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בגד מחמם/שלומית כהן אסיף
אם קר בבית
סוגרים חלון
מגיפים גם תריס.
אם קר לכף היד
מחממים בכפפה
או בכיס

יש בגד מחמם
לכל דבר,
גרב לכף הרגל
צעיף לצוואר.

ואם קר לו ללב
מהו הלבוש?
איזה בגד
ללב דרוש?

חרב לאת הוצאה פנימית

הזמנה אישית-
ביום שני  8/2שעה  20:15במועדון הכפר יתקיים מפגש שני של מליאת תרבות
כל מי שתרבות חשובה עבורו בחרב לאת שיראה הזמנה זו הזמנה אישית ויגיע!
להתראות!

תנועת הנוער-

הנה שוב אנחנו!

רוצים לספר לכם על הרפתקה חדשה שעברנו בחודש ינואר ,שבוע צוות !2015-2016
לפני שבועיים מיום שלישי ועד חמישי בילו חברי הצוות מזריחה ועד שקיעה ביחד ,אכלו ביחד ,ישנו ביחד,
הלכו לבית הספר ביחד ,עברו פעילויות מגבשות ומהנות.
בשישי שבת יצאנו כל חברי הצוות להשתלמות בסניף בית חנניה שם כבר דיברנו על חברות ,נתינה,
משמעות וכמובן תיכננו תוכניות לעתיד הסניף.
פעילויות קרובות-
 -18.2ערב לוותיקי חרב לאת חיבת ציון בבית העם בחיבת ציון ,כולם מוזמנים ,הזמנה מסודרת תגיע
בהמשך.
-20.2.16טיול טו בשבט של המועצה לשכבות ד-ו.
וכמובן הפנינג פורים ,תאריך יפורסם בהמשך
מוזמנים לעקוב אחרינו בדף הפיסבוק -סניף חלח"צ!

רונית וגדי סיון
רונית וגדי גרים עם שלושת ילדיהם ברחוב האורן.
רונית הגיעה לחרב לאת עם הוריה ואחיה ,משפחת בנגר ,בשנת 1976כשהייתה בת שנה .הוריה קנו
במושב משק חקלאי פעיל אך ויתרו על גידולי העופות והתמקדו בגידול עצי פרי ופרחים .כשרונית גדלה
ורצתה לאסוף ביצים כמו חבריה לרחוב הייתה הולכת לחברתה עדי לבקוביץ ועוזרת במלאכה .באותן
שנים התחלקו ילדי המושב בין מוסדות החינוך החילוניים בכפר ויתקין והמסגרות הדתיות בכפר הרואה.
רונית למדה בכפר ויתקין ולאחרונה סגרה מעגל והפכה להיות מורה מחנכת בבית ספר זה .כשהתארחתי
השבוע בבית משפחת סיון ונפגשתי עם שלושת ילדיהם ,נזכרתי שהכרתי את רונית כשהייתה בת עשר
(הגיל הממוצע של ילדיה היום) .אולי זו הזדמנות לספר לילדים על אימא רונית שהייתה שותפה פעילה
במאבק ,בתחרות ,בין ירדנה ארזי לעפרה חזה .רונית בחרה להיות אוהדת של עפרה חזה .היא אספה
קטעי עיתונות ,צילומים ,מילות שירים ,קישטה מחברות ,נכנסה לוויכוחים וניסיונות שכנוע ,הכול תוך
הערצה לזמרת ה באמת גדולה עפרה חזה( .בדור של סבתא טובה בנגר היה מאבק כזה בין אלביס
פרסלי לקליף ריצ'רד).
גדי ורונית הכירו באילת .שניהם ירדו לעבוד בעיר הדרומית לאחר השרות הצבאי במסגרת עבודה
מועדפת .רונית עבדה במלון פרדייז ובין היתר הייתה שם ברמנית .כנראה שהייתה מצטיינת כי גדי,
שהיום בעלה ,היה האחראי על עובדי המקום והברמנים בפרט.
בשנת  1976השניים הצפינו וכעבור זמן עברו לגור בחרב לאת ב"בית האימון" .בתי האימון שימשו לגידול
ואימון אפרוחים בחלקה המשקית של התושבים ובשנים מאוחרות הוסבו לאימון וגידול של דור ההמשך.
גדי ורונית למדו שניהם במכללת רופין ,גדי – הנדסאי מחשבים ורונית – מדעי ההתנהגות .לאחר מספר
שנים רונית השלימה את לימודי התואר השני בחינוך במכללת בית ברל ורואה בחינוך את יעודה.
גדי עובד כיום במחשוב בחברת הביטוח הראל .בשעות הפנאי הוא מטפח את הגינה סביב הבית ובנוסף,
אוהב את הים ומתגעגע לתקופה בה עסק כפעילות פנאי בגלישת גלים.
בשנות ההורות הראשונות רונית עבדה רק במשרה חלקית קרוב לבית ,כדי להיות יותר שעות עם ילדיה.
אלמוג בת  13לומדת בכתה ז' בביה"ס שחר .אוהבת לצייר ולכתוב ,להתרועע עם חברות ללכת למסיבות
ולאיחוד החקלאי .כשהגיעה למצוות בילתה עם רונית בלונדון וזה היה עבורן "זמן איכות" ביחד.
ציורים של אלמוג

