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לילה לבן 2016
פלאפל הבית חזר בקול גדול ובתור גדול שהראה את הגעגוע למנת פלאפל מלאה
באהבה.

תודה לצוות
המארגן  :גילת
ומיטל
ולכל מי שעזר
(לחן חג'בי שעל
הסרטים)

להתראות
בפעם
הבאה

בוגרי י"ב שלנו

אורן בן דור מתחילה
שנת שירות בבית
חינוך אופק בקיבוץ
עברון

גל בהרי מתגייס
במרץ 2017

עדן גן .מתגייסת
באוגוסט לחיל
המודיעין
ליאור בר .מצטרף לשנת
שירות באוגוסט .בבית
ספר שדה "שדה בוקר".

טלי אוליאל .מתגייסת
בפברואר  2017לתפקיד
פקחית טיסה בחיל
האוויר

עודד עמרן מתגייס במרץ
2017

בהצלחה לכולכם

שני נאור מתחילה
לימודי קונדיטוריה
בנובמבר

ביום שלישי ה 19.7.16-בשעה  18:00במועדון בחרב לאת
לקפה ועוגה ומפגש חברים.
הפעם נשמע את עופר עינבי.
נושא השיחה:

"

ההפתעות המודיעיניות

הגדולות של חיינו".

עופר היינו איש מודיעין לשעבר ,סוציולוג ומנהל בתעשיית ההייטק ,סוקר באור
חדש ועכשווי אירועי ענק שהשפיעו על חיינו.
עופר ישתף אותנו על ההפתעות המודיעיניות הבולטות שגרמו לנו נזק עצום ,על
האמונות והמיתוסים שלא בדקנו ,על מאחורי הקלעים של פרשיות נעלמות ,על
המלכודות שטומנים לנו יועצי שיווק ,אנשי פרסום ומנהגים.
האם וכיצד אפשר היה למנוע את האירועים,ומהו הלקח לחיי כולנו מכאן ואילך.
ההרצאה היא תולדה של התבוננות ,פרקטיקה ,מבט מפנים ומבחוץ ,סיפורים
אישים והמון הומור............

נשמח לראות את כולכם

הועדה המארגנת.

