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 לוין קיפניס: מילים אני פורים

 נחום נרדי: לחן

 

 

  אני פורים, אני פורים

  .שמח ומבדח

  הלא רק פעם בשנה

  .אבוא להתארח

 

  ...לה לה לה

 

  רבי פורים, רבי פורים

  .אמור נא לי מדוע

  מדוע לא יחול פורים
  פעמיים בשבוע

 

  ...לה לה לה

 

  הידד פורים, הידד פורים

  .הכו תוף ומצילתיים

  הו מי יתן ובא פורים

  .לחודש לחודשיים

 

 חרב לאת הוצאה פנימית

http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=587&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=587&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=717&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=717&lang=1


חג פורים חג גדול ומשמח. לכבוד החג תמר שפיגל ארגנה לנו משלוחי מנות 

הדדים. שהעלו חיוך ענקי על השפתיים והעניקו לנו תחושת קהילה ויחד. תודה 

 לכל המשתתפים ובעיקר לתמר על היוזמה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רוית גרגל   

שהשקיעה ושמחה תודה לרותי שגיא המדהימה 

 אותנו )הגרגלים( מאוד. חבל ששכחנו להצטלם.

 חג שמח לכולם

 עדי לבקוביץ

 משלוח מנות מדהים  תודה ענקית למשפחת הורוביץ ההורסים

 ממשפחת צבר 

 למשפחת 

 בן מוחה

 משפחת גרגל 

 ומשפחת בנטל

 סיון-רונית בנגר

על משלוח מנות מושקע  ותודה לעדי לבקוביץ

וטעים שמרוב שהיה מגרה נפתח לפני 

 שהצלחתי לצלם...

 משפחת שחר

 ומשפחת זאבי

 חג שמח

 משפחת הורוביץ 

 קבלה משלוח 

 ממשפחת בנטל

 משפחות בן סימון )סיני( 

 וסיון )בנגר(

 חג פורים שמח לכולם



 

 

 

 

 נורית וטיטו גרגו

עושה זוג עם חמישה ילדים שמחליט לעזוב את קיבוץ עין החורש? אורז את החפצים,  מה

מזמין משאית ונוסע כשש דקות עד לחרב לאת. מה עושים הילדים שלהם כעבור מספר שנים 

כשהגיע זמנם לפרוש כנפיים ולעוף? אורזים חפצים, לוקחים מכונית ונוסעים כשמונה דקות עד 

ק חפר מסתבר, זה כנראה מקום טוב באמצע בין חדרה לנתניה, עם כפר חיים או מכמורת. עמ

 עם לא הרבה מים, צוקים וחוף ים. -המון ירוק, נחל 

 הילדים כולם למדו בעין החורש:

 נשואה, לזוג שלושה ילדים והם גרים בכפר חיים. 40בתם הבכורה, בת  –מיכל 

 נשואה עם שלושה ילדים, גרה במכמורת. 39בת  –נעמי 

 נשואה, להם שני ילדים וגם הם גרים בכפר חיים. 36בת  –שולמית 

, נשואה לאח של בעלה של מיכל, גרה בכפר חיים ובקרוב ובמזל טוב תורחב 32בת  –מאיה 

 המשפחה.

 ילד של ים. ניתן למצוא אותו על החוף או מרחף בין הגלים. 27בן  –רפי 

 )מי אמר שאין חמולות( הבעלים של מיכל ומאיה הם בני דודים של גל רונן.

