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עמ' 2

ה עלון הבא יוקדש לזכרו של חברנו צבי (אלסטר) אלמוג
יהי זכרו ברוך

ביתנו שרוי באבל כבד.
אנו אבלים עם המשפחה על מותו
של חבר נו היקר צבי (אלסטר) אלמוג ז"ל
שנפטר ב 5.8.2020-ט"ו באב תש"פ.
בית משאבי שדה

מה

בעלון:

משולחן המזכיר /אלי אלישע
שכבת סחלב מסיימים י"ב  /ראיינה רוני גולדמן
חינוך /טובה אבריאל
כל הארץ דגלים דגלים /...איתי שביט
מרפאה /צוות המרפאה
החוג לספרות /טובה אבריאל
ענף הרכב –חצי שנתי /לולו טלמור
הדשא של השכן /דובי אשל
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עמ' 3

משולחן המזכיר
בשם מזכירות משאבי שדה אנו משתתפים בצער המשפחה על לכתו בטרם עת של
חברינו  -צבי אלמוג  .איש רב פעלים שתרם רבות למען קיבוצינו .הוביל מהלכים
משמעותיים בחיי הקיבוץ איש כלכלה וחברה  ,איש שניהל ענפים ושימש גם
כמזכיר קיבוץ.
יהי זכרך ברוך.
זהירות קורונה
נגיף הקורונה מלווה אותנו והולך אתנו כמו צל .אסור לנו להקל ראש ועלינו לנהוג בזהירות
יתרה  .חלילה ויקרה שהוא יתקרב אלינו יתר על המידה כי אז הפגיעה עלולה להיות קשה ,הן
במערך החיים והן במערך הכלכלי .גם כיום מבלי שהקורונה פגעה בנו פיזית ,נפגענו בכיס ,
פיסקה בנושא חדר האוכל בהמשך הכתבה .
הקפדה על היגיינה  ,שמירת מרחק ומסכות יעזרו לנו להמשיך באורח חיים רגיל.
חשוב להודיע למרפאה ולאיתי שביט במקרה של כניסה לבידוד  ,ניתן להתייעץ אתו בכל
התלבטות בנושא הקורונה.
פרסום ברבים
בימים האחרונים רעשה האדמה ונושא ניהול החינוך העסיק את כולנו ולא נתן לנו מנוחה.
היו השתלחויות מיותרות  ,נאמרו דברים שלא היו צריכים להיאמר ובטח לא קבל עם ועדה.
פעם כשחבר רצה להביע את מורת רוחו היה כותב ומפיץ בתאי הדואר  ,כיום נכנס דבר חדש
"הקהילנט" -חשוב לקיים דיון מעמיק כיצד ואיך עלינו להשתמש בכלי זה באופן תרבותי
וחברי  ,לא להפוך את הקהילנט לכלי אכזרי והרסני.
נכתבים שם דברים שהם שיימינג וגורמים עוול לחברים איתם אנו גרים ,ושהם חלק מאיתנו.
יתרה מזאת הפרסום מגיע לאנשים שהם מחוץ לקהילה וזה מגיע לכל מיני אנשים שלא היינו
רוצים שיגיע אליהם.
חינוך – גיל הרך
מזה כשנתיים ניהלו את מערכת החינוך בגיל הרך  ,שי אסא (ענבר ) והילה ענבר .כל אחת עבדה
בחצי משרה  3 ,ימים בשבוע כל אחת .יחד הן נתנו .100%
הן ניהלו את המערכת ביד רמה ובצורה מקצועית בימים אלו נעשו שינויים בניהול  .עקב
צמצום בתי הילדים.
שי לקחה על עצמה את הניהול  ,מאחר ונסגר בית ילדים אחד היקף המשרה ירד  ,ולכן תנהל
אותו לבדה ב 80%משרה .הילה תמשיך לתת ייעוץ מקצועי לשי ולצוות החינוכי .
הילה תסיים את תפקידה בניהול המערכת וכאן המקום להודות לה על תרומתה הרבה
באיכפתית ומקצועיות במשך כל התקופה.
רעש אדמה הורגש בחצר הקיבוץ בדרגה  6בסולם ריכטר
בתקופה האחרונה חשנו אי שקט חברתי ועברנו טלטלה שזעזעה את השקט אליו הגענו .

