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עמ' 2

מה בעלון:
מחשבות ומשפטים חשובים שאספתי בחיי  /פבלו זקס.
ענף הרכב-סיכום סוף שנה  /2015לולו טלמור
וולפאנג על המפגש עם אורי יזהר
טריאתלון /לולו טלמור
הם/סטריקו
בסיבוב /אילן בן טל
תחזית תרבות מועצה-ינואר 2016
מהנעשה בישובנו
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עמ' 3

מחשבות ומשפטים שאספתי בחיי שנראים לי חשובים.
נאמר ע"י פבלו אחיו של יעקב זקס ענבר בעת שהופיע בפני הוותיקים במועדון לחבר
השקט  ...לפעמים שווה יותר מאלף מילים.
ילדים רוצים לגדול מהר והמבוגרים מתגעגעים לילדות
אנשים מסכנים את הבריאות בשביל כסף ואחר כך מוציאים אותו כדי להחזיר לעצמם
בריאות.
למען העתיד יש השוכחים את ההווה ונשארים בלי זה ובלי זה.
אין הרגשה טובה יותר מלהיות אהוב וממלאה יותר מלאהוב.
היקר בחיינו זה לא מה שיש לנו  ,אלא מי איתנו.
עשיר הוא לא מי שיש לו יותר  ,אלא מי שצריך פחות.
הכסף קונה הכל ,פרט לאושר.
מראה חיצוני מושך ,אבל אישיות כובשת.
מי שלא מעריך את ה שיש לו ,יגיע יום שיצטער על אובדנו
אם אתה רוצה להיות מאושר ,דאג להעשיר את מי שלידך.
אם אתה רוצה לקבל ...תן.
הקף עצמך באנשים טובים ותהיה אחד מהם.
זכור לפעמים זה שצפית ממנו מעט הוא זה שיתן לך הכי הרבה.
אל תקלקל את ההווה בגלל עבר ללא עתיד.
אפילו עם דמעות בעינך מצא את הכח לחייך ולומר "אני בסדר" .כי אתה אדם חזק.
הרע מאחורינו .הטוב יבוא .תאמין זה תלוי בך  .זה אפשרי.
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עמ' 4

טריאתלון
לפני שבועיים התקיימה באילת תחרות אליפות הארץ בטריאתלון ,שסגרה את העונה .גם
קבוצתנו לקחה חלק בתחרות עם ייצוג של  43חברים ,ילדים ונוער .מהשעה  06.30ועד 14.00
הוזנקו כ 1400-משתתפים! מזג האוויר היה קריר עם רוח פרצים .מהקבוצה ,כולם סיימו חוץ
מבחור צעיר שהשתתף במקצה העלית!
עלו על הפודיום לפי קבוצות הגיל :במקום השני ,השלישיה המעורבת גאולה מאיר ואליעזר.
מישל במקום השלישי (מתוך  150מתחרים!) ולולו מקום שני.
יש לציין גם את בני המשק ,עובד חקלאי ואיתי ש ורק שלקחו חלק ,ותפסו את המקום הרביעי
במקצים שלהם.
מהראשון לינואר ועד סוף מרס אפשר להצטרף לקבוצה הבוגרת .נא לזכור שהטריאתלון
מוסיף "המון" והספורט בכלל הפך "לתרופה" לכל המחלות והמכאובים! צריך רק התמדה
ונחישות והשמיים כבר לא הגבול! להצטרפות פרטים והסברים אצלי.
שבת שלום לולו ט.

