בנטל 050-2210051 ,לתיאום איסוף ב

התכוננו לעוד הרבה הפתעות.
וכמובן...מתנדבים לערב החג הכנה וסידור של אחרי....
בטחון
פתיחת שערים -לתושבי חרב לאת וחיבת ציון שלום,
כבכל שנה ,יחולו שינויים בשעות סגירת ופתיחת השערים בימי חג הפסח.
בערב ליל הסדר ,22.4.16 ,יסגרו שערי המושבים בשעה  18:30ויפתחו למחרת בשעה .6:00
גם בערב החג השני ,28.4.15 ,יסגרו שערי המושבים בשעה  18:30ויפתחו למחרת בשעה .6:00
בשעות ששערי המושב נעולים גם השער החשמלי אינו ניתן לפתיחה טלפונית והכניסה והיציאה יתאפשרו
דרך עמדת השומר בחיבת ציון בלבד .אבקש להימנע מבקשות פרטניות לפתיחה חריגה של השער החשמלי.
בנוסף ,נוכח העומס הצפוי בכניסה למושב ,אודה על סבלנותכם בשעת בדיקת השומר .נא העבירו מסר זה
גם לאורחים ומבקרים בחג.
בימי חול המועד לא יחולו שינויים בשעות פתיחת וסגירת השערים.
בברכת חג אביב שמח ,מליאור קום ,רכז ביטחון

מכתב הרב"ש לפסח
לתושבים שלום,
בשנים האחרונות הפכו ערבי החג קרקע פורה לפעילות עבריינית ,כך בכלל ובאיזורנו בפרט .העובדה שבתים
רבים ריקים מיושביהם והתנועה ברחובות דלילה ,מספקת הזדמנות נוחה לגנבים לביצוע פריצות לבתים,
גניבת רכבים וכו'.
כוחות האבטחה נערכים בהערכות מורחבת לקראת ערב ליל הסדר והלילה שבהמשכו .ההערכות הינה בכל
מעגלי האבטחה :החל מעבודת מאומצת של מג"ב והמשטרה ,תגבור השמירה בישוב וכלה בהקפדה של כל
אחד ואחד מהתושבים.
כפי שפרסמתי ,תגברנו את מערך האבטחה בערבי החג ,כך שהשמירה תחל כבר בשעות הערב המוקדמות,
וכן יבוצעו סיורים על ידי שני סיירים במקביל ,במטרה לתת כיסוי טוב יותר לכל שטח המושבים.
קיימת חשיבות מכרעת להקפדה של תושב על מיגון ביתו וחצרו ,באמצעים העומדים לרשותו .ברצוני לחדד
ולהדגיש מספר נקודות שיסייעו בשמירה על בית והרכוש בכל ימות השנה ובערב החג במיוחד:

.1

.2

.3

.4

.5

.6

"מבצע מדליק" – ניסיון החגים קודמים מלמד כי הארת החצרות מהווה אמצעי הרתעה יעיל
והגנבים בוחרים להסתובב באזורים בהם תנועתם פחות בולטת .בנוסף ,משדרת הארת החצר
תחושה של עירנות ותשומת לב שמקדיש בעל הבית לנושא הביטחון.
למותר לציין שחובה עלינו לנעול היטב בתים ורכוש ולוודא כי אנו עושים כל שביכולתנו למנוע,
להקשות ולעכב את פעולת הגנבים .הגם שאין הנעילה מספקת ביטחון מלא מפני גניבה היא
מקשה על הגנבים ובמקרים רבים מאוד גורמת להם לחפש מקום נוח יותר.
בעיקר בלילה רגיש מעין זה יש להקפיד ולדרוך אזעקות בשעות ההיעדרות מהבית .אזעקה פועלת
מרתיעה ומבריחה גנבים ובנוסף מאפשרת לכוחות האבטחה לאתר בתים בהם מתרחשת פריצה
במהירות וביעילות.
במידת האפשר מומלץ לקחת איתכם ציוד אלקטרוני רגיש כמו מחשבים ניידים ,אייפדים,
סמארטפונים וכו' .כמובן שאין להשאיר כלי נשק בבתים לא מאויישים.
תושבים שעושים סדר בבתיהם נוטים ,מטבעו של החג ,להתרכז בחדר אחד רועש ומואר .מומלץ
לוודא כי שאר אגפי הבית נעולים ומוארים.
אני מבקש לעדכן את הסייר במהירות האפשרית בכל אירוע או חשד לאירוע ,בכל שעה ,לשם כך
תגברנו את השמירה .להודעתכם חשיבות מכרעת ביכולתם של כוחות האבטחה לתת מענה יעיל
ומהיר לאירועים .אנו מצפים לקריאותיכם ומעדיפים לבדוק אירוע שווא מאשר לפספס אירוע
שהתרחש ללא ידיעתנו.