עירית וניר בן חיים
נפגשתי עם עירית בן חיים באחד מימי השבוע .ניר לא היה בבית ,עירית ספרה שהוא בטרק ,שברגעים
אלו הוא מטפס עם קבוצת חברים על אחד מהרי צרפת הגבוהים .ניר נהנה לטפס לגובה במקומות
שונים בעולם ,אך בסופו של יום מנצל את פלאי התקשורת ומיסתמס בטלפון עם עירית שמחכה בביטחון
בבית ,בגובה  30מ' מעל פני הים
עירית ממש מחושלת לנושא הגבהים .כשעירית מספרת על ילדותה עולה זיכרון חזק ומשמעותי של
ילדות :ילדה קטנה שזוכרת שתי מיטות בהן ישנה חליפות :האחת מעל פני האדמה  -בבית הילדים
בקיבוץ אשדות יעקוב והמיטה השנייה  ,מתחת לאדמה – במקלט.
"פחדת?" ,שאלתי" .ממש לא ,בשנים מסוימות זה היה חלק טבעי ובלתי נפרד מחיינו" .בשנים 1968-
 69בזמן מלחמת ההתשה היה ירי מרגמות ,והיו חדירות של מחבלים שחדרו לארץ לצורך פיגועים.
האזורים שסבלו בעיקר היה בקעת בית שאן ועמק הירדן ביניהם קיבוץ אשדות יעקב" .פרש טורקי" היה
קוד הביטחון כשהייתה פריצה בגדר המערכת ,ואז רצו למקלטים .זיכרון חזק אחר היה חזותי  .עירית
זוכרת קיר בטון בכניסה למקלט .על הקיר היו מצוירות דמויות צבעוניות מספורי וולט דיסני :מיקי מאוס,
פלוטו ואחרים .קיר דומה נמצא בכניסה לגן בו עירית עובדת כיום ,וזה גורם לה להתחיל את יום העבודה
בחיוך מלווה בזיכרון ילדות.
כל יום בשעה  16:00היו הילדים מתפזרים ל"חדרי" ההורים ,יוצאים לשחק על הדשא וחוזרים לבית
הילדים לאחר ארוחת הערב לשנת הלילה .על הדשא עמד ארון נעול ובתוכו טלוויזיה אחת לכולם .מידי
יום אחה"צ היה הארון נפתח והילדים נהנו מהתכניות כמו "בילבי"" ,בית קטן בערבה"" ,קישקשתא"
והאירוויזיון" וההורים היו צופים בילדיהם ובו זמנית מפטפטים להנאתם ביניהם.
כבר מכיתה ד' היו ילדי הקיבוץ עובדים בענפים השונים .עירית בחרה לעבוד עם ילדים אבל בעיקר
עסקה בצחצוח נעלים ובניקיון חיתולים מבד .....למרות כל זאת בחרה ב"חינוך" כנושא שהשקיעה בו
שנות לימודים רבות ובו היא עוסקת היום.
עירית גרה בצדה המזרחי של הארץ וניר גר באותן שנים במערב ,במושב בוסתן הגליל .ילדותו של ניר
הייתה דומה מבחינה מסוימת לחיי הילדים שגדלו בחרב לאת .סדר היום היה כפוף למסגרות החינוכיות
אך במקביל גם ללקיחת חלק באחריות של כל בני הבית בעבודות המשק היומיומיות והעונתיות שהן
חלק עיקרי בפרנסת המשפחה .ניר עזר להוריו במשק החי ובענף הפרחים.
בצבא עירית הייתה מכי"ת בבה"ד  12וניר שירת בחיל הים .לאחר טיול וטרקים במזרח ,ניר הגיע
למפעל באשדות יעקב כדי לחסוך כסף ללימודים ,ושם הם הכירו.
לאחר לימודי כלכלה וחינוך (בסבב הראשון) עברו בין ישובים על פי מקומות העבודה עד שהגיעו לעמק
חפר ובחרו את חרב לאת כמקום מתאים ונעים לבניית ביתם הקבוע .ניר השתלב בהנהלת בנק
הפועלים וכיום הוא מנהל את תחום העסקים במנהלת אזור השרון של הבנק .ועירית גננת ומנהלת את
גן הילדים בהדר עם.

במקביל לעבודתם המשיכו לימודים .ניר החליט ללמוד קואוצינג ככלי שישדרג את עבודתו ועירית למדה
שלוש שנים נוספות בהנחיית קבוצות ומשפחה – הנחיית הורים בבית המשפחה ב"מפגשים קצרי
מועד" .,עירית נעזרת בהנחיה ככלי כדי לארגן מחדש את ההתנהלות המשפחתית( .לרגע ממש
הצטערתי שילדי כבר גדלו ואין לי תרוץ להזמין אותה אלינו)
לזוג שני ילדים:
עומרי – בן  ,20חייל ,אוהב לבלות עם חברים ,לראות סרטים ולקרוא.
גיא – בן  ,15מקדיש חלק מזמנו ללימודי קראטה בהדרכת אלי אלפסי ואוהב רובוטיקה .ולא מסרב לאף
הצעה של ניר לנסוע לחו"ל ובעיקר למשחקי ה .N B A
למרות היום הקצר והמלאכות המרובות  ,נהנים עירית וניר לעסוק בפעילויות התנדבותיות .ניר מתנדב
אחת לשבועיים במשמר הגבול ובנוסף מתנדב בעמותה "עולים ביחד" לקידום אקדמאים מהקהילה
האתיופית ומשמש להם כמנטור.
ועירית יקירתנו ,מתנדבת כאן בקהילה שלנו ובעוד כמה דקות היא תאלץ להתמודד עם הטקסט הזה
ולהכניס אותו לעיתון במדור המשפחה המתארחת.
כשעמדתי לצאת מהבית של עירית וניר חייכתי בגין שורת התיקים הגדולים והצבעוניים התלויים בשורה
על קולב מאורך .לתומי חשבתי שלכל שמלה צבעונית – תיק תואם ,והתפעלתי .מה הסתבר? התיקים
תפקידם להסתיר בלגן .האחד לבקבוקי מים ומימיות ,השני לכובעים ,האחר לדברים שלא מצאו להם
מקום אחר וכו'.
יצאתי משם מצוידת מהם ברעיון אבל גם עם המלצה חמה" .אם בא לך לבלות אז קחי חברה טובה
ותראו סרט באבן יהודה ,והכי הכי זה להגיע בימי רביעי למסעדת גרציא בקבוץ העוגן וליהנות ממוסיקת
ג'ז טובה עם אלון גץ ולהקתו" .

