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אהבתיה /תרצה אתר
היא בליבי עכשיו ,בתוך ליבי ,
כמו הרבה צללים
כמו הרבה שבילים
כמו עשן .
היא רק שלי עכשיו ,היא בחובי ,
כנוף הרבה עלים
כמי נהר כחולים ,
עכשיו היא כאן .
אהבתיה
אני יודע זאת פתאום ,
אהבתיה
פתאום עכשיו ,פתאום היום .
כן היא שלי עכשיו
כמו השיר ,
עולה היא מתוכי ,
עולה בכל כוחי ,
כמו השיר .

חרב לאת הוצאה פנימית

למייקל רחין ובתו אורלי ולכל המשפחה
משתתפים בצערכם על מות האם אליס טסלר.

לדני דרורי ומשפחתו משתתפים בצערכם על מות האב

פגישת תרבות  -ביום שני שהיה התקיימה פגישה נוספת בנושא תרבות .בעצם זהו תהליך
חברתי/תרבותי .במהלך התהליך מתרחשים דברים נפלאים והתחושה שמשהו טוב קורה
פה.
מועד נוסף לחודש מרץ טרם נקבע .לכשיקבע יפורסם ובאמת כולם מוזמנים.
לסקרנים שביניכם ראו לפי התמונות מי השתתף ופשוט תשאלו אותם מה קורה שם.

בטחון-

לתושבים שלום.

כחלק מהמאמץ לשיפור המצב הביטחוני הוחלט במג"ב על הצבת שוטר קהילתי
לכל מספר ישובים (אשכול) בעמק חפר.
בימים אלה מתחיל פעילותו השוטר הקהילתי של היישובים שלנו (יחד עם
היישובים גאולי תימן ,אלישיב ,כפר הרא"ה ,חוגלה ,גבעת חיים איחוד ,גבעת
חיים מאוחד ועין החורש).
המש"ק ,שלומי עזרא ,יפעל בהתאם לתוכנית עבודה משתנה במשך שעות
היממה במטרה לשפר את מצב ביטחון בישובים ,רמת השירות של המשטרה
ותחושת הביטחון של התושבים .למש"ק החדש אין מקום ישיבה קבוע ובאופן
שגרתי הוא צפוי לסייר בין היישובים שבאחריותו.
פניית התושבים תמשיך להתבצע דרך מוקד  100המשטרתי אולם בשעות
הפעילות של השוטר נוכל לקבל מענה מהיר יותר לפניות (בשאר שעות היממה
תדאג המשטרה לספק מענה דרך שוטרים נוספים כפי שהיא דואגת לכך כיום)
נאחל לשלומי בהצלחה ונקווה כי נוכחותו ועבודתו אכן יביאו לשיפור המצופה.
בשלב זה ניתן לצור קשר עם שלומי באמצעותי או ,כאמור ,דרך פניה למוקד
 100של המשטרה.
ללא קשר לפעילותו של השוטר אני זמין לרשותכם ומצפה לפניותיכם בכל עניין
ובכל שעה.
מירס רב"ש053 - 5700153 :
בשעות השמירה ניתן לפנות גם לסייר בנייד054 – 6925202 :
בברכה,
ליאור קום ,רכז ביטחון
חרב לאת וחיבת ציון

