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 ענין של זמן/אהוד מנור

  קח אותו לאט את הזמן
  העולם עוד יחכה בחוץ

  קח עוד שאיפה מן הזמן

  .שתי דקות לפני ההתפכחות

 

  להתמכר ללב המתפרע
  לדמיון המתפקע

  ולאושר הנוגע

  .בעומק הכאב

 

  עוד תגלה את העולםאתה 
  אם תרצה או לא תרצה

  יש עוד זמן להשתנות

  .מן הקצה אל הקצה

 

  אם האהבה כאבה לך אתמול
  אולי מחר היא לא תכאב

  אם עוד הדמעות זולגות בלי קול

  .בסופן אולי חיוך רחב

 

 

 

 

 

 

 חרב לאת הוצאה פנימית



  ועהשהשבהש

 

 השבוע הלכה לעולמה חנה עמר ז"ל

 אנו משתתפים בצער המשפחה.

 בית חרב לאת

 

 נפרדנו כך...

 –מספר שלום אחיה של חנה עמר

)שנה משוערת(. אביה משה התחתן עם זהרה  1941חנה נולדה בתימן בכפר דאר רומיישי במחוז ירים בשנת 

בנות מרים וחנה. זהרה נפטרה בגיל צעיר ומשה נישא שוב לשרה ובתימן נולדו יונה אחותה ואחיה שלום.  2שילדה 

ימים כשבחלקו הגדול צעדו  3המשפחה עלתה ארצה. המסע מהכפר לעיר מחוז איב ארך  6כשחנה הייתה בת 

רגלית ומדי פעם שכרו חמורים לרכיבה. מהעיר איב המשיכו לכיוון עיר הבירה עדן.  שלושה שבועות ארך המסע 

במשאית בדרכים לא דרכים, שודדים ודורשי שוחד. לבסוף הגיעו ושם הצטופפו במחנה צבאי בריטי הנקרא חאשד 

. הם שהו כחודש במחנה כדי להתארגן ולהוציא תעודות עלייה ארצה. איש 14,000איש והכיל אז  1,000שתוכנן ל 

משם טסו במטוס של חברת אלסקה שהושכר ע"י הג'וינט היהודי והסוכנות היהודית לצורך הטסת העולים מתימן 

 לארץ ישראל. 

ברו הגיעו לארץ ושוכנו לשנה בקסרקטין לשעבר של הצבא הבריטי בראש העין. לאחר מכן ע 1949בספטמבר  

שירד בו שלג. חנה, בתור  1952למעברת תל מונד שם שהו כשנתיים. במעברה חוו את החורף הקשה של שנת 

הילדה הבכורה, סייעה להורים כמקשרת בין החברה בארץ החדשה וכמו כן גם סייעה בכל עבודות הבית ועזרה רבות 

ב' בתל מונד שלא היה מחובר לחשמל ומים  18עם הילדים הקטנים שלום ויונה. לאחר מכן  עברו לשיכון הדר חיים א 

 במספר. 7זורמים. בתל מונד נולדו אחים נוספים לחנה והם היו 

התחתנה חנה עם יהודה ועברה לחרב לאת ושניהם במו ידיהם בנו משק לתפארת בו גידלו סוגים שונים  1961בשנת 

חריצות  –שלום מציין תכונות בולטות אצל חנה  של גידולים כמו תות שדה ואבוקדו וכן משק חי של תרנגולות ועגלים.

 אין קץ, דייקנות ויושרה.

ספור נוסף ששלום סיפר: בעת שהיה בשירותו הסדיר ועבר בדרך נכנס להגיד שלום למשפחה בחרב לאת עם 

 הזחל"מ הצבאי ויהודה בקש ממנו לקחת את חנה לחדר לידה בהלל יפה עם הזחל"מ. 

 

 – חנה של בעלה עמר יהודה

 אהב( ל"בחו צאן רועה היה, )אדמה אהב הוא. חנה עם שהתחתן לפני שנים 6 לאת בחרב המשק את קנה יהודה

 קבל אפילו זה שבגידול שדה תות, עגלים, לול, בוטנים, א"תפו: השאר בין גידל.  החקלאי במשק ולטפל לגדל

 פעולה שיתפה חנה. ולמשק למשפחה מאד מסורה והיתה בכל לו עזרה, אהבתו בכל אתו היתה חנה. הצטיינות.ת

 .שנים 55 במשך בכל עמו

 .ומשה מוטי, זוהר, אפרים: בנים 4 להם נולדו

 

 

 

 



 דברים שנאמרו ע"י דקלה עמר כלתה של חנה על קברה

 חנה יקרה שלנו.

