
 

 

 

 

 

 

 

 

 20.1.2016                                               19עיתון 

 

 פזמון ליקינטון/לאה גולדברג              

  ילה לילה מסתכלת הלבנהל 

  ,בפרחים אשר הנצו בגינה

  בציצי היקינטון בגננו הקטון

  .לילה לילה מסתכלת הלבנה

 

  ואומרת הלבנה לעננים
  טיפונת לגנים תנו טיפה ועוד

  שיפרח היקינטון בגננו הקטון

  .כך אומרת הלבנה לעננים

 

  בא הגשם וצלצל בחלוני
  שר ניגון עליז לפרח בגני

  וענה היקינטון בשמחה ובששון

  .למטר אשר צלצל בחלוני

 

  ומחר נצא כולנו אל הגן

  ,ונראה שם את הפרח הלבן

  ולכבוד היקינטון, בני ישיר את הפזמון

 .גדולה מאוד תהיה בגן ושמחה

 

 
 
 
 
 

 חרב לאת הוצאה פנימית



 

 
 

 הודעות המועצה:  )הפרטים המלאים בפייסבוק ובאתר של המושב(
 
 

הוחלט במשרד האוצר להכיר  3.12.2015ביום  יוצאי מרוקו, אלג'יריה ועיראק –סיוע לניצולי שואה  .1

השנייה ואינם מקבלים תגמולים  בסבלן של מי שחווה התנכלות אנטישמית בתקופת מלחמת העולם

  .חודשיים כניצולי שואה והנם יוצאי מרוקו, אלג'יריה ועיראק

 משלחת מבוגרים לזיגן ויטגנשטיין בגרמניה. .2

 

המועצה פעלה בשנתיים האחרונות במטרה לשיפור  המבנה החדש של מג"ב חבל עמק חפר .3

שוטרים בשרות קבע האחראים  5בעקבות השינוי נוספו  ..השרות במתן מענה של המשטרה לאזרח

כמו כן, ברחבי המועצה האזורית עמק חפר פועלים כוחות ביטחון  .על ביטחון התושבים בעמק חפר

מפקד  :ולהלן שמות ובעלי התפקידים והדרך ליצירת קשר עימם . רבים בכלל וכוחות מג"ב בפרט

 053-7546168יד ני –מור זרביאן  –שוטר קהילתי  053-7546167 –רפ"ק רמי פרו  –החבל 

 

 רכז הבטחון -ליאור קום -בטחון

 ,לתושבי חרב לאת שלום

  

 .בשבועות האחרונים חווים ישוביי עמק חפר עליה של ממש בעבירות הרכוש

שורר שקט באופן יחסי. מובן שאין להיתפס לשאננות ויש  לשמחתנו, הדבר פחות מורגש בישוביינו ואצלינו

 .להמשיך להקפיד על מיגון הבתים והרכוש, במקביל לשגרת השמירה בכפר

  

 .אבקש להפנות תשומת ליבכם לעליה שחלה לאחרונה במספר גניבות הטרקטורים בעמק

בשעות הלילה תוך פריצה של גדר או מנעול ומוסעים לכיוון המשולש או יישובים  הטרקטורים נגנבים בדר"כ

 ., שם נעלמות עקבותיהם במהירות6שמעבר לכביש 

שומרי הלילה עירניים לתנועה חשודה של טרקטורים בשעות לא שגרתיות אך הדבר לא מהווה תחליף למיגון 

 .האישי

  .ם בשעות הלילה נא דווחו לסייר באופן מיידיכמו כן, במידה ומי מכם שם לב לתנועת טרקטורי

  

  .עליה נרשמה גם בגניבות סוסים באיזור ובהקשר זה אני מעביר התרעות ממוקדות לבעלי הסוסים

 נא הודיעו לי ואעדכנו. -במידה ותושב מגדל סוס בחצר ואינו מקבל ממני הודעות כנ"ל

  

 אנו זמינים וממתינים לקריאותיכם בכל שעה ,כתמיד

  

 053 5700153 -מירס רב"ש 

 )בשעות השמירה בלבד( 054 6925202-סייר לילה 

 : rabash.hh@gmail.comמייל רב"ש

  

 חרב לאת      חיבת ציון ן ליאור קום, רכז ביטחו בברכה,
 

 

 

mailto:rabash.hh@gmail.com


 שולי חן-המשפחהלסדרת הטיפים לחסכון בהוצאות  ברוכים הבאים

ש"ח מדי חודש מבלי  4,000עד  2,000לחסוך  ידי יישום הטיפים שישלחו אליכם, תוכלו-על
 להוריד את רמת החיים שלכם אפילו במילימטר!

