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חיטה
מילים :רוני סומק
לחן :יוני רועה

שדה חיטה מתנופף על ראש אישתי ועל
ראש ביתי.
כמה בנאלי לתאר כך את הבלונד,
ובכל זאת ,שם צומח הלחם
של חיי.

חרב לאת הוצאה פנימית

ברכות
מזל טוב לסימה ורפי פרץ להולדת הנכד התשיעי במשפחה בן לדרור וליזי אח
לאיתי נועם ולוטם.
מזל טוב לנירית ודוד לוינסקי להולדת הנכדה השנייה בת לאסף וזמרית אחות
לשי.

תודה ליעל הורוביץ וצוות התרבות על ארוע פורים שמח ומלהיב .כל הכבוד על
ההתמדה המאמצים והשמחה שבלב.

משולחן הוועד:
ריסוס עשביית קיץ התבצע השבוע לאורך מדרכות המושב .בהרחבה של  9המגרשים בוצע
ריסוס גם במדרגות בין רחוב הדקל לאורן .ולאורך המדרכות החיצוניות.
בלוח העסקים חודשו השלטים.

משולחן המועצה האיזורית:

.1

.2

.3
.4

מכת היתושים -חשוב להיות ערניים לדרכים לצמצם את נוכחות היתושים .ניקוז כלים
עם מים ,בדיקת נזילות מברזים וכדומה .פרטים נוספים במכתב המועצה באתר
הכפר.
סכנת נחשים -עם בוא הקיץ מגיעים גם הנחשים .חשוב לפעול לצמצום נוכחותם:
להימנע מהשארת מזון בשטח החצר ,גם לחיות המחמד .להימנע ממקורות מים
פתוחים .פרטים נוספים במכתב המועצה באתר הכפר.
כנס רופין להנדסת תעשיה וניהול .ייתקיים ב 12.4.2016-פרטים באתר המכללה.
המועצה האיזורית תהיה סגורה ב13-14.4-

חגיגות עצמאות
יום העצמאות כבר ממש מתקרב וחשוב לנו לחגוג בשמחה .כבר החלה ההתארגנות
אולם יש צורך בעוד משתתפים ומתנדבים רבים .הן לערב החג והן למחרת בבוקר.
פרטים שרית לבקוביץ 0546601005

