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עיתון 60

תפילת הגשם/לוין קיפניס
גשם ,גשם ,נאנח שדה מחום
גשם ,גשם ,מתחנן הגן בלי דם
שמע קולנו משמיים
ורד לארץ גשם מים
גשם ,גשם ,משתחוה הכרם אט
גשם ,גשם ,בפרדס ילחש כל בד
שמע קולנו אל שמיים
ותן לארץ גשם מים
גשם ,גשם ,מתפלל גם ילד חן
גשם ,גשם ,אל שמיים לנו תן
שמע קולנו משמיים
ורד לארץ גשם מים

לקרן הקיימת דרושים
בדחיפות מתנדבים נהגים
עם רכבי  4x4לטובת סיורים
ומניעת הצתות.
המעוניינים נא לפנות למאיר
צפרירי0538500936:

חרב לאת הוצאה פנימית

שבת אחת –כפר אחד
ביום שישי בתאריך  11/11/2016התקיים בכפר האירוע "שבת אחת-כפר
אחד".
באירוע השתתפו כ 150-תושבים מכל הישוב.
הערב החל בבית הכנסת בתפילה בנוסח הרב קרליבך מפיו של החזן מיכאל
ינאי .לאחר מכן ,ישבנו ,קיבלנו את השבת על ידי הקידוש של מר מיכאל ינאי,
שרנו ושמענו סיפור חסידי וסוגיה מהגמרא מפיה של גב' דר' ציפי קויפמן .כמו
כן שמענו את הגב' חייה אייכנר שסיפרה לנו מזיכרונות הילדות שלה בחרב
לאת .שרנו את המנון הכפר כפי שנכתב על ידי גב' אייכנר.
בהמשך אכלנו ארוחת ערב חגיגית.
האווירה הייתה אווירה מעולה והייתה לנו ההזדמנות להכיר האחד את השני
באופן אינטימי.
החלטתי לכתוב על האירוע לעיתון רק השבוע ,שבועיים אחרי האירוע ,כי בעיתון
בשבוע שעבר לא נכתב דבר על אירוע חגיגי זה.
אני מקווה שנמשיך באירועים חברתיים מסוג זה.
יישר כוח ליוזמים ולמארגנים.
שבת

שלום

גדי וייסמן
תודה על האירוח בערב שבת
האחדות האווירה והתוכן
הכל היה טוב ונחמד
תודה למארגנים
ויישר כוח
מישפחת בכר

דבר העורכת-הבהרה
העריכה של העיתון נעשית על פי חומרים הנשלחים אלי .חשוב שכל מי שלוקח
חלק באירוע קהילתי ,או רוצה לשתף בשמחה או מידע  ,ייקח אחריות ויעלה על
הכתב מספר מילים .בלי יוזמה אישית-דבר לא יקרה.
בברכה עירית (שעורכת את העיתון כבר  60פעמים).

לוחם הצללים (הוא משלנו!)
(מתוך – כוכב-רשת עיתונות מקומית)
מה גורם לבחור צעיר שמתגייס לצבא להגיע לקורס צוללנים בחיל הים?
דומה כי הלא נודע והמיסתורין סביב העולם שמתחת לפני המים מביא
צעירים כישרוניים לאחד הקורסים היוקרתיים ביותר בצבא .אחד מהם הוא
סמל ב’ מעמק חפר ,שסיים בשבוע שעבר את הקורס הקשה ,ואומר“ :זה
שירות אחר ממה שכולם מכירים ויודעים ”