, ביום חמישי בערב, אך קודם ליציאתי מהבית אלוןהגעתי לביתם של נורית וטיטו, ברחוב ה

כוונתי את השלט כדי להקליט את התוכניות בהן אני צופה בטלוויזיה, כי הרי יום חמישי גדוש 

רית וטיטו בתוכניות סטירה כמו ארץ נהדרת, גורי אלפי ואחרים, האם מותר להחמיץ? את נו

וגם לא   NBAמצאתי צופים במשחק כדור עף. לרגע לא הבנתי מה קורה שם כי הרי זה לא ה

קבוצה מוכרת כמו הפועל ירושלים או מכבי תל אביב. הם צפו במשחק כדור עף של בני עמק 

חדרה, משחק ספורטיבי ללא ציניות על המגרש, וללא ציניות של הצופים בו. באותה  -חפר 

 י רגע של קינאה וגעגועים למעט פטריוטיות שקיבלה את פני אצלם בבית. שניה הרגשת

נולד בארגנטינה, משפחתו לא הייתה ציונית אבל הוא, מגיל צעיר ביקר, ואף היה מבין  –טיטו 

מייסדי, קן של תנועה המזוהה עם השומר הצעיר בשכונה. טיטו מספר כי שליחי תנועת השומר 

ותם. זכור לו מדריך שנראה ממש כמו בן גוריון ולאחריו היה אבא הצעיר היו פעילים והדריכו א

. כל בחור שהגיע לגיל הזה 20של הזמרת דורית ראובני. הגיוס בארגנטינה היה חובה בגיל 

 700-900קיבל מספר מהשלטון ואז מוין ליחידה באופן מנהלי סיסטמתי, לדוגמא מספרים מ

מוקדם יותר כדי ללמוד באוניברסיטה עם השחרור,  חיל הים וכו'. סטודנטים שרצו להתגייס שנה

התקבלו למשטרה. טיטו עבר מבחנים אלו בהצלחה,   -נאלצו לעבור מבחנים קשים ואם עברו 

 .1968ה ימים לאחר שהשתחרר עלה לארץ בדצמבר שירת שנה במשטרה ושמונ



בד בחקלאות. בארץ גר תקופות קצרות בקיבוצים גזית ועין דור, הוא למד עברית באולפן וע

כשהגיעו חברים נוספים מהגרעין שלו עבר לגור בעין החורש המשיך את לימודיו באולפן ואחר 

 כך התגייס לנחל מוצנח.

נורית היא בת משק עין החורש של תנועת השומר הצעיר. היא גדלה בבתי הילדים ואחר כך 

במוסד החינוכי. רוב המחנכים שלה היו מורים יחסית מבוגרים ולא מורות. היא אהבה לשחות 

בבריכה והעדיפה את שעורי המתמטיקה על המקצועות האחרים. לאחר שירותה הצבאי לקחה 

ה לטייל בחו"ל. כשחזרה פגשה על שבילי הקיבוץ בחור שאחז קלקר שנת חופש מהקיבוץ ונסע

עם סודה. הם נעצרו מתחת למגדל המים כפי שטיטו אומר: "ליד הבאר, כמו בסיפורי התנ"ך", 

 והשאר היסטוריה.

כשטיטו היה בחופשת שחרור מהצבא, פרצה מלחמת יום הכיפורים. טיטו גויס שוב ונשלח 

 .101 -ה באיסמעיליה והיה חלק מכובשי הק"מ ה להילחם בתעלת סואץ. הוא הי

, נישאו נורית וטיטו יחד עם עוד שלושה זוגות 1974טיטו חזר מהמלחמה בשלום, ובחודש יוני 

אורחים. עשרים שנה עבד טיטו בשדות הקיבוץ כאיש מים ואחר  2000מהקיבוץ בחתונה עם 

העובדת. נורית עבדה במסלול כך המשיך לעבוד בארגון עובדי המים, ארגון של ההתיישבות 

הקבוע של מרבית בנות הקיבוץ: מטפלת, מכבסה, ובמפעל בקיבוץ פחמ"ס. משך השנים 

התמקצעה בניהול חשבונות ובזה היא עובדת עד היום. נורית אוהבת את הים ומנסה לבלות 

 מרחוק. –שם כמה שיותר, אם בשחייה או במשחקי המטקות. טיטו לעומתה אוהב את הים 

ם אוהבים לצפות יחד בערוץ הספורט, לעודד את עמק חפר ואת ברצלונה, לנסוע אחת שניה

 לשנתיים לארגנטינה, ולאכול )כמו שהארגנטינאים יודעים( הרבה בשר.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  הטיפ השני.