עמר בן  10לומד במשגב בכיתה ה' ,אוהב משחקי מחשב ולפגוש חברים אוהבי מחשב.
אגם בת  8לומדת במשגב בכיתה ב' .אוהבת חברות ,לעסוק ביצירה ,לטייל ומחפשת "לעשות ביביסיטר".
משפחת סיון אוהבת מאוד להיפגש עם המשפחה המורחבת ובקיץ לבלות הרבה בים.
ההמלצה שלהם היא לנסוע ולנפוש באילת הם עצמם מאוהבים בעיר ומתגעגעים.

ראיינה ורשמה – רותי שגיא

טיפים-כרטיסי אשראי






כרטיס אשראי נותן תחושה כי ניתן לבזבז ולרכוש ללא הגבלה עד שמגיע מועד
הפרעון .חשוב להגדיר מראש אלו רכישות אנו צריכים באמת.
מתי נכון לבצע רכישות בתשלומים? הוצאות המתמשכות במהלך השנה
כגון:ביטוח רכב ,רשיון נהיגה ,לימודים ,ציוד ומכשירים לבית.
הוצאות שוטפות כגון :מזון ,חשמל מים ,תקשורת וכדומה בתשלום אחד.
ריבוי כרטיסים עשוי להגדיל את ההתחייבויות והביא לאיבוד שליטה.
כרטיס אשראי הוא כלי למימון ואין לראות בו מקור כסף בלתי נגמר.

