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כ"ז אלול תשע"ה

אז מה קורה בכפר שלנו?
דבר ועד מקומי
ראש השנה זהו ציון דרך לסיום והתחלה חדשה .אתייחס להתחלה חדשה –
מאחלת לתושבים שנה טובה ומוצלחת בחייהם האישיים והפרטיים .בתחום
הקהילתי מאחלת שנה של השתתפות והתנדבות של הרבה יותר אנשים
מהישוב .מאחלת שכל תושב שיש לו בקורת בונה יבוא ויגיד :הנה אני רואה
קושי ,אני מוכן לבוא לעזור לעבור את המשוכה.
לועד מקומי השנה יש הרבה מאד אתגרים גדולים כקטנים .בהמשך השנה
נעדכן בעלון חדש זה .בהזדמנות זו אני רוצה להודות מקרב לב לעירית בן חיים
שלקחה אחריות על עלון זה .ושוב שנה טובה ממני גילת ומכל שאר חברי ועד
מקומי :מאיה קוזוינר ,חננאל נחשון ,טל שבח ,יואב לוינסקי.

שלום כתה א' -ברכות לתלמידים ולתלמידות החדשים אשר עשו את
צעדיהם הראשונים בכתה א' .אנחנו מאחלים לכם המון הנאה
ולמידה .ומי בחוגגים :עמית זהר ,זיו שוחט ,איתי גולדין ,דין פנחסי,
גלה סבג ,ליה ברנדר ,ליה נאהרי ,שדות יבין דוידסון.

ברכת אגודת חרב לאת לכבוד השנה החדשה

עוד ימים ספורים ירד המסך על שנת תשע"ה .ועל זה נברך ,תכלה שנה
וקללותיה ולדאבון לבנו ,היו השנה רבות שכאלה ,ובו ברגע יעלה המסך על שנת
תשע"ו ועל זה נייחל ונבקש ,תחל שנה וברכותיה ,וכך הפכה ברכת שנה טובה,
לעץ של משאלות .בתקווה ואמונה אנחנו מתפללים ,ש"ימלא ה' כל משאלותיך"
(תהילים כ' ו') .ועלינו לזכור כי כשאנחנו מבקשים ,משאלה ,אנחנו מביעים,
"וייתן לך משאלת לבך"( ,תהילים ל"ז ,ה).יש סוגים רבים של משאלות ,למרות
שכולן ,מהלב יוצאות .יש משאלות העוסקות ברוח ויש משאלות העוסקות
בחומר ,יש משאלות העוסקות בנפש ויש משאלות העוסקות בגוף .אך המשותף
לכולן הוא ,שבעזרתן ,האדם ,את מצבו ,רוצה לשפר .יש משאלות ,שלסימנים
הפכו ,כדי שהדבר יהיה ויזואלי ולא רק וירטואלי .וכך תפוח בדבש הפך לסמל
לשנה טובה מתוקה ,מראשית השנה ועד אחריתה .וניתן להרחיב ,כהנה וכהנה,
אך מספיק במה שאמרנו ,להבין ,שאת עץ המשאלות ,אנחנו במו ידינו ,נטענו,
מגדלים ,משקים ,מדשנים ובעת הצורך ,גוזמים ,כדי שעל צורתו ישמור .ולכן,
עלינו מוטלת החובה לדאוג ,שעץ המשאלות יעלה ויצמח יפה לתפארה בברכת
שנה טובה ,שנת אושר ,הצלחה בכל ובריאות טובה.

משפחה מתארחת -משפחת מצנר
משפחת מצנר (דפנה ,עזר ,שובל ושחף והכלבה מוקה) גרה ברחוב האורן .הם
הגיעו למושב לפני  6שנים מאבן יהודה .בני המשפחה אוהבים לטייל הרבה
ולבלות בחצר הבית .דפנה -אם המשפחה ,היא גננת ותיקה .בעלת "גן-דפנה"
באבן יהודה .גן עם מוניטין ידוע ,הגן מעוטר בשפע פסלים של עזר (בעלה) ,בעלי
חיים וילדים שמחים .בנוסף דפנה לומדת טיפול באמצעות בעלי חיים בבית ברל.
עזר-אב המשפחה הינו קבלן ריצופי חוץ ופיתוח .וגם....אמן ופסל שאת הפסלים
שלו ניתן לראות בחצר הבית ובגן של דפנה .שובל הינו תלמיד כתה ח' וכדורסלן
נלהב בליגת הכדורסל של עמק חפר .שחף הינה תלמידת כתה ג' ופסלת רצינית
כבר  3שנים בחוג של יפעת פלוטקין בחיבת ציון.