ברכות למנצחים
בחנוכיאדה שהתקיימה בערבה התחרו בכמה ענפי ספורט ומרמת נגב השתתפו בכדורסל
וטניס .כיתה ו' זכתה בכדורסל ובטניס אמיתי סטיב זכה מקום ראשון ובטניס למתחילים זהר
שגב מקום ראשון .כל הכבוד!!
עומר גולדמן ,יהב שגב ומיתר צמח שחקני קבוצת קט-סל א' זכו בטורניר סטריט בול דימונה
במקום הראשון .בו השתתפו  12קבוצות בשכבת גילאי הקטסל (כיתות ה' -ו') .מדובר על
משחקי  3על  3על סל אחד ,וחוץ משלישיית רמת-נגב התמודדו בטורניר קבוצות מדימונה,
מירוחם והאזור .מיתר ,עומר ויהב ניצחו את כל המשחקים ובסיום קיבלו מדליות וגביע.
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עמ' 5

את העילה למפגש של הפעם יכול לראות רק מי שעושה את הסיבוב עם כיוון השעון .קצת אחרי הדרך שעולה לבריכת
השחי יה ,באמצע העליונת הקטנה ,בכיוון דרום מזרח ,למשך כעשרה מטרים ,מבצבצים קצוותיהם של שלושה מבנים
הנראים לולים .מי שהולך בכיוון השני לא יוכל לראותם .אם תלכו כשמחשיך שלושה פנסים יאירו מרחוק.
התפלאתי ,איך הגיעו שלושה לולים לאמצע המדבר? מי שם אותם שם? למי הם שייכים? פגשתי את פסח ,תושב
ירוחם ,כבר לא ילד ,עולה מחבר העמים ומנהל את הלול שלנו שבאזור משרדי המועצה .פסח אמר שזה של קורניש
אבל שאשאל את סשה (רדין) הוא מנהל גדול .סשה איש גדול ,מייד רואים ,הוא גם מנהל גדול .הוא מנהל הרבייה של
חברת "אפרת" במחוז דרום .במסגרת הזאת הוא אחראי על הלולים שלנו שליד המדגה ,על הלולים שלנו ליד המועצה
וגם על הלולים של טללים שהטרידו את מנוחתי בזמן ההליכה בסיבוב .כולם לולי רביה בשותפות עם חברת אפרת.
קבוצת הלולים הגדולה מאחורי החוחובה ,בשטח שפעם היו בו זיתים ,היא לולי פיטום .גם הלולים הישנים שבתוך
הקבוץ הם לולי פיטום ואת כל לולי הפיטום מנהל רונן .לולי הפיטום הם בשותפות עם חברת קורניש אבל סשה טוען
שבעצם הכול זה אותה חברה ,חברה שנקראת א.ת – אמבר תנובה ,המאגדת את אפרת ואת קורניש.
כזכור חוק ההסדרים שנדון בכנסת בחודש האחרון ניסה לנתק את מה שנקרא האינטגרציה בענף הלול ,החיבור בין
רביה – גידול – שחיטה .מחאת המגדלים הביאה לפשרה בה התחייבו מגדלי העופות להוריד את מחיר הפטם בשקל,
מתוך ציפיה שמחירי העוף בשוק ירדו .לזמן קצר אכן הם ירדו אך לאחרונה חזרו לעלות .תהיתי שמא תנודות אלו
משפיעות לרעה על הענף .סשה צוחק את צחוקו המתגלגל ואומר שימשיכו לאכול עוף וככול שענף הפטם יגדל כך
ימשוך למעלה גם את ענף הרבייה .נאחל שכך יהיה.
תמיד טוב לסיים באופטימיות ,ולהיזכר בימים עברו ,כשהלול היה קטן בהרבה מגודלו היום ,המקצוענים היו חנה'לה ובן
ציון שהביאו להצלחות גדולות שזיכו אותנו בפרס קפלן.

