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עתון 46
מרוב אהבה/יוסי בנאי
כשההוא אוהב את ההיא

כשהפיל אוהב ת'פילה

תמיד הוא אומר לה,

תמיד הוא אומר לה

חוזר ואומר לה

חוזר ואומר לה

כמה היא אלוהית.

בואי בואי כלה.

כשענן אוהב עננה

כשמלאך אוהב מלאכית

תמיד הוא אומר לה,

תמיד הוא אומר לה

חוזר ואומר לה:

חוזר ואומר לה

כמה את עדינה

את הכי חתיכית.

את כל כך עדינה

ורק אני מרוב אהבה שותק...

כשהפסיק אוהב ת'נקודה
תמיד הוא אומר לה

כשהזבוב אוהב ת'זבובית

חוזר ואומר לה

תמיד הוא אומר לה,

שהוא פסיק עליה.

חוזר ואומר לה
מכולן יפיפית.

ורק אני מרוב אהבה שותק.....

כשהפיל אוהב ת'פילה
תמיד הוא אומר לה,
חוזר ואומר לה:
בואי בואי כלה.

חרב לאת הוצאה פנימית

ט"ו באב לפנינו ובעיתון הקרוב נארח את יום האהבה .
אשמח לקבל תצלומי חתונה שלכם  ,ספורי אהבה קצרצרים ובנוסף
העורכת האמיצה תצא לשבילים ואשמח שתשתפו פעולה בחיפוש ההגדרה  :מהי אהבה
בשבילי ....תודה עירית

ללאה ודני סלומון ברכות עם הולדת הנכדה-יובל .מזל טוב לגילי (סלומון) ויואל לבנה ולאחים
הגדולים :האח עומר והאחות עמית .המון שמחה ובריאות

תיקונים והבהרות:.
 .1שוב תודה ענקית לתמר שפיגל על הטורים הטעימים והמתוקים המלווים אותנו מידי שבוע.
 .2אשת הקשר בנושאי גן הילדים :בבת עיני סיני בן סימון (בבי).

לתושבים שלום,
קצת על מרכז המחזור ,פסולת מוצקה ,צמחיה פולשת לשטח הכלל וגזם
מרכז מחזור – מראהו של מרכז המחזור בעת האחרונה אינו מלבב בלשון המעטה ,ערימות של פסולת זרוקות
לצד המיכלים ,פסולת שאינה ניתנת למחזור זרוקה אף היא ,בקיצור בלגן!
חשוב לדעת שמרכז המחזור מצולם  24/7ואיכות המצלמה גבוהה .למרכז המחזור מגיעים הרבה משליכי
פסולת שאינם תושבי חרב לאת ואת הטיפול באנשים אלו אנו מעבירים לטיפולו של פקח המועצה ,אשר לא
מתבייש לקנוס את הנתפסים.
לידיעתכם אנו דואגים לניקיונו של מרכז המחזור באופן שוטף (וזה גם עולה כסף) ,נבקשכם בכל לשון של
בקשה גלו אכפתיות ותנו יד לשמירת מרכז המחזור נקי.
פסולת מוצקה – נא לא להעביר פסולת מוצקה למרכז המחזור! אנו עושים את כל המאמצים לאסוף פסולת
מוצקה לפחות פעמיים בשנה ,האיסוף הבא יערך ביום ב' ה  26לספטמבר! אנא תתאפקו עד אז (אפשר לרכז
הפסולת בפינה בחצר ולהוציאה לקראת יום האיסוף)
צמחיה פולשת לשטח הכלל – עליכם לדאוג לגזום את הצמחייה הגדלה בחצרכם ופולשת לשטחי הכלל ופה
ושם מסתירה גם תאורת רחוב (גדרות חיות ,ענפי עצים וכד')
גזם – פינוי הגזם הוא לפי מועדים המתפרסמים באתר הישוב (רצ"ב לינק שבו תמצאו את מועדי הפינוי
– )http://www.herevleet.org.il/#!waste/c4ze
נבקשכם להוציא את הגזם סמוך למועד הפינוי ולא לפני ,את הגזם להניח במפרצי החניה מקום שהוא סלול
ועל ידי כך נמנע חפירת בורות כאשר מוציאים את הגזם ומניחים אותו על האדמה.
נא לא להוציא גזם ל"מרכזים שכונתיים" כמו ליד האקליפטוסים ברחוב הארז ואו בצומת של רחוב האלה
והארז.
ואחרי כל הבקשות שלנו ,אנו מודים לכם על תשומת ליבכם והענות לבקשתנו.

