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מבין משאבים◄ ◄ 2144ג' חשוון תשע"ו ◄ 16אוקטובר 2015
אט אט דועך  /פבלו נרודה
אט
מי
מי
מי
מי
אט
זה
זה

אט דועך
שלא נוסע,
שלא קורא,
שלא שומע מוסיקה,
שלא מוצא את החן בתוך עצמו,
אט דועך
שהורס את האהבה לעצמו,
שדוחה עזרה מושטת,

אט אט דועך זה
המשועבד להרגליו,
החוזר יום יום על אותם מסלולים,
אט אט דועך
זה שלא מחליף את המותג,
זה שלא מחליף את צבע הלבוש,
זה שלא משוחח עם מי שהוא לא מכיר,
אט אט דועך
זה שמתחמק ממערבולת החושים,
המונע מעצמו תשוקות,
המחזירות את ברק העיניים
ומשקמות את הלב ההרוס,
אט אט דועך
זה שלא מסובב את ההגה,
כאשר הוא לא מאושר
מעבודתו ,ממעשיו ,מאהבתו,
זה שלא מסכן את הוודאי,
או הלא וודאי,
בכדי ללכת אחרי החלום,
אט אט דועך
זה שלא מרשה לעצמו,
אפילו פעם אחת בחיים,
לברוח מעצות נבונות,

חיה היום!
סכן היום!
עשה היום!
עשה מיד!
אל תסכים לדעוך לאט!
הסר את המכשולים!
אל תסרב לאושר
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עמ' 2

מה בעלון:
 סוכות /2015שרה בן שופט
 קווים לדמותה של מלכה בלטרן ז"ל /חנה גרג'י
 ועדת רווחה /יהודית אלישע
 ראיון קצרצר עם רותי יזהר /רותי יזהר
 טיול על שם יוסי יפה עם הנעורים/דנה שואר
 חג האונם של הקוצ'ינים /יהודית אלישע
" כטוב בעיניי" /לאה שביט
 איך נמשכת השרשרת /טובה אבריאל
 חדרי אירוח מסובסדים /יפתח פרייליך
 ענף הרכב /לולו טלמור
 לכל מי שמתדלק בתחנת דלק של הקיבוץ/
צביקה עובדיה
 מהנעשה בישובנו
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עמ' 3

סוכות 2015
אז אמנם מכתב התודות של השנה שעברה כלל פחות אנשים ,והשנה עזרו יותר
איכשהו יצאתי מהחג הזה עם תחושה לא הכי נעימה ,ואשמח לשתף אתכם בה.
אבל דבר ראשון אני רוצה להתחיל מהסוף ,ולהודות לכל האנשים המדהימים שעזרו לי להרים
את החג:
ילנה דיומין ,רני תמיר וגיא זכאי ,יוסי לייבוביץ' ,יפה שואר ,סוניה פלג ,בועז האחראי על הנוי,
דינה גוזנברג ,נאווה אשל ,מרסלו בן שופט ,אורן ענבר ,נגה פרסי ,רונית בן טל ,עדי בבאי ,רחל
ויקטור ,עפרה דייגי ,טלי גולדמן ,רן לביב ,ברק ונונו ,אביב ליכטמן ,רותי יזהר ,אלון ענבר,
אסף שואר ,טמיר בן טל ,טל שאלתיאל ,בן זילברשטיין ,יונתן זרזינסקי ,ליאור חנוך ,אור
סינלביץ' ,גיא מוריוסף ,נועה גולדמן ,וילדי ומדריכות זוגון א' -ג'.
בכוונה התחלתי בכם.
כי מלבדכם הרגשתי קצת כמו שלומית בחג הזה .כן ,ההיא מהשיר ,זאת שבונה סוכה .כלומר
בונה לבד .היא משקיעה את כל כולה בסוכה ,מקשטת ,מביאה פירות והכל ,ולבסוף קוראת
לכולם .כלומר רק כשהכל מוכן -אנשים מגיעים.
מה שאני בעצם מנסה לומר זה שהדבר שהיה לי הכי חסר בחג הזה -זו עבודת הצוות .יש
תחושה שכשפונים אישית כולם מוכנים לעשות הכל ,לתרום ,ליזום ,להציע ולשפר ,אבל ברגע
האמת -אף אחד לא מעוניין לקחת אחריות .לכן בזמן כתיבת שורות אלו -השולחנות
והכיסאות טרם שבו למחסן .ולמה? כי שלומית איננה .ובלי שלומית אין סוכה ואין מי שיסדר
אותה.
במהלך החג שמעתי לא מעט "נו ,באת לעשות את החג?" אז כן ,באתי .כי זה חשוב לי .כי
כשאני גדלתי הייתה כל שנה סוכה ענקית מקושטת ומפוארת שקיוויתי שהחג יימשך כל השנה.
ולאט לאט זה נעלם ,בצורה הטבעית ביותר .אבל איפשהו זה קצת צבט לי .לא יכולתי לעמוד
מהצד (כי אני כבר באמת מהצד) ולראות איך התרבות והחגים בקיבוץ לאט לאט נזנחים
ומושתקים עד כמעט בלי אף חג שנחגג יחד .אז ברור שמה שהיה פעם לא באמת יחזור ,וגם אני
נכנסת לזוגונים רק כמדריכה ולא כילדה ,אבל יש משהו עצוב יותר בהיעלמותם של החגים
מהנוף של הקיבוץ -שהילדים של היום ,של כל הבנים שחזרו כדי לגדל את הילדים "באווירה
קיבוצית" לא יחוו את "האווירה הקיבוצית" שההורים שלהם חוו .יש האומרים "האווירה
הקיבוצית האמתית".
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עמ' 4

