עתון 50

ו' אלול

אהבה יומיומית/תרצה אתר
שקרים שקטים שקרים קטנים
בתוך ליבנו ישנים
על פני חבצלות סגולות
ושלל צמחי המים
שטים הם הס על פני הזרם
שטים הם עצומי עיניים
שקרים שקטים ,שקרים קטנים
בתוך ליבנו ישנים
ואור בהיר עולה וצף על פני החדר
אתה יודע מי אני ,יודעת מי אתה
הכל בסדר ,הכל בסדר
הבוקר בא כבר יום חדש
נצא לדרך
היום נאמר תמיד אמת
עד בוא הערב
דברים פשוטים כמו אהבה
בתוך הנפש נחבאים
על פני כלניות שני
ושלל פרחי העמק
פורחים הם הס על פני הירק
פורחים הם עצומי עיניים
כמו אהבה ,דברים פשוטים
בתוך הנפש נחבאים ...

חרב לאת הוצאה פנימית

9.9.2016

במוצ"ש  17/9בשעה  20:30נתכנס במועדון
לגבש את תוכנית השנה הקרובה בהנחיית ברק
כל המעוניין מוזמן
כדי לצאת עם תוכנית פעולה מערב זה על כל
אחד לחשוב ולהביא עמו רעיונות

 תזכורת למסיבת פרידה מרבקה האחות ודר' הילמן  14/9שעה 19:00
בבית העם של חיבת ציון

 כרטיסי ברכה  26/9החל מהשעה  17:00במועדון חרב לאת
 להזכירכם פינויי גזם/פסולת חודש ספטמבר:
פינוי פסולת מוצקה – יום שני – 26/9
פינוי גזם – יום שלישי – 27/9
שימו לב ביום שלישי  20/9לא יתקיים פינוי גזם
טאטוא כבישים – יום רביעי – 28/9

 טיול ירושלים יום חמישי  - 29/9הרשמה ותשלום של  ₪ 50לאדם
אצל דבי בכפר

יעל וייסמן הועלתה לדרגת סמל
יעל משרתת בחיל התותחנים והיא בת למשפחה וותיקה של תותחנים.
יעל היא נכדה לסב (ז"ל) ששירת בחיל התותחנים של מלך רומניה ושוחרר מהצבא כאשר אביו החליפו
בסוס לגרירת התותח
אז הסוסים היו חשובים יותר מהחיילים.
יעל ,בת לאבא ששירת בחיל התותחנים ואחות לשני אחים ששירתו אף הם בתותחנים.
יעל ,אחות לאח נוסף אשר "סטה מדרך הישר" והתגייס לחיל ההנדסה הקרבית.
כל משפחת וייסמן גאה ביעל ובשאר בניה

גינה ומנשה שוחט
אם נעשה סקר בחרב לאת ונבדוק באופן סטטיסטי ,עד כמה מכירים החברים והתושבים בחרב לאת זה את זה ,נגלה
שהדמות המוכרת ביותר היא גינה שוחט .כל מי שמגיע לגור במושב נפגש בתחילה עם גינה ,מציג את עצמו ומקבל
מקום בין תאי הדואר .במשך הזמן הוא גם מבין שרצוי לתת לגינה את מספר הטלפון שלו כדי לקבל את הדואר הרשום.
המפגש הראשוני הזה (כפי שאני מכירה את גינה) נעשה בלבביות ובנועם ,ב ר ו כ י ם  -ה ב א י ם לתושבים
החדשים.
בגלל האחריות והצורך להיות מתמיד וזמין נצחי (שלא נדבר על המשכורת המגוחכת) קשה היה למצוא במושב מישהו
שייקח על עצמו התפקיד" .מה את צריכה את זה? " שאלתי ,וגינה חייכה ואמרה" :אני אוהבת אנשים ,אוהבת להכיר
ולשוחח ,אנשים מעניינים אותי ויש לי תחושה טובה עם הקשר הזה שלפעמים מביא למשהו יותר משמעותי .בנוסף
לדואר גינה עובדת ארבע פעמים בשבוע (חצאי ימים)" ,בבית דוד" ,שם מתכנסים בבקרים תושבים בני הגיל השלישי
ומשתתפים בחוגים.
מנשה ,גם הוא מרבה להיפגש עם אנשים ,הוא מכהן כראש הועד של אגודת חרב לאת ומחלק את זמנו בין הישיבות
והעשייה בתוך המושב ,לטיפול ענייני המושב במועצה ובמוסדות המדינה .למרות עומס הנושאים שעומדים על סדר
היום ,מנשה רואה תמורה בלהיות פעיל ולראות איך דברים נעשים ומתקדמים .הנושאים של בית שלישי בנחלה,
פרויקט גן האירועים וחיפוש פתרונות בנושאי הפרדת קווי המים ,כל אלו הם חלק מהחזון אותו מנשה מסמן .מנשה
מוסיף שכיום ישנו שיתוף פעולה בין הועד המקומי לוועד המוניציפלי ועל כך הוא מברך.
כשעוברים את סף שער הכניסה לביתם של גינה ומנשה עומדים במרכזו של משטח רחב ידיים שיכול להכיל אורחים
רבים .סידור המרצפות במשטח יוצר מעין ציור של מעגל ומדומה לידיים מחבקות .בשנות השמונים ,בתקופה שאנחנו
הגענו למושב ,נערכו שם מידי פעם מסיבות ומפגשים חברתיים.
בסוף שנות ה  90כשהבנים של גינה ומנשה התבגרו ועזבו את הבית ,התמלא הבית במשך שנים בקולות חדשים של
 13נערים מ"פנימיית טוקאייר" שזכו לקבל משפחה אומנת ,משקיעה ואוהבת – משפחת שוחט וחלקם שומר על קשר
חם עם המשפחה עד היום.