להזכירכם:
נייד סייר .054 6925202-
מספר המירס שלי 053 5700153 -
מאחל לכולנו חג פסח בטוח ושמח

ליאור קום ,רכז ביטחון

חיה ושלום אייכנר
"והגדת לבנך" "..והגדת לבתך"..

משפחת חיה ושלום אייכנר

מאיר מוקובוצקי ז"ל ,אביה של חיה אייכנר ,היה מקפיד ללכת לבית הכנסת בחרב לאת כל שישי שבת
ובחגים .כשנשאל על ידי בנותיו איך הוא עדיין מאמין באלוהים לאחר כל מה שעבר בשואה ,השיב" :אני
מאמין בעם ובכדי לקיים את המשכיות העם היהודי ,יש לקיים את המסורת ".חיה נולדה בגרמניה
במחנה עקורים ,בתום מלחמת העולם השנייה .הוריה ואחותה שושנה היו במסע נדודים וחיפשו דרך
לעלות לפלסטינה .כשהייתה בת שנה ,עלתה המשפחה לארץ ,דרך מרסיי ,באופן בלתי לגאלי על אניית
המעפילים "קוממיות" .העולים צבעו את הסיפון בצבעי הדגל הטורקי ,אך זה לא עזר ולמזלם הרע
נשלחו לקפריסין .מיד עם הגיעם לארץ ,גויס אביה של חיה למלחמת השחרור ,והאם מרים שמרה על
שתי הבנות בחיפה ,עם כל קשיי הקליטה של פליטים חסרי כל .כעבור שנה מימשה המשפחה את
הזכות להתקבל למושב הצעיר חרב לאת ,זכות שניתנה לחיילים משוחררים .התחושה של משפחה
גדולה הייתה חשובה לרבים מהפליטים שהגיעו אז לארץ ,ולכן דור שלם גדל על המושג "דודים" והכוונה
הייתה מכרים מהעבר.