מבין משאבים מס'  ,2247י"ז באב תש"פ 7 ,אוגוסט 2020

עמ' 4

לפני שנתיים אז נעזרנו ב"רפי נשיא" מה שיצא מזה ,כל אחד ישפוט על פי הרגשתו.
אני לא פוסל להיכנס שוב לתהליך של קירוב אחד לשני ,יתרה מזו באם יש בנינו אדם מבין
החברים  ,תושבים  ,בנים ,שרוצה לקחת ולהרים תהליך חברתי לחיזוק היחד ,הינו מוזמן כעת
להגיע ,לעזור ליצירת חברה עם סיפוק ,הרגשת שייכות ורצון להיות חלק מהבית הזה חברה
שתדע לקבל אחד את השני עם חיוך וגאווה.
אני פונה לכל אחד ואחת אם יש לך את זה  ,ורוצה לקחת אז זה כאתגר לבניית חברה מגובשת
אז אל תהססו לפנות אלי ואשמח לכל פנייה.
גבעה צד מערבי
השבוע התחילו עבודות הגינון בצד המערבי  ,העבודות יתבצעו ע"י קבלן שירשת את השטח
וישתול את הדשא ,יש תאריך סיום ה 12/8/2020-נקווה שהקבלן יעמוד ביעד שסוכם.
לכל הדיירים הנכם מתבקשים לשתף פעולה  ,לא להחנות רכבים למעלה בגבעה ולהישמע
להוראות.
גבעה צד מזרחי
אנו מחפשים אדם שיוכל לטפל יחד עם שי זינדרמן בהרחבת הבתים  ,תפקידו יהיה עזרה לשי
זינדרמן  ,שיהיה כתובת וקשר עם הדיירים .עדיפות לאחד שאינו מרחיב על מנת למנוע
אינטרסנטיות.
לגבי השאלה  ,מתי מתחילים – תקווה שעוד החודש יתחילו העבודות .
חדר האוכל
עקב ההפסדים הגדולים של כפר הנופש באחזקת חדר אוכל נוצר מצב של חוסר כדאיות
כלכלית  .חדר האוכל הוא מוסד חיוני שבלעדיו תהיה פגיעה קשה בציבור  ,אי לכך אנו
נאלצים לנקוט בצעדים שהשלכותיהם יפלו על הקהילה.
השבוע עלו מחירי הארוחות בחדר האוכל ב 25%-העלאה זו תמומן ע"י הקהילה  ,כך שהחבר
ימשיך לשלם כפי ששילם קודם.
את ההפרש הקהילה תממן ,אך ורק לחברים שיאכלו בחדר האוכל בגובה הסכום המקסימלי
המגיע לאדם ליום .ההטבה זו תהיה לחברים ובנים בהסדר  .מעבר לזה התשלום יהיה
בתוספת ההעלאה.
אנו בודקים אפשריות שונות להמשיך ולהחזיק את חדר האוכל כי התוספת שהקהילה תצטרך
לשלם היא כ 700,000-לשנה  ,שעד עתה נחסכו מהקהילה עקב פעילות כפר הנופש .
אסיפות
הנחיות רשם האגדות לעניין כינוס אספות כלליות.
הימנעות ככל האפשר מכינוס אספות כלליות  ,במקרים דחופים כינוס באמצעים טכנולוגיים
א .ככלל ,יש להימנע בימים אלה ככל האפשר  ,מכינוס של אספות כלליות.
ב .במקרים דחופים המפורטים להלן ,בהם נדרשת החלטה דחופה של האסיפה הכללית
ניתן לכנס אסיפה כללית באמצעים טכנולוגים.
 .1אישור תקציב.
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עמ' 5

 .2אישור דוחות כספיים.
 .3החלטה דחופה על קבלת חבר  ,הנדרשת לצורך אישור עסקת מקרקעין.
חוזה שכירות
בחודש אוגוסט מסתיימים חוזי השכירות  ,טלי פרסמה מספר פעמים ובקשה להגיע אליה על
מנת לחדש את חוזה השכירות .מספר לא מועט של דיירים טרם עשה זאת .
הנכם מתבקשים לסיים את חתימת החוזה לשנה הבאה בהקדם.
טלי משקיעה מזמנה שעות וימים ומחכה לכם ואינכם מגיעים  ,יש לתאם מראש עם טלי זמן
הגעה .מי שלא יסדיר את החוזה עד סוף החודש יוזמן לבירור.
שבת שלום,
אלי אלישע