-ל  ₪ 200 מיידי ביןתוכלו לחסוך באופן  םלחיסכון בהוצאות המשפחה, שבעזרתהטיפים 
 כל חודש, תלוי במצב הנוכחי שלכם.  ₪ 800

 חמישי:טיפ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 המשפחה.  של כלכלת התארגנות של מס' זוגות תתקבל בברכה ושולי תעביר סדנא לניהול נכון

 

 

 טיפים לתכנון משכנתא

 ( עלולה כמעט להכפיל את  20זהו סוד גלוי שמשכנתא ארוכת שנים )שנה ומעלה

 עלות הדירה שרכשנו.

  אם לקחתם או מחזרתם משכנתא לפני יותר משנתיים, בדקו אפשרות של מיחזור

 המשכנתא בתנאים טובים יותר מאלה שקיבלתם.

 1,000ת המשפחה החודשיות ב טיפ זה לבדו יכול להקטין את הוצאו ₪ 

 שלקחתם המשכנתא לסוג היום הנהוגות הריביות מהן באינטרנט חפשו. 

 הזה בקישור להיעזר ניתן:https://goo.gl/RQscS6 



 מיכל ארד וחגי זהר  משפחה מתארחת

את מיכל פגשתי לראשונה לפני שבע וחצי שנים. זה היה במספרה של פיני במשמר השרון. אני, אימא 

נלהבת שבנה הבכור התחתן לא מזמן ומולי אישה יפיפייה עם בטן של חודש שמיני המחכה לתסרוקת כי 

ן , )אני מראיינת אותה( ראיון שהחל אותו הערב היה ליל כלולותיה. ברור שבמעמד זה, איך לא? החל הראיו

באותו יום מרגש במספרה והסתיים היום אחר הצהריים בשיחת נשים נעימה על כוס תה  בביתם המשותף 

 של מיכל וחגי.

מיכל הגיעה לחרב לאת מכפר מונש לפני שלוש עשרה שנים עם שני ילדים. לאחר הפרדה מבעלה בחרה 

תי הספר בהם הילדים למדו. לאחר כשנה הצטרף אליה חגי, גם לגור במושב בגלל קרבתו הגאוגרפית לב

 הוא אב לשני ילדים, כחודש וחצי לאחר פגישתנו במספרה הצטרף למשפחה הרחבה תינוק חמוד, בן חמישי.

מיכל היא בעלת תואר שני בתרפיה בתנועה, היא עסקה במקצוע זה כמספר שנים וויתרה עליו לטובת הפן 

ן. בתרפיה בתנועה , מסבירה לי מיכל, "הגוף שלנו מספר עלינו" אז נותרת ראיית חשבו –האחר שלה 

 השאלה הפתוחה בראיית החשבון, מה מספרים עלינו המספרים או מה אנחנו מספרים עליהם?

חגי הוא מנכ"ל של "פז שמנים וכימיקלים" וכן של "פזקר". לעיתים דורשת העבודה היעדרות של שעות רבות 

נאי נהנה חגי להיות השף הביתי ולהאזין למוסיקה שעולה מתוך נגינה בהרכב מהבית אך בשעות הפ

 משפחתי: פסנתר, תופים וגיטרות. 