פולה וגרשון קוצינסקי
פולה וגרשון הם השכנים שלנו ממול .אנחנו חיים בשכנות כבר מעל לשלושים שנה .הם קלטו אותנו
מהיום הראשון שהגענו לחרב לאת ועזרו בשמחה בכל מה שצץ ועלה .הם שמשו לנו דוגמא איך לשמור על
לול מסודר .פולה הצילה אותי תמיד באמצע הבישול ,כשמצאתי שחסר לי איזה תבלין משמעותי או כוס סוכר.
כשהילדים שלנו היו לבד בבית ולא ענו לטלפון ,הם רצו לבדוק אם קרה משהו ולי היו שולפים מתיק התרופות
כדור נגד כאב ראש בשעת הצורך.
פולה וגרשון הם מופת לשכנות טובה אך לא פחות לזוגיות מופלאה .אחת לחודש היו מטיילים בנופי הארץ
עם טיולי החברה להגנת הטבע וכן עם הטיולים של ועד העובדים של קופת החולים .פעם או פעמיים בשנה
היו מטיילים לארצות שונות בעולם מתרשמים מההיילייטס ,אך אוהבים גם לשוטט בעצמם בחצרות
האחוריות של כל עיר ומקום ולהכיר את החיים האמתיים .גרשון אומר" :האפיזודות ברחוב מעשירות את
הנפש".
החודש היה עבור פולה וגרשון חודש היסטורי .הם נפרדו מלול המטילות שהיה שנים רבות חלק משגרת
חייהם .וכמו בכל תקופת מעבר ,הרגשות מעורבים.
הגעתי לביקור בשעות אחר הצהריים .סדר היום אצל משפחת קוצינסקי השתנה לאחרונה .יש יותר זמן
להתעדכן בחדשות העולמיות וליהנות מסרטים של הנשיונל גאוגרפיק" .טיילנו המון בעולם" ,אומר לי גרשון,
"וכעת אנחנו מנסים ליהנות מהזיכרונות של אותן חוויות" .אני חשבתי שהטלוויזיה היא זו שמעוררת מחדש
את החוויות אך הסתבר שטעיתי .בביקור הזה גיליתי פן חדש אצל גרשון שהיה שמור בסוד ואפילו אני
"השכנה ממול" ,לא ידעתי .גרשון הוא אלוף התיעוד ,רמז לכך ניתן היה לזהות על הקיר עם אוסף כלי
העבודה ,על הקיר שבחזית ביתם.
פולה הביאה מצלמת פנסוניק מהחדר הסמוך וספרה על התחביב של גרשון לצלם בטיולים .עד לפני שנתיים
גרשון צילם במצלמה עם פילים וכנגד כל הסיכויים ,מצא בחדרה עוד שתי חנויות צילום שפתחו פילמים
לתמונות.
בנוסף להיותו חובב צילום ,גרשון הוא גם אספן .בכל הטיולים מלבד הצילומים ,הוא אסף כרטיסים ,חוברות,
ברושורים ,תפריטים ,מפות דרכים ,מסלולי רכבות וכו' והכל סודר באלבומים בסדר מופתי .הסיפור מסופר
באלבומים ,באופן חזותי ,בכישרון גרפי ,עיצובי ,ואסתטי .וכמו שגרשון אומר" :פיסת נייר= פיסת היסטוריה".
תוך שיטוט באלבומים הגענו לאלבום שגרשון הכין לאחר טיול השורשים .בשנת  2001יצאו הזוג קוצ'ינסקי
לטיול שורשים יחד עם משפחה (אח של פולה ,שעיה) וחברים נוספים מחרב לאת :לבקוביץ (חיים ולאה),
קלינבאום (וופקה ז"ל ואחיותיו) ,וקובלסקי (עליזה רוזן) ,שהיו מאותה סביבה בפולין .כל חברי הקבוצה וכן
פולה וגרשון גדלו בעיר וולוצלבק ומחוזותיה .העיר הייתה מרכז יהודי ענף ,הקהילה הייתה מאוד גדולה והיו
שם שני בתי כנסת גדולים .באותה שנה הוזמנו יהודים מכל רחבי העולם כדי להשתתף בגילוי מצבה במקום
בו עמד הגטו בעיר ,שהיו בה  17,000יהודים לפני פרוץ המלחמה .גם הזהות הפוליטית בעיר הייתה נרחבת
ומגוונת .היו שהשתייכו ,כמו אביה של פולה ,למפלגה הקומוניסטית ,הייתה תנועת "ביתר"" ,פועלי ציון",
"מכבי"" ,השומר הצעיר" ואחרים.