אז בסופו של דבר ,כן היה חג ,וכן הייתה סוכה ,וכן היו שירים וריקודים ודבורים ונקניקיות,
ושפת הסימנים ,ונגיעה מהודו ושמחנו עם התורה והכל .אז יופי .אפשר לעשות וי ,היה חג
במשאבי שדה .והוא באמת הודות לכל האנשים הנפלאים שעזרו ,תמכו והקשיבו כשכבר
כמעט הרמתי ידיים .נשמע כאילו אמור להגיע אבל .אבל אין אבל .האבל היחיד הוא שאני
מתכננת להגיע שוב בחנוכה .והפעם אני אשמח להיות חלק מצוות ,ולא לעבוד שוב כמו
שלומית ,לבד.
המון תודה לכל הרשומים וגם לכל מי שלא.
פוסט חג שמח
שרה

קווים לדמותה של מלכה בלטרן
מלכה הייתה מחוברת לסיפרה ארבע בחייה ובמותה.
היא נולדה באפריל ונפטרה ברביעי לחודש ,הובאה לקבורה ביום רביעי.
הולידה ארבעה בנים ,רוב שמות המשפחה המורחבת הם בני ארבע ספרות.
הייתה מחוברת מאד לקיבוץ ולקן המשפחתי.
זכתה להערכה ומילאה תפקידים שונים.
שמרה על איפוק ,הייתה דיסקרטית ולא הרבתה לדבר.
היה לה צחוק פתאומי וקצר ,עם קול פעמונים.
ארשת פניה כאוצרת סוד.
מלכה הגשימה את עצמה וחיה חיים מאושרים,
מה שהעיב עליהם ,זה הגעגועים לאימא שלה,
שכבת יחידה היא לא התגברה עליהם.
אם יש עולמות אחרים ,אולי יש שם שתי נפשות,
שהיו מחוברות פעם בחבל הטבור ,שהתאחדו לנצח.
חנה גרג'י
משתתפים בצערך כרמלה אלון עם מות אחיך
עמיחי רוזמרין ז"ל
תנחומים לך ולכל המשפחה
בית משאבי שדה
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עמ' 5

