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 מתתיהו שלם/שבלת בשדה

 

ֶדה שָּׂ ֶֹּלת בַּ ב  שִׁ
רּוחַּ  ה בָּׂ  ּכֹוְרעָּׂ

ב י רַּ ינִׁים ּכִׁ ְרעִׁ ֶֹּמס גַּ  .ֵמע

ים רִׁ ב הָּׂ  ּוְבֶמְרחַּ
ר יָּׂפּוחַּ   יֹום ְּכבָּׂ

ב ֶשֶמש ֶּכֶתם וְזָּׂהָּׂ  .הַּ

 עּורּו הֹוי עּורּו
ים רִׁ  שּורּו ְבֵני ְּכפָּׂ
ה ְּכבָּׂ  ְשלָּׂ ה ֵהן בָּׂ מָּׂ  רקָּׂ

ים רִׁ ּכָּׂ ל ְפֵני הַּ  עַּ
גָּׂל ְלחּו מַּ ְצרּו שִׁ  קִׁ

יר צִׁ קָּׂ ית הַּ  ֵעת ֵראשִׁ

 

ה מָּׂ ים תַּ  ְשֵדה ְשעֹורִׁ
ג עֹוֶטֶרת  ,ֵזר חַּ

כָּׂה ע יְבּול ּוְברָּׂ  .ֶשפַּ

ים קֹוְצרִׁ את בֹוא הַּ ְקרַּ  לִׁ
ְזֶהֶרת ר מַּ ֹּהַּ  ,ְבז

ּכָּׂה ֶֹּמר ְמחַּ ע  .ֶחֶרש לָּׂ

נִׁיפּו בּו הָּׂ  הָּׂ
ֶכם נִׁיר  נִׁירּו לָּׂ

קָּׂ  ג לַּ החַּ  ,מָּׂ

יר צִׁ קָּׂ ית הַּ  .ֵעת ֵראשִׁ

ְצרּו ל, קִׁ גָּׂ ְלחּו מַּ  שִׁ
יר צִׁ קָּׂ ית הַּ  .ֵעת ֵראשִׁ



 ברכות

 

 על אושרי ברכות לנישואי בתה בת אל ובחיר ליבה ניסן אושר ועושרלי 

  להולדת כפיר אח לעומרי ונגה מזל טובאנגלהרד לדניאל ויזהר 

 

 -המשולחן ועד האגוד

 טיב מי השתיה

 לאור פניית תושבים בעקבות הכתבה על חוסר מגנזיום במים המותפלים במכוני 

מקורות  י חברת"שהמים המותפלים מועברים עחשוב לדעת 6 ההתפלה של המדינה

שם 6 ומגיעים לצומת מיהול, (באפריל 2-אוקטובר02)אלינו בחודשי החורף בעיקר 

 מי הבאר מכילים רמת) 3.:13נמהלים מי המקורות עם מי הבאר שלנו ביחס של 

כדי להקטין רמת חנקות במים על מנת לעמוד  המיהול נעשה גם(6 מגנזיום נדרשת

אנחנו ), ק"ג למ"גובה של מ 3.  עד התקן הנדרש)בדרישות משרד הבריאות 

מכל הנאמר התופעה של חוסר .(    ק"ג למ"מ 03מקטינים עוד יותר עד רמת 

 .)מגנזיום לא קיימת במי השתיה המסופקים על ידנו

 י"בנוסף לכל אנחנו מבצעים מידי שבוע בדיקות טיב המים ותכולת המינרלים בהם ע

הבריאות שמפקח על טיב  בדיקות אלה מדווחות ישירות למשרד6 מעבדה מוסמכת

  .ושלנה מי השתי

 גינה שוחט תעדר מסיבות אישיות מחלוקת  - 4.21עד  4112בתאריכים  חלוקת דואר

מי שרוצה ויכול 6 פונים לציבור התושבים הננו, לאור כך6 ל"דואר בתאריכים הנ

לפרטים נא לפנות לגינה טלפון .    זו תמורת תשלום כספי להחליף את גינה לתקופה

 :3.31121201. 

