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מבין משאבים◄ ◄ 2145כ"ד חשוון תשע"ו ◄ 6נובמבר 2015
מדינה חמה /אורן נאמן
איצטדיון ענק מתמלא ראשים
איש אל איש נדבק
וכולם לשים
מסביב נמשך קרנבל אדיר
להקת חמציץ שוב הקליטה שיר
ושרים שרים קרנבל אדיר
עד שלא רואים עד שאין אויר
ותמיד קדושים ותמיד סגולה
מלאי אסון מלאי תפילה
ונדמה לפעמים שאת היום
הפשוט
אנחנו הורגים ,אנחנו הורגים.
אקורדיון ישן מילל התן
ורועה קטנה שקפאה בזמן
ובכל הגוף מתפשט חזון
והלב זקוף ועכשיו המנון
וטקסים טקסים על כל הר וגיא
כי לעם נבחר אין דקה של פנאי
ותמיד קדושים ותמיד סגולה
מלאי אסון מלאי תפילה
ונדמה לפעמים שאת היום
הפשוט
אנחנו הורגים ,אנחנו הורגים.

וככל שפחות שמחים
כך יותר חוגגים
ככל שפחות שמחים
כך יותר חוגגים.
האיזור מוכה האיזור באש
לא תמצא פינה בלי קריין לוחש
מדינה חמה מדינה קטנה
מה צורחים כולם ארבעים שנה
בא עוד יום של חול יום סתמי בכלל
תנו שלא יחלוף עם הפסטיבל
מדינה יפה למה את בוכה
כבר כל כך עצוב מכאב השמחה
ונדמה לפעמים שאת היום הפשוט
אנחנו הורגים ,אנחנו הורגים.
וככל שפחות......
ושרים שרים קרנבל אדיר
עד שלא רואים עד שאין אויר
מדינה יפה למה את בוכה
כבר כל כך עצוב מכאב השמחה
ונדמה לפעמים שאת היום הפשוט
אנחנו הורגים ,אנחנו הורגים.
וככל שפחות....
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עמ' 2

מה בעלון:
חג משק  66בפתח
בקיבוצימר /יפתח פרייליך
צמחי מרפא /טובה אבריאל
אינטרנט ושאר ירקות /דן חנוך
חמש שנים של עבודה בקבוץ משאבי שדה /שלמה גולני
איך אפשר שיהיה כאן טוב יותר?!! /טובה אבריאל
מלגות לימודים לסטודנטים/אילן בן טל
מהנעשה בישובנו
אַחֲרָ יוּת
המילה אַחֲ ָריוּת היא מילה מדהימה  -כמו כל השפה העברית :ראשית היא מתחילה ב -א
ומסתיימת ב -ת,
והכוונה היא שכשמישהו לוקח אחריות ,היא צריכה להיות כוללת  -מההתחלה ועד הסוף.
שנית ,המילה אחריות היא מילה במשמעות מצטברת ,כלומר :
א  -הכוונה היא לאני ,קודם כל אני צריך לקחת אחריות על עצמי.
אח  -לאחר שלקחתי אחריות על עצמי אני יכול לקחת אחריות על אחי ,הכוונה :למעגל הקרוב
אלי.
אחר  -השלב הבא הוא לקיחת אחריות על האחר  -והכוונה היא לכל אדם.
אחרי.
ַ
אחרי  -ברגע שלקחתי אחריות על שלשת המעגלים הראשונים אני יכול להוביל
ַ
אחריו  -אמונה .יש כאלו שיגידו אלוהים ,יש כאלו שיגידו הבריאה ,אנרגיה קוסמית.
ולבסוף – אחריות.
מה שעוד לומדים מהמילה המדהימה הזו הוא שיש חשיבות לסדר:
אדם אינו יכול להיות אחראי על אחר לפני שהוא אחראי על עצמו.
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עמ' 3
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עמ' 4