מנשה נולד בעיראק למשפחה חרדית .כשהיה בן שלוש ( ,)1943אחרי מרד ראשיד עלי ,ברחה משפחתו ברכבת
לסוריה ,משם לבירות ,והמשיכו באוטובוס למרג' עיון .הוריו ביחד עם ילדיהם המשיכו ברגל ,חצו את הגבול והסתתרו
בכפר גלעדי .שני אחיו הגדולים נשארו פעילים בעיראק ושאר הילדים חולקו בין הקיבוצים בארץ ורק מנשה ועוד אחות
נשארו עם ההורים וגרו ביפו במקומות מזדמנים .הוא זוכר כי בימים קשים אפילו לנו בחדרי מדרגות .האחים בעיראק
הצליחו למכור את רכוש המשפחה ,הטמינו את המזומנים בשק שנשלח ליפו באמצעות שליח .עד היום מתקשה מנשה
להאמין איך נלקח סיכון כה רב ואיך האמון בשליח היה מוצדק .בכסף שהגיע נקנה מגרש ביפו ונבנה הבית המשפחתי
אך כעבור שנים מעטות אבי המשפחה נפטר ומנשה בין ה  12הצטרף לאחיו שהתחנך בגבעת חיים מאוחד .כשהגיע
לבית הילדים עם הטלית והציציות וכשעל ראשו כיפה ,הבין מיד שחייו משתנים והסתיר אביזרי לבוש אלו.
גינה ומנשה גדלו בקיבוץ באותו מבנה ,הכיתה של גינה (כיתה ד') בקומה התחתונה וכיתתו של מנשה (כיתה ו')
מעליהם אך המפגש האמתי ביניהם היה כשבגרו ויצאו לשנת שרות ביד חנה .גינה לפני הצבא ומנשה אחרי השרות
הצבאי .ביד חנה הייתה גינה האקונומית ,היא פינקה את החברים כל יום בארוחות הסדירות ובנוסף בשעת הקפה
בארבע אחר הצהרים .את המטעמים למדה להכין בקורס הטבחות ב"תדמור" .כשמנשה יצא לחרוש את שדות הפלחה
בסמוך לגבול גינה הייתה מגיעה עד לשם ומביאה לו את ארוחתו .למרות שבאותם ימים לעזוב קיבוץ נחשב ממש
ל"פשע" ,החליטה גינה לעזוב את גבעת חיים ומנשה בעקבותיה .היא טוענת שלא אהבה לחיות תחת מיקרוסקופ.
מנשה חזר לצבא לשירות קבע ואת מסיבת החתונה בתל אביב ,מימנו ממשכורת חודשית אחת ( 300לירות).
אחרי מלחמת ששת הימים מנשה נפצע ב"פעולת כרמה" ואחר כך יצא לפו"ם (פיקוד ומטה) וללימודים בטכניון .הוא
השלים לימודי הנדסת מכונות בתואר הראשון ואבטחת איכות ואמינות בתואר השני .בשנת  82עזב את הצבא והחל
לעבוד במשרד הביטחון למשך  24שנים.
גינה ומנשה גרו לאורך השנים במקומות שונים בארץ ,בנתניה ,חיפה ונווה מונוסון ,עד שמיכה אחיה של גינה ,בישר
להם שיש בחרב לאת משק לקניה ויהיה נחמד אם יגורו בקרבה לגבעת חיים .כשהגיעו לחרב לאת הרגישו שזה המקום
עם האווירה והשכנות שמתאימים להם והתקבלו בברכות על ידי השכנים מהמושב .גינה תרמה רבות לחיי הקהילה,
היא הייתה חמש שנים בוועד הכפר ,תרמה לתרבות בכלל ,ולחגים בפרט.
כמו מרבית חברי המושב הם החלו לעבוד בלולים ובפרדס והכל נעשה בשיתוף משפחתי ובעזרת הילדים .אך כלל אחד
בחייהם כחקלאים היה ייהרג ובל יעבור" :לא בוץ לתוך הבית" (כל השאר – היה מותר) .כיום נשאר במשק החקלאי של
משפחת שוחט מטע זיתים לשמן.
מנשה לומד כבר  13שנים במכון אבשלום והולך בשביל ישראל .הוא חובב מוסיקה קלאסית והשניים מינויים
לקונצרטים של הפילהרמונית.
גינה אוהבת לארח ,לבקר בסרטים והצגות ,ולקרוא הרבה .ובין כל אלה יוצאים לחופשים בארץ ונהנים לטייל בחו"ל.