גרשון ואחיו הבכור לולק ז"ל ,היו במלחמה ילדים בני  12ו  .9עם פרוץ המלחמה הם ברחו עם משפחתם
מזרחה .גרשון זוכר נדידה של ימים וחודשים ,הם נאלצו להתמודד עם רעב וקור .הם עברו עם הוריהם לאזור
הרוסי של פולין ומשם הועברו למחנות עבודה בסיביר .ההורים נשלחו לעבוד והילדים נשארו חשופים לגורל
וליד המקרה .הם נאלצו לעמוד יחד עם המבוגרים בתורים ארוכים כדי לקבל מנת אוכל זעומה ,חיפשו
פטריות ביערות כדי להקל על הרעב וכל העת חיפשו פתרונות להתמודד עם הקור .גרשון מספר שלאחר
המלחמה קמה ממשלת צללים פולנית ,ממשלה זמנית בתוך רוסיה ,ששחררה את כולם ואפשרה לכל אחד
להחליט לאיזה כיוון הוא ממשיך .משפחתו של גרשון בחרה להתחיל במסע נדודים מחודש לכיוון נהר הוולגה.
באזור ההוא מצאו עבודה בעיבוד עצים לבניה ובעירה והעמסתם על רכבות.
גרשון ומשפחתו עלו לארץ בשנת  1950הם גרו ב"מחנה ישראל" בתל אביב עד פגשו במקרה את חבריהם
מאותה העיר בפולין ואלו הזמינו אותם לגור בשכנות איתם במושב ,חרב לאת.
פולה צעירה מגרשון ב  11שנה .היא נולדה בזמן המלחמה כשהוריה היו במחנות העבודה בהרי
אורל הקפואים שברוסיה ,כשהייתה בת שנה ,התגייס אביה לצבא כחייל יהודי פולני והיא נשארה עם האם
ועם אחיה של אמה .אחרי המלחמה חזרו לעיר וולוצלבק ורק בגיל שש נפגשה שוב עם אביה .בשנת 1957
ברחה המשפחה ועלתה לארץ .הם גרו בפחונים בבית שמש ושלחו את פולה ,הנערה בת ה  16וחצי ,ללמוד
עברית ולהשלים השכלה בקיבוץ שדות ים.
באחד הימים אספו הוריה של פולה את בתם מהקיבוץ ,עלו על אוטובוס ונסעו עד לעמק חפר לבקר קרובים.
הם צעדו ברגל והגיעו למושב חרב לאת כדי להיפגש עם משפחת קלינבאום אך לפתע ראתה אימא של פולה
גבר ישוב על עגלה נמוכה הרתומה לחמור .הגבר היה עם הגב אליהם".קוצינסקי" היא צרחה .היא זיהתה
את אבא של גרשון מגבו .הם היו מאותה העיר ולא התראו מאז המלחמה .הבן של קוצינסקי הוא גרשון ,כבר
באותו הערב הוא ליווה את פולה חזרה לקיבוץ שדות ים כדי שתסיים את לימודי התיכון ומאז הם יחד זה לצד
זו.
גרשון גויס לצה"ל בשנת  1952ושירת בפלוגת סיור .בשרותו הצבאי נפצע ברגלו ובשל פציעתו קיבל עבודה
במוסד ממשלתי ,בקופת חולים ,שם עבד  38שנה כמזכיר מרפאה ומנהל מחלקת זכויות חברים .עד שיצא
לגמלאות.
גרשון ופולה נישאו בשנת  1959באולם חתונות בתל אביב .באותה תקופה מרבית החתונות של ילדי חרב
לאת התקיימו בעיר הגדולה .מקובל היה להזמין אוטובוסים לכל אנשי המושב ,להעמיס אוכל וציוד ,ולחגוג.
לזוג נולדו ארבעה ילדים:
רני – יליד שנת  ,1960גר עם משפחתו בסמוך להורים .מנכ"ל חברה שבדית למתכות בסניף הישראלי,
ס.ס.א.ב .בע"מ.
שלמה ז"ל  -חי בין השנים  1979 – 1962ונהרג בגיל  17בתאונת טרקטור.
עירית – ילידת שנת  ,1965עובדת כאחות סעודית.
גדי – יליד  ,1970עבד בשרות המדינה והיום הוא עורך דין ויועץ פיננסי.
לפולה וגרשון  9נכדים.

שנים עסקה המשפחה בחקלאות הם גידלו :ירקות ,פרדס ,פרות ותרנגולות ,היום הם נהנים מקצת מנוחה
ומעצי פרי שמוסיפים צבע וטעם לחצר האחורית.

הרבה בריאות.

ראיינה ורשמה – רותי שגיא

רני ,שלמה ז"ל עירית
רני ,עירית ,גדי

פולה וגרשון
בטיול לקנדה
בשנות ה80-

פולה וגרשון בלול

ביום שלישי ה 16.8.2016 -בשעה  18:00במועדון חרב לאת
לקפה ועוגה ומפגש חברים.
הפעם נשמע את –אמי שקדי.