 

 אריק חן לצלם נכון ומעניין: -המדריך לצילום 
 
 

או במצלמה דיגיטלית, תמונות סלפי או נוף וטבע. אך  כולנו מצלמים היום, אם בסמארטפון
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...
 

  :אפ-קלוז -: קירוב וחיתוך 2 טיפ
הצלם הידוע רוברט קאפה אמר: ״אם התמונות שלך אינן טובות מספיק, כניראה שאינך קרוב 

 מספיק!״
מרבית האנשים נוטים לצלם מרחוק כדי להכניס לתוך הפריים )התמונה( כמה שיותר 

  אובייקטים..
הפריים באובייקט שלכם, נסו לצלם מקרוב: התקרבו עם הזום או עם המצלמה, מלאו את 

 חתכו והוציאו מהפריים
  כל דבר מיותר.

אם תחרגו ממנהגכם ותתחילו לצלם ממש מקרוב, תראו לפתע איך התמונות שלכם 
 משתדרגות!

אובייקט שממלא את הפריים, מניב תמונה ״חזקה״ ומרתקת. )לדוגמא: פנים בתקריב, מרקם 
 בתקריב ועוד(.

 
 ה לצילום, מקיים קורסים וסדנאות לצילום ברחבי הארץ.# אריק חן, צלם מקצועי ומור

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 בחרב לאת מעט לאת 

 המקומי שיצא לפני שנים רבות העיתון  

 ברכה שפיגל

 .2000מצאנו בארכיון עותק של "מעט לעת בחרב לאת" משנת 
העיתון נכתב אז על ידי יעקב שטנקה שכבר איננו מתגורר בחרב לאת. )המשק של סהר 

 ויובל בן דור כיום(.
 שנים. 16החלטנו לפרסם קטעים נבחרים מן העיתון מלפני 



( מדור המייסדים של 2002בחרנו להתחיל בריאיון עם שלמה בייטש ז"ל )נפטר בשנת 

 שלמה ז"ל היה אביה של ברכה וסבה של תמר ע.ב.ח() המושב.
  
 

 היו זמנים
גברים כמו שלמה בייטש, כוחו עדיין במותניו, שכלו חריף, עיניו יוקדות מסחר  לא מייצרים כבר

ועשייה. ישבנו בביתם של בתו ברכה שפיגל, נכדו ונכדותיו בטווח ראיה, חיוך רחב של הסבא 

 הגאה שלוימה.

עשרים ואחד רציתי לפני חרב לאת מה היה? נולדתי באוקראינה, אבי היה סוחר סוסים. בגיל 

להתגייס לצבא הפולני. חברי היהודים ניסו לשכנע אותי שלא להתגייס, הם הורגלו להשתמט. 

כשהתגייסתי, קראו לכל המפקדים לראות את היהודי הזה שמוכן להתגייס, ועוד טוען שהוא 

כשיר. רציתי לראות מרחבים ולעשות קצת כסף, חשבתי שהצבא יהיה המקום המתאים. עד 

תי למקום הנכון התבלבלתי ברכבות, הרי לא הייתי רגיל, הייתי רגיל לסוסים ועגלות. שהגע

עברו עלי הרבה הרפתקאות בצבא, עשיתי גם מעשי קונדס רבים שעדיף שלא נגלה. בשנתי 

השנייה לשירותי הצבאי התחלתי ל"עשות כסף" בתיווך של משלוחי תבואות בין מפקד שיכור 

מת העולם השנייה הובלתי במסגרת תפקידי בעלי חיים לפי מלחתחילת ופועל שהכרתי. ב

כאשר נודע לי שהולכים להתנכל לי, הצלחתי לברוח בעזרת  רשימות מהכפרים, עבור הגרמנים.