תגובת ועד לפניות תושבים – כללי
הוועד המקומי חושב ,רואה ונותן חשיבות גדולה לדו שיח עם התושבים כאשר חלק מדו שיח
זה הוא גם לקבל הערות וגם לקבל הארות שלכם התושבים לכל מיני נושאים שוטפים וכמובן
כאלו המציקים.
יחד עם זאת עליכם לזכור שהוועד מורכב מאנשים שהם תושבים בדיוק כמו כולם ,אולם מתוך
בחירה ונתינה החליטו לקחת על עצמם אחריות על הישוב לתקופה של  5שנים.
אף אחד לא עומד בתור להיות חבר וועד ,תפקיד שלפעמים הינו תפקיד של כפיות טובה,
תפקיד שהציבור בוחר להשתמש בו כשק חבטות.
אנו מבקשים מהציבור שכאשר אתם פונים אלינו ,פנו אלינו בצורה אנושית ומכובדת ולא בצורה
צינית ובארסיות ,כאשר חשוב לזכור שאנו מוכנים לעזור כמיטב יכולתו לכל פניה ובקשה.
השבוע קבלנו בוועד את מכתבה של משפחת שפיגל בעקבות הדיווח בעתון מתאריך  1-4על
פגישת מטה המועצה עם וועד הישוב ופעילי הישוב.
אנו החלטנו לא לפרסם את מכתבה של משפחת שפיגל ורק לענות על הסוגיות שהועלו בו ,אנו
מניחים שיש עוד כמה תושבים אשר שאלו את עצמם גם הם את אותן השאלות.
 מפגשי מטה המועצה עם הישוב בעבר עד לפני שנה ויותר היו בנויים כך שהחלק
הראשון היה עם הוועד והפעילים והחלק השני היה עם תושבים (פתוח לכל תושב) כיום
כל המפגשים בין מטה המועצה לישובים מתנהלים על בסיס הוועד המקומי ,וועד
האגודה החקלאית ,נציג הישוב במליאת המועצה ופעילי הוועדות השונות בישוב.
 נקיון הרחובות – הועד קבל פניות רבות מצד תושבים בנושא זה ולכן מצא לנכון
להעלותו בפגישת מטה המועצה .הועד אמור לייצג את כלל התושבים וכוועד אנו
מקבלים פניות רבות שלא תמיד כלל התושבים מודע אליהן.
 ככר מזרחית – הנושא היה על סדר יומו של וועד האגודה שנים רבות ,כיום נושא הכיכר
מטופל ע"י שני הוועדים ואנו מקווים שנצליח לשכנע את המועצה לערוך שינויים
במתווה הקיים .חשוב להבין ,כאשר מתעלמים מבעיה היא לא נפתרת אלא לפעמים
מתעצמת ,כאשר בוחרים להיות בעמדה פאסיבית תמיד מישהו אחר יהיה אקטיבי ואם
כיום חושבים שאם לא ננקוט בעמדה או נמשיך להסתכל מהצד ושהשכנים "ישחקו"
שלא נופתע בקר אחד וניראה שהדברים השתנו למרות שטמנו הראש בחול.
 הוועד המקומי רואה חשיבות רבה בשיתוף התושב במידע על הקורה בפעילות הוועד
ומסביב.
תושבים אשר מעוניינים לקרוא את פרוטוקולי ישיבות הוועד המקומי יכולים לעשות
זאת ,הם מתוייקים ונמצאים במזכירות האגודה .תושב המעוניין להיות נוכח בישיבות
הוועד המקומי בתור שומע מוזמן להצטרף ,עליכם לברר מתי מתקיימות ישיבות הוועד,
להודיע לליאור שאתם רוצים להצטרף ואנו נקבל בברכה את המשתתף.
 הועד בהחלט מברך ושמח על קיום העיתון וחוזר ומודה לעירית העורכת אותו מדי
שבוע בשבוע.
אנו מנסים לנתב ולרכז בעיתון יום השישי את כל המידע המועבר לתושבים וכל זאת
כדי למנוע מלשלוח דוא"ל באמצע שבוע ,לכן זה המקום להזכיר שאם אתם רוצים
לפרסם מידע החשוב לכלל התושבים כדאי לעשות זאת דרך העיתון עד יום רביעי
בערב לדוא"ל של עירית.
תודה בשם הועד המקומי
גילת