את דועכת, מתעייפת ולפעמים סובלת. עד שאתמול נכנעת ועברת לעולם  בחודש וחצי האחרונים ראינו איך לאט לאט

 שכולו טוב, עולם ללא הגבלות וללא חוטים קושרים. אבל אנחנו לעולם נזכור אותך כאמא, סבתא והחמה חנה. 

חנה העצמאית, חנה שתמיד דואגת להיות מטופחת ולהראות הכי טוב שאפשר, גם שכבר היית חלשה ומרותקת 

 למיטה.

סבתא חנה שדואגת לנכדים שלה, שמחה תמיד לראות אותם ותמיד תמיד שואלת לשלומם. סבתא חנה שבכל יום 

שישי שולחת בתבניות אורז ועוף כדי שהנכדים לא יהיו חס וחלילה רעבים עד לארוחת השבת. סבתא חנה שבכל 

פתיעות. בסוכות תמיד החגים אהבה לארח, אהבה לראות את כולם סביבה ותמיד פינקה במתנות קטנות ומ

 התעקשה שאחד הימים יהיה מוקדש לארוחה משפחתית חגיגית ובחנוכה דאגה להכין סופגניות ולחלק לכולם.

חנה שנתנה בשמחה טיפים איך לבשל את האורז והפתיתים הכי טעימים עד היום. ואיך להתנהג לבנים  –החמה 

ל המשפחה לשמח אתכם וכל הנכדים התגייסו לחגוג היקרים שלה. ובחתונת הזהב שלך ושל סבא יהודה זכינו כ

 ולהפתיע אתכם, להחזיר לכם על האהבה האינסופית שנתתם.

 חנה יקרה תודה על הכל, תודה שהיית אמא, סבתא וחמה נהדרת.

 נוחי על משכבך בשלום

 תהא נשמתך צרורה בצרור החיים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הנכדים שנות נישואין של חנה ויהודה עם כל 50חגיגת 

 

 

 1961חנה ויהודה ביום חתונתם                                                                                                              

 

 

 



 תגובת ועד אגודה לשאילתה בנושא מדי המים

 קריאה מרחוק. –מדי מים אלקטרוניים חדשים הנדון: 

 

תושבים על מדי המים החדשים אשר הורכבו לאחרונה במושב, בין היתר תלונות על אי דיוק ופערי בעקבות תלונות של  .1

 -צריכה כביכול. ההנהלה בדקה יסודית את התלונות ולהלן הפירוט:

 מים שהורכב כויל, ונבדקה אמינותו במעבדה המוסמכת ע"י מכון התקנים. -כל מד

-יים כך שרמת הדיוק בקריאת המים גבוהה הרבה יותר מאשר מדיהמים החדשים בלי יוצא מן הכלל הינם בנו-מדי

המים הישנים שפורקו נמצא על סטייה שלילית לעיתים עד -המים הקודמים )בבדיקה שנעשתה במדגם אקראי של מדי

 בין כמות המים שעברה לכמות המים שנקראה(. סטייה שהטיבה עם הצרכנים. 30%

ף שנדרש להחליפו. אחרת דיוקו פוחת עם הזמן. תופעה זו של תצרוכת מים מים פגות היק-כלל ידוע הוא כי לכל מד

המים לקר"מ )קריאה מרחוק( הינה תופעה ידועה, והדבר קרה בכל הישובים שעבר  -גבוהה כביכול לאחר החלפת מדי

 מים אלקטרוניים.-המים הישנים למדי-ממדי

 מידע על קצה המזלג בנושא מפעל המים של הכפר .2

חרב לאת הינו בין המתקדמים בארץ מבחינת יעילות היצור, ובקרת איכות המים, זה מפעל חשוב ויקר  מפעל המים של

 לתפעול הן ביצור והן בצינורות ההולכה, והן בתחזוקה.