 

 מנשה  בברכה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לקראת יום העצמאות אנו מתארגנים להפקת סרט בהשתתפות 

שי רונן היא בימאית  6תושבי הכפר שיוקרן במסיבת יום העצמאות

ואשבץ את המשתתפים בסרט וגם את עוזרי  ואני ארכז 666שלנו הסרט

אנא שילחו לי (6 הנוער שרוצה לעזור בהכנת הסרטמי מ)ההפקה 

ונשבץ אתכם להופיע בסרט שיוקרן במסיבת יום  הודעה לנייד

אין צורך בכישורי משחק קודמים רק תביאו את 6 העצמאות במושב

 , מוזמנים לשלוח לי הודעה לנייד  .עצמכם כמו שאתם וחוש הומור

 3.3-11233.2בנטל -חן סיני



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אגודה אשר משתתף השנה במימון חג העצמאות  ועד מקומי מודה לועד

 6666זוהי תחילה של שותפות מופלאה6 במושב

  נקיון המושב–  

 פינוי פסולת מוצקה 2141שני יום 

 פינוי גזם 2241יום שלישי 

 טאטוא מושב 1141יום שישי 

  לא תתקיים  1241ו "בניסן תשע' חמישי יגביום  –הספריה מודיעה

 6השאלת ספרים

 ו רק פתיון ליתוש הזית וזבוב ים פתיון א לכודת עםניין לרכוש מלכל המעו

 לפנות לישראל אינסלרנא  –התיכון 

 

 

 

 

 יום הזכרון

 ,לתושבים שלום
  

לקראת יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה אנו מעוניינים לוודא ולעדכן 
 .עולות האיבה המצויות בידנופאת רשימות הנופלים במערכות ישראל ונפגעי 

 
מדי שנה בטקס הזיכרון של  אינם מוזכרים שיקיריהם, לצורך כך נבקש מתושבי המושב

 herevleet@gmail.com ל"להעביר אלינו את פרטיהם לדוא, המושב
  

בת /בן הנכללים ברשימה הינם אלו שנפלו בעת שהיו, בהתאם להחלטת ועד המושב
או  י משרד הביטחון "קרובים מדרגה ראשונה לתושבי הקבע בישוב שהוכרו ע או המושב

 .(לפעולות איבה) ביטוח לאומי
 

 .16.62פרטים מלאים נא להעביר עד ל 
 
  

 בברכה
 

 ועדת הנצחה
 לאת    חרב 
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 רינת וחננאל נחשון

 

ולי 'ובג( ברד)בפיט : כשנכנסתי לגינה הפורחת של משפחת נחשון מיד נפגשתי בסלבס

( ביםהכל)רינת מיד הסכימה איתי שעם סלבס לא מתווכחים ובעיקר לא עם אלה (6 לינה'אנג)

משפחת נחשון גרה 6 חייכתי ונכנסתי לבית,  אז פשוט נעצרתי לרגע, יוואווה'ממשפחת הצ

רינת היא ילידת חדרה 6 ברחוב הדקל, בבית הראשון ממזרח  .133בחרב לאת משנת 

רינת 6 שרצתה לגור בציר האורך בין אימא שלה לאחותה רויטל גשורי שגרה בחיבת ציון

היא בעלת חברה ועובדת בפיתוח ויצור , נדסת טקסטילבמגמת ה" מכללת שנקר"בוגרת 

עיקר עבודתה מול חברות מובילות בשוק האופנה כגון 6 שנה .1מוצרי טקסטיל ואופנה כבר 

, אוהבת גיוון, בבגדים לעצמה אין לה סגנון ספציפי מזוהה6 ואחרים  FILA, רנואר גברים

ל "מידי פעם עובדת בחו6 קססוריז תיקים וא, חיבורים לא מקובלים ומשתנים ובעיקר נעליים