חבר על ידי גניבת סוסים מהחצר. חיפשנו להצטרף לפרטיזנים ואכן הצטרפנו לקבוצת 

פגשתי את אשתי לעתיד, פראדל  פרטיזנים ביערות. עברתי תלאות ונדודים במלחמה ובסופה

שנותן תחושה  –ז"ל. ]הפסקה קצרה, הריאיון מתנהל באווירה ג'ון וויינית. האיש החזק הזה 

שלא פוחד משום דבר ומאף אחד, מתכווץ כשהוא מדבר על אשתו המופלאה ז"ל[. לאחר 

השאר  המלחמה ניסיתי לחפש את פרנסתי בלוד'ז, לאחר מכן עברנו לברסלאו, שם ראיתי בין

גם שחיתויות בקהילה היהודית. שם גם הרגשתי שאינני רוצה להיות יותר בין הגויים, ומכיוון 

 שהייתה כבר מדינה יהודית, רציתי לעלות אליה.

 שלוימה, למה דווקא חרב לאת ?

בהתחלה גרנו אצל חבר בלוד במשך כחודשיים, אז פגשתי בסוכנות אנשים שכבר גרו בחרב 

מן, קובלסקי )כולם ז"ל(. נתנו לי רשימת מקומות לראות : בצרה, בני ציון, לאת : לבקוביץ, נוי

באמצע הדרך  –יישובים בנגב ועוד... באתי לראות את חרב לאת, ראיתי שהיישוב במיקום טוב 

בבתים שבנו להם ברחוב בין תל אביב לחיפה. אמנם היה הרבה חול, אבל הוותיקים כבר גרו 

יתי שדרת עצי שיטה פורחים. החבר שלי מלוד אמר שהשתגעתי למטה )רחוב האלה היום( ורא

 לבחור במקום הזה, אבל הייתי נחוש ופראדל שלי הסכימה. 



את הבית עזר לנו לבנות אושר שוורץ ז"ל )אבא של אריאלה מלול(, בעזרת הבלוקים שייצר. 

י התחלתי מיד לגדל עגלים ופרות ברפת וגם לסחור בבהמות. עבדתי קשה מאד והתחלת

להצליח. עבדתי הרבה עם הקיבוצים ואחרי מלחמת ששת הימים הייתי היהודי הראשון 

 כרם.-שהתחיל לעשות עסקים עם הערבים בטול

שלוימה, איך זה שאתה המזרח אירופאי הצלחת לקשור קשרים טובים כל כך עם הערבים ? 

בכפר כשרציתי  אני לא מפחד משום דבר ומאף אחד. בכלל, במסחר אני תמיד רואה קדימה. גם

תמיד  לבנות לברכה בית על ידי, חשבו שאני משוגע, אבל אני האמנתי שזה מה שצריך לעשות.

הסתדרתי למצוא את הפועלים והחומרים הטובים ביותר במחיר הכי זול. אתה יודע, אפילו 

 הנגר שעבד אצל עזר וייצמן בבית בקיסריה, עבד אצלנו. 

! בעבודה אני כבר לא  היום אין לי אפילו רפורט אחד ועד 1960עשיתי רישיון נהיגה בשנת 

נוהג כמעט, אבל כשצריך אותי בקיבוצים בסביבה, לאיזו עסקה הם מביאים ומחזירים אותי. 

 מקבלים אותי כמו מלך בחדר האוכל.

 תראה כמה טוב לי, הנכדים נותנים כבוד, גם ברכה פה, כשיש זמן אני מטייל עם ותיקים בארץ

 רק פראדל כל כך חסרה ... ,ים של המועצה האזורית עמק חפר. טוב לייולגרת הטסבמ

הכי חשוב לא להיות אני לא מכיר אותם כמעט, מילה טובה לאנשים החדשים בחרב לאת ? 

 מפונקים.