ועדת רווחה
לחברים ולתושבים שלום רב,
קצת באיחור ברצוני לברך את החברים ,התושבים והילדים היקרים בשנה טובה ומוצלחת
מקודמותיה ,שנדע להתמודד עם כל הבעיות ,ליהנות מהשפע שהחיים מציעים לנו והכי חשוב,
שנשמור על עצמינו ועל בריאותנו.
אז ,למה שקורה במסגרת הבריאות והרווחה.
קודם כל זה המקום וההזדמנות להודות לצוות המרפאה ומרפאת השיניים שעושים מלאכת
קודש על מנת לשמור אותנו מטופלים כיאות ובריאים במידת האפשר.
במסגרת הרווחה יש התפתחויות חיוביות:
 .1פרוייקט "והדרת"
בימים אלה הצטרפנו לפרוייקט זה ,שמטרתו הגדולה היא הפגת תחושת הבדידות של
קשישים וקשישות בודדים וניצולי שואה ויצירת קשר חם על ידי ביקורים קבועים של
בן/בת משרות לאומי .מה עושים יחד? בגדול ,כל מה שרוצים ויכולים :מדברים,
מקשיבים ,מטיילים ,משחקים ,קוראים עיתונים ,מלווים לקניות ולביקורים במרפאה
ועוד .כל זאת מלבד עבודות בית וניקיון.
הפרויקט ממומן ע"י המשרד לגמלאים והמחלקה לשירותים חברתיים במועצה.
הפרויקט הינו ארצי ומחולק לקבוצות .לכל קבוצה ישנה מדריכה מקצועית המלווה את
בני השרות הלאומי בעבודתם.
בימים אלו יתחיל הפרויקט אצלנו ואני מקווה שלשביעות רצון כולם.
האחראיות מטעם הקיבוץ :פרידה ורונית בן טל.
 .2מועדון מופ"ת
משרד הרווחה הקצה למועצה אזורית רמת נגב  2מועדונים לאזרחים
ותיקים ,לשיפור איכות חיי הוותיקים ולהקצאת מסגרת חברתית
בקיבוץ ואחד מהמועדונים יוקם במשאבי שדה .מדובר בקבלת תקציב
נכבד המותנה בהשתתפות כספית של הקיבוץ.
המועדון יפעל במסגרת של  3ימים בשבוע למשך מספר שעות ביום.
המשתתפים בגיל פנסיה – מגיל  62לנשים ו  67לגברים ,ייהנו ממגוון של פעילויות,
מפגשים חברתיים ,חוגים ,הרצאות ,טיולים ,כיבוד ועוד.
כל זאת בניצוחן של פרידה ורונית.
אנו נעשה כל מאמץ לקיים פעילויות מגוונות ומעניינות ואנו מקוות להגעתם של מירב
החברים.
המועדון יחל לפעול מהשבוע הבא עלינו לטובה ,פרטים יהיו על גבי לוחות המודעות
בחדר האוכל ובכלבו.
אז ....כבר אמרנו? בואו בהמוניכם ונהנה ביחד!!!!
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עמ' 6

 .3סיום עבודתו של עו"ס שלמה גולני
בימים אלה מסיים עו"ס שלמה גולני ,מטעם המח' לשירותים חברתיים את עבודתו
בקיבוץ ובמועצה.
שלמה נתן מענה מצוין ,בתקופת עבודתו ,הן לחברים שנזקקו לעזרה והן למוסדות
הקיבוץ ובעלי תפקידים שונים.
אני מבקשת להודות לשלמה בשם כולנו על עבודתו המבורכת ,המקצועית והלבבית
ולאחל לך הצלחה בהמשך הדרך.
בתחילת דצמבר תכנס עובדת סוציאלית חדשה לעבודה בקיבוץ ובמועצה .במידה
ועולים צרכים ובעיות עד לכניסתה לעבודה ,יש לפנות אלי.
 .4מהמרפאה נמסר סדנת גמילה מעישון – ללא עלות
תתקיים במועצה בימי ד' החל מ  ,4.11בין השעות  .17-18.30יתקיימו  8מפגשים
בהנחיית אילנה שוהם .הרשמה במרפאת רמת נגב 08-6564158
 .5תקלות באספקת תרופות
לאחרונה היו בעיות באספקת התרופות מבית המרקחת למרפאה ,הן בשל החגים
ומסיבות אובייקטיביות נוספות .הנושא בטיפול.
אנא קבלו את התנצלותנו ,מקוות לשיפור במצב בהקדם.
ימי הקבלה של דר' רוברט שונו זמנית והם מעתה
בימי א' אחה"צ ,ובימי ג' וד' בבוקר.
תזכורת לחברים ולתושבים להקפיד ולהגיע למרפאה בשעות הקבלה בלבד.
זהו להפעם בשם צוות הבריאות והרווחה
יהודית אלישע

