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עיתון 36

חוזר לדרך לא מוכרת /רוני סומק

תמיד אני חוזר לדרך לא מוכרת
עם חותמת בדרכון הגוף .
אני לא האיש שבא לו לחזור ,
עובדה ,עוד לא רתמו אותי לאף אוכף .
אני הוא הסוס שדילג לו בעמק
אני הוא הסוס שהכיר את ההר
ומרוב דהרות נשחקה לו הרגל
אבל עוד אמשיך מחר
תמיד אני חוזר לדרך לא מוכרת
בחלון נישאר ניפנוף של יד ,
אחת שאת פני קשה לה לזכור ,
עובדה ,לי מלנדוד עוד לא אבדה כנף .
אני הציפור שעפה אחרת
אני הציפור שקראו לה כחולה
ומרוב מעופים נגמרו השמים
אבל עוד אמשיך מחר

חרב לאת הוצאה פנימית

מאיה ונחשון מחתנים את הבן דור  ,בערב יום שישי  10.6בחצר הבית.
מתנצלים מראש על עומס התנועה הצפויה (למרות שדאגנו למספר מרכזי חנייה)
על המוסיקה ובכלל על ההמולה.
תודה לכל החברים מהמושב על הברכות .מתרגשים....

הספרייה מודיעה -ביום שני ,כ"ט באייר תשע"ו  06.06.2016 -וביום שני ,ז' בסיוון תשע"ו 13.06.2016 -
(איסרו חג שבועות) לא תתקיים השאלת ספרים.
צוות מתנדבי הספרייה.

תיקון ליל שבועות -תושבים יקרים הינכם מוזמנים לתקון ליל שבועות בבית הכנסת שלנו
בליל שבועות מוצ"ש שעה .22:30
בהנחיית הרב מאיר צרי ואורחים

חדש בחרב לאת

 -נפתחה קבוצת רכיבת שטח לנשים עם מדריך מוסמך כרגע  3נשים .יש מקום

לעוד  5כדאי להזדרז !! אופניים וקסדות יינתנו במקום .רוכבים בשדות עמק חפר עושים כושר בכיף כל יום
שני בשעה 7:00- 8:00+ .בבוקר  .דרוש כושר בסיסי .ובריאות תקינה ,יציאה ממוזיאון האופניים בחרב לאת
.מופיע בוויז .מחיר שעה שיעור  50שקלים בלבד.