אילן

סטריקו

לתשומת ליבכם !
איני נוהגת לאכול בחדר אוכל לעיתים קרובות
הסיבה העיקרית היא שבזמן שאני אוכלת ניגשים אלי חברי משק עם שאלות \ בקשות בענייני עבודה
בנוסף ,מתקשרים אלי לנייד בשעות "לא שגרתיות" (..ולא בנושאים דחופים שאינם סובלים דיחוי).
אני מבקשת שתיקחו לתשומת ליבכם שיש שעות עבודה מסודרות במשרד
ובזמן הזה ניתן לקבל ממני שירות נהדר ובדרך כלל מלווה בחיוך גדול
כדאי לכם ):
תודה ,נאווה אשל ,קיבוצימר
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עמ' 6

וולפאנג על המפגש עם אורי יזהר
וולפגאנג ,תלמיד קיבוצימר וותיק כתב מספר מילים על המפגש המיוחד עם אורי יזהר ,אחד
מ"ידידי קיבוצימר" הקבועים
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עמ' 7

ענף הרכב-סיכום סוף שנה 2015
צי הרכב השתדרג לאחר שמכרנו את אחרון המי צובישים בתחילת השנה ועברנו להשתמש
בג'טות של חברת פולקסוואגן .רכב זה מאוד אמין והנסיעה בו נוחה מאוד .מכיוון שכבר לא
מייצרים אותו יותר בדגם ה 1600-עברנו לקנות רכבים של חברת קאיה.
בסה"כ ניקנו השנה  4רכבים :רכב נוסעים  ,22ניסן טידה  ,7קאיה  23ו 38בהוצאה של 353,000
ש"ח .עד סוף החודש נמכור את הג'טה  34שכבר עברה  220,000ק"מ.
בצי הרכב יש  16רכבים שמשרתים ציבור הולך וגודל ויש ימים שקשה לקבל מכונית מרוב
לחץ .בוועדת רכב נדון באם יש צורך להוסיף עוד רכב ב .2016-ישנם עוד כמה סעיפים כמו
קנסות על מהירות מופרזת ,קבלת כפתור בתשלום ,התנהגות בלתי נאותה של נהגים בתוך
הרכב ,הפעלת התקנון במקרה של תאונות (תשלום השתתפות עצמית) ועוד ..שנדון בהם.
בשבוע שעבר הקפאנו כפתור של נהג שהסיע כלב ברכב.
נושא הניקיון (או הלכלוך) בתוך הרכבים ייבדק וכבר יש כמה רעיונות כדי לפתור את הבעיה
ולהגיע למצב יותר טוב( ,תלוי כמובן ברצון הטוב של כל המלכלכים).
אני מזכיר שכל מי שיש לו כפתור ואינו חבר ,כפתורו הוא על בסיס מקום פנוי ,דרך המחשב של
ארון המפתחות .ההזמנה היא ליום אחד בלבד! מי שירצה להזמין יותר ימים יתאם עם ורד
הסדרנית .תודה
בתקווה לשנה טובה יותר ונסיעה חלקה עוד יותר טובה!
שבת שלום לולו .ט

בקשה מהמרפאה במועצה
אנא כאשר הנכם מקבלים הודעה טלפונית מהמוקד הארצי
על תור לרופא מקצועי במועצה -אל תבטלו את התור.
אל תקבעו תור באינטרנט לרופא מקצועי במועצה,
זה גורם לבעיות במערכת.
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עמ' 8

תודה !
ברצוני להודות לכל צוות המרפאה על שירות נעים וחמים 
בתקופה האחרונה אני נוהגת לפקוד את המרפאה
לעיתים קרובות
בכל פעם שאני מגיעה לשם ,אני חושבת לעצמי כמה לא
ברור מאליו השירות שאנחנו מקבלים
נכון ,לפעמים יש עיכוב ומחכים יותר מהרגיל ..אבל אתם מעדיפים
לנסוע לבאר שבע?
אז שוב תודה לכל מי שעובד\ת במרפאה
נאווה אשל

הם
הם בטוחים בצדקת הדרך.

ישמע העולם כולו (ויראה)

הם בטוחים במעשיהם.

מדינת ישראל ,מדינה "נאורה".

הם בטוחים זו דרך האל

מדינת ישראל" ,דמוקרטית" ו"צודקת".

הם בטוחים בעצמם.

אמר פעם ראש הממשלה

ממה הם פוחדים?

"ישראל היא "מגדלור" באזור החשוך שלנו"

ממי הם פוחדים?