שכבת סחלב מסיימים י"ב
שכבת סחלב ילידי  2002הם שכבה קטנה ,שמונה בסך הכל  4בני ובנות כיתה .במהלך השנים
חלו הרבה תנועות במבנה של הקבוצה ובשנים האחרונות הילי בן חיים ,שי מוריוסף ,תמר
פרחי ואורן שחם מרכיבים את הקבוצה .שאלנו אותם קצת שאלות לגבי החיים בקיבוץ
בשנים האחרונות וגם קצת על העתיד.
אז איך היה הקשר שלכן עם הקיבוץ בשנים האחרונות?
תמר -יש לי הרבה חוויות חיוביות ומעצבות ממערכת החינוך ומהתנועה ,רוב הקשר שלי עם
המערכת היה דרך התנועה.
הילי -לא ממש היה לי קשר עם הקיבוץ בשנים האחרונות גם בגלל שלמדתי במדרשה וגם בגלל
שאני פחות מחוברת.
שי-בקיבוץ בשנים האחרונות דיי משעמם ,אנחנו שכבה קטנה ולכל אחד יש תחומי עניין
שונים.
איך זה להיות קבוצה כל כך קטנה?
הילי -להיות קבוצה קטנה זה היה מבאס ,היינו בהתחלה קבוצה מאוד גדולה והיינו חברים
מאוד טובים ואז זה השתנה כשעזבו.
תמר -להיות קבוצה קטנה זה קשה ,היו זמנים שהיינו מחוברים יותר.
שי -בקיבוץ בשנים האחרונות דיי משעמם ,אנחנו שכבה קטנה ולכל אחד יש תחומי עניין
שונים.
איך היו הלימודים בנופי הבשור לעומת מעבר לתיכון האיזורי?
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עמ' 6

שי -בנופי הבשור היה כיף ,גם אם קצת משעמם היה כיף.
אני חושבת שהתיכון האזורי הוא פספוס שהילדים עכשיו לא יפתחו לאנשים ולמעגלים
חדשים ,אבל כיף להם שלפחות הנסיעה תהיה קצרה.
תמר -לגבי בית הספר האזורי ,אני מאמינה שבנופי הבשור יש יותר אנשים ולכן יותר קל
להיפתח ,יש מגוון יותר גדול מאשר במועצה.
מה היחסים שלך עם הקיבוץ בשנים האחרונות?
תמר -אני מרוצה מההתייחסות של הקיבוץ אלינו בשנים האחרונות.
הילי -ביחס שלי עם הקיבוץ אני מרגישה שאני מקבלת מה שאני צריכה.
שי -הייתי משנה בקיבוץ את מחירי הרכבים.
היית משנה משהו בקשר עם הקיבוץ?
תמר -לא הייתי משנה את הקשר עם הקיבוץ בשנים האלה ,מרכז הקשר היה דרך התנועה ואני
מרגישה שאני עשיתי את שלי.
הילי -אני חושבת שהדברים השתנו והדרך שלי קצת יותר רחוקה מהקיבוץ ולכן אני פחות
מעורבת.
שי -במבט לאחור הייתי שמחה להיות יותר חלק מהצוות של התרבות בזמן הקורונה .הייתי
רוצה שבקיבוץ יפסיקו להתעסק בשטויות ויתעסקו יותר בעיקר ופחות בטפל ,שנהיה יותר
חברים ,יותר מגובשים ,מאוחדים ואוהבים.
אז מה יהיה בהמשך הדרך?
הילי תעשה בשנה הבאה שנת שירות בעמותת עמיחי בהוד השרון.
שי מתגייסת בחודש נובמבר הקרוב.
תמר מתחילה באוגוסט שנת שירות בגרעין עודד של בני המושבים.
את אורן לא הספקתי לראיין לכתבה מכיוון שהתגייס ביום חמישי האחרון ,נשלים את הכתבה
איתו בהמשך ונאחל לו המון בהצלחה!
ביום שלישי האחרון הם ציינו את סיום לימודיהם של השכבה בארוחת ערב משותפת עם
המשפחות ,קצת ברכות וחלוקת שי .נאחל לכל השכבה רק טוב בהמשך הדרך ונזכיר שקיבוץ
משאבי שדה תמיד יישאר בית בשבילם.
רוני גולדמן
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עמ' 7