בברכה יטחון חרב לאת

וחיבת ציון

מרים רובין
חנן ז"ל ומרים רובין הם מהקבוצה הראשונה שהגיעה לחרב לאת .זוג צעיר שהתחתן לא מכבר,
משהתייאש מיוקר המחיה בתל אביב וממחירי הדירות שם ,הם חיפשו מקום בפריפריה עם פרנסה
והרבה חלוציות .הספור נשמע כאילו קרה היום .ההכרות ביניהם הייתה ברחוב שינקין בתל אביב במפגש
חברים שחלקם היה בסוף התיכון וחלקם היה מגויס .מרים הייתה בסוף כתה י"ב וחנן היה חייל יהודי
בצבא האנגלי ששירת בכל החזיתות והגיע לארץ לחופשה .הימים הם שלהי מלחמת העולם השנייה.
כאן נחזור בסיפורנו בזמן  15שנה לאחור.
מרים נולדה בברטיסלבה למשפחה גדולה ודתית .הוריה היו ציוניים ועלו לארץ בהיותה בכיתה א' .מרים
ואחותה גדלו בתל אביב מילדות והיו צבריות לכל דבר .להורים היה מלון ברחוב אלנבי .הבנות נרשמו
ללמוד בבי"ס "בלפור" אך מכיוון שרב התושבים רשמו את ילדיהם לבית ספר מבוקש זה ,חילקו את
הילדים עלפי כתובת המגורים והן נאלצו ללמוד בבי"ס "השחר"( ,שום דבר לא השתנה מאז  .)...מכיתה
ח' הייתה מרים חברה ב"הגנה" וכמו רבים מחבריה הייתה צריכה להימצא על חוף ימה של תל אביב
כשהתקרבה אניית מעפילים כדי לבלבל את האנגלים ולעזור למעפילים שהגיעו בסירות קטנות להיבלע
בתוך האוכלוסייה המקומית .תפקיד נוסף שקיבלה על עצמה להיות קשרית והיא שלטה על התקשורת
בעזרת שפת הסמפור והמורס (סימנים בתנועות ידיים ואיתותי פנס של קווים ונקודות) .בשנת  1936בזמן
המאורעות בארץ  ,נסעה המשפחה לביקור באירופה כדי לפגוש את הסבים והדודים .אף אחד לא שיער
מה יהיה גורל היהודים שנים ספורות אחר כך .בביקור ניסו לשכנע אותם שיעזבו את הרעיון הציוני ולמזלם
הם לא נענו להפצרות המשפחה שישארו באירופה וחזרו לארץ .חנן עזב את בית הוריו עם עלייתו של
היטלר והגיע לארץ באניית מעפילים בלתי לגאלית ,את הוריו כבר לא זכה לראות .כשפרצה מלחמת
העולם גייסו האנגלים חיילים לצבאותיהם ותושבים צעירים בארץ ,וחנן בינהם ,נענו לקריאה ויצאו
לבסיסים שונים בעולם .תקופה מסוימת שירת חנן באיטליה ולעיתים רחוקות הגיע לארץ לחופשה .באחת
החופשות הכיר את מרים והם נפגשו יום-יום במשך חודש עד שנאלץ לחזור לחזית .אז מה עושה זוג
מאוהב? מתארס! מרים הייתה בת שמונה עשרה שנה בלבד בעת האירוסין .כשהגיע חנן חזרה לאיטליה
שלח לה משם זר ורדים באמצאות חברת משלוחים בינלאומית אינטרפלורה ,כמו היום( .מי היה מאמין )

חנן שרת שש שנים ,השתחרר וחזר לארץ .הוא עבד כנהג אך במקביל הלך למשרדי ההתיישבות כדי
לחפש מקום "לבנות בית בישראל" ,לו ולארוסתו מרים .באותו יום היו המשרדים סגורים בגלל אירוע
מיוחד  .ליד הדלת הסגורה פגש אדם נוסף בשם וייל ומתוך השיחה בין השניים התברר שאותו וייל מארגן
התיישבות חדשה בעמק חפר ,היא חרב לאת .ביום אביבי הם נסעו לראות את המקום המיועד והגבעה
כולה הייתה מכוסה בפריחה של פרח הקחון עם פריחתו הלבנה ועיגול צהוב במרכזו .השניים התאהבו
במקום .מרים קיבלה על עצמה להיות הגננת המקומית .היא הייתה היחידה בישוב שגדלה בעצמה על
השפה העברית .היא הייתה משכילה בנושאי יהדות הלכות ומנהגים ויכלה לקחת על עצמה את נושא
החינוך במושב על -פי הצרכים שנוצרו .תחילה הייתה הגננת לכל הילדים ,המשיכה לטפל בפעוטות
מהסביבה .עזרה למתבגרים בלימודים ואת חלקם הכינה לבגרויות בעברית ובאנגלית .כזוג נשוי גרו מרים
וחנן בצריף והרווקים גרו באוהלים .לזוג נולדו שני ילדים :מיכל בתם הבכורה – שהיא גם הילדה הראשונה
שנולדה בחרב לאת ( )1948ועודד שנולד עם המעבר לביתם הקבוע)1951( .
שנים עסקו בחקלאות ,הם גידלו ירקות ,היה להם משק חי עם רפת ולול ,היה להם סוס שנגנב ,נאלצו
לעבור לחמור ומשם לרכב הישראלי הראשון שיוצר בארץ ה ס ו ס י ת א  .חנן שהיה בהכשרתו הצבאית
נהג ,הפך לנהג של המשאית ביישוב .לימים עבר לעבוד במשרד התחבורה ועד שיצא לגמלאות היה
טסטר במשרד הרישוי בחדרה.
חנן נפטר בשנת  .1997הבן עודד ואשתו רותי עם ילדיהם בנו את ביתם בחלקת ההורים בקצה רחוב
הארז  .הנכדים עפו למרחקים אך מידי פעם ,חוזרים ומבקרים .מרים שומרת על חיוניות ושמחה.
בשנתיים האחרונות היא איבדה באופן חלקי את יכולת היכולת לראות .למרים שני ילדים ,שבעה נכדים
ושמונה נינים.
נאחל לה הרבה בריאות.
ראיינה ורשמה – רותי שגיא