לזוג ארבעה בנים :
ליאור – בן  , 48למד הנדסת חשמל ומכונות עובד  22שנה במפעל מכונות אריזה ולעיתים נוסע לחו"ל מטעם העבודה.
דותן – בן  ,46מהנדס אלקטרוניקה עובד באלביט ב "אל אופ" ,אופטיקה ואלקטרוניקה זעירה.
אוהד – בן  , 41למד כלכלה ומנהל עסקים וכיום עובד כקאוצ'ר ועוזר בשיקום לחברות שפשטו את הרגל.
רועי – בן  , 36עוסק במסחר של כלי כסף וזהב.
לגינה ומנשה  5נכדים.

ראיינה ורשמה – רותי שגיא
.

לתושבי חיבת ציון וחרב לאת שלום
מצורף מכתב של גל בזק -הרכז החדש בנושא פתיחת שנת הפעילות.
השנה נפתח גם פעילות לכיתות ג' .ביום שלישי  13.9בשעה  . 16:30באותו היום נפגש עם גל לשיחת
פתיחה בשעה .20:30
שתהיה לכולנו שנת פעילות מוצלחת
ועדת נוער חלח"צ
מכתבו של גל-

הורי ילדי ונוער חלחצ שלום רב,
ראשית ,אברך את כולם בשנת פעילות פוריה ומוצלחת .שמי גל ואני רכז הנוער החדש של חלח"צ.
אתם מוזמנים לפנות אלי עם כל שאלה ,בכתובת המייל הזו או במספר הנייד שלי .0522556733
מצורפת התוכנית לחודשים ספטמבר  -אוקטובר ,כמה תאריכים ופרטים שחשוב שתכירו:
 13.9 .1פעולה ראשונה לשכבה הצעירה בשעה  16:30לכל שכבות הגיל.
.2שעות הפעילות במהלך שנת הפעילות:
כיתות ג' 16:30-17:30
כיתות ד' 16:30-17:30
כיתות ה' 17:45-18:45
כיתות ו' 19:00-20:00
כיתות ז' 19:00-20:00
כיתות ח' 19:30-20:30
 13.9 .3בשעה  20:30מפגש הורים בסניף  -במפגש אציג את עצמי ,נדבר על שנת הפעילות הקרובה ותאריכים
עתידיים חשובים  -אשמח לראותכם שם.
 6.10 .4טקס פתיחת שנה .שעות יפורסמו בהמשך .כולם מוזמנים.
 .5טיול פתיחת שנה שכבה צעירה יתקיים בסוף אוקטובר/תחילת נובמבר תאריך סופי יפורסם בהקדם.

שוב אאחל לכולם שנה מוצלחת ופוריה
בברכה,
גל בזק

"הדואג לימים  -זורע חיטים,

רכז נוער חלחצ

הדואג לשנים  -נוטע עצים,

0522-556733

הדואג לדורות  -מחנך אנשים"

יאנוש קורצאק

לחמניות ארוחת ערב
באנגלית קוראים להן דינר רול ,לכן אצלנו הן נקראות לחמניות ארוחת הערב .אפשר לאכול אותן בכל ארוחה,
הן רכות וטעימות ,מתאימות לכל ממרח ואפילו בלי כלום סתם כך.
מצרכים:
 4.5כוסות קמח
כף שמרים
חצי כוס סוכר
כפית מלח
כוס מים חמימים (לא רותחים!)
 3ביצים
 100גרם חמאה רכה
אופן הכנה:
בקערת המיקסר מערבבים קמח ,שמרים ,סוכר ומלח .מוסיפים בהדרגה את המים כשהמיקסר ממשיך לעבוד.
לאחר מכם מוסיפים את הביצים אחת אחת ולבסוף את החמאה .ממשיכים לעבד עד שנוצר בצק אחיד וגמיש.
מכסים את קערת המיקסר בניילון נצמד ומניחים במקום חמים בבית להתפחה .לאחר שהבצק הכפיל את נפחו,
מחלקים אותו לחלקים שווים ומסדרים במגש .שולחים שוב להתפחה קלה .מכניסים לתנור שחומם מראש ל-
 180מעלות ,אופים כרבע שעה ,עד שהלחמניות מזהיבות.
בתאבון!

שבת שלום
עוד מארועי המרכז הקהילתי ודרושים -באתר
ובפיסבוק