 , גרה בתל אביב ולומדת עיצוב פנים במכללה הטכנולוגית בחולון. 23בתו הבכורה של חגי, בת  –נעמה 

 וקולנוע. וחצי, עומד להתגייס לצה"ל. חובב טניס 19בנה הבכור של מיכל, בן  –רון 

 סל.-, משרת בקורס חובשים בחיל הים. עודד הוא גם שחקן כדור19בנו של חגי, בן  –עודד 

שחר". גל הוא גיטריסט וחלק מהרכב מוסיקלי אך לא -, לומד בכתה י' ב"מעין16בנה של מיכל, בן  –גל 

יזם והקים גל פחות, אוהב לנגן על פסנתר. חלק מאתנו נפגש עם גל דרך הפייסבוק של המושב, אותו 

 במסגרת מחויבות אישית, כמשימה במסגרת ביה"ס.

וחצי, לומד בכיתה א' בביה"ס משגב. עמית מגלה כשרון בתחום  7בנם המשותף של מיכל וחגי, בן  –עמית 

 היצירה החופשית והציור ומקדיש לזה זמן בנוסף לשאר העיסוקים של בני גילו.

 , מטיילים מיכל וחגי בחו"ל, המשפחה גרה ברחוב האורן, לעיתים כשניתן

 המשפחה אוהבת לטייל יחד בארץ ותמיד תמיד כשהמוסיקה ברקע 

 ממלאת את המצברים.                  

  

 רותי שגיא –ראיינה ורשמה                            
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ים סוף והניצחון על עמלק מאחורינו, המכות, קריעת  10אנו ברצף של פרשות גדושות באירועים מדהימים: 
 מתן תורה בהר סיני לפנינו. וביניהם, נמצאת פרשיה שנראה שכתב יועץ ארגוני.

למחנה ישראל מגיע יתרו, חותנו של משה. הוא שומע את עלילות העם עד כה ומביע את התפעלותו. לאחר 
משפטית שתאפשר לו לנהל את העם שהוא צופה ביום עבודה של משה, הוא מייעץ לו כיצד לבנות מערכת 

 בלי לקרוס. מה זה חשוב עכשיו? בשביל מה מספרים לנו את זה?
עם ישראל במדבר, רגע לאחר שנפטר מכל קשריו עם המצרים, וניצח את העמלקים. האם הוא מתכנן קשרים 

ל שתי עם עמים אחרים? האם הוא מתכוון להשפיע על העולם? להיות מושפע? הסיפור על יתרו עונה ע
השאלות הללו. למרות שהוא "כהן מדין", הנסים המפליאים שהתרחשו לעם ישראל גורמים לו לומר "עתה 

להים". אנו רוצים להשפיע מאורו של עם ישראל על העולם. האמונה שלנו, הערכים -ידעתי כי גדול ה' מכל הא
יים את עצתו הניהולית של יתרו. שלנו, אמורים לתרום ולהביא לשינוי עולמי. מצד שני, משה לוקח בשתי יד

 אנו פתוחים ללמוד מחכמת העולם.
למרות שעם ישראל מתגבש במדבר, בבדידות, המפגש עם יתרו רומז לנו שאנו רואים לעצמנו תפקיד בשדה 

 מנו. העולמי, ומוכנים בשמחה להיות פתוחים ללמידה מ

 

, בבית הכנסת, פגישה בה החברים משוחחים ולומדים  20:30בחרב לאת מתקיימת , מידי יום שני בשעה 

 והוא מנוהל על ידי הרב מאיר צרי. המגיע אלינו מבי"ס תו"ם המפגש פתוח לכולםאת פרשת השבוע. 

 מאיר התבקש על ידי חברי הקבוצה לשתף אותנו .

 

 

 

 

 

 זיגמןמאת: אילן    ספורי ראשית המושב

אילן   שנים ,העלה אילן זיגמן על הכתב את "ההיסטוריה" של חרב לאת. 57במלאת לכפרינו  2004בשנת 

. בשנותיו הראשונות של היישוב שימש אילן 1948מראשוניי חרב לאת הצטרף לישוב המתהווה  בתחילת 

 כמזכיר חוץ של הכפר.

   

רב של  מדינות מאירופה אנשים עם רקע של הקבוצה הראשונה אשר  עלתה לקרקע  כללה אנשים ממספר 

תרבויות שונות, השקפת עולם שונה, מצב משפחתי שונה ודיברו בשפות שונות ובכל זאת  מה איחד את אותם 

המוצא היהודי והאמונה העמוקה בצורך בהקמת מדינה לעם היהודי . שני מרכיבים אלה הם הבסיס  ראשונים? 