חברים מאותה העיר .גם לחיה הייתה דודה כזו בשם דודה אידה שהייתה מגיעה עם משפחתה
לביקורים לאורך השנה ובעיקר לליל הסדר.
שלום אייכנר – נולד אף הוא בגרמניה להורים שברחו בתקופת המלחמה לרוסיה ובסוף המלחמה
נדדו לגרמניה ועלו לארץ .חברה משותפת של שתי המשפחות ,אייכנר ומוקובוצקי ,יזמה מפגש
משפחות בחדרה העיר ,ושם נפגשו חיה ושלום לראשונה.
משפחתו של שלום עלתה לארץ וגרה בבית עולים בפרדס חנה ,משם עברו לשיכון ובהמשך לכרכור.
היה להם בית עם חמישה דונם אדמה ובוסתן .אביו של שלום עבד במפעל גלעם והשלים הכנסה
במשק העזר שהיה סביב ביתם .הוא פיטם עגלים בני יום עד הגיעם לגיל  11חודשים ,גידל פירות
וירקות .אמו של שלום הייתה טבחית ב"מלבן" בהמשך פיתחה עסק עצמאי .היא פתחה קייטרינג
ומסעדה בחדרה .באותם הימים נחשבה חדרה לעיר הגדולה וכרכור הייתה הפריפריה .הוריו של
שלום האמינו שהעיר תתרום יותר לחינוך הילדים והמשפחה העתיקה את מגוריה לשם.
שלום למד תיכון "עמל" ובצבא שרת בשריון בחטיבה  .7לפני מלחמת ששת הימים היה במחלקה
הצפונית בגבול הסורי והיה עד להפגזות על הקיבוצים האון ,תל קציר ואחרים .שלום מעיד על עצמו
שהיה חייל מורעל ולמרות זאת החליט לא לחתום קבע .לצבא חזר לתקופות מילואים ממושכות
ובמלחמת יום הכיפורים ולאחריה ,שרת תשעה חודשים בגולן.
כשחיה ושלום הכירו ,היא כבר הייתה בעלת משק בחרב לאת (שהוריה קנו עבורה) והייתה בוגרת
סמינר למורים .שלום עבד באותה תקופה באליאנס חדרה .הם נישאו כששניהם היו בני  .23באותם
ימים ,להיות נהג וחבר אגד או להיות פרדסן היו המקצועות הנחשקים והמכובדים (כך גם השתמע
מהספור של מלכה וולדק) .שלום ,שהחקלאות לא הייתה זרה לו ,בחר לנצל את מכסת הלול הגדולה
שהייתה להם ,טיפל בפרדס ובשנים מאוחרות יותר עשה הסבה לגידול פרחים לשוק העולמי
לגרמניה והולנד .הם גידלו  :ציפורן ,גיפסנית ,רוסקוס ,מטרקריה ,יעלי צהוב אדמדם ,וספארי סאן-
סט .שלום אף זכה במקום הראשון בתחרות בינלאומית בשנת  .1998הילדים וחיה לקחו חלק
בעבודות האריזה ,וכמה מדויקים היו צריכים להיות כשה"בוס" ,האבא ,כל כך יקה ופדנט.
לאורך כל השיחה חיה ספרה והדגישה על הקשר החם שהיה בחרב לאת בין המשפחות ,ועל
הקשרים בחברת הילדים בני גילה .הם היו קבוצה גדולה וחברו לילדי כפר הרא"ה וחיבת ציון ,אבל
תמיד ,תמיד גוננו אחד על השני בקבוצה האינטימית משפחתית של "חרב לאת" .הם דיברו הרבה
יידיש עם ההורים והיו נוסעים להצגות ביידיש באופן מאורגן.
חיה הייתה כל השנים מורה .עד היום כשמסתובבים אתה בחדרה צריך מידי פעם לעצור כי שומעים
איזה קול ומישהו פונה אליה "שלום למורתי חיה" .עד היום מוזמנת חיה לבית הספר בו לימדה,
למפגשים מיוחדים עם תלמידים.
נושא "המשפחה" אצלם הוא מעל לכל ,כל שבת וחג הייתה אימא של חיה ,מרים ,מקפידה להדליק
נרות ,היו מתכנסים סביב השולחן ,ומספר המצטרפים גדל משנה לשנה.
חג הפסח היה המיוחד מכולם ,ההכנות במטבחה של סבתא מרים ,היו מרובות והכלים ששמרו רק
לחג זה הוצאו מהארון ,שהיה סגור בשאר ימות השנה .סבא מאיר ניהל את הסדר ולאחר מציאת
האפיקומן היה יוצא לרגע וחוזר עם מעטפות מכתבים ישנות (ממוחזרות) של מס הכנסה ,ביטוח
לאומי ,חברת חשמל ,בנקים וכו' .הילד ,שמצא את האפיקומן ,קיבל מעטפה ובה שטר כסף .שאר
הילדים חיכו בחרדת קודש ואז גם הם קיבלו מעטפה כזו .אף אחד לא התאכזב ואפשר היה להמשיך
ולשיר "אחד מי יודע" ו"חד גדיא".

שלום ממשיך מסורת זו ,גם הוא מכין לפני ליל הסדר מעטפות" .יש הבדל?" ,שאלתי ,והוא עונה:
"ההבדל הוא בסוג המעטפה ובסכום".
לשלום וחיה שלושה ילדים:
אורי  -בן  , 45סיים לעבוד בהייטק וכיום עובד כסוכן מכירות ובפתוח עסקי.
טלי – בת  ,44מורה בתיכון מעין-שחר ,ומרכזת מגמת מחשבים.
אייל – בן  ,40בעל הכפריה בחרב לאת ועובד במכירות ופתוח מוצרי מזון.
לזוג ,עשרה נכדים ושלוש נכדות ,אותם אפשר לפגוש הרבה אצל חיה ושלום בעיקר בשעות הצהרים.
וכמו שחיה אומרת "זה עובד מדור לדור ,אימא שלי שמרה על הילדים שלי כשהייתי בעבודה ,ואני
שומרת בשמחה על נכדיי".
בשעות הפנאי חיה אוהבת :לשיר ,לרקוד ,להתעמל וללמוד תנ"ך
שלום אוהב לטפח את חצר המשק וסביבת המגורים .הוא נהנה מעבודות המסגרות והנגרות ותורם
יכולות אלו לעבודה התנדבותית בבית ספר שפרירים בגבעת חיים ,שם הוא מלמד תלמידים מלאכות
אלו.