בקיבוצימר
שלום לכולם,
לפני כשבוע ,הסתיימה עוד תכנית של פעילות שלנו .למעשה מחודש מאי ,פועלים ללא
הפסקה וכרגע פחות או יותר סגרנו את הפיגורים שלנו מתחילת השנה .להזכיר ,ינואר
ופברואר סבלו מהאטה בהרשמות בעקבות מבצע "צוק איתן".
קורס ספטמבר-אוקטובר הסתיים בהצלחה ובנוסף לתכנית הרגילה הצטרפה לשבועיים
האחרונים קבוצה ממזרח צרפת .הם הגיעו אלינו בעקבות היכרות במסגרת שני סופי שבוע
שקיימנו בעיר  .STRASBOURGהם ראו כי טוב ,והתארגנו ובאו ללמוד כאן .החבורה
קשורה לאגודה שמטיילת בעולם "בעקבות" התרבות היהודית ( .)VALISKAלאחרונה היו
באמסטרדם  -מסע בעקבות יצירתו של שפינוזה ,בארגנטינה  -הכרת הישובים הכפריים
היהודים ,במונגוליה  -התקשרות עם שרידי קהילות עתיקות ובחודש הבא יוצאים
לאתיופיה .ומה יותר טבעי מאשר לבוא גם לארץ? התכנית הסתיימה בהצלחה ושתי
הבעיות היחידות היו שהזמן היה קצר מדי ובנוסף ,המתיחות בעקבות התקפות הטרור .כך
או כך ,כבר נקבע מועד לתכנית נוספת (באביב) ובנוסף ,חלקם נרשמו לתכנית הכללית של
קיבוצימר שמתקיימת במהלך השנה.
לאחרונה ,זכינו לארח תלמיד למשך חודשיים – מר לואיג'י נפוליטנו ,שגריר איטליה
לשעבר ובעקבותיו הגיע לביקור והשתתפות בשיעור עברית שר הבריאות לשעבר -אפרים
סנה .האיש מאוד התרשם מהנעשה אצלנו.
מבין היוזמות הרבות שלנו ,לנו אצלנו השבוע ,כ  20נערים ונערות של קבוצת GROSS
מגרמניה .פרויקט מרגש ומיוחד במינו :קבוצת תלמידים ובראשם מנהל בית הספר ו3-
מורים – ניהלו במשך שנתיים וחצי פרויקט מחקרי בעקבות תלמיד בית ספרם לשעבר,
שבשנת  1934גורש מבי"ס עקב עליית הנאצים לשלטון .הוא עלה לארץ ,חי בטבעון ונפטר
לא מזמן .הם הספיקו לפגוש אותו ולהציג בפניו את הפרויקט המיוחד שעשו עליו .לפני
שבועיים הגיעו למסע מיוחד בישראל ובו ביקרו את משפחתו ,היו אורחים מיוחדים בבית
הספר הריאלי בחיפה ,טיילו בתל-אביב ,בנגב (לנו וסעדו בקיבוצימר) והמשיכו לים-המלח
וירושלים.
בין לבין ..התקיים עוד "סוף שבוע בעברית" בג'נבה שבשוויצריה ,בניצוחה של רינה.
בעוד שבועיים נאווה יוצאת לגרמניה ללמד עברית בסמינר של "שבוע ישראל" במסגרת
קהילה נוצרית "אוהדת ישראל".
תכניות נוספות מסוג זה "בתנור" ונספר לכם על כך בזמן אמת!
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עמ' 5

ביום ראשון הקרוב ,ייפתח מחזור נוסף של התכנית שלנו .הפעם עם לא מעט "לקוחות
קבועים".
במשרד :הבעיה המרכזית שלנו ברגע זה ,היא גיוס "מזכירה\רכזת תפעול\ אחראית על
האולפן  -משרה מרכזית הדורשת כישורים מגוונים וראש גדול .לאחר שני ניסיונות שלא
עלו יפה ,אנו מנסים למצוא את האדם הנכון ואילו עד ש ....זכינו במהלך החודשיים
האחרונים לעזרה משרה מטל.
זאת ההזדמנות להודות לשרה על עזרתה הנהדרת ,וגם לענף הבגד שהסכים לוותר על שרה
למשך החודשיים.
ואחרי שרה ,בא אילן בן טל לעזור לנו בשבועות הקרובים ,עד שיגיע הגואל (או הגואלת)!
מזל טוב ! ענבר ,המורה שלנו מהישוב "רתמים" ילדה לפני שבוע וחצי בת .להחלפתה,
קלטנו לפני חודש את מלי (מבאר שבע).
עדיין נעזרים בהרבה סבלנות עד לשובו של אריאל לעבודה מסודרת....
ואילו  3הסוסים הוותיקים :רינה ,נאווה ואנוכי ממשיכים למשוך בעול!
כרגיל ,שלוחות לכל העוזרים שלנו מבין חברי הקיבוץ ,תודות רבות עבור הפגישות
והשיחות המתנהלות באופן תדיר עם ה"תלמידים" שלנו.
על התכניות להמשך וסיכום ביניים של  ,2015בעלון הבא.
שבת שלום מכל צוות "קיבוצימר"
בשם הצוות ,יפתח.
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עמ' 6