בנוסף לעבודה הקשה בחקלאות בה עבדו החברים במהלך שעות היום נדרשו החברים לשמור בלילות על
"המחנה" .מסביב לאוהלים היו מונחים שקי חול כדי שהכדורים לא יפגעו באנשים שהתגוררו בהם ,לאחר ארבע
שעות שמירה לא נשאר הרבה זמן לישון ובשעות המוקדמות של הבוקר ,ולאחר ארוחת הבוקר הדלה ,ירדנו
לעבודה .
מכסת יום העבודה הייתה  25חפירת "צלחות" "בורות" מסביב לעצי פרי ההדר ,לצורך השקיה .היו כאלה
שגמרו את המכסה בצהרים וגם כאלה שלא גמרו כלל .חברת יכין – חק"ל ,הייתה אחראית לנהול הפרדסים,
שלחה מפקח מצידה לצורך הדרכה ופיקוח .המפקח ,שמו דוד ולצר ז"ל ,חדרתי ולצר נחשב "ותיק בארץ" עם
הרבה ניסיון בעבודה מסוג זה .היחסים איתו היו טובים ולשם "הנצחתו" קראנו לסוס המשותף הראשון שהיה
ברשותנו בשמו .למען האמת ,נקשרנו אליו מאוד והצטערנו כשנפרדנו ממנו שנתיים מאוחר יותר.
בשטח גן הירק קיבלנו עזרה ,מטעם הסוכנות היהודית בא מדריך מנוסה שהדריך את החברים בגידול ירקות,
ברנר שמו ,מבית יצחק .לזכותו יאמר שגן הירק תרם הרבה להכנסה הדלה של הקבוצה ובשלב מאוחר יותר ,
עם הרחבת הכפר הגיעו שטחי גן הירק לכ 600 :דונם.
המזכיר הראשון של הכפר ,אשר היה הרוח החיה בארגון החיילים המשוחררים היה יצחק וייל ז"ל .יצחק היה
נשוי ללא ילדים .וייל הגשים חלום של חייל משוחרר ,אך לא להרבה זמן.הוא חלה ,נפטר ונקבר בכפר הרא"ה.
שמו מונצח בבית הכנסת .
התקופה הראשונה ,הייתה קשה וסוערת מבחינה חברתית .אנשים נכנסו ועזבו ,כל אחד עם העולם שלו,
ואנשים לא מצאו את מקומם בין הנוכחים .בנוסף ,הצטרפו לקבוצת המייסדים ב –  1948עולים חדשים מרומניה
וחיזקו את כוחות הנמצאים.

לאחר שנה ,ולאחר שפעלנו במסגרת "ההגנה" בשמירות לילה ויום בכל הישובים בסביבה ,פנה צה"ל  ,ודרש
גיוס לשורותיו של שליש ממספר הגברים בקבוצה .אסיפת החברים החליטה שיש לשלוח לשרות פעיל בצבא
את הרווקים שבקבוצה והם :רדליך ,ויזל ,בנימין ,קובלקין ,ולהשלמת המספר הדרוש גם אותי .השרות הצבאי
היה כשנתיים .בשחרורם משרות בצה"ל ,בנימין עבר למושב אחר קובלקין ,יליד הארץ ,עבר להתגורר בקיבוץ
שדות ים .שלושת החיילים האחרים חזרו בסוף שנת  1950לאחר מלחמת השחרור לכפר .בזמן העדרם נתקבלו
חברים נוספים והתמלאה קבוצה ראשונה של  20מתיישבים.

התחלנו בשיחות ממשיות על עתיד הכפר .אספת החברים החליטה לעבור מצורת התיישבות של כפר שיתופי
למושב והדבר שינה לחלוטין את התכנון וגרם להרבה כאבי ראש למוסדות המיישבים .השטח שהיה ברשות
הכפר כלל כ  500דונם ,לא הספיק לכלום .ה –  500דונם הראשוניים היו שטחי כפר ברנדס(,היום שכונה
בחדרה),אשר זנחו את אדמותיהם בשנות ה 30-בגלל הקירבה לישובים הערבים ,אדמות במזרח הכפר שהיו
ברשות יהודי אנגליה ומועצת פועלי חדרה ו  170דונם בואדי קובני" ,אדמה שחורה" אדמה כבדה מעבר לכביש
 4כך התחיל למעשה תכנון הכפר.

בעבודה מטורפת של שכנוע ,ריצות בלי סוף בין כל המוסדות ,הוסכם על תכנון של  60משקים הכוללים כ25 -
דונם אדמה לכל נחלה ,כולל שטחי הפרדס הקיימים.
הבתים הראשונים של  20המשפחות הראשונות ובנייתם הושלמה בשנת  .1950עברנו רגע של ייאוש כשנציג
החברה לבנייה שמו היה ניכטחאוסר ,ובתרגום עברי :אין בית! אבל בכל זאת.