בשנת  2004במלאת לכפרינו  57שנים ,העלה אילן זיגמן על הכתב את
"ההיסטוריה" של חרב לאת.
אילן מראשוניי חרב לאת הצטרף לישוב המתהווה בתחילת .1948
בשנותיו הראשונות של היישוב שימש אילן כמזכיר חוץ של הכפר.
חובה מוסרית להזכיר את האנשים אשר נתנו כתף לחילופי קרקעות ותרמו לפיתוחו של הכפר:
משה דיין כשר חקלאות ,חיים בן צבי כראש המועצה האזורית ,המהנדס נחמן מקרן הקיימת
לישראל ,ד"ר לודוויג פינר מהסוכנות היהודית ,מנחם וירט מחברת רסקו ומשה לפבר מארגון
הכפרים השיתופיים.
בעיקר אני חייב להזכיר את מר ברודצקי ,נשיא ארגון ציוני אנגליה ,ומזכירת הארגון חנה שטיין,
שפעלו רבות להגשמת החלום (חבל שהקשר בין הארגון לכפר לא נשמר) .הנוער הציוני של
אנגליה אספו סכום של  10.000לירות סטרלינג עבור הכפר ובכסף הזה התחילה הסוכנות
היהודית את תכנון המשק ואת ריכוז האדמות.
לכולם ,ולכל אלה שלא הזכרתי נתונה תודתנו.
הוקרת תודה ומזכרת לארגון ציוני אנגליה התקנו לוח שיש על קיר תחנת הנשק לשעבר ,על
ידי המכולת של היום ,המזכיר גם את ארגון הנוער באנגליה.
"במחנה" לא היה חשמל וגם כסף לא היה על מנת לחבר אותו לרשת החשמל .מה לא עושים
חיילים לשעבר שידעו להסתדר במצבים קשים יותר ,נמתח כבל כבל חשמל מבאר המים
שסיפקה מים לשטחים החקלאיים עד ל"מחנה" ,מרחק של כ 100 -מטר "ויהי אור" . "...נהננו"
של באר מים ולמעשה "שולם עבורו מחיר מוזל" עד ש...
מהחשמל
ערב אחד ,כבה האור בכל הסביבה מחשמל ששימש למאור .היות והספקת הזרם לבאר הייתה
נפרדת" ,המחנה" המשיך להיות מואר ,בחיבת ציון הייתה חשיכה מוחלטת .חצרון הכפר של
חיבת ציון ,טילפן לחברת חשמל לברר למה אין חשמל בחיבת ציון? .נאמר לו שכל הסביבה
ללא חשמל וצריך לחכות בסבלנות ,עד שיתקנו את התקלה" .אבל למה יש חשמל בחרב לאת
? " שאל בתמימות החבר אברמוביץ ז"ל מחיבת ציון ".בחרב לאת ? לא יכול להיות ,אין חשמל
בחרב לאת" אמר פקיד חברת החשמל " .הם בכלל לא מחוברים".
"אתה אומר לי אין בכלל חשמל? " השיב לו החבר אברמוביץ "...אני רואה מכאן אור",
זה הספיק ! תוך זמן קצר הופיע נציג חברת חשמל "למחנה" לראות את "הפלא הגדול"
ו..חשכו עיניו ומיד חתך את הכבל הגואל וחרב לאת חזרה למשפחת "עמי החושך" תקלת
החשמל תוקנה לכל האזור חזרה אספקת החשמל אבל לא לחרב לאת .לאחר ויכוחים העניין
סודר ,שילמנו וחוברנו מספר חודשים מאוחר יותר לרשת החשמל .לאחר תקופה הוזמן מזכיר
הכפר ,טאוסיג ז"ל לחיפה ,לבית המשפט למשפט פלילי באשמת "גניבת חשמל" ,כדי לחזק
את רוחו הצטרף אליו יוסף הופשטטר ז"ל" (,כושי סמבו ביליבמבו" ,כפי שקראו לו הילדים).