אינטרנט ושאר ירקות
לאחר זמנים די קשים שעברנו בחגי תשרי  ,סוף סוף הגיע הזמן של "אחרי החגים"  .לפיכך ,
בשבוע האחרון ביצענו הרבה עבודה ושדרגנו תשתיות וחלק מהציוד האקטיבי ברשת .
מצדנו – החלפנו נתב ושרתי כתובות  ,מצד הוט  -החלפנו את ציוד הקצה שלהם שמוצב אצלנו
וביטלנו הגבלות תמסורת על הקו .זו אגב הסיבה לשיבושים האחרונים שהיו במערכת  ,אשר
בעבורם שלחנו הודעת טקסט לחברים באמצעות מערכת הקהילנט .
להלן לינק לבדיקת מהירות אקראית שביצעתי ברשת כרגע – כעת אנחנו מקבלים את רוחב
הפס שבעבורו אנחנו משלמים – כלומר תמסורת סימטרית של  200מגה ביט לשנייה .
http://www.speedtest.net/my-result/4743866541
הבדיקה בוצעה תוך כדי עבודת הרשת הרגילה  ,ממש כעת  ,ולא בתנאי מעבדה (וזאת על מנת
להימנע מאפקט פולקסוואגן – כלומר מבדיקה שמוכנים לקראתה  ) החברים מוזמנים
לבצע בדיקת מהירות בעצמם  ,באמצעות גלישה לאתר הבדיקות
 http://www.speedtest.netובקשת בדיקה  .בנוסף לשדרוגים שביצענו בחלק החיצוני של
הרשת  ,שדרגנו גם את מהירות העבודה של החברים ברשת הפנימית מ 100 -מגה ל 1000 -מגה
(כלומר ג'יגה)  .מי שברשותו מחשב חדש יחסית (עד שלוש שנים)  ,ומחובר ישירות לשקע
הרשת (ולא דרך נתב אלחוטי כלשהו)  ,יצליח לראות מהירויות גבוהות בהרבה .אגב ,מי שרוצה
לשתף אותנו בביצועי הרשת שמדד מוזמן לשלוח אלי במייל את תוצאות הבדיקה שלו  ,ומי
שעדיין מתקשה מוזמן לפנות אלינו ונסייע לו בכל אשר יידרש  .אני מקווה שביצועי הרשת
היום יספקו את הדרישה הגוברת של החברים לרוחב פס  ,ולא ניאלץ להתמודד עם תלונות
בנושא זה מעכשיו .
שבת שלום דן חנוך
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עמ' 7

איך אפשר שיהיה כאן טוב יותר?!!!
אני יושבת הרבה עם בני המשק שחזרו לקיבוץ כתושבים ,שומרים אנחנו ביחד על ילדינו
הצעירים .אני על הנכדות והם על ילדיהם שבאו בין היתר להיות בקרבת ההורים ולזכות
בעזרתם .צורם לי מאוד לשמוע את הקיטורים בזמן שהם יכולים לתרום הרבה לאווירת ה-
ביחד להתגייס לעזור בחגים .לדוגמא שרה בן שופט שלמרות שלא חיה בקיבוץ אך לוקחת על
עצמה להפיח רוח חיים בחג סוכות והרבה תודה לה על כך .אין כמו הצעירים שיכולים לתרום
הרבה מיוזמתם לחדש ולרענן ולקדם את התרבות כאן בקיבוץ .בעיקר כדי שיהיה לכולנו יותר
טוב .
אשמח לאוזן קשבת -טובה אבריאל