חברים יקרים ,קצת ענווה ,קצת צניעות.

נהפוכו!

אל פחד ,אתם הרוב.

סטריקו
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עמ' 9

תחזית תרבות רמת נגב ,ינואר 2016
6.1.16
הצגת מנויים "חשמלית ושמה תשוקה" ,תיאטרון הבימה , 21:00 ,אולם גולדה קבוץ רביבים
ממחזותיו הגדולים של המחזאי האמריקני הנודע טנסי וויליאמס ,שאינו יורד מבימות
התיאטרון בעולם ,מאז הוצג לראשונה ב 1947-וזיכה את מחברו בפרס פוליצר היוקרתי.
בלנש ,יפהפייה דהויה ,משכילה ,נוירוטית ובעלת גינונים אריסט וקרטיים ,מגיעה לבית אחותה,
סטלה .היא נדהמת מן הדירה הדלה ,מהשכנים הקולניים ומסטנלי ,בעלה המחוספס של
האחות .כשנדמה לבלנש שמצאה בין חבריו גבר שמוכן לפרוש חסותו עליה ,סטנלי מחבל
בסיכוייה ,כשהוא חושף פרטים על עברה המפוקפק .המתח בין רגישותה השבירה ,לבין
כוחותיו היצריים -ארציים של סטנלי ,מגיע לשיאו הנורא בלילה בו סטלה הולכת ללדת את
תינוקה והם נשארים לבדם.
כרטיס במחיר  ₪ 70לרכישה באתר המועצה ,ובערב המופע בקופה במחיר .₪ 75
12.1.16
תיאטרון הילדים במדרשה "קברט סלים ומזוודות" ,תיאטרון פופיק בשעה  17:00באולם
מורשת בן גוריון ,מדרשת בן גוריון  .כרטיס במחיר  ₪ 25לרכישה באתר המועצה.
12.1.16
סרט "החופשה הסקוטית שלי" , 21:00 ,אולם גולדה  ,רביבים
דאג ואייבי כבר לא חיים ביחד ,אבל כדי שלא ל חשוף את הפרידה שלהם ביום הולדתו
ה  75-של אביו של דאג ,הם נכנסים יחד למכונית יחד עם שלושת ילדיהם לחופשת קיץ אחרונה
אצל סבא בחופי סקוטלנד יחד עם המשפחה המורחבת .גם במשפחתו העשירה של גאווין ,אחיו
המצליח של דאג ,לא הכול כפי שנראה ,וכך חופשה משפחתית כפויה שכל אחד רק רצה לעבור
בשלום ,הופכת לשבוע בו כולם מסתירים מכולם הכל ואילו הילדים ,שנמאס להם להעמיד
פנים ,מחליטים לעשות מעשה.
כרטיס במחיר  ₪ 20לרכישה באתר המועצה .
15.1.16
ששי ציוני – החברה הישראלית בין רצח רבין להתנתקות ,בשעה  9:30אודיטוריום שפרינגר,
מדרשת בן גוריון
"אין לי ארץ אחרת "..מפגש המשלב הרצאה ושירה על החברה הישראלית עם איזי מן ,ולצדו
המוסיקאי גדעון אפרתי עם עיבודים מרעננים לקלסיקות ישנות וחדשות ,בביצוע סולנים
והרכבים צעירים ובוגרים של המועצה האזורית רמת הנגב.
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עמ' 10