חינוך
חובתה של כל קהילה לדאוג לכך שיהיה מי שילמד את כל הילדים תורה ,כולל לבני עניים.
תורה ציווה לנו משה (דברים ל"ג א').
תקנות אלה נקבעו עוד בתקופת בית שני בא"י .אותם קבע הכהן הגדול
יושע בן גמלא.
הרעיון הראשון של חינוך חובה מיוחס לאפלטון בספר המדינה ( 427 – 347לפנה"ס).
בתקופת הרנסנאס אומצו רעיונותיו של אפלטון בתרבות המערב אבל יישמו למעשה רק לגבי
בני עשירים.
ואילו היהודים היו הראשונים :עוד בימי בית שני ,במאה הראשונה לספירה,
כל בית יהודי דאג לשלוח את הבנים לחדר ,שם לימד הרבי בעיקר תורה.
אחד החוקים הראשונים שנחקקו בכנסת הראשונה בספטמבר  1949היה:
לימוד חובה לבנים ובנות מכתה א' עד ח'.
זלמן שזר ,שר החינוך והתרבות בממשלת ישראל הראשונה ,זכה
לפרסום על שטר של  ₪ 200ושם כתוב :שלום כתה א'.
בשנת  1968הוסיפו למודים עד כתה י'.
בשנת  1988אושר חוק חינוך חינם לילדים בעלי צרכים מיוחדים.
בשנת  2007אישרה הכנסת לימודים עד סיום כתה י"ב.
ב 25.2.2001-החוק הורחב וכלל ילדים מגיל .3
כך יזכו לחינוך  15שנים.
השנה התברכנו ב 16-ילדים העולים לכתה א'.
 8מהם נכדים ששתי סבתות התברכו בזוג תלמידים ,ואחת אפילו סבתא רבה.
ואני שכל ימי החופש הגדול מלווה את ילדי כתה א' ומכינה אותם לקראת השנה החדשה,
נזכרתי בכל אלה שאני כשאני רכובה על קלנועית ומובילה כל ילד וילד לספרית הילדים כדי
ללמד דרדקים א' ב'.
חיים בינינו עוד כאלה שלא זכו לחנוך חינם ונאלצו לעבוד בבוקר כדי לממן את הלימודים כדי
שיוכלו ללמוד אחר הצהריים ,והיו כאלה בתי ספר רבים בגלל הביקוש.
ואכן לברכה גדולה זכינו  15שנה לימוד חינם.
טובה'לה
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עמ' 8

כל הארץ דגלים דגלים...
חברים רבים שאלו אותי וביקשו הסבר לדגלים שמתנופפים מאחורי ביתי ,בואכה בריכת
השחייה .הסבר קצר על הדגלים שמתנופפים להם ברוח מאחורי ביתי:
הדגלים האלו הם דגלי תפילה טיבטיים ומשתמשים בהם בעיקר בטיבט ,לאדאק (צפון הודו),
נפאל ובהוטן.
אלו הם דגלי בד מרובעים וצבעוניים ,הנתלים במעברי הרים גבוהים ,על גשרים ,על בתים
וחצרות ,ומטרתם קידום שלום ,חמלה ,כוח וחוכמה ושליחת ברכות לכל עבר .בשרשרת
הדגלים יש חמישה צבעים שמייצגים ומסמלים חמישה אלמנטים
שמהם בנוי היקום (לפי הבודהיזם הטיבטי):
כחול – שמים
לבן – אויר ורוח
אדום – אש
ירוק – מים
צהוב – אדמה
שרשראות הדגלים
מופיעות בשתי צורות:
שרשת אנכית כפי שאני
תליתי שנקראת דארצ'וק ,ושרשרת אנכית שנקראת לונג טה (סוסי רוח).
על הדגלים מודפסות מנטרות שונות (בסנסקריט) שהידועה ביניהן היא המנטרה :אום מאני
פאדמה הום – ובעברית" :הללו את הפנינה שבלוטוס" .הרעיון הוא ,שהרוח בנושבה מנפנפת
בדגלים והתפילות נשלחות לכל עבר...
איתי שביט

לאהרון לאלוז והמשפחה
משתתפים באבלכם עם מות האב
שמעון לאלוז ז"ל
בית משאבי שדה
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מהמרפאה