מלגות לימודים לסטודנטים
גם השנה ,שנת הלימודים תשע"ו ,מחלקת המועצה ,דרך קרן דייוויס ,מלגות לימודים בהתאם
לקריטריונים השונים .מועד אחרון להגשת בקשה ה .15/11
יש לעשות זאת דרך אתר המועצה ובהתאם לדרישות המפורטות באתר.
ישנם מספר מסלולים לקבלת המלגה ,רובם לצעירים עד גיל  ,35אך גם מסלולים לתושבי
המועצה המבוגרים יותר.
ניתן וכדאי להתייעץ עם אייל מור יוסף או אוהד רייב לגבי המסלול המתאים והכי כדאי להגיש
בקשה בהקדם כדי להגדיל את הסיכוי לקבל את המלגה.
אילן בן-טל
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חמש שנים של עבודה בקבוץ משאבי שדה

עמ' 8

אוקטובר 2015

שלום לכל החברים.
בימים אלו אני נפרד לאחר חמש שנות ליווי בקבוץ משאבי שדה ו 11 -שנות עבודה ברמת הנגב.
הייתה לי הזכות וההזדמנות להכיר מקרוב אנשים רבים בקהילה ,שליוו ותמכו בעבודה שלי
בקהילה .אנשים מעורבים ,פעילים ונושאים בעול הקיום של מערכת מורכבת ומסועפת כמו
קהילת קבוץ .רבים הכרתי באופן פרטי או דרך תפקיד מסוים.
אני מסיים ונפרד ברגשות מאד מעורבים .מחד קושי להיפרד מאנשים יקרים ומקום עבודה
משמעותי עבורי ,מצד שני הכרה באילוץ של "שעון הגיל" הנושף בעורפנו והצורך לפנות מקום
לצעירים ולדור הבא.
היום לאחר חמש שנים ,נוצר קשר רחב ומשמעותי עם אנשים באופן אישי ,משפחות ,זוגות,
נוער וילדים וכן קשר התייעצות קבוע עם צוות הרווחה ,המרפאה ומזכיר הקבוץ( .למרות
שלחלק מהקהילה אולי אני נראה אורח מהאורחן ,או מקיבוצימר)..
כמו-כן הייתי מעורב במתכונת קבועה לייעוץ למערכת החינוך הלא פורמאלי וכן ליווי קבוע
לילדים במסגרות מחוץ לבית.
במסגרת התפקיד וכחלק ממערכת המועצה האזורית ,נוצרה מתכונת של תיווך ,התייעצות
ועזרה לפי הצורך בגורמים מקצועיים במועצה .אולי לא כל החברים יודעים ,עד כמה מעורבת
המחלקה לשירותים חברתיים בעזרה ,יעוץ ותמיכה לפי הצורך בתחומים שונים ומגוונים
במשאבי שדה.
יש לי הערכה עצומה למערכת הרווחה במשאבי שדה הנושאת על שכמה עומס בלתי רגיל של
טיפול בקהילה בשכבה רחבה של וותיקים .הרבה קיבוצים יכולים ללמוד ממשאבי שדה איך
ללוות ולהתייחס לשכבה הוותיקה.
יש לי תפיסה של מעורבות ללא התערבות .מהמקום הצדדי הזה ראיתי מקרוב את הקושי
והמחיר של ה"תקיעות החברתית" ארוכת השנים ,בניסיון ל"רבע את המעגל" של שמירת
הנשמה של הקבוץ השיתופי ,יחד עם הרצון למצוא נוסחה שתאפשר לקלוט משפחות חדשות
ובנים לקבוץ .משאבי שדה יושבת כיום במקום אסטרטגי של ביקוש ופיתוח מואץ סביב עיר
הבה"דים החדשה ,זו הזדמנות ומנוף אפשרי לביקוש קליטה לקבוץ ולאזור כולו .גם המצב
הכלכלי מאפשר לקבוץ להשקיע בכיוונים של צמיחה והתחדשות .אני יודע שיש מספיק כוחות
וחכמת הקהילה ללכת לכוון שיחדש ויצמיח את הקהילה.
אני מסיים ונפרד בברכה חמה לחברים באופן אישי ולקהילה כולה .אמשיך להאזין ולהתעדכן
גם ממרחק  60ק"מ בניר עוז שבחבל "אשכול".
תהיה אחרי כתובת חדשה שתמשיך ללוות ולהיות כתובת עבורכם לכל הנדרש.
בתודה וברכה
שלמה גולני
עו"ס הישוב
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עמ' 9