מועדון מופ"ת
מועדון מופת לבני גיל הזהב יתחיל לפעול החל מהשבוע הבא.
מידע על הפעילויות יופיע על לוח המודעות ,בפינה המיועדת
לוותיקים ,לפי תכנון שבועי ,ואנו מקוות שההיקף והמגוון של
הפעילויות יוסיף תוכן והנאה לציבור הוותיקים.
הציבור הרחב והמתעניין מוזמן גם הוא לפעילויות שיתקיימו במועדון
להתראות ,פרידה ,רונית ויהודית.
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עמ' 7

ראיון קצרצר עם רותי יזהר
כמה שנים את קוראת את מוני החשמל במשק? כ 15-שנה
למה החלטת להפסיק? התעייפתי ,קשה לי לקרוא את השעונים הגבוהים בבתים על
הקומתיים ,קשה לי המפגש עם כלבים מסוימים!!!
התעייפתי מלטלפן שוב ושוב לחברים ותושבים ולבקש שיקראו את המונים .הגיע הזמן
שנתקדם ותהיה בקיבוץ קריאת מונים דרך מחשב.
בחודש ספטמבר תהיה הרגשה לחברים שיש להם כאילו צריכת חשמל גבוהה בגלל שבחודש
שעבר קראתי את המוניים כבר ב 28/9-בגלל בקשה מהנהלת חשבונות .החודש הקריאה תהיה
רק בתחילת אוקטובר .תודה לענבל שמחליפה אותי.
רותי יזהר

טיול על שם יוסי יפה עם הנעורים
בחול המועד סוכות הייתה לי את הזכות ללוות את הנעורים שלנו לטיול ע"ש יוסי יפה של
תנועת המושבים .בטיול השתתפו נערים מהקיבוץ ומהישובים השכנים.
נהניתי ללוות אותם ,ילדים נבונים ,ממושמעים נערים נפלאים עם ערכים שעבודה קשה בתנאי
מזג אוויר חם ולח לא הרתיעה אותם .ילדים לא מפונקים מה שהתבקשו לעשות ,עשו מבלי
להתלונן ,לא היה צורך בהרמת קול או לחזור פעם נוספת על הבקשה.
חזרתי מהטיול עם סיפוק והרגשה טובה.
ילדים יקרים ,אני גאה בכם ,תצליחו בלימודים .עלו והגשימו.
להורים יישר כח !!!
להתראות בטיול הבא.
דנה שואר
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עמ' 8