עפרה וגדי בלאו
בבקר קסום כמו היום ,אני יושבת במרפסת האחורית אצל עפרה וגדי בלאו ,מוקסמת מפינה
מוצפת הפריחות ,מכדורי זכוכית צבעוניים (בעיקר זכוכית חברון כחולה וירוקה) ,מדלועים
המעוטרים בכל צבעי הקשת ,מחברה טובה ומקומקום מלא תה מצמחי גינה לצד תמרים
מתוקים .עפרה ואני הגענו לחרב לאת עם משפחותינו באותו חודש ומאז נוצרה אחוות
ה"חדשים" וידענו כי יבוא יום בעוד שנים רבות ,עד שנזכה במחיקת תואר אצילי זה.
עפרה אומרת כי הצבעוניות הזו חשובה לה ועושה לה טוב .אני תרה בעיני ורואה גם הרבה
כלים משולבים בפינה ,תמונתו המפורסמת של פיקאסו :זר הפרחים המושט מיד אחת
לרעותה ,ובין כל אלה נפגשות עיני בעבודות קרמיקה של עפרה :דמויות של אנשים ,עשויות
חומר (חימר) בצבע טבעי .עפרה וגדי הגיעו לחרב לאת בשנת  ,1984הם הגיעו ממושב עין
יהב ובחרו בחרב לאת בגלל הקרבה לגבעת חיים למשפחתה של עפרה( .פתאום כבר הייתה
שעת צהרים ,מסתבר שהבוקר של ,אצל אחרים ,זה כבר צהריים) .גדי הגיע הרגע הביתה
לארוחת צהריים ואנחנו עודדנו אותו להצטרף לשיחה .אז זו הזדמנות להתחיל
מ ה ה ת ח ל ה .איפה ההתחלה? כמו אצל יהודים רבים" - ,גרוש ספרד" .גדי אומר שהוא
בכלל ספרדי .מצד אימו נקראה המשפחה סלבנדי ,משפחה ספרדית שהייתה מוכרת
כמשפחת רבנים בישראל ובגולה .מצד אביו של גדי ,שם המשפחה הוא בלאו אבל מסתבר
ששם הסבים שלו מצד האבא היה כהן והחלף .בזמן מלחה"ע הראשונה שירתו יהודים רבים
בצבאו של פרנץ יוסף הקיסר האוסטרי והומלץ לסבא להחליף את השם "הכול כך" מזוהה עם
יהדות לשם אחר .המצבה על קברו של הסבא חולקה לשניים :בחלקה העליון היה רשום
בלאו ובחלקה התחתון כהן .הוריו של גדי היו מברטיסלבה ,אמו הייתה הציונית מבניהם,
היא הייתה חברה פעילה בשומר הצעיר ובשנת  1935שכנעה את בעלה לעלות לישראל
לקבוץ .תחילת דרכם בארץ הייתה בקיבוץ שער הגולן ואחר כך עברו לכפר יונה ,שם נולד
גדי .כשהיה גדי בכתה כתה ג' החליטו הוריו להצטרף לקיבוץ חפצי בה שם חיו עד סוף
ימיהם .גדי הגיע לקיבוץ כתלמיד ממושבה עם יתרון מול ילדי הקיבוץ בגילו .הוא ידע קרוא
וכתוב לעומת חבריו הקיבוצניקים שלא ממש שלטו במיומנויות אלו .הילדים בקיבוצים חונכו
בעיקר על ערך העבודה ,המצוינות האינטלקטואלית לא הייתה בעדיפות ראשונה .בגיל צבא
התגייס גדי לסיירת גולני וכששוחרר הלך עם קבוצת חברים נוספים לעזור ו"להציל" את
קיבוץ יד חנה שהתפלג לשניים :הצד שהשתייך לזרם הקומוניסטי והצד שהשתייך לקיבוץ

המאוחד .עפרה שהייתה בת קיבוץ גבעת חיים מאוחד הצטרפה גם היא ,יחד עם חבריה,
לאותה משימה ,ושם התחיל הרומן בין השניים .לאחר תקופה קצרה בישוב נמעכה כף ידו
של גדי תחת גלגלי טרקטור ושנה זו עברה עליו בין בית החולים  -לבית ,כשעפרה כל העת
לצידו.
עפרה וגדי נשאו וגרו בחפצי בה .עפרה למדה לימודי אחיות בבית חולים בעפולה ולזוג נולדו
שלוש בנות .כעבור עשר שנים החליטו ברגשות לא פשוטים ,לעזוב ולעבור לעין יהב ,מושב
צעיר בערבה .הייתה הרגשה של התחלה חדשה ומרגשת ועצמאות מסוימת מחסות ההורים.
כל זוג שהצטרף למושב החדש קיבל :בית ,מקרר ,גז ,ומכונת כביסה .הם היו מבין שלושים
המשפחות הראשונות שהקימו את המקום .בעין יהב הורחבה המשפחה ונולדו עוד שתי
בנות .גדי הקים משק חקלאי משגשג והיה פעיל בהנהלת הישוב .עפרה עבדה כאחות בישוב
סמוך ועזרה בעבודות החקלאיות .באותה תקופה לא היו עובדים זרים והבנות נטלו חלק
בעבודה השוטפת .שנים של עבודה אינטנסיבית הביאו את המשפחה לרווחה כלכלית מה
שאפשר לעצור לרגע ולהחליט על המשך דרך חיים פחות קשה ותובענית ,ובמקביל חיפוש
אחר איכות חיים להמשך הדרך .הם קנו את המשק בחרב לאת בפינה הדרום מערבית (היום
רחוב האלה) .לגדי הוצעה עבודה במפעל בחפצי בה שבינתיים הופרט ויום יום היה נוסע בין
עמק חפר אל מרגלות הגלבוע .עפרה הייתה האחות במרפאה של חרב לאת וחיבת ציון
וטיפלה במסירות ברבים מאתנו .בנוסף הם החזיקו משק חקלאי עם לול ומטע אבוקדו .לזוג
חמש בנות :גילת ,עידית ,ענת ,חגית ושירי ,כולן גרות היום עם משפחותיהן בחרב לאת ,פרט
לחגית שגרה בהוד השרון .לזוג  13נכדים .עפרה וגדי יצאו לגמלאות ,עפרה נהנית מעבודה
בחומר ,אוהבת להאזין למוסיקה קלאסית וכן אוהבת לטייל .גדי ממשיך בעיסוק חקלאי מתון
– גידול ירקות .הוא אוטודידקט אוהב לקרוא וללמוד .מתעניין בתרבויות רחוקות וחוקר צילומי
מטבעות שמספרים סיפור של מקום ממנו באו .בניגוד לעפרה ,גדי נהנה מהעולם האינטרנטי
המעשיר ובין לבין ,בורח לעולם הסדוקו .לחו"ל הם לא נוסעים ,אך הם מטיילים בארץ ונהנים
מפינת החמד במרפסת האחורית.
ראיינה ורשמה – רותי שגיא