פרטים  0509199866אלון

נעמי ויוסי שרעבי
נעמי ויוסי הגיעו לחרב לאת בשנת  .1975קרוב משפחה שלהם ,שהיה חבר של משפחת מליחי ,ביקר
במושב וראה שהמשק ממול עומד למכירה .הוא שכנע את בני הזוג לבקר במושב ויום אחד בחודש דצמבר,
הגיעו שניהם למושב והרגישו משב של ריחות הדרים ,התקרבו וראו קלמנטינות ,תפוזים ולימונים על העצים -
וכל זה הציף אותם.
נעמי היא ילידת כפר שלם ויוסי גדל בכרם התימנים .יוסי עבד בעירית תל אביב במחלקת הגביה בתור מנהל
חשבונות .יום אחד הגיעה נעמי למשרדי העירייה לפגוש חברה שעובדת שם ויוסי תפס יוזמה ובקש מהחברה
שתכיר ביניהם .לאחר הנישואין עברו לגור בשכונת בבלי ,ונולדו להם שתי בנות .נעמי בחרה להישאר עם
שתי הבנות בבית ולא לשלוח אותן למעונות יום.
לאחר שבע שנות נישואין עברו מתל אביב לחרב לאת ,מעבר ששינה את אורח חייהם .יוסי המשיך לנסוע יום
יום לעבודתו בתל אביב ,החל לבקר בבית הכנסת בחרב לאת ולהתחבר לדת .כמו מרבית החקלאים ,טיפלו
השנים בפרדס וניצלו את מכסת הביצים לפרנסה נוספת .במושב נולדו למשפחה עוד שני בנים .לנעמי היה
קשה להסתגל ויוסי הבטיח" :מתי שתרצי נעזוב" אך תמיד כשהיה לה משבר היא החליטה לנסות עוד
קצת....והשאר היסטוריה.
הקשר החברתי במושב היה בעיקר דרך הילדים ,עם עובדי עיריית תל אביב מתמשכים הקשרים דרך
הטיולים המאורגנים והנופשונים בכל חלקי הארץ שזכו העובדים לקבל כבונוס .נעמי ויוסי הקפידו להשתתף
ומשתתפים בטיולים אלו עד היום .נעמי שומרת על קשר הדוק עם ארבעת אחיותיה ,הן מתראות הרבה ומידי
פעם טסות יחד לחו"ל.
"מה הדברים שאתם אוהבים לעשות בשעות הפנאי?"
השניים אוהבים מאוד לטייל יחד ,בעיקר טיולים ברגל .ברגעים אלו הם מרגישים מחוברים לטבע ולהיסטוריה
של ארץ ישראל .במושב הם אוהבים לצעוד כדי לשמור על כושר ,אך בניגוד להליכה בטיולים ,את הצעידה לא
עושים יחד כי יוסי צועד מהר מאוד ונעמי לא עומדת בקצב.
בטלוויזיה הם צופים מעט ,אך לעומת זאת מאוד אוהבים להאזין לרדיו .נעמי אוהבת שירים עבריים (שלמה
ארצי הוא המועדף) ויוסי מאזין לאקטואליה ולספורט.
לנעמי ויוסי ארבעה ילדים ,ארבעתם למדו במוסדות חינוך חילוניים ושרתו בצבא .נעמי הייתה חילונית שנים
רבות וכך גם הבנות במשפחה( .לאחרונה החלה נעמי להתקרב לדת) .יוסי ,הגיע למושב כבחור חילוני אך
במשך השנים נהיה דתי וכך גם שני בניו.
שירלי – בת  ,45גרה עם משפחתה בחרב לאת ,למדה כלכלה וניהול ועובדת בעירית תל אביב בתפקיד
ניהולי.
ענת – בת  ,44גרה עם משפחתה בשכונת פולג בנתניה ,גם היא בוגרת כלכלה וניהול ,לה ולבעלה עסק
בשמאות.
טל – בן  ,38גר עם משפחתו בעיר העתיקה בירושלים ולומד בישיבה.
יחיאל – בן  33וחצי ,עורך דין ומרצה באונ' בר אילן .גר בגבעת שמואל.

לזוג  8נכדים.
יוסי הוא אדם סובלני ושוחר שלום .שנים רבות היה יוסי פעיל בבית הכנסת והשילוב העדתי היה נר לרגליו.
אז וגם היום ,בית הכנסת מרכז סביבו בחגים ובטקסי בר המצווה ,את כל חברי המושב דתיים וחילוניים
כאחד .התפילה שנשמעת הינה הרמונית ומהווה שילוב של נוסחי תפילה רבים ומגוונים של תפוצות מרוקו,
תימן ,רומניה ,פולין ואחרים.
יוסי כבר לא עומד בפקקים לתל אביב .הוא יצא לגמלאות .יחד עם נעמי ,הם עוזרים ונהנים מגידול הנכדים
ומבילוי זמן איכותי יחדיו.
ראיינה ורשמה רותי שגיא.

ביום שלישי  7.6.16בשעה 18:00
במועדון בחרב לאת
לקפה ,מאפה ומפגש חברים.
הפעם נשמע את עופר רוט.