זהו, תם המערבון, הגבר הרגיש העשוי ללא חת נפרד ממני בחום ומתפנה אל נכדיו. עוד מעט 

 .120שלוימה ישב במרכז כמו תמיד, עד תשקע השמש, ארוחת הערב תוגש, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 עוגת יום הולדת

 

חודש מרץ גדוש בימי הולדת אצלנו במשפחה. גם אני חוגגת בחודש זה, ובלי שהרגשתי כבר 

שוקולדית גדלתי בשנה. העוגה האולטימטיבית שלעולם לא מאכזבת אף חוגג או חוגגת היא 

 ונימוחה. כזאת שלא מפסיקים לישר עם הקפה בבוקר שאחרי החגיגה. 

 מצרכים:

 גרם שוקולד מריר איכותי 200

 מ"ל( 250קופסה שמנת מתוקה )

 ביצים 3

 חצי כוס סוכר

 כחצי כוס –מיץ מתפוז אחד 

 קליפה מגורדת מלימון אחד

 כפית תמצית וניל

 כוס וחצי קמח תופח

 כוס קפה נמס ללא חלב

 :אופן ההכנה

את השוקולד והשמנת ממיסים יחד. אפשר לעשות זאת במיקרו בפולסים קצרים או בקערה 

בן מארי. מורידים מהתערובת המוכנה חצי כוס ושומרים בצד  –על סיר עם מים רותחים 

לזיגוג העוגה. מקציפים במיקסר את הביצים, מוסיפים את הסוכר, מיץ תפוזים, גרידת לימון 

ל. לאחר שהתערובת אחידה מוסיפים בהדרגה את תערובת השוקולד והשמנת. ותמצית הוני

לבסוף מוסיפים את הקמח התופח ומערבבים מעט, רק עד לאיחוד התערובת. מחממים תנור 

מעלות ואופים כחצי שעה. לאחר שמוציאים מהתנור שופכים על  180מראש לחום בינוני 

אחר מכן מצפים בזיגוג השוקולד שהשארנו העוגה את כוס הקפה. נותנים לעוגה להצטנן ול

 בצד. ניתן לקשט כראות עיניכם. יום הולדת שמח ובתאבון! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ביום שלישי 29.3.16 בשעה 18:00

 במועדון בחרב לאת                          

    לקפה, מאפה ומפגש חברים.

  

 הפעם נשמע את נירית הלבני.

-נושא ההרצאה  

אהבת האדמה, עניני ירושת הנחלה –"ראי אדמה 

 מנקודת מבטו של כל צאצא."

, בת קיבוץ מנרה, מתגוררת במושב משגב דב שבמועצה האזורית נירית הלבני

גדרות. בעלת תואר ראשון בספרות עברית ותיאטרון באוניברסיטת תל אביב, 

עבדה מספר שנים כעוזרת הוראה בחוג לספרות עברית ולימדה ספרות 

בין השאר באוניברסיטה הפתוחה. בחמש עשרה השנים האחרונות עוסקת 

סמה בבלוג באתר תפוז תחת הכותרת "נירית כותבת . נירית פרבכתיבה

.סיפורים קצרים". "ראי אדמה" הוא הרומן הראשון שלה  

, הן השבר הגדול שאוחז במשפחה והן מערכת בסיפור פרט אחר פרט מתגלים

הקשרים המורכבת בין חבריה. ראי אדמה הוא סיפור על אהבה לאדמה, על 

. דים ומה שביניהםגידול ענבים וייצור יין, על הורים ויל  

 נושא רגיש ורלוונטי בכל משפחה הגרה במושב חקלאי.

  נשמח לראות את כולכם

 

 

 

           ניתן יהיה לרכוש את הספר בתום ההרצאה במחיר מיוחד .                        



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נשמח מאוד לתגובות, להצעות ורעיונות נוספים. 

לידות ושמחות. משפחות מארחות, המלצות ועוד. חומר למידע על 

 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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