עוגיות הפתעה בצנצנת

משלוח המנות המקורי והמוצלח ביותר שקיבלתי השנה היה מאחותי .זאת לא הייתה עוד
סלסלה מלאה בממתקים ,אלא צנצנת יפה ובתוכה שכבות של חומרים להכנת עוגיות .על
הפתק המצורף נכתב אלו חומרים להוסיף ולערבב יחד עם תכולתה וכיצד לאפות את
התוצאה .זאת הייתה הצלחה מסחררת שנטרפה תוך ימים בודדים .ההצעה הזאת מתאימה
גם ללא הצנצנת ,סתם אם מתחשק לאפות עוגיות מהירות .אין ספק שזאת יכולה להיות
תשורה חביבה גם לא בפורים .הכמות המתקבלת היא כ 20 -עוגיות.
אם רוצים לסדר יפה בצנצנת כמתנה מכניסים פנימה:
חצי כוס סוכר
רבע כוס אבקת קקאו (לא שוקולית!)
כוס קמח
כפית אבקת אפיה
חצי כפית סודה לשתייה
שקית קטנה של סוכריות עדשים – לדעתי עדיף ( m&mההסבר יבוא בהמשך)
להוסיף פתק לצנצנת ולכתוב שיש לצרף לתערובת היבשים:
 100גרם חמאה מומסת
ביצה
כפית תמצית וניל

אופן ההכנה:
מערבבים את כל החומרים יחדיו לתערובת אחידה .יוצרים כדורים קטנים .מניחים על מגש
במרחק אחד מהשני כיוון שיש להם נטייה להתפשט באפייה .אופים כעשר דקות בחום בינוני
 180מעלות .מוציאים ומניחים לעוגיות להצטנן ורק לאחר מכן מסדרים בכלי  -אם נשאר
משהו אחרי שכל אחד עבר וטעם..
בעניין הסוכריות ,אני קיבלתי את הצנצנת עם סוכריות עדשים רגילות ,ובאפייה הן דיי נעלמו..
הוספתי גם נטיפי שוקולד צ'יפס שהיו לי ופיזרתי מעל לאחר שיצרתי את הכדורים ואותם כן
ראו .בנוסף לסוכריות עדשים רגילות יש מין ציפוי קשיח שיצר מרקם לא נעים בעת הנגיסה.
בניסיון שני עם סוכריות  M&Mזה לא קרה כי אין להם את אותו ציפוי קשיח .אגב אפשר
בכלל לוותר על הסוכריות ואפשר להחליפן בנטיפי שוקולד צ'יפס או באגוזים קצוצים.
בתאבון וחזרה לשגרה מהנה! ( למרות שעוד שבוע וחצי כבר חופש פסח) ..