 לציונות.

משה לפבר ז"ל ועוד שני  -ם" נתמך על ידי הסוכנות היהודית וכלל  בסך הכל מזכיר"ארגון הכפרים השיתופיי

עובדים. באמצעים הדלים שעמדו לרשותם, הם הקימו כפרים כמו  למשל כפר שמריהו, שדה ורבורג, בית 

עננה, יצחק, חבצלת השרון, ביתן אהרון ,רמות השבים, אבן יהודה, כפר ביאליק, נהריה ואגודות חקלאיות כמו ר

נקודות . כסף לא היה לאף אחד אבל היה חשוב מאוד  25כפר סבא, כפרים שיתופיים כמו שבי ציון, בסך הכל כ 

 לקבל ידע, עזרה מוסרית  עידוד ולפעמים גם עזרה ממשית, בשטח.

כל אותם הכפרים שהזכרתי ושימשו דגם להתארגנות לכל הכפרים החדשים. בעקבותיהם קמו בצרה, בוסתן 

 , וכו.הגליל



אינני כותב את ההיסטוריה של תנועת ההתיישבות, שהיא לעצמה פרק מפואר בהיסטוריה של עמינו. רק רציתי 

לאת. רבים הם אלה שמגיע להם תודה על מעשיהם ולצערי בחלקם  –לתת רקע למקורות הצמיחה של חרב 

זאת. את דר' לודוויג פינר ז"ל, הגדול אינם עוד בחיים. רוצה אני להזכיר דמות מרכזית ובולטת בהתיישבות ה

שכיהן שנים רבות כמנהל מדור בסוכנות היהודית ואפשר לומר שתרומתו הייתה הגדולה ביותר בהקמת 

הסקטור ההתיישבותי הזה. לא הוא ולא אחרים זכו לראות את התפתחותם המדהימה של הכפרים היום. הוא 

 עצמו נפטר ונקבר בכפר שמריהו.

) ט"ז בתמוז תש"ז( הם כללו שלוש  משפחות 3.7.1947חרב לאת  עלו על הקרקע ב ראשוני המתיישבים של 

אוהלים, צריף מרכזי  אשר שימש  2חדרים,  4ומספר רווקים.נקודת ההקמה כללה שני צריפים שבכל אחד 

כחדר אוכל ומקלחת משותפת עשויה מבטון.זה היה "שטח המחנה" אשר היה מתוחם בגדר תיל עם בריכת 

, ששימש "כסליק" לנשק הלא חוקי 2X2. באמצע "המחנה" הייתה ה"נשקייה" מבנה מבטון, בגודל מים ובאר

שהוחזק ע"י החברים ולאסיפות של החברים. החיים היו שיתופיים והכוונה הייתה להקים  כפר שיתופי.אכלנו 

דסי חרב לאת. בחדר אוכל משותף שבו החברות בישלו לכולם. הגברים עבדו כפועלים בפרדסי הסביבה ובפר

 הכסף שהתקבל מהעבודה נכנס לקופה משותפת וזאת הייתה ההכנסה היחידה של הקבוצה. 

אגורות. לא היו  80 –שעות עם הפסקת צהריים של חצי שעה והתמורה כ  8בקיצור קיבוץ. יום עבודה היה בן 

וצים אם הייתה לנו עבודה. תנאים סוציאליים , לא ביטוח לאומי, לא חופשה, לא קרן השתלמות. היינו מאוד מר

דונם, וכל התוצרת ששרדה לאחר כל  20 –בנוסף לעבודה, הייתה התחלה של גידול ירקות בשטח מצומצם, כ 

ימי עבודה. גידלנו מלפפונים  5 –ק"ג. קישואים היו שווים ל  20הניסיונות, הייתה נמכרת בהרבה כסף. לדוגמה 

 כנסות נכנסו לקופה הכללית ופלא: היינו מרוצים., עגבניות, צנון, חסה ותפוחי אדמה. כל הה

 אבל לא להרבה זמן!

