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בן של אבא שלי /דודו טסה
גם אני פוחד לאהוב
תמיד מתרחק ממה שקרוב
כמו שאתה
הלב והשריטה
סיפור חיי
גם אני
רציתי הכל
הייתי זרוק
פחדתי ליפול
כמו שאתה
הזמן חרטה
סיפור חיי
בסוף היום אני
בן של אבא שלי
מי עוד השאיר לי בלילות
אור במסדרונות
בסוף היום אני
בן של אבא שלי
כל עוד הגשר יעמוד
לא אפחד למעוד

חרב לאת הוצאה פנימית

מקומי

צביעת הכבישים -בשעה טובה נצבעו הבמפרים בכבישי המושב .החברה המבצעת הדגישה את חשיבות הצביעה
לאחר חודשי החורף .ולאור מיעוט הגשמים השבוע ,ובכלל  ,הדבר התבצע.

ערב יום האישה -התכנסנו יחד עם נשות חיבת ציון לחגוג יחד ולשמוע הרצאה .תודה רבה לצוות חיבת ציון וליעל
הורוביץ שלנו מחרב לאת על ההשקעה  ,על התכנון ,על הארגון לפני וכמובן על סידור ,ארגון וניקיון אחרי!!!!

משלוח מנות בפורים  -ביוזמת תמר שפיגל אנו רוצים לקיים השנה בפורים משלוח מנות בו נחלק משלוחים אחד
לשני ,נבקר אחד אצל השני ונכיר יותר טוב זה את זה.
כל המעונין לקחת חלק ולהשתתף במשלוח מנות ירשם אצל תמר שפיגל במייל  tamarshpigelgmail.comאו כשיראה
אותה מטיילת במדרכות הישוב עם בתה אסיה.

בשנת  2004במלאת לכפרינו  57שנים ,העלה אילן זיגמן על הכתב את "ההיסטוריה" של חרב
לאת.
אילן מראשוני חרב לאת הצטרף לישוב המתהווה בתחילת  .1948בשנותיו הראשונות של
היישוב שימש אילן כמזכיר חוץ של הכפר.
באותם הימים "למזלנו" ארע הפילוג בקיבוצים בשל חילוקי דעות אידיאולוגיים .גבעת חיים התפצל כמו הרבה קיבוצים
אחרים .והותחל בתכנון מחדש של אדמות עמק חפר ,בעזרת קרן הקיימת וגורמים אחרים כשעל כל המצב החדש
מנצח שר החקלאות של אז משה דיין .נעשו תזוזות רציניות של אדמות ,התוצאה הסופית עבורנו היה השטח של פרדס
המשותף שפטר את שאלות תכנון הכפר .לידה קשה שהייתה כרוכה בריצות בין המוסדות השונים ועם סיומה אפשר
לומר שרק אז התחיל תכנון הכפר .היה לי "המזל" להיות מזכיר הכפר באותם זמנים ולילות רבים לא עצמתי עין .באותו
הזמן קלטנו  20משפחות נוספות חדשות, ,שלב ג' משפחות אשר היו חלקם עולים חדשים ממרוקו וחלקם ילידי הארץ.
חרב לאת היום הוא התגשמות חלום ציוני וחלום חברתי ממדרגה ראשונה .חברה רבגונית קיבוץ גלויות מזרחיים
ואשכנזים דתיים וחילונים ,עם הרבה הבנה לזולת ,חברה ללא סמים וללא פשיעה ,עם נוער בריא ברוחו שתופס עמדות
מפתח בחברה הישראלית בכל התחומים .יש להתגאות בהישג אומנם הדרך אז הייתה נראית ארוכה ,ארוכה.
זה קשה לעלות מעלה ,זה יותר קשה להישאר שם !
ליצחק היה חמור אפור וחזק ששמו בישראל היה "פורים" .הוא היה כל כך חזק שלא היו מסוגלים להתמודד איתו .בכל
פעם שהיה בורח מחצרו הוא היה סוחב איתו גם את החבל עם העמוד שהיה קשור עליו .היות ויצחק היה בעל טוב,
החמור קיבל הרבה אוכל והיה כמעט עגול מרוב שומן .לאילן הייתה אתון  ,ששמה הייתה "אגרי" ,גם היא הייתה שמנה
ויפה אבל "גרה ברחוב" אחר .כל זה לא מנע מפורים לעקור את החבל עם העמוד ביחד ולבוא לביקור לילי אצל אגרי
הנחשקת .אגרי לא השלימה עם המחזר ונשכה את המחזר העקשן בצירוף צרחות בקול גבוה וריקוד שלא היה מבייש
אף רקדן מקצועי ,והכול ,דווקא בשעות הקטנות של הלילה כשכולם ישנים עייפים ומותשים לאחר יום עבודה קשה .וכך,
לריקוד ולבעיטות של אגרי ופורים הצטרפו הקללות של החברים אשר התעוררו למשמע הצרחות .אז התחיל הסיפור
של קשירת החמור המרדן שלא הסכים בשום אופן להיפרד מאהובתו .היינו צריכים למצוא שני גברים חסונים שיצליחו
למשוך את פורים לכוון עצי האיקליפטוס ולקשור אותו קצר כדי שלא יוכל לזנק שוב .הצרחות נמשכו להדהד עד אור
הבוקר .החיזור חזר על עצמו מפעם לפעם והוא פסק רק עם מכירתו של פורים .בכפר היו הרבה חמורים כי לא היה
מספיק כסף כדי לקנות סוסים לעבודה .מאוחר יותר הוקצב לנו טרקטור ששירת את כל החברים .אבל להובלות ועבודות
קלות המשכנו להיעזר בחמורים ובסוסים.