בשנת  2004במלאת לכפרינו  57שנים ,העלה אילן זיגמן על הכתב את
"ההיסטוריה" של חרב לאת.
אילן מראשוני חרב לאת הצטרף לישוב המתהווה בתחילת  .1948בשנותיו
הראשונות של היישוב שימש אילן כמזכיר חוץ של הכפר.
מחרב.....

מאת :אילן זיגמן:

נשארנו ללא סוסים .לא היה לנו ביטוח והתחלנו מחדש .זמן מה אחרי זה התאפשרה קניית
כמה חמורים קפריסאים דרך הסוכנות .החמור הקפריסאי היה חיה נחמדה אבל איטית .החמור
הקפריסאי היה רתום לעגלה עם שני גלגלים שירת אותנו בנאמנות .אבל אם לדוגמא היית
צריך להגיע למרפאה בכפר הרא"ה ,החמור היה מוביל למחסן התערובות (המחסן) על אף כל
ההפצרות והבעיטות שקיבל הוא היה עוצר לפני המחסן .לאחר שהתברר לו שאף אחד לא יורד
מהעגלה ,החמור הסתובב לכיוון הצרכנייה וגם שם לא ירד אף אחד רק אז הוא פנה לכוון
המרפאה .ממש חמור ! ועקשן! .לחמור היה קול יפה וכל בוקר בסביבות השעה חמש הוא
העיר אותנו בנעירותיו ממש אופרה "החמוריאדה" ולא סתם החמור שלי נקרא "אדיס" על
שמה של זמרת האופרהאדיס דה פיליפ.
חווינו גם "אירועים טרגיים" בכפר על מנת שלא אפגע בצנעת הפרט לא אזכיר שמות .ידוע
שנישאים בין קרובים אינו רצוי  .מנישואין בין קרובים עלולים להיולד ילדים עם פגמים גנטיים.
מנישואין בין קרובים נולדה בכפר ילדה מתוקה ,עדינה וחכמה .זמן קצר לאחר הלידה התגלו
אצל הילדה בעיות רפואיות והרופאים קבעו שהכליות שלה לא מתפקדות כראוי .עם הזמן,הגוף
הצעיר התגבר על הבעיה וכולם חיו באושר .כשהיגעה הילדה לבגרות התעוררה שאלת
הנשואים ובשידוך טוב ומוצלח חגג כל הכפר את האירוע בשמחה ובצהלה .אחרי מספר
חודשים התקבלה הידיעה שהכלה בהריון ושוב שמחה בכפר.באחד הימים ,מאחר והכלה חשה
שלא בטוב ,הלכו איתה ההורים לרופא ובבדיקות התברר שהמצב מסובך ,הכליות לא מסוגלות
לעמוד בלחץ ,ויש צורך בהפלה.המשפחה הייתה דתית התנגדה להפלה .הרופא מיהר והתריע
שהדבר עלול להיגמר רע מאוד אבל לא הייתה אוזן קשבת וההיריון נמשך .מצבה הבריאותי
של "הילדה" התדרדר והילדה המתוקה שילמה על כך בחייה עוד הרבה לפני הלידה והיא רק
בת עשרים .החברים סיפרו שהחתן כלל לא היה בסוד העניין ונפגע קשות .הילדה קבורה בבית
הקברות בכפר.
הצנרת להובלת המים לשטחי הפרדסים הייתה מצוינת .מבריכת המים ירד "קוו מים" מורכב
מצינורות יציקה עבים באיכות גבוהה .למרות זאת כמות המים שהגיעה לשטחים היה קטנה
והדבר גרם לא פעם לסכסוכים בין החברים .על מנת לפתור את הבעיה הנהגנו "תור" להשקייה
ובכל זאת שנים רבות המשכנו לסבול מהספקת מים לקויה .יום אחד איש המים בכפר בעת
ביצוע תיקון רציני בצנרת השיבר -ברז הראשי פורק והתברר שלברז הראשי חדרו גושים
ענקיים של שורשים וכל מיני שאריות מתיקונים קודמים "והפקק" סתם את זרימת המים .לאחר
התיקון היה לחץ חזק התעוררו בעיות חדשות "יתר לחץ" המערכת לא עמדה בלחץ החדש,
והתלונות המשיכו להישמע כהרגלם אבל בקול חלוש יותר.