 בין החברים בקבוצה הראשונה היה זוג  ניצולי שואה מנחם יוליוס  פרידמן ואישתו חנה. 

 ( נסעו מנחם בליווי המדריך חקלאי  של הכפר זעירא מכפר הרא"ה08.01.1948ביום חמישי כ"ו בטבת תש"ח )

באוטובוס לחיפה, כדי להביא זרעים לכפר. כשעבר האוטובוס סמוך לכפר הערבי פרדיס נורו לעברו מספר 

יריות, מהן נהרגו מנחם ונוסע נוסף. היתה זו ההתקפה הערבית הראשונה על תחבורה יהודית ממישור החוף 

 .לחיפה

 .למין בכפר הרא"הבמותו, הותיר אישה ובת. הובא למנוחת עולמים בבית הע 48מנחם היה בן 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 אופה ומספרת –תמר שפיגל 

 

 עוגת מייפל

החורף עושה חשק למשהו מתוק שאפשר לאכול יחד עם התה בערב אחרי שהילדים הלכו לישון. משהו שלא 

קבלו את עוגת המייפל המנצחת שלי. חורף חמים  –צריך לטרוח יותר מדי בהכנתו. מתוקה דביקה ורייחנית 

 ונעים לכם!

 הכמות מספיקה לשתי תבניות אינגליש קייק.

 מצרכים:

 ביצים 4

 גביע שמנת חמוצה/יוגורט 1

 כטס סוכר 1/2

 כוס ורבע קמח תופח

 שקיק סוכר וניל

 חצי כוס שמן

 חצי כוס שקדים פרוסים או אגוזי מלך קצוצים גס

 בקבוקון מייפל

 הכנה:אופן 

בקערה טורפים ביצים עם סוכר וסוכר וניל לתערובת אחידה. מוסיפים את היוגורט/שמנת ושמן ושוב טורפים 

היטב.  מוסיפים את הקמח ומערבבים רק עד לקבלת תערובת אחידה. השתדלו להמנע מערבוב יתר שיהפוך 

 את העוגה להיות צמיגית ונוקשה. 

ים את התערובת בין שתיהן באופן שווה. מפזרים שקדים פרוסים משמנים שתי תבניות אינגליש קייק, מחלק

 מעל.

מעלות כחצי שעה. קיסם צריך לצאת עם פרורים יבשים. מיד כשמוציאים את העוגות  180אופים בחום בינוני 

 "משקים" אותן בסירופ מייפל בנדיבות.

 בתאבון!

 

 

 

 

 



 

 

 

 תרבות
  

   קצריםניתן לקרוא וגם להאזין לסיפורים  ובו "מעבורת" שמו –אתר חדש  -מהספריה נמסר

http://maaboret.com/he/main/   ועוד אחדhttps://youtu.be/bj7N0hROiSs  

 סופרות/ים על תחילת דרכם/ןם עם הקישור הנ"ל מפנה לערוץ יוטיוב בו יש ראיונות קצרי

 (-מעניין לראות את הפנים שמאחורי הספר... :

 

 

 

 תרבות מועצה

 –ילדים 

  ₪ 25מחיר  17:00שעה  2/2בית העם כפר הרא"ה יום שלישי  –הצגה 'מעיל הפלאים' 

  ₪ 25מחיר  17:00שעה  3/2חדר האוכל עין החורש יום רביעי  –הצגה 'בן לי ותות' 

 –מבוגרים 

מחיר  20:00שעה  3/2מרים ילן שטקליס' מוטי זעירא ומיטל טרבלסי אולם עין החורש יום רביעי -'עייפה בובה זהבה

60 ₪  

פאב גבעת חיים איחוד יום  –מרצה דר' מיכל מורג  –הרצאה 'כל האמת על עולם הפשע מנקודת מבט פסיכולוגית' 

 20:30שעה   4/2חמישי 

  ₪ 120מחיר  2/2בדיה והפעם בקעת הירדן, יום שלישי טיול פברואר עם המדריך ירון עו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://maaboret.com/he/main/
https://youtu.be/bj7N0hROiSs


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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    עירית בן חיים 

 תודה לכול המעודדים. 

 

 

mailto:hiz.horut@gmail.com