ראיינה ורשמה  -רותי שגיא
חג שמח

טורט פיסטוק
לכבוד פסח השתתפתי בסדנה להכנת קינוחי פסח מקוריים .לא עוד עוגיות בוטנים דלוחות ועוגות קוקוס .יכול
להיות שלא לכולם בבית יש מחית פיסטוקים ,ואולי עד שתקראו זה יהיה מאוחר מדי לליל הסדר .אבל אני
בטוחה שאתם מוזמנים או מזמינים אליכם לפחות עוד פעם אחת בחג הזה .אגב הקינוח פרווה וללא גלוטן,
מתאים גם בשאר ימות השנה לנמנעים מגלוטן מטעמים שונים .חג שמח!
המתכון מתאים לשתי תבניות עגולות קפיציות בקוטר  28ס"מ .אם רוצים טורט לא בשכבות אפשר להשתמש
בתבנית אחת .בכל מקרה במידה ואופים בשתי תבניות יש לשים לב שהתבניות זהות בכדי שהעוגה תצא
אחידה.
מצרכים:
שתיים ורבע כוסות פיסטוק טבעי ( 225גרם)
כף שטוחה קורנפלור (ניתן להמיר בקמח תפו"א)
 3כוסות שקדים מולבנים טחונים דק לאבקה ( 300גרם)
שקיק וחצי אבקת אפייה
 9ביצים (אין מה לעשות זה בכל זאת קינוח לפסח וצריך משהו שיחזיק את העוגה)..
 90גרם מחית פיסטוק (בערך  4וחצי כפות מחוקות)
כוס סוכר
אופן הכנה:
במעבד מזון טוחנים את הפיסטוקים עם כף הקורנפלור .אנחנו רוצים לקבל אבקה /פיסטוקים טחונים דק ולכן
להשגיח שלא תיווצר לנו עיסה שומנית .מוסיפים למעבד המזון את אבקת השקדים ואבקת האפייה ומפעילים
רק לכמה שניות לשם איחוד החומרים ומניחים בצד .מפרידים את הביצים לחלמונים וחלבונים .בקערה קטנה
מקציפים את החלמונים ומחית הפיסטוק עד לקבלת קרם חלק .במיקסר מקציפים חלבונים עם סוכר לקבלת
קצף יציב .מקפלים בעדינות את תערובת החלמונים והפיסטוק לתוך הקצף .מוסיפים את התערובת היבשה
שטחנו במעבד מזון ומקפלים גם אותה בעדינות .התערובת צריכה להיות אחידה ללא כתמי קצף לבן .יוצקים
את העיסה לשתי התבניות ואופים  20דקות ,עד שקיסם יוצא נקי .אם אין לכם תנור רחב תאפו כל עוגה
בנפרד כי הגבהים השונים בתנור משפיעים באופן שונה על העוגה ואנחנו רוצים לקבל עוגות זהות.
המילוי יכול להיות כל מה שאתם אוהבים למלא בטורט – קצפת ,קרם פטיסייר או קרם לימון שמתאים מאוד
לפיסטוקים .הניסיון שלי לפני החג היה ללא מילוי וכך כולם אוהבים אצלנו .אפשר לשם החגיגיות לעטר
בפיסטוקים קצוצים גס מלמעלה בתוספת אבקת סוכר.