המדריך לצילום  -לצלם נכון ומעניין :אריק חן
כולנו מצלמים היום ,אם בסמארטפון או במצלמה דיגיטלית ,תמונות סלפי או נוף וטבע .אך
האם אנו באמת מרוצים מהתמונות היוצאות תחת ידינו? האם הן מספיק איכותיות
ומעניינות?
בפינה זו תקבלו בכל פעם טיפ חדש לשיפור הצילומים שלכם .תלמדו כיצד להוציא תחת
ידכם תמונה מעניינת ומרתקת ולא עוד סתם תמונה...
טיפ  :3חוק השלישים:
מרבית האנשים נוטים להציב את האובייקט הצילומי שלהם במרכז הפריים (במרכז
התמונה).
על פי חוק השלישים ,יש להציב את האובייקט בשליש הפריים מימין או משמאל ולא במרכז,
לקבלת תמונה דינמית ומעוררת עניין .אובייקט באמצע התמונה יוצר תמונה סטטית
ומשעממת.
חוק השלישים העוסק בקומפוזיציה של התמונה (צילום או ציור) אומר שיש להציב את
האובייקט החשוב לא במרכז הפריים כי אם בצדו ,או משמאל או מימין (תלוי בכיוון תנועת
האובייקט ,שינוע או יפנה לחלק הריק של התמונה) .עוד משחר ההסטוריה של הציור ,גילו
ציירים שהצבת האובייקט במרכז התמונה יוצרת תמונה סטטית ומשעממת ,ולעומת זאת,
הצבת האובייקט המצוייר או המצולם בצידי התמונה ,יוצר תמונה דינמית ומעניינת
יותר( .ראו היכן ניצבים האנשים בתמונה המצורפת ,וכיצד הם נעים לאיזור הריק של
התמונה).
חוק השלישים מתייחס גם לקו האופק (אם קיים בתמונה) ואומר כי אסור שקו האופק יחצה
את התמונה באמצע ,אלא צריך לחלק אותה לחלקים שאינם שווים .התיאוריה טוענת שקו
אופק החוצה את התמונה באמצע הופך אותה לתמונה סטטית ומשעממת ,לעומת זאת ,קו
אופק החוצה את התמונה לשני חלקים שונים בגודלם ,יתן תחושה של דינמיות ותנועה (ראו
היכן עובר קו האופק בתמונה המצורפת).
(הערה :חוק השלישים כלשונו אומר כי יש לחלק את הפריים לשלושה שלישים (כמו במשחק
״איקס מיקס דריקס״) ולהציב את האובייקט הצילומי באחת מנקודות המפגש של הרשת).
 #אריק חן ,צלם מקצועי ומורה לצילום ,מקיים קורסים וסדנאות לצילום ברחבי הארץ.

אירועי השבוע במרכז הקהילתי
ילדים
 17:30 10.4בבית יצחק ש.ספור עם יצירה 'יוצאים מעבדות לחרות'
 18:00 11.4בבורגתא בראבו 2016
 17:30 12.4כפר חיים ההצגה 'הצייר והציפור'

מבוגרים
 20:00 10.4במועדון גחא הקרנת הסרט 'קפה נגלר'₪ 25 .
 20:30 11.4חדר אוכל גחמ קהילה מארחת "אני ושירתי" מפגש עם המשורר ארז ביטון חתן פרס
ישראל₪ 40 .
 20:30 12.4אולם עין החורש כנס מקהלות וחבורות זמר
 21:00 12.4בבית העם כפר חיים 'מיי פירסט סוני' עם השחקן רועי הורביץ₪ 50 .

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