באחד הלילות החשוכים יותר נשמעה באמצע הלילה יריית רובה .קפצנו מהמיטות עם הנשק שהיה לצידנו ורצנו לכיוון
הרעש .התברר שהיו לנו אורחים לא רצויים ,ערבים ,שגנבו כמה סוסים וברחו .טוביה ויזל אשר שמע את נביחות הכלב
יצא לראות מה קרה ואז ירו בו הגנבים ופצעו אותו .הכדור ,למזלו של ויזל  ,נכנס ויצא דרך יש שמאל והוא דימם .זה
לא מנע ממנו לרוץ הביתה ולצאת עם הרובה אבל הגנבים לא חיכו לו וברחו .כמובן עם הסוסים .רצנו חמושים אחריהם
אבל הם עלו על הסוסים והתרחקו במהירות .למחרת התברר שהעקבות הובילו לטול כרם .נשארנו ללא סוסים .לא
היה לנו ביטוח והתחלנו מחדש .זמן מה אחרי זה התאפשרה קניית כמה חמורים קפריסאים דרך הסוכנות .החמור
הקפריסאי היה חיה נחמדה אבל איטית .בכל זאת ,רתומה לעגלה עם שני גלגלים אשר שירתה אותנו בנאמנות.

 109מלים לפרשת פקודי
השבת נסיים את קריאת ספר שמות .שתי הפרשות החותמות את הספר ,פרשות "ויקהל" ו"פקודי" ,מספרות בעיקר
על ביצוע בניית המשכן ,כליו ,ובגדי הכהנים ,עליהם הצטווינו בפרשות תרומה ותצווה .בליבו של תיאור הביצוע ,שהיא
ראשיתה של פרשת פקודי ,מופיעה רשימה שמזכירה דוח מקורות ושימושים חשבונאי .כך וכך זהב ,כסף ונחושת
נאספו כתרומה ,ואלו היו השימושים .כולל תיאור מדויק של כמות הכסף ששימשה לאדני העמודים לעומת הכסף
שהלך לווים.
כשאנו שומעים בחדשות על מעילות ,בזבוז כספי ציבור וכדומה ,מאיר עיניים לקרוא עד כמה לתורה חשובה
השקיפות והיושר .משה והאומנים שהכינו את המשכן לא לקחו מאומה לכיסם ,ובכך הם מאירים לנו את הדרך
להתנהלות ציבורית ישרה ונקיה .הלוואי שנזכה.
חזק חזק ונתחזק