מאת :אדי גל , 18בנובמבר 2016
טקס סיום קורס צוללן התקיים בשבוע שעבר
בבסיס חיפה של זרוע הים .הטקס נערך בראשות
מפקד זרוע הים ,אלוף אליהו (אלי) שרביט,
מפקד בסיס חיפה ,תת אלוף דוד-סער סלמה,
מפקד שייטת הצוללות ,אלוף משנה אסף,
מפקד בסיס ההדרכה של זרוע הים ,אלוף משנה יובל אילון ,משפחות ואורחי המסיימים.
ראוי לציין כי ,קורס צוללן ,שאורכו כשנה ,הוא אחד הקורסים הייחודיים והיוקרתיים בצה”ל.
הקורס הינו התנדבותי ,מאתגר ,מקצועי וערכי ,אשר מורכב משלושה שלבי הכשרה .בסיומו
מוענקות לבוגרים הטריים דרגת סמל וסיכת צוללן .כמו כן ,שייטת הצוללות מהווה כוח
תקיפה ימי עיקרי וגורם איסוף מודיעיני של מדינת ישראל .הצוללנים פועלים באופן חשאי
ומבצעים במשימות רבות ומגוונות הרחק מחופי ישראל .עם סיום הקורס ,עתידים הבוגרים
להשתלב ולאייש את תפקידי הלחימה בצוללות הזרוע ,בהתאם למגמה המקצועית אליה
שויכו.
ניתוק ארוך מהבית
אחד מבוגרי הקורס הוא סמל ב’ בן ה ,19-מעמק חפר ,שסיים קורס צוללן .הוא למד בתיכון
האזורי ‘מעיין השחר’ ,במגמות כימיה וביולוגיה .לפני הצבא שיחק בקבוצת כדור מים במשך
כמה שנים ,ונהג לרוץ .סמל ב’ גר לא רחוק מהים ולכן בילה שם הרבה ,אבל אף פעם לא
חשב שממש יגור בו .יש לו שתי אחיות גדולות ,אחת בת  26ואחת בת  ,22והוא הראשון
ממשפחתו שמשרת בזרוע הים”.
אז איך הגעת דווקא לקורס צוללן?
“הלכתי ליום סיירות ,שם נמצאתי מתאים למיון חובלים-צוללות .כשהגעתי לגיבוש ,נמצאתי
מתאים למסלול הצוללות .לא שמעתי על היחידה לפני כן ,כך שחששתי בהתחלה ,אבל קצת
ביררתי וקצת המשפחה דחפה אותי לזה ,ואחרי שקצת הצלחתי להבין יותר ,שמחתי שזה
קורה”.
ספר על שלבי הקורס בקצרה.
“הקורס מתחיל בטירונות ,בבה”ד חיל הים ,אשר משולבת לחניכי חובלים וצוללות .הטירונות
ממש בדיחה יחסית לקורס שאליו אתה עובר מייד אחר כך .מתחילים בחצי שנה ראשונה
שנקראת ‘השלב הבסיסי’ ,שלב עם משמעת גבוהה ,אתגרים פיזיים וניתוק מהבית .למעשה,
אתה לא מחובר לשום דבר אחר חוץ מהקורס .מתירים לך שיחה אחת בשבוע עם ההורים