ראיינה ורשמה – רותי שגיא.

ניר והחברים באלפים הצרפתיים

עמרי ללא מדים

גיא ועירית בדרך לעוד חופשה

סתם של יום חול ואני בדרך לארגון הלילה הלבן...ופגשתי בפרלמנט של רח' הדקל.

הודעות מהמרכז הקהילתי – פרטים בפייסבוק
.1
.2
.3
.4
.5
.6

נפתח צהרון בבית ספר יובלים.
דרוש/ה רכז/ת חוגים למרכז קהילתי צפון חפר
סדנת קיץ של מקהלת העפרוני
טיול גברים...
דרושים מדריכים למחלקת נוער עמק חפר.
שפע ארועי תרבות...

עוגת שוקולד פקאן
עוגה טעימה ,יפה וחגיגית שמתאימה לאירוח חגיגי או יום הולדת.
מצרכים:
לעוגה:
 200גרם שוקולד מריר
 150גרם חמאה
 150גרם סוכר
קורט מלח
 3ביצים
 75גרם קמח (או קורנפלור לגרסה ללא גלוטן)
 25גרם פקאנים טחונים
 1כפית אבקת אפייה
לקצפת:
 250מ"ל שמנת מתוקה
 1כף אבקת סוכר
 1כף אינסטנט פודינג וניל

לקישוט:
אגוזי פקאן קלויים
שוקולד מריר קצוץ
אופן ההכנה:
עוגה :מחממים תנור ל 170-מעלות ומשמנים תבנית עגולה בקוטר  24ס"מ .ממיסים שוקולד וחמאה יחדיו
ומערבבים לקבלת תערובת אחידה .מוסיפים סוכר ומלח וטורפים עד שאחיד .מוסיפים את הביצים אחת
אחרי השנייה ,תוך טריפה בין הוספה להוספה .מוסיפים קמח ,פקאנים טחונים ואבקת אפייה ומערבבים רק
עד שאחיד .יוצקים את התערובת לתוך התבנית ומיישרים את החלק העליון .אופים במשך  20-25דקות או
עד שקיסם הננעץ במרכז העוגה יוצא עם פירורים לחים והחלק המרכזי שלה מעט רוטט .מצננים לחלוטין
לפני הרכבה וקישוט .העוגה לא יוצאת גבוהה במיוחד וזה בסדר .אם רוצים עוגה גבוהה אפשר להשתמש
בתבנית בקוטר קטן יותר.
קצפת :בקערת מיקסר מקציפים יחד שמנת מתוקה ,אבקת סוכר ,ואינסטנט פודינג עד שמתקבלת קצפת
יציבה מאוד .מעבירים את הקצפת לשק זילוף עם צנתר משונן צפוף בקוטר  1-2ס"מ.
מזלפים את הקצפת על העוגה ומקשטים באגוזי פקאן ושוקולד קצוץ .אפשר להשתמש בכל סוג אחר של
אגוזים שאוהבים .בתאבון!

שבת שלום לכולם
תזהרו בדרכים.....