לצלם נכון

ומעניין:

כולנו מצלמים היום ,אם בסמארטפון או במצלמה דיגיטלית ,תמונות סלפי או נוף וטבע .אך האם אנו באמת מרוצים
מהתמונות היוצאות תחת ידינו? האם הן מספיק איכותיות ומעניינות?
בפינה זו תקבלו בכל פעם טיפ חדש לשיפור הצילומים שלכם .תלמדו כיצד להוציא תחת ידכם תמונה מעניינת
ומרתקת ולא עוד סתם תמונה...
אריק חן ,צלם מקצועי ומורה לצילום ,מקיים קורסים וסדנאות לצילום ברחבי הארץ.
טיפ  :1זוית צילום:
מרבית האנשים מצלמים ברוב הזמן מגובה העיניים ,והתמונה המתקבלת היא תמונה ״רגילה״ ,ולא תמיד מעניינת.
במקום זאת ,בואו ונשנה את נקודת המבט (טוב גם לחיים עצמם .)...נצלם מלמעלה או מלמטה
(כמו התמונה שלהלן) ,או מהצד ,ומבטיחכם שתצא לכם תמונה שונה ,מעניינת ומסקרנת!

עוגת קוקוס בחושה
הטלפון מצלצל וחברים מודיעים שהם קופצים לביקור עוד שעה .אין לי כלום בבית ולא
מתחשק לי להתאמץ יותר מדי .הפתרון הקל ביותר הוא לערבב כמה מצרכים ולשלוח
לתנור .העוגה הזאת נהדרת לרגעים כאלה ,או לסתם רגעים שמתחשק משהו מתוק
במאמץ קטן .את הקוקוס ניתן להמיר בתוספת אחרת שאתם אוהבים .הכמות מתאימה
לשתי תבניות אינגליש קייק.
מצרכים:
 2כוסות קמח
שקית אבקת אפייה
 1כוס סוכר
 1מיכל שמנת מתוקה
 3ביצים
כפית תמצית וניל
קליפת לימון מגורדת
כוס קוקוס
ניתן להמיר את הקוקוס בנטיפי שוקולד צ'יפס ,פירות יבשים ,אגוזים או כל מה שעולה על דעתכם.
אופן הכנה:
בקערה גדולה מערבבים קמח אבקת אפייה וסוכר .מוסיפים את הביצים ,השמנת המתוקה ,תמצית וניל ,קליפת לימון
וקוקוס ומערבבים רק עד לאיחוד החומרים .רצוי להימנע מערבוב יתר שיגרום לתערובת להיות כבדה ויצור עוגה
דחוסה .אופים בחום בינוני –  180מעלות ,כארבעים דקות ,עד שהעוגה מזהיבה.

מי שלא נרשם עדיין ורוצה להשתתף בהחלפת משלוחי מנות מוזמן לשלוח לי מייל עד ליום ראשון 13.3.16
tamarshpigel@gmail.com

תרבות מועצה
ילדים




 17:00 12.3בת חפר –יריד תחפושות
 19:00 15.3בת חפר הסרט "תעביר את זה הלאה"
 17:00 16.3מעברות שעת סיפור עם יצירה "מגילת אסתר.

מבוגרים



 13.3מועדון גבעת חיים איחוד מפגש עם הסופר עמוס עוז על ספרו "הבשורה על פי יהודה".
 16.3עין החורש ערב נשים באולם המופעים.

דרושים





מנהל/ת קהילה בת חפר
מובילות וסייעות לצהרונים בעמק.
מדריך בוגר לסניף חי"ה (כפר חיים ,כפר ידידיה והדר עם)
רכז נוער למרכז קהילתי חוף חפר.

הפרטים ועוד ועוד באתר המושב
ובפיסבוק

/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.
רותי טסה לאוסטרליה...המדור של משפחה מתארחת יצא לחופש.