עמ' 9

עמ' 10
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מועדת בנים
הגיע לקיבוץ כחייל בודד בחור בשם אהרון אזולאי , ,שמתגייס לצנחנים באמצע אוגוסט.
המשפחה המאמצת דורית וצביקה עובדיה – תודה על ההיענות ולאהרון – ברוך הבא.
כיתת סחלב:
אורן שחם – התגייס לצה"ל אתמול
תמר פרחי – יוצאת לש"ש בתנועת בני המושבים ב19/8/20-
הילי בן חיים – יוצאת לש"ש בעמותת "עמיחי" בהוד השרון ב20/8/20-
שי מוריוסף – מתגייסת בנובמבר
טל שאלתיאל השתחרר מצה"ל ,בשעה טובה
בהצלחה לכולם

ל טל שאלתיאל שפע ברכות
לרגל השחרור מצה"ל
מאחלים שתשתלב בקלות באזרחות

ל אורן שחם מאחלים לך
שתעבור את הגיוס בקלות
ותצליח בשירות הצבאי
לאהרון אזולאי קליטה קלה בקיבוץ
בהצלחה בטירונות
ושיהיה לך שירות מהנה

מ בית משאבי שדה
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עמ' 11

ענף הרכב –חצי שנתי
עברו כבר חמישה חודשים עם קורונה וכנראה נגמור את השנה בנוכחותה! בחורף השפעת
תצטרף אליה ויקראו את הנגיפים שפערונה!!! וכמו שהסתדרנו עם השפעת נסתדר גם עם
הרונה!.
לצי נוסף עוד רכב  23במקום ה .16 -בכלל השנה מכרנו חמישה רכבים שהכניסו  126,000שח.
בהמשך נכניס עוד רכב או שניים עם קילומטראז נמוך ,כך ששנה הבאה נוכל להקטין את
התקציב של הענף .חייבים לחסוך בעלויות עד יעבור זעם....
בקשר לההתנהגות האנושית ברכבים ,שום דבר לא השתנה .ממשיכם להיכנס לרכבים מבלי
לבדוק גלגלים ,אם יש דלק  ,וכו ...יש נהגים שמעשנים ברכב ,עם טבק "מעורבב" ,מעלים
כלבים ואף אחד לא מנקה את הזבל ,ויותר גרוע לא מדווחים על נזקים שנגרמים לרכב
בנסיעות .יש לבדוק מידי פעם חום המנוע ,להתאים את עצמכם למושב כך ,שתיסעו בנוחיות
מרבית .יש מקרים שאני נכנס לרכב וקשה לי לשבת מרוב שההגה קרוב למושב!!!
זה מצב מסוכן כי הכריות לא יפתחו בחרום!
אני מוכן ללמד נהגים/ות נמוכים איך לשבת ולנהוג בבטחה .פנו אלי בבקשה.
אם נדלקות נורות בשעונים יש לצלם ולשלוח אלי או לחסן וגם לדווח בזמן אמת על תקלות .
שבת שלום
לולו ט

מזל טוב ושפע ברכות
לאריה (סטריקו) ולאה שורק והמשפחה
להולדת הנכד
בן לעמית ואפרת שורק
אח לשקד
מבית משאבי שדה
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עמ' 12

החוג לספרות
זו השנה הרביעית למפגשי ספרות במשאבי שדה.
לוקחים בהם חלק מוותיקי הקיבוץ.
אילנה שחף המנחה בעלת ידע רב ובקיאות
במגוון עצום של סופרים חובקי עולם ,מביאה לנו
לטעום מאוצרות התרבות שהנחילו אלה לעולם.
סיפור קצר מקבל כל משתתף לעיון.
אבל ההקדמה של אילנה לשיעור מוסיפה כל כך הרבה ידע וקשה להפסיק את המעיין השופע.
הרצון שלה להעמיס עלינו עוד ועוד ,נתקל במעצור שלי ,אילנה" :תפסת מרובה לא תפסת".
והיא בשלה" :הרצל כתב כל כך יפה ,שקספיר ביטא את נפש האדם ,סרוואנטס ( )1547עם
חלומותיו "דון קישוט" ,סטפן צוויג שהטיב לתאר את רגש האדם".
לעיתים מביאים לנו מרצים מבחוץ :ד"ר משה לביא ,מרצה למחשבת ישראל ,שדיבר על גורלה
של האישה לפי המדרשים .לעיתים אנשי קולנוע ,כמו עמרי ליאור ,שהקרין לנו סרטים על
המשורר חיים גורי ,טוביה ריבנר ,או סופרים :נתן שחם ,רות אלמוג ,אמנון שמוש ,ועוד.
גם ניתן ביטוי ליוצרים מהקיבוץ וכן ליוצרים מהאיזור ,שדה בוקר ,רביבים ,מדרשה.
אילנה יוזמת את הכנסים של "ימי שירה במדבר" כבר  30שנה .בזכותה הערב הראשון של
הכנס נעשה אצלנו.
אני מוותרת על תשלום רק תנו לי להביא עוד אנשים שיוסיפו לנו ידע מזווית אחרת.
לאחרונה תרמה לנו ספריית משאבי שדה ,ספר לכל משתתף ותודה לספריה.
אני חושבת שזכינו במורה שאוהבת אותנו וגם אנחנו אוהבים אותה .אחד המשתתפים אמר
פעם ,למה שלא יהיה חוג כל שבוע ? וזה אומר הרבה.