נושא השיחה :זוגות אוהבים בתנ"ך.
אמי מרצה מזה שנים רבות בעיקר בנושאים
הקשורים האומנות היסטוריה ותרבות .הפעם נשמע
ממנה על הארוע המכונה ט"ו באב .מבחינת
המינהגים שהיו בתקופת בית שני.
החלק השני הוא על זוגות אוהבים בתנ"ך .האבות והאמהות .אברהם
שרה והגר .רבקה יצחק יעקב ועשיו .שמשון ודלילה .דוד ובת שבע.
הרצאה יפה ומרגשת עם ציטוטים תואמים בין היצירה האומנותית
והטקסט התנכי.
נשמח לראות את כולכם.

הוועדה המארגנת

============================================
משפחה יקרה שלום,
פנימיית "נווה אלישיב" מחפשת משפחות מאמנות .מה זה אומר להיות משפחה מאמנת?
ב"נווה אלישיב" מתחנכים כ 50-נערים ונערות מרחבי הארץ ,כל נער ונערה מסיבות שונות
ומגוונות .לכולם רצון לקבל הזדמנות שנייה ולהרגיש חלק ממשפחה .הם חיים בביתן של 20
משפחות מאמנות תושבי האזור ,כל משפחה מעניקה לילדים בית חם ,יד מכוונת ותמיכה -משפחה
מאמנת לחיים.
בכל משפחה מתגוררים  1-5נערים או נערות .בשעות אחר הצהריים לחניכים מגוון רחב של חוגים
ופעילויות וכן טיפולים רגשיים .מדובר בשילוב מנצח -קצת כמו להיות במשפחת אומנה וקצת כמו
להיות בפנימייה .כל משפחה מאמנת זוכה להדרכה ולליווי צמוד ויומיומי מסביב לשעון ,האחריות
והדרך משותפות לפנימייה ולמשפחה בכל ההיבטים.
אז למה להיות משפחה מאמנת?
תחושת סיפוק עצומה ,הכנסה חודשית נוספת ,למידה והתפתחות אישית ומשפחתית.
נשמח מאוד להרחיב את מאגר המשפחות ,מוזמנים ליצור קשר למפגש התעניינות ראשוני ללא
התחייבות .בתודה,
צוות 'נווה אלישיב'

לפרטים נוספים -מיכל מרגלית0545911364 ,

פשטידת גבינה מהירה
כשמתחשק לגוון בארוחת הערב ,כשיוצאים לפיקניק או כשחברים מודיעים לכם שעוד שעה
הם קופצים  -קערה אחת וכמה מרכיבים שיש לכולם בבית – ואתם מסודרים.
מצרכים:
חצי כוס קמח תופח
גביע קוטג'
רבע כוס שמן
 2ביצים
 200גרם גבינה צהובה מגוררת – אני השתמשתי במוצרלה
מלח ופלפל
קצח לעיטור
אופן ההכנה:
הכמות מתאימה לתבנית אינגליש קייק אחת ,אפשר ורצוי להכפיל כמויות.
בקערה מערבבים קמח ,קוטג' ,שמן ,ביצים ,גבינה מגוררת ותבלינים .יוצקים לתבנית האפייה
ומפזרים קצח .אפשר להחליף את הקצח בשומשום ,גרעיני חמנייה או כל תוספת אחרת
שאוהבים .מכניסים לתנור שחומם מראש ל 180-מעלות ואופים כעשרים וחמש דקות ,עד
שהמאפה מזהיב .בתאבון!

ברכות לחברי תנועת הנוער האיחוד החקלאי עם החזרה ממחנה הקיץ.
מדברי יפעת הרכזת :במחנה היינו חלק ממחנון אפריקה הדרומית,הילדים לקחו חלק בבניה מחנאית,עברו
פעילויות בקבוצה ,הכירו ילדים מיישובים אחרים,למדו על הציונות בדרום אפריקה וכמובן סיכמו את השנה.
המחנון שלנו זכה בפרסים רבים במספר תחומים.
יפעת מוסרת תודה לצוות הנפלא:,לאמהות המבשלות -סמדר פרחי ,יעל הורוביץ ,ניבי זאבי ,נעמה אייכנר,
סיגל פלוטקין ונורית נטע שדאגו לארוחה חמה וטעימה ביחד עם שאר ההורים מיישובים אחרים.
לוועדת נוער -דפי ,עמית ,יערה ,אמיר ,שרון ועידית  -על ההקשבה ,האמון ,החיזוקים והעזרה בכל מה שהיה
צריך .לכם ההורים  -על האמון בי ובנוער של המושב להוביל מחנה שכזה ,על כל המשמעויות שלו ובעיקרם
רווחת ילדכם  ,24/7הילדים הצליחו להתגבר על הקשיים בזכות התמיכה והחיזוקים מהבית.
.תודה ליפעת ולצוות המופלא.

שבת שלום.