 200מלים לפרשת משפטים
פרשת משפטים פותחת בנושא שמביך אותנו כלומדי תנך מודרנים :עבדים .האם התורה תומכת בעבדות?
ההלכה הראשונה בנושא היא דווקא כללי שחרור עבדים :עבד עברי ,גבר ,עובד במשך שש שנים ,ובשביעית
– משתחרר .בחירת השחרור כנושא הפותח היא סמלית .יותר מכך ,בעקבות כלל השחרור בשנה השביעית,
חסר המימד העיקרי בעבדות ,היות העבד רכושו של האדון .הוא רק שכיר לטווח ארוך.
כשעוברים לאמה עבריה ,מגלים שהיא לא "משרתת" ,אלא מיועדת להיות רעיה ,אישה ,עם כל הזכויות
המגיעות לבת זוג .יתרה מזאת ,שלושת החובות הבסיסיות של בעל לאישתו – "שארה כסותה ועונתה",
נלמדות מחובות אותו קונה לאמה שקנה .מי שמפר זכויות אלו ,חייב לשחרר את אמתו – חינם.
גם בנוגע לעבד כנעני ,שאמנם הוא עבד עולם ,ישנן הלכות שמבהירות את התמונה .כך למשל מי שגורם
למום גופני בלתי הפיך לעבדו – מהשחתת עין ועד עקירת שן – עליו לשחררו .לעומת התפיסה שרווחה עד
לא כל כך מזמן ביחס עבדים ,שהם רכושו הבלעדי של האדון ,שיכול לעולל לגופם ככל שיחפוץ ,התורה
מדגישה שהם עובדים אצלו אך גופם אינו שלו .בהשחתת גופו של העבד הפר האדון את ה"חוזה" מול העבד,
ועליו לשחררו.
התורה נכתבה בתקופה שבה העבדות היתה מקובלת ,והיא פועלת בשדה זה .אך הכללים שהיא מעצבת
לעבדות ,מזכירים לנו גם היום ,שבני האדם הם עבדי הא-ל ,ולא עבדי אדם.
בחרב לאת מתקיימת  ,מידי יום שני בשעה  , 20:30בבית הכנסת ,פגישה בה החברים משוחחים ולומדים
את פרשת השבוע .המפגש פתוח לכולם והוא מנוהל על ידי הרב מאיר צרי .המגיע אלינו מבי"ס תו"ם
מאיר התבקש על ידי חברי הקבוצה לשתף אותנו .

באונטי
לא רבים יודעים אבל החטיף הפופולרי "באונטי" נקרא על שם ספינה בריטית .הספינה
שירתה את צבא הוד מלכותה במהלך המאה ה 18-ועל סיפונה נערך מרד ידוע הקרוי "המרד
על הבאונטי" .הספינה נועדה לשוט לטהיטי ,לאסוף שתילים של עץ הלחם ולהביא אותם לאיי
הודו המערבית ,בתקווה שאלו יספקו מקור מזון זול לעבדים .אך לרוע המזל כאשר הגיעו
לאזור איי פיג'י החליטו מרבית אנשי הצוות למרוד והותירו מאחוריהם את הקפטן ובכירי
הספינה .אולי בשל התפאורה האקזוטית להתרחשויות אלה הוחלט לקרוא לחטיף שרובו
מבוסס על קוקוס כשמה של הספינה .כך או כך ,אני מאוד אוהבת קוקוס ועל כן מכינה לעיתים
קרובות את המעדן הזה שיכול להישאר בתא ההקפאה מספר חודשים – בתנאי שלא תאכלו
ממנו כל יום ..אל תירתעו מכמות השלבים ,הם פשוטים והתוצאה בהחלט שווה את העבודה.
המתכון מתאים לתבנית מלבנית בגודל .30x23
תחתית ביסקוויט שוקולד
 120גרם שוקולד מריר קצוץ
 200גרם ממרח לוטוס
 230גרם ביסקוויטים פתי בר
מלית
 220גרם סוכר ( 1כוס ועוד  2כפות)
קורט מלח
90מ"ל מים ( 1/3כוס ועוד כף)
1כפית תמצית וניל
1פחית חלב קוקוס 400,מ"ל
 300גרם קוקוס טחון ( 3כוסות)
ציפוי גאנש שוקולד
 250גרם שוקולד מריר קצוץ
 250מ"ל שמנת מתוקה