.
תמונות מהחוג המתקיים בדשא ליד המועדון ,בהתאם לכללי הריחוק החברתי בתקופה זו
טובה'לה
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עמ' 13

הדשא של השכן
העונה הבוערת בעיצומה .בוערת תרתי משמע .קיץ חם ולח פוקד אותנו .כאן ,בענף הנוי ,בועז
והצוות לא נחים לרגע .שיגרת הגינון ,במהלך הקיץ מורכבת מכיסוח דשא ,גיזום שיחים ,מעקב
אחר השקיה תקינה ,שתילה וטיפול בתקלות .לאלו מתווספים פרויקטים נקודתיים כגון
הורדת עצים מסוכנים ,פינוי ענפים שנפלו והחלפת צמחים שעבר זמנם בחדשים.
השכונה החדשה מעסיקה גם כן .הכביש שייסלל בקרוב יצר צורך לעקור שיחים ,להעתיק
מספר עצי פרי ומספר מפרטי השקיה הרחק מתוואי הכביש העתידי .
הצוות ,למי שלא יודע ,מורכב מאייל מנדל ,עידו בן נון וטל שאלתיאל .אילן ,סאלם ,גרציאלה
ודובי .ועל כל אלה מנצח ביד רמה ועם המון ידע ,בועז.
פרויקט חשוב נוסף ,המתחיל או אם לדייק ממשיך ממש בימים אלה ,הוא הנחת הדשאים,
בצד המערבי של הגבעה .משפט פשוט זה הוא כותרת לתהליך מורכב מאוד .תחילתו לפני
כחודשיים ,בהחלפת הקרקע ,המליחה ,באדמה טובה ,שהובאה מאזור הפלחה .המשכו
בחפירת בורות עמוקים ,כהכנה לשתילת עצים .כעת ,מניחים את תשתית צנרת ההשקיה,
לממטרות .לאחר מכן ייפרסו מרבדי דשא בין הבתים .
הנתונים במספרים לדוגמה 30 ...ס''מ של חול נחפרו והוצאו בכמות כוללת של כ 40 -משאיות
וכמות דומה של חול הובאה מחדש ,ונפרסה בין הבתים
את הפרויקטים מבצעים קבלנים בליווי ופיקוח של בועז .הצפי לסיום הוא עד סוף אוגוסט.
זרקור על צמח.
אכן עונה בוערת ,אך אנו מקפידים שיהיה
לכולנו ,ירוק בעיניים .לכל אלו שמטיילים,
בשבילי הקיבוץ ,ובמיוחד לאלה שלא ...שימו
לב לשני השיחים שפורחים ,בגווני כתום
וצהוב ,מאחורי תחנת האוטובוס .זהו שיח
בשם קסלפיניה יפהפיה .השיח שייך למשפחת
הקסלפיניים .אותה משפחה של הצאלון .השיח
פורח מחודש יוני ועד תחילת החורף .זרעי
השיח נחשבים רעילים ,ראו הוזהרתם...
לסיום טיפ...
כיצד לשמור את הדשא שלכם ירוק לפחות כמו זה של השכן ?...הדשא זקוק לאור אוויר ומים,
כמו כל צמח אחר ,וגם הוא רגיש במידה זו או אחרת לדריכה ומעיכה .לכן ,בסוף יום ,פנו
אותו מרהיטים ומשחקים .ותקפידו לא לשבת באותו מקום יום אחר יום ,כדי לתת לאזור
להתאושש .כמו כן ,רצוי לחכות יומיים ,לאחר השקיה ,לפני שעולים ודורכים על הדשא .
עד כאן מבזק מהשטח.
להתראות בפעם הבאה,
דובי  ,ענף הנוי