ולא פוסחת על פעילות ספורטיבית לפחות ארבע פעמים בשבוע ואם נחבר לזה זמן עם 

הכירה בבלינד , את חננאל הקרוי בפי כל נחשון6 השבוע עמוס וחולף בספיד –הילדים ובעל 

6 אביבחבר משותף אירגן להם פגישה בבית קפה בתל 6 02ונחשון בן  12דייט כשהייתה בת 

חשבתי : "נחשון טוען שמה שקנה אותו זה דווקא הבורקסים של אימא שלה ובקריצה מוסיף

אבל היא אומרת שהוא מתקשה להודות באמת ששיער בלונדיני "6 שהיא עשירה מבית טוב

 6עם עיניים כחולות היה משהו שהוא לא יכול היה לעמוד מולו באדישות

בכפר מימון שהוקם על ידי הציונות הדתית  נחשון היה אחד הילדים הראשונים שנולדו

בצעירותו 6 הענף החקלאי העיקרי במושב הוא גידול פרחים שהוריו מגדלים עד היום6 בדרום

הזיכרונות מהמושב 6 עזר בעבודת המשק לצד בני משפחה מהמושב ופועלים מעזה הקרובה

נדסות של גיל פעילות חברתית בתנועת הנוער  וקו, מלווים בתמונות של שדות נרחבים

 "6עולם פרוע"ממש  –העשרה 

6 את השרות הצבאי החל בסיירת מובחרת ומקץ כשנתיים עבר לצנחנים והיה קצין בחטיבה

בהמשך עבר 6 לאחר שירות בקבע השתחרר ולמד באוניברסיטת תל אביב מנהל עסקים

בתקופת היום הוא 6 כל בפז גז"סמנומסלול מאתגר של עבודות בחברות מובילות כמו פרטנר 

 6 מעבר לעולם הרכב ומבסס ידע לקראת הבאות

 :לרינת ונחשון שלושה בנים



למד הנדסאי אלקטרוניקה ומחשבים 6 מאז ומתמיד הוא פריק של מטוסים, 12בן  –גיא 

ל ומפקד קורס בבית הספר הטכני של "במסגרת פרויקט של חיל האוויר וכיום הוא חייל בצה

בתקופת התיכון 6 וברים להגנה אווירית ולפרויקט חץהנושאים בהם עוסק גיא מח6 החייל

מונפו ותרמו להוראה וההדרכה , פלוס נתונים נוספים, הדריך בתנועת הנוער בישוב וזה 

 6בצבא

 –לבין עולם של קרבות ומלחמות וירטואלי , חי בין העולם האמיתי כתלמיד תיכון, .2בן  –רון 

ובני הבית נהנים מלוליינות משחק " חםאגדת ל"את דמי הכיס חוסך בעבודה ב6 במדייה

 6הקפוארה

מתאמן בעצמו ומאמן ילדים , מתמחה בקראטה, כמעט בר מצוה, הצעיר בחבורה –שי 

הפן הנוסף שבו מתחבר להנאה גסטרונומית אסתטית וכמו שרינת קוראת לזה 6 צעירים ממנו

המוצר 6 קישוטיםמלבד הטעם הנפלא הוא משקיע ב, שי אשף בהכנות של קינוחים"6 צילחות"

 6המוגמר והיצירתי מועלה לפייסבוק להנאת כל החברים במדייה

ובמקום לכתוב על הכישרונות הקולינאריים " שווה יותר"אני מבחינתי מתכוונת לפתוח מדור 

 6לטעום ולכתוב, לטעום ולכתוב, אבחר פשוט לטעום ולכתוב, בהיבט התיאורטי

מה 6 נת וחננאל דרך הילדים ועד לסבתותהחל מרי, במשפחת נחשון כולם שפים במטבח

6 שהדהים אותי בשיחה עם רינת זה אופן ההתבוננות שלה על המטבח כמטאפורה לחיים

שמירה , קריאת הוראות וביצועם, ההתארגנות ודרך עבודה -רינת הסבירה לי שכל ההרגלים 

אני 6 מטבחכל אלה תמציתם בעבודה ב –ויתור ופירגון , חלוקת המרחב, על החלל והסביבה

אז איך הקלוריות לא 6 אפשר ממש להקים סטארטאפ, חשבתי בליבי כמה שזה נכון

 6שבת שלום(6 עם פופקורן בלי חמאה)המון ספורט וגם קצת קולנוע ? מצטברות

 רותי שגיא –ראיינה ורשמה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

של חרב " הההיסטורי"העלה אילן זיגמן על הכתב את ,שנים  75במלאת לכפרינו  4002בשנת 

 .לאת

בשנותיו הראשונות של . 8421אילן מראשוני חרב לאת הצטרף לישוב המתהווה  בתחילת 

 .היישוב שימש אילן כמזכיר חוץ של הכפר

 :אילן זיגמן: מאת.....                                                                   מחרב

 