בסופי שבוע .מדובר בחצי שנה מאד קשה ומשמעותית ,שבה נעשה גם המיפוי המשמעותי
של כ 50-אחוז מהחניכים”
פרט ,נמק והסבר.
“כשהתחלתי את הקורס הייתי בשוק טוטאלי ,שום דבר לא באמת מכין אותך לזה .אתה
שומע על זה שתהיה מנותק בקורס ,אבל אתה חושב שלא יהיה לך עד כדי כך קשה .פתאום,
כשמנתקים אותך לגמרי מהעולם החיצון ,בלי טלפון ,בלי להתעדכן בחדשות ,בלי גישה
לעולם החיצון ,החוויה הרבה יותר חזקה וקשה ממה שחושבים .אחרי השלב הזה מגיע
‘השלב הייעודי’ ,שגם הוא אורך חצי שנה .כל אחד מקבל ‘מגמה’ ,אשר היא המקצוע של
הצוללן בצוללת :אני במגמת מכונה .בעיקרון זה להיות מכונאי ולטפל בכל המכונות בצוללות.
רציתי את זה והתחברתי לזה כבר בתחילת הקורס .משהו בחומר הלימודי ,החומר המעשי
ובאנשים שם ,משך אותי .זאת המגמה עם העבודה הכי סיזיפית ,אבל בסופו של היום זה מה
שמשך אותי כי רציתי לעשות כמה שיותר”.
איזה קשיים מרכזיים וחוויות חיוביות זכורות במיוחד?
“כמו שכבר ציינתי ,הקושי המרכזי הוא הניתוק ,אך מעבר לניתוק ,יש גם קושי פיזי
משמעותי .מנסים לבדוק איך אתה מתמודד עם מצבי לחץ ומצוקה ,וזה השוק .אתה לא רגיל
להגיע לקצה שלך ,גם כשאתה מתאמן הכי חזק ,אתה עוצר כשאתה מגיע לקצה גבול
היכולת .ובקורס הזה ,אתה שובר את קצה היכולת ,זה קשה ,אבל גם מכאן מגיעות החוויות
הכי טובות ובסופו של יום אלו הרגעים שאני הכי זוכר .אם זה אחרי מסע שאתה רואה את כל
החברים שלך גמורים אחרי שהם הלכו ,רצו וזחלו כל הלילה ,והם עדיין מציעים לך עזרה ,או
אם זה כשהמפקד שלך פוקד עלייך להמשיך גם כשאתה רוצה להרים ידיים ואתה מקשיב לו
וממשיך”.
התעלה על עצמו
סמל ב’ מספר לי גם על מסע שהוא זוכר במיוחד“ :הייתה פעם אחת שיצאנו למסע באזור
הררי והיינו צריכים לרוץ הלוך חזור כל הלילה .היה לי ממש קשה ,הייתי עם הג’ריקן ואני
זוכר עד עכשיו כמה הוא היה לי כבד .אחרי כמה סיבובים הלכתי לאחור .הייתי מותש ,הייתי
בטוח שאני יוצא ולא יכול להמשיך .הלכתי למפקד שלי ואמרתי לו שאני לא יכול יותר ושיעלה
אותי לאוטובוס .הוא פשוט הסתכל עלי ואמר לי‘ :אתה מסוגל ,רוץ’ ,וזה כל מה שהייתי צריך
בשביל להמשיך הלאה .אני זוכר שזה הצחיק אותי ,אבל היה לי כל כך קשה באותו זמן
שראיתי שחור .עד עכשיו אני זוכר את המסע הזה ,על הרגע שבו התעליתי על עצמי ,זה
מרגש”.
איך התמודדת עם הבידוד מהמשפחה?
“זה מוזר .הכול משתנה בכל פעם שאתה יוצא החוצה אל העולם החיצון .אתה מגיע הביתה
וזה פתאום מרגיש לך כמו בית מלון .אתה מתגעגע בצורה שלא ידעת שאפשר להתגעגע .זה
היה קשה ,אבל אני משוכנע שלמשפחה היה קשה יותר ממה שהיה לי”.
מתחת למים אי אפשר לברוח ,איך מתמודדים עם מצבי רוח משתנים?
“קודם כל דואגים שאנשים שיש להם יותר מדי מצבי רוח כאלה ,לא יגיעו לצוללות .כולם פה
שונים ,אבל יש פה המון דברים שדומים אצל כולם .חבר’ה רגועים ,חברותיים .אבל גם אם
זה קורה ,וזה יכול לקרות ,אז בדרך כלל אתה הולך לשבת שם בפינה ואנשים באים אלייך
לאט לאט ,ומעבירים לך את זה .זה פשוט עובר ,זה האנשים והצוות שמחזיקים אותך ,כולם

פה בשביל כולם”.
אתה חושב שאלה כלים שיעזרו לך בהמשך החיים?
“על הנייר זה נראה כאילו אנחנו יוצאים מפה עם ידע שלא יעזור לנו מחוץ לצוללת ,אבל
למעשה ,אנחנו רוכשים כלים שיעזרו לנו בכל דבר שרק נעשה .ראשית ,אין עבודת צוות כמו