חג האונם של הקוצ'ינים
לפני מספר שבועות ,זכינו אלישע ואני לחגוג עם הקוצ'ינים (שחלק נכבד מהמטפלים הזרים
העובדים אצלנו הינם קוצ'ינים) חג מאוד מיוחד הקרוי אונם.
בשל החוויה הכל כך מיוחדת אותה חווינו ,החלטתי לספר עליה מעל דפי העלון.
מסורת החג:
לפני שנים רבות ,מלך בקוצ'ין מלך שנקרא  .MAVELIהמלך היה אדם ישר ביותר ,ולא איפשר
לאנשי קוצ'ין לסטות מדרך הישר .בנוסף ,היה המלך צמחוני ולכן ביקש מנתיניו להיות
צמחונים אף הם( .המאמינים הצמחונים נקראים .)BRAMIN
לאחר מותו של המלך ,ממשיכים הקוצ'ינים שהוא נמצא מתחת לאדמת ארצם ושבכל שנה
הוא יוצא לביקור ,בתקופת הפריחה.
על פי המסורת ביום זה יוצאים כולם לקבל את פניו.
ההכנות לחג נמשכות  10ימים ,בהם מנקים את הבתים וסביבתם ,לא אוכלים בשר ודגים ,אלא
רק מזון צמחוני ,מקשטים בפרחים את הבתים והמרפסות וביום ה 11מופיע המלך ועובר מבית
לבית .כולם מתלבשים בבגדים חדשים וחגיגיים לכבודו.
למרות ריחוקם של המטפלים הקוצ'ינים מהבית ,הם מקפידים לחגוג את החג ביחד ,כך
שבבואנו לבאר שבע על מנת לחגוג ,מצאנו את עצמנו בין כ  300קוצ'ינים (העוסקים ביום יום
בטיפול בסיעודיים) ,שבאו לחגוג.
החגיגה נערכה במתחם אשר בעיר העתיקה בבאר שבע ,שנסגר באישור העיריה על מנת שאפשר
יהיה לקיים את מסורת החג.
הכל החל במשחקי ספורט בהם השתתפו מירב החוגגים ,במשחקים כמו משיכת חבל ,תחרויות
ריצה ושח מט .כשפרק זה הסתיים ,נערכה תהלוכה גדולה – קבלת הפנים למלך – שבראשה
צעד בחור שהיה מחופש למלך ולצידיו עשרות בחורות לבושות בלבוש המסורתי ובידיהן
צלחות מעוטרות בפרחים ונרות דולקים .אלישע ואני הונחינו לצעוד אחרי המלך ,עם עוד שתי
מוזמנות ,כאורחי הכבוד .התהלוכה צעדה לאורך הרחוב עד להגעתה לבימת הכבוד במתחם
שהוכן לכך ,מקושט בשטיחים ,פרחים ועוד.
כשאנו ישובים בשולחן הכבוד עם עוד כמה מכובדים ומול מאות החוגגים ,התרגשנו מאוד.
מיד החלו נאומים והופעות שונות שכללו :רקודים ,שירים וברכות ,הוטל עלי לחלק את
הפרסים והגביעים לזוכים ואף לברך את הנוכחים.
לאחר מכן הוזמנו לארוחה חגיגית ,צמחונית כמובן ,בבית מטפלים .שוב הושבנו בחברת
המכובדים לשולחן מלא כל טוב וקבלנו הסבר על כל מטעם שהוגש,
ברדתנו מהדירה ,ראינו את כל החוגגים ישובים סביב המוני שולחנות וסועדים את ליבם
בארוחה הצמחונית המסורתית.
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עמ' 9

איך אמר אלישע? זכינו לקפיצה קטנה לקוצ'ין ללא צורך בכרטיס טיסה וזו הייתה חוויה אשר
לא תשכח.
אנחנו רוצים להודות לג'ובינס (המטפל של יוחנן) ולידיה (המטפלת של רחל שדה) המשמשת
כסגנית נשיא הארגון של הקוצ'ינים בארץ ולכל המטפלים המסורים שלנו שאפשרו לנו לחגוג
איתם את החג הכל כך משמעותי להם ולהנות כל כך.
יהודית אלישע

"כטוב בעיניי"
את ההשראה לכתוב להלן קיבלתי ממוסף ידיעות הקיבוץ מיום שישי ,גיליון מיוחד לחג,
שכותרתו הייתה "כטוב בעיניכם" – קיבוצניקים כותבים על הטוב בחייהם ועל החיפוש אחריו.
ג'ינה (המטפלת של זלדה) ,ילדה בערב סוכות בת במזל טוב .היא עברה לגור בחדר נפרד בקיבוץ
וכל כך הרבה אנשים טובים פגשתי בקהילה שלנו ,במשאבי שדה ,שעשו ועושים כדי לעזור
להם .החל בדאגה לציוד :מיטה ,שולחן ,כסאות ובהמשך ציוד לתינוקת :עגלה ,כסא לאוטו,
אמבטיה ,בגדים .כל הציוד נתרם ע"י חברים .בעלי מקצוע התנדבו לתקן ארונית ,לתקן גלגל
בעגלה .חברות אפו עוגות .חברים התנדבו להסיע אותה לבית חולים ,חברה שליוותה אותה
במהלך הלידה וכמובן היו הרבה טלפונים אלי בשאלה מה חסר ובמה עוד אפשר לעזור.
מחמם את הלב לראות שגם בימים אלה ,יש נקודות אור בקהילה שלנו.
ג'ינה וג'וסף מבקשים להודות לכ-ו-ל-ם!
תודה לכולם,
לאה שביט
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עמ' 10