נפתח חוג ליוגה למתחילים במשאבי שדה
עם דנית שטימן
שיעורי היוגה האינטגרטיבית משלבים את תנוחות היוגה הקלאסית בגישה דינאמית,
עם תרגולי קונדליני יוגה לפתיחת הצ'קרות ,תרגילי נשימה והרפיה מודרכת .אנו
מתחזקים ומתגמשים ,משפרים את היציבה ,שיווי המשקל והריכוז .אנו מביאים את
הגוף-נפש להעצמה ולאיזון.
שיעורי היוגה מתקיימים בחדר ההפעלה בקיבוץ משאבי שדה
שיעורי יוגה למתחילים יתקיימו בימי ראשון ב.18:30-20:00

שיעור יוגה לניסיון ללא תשלום ביום ראשון  15/11/2015ב18:30
(מתאים למי שלא עסק בפעילות גופנית זמן רב ולמי שיש לו בעיה גופנית וזקוק לקצב
שיעור איטי יותר) המועד עשוי להשתנות בתאום עם המשתתפים .ניתן לקיים קבוצה נפרדת
לגברים בהתאם לדרישת המשתתפים.

שיעורי יוגה למתקדמים מתקיימים כל יום ראשון בשעות 20:00-21:30
(מתאים לבעלי נסיון וגם לבלתי מנוסים עם רמת כושר גופני סבירה)

דנית שטימן  -מורה מוסמכת ליוגה אינטגרטיבית
052-2917353

yogadanit@gmail.com
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עמ' 10

צמחי מרפא  -מההרצאה של גולן מבאר מילכה
השימוש בצמחים לרפוי עצמי ידוע ונפוץ בתרבויות עתיקות וגם בתנ"ך כבר הוזכר "והיה פריו
למאכל ועלהו לתרופה "[יחזקאל מ"ז] ואכן גם במחקר שנעשה בימים בארץ בודקים את
יכולת המרפא של צמחי התבלין ובעיקר את אלו שגדלים במדבר .השימוש בצמחים נעשה
בחליטה .אז איך עושים את זה נכון?!
תחילה שמים את העלים למשך רבע שעה במים רותחים בכלי סגור ,בכדי למצות את מירב
החומרים מהעלים ולא לאבד את הנדיפים .ההמלצה הברורה הייתה שעדיף להשתמש בעלים
טריים ולא במיובשים שמאבדים את מרבית הערכים התזונתיים שלהם.
 עשב הלימונית –נמצא שהוא נוגד סרטן ,ומוריד כולסטרול .למדו על יכולת הריפוי של
הסרטן מכלב שאובחן כחולה סרטן ,שראו שהוא אוכל המון את את עלי עשב הלימונית
בגינה לאחר חצי שנה וכשבדקו אותו התברר שהוא הבריא.
 עלי זית-יכולים להוריד לחץ דם גבוה ועוזרים מאד לשיפור העיכול .חולטים  2-3במשך
לילה עלי זית בכוס מים רותחים מכוסה ולאחר לילה שותים.
 שיבא-צמח מעולה לעיכול לשתות חצי שעה לפני האוכל את החליטה שגורמת לשיחרור
מיצי המרה מחזקת את מערכת החיסון מרגיעה גזים ונפיחות מסייעת לסילוק תולעי
מעיים ,ומורידה חום.
 רוזמרין-מעלה את לחץ הדם ולכן אסור לאנשים שיש להם לחץ דם גבוה להשתמש בו
לחליטה או בבישול .משפר את הזיכרון ,וטוב גם נגד כינים ,מחזק את שורשי השיער
משתמשים בו בחליטה רגילה
 שורש הג'ינג'ר -מגרדים כל פעם קצת מהשורש מבשלים במים רותחים ושותים ,מחזק
את מערכת העיכול והנשימה.
 מרווה רפואית-משפשפים את השינים עם העלה שמנקה ומלבין את השיניים ,החליטה
מקלה בדלקת חניכיים ,עוזרת בהורדת לחץ הדם ,בהסדרת המחזור החודשי וגם טובה
לדלקת גרון ולטיפול בכאבי בטן.
 אזובית המדבר -עשירה בשמן אתרי בעלת ניחוחות המזכירים מנטה אקליפטוס ועוד...
לצמח פעילות אנטי חיידקית ואנטי פטרייתית חזקה מסייעת בבעיות נשימה .
 טימין (או בת קורנית) תרופה בדוקה לשעלת כאבי גרון ועודף ליחה ,יש בה רכיבים
צמחיים טבעיים דמוי אספירין.
 נענע -עשירה בוויטמין  Cהבישול הורס את הוויטמין ולכן עדיף לאכול בסלט ,נוגד
דלקות .
 פיגם מצוי "רותה"-סגולה נגד עין רעה ,נגד תולעי המעיים ונגד חיידקים .מרגיע ,מרפא
שרירים .השמן האתרי טוב לדלקות אוזניים .
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עמ' 11