שיש בצוללת .שנית ,בתור מכונאי אני יודע עכשיו לעבוד עם דברים כמו שלא ידעתי קודם.
אבל מעל לכל ,אתה זוכה לחברים לכל החיים ,במקביל לחוויות מטורפות שאין סיכוי שתעבור
בשום מקום אחר”.
אתה יכול לתת טיפ לכל המיועדים לשירות ביטחון (המלש”בים) שמתלבטים לאן
להתגייס ,למה כדאי דווקא לצוללות?
“זה שירות אחר ממה שכולם מכירים ויודעים על הצבא .אני שומע סיפורים מחברים שלי
שמשרתים בחי”ר ,וזה נשמע שאנחנו לא באותו הצבא.
בנוסף ,זה שירות משמעותי עם אנשים טובים”.
למי מתאים להגיע לצוללות ,מהי דמותו של הצוללן?
“מבחינת אישיות ,מלמדים אותך פה להיות רגוע ,ובאופן מוזר ,כולם פה ממש מצחיקים .זה
משהו ששמתי לב אליו ממש .ברגעים הכי קשים ,מישהו זורק איזו הערה .אני לא יודע אם זה
משהו שחייבים ,אבל זה משהו שמאפיין פה הרבה .אבל באופן כללי אני לא יודע ,זה משהו
שגדולים ממני וחכמים ממני יודעים”.
איך הרגישה ההפלגה הראשונה בצוללת?
“וואוו .זה היה מלחיץ ,אבל יותר ממה שאתה יכול לחשוב .להיכנס לצוללת בהתחלה זה
סבבה ,אבל עוברת שעה ועוברות שעתיים ,ואתה באותו מקום .זה משגע בהתחלה ,אין לאן
ללכת והזמן ממשיך לעבור ואלו אותם אנשים .האמת שבהפלגה הראשונה אתה לא ממש
מוצא את עצמך ,זה פשוט שוק .אבל זה ממש העלה את המוטיבציה להיות חלק מהצוות
הזה ,חלק מהחבורה הזאת ,להבין בדיוק מה קורה שם ,זה משהו שאתה רוצה גם לעשות.
כשחזרתי מההפלגה הראשונה ידעתי שאני במקום הנכון”.
ואיך זה מרגיש עכשיו כשאתה אחרי הקורס?
“זה מרגש ,מאד .מדובר בשנה מהחיים שלי .זה מוזר ,כי כל הצבא שלי הייתי פה ועכשיו
פתאום אני הולך למקום אחר .אבל אני יודע שיהיה טוב ושאני במקום הכי טוב שאני יכול
להיות בו”.

פיצה ביתית
מי לא אוהב פיצה? כולם אוהבים ,קטנים וגם גדולים .אצלנו פיצה לצד סלט
יכולה להיות ארוחת ערב נהדרת ,בלי הרבה עבודה ,כולם משתתפים בהכנות
ונהנים.
מצרכים:
בצק:
 4כוסות קמח
שקית אבקת אפייה
ביצה
קופסה גבינה לבנה או  2דנונה
חצי כוס שמן
תוספות ורוטב:
מחית עגבניות קלה – נקראת גם  Passataשל חברת Mutti
 200גרם גבינת מוצרלה מגוררת
 100גרם גבינת פקורינו מגוררת
תבלין פיצה
זיתים ,טונה ,קוביות בטטה מאודות ,פטריות ,גבינת פטה או כל תוספת אחרת שאתם
אוהבים.

אופן ההכנה:
מחממים תנור ל 180-מעלות ומכינים שתי תבניות גדולות עם נייר אפייה.
בקערה גדולה מערבבים את כל המצרכים היטב עד שנוצר בצק .אני אוהבת להוסיף לבצק
עצמו תבלין פיצה .אגב לא כזה שמקבלים כשקונים פיצה ומגיע בשקיקים קטנים – אני גיליתי
במקרה תבלין פיצה שמוכרים במשקל בסופר והוא בעיני הרבה יותר טוב וטעים.
מחלקים את הבצק לשני חלקים שווים ומרדדים כל אחד מהם לבסיס פיצה דק .אני מכינה
את הפיצה מרובעת ,כי לנו זה יותר נוח לאכול את הפיצה כך ,לאחר שחתכנו אותה לריבועים
קטנים.
מורחים את מחית העגבניות ,מתבלים בתבלין פיצה ומפזרים גבינות ותוספות שאוהבים.
אופים בתנור  20-30דקות ,עד שריח נפלא מתפשט בבית והפיצה מזהיבה.
בתאבון!

הערות:
את מחית העגבניות שציינתי קודם לכן קניתי פעם במקרה ומאז אני משתמשת בה באופן
קבוע .אם יש לכם חשק להכין רוטב עגבניות פשוט – לכו על זה! אבל אם לא המחית הזאת
יכולה לעשות מצוין את העבודה.
גבינות אני קונה ביעקבס .זה מגיע מגורר ,לא צריך להתאמץ ,האיכות מובטחת ובעיני הכי
טוב לקנות תוצרת מקומית טרייה.
אצלנו בדרך כלל נשארות שאריות ,כי הכמות דיי גדולה למשפחה קטנה .אפשר לשמור
במקרר ,היא טעימה גם לאחר חימום קל.

בחיבת ציון

שבת שלום

"שוב אני מבקש להודות לאיתן על התמונות המיוחדות המתפרסמות
בעיתון"

אהרון סיני