בדיון ,בבית המשפט התבררה האמת לאמיתה .זו לא הייתה בדיוק גניבה כי עבור החשמל
שולם אלא ששולם מחיר מוזל .בהתחשב במצבינו הקשה והיות ו"האשמה" הייתה של המזכיר
הקודם וייל ז"ל ,שהלך לעולמו ,ניקנס הכפר בקנס קטן ששולם במקום .וייל לא ידע שהמשיך
לשרת את הכפר גם אחרי מותו ,אף כי לא היה קשור לדבר כלל.

טיפים -לחסכון בדלק






נהיגה רגועה :עקיפות רבות ,האצות ובלימות תכופות מעלות
את צריכת הדלק באופן משמעותי .החיסכון  :עד 33%
מהירות סבירה  :החיכוך ב 120-קמ"ש גורר צריכת דלק גבוהה
משמעותית מאשר שיוט ב 100-קמ"ש.החיסכון 20% :
צמיגים מלאים באוויר כנדרש :נהיגה בצמיג שאינו מנופח
מספיק מקצרת את חייו ומגדילה את צריכת הדלק .החיסכון:
עד 15%
משקל עודף :משקל רב מציוד מיותר גורם לצריכה מוגברת של
דלק.
החיסכון20%-15% :

 196מלים לפרשת תרומה
מה תפקידו של המשכן? בין מספר תשובות אפשריות ,אני רוצה להציע תשומת לב מעניינת
אחת.
לא מזמן למדנו על מעמד הר סיני .להתגלות ה' בהר שני מימדים שונים .מצד אחד ,הוא
מתגלה באש .ההר אפוף ברקים ואש ,אותם רואים כל בני ישראל שעומדים סביבו .מצד שני,
ה' מתגלה בענן .הענן שוכן על ראש ההר ,ואליו מגיע רק משה .לעומת האש מושכת העין,
הענן הוא יותר מכסה מאשר מגלה ,ולא כל אחד יכול להגיע אליו ולהבין את ההתגלות דרכו.
ובמשכן? בחלקו החיצוני ישנו מזבח העולה .מבנה גדול ,שעליו בוערים באש הקרבנות של
עם ישראל .מכיוון שהוא בחלק החיצוני ,הוא חשוף לעין כל ,וכולם יכולים להביא אליו
קרבנות .בפנים ,החלק השמור ביותר של המשכן ,נקרא "קודש הקודשים" ,ובו נמצא ארון
הברית עם לוחות הברית .ומי נכנס לשם? רק אדם אחד (הכהן הגדול) ,פעם אחת בשנה (יום
כיפור) .ובאיזה אופן? עם ענן קטורת ,שמטשטש את מה שהוא רואה ,ומאפשר התגלות של
ה' – בענן ,כמו בהר סיני.
המשכן הוא המשך של אופני ההתגלות השונים בהר סיני .ואנו לומדים ,שישנן מדרגות
שמתאימות לאנשים שונים .יש מי שכל חייו הם בתחום הקדושה .אך קשר עם ה' יש גם
לאנשים הרגילים ,אלו שמגיעים מפעם לפעם למשכן .גם להם יש מקום ושייכות משלהם לה'

שחר הבן של טלי ויוסי בר הינו תלמיד כתה ט' ושחקן כדורעף מזה  5שנים .שחר משחק
בקבוצה של בית הספר שחר-מעין .הוא לוקח את המקצוע הספורטיבי ברצינות רבה ומתאמן
 6ימים בשבוע .בקיץ של השנה הקודמת שחר טס עם כל הקבוצה לאולימפיאדת ילדים ונוער
שהתקיימה בהולנד .במסגרת האולימפיאדה הוא שיחק באליפות העולם לכדורעף  .הקבוצה
הגיעה למקום ה 4-בעולם .כל הכבוד!!!! שחר מספר שזו הייתה חוויה מדהימה להיות בחו"ל
עם חברים ולהכיר כל כך הרבה אנשים חדשים.
בימים אלו הקבוצה מתאמנת והיא במקום הראשון בליגה באיזור שלנו .בשנה שעברה
הקבוצה של שחר הייתה אלופת ישראל! .הכרטיסים לאולמפיאדה הבאה בטאיוואן כבר
הוזמנו