6 ניצולי שואה שהעבודה הייתה קשה להם,ים יותר היו אנשים מבוגר' בין החברים בשלב  ב

לשמואל היה 6 כך חזק שהם התגברו על כל קשיים הרצון להקים בית מחדש  בארץ היה כל

לחצו " והשנים"היות 6 חמור ועגלה וכל יום הוא היה יוצא מהבית לאחר שהאכיל את העופות

היה שמואל יושב 6על כתפיו ובנוסף לכך הזיכרונות של ימיי המחנות והמשפחה שלא שרדה 

וכך בשעה 6 יה שומעבעגלה מכופף ומפעם לפעם והיה ממלמל משהו בשקט שרק החמור ה

שטחי האדמה הכבדה -תשע בבוקר שמואל ניראה עובר לאט  יחד עם החמור לכיוון  הפלחה

זמן הנדרש לקצור על מנת למלא עגלה עמוסה בירק זה עניין של 6 לקצור ירק לעזים

התברר כי  אחרי 6 מקסימום שעה כולל הדרך  אבל  שמואל היה חוזר הביתה רק בצהריים

אחד החברים שאל אותו בעדינות למה הוא "6 תנומה קלה" ה נוהג לתפוס הקציר הוא  הי

כשאני ? מה יש לי לחזור מהר : שמואל הביט בו עם חיוך על הפנים ואמר 6 ?מאחר לחזור

 6ואז הבין החבר מי נושא את הכתר6 חוזר מוקדם אשתי שולחת אותי לעשב את שדה הגזר

התברר שהיו חלקות אדמה 6 התעוררו בעיות לצורך חלוקתם לחברים" ריכוז האדמות"בזמן 

של חברי כפר ברנדס " שאריות6 )"שנשארו רשומים בטאבו על שם אנשים מחוץ למקום

נדרשו המון השתדלויות ( 6 לשעבר אשר קרן קיימת לא דאגה למחוק את הרישומים בטאבו

, דונם 233כ 6 עד שהאנשים הסכימו לקבל פיצויי  כדי להסכים למחוק את הזכויות בטאבו

(6 מעברה) משטחי הכפר נתפסו על ידי עולים מתימן עליהם הוקמו  צריפים למגורי משפחות 

התחילו תושבי המעברה  לפנות את השטח שהיה " אליכין( "השיכון)רק עם הקמת הישוב  

אלה היו חלק 6 מ ארוך כדי לקבל את השטח הזה"גם כאן היה צורך במו6 במרכז הכפר

 6יודע זה לא סוף פסוק אבל יש דברים שהשתיקה טובה להם אני6 מהקשיים שהתגלו

אנשים מאוד שקטים 6 היו גם עולים מרומניה ובניהם משפחת פלריארו" 'שלב ב"בין חברי 

בשיחות שניהלתי איתם  סיפרו לי כי פלריארו האיש בהיותו 6 שבלטו בהתנהגותם התרבותית

וצה של אמונדסן שיצאה לגילוי צעיר ובן למשפחה עשירה מאוד ברומניה הוא נרשם לקב

ומר 6 אביו כבעל אמצעים תרם סכום גדול למשלחת וצירף את בנו לקבוצה6 הקוטב הצפוני

ביקרתי בארצות הסקנדינביות ובעיר אוסלו  .222בשנת 6 פלריארו  השתתף במסע הארוך 

מות באחד המוזיאונים גיליתי לוח שיש עליו חקוק סיפור המשלחת בגילוי קוטב הצפוני וש

על לוח השי  תחת דגל רומניה בין שמות החברים במשלחת 6 המשתתפים במשלחת

לא יכולתי שלא לחשוב על 6 לאת-החבר שלנו מחרב, המפורסמת הופיע שמו של פלריארו

צריף בית , אוהלים( כמו שאר החברים)התנאים  הקשים בהם התגוררו פלריארו בחרב לאת  

 6ומה השאירו מאחוריהםקטן בקצה הכפר ומאיזה עושר הגיעו  

על מנת  לספק את המזון " המחסן"הפעלנו מחסן תערובת , עם בניית ופיתוח הלולים בכפר

ברווזים  , ,אווזים, בכפר גידלנו בנוסף לתרנגולות  גם תרנגולי הודו6 הנחוץ לעופות ולבהמות 



הטוב היו   בטיפול6 למשפחות הראשונות היו גם עזים מזן שוויצרי שנתנו הרבה חלב6 ופרות

שמן שהשלים באותם הזמנים את , חלב טוב, ליטר חלב ביום 1 –עזים שהניבו  עד ל 

כמעט לכל החברים היו עגלות עם חמורים או סוסים ששימשו לעבודות 6 התפריט הדל שלנו

הרכיבו הנהלות , את עסקי האגודה" בישלו"מחסן התערובת היה מקום המפגש ושם 6 המשק

אין ספק המפגש במחסן גרם ותרם המון  6שעברו מפה לאוזן " ויותהרכיל"חדשות והעיקר 

באחד הימים התקיימה אסיפה כללית כשעל סדר היום  הצעה של אחד 6לגיבוש חברתי 

לסגור את המחסן והספקת התערובות בכפר תהיה בתפזורת ממחסן מרכזי , "החברות"