למה בליל הסדר מגיע אליהו הנביא לחרב לאת ? ישראל אינסלר
בילדותי ,מידי שנה ,למחרת ליל הסדר השכם בבוקר רצתי אל "שולחן הסדר" בסקרנות ובדקתי אם אכן
אליהו הנביא ביקר אותנו ולגם מכוס היין -הכוס של אליהו שהושארה עבורו על השולחן.
אני ,הייתי בטוח כי בכוס כמות היין קטנה בשל "לגימונת" של אליהו הנביא.
למה יוחסה הכוס לאליהו הנביא ? מה לאליהו הנביא וליציאת מצריים?
בספר שמות ,בסיפור יציאת מצרים (שמות ו' ,ו-ז') ,מתוארת גאולת מצרים בזו הלשון ..." -:לכן אמור לפני
ישראל אני ה' הוצאתי אתכם מסיבלות מצרים והצלתי אתכם מעבדותכם ,וגאלתי אתכם בזרוע נטויה
ובשפטים גדולים ולקחתי אתכם לי לעם" מילים אילו מכונות בלשון חכמים "ארבע לשונות גאולה"
בהמשך בפסוק ח' נאמר " והבאתי אתכם אל הארץ "  .קיימת מחלוקת בין חכמים האם גם המילה "והבאתי
" נחשבת גם כאחת מלשונות גאולה אם לאו? .מהות המחלוקת היא אם הגאולה מסתיימת עם הוצאת העם
מעבדות מצרים או רק עם הגעתם לארץ ישראל? והרי "דור המדבר" לא זכה להיכנס לארץ.
על סמך אותן ארבע לשונות גאולה קבעו מסדרי ההגדה את "ארבע הכוסות ".באשר לכוס החמישית
המוטלת בספק "חתמו" חכמים את המחלוקת במילה תיקו .תיקו היא מילה בארמית שפירושה תקום ,
כלומר השאלה עומדת במקומה  .לשון אחר לא יודע.
אלא שקמו אחרים אשר העדיפו "לגייר" ,את המילה הארמית תיקו ולרשמה כראשי תיבות תיק"ו " -תשבי
יתרץ קושיות ושאלות " כלומר עם הגעתו של תשבי הוא -אליהו הנביא התשובה לשאלה תיפתר ולפיכך הכוס
החמישית המוטלת בספק ממתינה לאליהו הנביא .לפיכך אנו נוהגים כליל הסדר למזוג את הכוס החמישית
אך לא לשתות ממנה -כך זכתה לה הכוס החמישית בכינוי הכוס של אליהו הנביא.

המדריך לצילום  -לצלם נכון ומעניין :אריק חן
מצורף הטיפ הרביעי.
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  :4מיסגור :Framing -
כשאנחנו מצלמים תמונה ,חשוב לנו להדגיש ולהבליט את האובייקט/הנושא המרכזי בתמונה שלנו .את זאת
ניתן לעשות באמצעות טכניקת המיסגור .אפקט המיסגור מאפשר לנו למקד את הצופה באובייקט הצילומי
שלנו ולהוביל את עינו אל האובייקט החשוב בתמונה.
בתמונת הסימטה שלמטה ,ממוסגרת הסימטה על ידי הקשת ,דבר המוביל את עין הצופה ״באופן טבעי״ אל
תוך התמונה ואל תוך הסימטה.
בתמונת הכנסייה ,צילום דרך הוורדים נותן אפקט של מיסגור ,התמקדות והצצה אל הכנסייה.
בתמונת היער ,נעשה אפקט המיסגור באמצעות שני גזעי העצים הנמצאים משני צידי הפריים ,המזמינים את
הצופה ומובילים אותו באופן טבעי אל תוך היער.
נסו את אפקט המיסגור וראו כיצד התמונה שלכם משתדרגת ...בהצלחה!
 #אריק חן ,צלם מקצועי ומורה לצילום ,מקיים קורסים וסדנאות לצילום ברחבי הארץ.

תשבץ הגיון -ישובי עמק חפר
מאוזן

מאונך

 .1האיבר שהלך לקיסריה ()3,2

 .2שלומציון זורמת איתו ()7,3

 .2שט לפסגה ()6

 .3הצי לא מפליג בלעדיו ()5

 .5צ'יקוריה ()4

 .6חופשי במעונו ()5,3

 .7ניצלו עיסה לסחוג ()4,5

 .7העיתונאי התפצל ()4,4

 .8אישתו של ראש ממשלה ()5,5

 .9שמו לא עזר לו לחיות ()4,3

 .11צוחקים בדרך לבנק ()4,3

 .10ישעיהו ב' פסוק ד' ()3,3

 .13אברהם מצא שתיים ()8

 .12חבר האל נולד במצריים ()6

 .14ג'ו מצא אוצר ()4,3
התשבץ באדיבותה של עדנה טורקלטויב עובדת במועצה האזורית עמק חפר.
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