לחמניות קוטג'
קוטג' היא הגבינה הכי ישראלית שיש בעיני .הקופסה המאויירת בבית קטן עם
גדר אי שם ברחבי המדינה מונחת כמעט בכל מקרר .הקוטג' נפלא כממרח ,אך
אפשר לשדך אותו גם לפשטידות או מאפים .המתכון הזה פשוט וקל ,לא דורש
הרבה עבודה ולא מלכלך הרבה כלים .את כל המרכיבים יש לכם בבית ונותר
רק לערבב ולשלוח לתנור .המצרכים יספיקו לכ 20-לחמניות קטנות.
מצרכים:
גביע קוטג'
 2ביצים
 2כוסות קמח ( 250גרם)
שקית אבקת אפייה
מלח ופלפל
תוספות אפשריות :זיתים ,גבינה בולגרית חתוכה לקוביות קטנות ,טונה,
ממרחים שונים – פסטו ,עגבניות מיובשות ,זיתים ,סומסום וקצח לעיטור.
למעשה ניתן להוסיף כל מה שאתם אוהבים ונראה לכם מתאים.
אופן הכנה :בקערה גדולה מערבבים את כל החומרים היטב .יוצרים כדורים
בידיים רטובות .אופים בתנור שחומם מראש לחום בינוני 180 ,מעלות ,כ15-
דקות – עד הזהבה קלה.
מומלץ ורצוי להכפיל כמויות .בתאבון! 

היו היה פעם לפני שנים רבות ,בשממה של עמק חפר עוד לפני שהיה שדות או כבישים ,לפני
שהיה רמזורים או שלטים ,חבורת ציונים וחלוצים שהחליטו להתיישב במושב חקלאי חדש,
עם ערכים של מסורת וחקלאות ,ערכים של משפחה ואהבת הארץ ,עד היום אנחנו עדיין
שומעים את הסיפורים האלה ,אך הסיפורים האלה הולכים ונעלמים ,על הילדות בין
הטרקטורים והחמורים ,על עבודת המשק והבית כנסת בשבת ,לכבודם ,לכבוד אותם ותיקים
שעמלו ועבדו כל כך קשה בשביל העתיד שלנו ,החלטנו להכין ערב שלם ,מלא בנוסטלגיות
וסיפורים מהעבר ,מלא בתוכניות וסיפורים על ההווה והעתיד ,ואחרי שהם תרמו לנו כל כך
הרבה יש לנו הרבה מה לתת להם בחזרה,
ביום חמישי הבא  ,ה 18.2.16יתקיים ערב לכבוד וותיקי חרב לאת וחיבת ציון ,ביוזמת
ואירגון של השכבה הבוגרת של נוער סניף חלח״צ
נתראה שם

 נשים -בתאריך  7.3מוקדש לכן ערב .שריינו את התאריך!
תרבות מועצה
ילדים
שעת ספור "עץ הבלונים" – יום ראשון  14.2שעה  17:30בית העם בית יצחק
הצגה "חברים על הגשר" – יום שלישי  16.2שעה  17:30בית העם כפר חיים
הצגה "בלילה חלמתי חיות" – יום רביעי  17.2שעה  16:30במועדון גח"מ
*מחיר הצגות הילדים ₪ 25

מבוגרים
"אישה ומה שביניהם" דנה אריאל ועינת בן יעקב – יום ראשון  14.2שעה  20:30במסעדה 'הבית
בעולש' מחיר ₪ 25
הרצאה "מה זה עושה בצלחת שלי" בנושא סוכר ואוכל מקומי דר' אורי מאיר ציזיק יום שלישי 16.2
שעה  20:00בגאולי תימן
המופע "ווקה פיפל" יום רביעי  17.2שעה  20:30אולם עין החורש
ותיקים – טיול אילת  27-31/3פרטים אצל הרכזים

 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
תודה לכול המעודדים.

עירית בן חיים