 בן חרצית-צמח מיובא מחו"ל טוב למיגרנות ולהורדת חום ( הצמח הגדל בארץ רעיל) .
 זוטה לבנה -גדל בר בארץ ,מעולה להקלה בדרכי הנשימה טוב לכוויות מזרז את הרפוי.
 לבנדר-משתמשים בשמן האתרי שלו שמן מרגיע טיפה על הכרית וזה עושה את
העבודה ,מצויין כעזרה ראשונה לכוויות וטפול בפצעים ואפילו מרגיע כאבים בשבר .
 שיח אברהם מצוי –בעל תכונות רפואיות העלים נראים כמו כף יד והם ירוקים וזאת
בניגוד לשיח אברהם שהוא צמח נוי ויש לו עלים בצבע סגול והוא לא צמח רפואי .
פרותיו מדכאים את יצר המין הגברי אך אצל הנשים הפעולה הפוכה .כמו כן הינו מאזן
הורמונלי מצוין לנשים בתקופת המעבר ,שותים את החליטה של הפרי.
 אורגנו-טוב לסלט ולפיצה אפשר להשתמש בחליטה פועל כאנטיביוטיקה טבעית יש בו
כ 2000-חומרים פעילים אנטיביוטים ולכן חיידקים לא מצליחים לפתח עמידות .אך
צריך לזכור שכמו כל חומר אנטיביוטי הוא הורג גם את החיידקים הטובים ולכן גם
בשימוש בצמחים אנטיביוטים צריך לדעת איך להשתמש ומתי!!!
 זעתר(-אזוב) מצוי ,צמח אנטיביוטי מעולה למערכת הנשימה ולמערכת העיכול,
הערבים שותים אותו יום יום בתה.
 הכורכום מהמיובש לא שווה כלום ,לעומת זאת שורש הכורכום -פעיל נגד סרטן מאזן
את בלוטת התריס ןנוגד דלקות .את השורש מגרדים ומבשלים  3דקות .
 הל -עדיף לכתוש בבית את הגרעינים ,טוב למערכת הנשימה ולעיכול .
רפואה שלמה לכולנו
טובה אבריאל
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עמ' 12