אופן ההכנה:
מתחילים בהכנת המלית
מרתיחים בסיר בינוני סוכר ,מים ומלח .מוסיפים תמצית וניל וחלב קוקוס ומרתיחים שוב .מוסיפים קוקוס
ומבשלים כ 3 -דק' תוך כדי ערבוב רציף עם כף עץ כדי שהנוזלים יספגו בקוקוס .מכבים את האש ומצננים
כחצי שעה .בזמן שממתינים שהתערובת תצטנן מכינים את התחתית.
הכנת תחתית ביסקוויט שוקולד
טוחנים את הביסקוויטים במעבד מזון לפירורים דקים ומעבירים לקערה בינונית .ממיסים את השוקולד
המריר ,מערבבים היטב שלא ישארו גושים ומעבירים לקערה עם הביסקוויטים הטחונים .מוסיפים את ממרח
הלוטוס ומערבבים היטב עד לקבלת תערובת אחידה.
משטחים בתבנית מרופדת בנייר אפייה .כדאי לעשות זאת עם ידיים רטובות אחרת זה דביק ולא נוח .מדי
פעם מרטיבים שוב את הידיים ומהדקים את התערובת לתבנית .מעבירים למקפיא למשך  20דקות.
לאחר קירור תחתית ביסקוויט השוקולד ,מורחים מעל את מלית הקוקוס ומיישרים .מעבירים שוב למקפיא
למשך שעתיים לפחות.
ציפוי גאנש שוקולד
שמים את השוקולד הקצוץ בקערת זכוכית .מרתיחים את השמנת ושופכים על השוקולד .ממתינים כ2 -
דקות .מערבבים עם מטרפה לקבלת נוזל אחיד וללא גושים .שופכים את הגאנש על התבנית הקפואה
ומיישרים על ידי טלטול התבנית מצד לצד בעדינות .מחזירים להקפאה למשך הלילה ,לפחות  8שעות.
חותכים למלבנים בגודל  3על  5ס"מ מאחסנים במקרר או במקפיא בשכבה אחת ולא אחד על השני .במידה
ואין ברירה אפשר להפריד בין השכבות עם נייר אפייה.

בתאבון! 

תרבות מועצה
ילדים
 הצגה "רכבת המתנות של סבא סבתא" יום שני  8/2שעה  17:00בביתהעם בית הלוי
 הצגה "האוצר שאינו נגמר" יום שני  8/2שעה  17:00בבית העם אחיטוב הצגה "סופר סבתא" יום שלישי  9/2שעה  17:00ממ"ד קדם הצגה "כיפה אדומה" יום שלישי  9/2שעה  17:00מועדון שושנת העמקים

מחיר ההצגות ₪ 25

מבוגרים
 הרצאה "קהילת האנוסים בציבור החרדי בישראל" עם שבתי בנדס יוםשלישי  9/2שעה  18:00במועדון מעברות .כניסה חופשית
 ראש חודש אדר א' קהילה מארחת "מעבר להרי החושך – מסך לביתבירושלים" מרצה :הסופר והעיתונאי אליעזר יערי .יום שלישי  9/2שעה
 20:30מועדון אמץ
 חמי רודנר בהופעה אקוסטית יום רביעי  10/2שעה  21:00גרציא העוגן.מחיר בערב ההופעה ₪ 70
 לפרטים נוספים הכנסו לאתר חרב לאת דרך הקשור
/http://www.herevleet.org.il
-

נשמח מאוד לתגובות ,להצעות ורעיונות נוספים.
למידע על לידות ושמחות .משפחות מארחות ,המלצות ועוד .חומר לעיתון יתקבל עד יום
רביעי בערב .הכול אל המייל שלי:
HIZ.HORUT@GMAIL.COM

עירית בן חיים

תודה לכול המעודדים.
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