איך נמשכת השרשרת
לפני  69שנים למדתי בבית ספר חקלאי .המורה לספרות הייתה לאה צימרמן בעלה דוד
צימרמן לימד באורנים .היו להם בנים ,בארי שהיום הוא חבר גבעת חיים ואבינועם שהיה
תינוק  .באותם זמנים עדיין השתמשו בחתולי בד .לאה ,מורתנו ,הציעה לבנות הכיתה לכבס
את החיתולים של אבינועם ולזכות בדמי כיס .הבן של אבינועם הוא חמי צמח איש קדש
ברנע שהיום הוא מכין את נכדי תובל יחד עם כל מחזור ילדי כתות י"א האמורים לנסוע
בפסח לפולין .לזה קוראים לנו רקמה אנושית אחת.
טובה אבריאל

חדרי אירוח מסובסדים
שלום לחברי משאבי-שדה,
מספר שנים שאנו (קיבוצימר) מפעילים את חדרי האירוח של הקיבוץ לשביעות רצון כולם 
יחד עם זאת ,עלינו לחזור על כמה עובדות ונהלים.
פניה זו באה בין השאר בשל מצבי "אי-הבנה" על ידי חברים אחדים.
 .1לרשות חברי הקיבוץ  2שקוביות ועוד דירה קטנה – במחירים מסובסדים.
 .2השימוש ביחידות אלו הוא עבור אך ורק לקרובי משפחה מדרגה ראשונה של
החברים והתשלום הוא על פי מחיר המסובסד כפי שנקבע על ידי הקיבוץ.
 .3מבחינה טכנית ,תפעול ואחזקת חדרי האירוח מבוצעים על ידי "קיבוצימר".
 .4במידת הצורך ובמקרה שישנם חדרים זמינים ב"-קיבוצימר" הם עומדים לרשות
החברים ,אלא שהמחיר הוא רגיל ולא מסובסד.
החברים מתבקשים לעזור לנו על ידי הקפדה על נהלים אלה.
בברכה
יפתח פרייליך קיבוצימר

חוג התעמלות בריאותית חוזר לפעילות
יחל ביום ראשון ה 18.10.15-ויתקיים בחדר כושר שבאולם הספורט
חוג ראשון למבוגרות בשעה 17:15
חוג שני השעה 18:00
המעוניינות מוזמנות להצטרף
בברכת נפש בריאה בגוף בריא
נאוה רייב
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עמ' 11

ענף הרכב
הגענו לישורת האחרונה והמוסך לא מראה איזון בנושא רווח והפסד .המצב הזה נובע מריבוי
זמן במוסך עכב תקלות ,תאונות שונות והתנהגות פסולה של נהגים שונים ,שנוסעים במהירות
מטורפת וגורמים נזק למנוע .בני ובנות משק [נהגים חדשים] שעוברים על חוק מהירות
הנסיעה ,מקבלים אזהרה ראשונה ,ובשנייה כפתורם/ן
יוקפא עד הבירור.
מהיום אנחנו נתחיל לנהל את העסק יותר "קשיחות"
ולפי התקנון והגדרותיו.
נוסיף עוד סעיפים לצו השעה ונביא אותם לאישור.
לאחרונה הקפאנו כמה כפתורים לנהגים שעברו על
התקנון.
אני מזכיר שכל מי שמקבל רישיון נהיגה ,חייב להודיע לי על כך .תודה.
בענייני הזמנת רכבים ,יש מי שמזמין את הרכב הרבה זמן לפני נסיעתו ,ויש שלא מחזירים
אותם מיד בסוף נסיעתם ,אז חברים נא להתחשב באחרים ולהפסיק נוהל זה .חבל שנתחיל
לחייב לפי זמן ההזמנה! [כיום זה לפי זמן נסיעה] .אם זה ימשיך  ,נעשה זאת.
כידוע לכם התנדבתי להיות אחראי רכב לא כדי לריב עם אנשים ,יש מצבים שדורשים ממני
להתערב בסידור ,אני מבקש שתקבלו זאת בהבנה כי לא תמיד תקבלו את הרכב שהזמנתם.
בבקשה יש להתקשר אלי בענייני תקלות תאונות וכו' ....בכל שעות היום והלילה.
בענייני סידור רכב יש להתקשר לורד .תודה.
נא לשמור על הניקיון ברכבים.
שבת שלום
לולו.ט