המצב בארץ לא טוב מידי יום נפגעים אנשים והמחבלים הם לעיתים קרובות רק ילדים
שמשחקים במשחקים של מבוגרים .והשקט לא נראה בדרך .החורף גם נכנס בסערה במרכז
הארץ גרם להפסקות חשמל והצפות ,ולעומת זאת אלינו הגיע בשקט ובעוצמה פחותה בהרבה.
אבל העיקר שהגיע!!
ברכות לאביבה פישר וכל המשפחה לחתונת ענבר לבח"ל בת-חן .
ברכות לטובה אבריאל לכבוד חתונת נכדתך הראשונה ,הבת של נועה ויואב ,שקד לבח"ל עופר,
,
אוטובוס כמעט מלא יצא לטיול בכרמל במגמה לבקר את הארמנים .היו בואדי ניסנס ,אכלו
קצת וביקרו בכנסייה ארמנית קטנה .פגשו אשה העוסקת בקרמיקה ארמנית ועוד ..הסתובבו
ולבסוף הגיעו לעתלית ויצאו לדרך חזרה .בדרך שמעו על הארמנים וההיסטוריה שלהם.
אחה"צ התכנסו הוותיקים במועדון ושמעו את גלעד בן-טל על :הוליווד והנקודה היהודית.
היה מעניין ומיוחד בנקודת הראות הזאת .בהרצאה ,הראה גם קטעי סרטים לחזק את
התאוריה שלו .בשמונה וחצי בערב הייתה הזמנה לציבור לבוא לחזות בסרט – מיתה טובה-
שהוא סרט טוב אך עצוב מאד.
ביום ד' יצאנו לרביבים להצגה הראשונה של העונה ושמה – "הפושעים החדשים" בהופעת
התיאטרון הקאמרי .ההצגה נכתבה ובוימה על ידי עדנה מזי"א .המשחק היה טוב וההצגה
נחמדה עם הרבה הומור על אשה שפותרת את בעיותיה הכלכליות על ידי פתיחת עסק חדש.
מועדון מופת לוותיקים ולשאר המעוניינים כבר פועל במרץ .הוותיקים נפגשים  3פעמים בשבוע
ביום ו' בתשע בבוקר נפגשו במועדון ושמעו מ-נח על פרשת השבוע וכמובן היה כיבוד.
יום ראשון התחיל עם רוחות חזקות רעמים וברקים וגם גשם וכך פתחנו את העונה ב 13-מ"מ
גשם נקווה להמשך טוב...
הטיול לפתחת ניצנה נדחה! (בגלל הגשמים ומזג האוויר).
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עמ' 13

במועדון התקיימה הרצאה של גולן מבאר מילכה על צמחי מרפא (כתבה של טובלה בגוף
העלון) בהרצאה ניתנו לאנשים צמחים המתאימים לחליטה ושתיה וניתן הסבר על כל צמח
מבחינת פעילותו הרפואית עם המלצות מה ולמי מותר ,ולמי אסור .ההמלצה העיקרית היתה
להשתמש בחליטה של עלים טריים מהגינה ולא עלים מיובשים מהחנות או בשקיות התה
שמאבדים את רוב ערכם התזונתי ביבוש.
מפגש ותיקים נוסף התקיים עם חזי השוטר הקהילתי על בעיות הביטחון האישי .הנוכחים
שאלו הרבה ונשארו עם הרבה שאלות .הוא הסביר שבמועצה אין משטרת-נוער ולכן בעיות
הקשורות בנערים מופנות למשטרת דימונה ובכל מקרה ההמלצה שלו היתה בכל חשש רציני
להתקשר ל ,100-המשטרה כבר תעביר את הפנייה לטיפול המתאים במהירות.
באסם התקיים טכס לזכרו של יצחק רבין ז"ל 20 .שנה כבר עברו ובכל זאת בכל שנה עולות
שאלות ותהיות רבות על המדינה כיום ומה היה אם...
יום ב' אחה"צ במועדון התקיימה הרצאתו של יגאל ממדרשת בן-גוריון ,על איי גלאפאגוס בו
פיתח דארווין את תורת האבולוציה .החיות חיות שם בגן עדן ,יש מספיק אוכל לכולם ואין
אויבים טבעים כך שהם גדלות ללא הפרעה .אינן מפחדות מאדם ולכן ניתן להתקרב קרוב
מאד.ויש שם מינים מיוחדים כמו הפינגווינים שגדלים שם למרות שאין שם שלג .העונשים
למי שמפריע למנוחת החיות או שאינו הולך במסלול אחרי המדריך או אפילו מעז לקחת משהו
מהמקום קשים מאד .היה מרתק.
וביום ג' ראינו סרט במועדון " ,חמש עד שבע" .היו שהבינו לא נכון וחיכו בחמש לסרט ...לא
נורא ככה הם הגיעו בזמן למסיבת יום ההולדת.
והגשם ממשיך .ביום שלישי השבוע ירדו  8מ"מ גשם והגענו ל 22 -מ"מ .חג המעלות וגם
העלייה למצדה של כיתה ז' נדחו בגלל מזג האוויר.

שבת שלום לכל בית משאבי שדה