נושא ההרצאה :מסע העפלה שלא הושלם.
עופר רוט יליד ישראל בן .57
בשנת  2010הלכה דודתי לעולמה בגיל  . 95בבית האבות בו התגוררה התגלתה קופסא מוחבאת מתחת
למיטה שלה ,ובה נמצאו מסמכים הקשורים לדודי שאני קרוי על שמו .כך נחשפתי לפרשה בשם קלאדובו-
שאבץ שלא הייתה ידועה כלל למשפחתי .מכאן התחיל להתגלגל סיפור מרתק אשר אינו ידועה לקהל הרחב.
אני עומד לספר לכם את קורות משפחתי ודרכם את מה שקרה לכל הקהילה הנהדרת הזו  .בהמשך נצפה
בסרט מעניין המתעד את כל הפרשה המעניינת שהתגלתה לגמרי במקרה מתוך סקרנות לדעת מה עבר על
דודי שכאמור שאני קרוי על שמו.
אני מנצלת את ההזדמנות להזכיר לכם על ההרצאה של יעקב פרוינד ביום שלישי ה 14.6.16בשעה
 20:00בבית העם בכפר הראה .הנכם מוזמנים ללא תשלום רק צריכים להודיע לי כדי שאדאג לכרטיסים
עבורכם

נשמח לראותכם

הועדה המארגנת

עוגת גבינה קלה
לכבוד חג השבועות שיחול בשבוע הבא הפעם בחרתי בעוגת גבינה.
העוגה הזאת פשוטה ,מלכלכים רק קערה אחת ואפשר להכין אותה בהתראה קצרה.
מצרכים:
 500גרם גבינה לבנה
כוס סוכר
חצי כוס שמן
 3ביצים

 2כוסות קמח תופח
כפית תמצית וניל

פירות יער – אני השתמשתי בפטל ,אפשר לבחור כל סוג שאוהבים או לוותר
אופן הכנה:
מערבבים בקערה גבינה ,סוכר ,שמן ,ביצים ותמצית וניל .לאחר שהתערובת אחידה מוסיפים
את הקמח ומערבבים עד שנטמע .נזהרים מערבוב יתר שיגרום לעוגה להיות דחוסה .יוצקים
את התערובת לשתי תבניות אינגליש קייק משומנות ומפזרים את פירות היער על העוגות.
אופים בתנור שחומם מראש ל 180-מעלות כחצי שעה.
אם רוצים אפשר להחליף את פירות היער בנטיפי שוקולד .למראה חגיגי מומלץ לפזר אבקת
סוכר על העוגה לפני ההגשה.

בתאבון וחג שמח!

לכבוד הקייץ שהגיע......והחופשה של הילדים הנה הצעות לקיטנות בסביבה
שלנו.
נשמח לשיתוף שלכם בקיטנות נוספות שאתם מכירים וממליצים :

הקייטנה המתקיימת
בכפר ויתקין.
3.7-14.7לבוגרי כתות ד-ו
24.7-4.8לבוגרי א-ג

יום עיון בנושא פגיעה מינית בתוך המשפחה
התחנה הפסיכולוגית בגבעת חיים מזמינה אתכם ליום עיון ייחודי בנושא פגיעה מינית בתוך המשפחה.
בחלקו הראשון של היום יוקרן הסרט הישראלי
"פרינסס  ".הסרט עוסק בנערה בת  12בתוך מערכת יחסים משפחתית מורכבת ,בה הבית הופך ממקום
של בטחון למקום של פגיעה והתעללות.
הסרט זכה בפרסים רבים בפסטיבל הקולנוע בירושלים2014,
בחלק השני של היום יתקיים דיון עם הפסיכואנליטיקאי פרופ' עמנואל ברמן ,ויוצרת הסרט טל שלום-עזר.
יום העיון יתקיים ביום ב  ' 20.6.16בין השעות  8:30-12:00עלות .₪ 120
ניתן לפנות במייל חוזר ,או בטלפון למזכירות התחנה

בברכה ,חמוטל בורנשטיין רכזת אדמינסטרטיבית התחנה הפסיכולוגית גבעת חיים
tachanapsy@gmail.com

04-6369575