אירקה לבקוביץ הלכה לעולמה – אלו דבריה של נכדתה שרון פיורקובסקי
סבתא שלי היקרה
רות אירקה לבקוביץ . 1923-2015
כל כך קשה להיפרד .
היתה לי הזכות להיות נכדה שלך ,ללמוד ממך  -תמיד להסתכל על החצי המלא ,לשמוח בחלקך ולהנות ממה שיש ,לא
לדבר סרה ולהיות תמיד גאה במי שאת.
אשת אמת ושלום ששרדת יחידה את השואה הנוראה ,מבין כל משפחתך שהיתה עניפה .השארת את העבר מאחור,
בלי מירמור ,בלי תחושת קורבנות עם ראש זקוף ,לא רצית אף פעם לקבל מהם כלום .
הקמת שבט לתפארת וזכית לראות את כולם סביבך .תמיד היית מוקד עלייה לרגל לכולנו מגיל קטן ועד היום.
מתעניינת ,שואלת ,מייעצת .הבית השני שלי .סבתא את כל כך תחסרי לי.
אני שקטה כי את כבר לא סובלת .היה לי כ"כ קשה לראות אותך סובלת ,וידינו קצרות מלהושיע .סבלת מספיק
בצעירותך .לא מגיע לך עוד לסבול .נוחי בשלום על משכבך סבתא אהובה.

תנחומינו למשפחה

מתכון מנצח-קדרת צלי בקר של מיכה נווה
מצרכים 2 :ק"ג בשר צלי כתף – לחתוך לקוביות גדולות.
 12יחידות בצלי שאלוט 3-4 ,תפ"א קלופים וחתוכים לקוביות גדולות 3-4 .גזרים קלופים וחתוכים.
ראש שום 1 ,כוס ציר מרק בקר 4 ,כפות סילאן 2 ,כפות סוכר חום 1/4 ,כוס מיץ לימון 1/4 ,כוס
חומץ בלסאמי 1/4 ,כוס סויה ,מלח ופלפל.
בסיר גדול "סוגרים" את הבשר בטיגון .מוציאים את הבשר ומכניסים לאותו הסיר את בצלי השאלוט
ומטגנים קלות .מוסיפים תפו"א וגזר ממשיכים לטגן בשומן הבשר .מערבבים כל הזמן .מוסיפים ראש
שום שלם .מחזירים את הבשר ומוסיפים ציר בקר .סילאן ,סוכר ,חומץ ,לימון ,וסויה .וכמובן מלח
ופלפל .עירבוב קל .מביאים לרתיחה  ,סוגרים את המכסה ל 2-3-שעות .ניתן להוסיף רכז רימונים.

"וזה הרגע הנה באה השעה מה

שנת לימודים חדשה היא הזדמנות
להכיר חוגים חדשים כמו אלו
במרכז החוגים בכפר הרואה
(ספורט ,אומנות ,מוסיקה)...
ולהכיר את חוג הקארטה הוותיק
שלנו במושב המזמין אליו תלמידים
צעירים מגיל  4ומבוגרים כאחד.
קארטה כדרך חיים -מומלץ בחום.

תביא איתה הרוח
מה ימיס את הדממה
ויש סיבות לכל דבר
ויש חלום שלא נגמר
בסוף הדרך עוד תהיה מאושר.
אל תפחד תישאף לדעת
אל תדאג עוד תקיים
מי שבידו לגעת
יש בליבו עוד לנחם
אל תפחד ימים יבואו
ועונות שנה תחלוף
אתה תראה שעוד נגיע אל
הסוף("...ע.בוטנר)

ארועי תרבות:
לאחרונה הכנו כרטיסי ברכה והמשכנו מסורת שהחלה בשנה
שעברה( .תודה לוועדת תרבות ושנת המצוות).

וזו רק ההתחלה.
נשמח מאוד לתגובות ,להצעות ורעיונות נוספים.
למידע על לידות ושמחות.....
המלצות ועוד .הכול אל המייל שלי:
HIZ.HORUT@GMAIL.COM