עוד לא הספקנו לחכות לקוות ולצפות והנה הוא הגיע במפתיע השלג!! טוב אז לא ממש אבל
דומה .בשבוע שעבר ביום ראשון על הבוקר רעמים ,ברקים וטפטוף .יותר מאוחר -גשם קצר
ורגיעה .אחר הצהריים שוב סערת ברקים ורעמים חזקה וטפטוף קל .זה אצלנו אבל מסביבנו
ה הרים ליד הלולים התכסו כולם בלבן של ברד ,וכל הכביש מצומת הנגב עד המשק היה טור
ארוך של מכוניות ,סקרנים וצלמים וכולם נהנים מלובן המדבר .בכביש הכניסה שיטפון
והזרימה היתה יפה ,בוואדי היתה התרגשות רבה ,ורבים יצאו לראות את המתרחש .אז מי
אמר שמשעמם אצלנו .הברד נמס ונעלם לאיטו רק לאחר יום.
ברכות והרבה מזל טוב להורים חיים לובנטל ויעל ,לסבתא דרורה ולכל המשפחה המורחבת
לחתונת הבן והנכד דותן עם בח"ל שירה.
בשבת ב 11-בבוקר מסיבה במועדון לכל המשק והפעם להולדת רוז הבת של ג'ינה המטפלת של
זלדה .רבים באו לחגוג  ,חברים של האם הכינו לכבודם מצגות בסגנון הודי.
יום א' ערב חג החנוכה .ילדי גן רותם חגגו את חנוכה בגן והצטרפו בהמשך לשאר הילדים
שיצאו מהזוגון בתהלוכת למפיונים צבעונית והגיעו לכיכר הקהילה .ביחד עם חברים
שהתאספו במועדון אכלו מרקים שהכינו חברות מהמשק כאשר משפחת גולדסמן לדורותיה
הדליקה את הנר הראשון ,שרנו שירי חנוכה בליווי המאסטרו מרסלו שגם הצליח להרקיד את
הקטנים בנגינתו ובסוף נפתח החג רשמית עם ה סופגניות ...הייתה קצת אי בהירות לגבי השעה
של האירוע ולכן עוד הגיעו מספר אנשים בשעת החיסול והתבאסו!! המארגנים גם הצטערו
והתנצלו.
חנוכה יום ב' ,הוותיקים התכנסו עם מרסלו לשירי חנוכה ,ולסופגניות בעוד ילדי הזוגונים
התכנסו לארוחת חג חגיגית בזוגון.
יום ג' ילדי ז -ח יצאו לטיול של שלושה ימים לסובב מכתשים ,הטיולים היו מאתגרים ובעיקר
מוטיב הקור היה מאד דומיננטי ולאור העובדה שהיה צפי לקרה .השכירה המועצה שק שינה
נוסף לכל ילד  .הילדים שכולם ישנו באוהלים חזרו בריאים ושלמים מהטיול.
במקביל יצאו גם ילדי כיתה ט' לטיול שלושה ימים באזור אילת מזג האוויר היה נעים לקינוח
צללו בים סוף .נהנו ,והתמונות יפות!!
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עמ' 11