לאחר דיון ארוך קם אחד  6להצעה היה בסיס כלכלי נכון  הכדאיות הכלכלית6 מחוץ למקום

רגש והיגיון מעולם לא הלכו 6 ההצעה נפלה ברוב קולות ? "ואיפה ניפגש: "החברים  והקשה

 6ביחד

6 הושלם החלום ציוני " 'שלב ג"עם קליטתם  של הקבוצה השלישית בכפר   ..22בשנת  

גדולה בן החברים הייתה קבוצה 6 עלו ארצה  מכל קצוות תבל'  משלב ג" החדשים"החברים 

 6 של עולי מרוקו אשר מהרגע  הראשון השתלבו לחלוטין בכפר ובחברה

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

81:00בשעה  84.2.81ביום שלישי   

                           במועדון בחרב לאת

    .מאפה ומפגש חברים, לקפה

  הפעם נשמע את דוד סמיקט.

 נושא ההרצאה:-"כיצד יבשות נוצרו6"
מרצה מזה שנים רבות 6 ה לשעבר"שב כפר הראדוד סמיקט הינו תו

הרצאות 6 בפני קהלים שונים הרצאות בנושאים מעניינים ומגוונים

כפי שכבר נוכחנו 6 מעמיקות ומוסיפות לנו ידע רב בנושא הנידון

6ההרצאה בנויה היטב ומרתקת מאד  

 

 בהזדמנות זו נאחל לכם חג פסח כשר ושמח
 

 נשמח לראות את כולכם

גנתהוועדה המאר  
 

 

 

 

 

 

 

 

 שוב נפגשים במועדון וותיקים



 

 

 

 ה פיצה'פוקאצ

לכן 6 על האש וחברים, גרנולה ויוגורט, כמו ים ואבטיח, הכי כייף זה לשלב דברים שאוהבים   

ה רכה וחמימה 'מי לא אוהב פוקאצ6 המתכון הזה הוא אחד השילובים האהובים אצלנו בבית

 ?ומי לא אוהב פיצה טעימה

ומי שלא בעניין חיסול 6 במיוחדאם אתם בעניין של חיסול חמץ אז המתכון מתאים לכם עכשיו 

 66חמץ יכול ליהנות ממנו גם בחג

 :מצרכים

 כוסות מים חמימים .26

 כפות שמן זית 0

 כפית מלח

 כוסות קמח 3.5

 כף שמרים יבשים

 כוס רוטב עגבניות

 כוס וחצי מוצרלה מגוררת

 תבלין פיצה, בזיליקום, טימין, אורגנו: תבלינים שאוהבים

 בולגרית וכל מה שאתם בדרך כלל שמים על הפיצה שלכם, טונה ,זיתים: תוספות שאוהבים

 :אופן הכנה

מוסיפים בהדרגה את המים 6 שמן זית ומלח, שמרים, בקערת המיקסר מערבבים יחד קמח

ה שלכם 'להיזהר מערבוב יתר שיגרום לפוקאצ6 החמימים עד שהתערובת נהיית אחידה

 .03X1מעבירים אותו לתבנית בגודל 6 הבצק שיוצא מאוד דביק וזה בסדר6 להיות נמוכה

משטחים אותו שיכסה את כל התבנית ונותנים 6 לאחר שהנחנו בה נייר אפייה או שימנו היטב

לאחר התפיחה מזלפים מעט שמן זית על הבצק 6 לו לתפוח לפחות שעה להכפלת נפח

-ראש למכניסים לתנור שחיממנו מ6 ולוחצים קלות עם האצבעות להוצאת אוויר ויצירת גומות

מורחים , מוציאים וממתינים חמש דקות6 ה מזהיבה'דקות עד שהפוקאצ 13-לכמעלות  213

גבינת המוצרלה והתוספות ושולחים חזרה , מפזרים מעל את התבלינים, ברוטב עגבניות

ה פיצה מהתבנית למשטח או רשת 'מוציאים ומיד שולפים את הפוקאצ6 דקות 23-.לתנור ל 

 חותכים ונהנים 6 היאפות בתוך התבנית החמהצינון בכדי שלא תמשיך ל

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 !שבת שלום
 

 

 

 

 

 

 .עתוןנשמח לתגובותיכם או רעיונות אחרים אותם תרצו לפרסם ב

 m@gmail.cothiz.horu: למייל . חומר אפשר לשלוח לעירית בן חיים עד ליום רביעי בערב

 

 