שנים השקיעה האגודה סכומי כסף אדירים בשדרוג מערכת ההולכה, ובשדרוג הבאר וכל המערכות בו הינן  3לפני 

השתיה הינם -מחשב משלה ומחשב מרכזי שמסכרן את הכול(, גם מערכת בקרת איכות מי ממוחשבות ) לכל משאבה

 בפיקוח ממוחשב, ולא ידני ממוצא המים )מרכז טיוב( ועד למשתמשי הקצה הביתיים והחקלאיים.

מים אלקטרוניים וחכמים אשר יכולים לתת אין ספור  –אחד מהמהלכים לשיפור מפעל המים היה הכנסת מדי 

החל מקריאה וצריכה של המים בצורה מדויקת ונכונה יותר, וכן התראות שונות ומגוונות. בין היתר התראה  -תאפשרויו

ומשדרת און  24/7אפשרויות בהם המערכת הממוחשבת בודקת  14על דליפה בדרך אל הצרכן ובחצר הצרכן.)ישנם 

 ליין על כל תקלה למחשב האגודה ברשת האינטרנט(.

כל צרכן להכנס לאינטרנט לפי קוד אישי ולראות את טבלת צריכת המים האישית שלו בשקיפות ובעתיד הקרוב יוכל 

מלאה. המעבר בכל הישובים בארץ למוני מים המאפשרים קריאה מרחוק הינם בעידוד ובהנחיה של רשות המים, 

 כחלק מהשאיפה לרגולציה ארצית על המים משאב המים של המדינה.

 לסיכום .3

המים הממוחשבים )קריאה מרחוק( הייתה צעד קדימה לעידן חדש. הקריאה -אנו חושבים שפרויקט החלפת מדי .א

העכשווית הינה נכונה ומדויקת יותר ויעילה יותר.בחירת הספק הייתה מאוד ארוכה וקשה )מספר שנים( ולאחר 

הטובה וניסיון רב בתחום בדיקות רבות והשוואות בין מספר ספקים נבחר הספק עם המכשור ומערכת בקרה 

המים הסתיים, עתה החל שלב ההרצה של המערכת אנו מתכוונים -)ולא בהכרח הזולה ביותר(. שלב החלפת מדי

 תהיינה כבר ממוחשבות. 2016שחשבוניות המים של חודש ינואר 

חישוב  ( , אזי31.10.15ועד  10.8.15המים האחרונה כללה תקופה ארוכה מהרגיל )בין -מאחר וקריאת מדי .ב

 מ"ק לנפש(. 10.5החודשים ) 3הכמות המוכרת למים המוזלים תהיה עבור 

בנוסף, כל תושב אשר חושב שהקריאה במונה שלו איננה נכונה, ההנהלה מציעה את האפשרות לבדיקת כיול  .ג

חוזרת של המונה במעבדה מוסמכת. כל מי שמעוניין, יפנה למזכירות האגודה וישלם את עלות הבדיקה בסך 

המים ימצא לא תקין )לאחר הבדיקה במעבדה המוסמכת( הכסף יוחזר ומד המים  -+מע"מ, באם מד ₪ 170

 יוחלף.

 

: כל מי שעדין לא מסר למזכירות את תצלומי ת.ז. +חתימה על תצהיר על מספר הנפשות תיזכורת

 30.11.15בכל בית אב יעשה זאת עד 

 ת המים שהוא צורך תחויב במחיר הגבוה.לידיעתכם מי שלא יגיש למשרד את התצהיר בזמן כל כמו

 הנהלת אגודת חרב לאתבכבוד רב                  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יפתח. -כנר עם הולדת בנם החמישייברכות חמות לגילת ואייל אי

 יפתח הצעיר מצטרף לאחיו הגדולים: יהונתן, ינעם, יואב ויהל. 

 ברכות לכל המשפחה המורחבת. הרבה בריאות ונחת.נוסיף 

 

 חג האורים

 נחגוג את חג החנוכה במצעד לפידים  10.12ביום חמישי 

 וחיבת ציוןוחגיגה משותפת חרב לאת 

 ימרו את התאריך בשעות אחר הצהרייםש

 להתראות

 