לכל מי שמתדלק בתחנת דלק של הקיבוץ
אני רושם כל פעם שאני מתדלק בתחנה את כמות הליטרים שתדלקתי ואת תאריך התדלוק .
בחודש יוני חויבתי בשבעה ליטר יותר ממה שרשמתי .
בחודש אוגוסט חויבתי ב 26 -ליטר יותר .
בתאריך  4.8חויבתי ב 104 -ליטר כאשר מיכל דלק ברכב יכול להכיל מקסימום  60ליטר .
אני מבין שקשה לבדוק את התדלוקים של הרכבים של המשק ,אבל הצעתי לכל מי שיש לו
רכב פרטי ומתדלק פה ,לרשום ולעקוב אחר החיובים.
ניתן לקבל את פרוט החיובים אצל מרים בהנהלת חשבונות .
גילוי נאות – בבדיקה שלי מול החברה ,קיבלתי זיכוי עבור הטעויות של החברה.
צביקה עובדיה

מבין משאבים מס'  ,2144ג' חשוון תשע"ו 16 ,אוקטובר 2015

עמ' 12

היורה הגיע כבר לארץ ,אצלנו אמנם עשה הופעה סימלית בלבד אבל בכל זאת החצב פורח
והנחליאלי כבר כאן ,הטמפרטורות יורדות מחשיך והחגים עברו חלפו ביעף ועוד רגע כבר
בשבוע הבא נעבור לשעון חורף המסקנה אנחנו בסתיו .במדינה הרוחות סוערות ,ולאו דווקא
בגלל מזג האוויר אלא בגלל גל של פיגועים שהתחיל וסופו עדיין לא נראה .נקווה ,שלמרות
שנראה שהכל פה משתגע ,שהשקט יחזור במהרה .הלוואי.....
משתתפים בצערה של כרמלה והמשפחה במות אחיה עמיחי רוזמרין ז"ל.
חג סוכות בא עלינו לטובה .את הפעילות בכל החג ריכזה שרה בן-שופט .השנה הוקמה סוכה
בנונית חברים וילדים הוזמנו לבוא ולקשט ומי שבא נהנה מכך.
בליל החג מי שרצה אכל בסוכה ומי שלא אכל בחדר האוכל  .לאחר הארוחה התקיימו ריקודי-
עם בכיכר הקהילה בהדרכתה הנעימה של דינה גוזנברג .היה ערב נעים והשמים האירו פנים,
וכך גם הירח הענק שעלה מהמזרח .רבים השתתפו בריקודים והשאר נהנו מישיבה בצוותא,
כיבוד ושתיה חמה.
נזכיר שלקראת חמש בבוקר החל ליקוי ירח ,בחדשות אמרו שזה יתחיל בסביבות השעה חמש
בבוקר ,המשכימים קום הקבועים ואלו שקמו במיוחד נהנו לראות את הירח הענק ששינה את
צבעו לאדום.
ברכות למטפלת של זלדה ,ג'ינה ובעלה ג'וסף לכבוד הולדת הבת.
גניבה בכולבו .לילה לאחר ערב סוכות הייתה פריצה לכולבו ,דרך פתח צר נכנסו הגנבים.
האזעקה עבדה והשומר הגיע במהירות למקום ,אך לא ראה סימני פריצה מהדלתות .כאשר
הגיעה שרית והם נכנסו לכולבו גילו מהיכן היתה הפריצה .ככל הנראה הגנבים שמעו את
השומר והאזעקה ,נבהלו לקחו מהקופה את הכסף וכמה חבילות סיגריות וברחו .הכולבו היה
סגור עד אחר הצהרים באותו יום מאחר שהמשטרה הייתה עסוקה באותו יום (הסתבר שהיו
פריצות רבות באותו לילה).
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עמ' 13