ביום ג' בצהרים פעילות בנושא סרטים נעשתה לזוגונים שנהנו מכך מאד .בערב הודלק הנר
השלישי של חנוכה על ידי משפחתו של צביקה עובדיה בחדר -האוכל ,שקושט כבר בתחילת
החג בויטראזים המרשימים של גנדי ז"ל .מרסלו ניגן גם הפעם ואוכלי ערב יום שלישי נהנו
מאוירת החג ומטעמי החג לביבות וסופגניות .לבסוף הילדים שרו חזק והסביבון הגדול ירד
וחילק מממתקים לילדים המרוצים.
ביום רביעי התכנסו הוותיקים לשמוע את סיפורי משפ' זקס -ענבר מפבלו האח של יעקב
ענבר .זה נוגע ללב....
הילדים הוזמנו באותה שעה לתהלוכת למפיונים חוזרת מהמועדון לזוגון ולמשחק חנוכה,
באיזור הזוגונים חיפשו זוהרים בחושך ולאחר מכן בנו בעזרתם את בית המקדש מחדש.
בגלריית הגבעה תערוכה של ציורים מציירים שונים כולם מהקיבוץ שלנו( .דליה ו ,.פושי פ,.
חנה ג ,.קמילה ב ,.סטריקו ש ,ענבל ש ,.אריאל א ,.מנדל ד ,.רונית ש ,.הלנה ד ),.יש מה
לראות ומומלץ להזדרז ולבקר לפני שתיסגר התערוכה.
מיום חמישי החל פסטיבל צלילים במדבר שנמשך עד יום ראשון .ההופעות היו טובות.
ביום שישי בבוקר נסעו ילדי הזוגונים להצגה קונצ'רטו לליצן במסגרת הפסטיבל ,צחקו
הרבה .בחלק האחורי של האולם ישב סטריקו והנכדה שלו .כשנגמרה ההופעה והילדים יצאו
הם דיברו בעיקר על הליצן .וכשהשיחה הייתה בעיצומה ,הוא הרגיע אותם בקריאה  -מה
אתם מתפעלים ? אני הייתי הליצן .בין חברים כולם היו מבינים שהוא סתם אמר כדי להרגיע
אך הילדים קלטו את זה אחרת ולא רק שלא הפסיקו לדבר על הליצן והכריזו  -אנחנו יודעים
מי שיחק את הליצן זה סטריקו שלנו!!!
בימי ראשון ושני עקב הגשמים בוטלו טיולי יום של חנוכה לילדי א-ו ,עד עכשיו הצטברו לנו 53
מ"מ ונראה לפי הקור והעננים שירד עוד .בינתיים ,כבר רואים ירוק ואת תחילת הפריחה
והתעוררות הצמחים.
יום ב' אילן בן -טל נפגש עם הו ותיקים והסביר על ביטוח הסיעודי שהיה קיים לחברי המשק
עד  2014מאז הסתי ים הביטוח הסעודי הקבוצתי ומחירים ליחידים עלו באופן משמעותי ולכן
לאחר התייעצות עם חברה חיצונית הוחלט ללכת לכיוון פתיחה של קרן מיוחדת לטובת
הביטוח הסעודי לשם כך הוכן תקנון מיוחד במשק שמסדיר את התנאים לקבלת הביטוח אך
עדיין לא אושר סופית וגם נפתחה המגירה המתאימה בקרן המילואים אך עדיין לא הוכנס
הכסף לשם .התהליך אמור לתפוס תאוצה ברגע שהמזכירה החדשה ענת מאור תיכנס לעניינים
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עמ' 12

ביום ד' הרצה לוותיקים על המזר חיות והקולנוע הישראלי גלעד בן טל .התחיל באיש
המעברות -סאלח שבתי והמשיך באחרים שהיו קרובים יותר .כרגיל היה מעניין.
ביום ה' במפגש הוותיקים השבועי שמעו על פילון האלכסנדרוני .מה שהיה מיוחד ולרבים
חדש.
ברכות לנעמי ואליעזר בן סעיד והמשפחה לכבוד הולדת הנכדה ,נינה ,בת לרן ואוה.
ברכות לסימה קוברסקי לגיוסה לצה"ל ,שיעבור לך השירות בחיל המודיעין בקלות ובהנאה.
התקיים מפגש נוסף הפעם לכל מי שמעוניין בנושא הקהילנט ,נראה שיש לנו כלי שראוי
להתחיל לנצל אותו ,אם בפורום שניתן דרכו לפרסם הודעות ועדכונים וכן לפתוח קבוצות של
בעלי עניין משותף כמו אומנות ,ניתן לשים תמונות או להגיב על נושאים הרלוונטיים לציבור
במשק וגם בכלל .בקיצור נשמע נהדר  ,אז בעיקר רצוי להתחיל בהתקנת האפליקציה בפלאפון,
ודרך האתר של המשק להכנס במחשב לקהילנט להרשם ולשים קיצור דרך ולהתחיל
להשתמש.
ביום ד' במועדון ערב מוסיקה .המנחה הייתה ג'ניה שניגנה על אורגן גדול נוסף לה היה מנגן
בבללייקה  -אלכסנדר .עסקו במוסיקה קלאסית אחר בקטעים מוסיקליים שונים ולבסוף
במנגינות רוסיות .זה היה ערב באיכות גבוהה ומהנה מאד.
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