יום ג' בסוכה משחק בינגו בשפת הסימנים .הבינגו היה ממש מיוחד עם מדריכה מקסימה
שלימדה תחילה בשפת הסימנים של החרשים את המילים לבינגו והראתה גם את ההבדל בין
שפת הסימנים בארצות הברית לבין הארץ .כל אחד מהמשתתפים בחר והדביק תמונות בלוח
שלו .המשחק החל כל מילה הוצגה בשפת הסימנים והיה צריך לזכור מה זה אומר ,זה לא
היה קל אבל כיף .מי שזכה בבינגו לא צעק אלא רק סימן בידיים  .חבל מאד של באו יותר היה
ממש מוצלח וגם למדנו קצת את שפת הסימנים.
ביום ד' התקיימה הרצאתו של רוני הדבוראי על דבורים ועל הדבש ,במועדון .היה מעניין
ומרתק לשמוע על הדבורים שכל כך חשובות להאבקה שנעלמות מהכוורות בעולם ללא הסבר
ועל הפעילות שלו בתחום .סיפר כיצד הוא טכנאי מחשבים במקצועו
החל לגדל דבורים והיום הוא אף מגדל דבורים אצלו בבית .הראה
והסביר איך מפנים נחילי דבורים שהתיישבו בבתים בלי להדביר
אותם .וכמה חשוב לאפשר לדבורים את יצירת דבש מצוף הצמחים.
לבסוף ניתן היה גם לרכוש דבש וחלות דבש.
ביום ה' התקיים ערב שירה בסוכה מלווה בנגינת מרסלו.
וביום שישי שוק הודי במועדון מכירת מאכלים מחרוזות ובגדים הודיים ,רבים באו לראות...
ריקודי ההקפות של שמחת-תורה התקיימו שוב בטללים.
וכך נגמרו החגים ,חזרנו לשגרה .הילדים והוותיקים חזרו ללימודים ואחרים לעבודה ..
איחולים לרותי ואורי יזהר והמשפחה לרגל הולדת הנכדה ,אלה ,בת לאבנר לאירית
ביום ה' אחה"צ שמעו הוותיקים והמעוניינים את הרצאתו של איתי שביט על דרך המשי
וטיולים לאורך חלק גדול מ-דרך המשי .מדהים!
ברכות ליהודית ואלי אלישע לרגל הולדת נכד ,בן לשחר ואביטל.
יום ראשון בערב החברים והתושבים הלכו לישון מוקדם  -הסיבה :חבלה בכבלים .ניסינו ,
ניסינו אבל על המסכים הופיעה ההודעה  -בדוק את החיבורים ...אחרי חצות העניין תוקן
ואפשר היה לראות שוב במסך...
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עמ' 14

ביום שני הייתה אספה ובה יהודית אלישע סיפרה על פרוייקט "מופת" האספה אישרה וזה
כבר מתחיל ...מוני  ,המרכז משק הנוכחי ,הציג את מועמדותו לקדנציה שניה ,הבחירות יערכו
בקלפי .נשאלו שאלות על הקליטה וכן דווח על כך שתהליך בחירת מזכיר יגיע לסיומו בחודש
הקרוב ואז יגיע להצבעה באספה ,בינתיים אמיר ברקוביץ הוא המחליף של המזכיר.
יום ג' בערב .במועדון הוקרן הסרט הצרפתי  :למה זה מגיע לי? סרט חמוד ומצחיק.
יום ה' לוותיקים התכנסות ואחרי הדברים הרגילים סיפר אורי יזהר על טיולו באיטליה.
ההרחבות מתרחבות בשכונת מקורות ,עוד שלושה מבנים
נכנסו למעגל הבניה .השבוע זה התחיל ברעש חזק והמון
כלים כבדים שהכניסו בדפיקות חזקות עמודים לאדמה
יצקו בטון ועזבו .כן זאת ההתחלה .בינתיים השכונה
נראית ממש כמו בכל אתר בניה .

שבת שלום שקטה ורגועה

