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עמ' 2

מה בעלון:
עדכון לחברים בנושא מדידה לצרכי ארנונה  /עדו גולדסמן
לקראת סיום /...רונית בן טל
ענף הרכב  /לולו טלמור
הקמת מערך שירות לחבר  -תשתיות וענפי שירות /ניר שנהב
עדכון משאבי אנוש  /איילת ויצמן
אליהו גרושקביץ (סוסיק) ז"ל  /ראיינה טובלה אבריאל 2007
מיניסטריון האמת  /דן חנוך
מהארכיון  -קטעים מעלון מספר  2.7.1971 ,488החופש
הגדול
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עמ' 3

עדכון לחברים בנושא מדידה לצרכי ארנונה
לחברים שלום,
בהמשך למכתב מיום  17/6/2021ואשר חולק בתאי הדואר בנושא מדידת שטחי
מגורים/מחסנים לצרכי תשלומי ארנונה למועצה ,להלן הסבר:
.1
.2
.3
.4

.5
.6
.7

המועצה מדדה באופן רשמי את כל בתי החברים/תושבים ,מחסנים ,מבני ציבור וכו'
לטובת עדכון תשלומי ארנונה.
המועצה מחדשת מדידות ארנונה מידי כמה שנים ביוזמתה.
מאז ומתמיד ,קיבוץ משאבי שדה שילם תשלומי ארנונה עבור כל מבני הציבור ובתי
החברים כנהוג בקיבוץ כיום.
למרות האמור בסעיף  ,3לאור המדידה החדשה ,שבוצעה ע"י מ.א רמת נגב ,עודכנו
תשלומי הארנונה ותפחו לסכום לא מבוטל ,שישולם מכספי הקהילה ,ובנוסף ,יש כוונה
של מבקר המועצה להטיל עליה חובה לחייב ארנונה גם על חדר האוכל שלנו שלא חויב
עד כה.
הקיבוץ עובר על כל המבנים ומנסה להפחית עלויות ולמצוא טעויות בחישובי הארנונה
העדכניים.
חיובי הארנונה בשלב זה לא משתנים ,לא עבור התושבים ולא עבור הקיבוץ/חברים ,כל
עוד המועצה לא סיימה את עבודתה בעניין והוציאה מכתב רשמי בנושא.
אנו מבקשים מהחברים והתושבים שיודעים ו/או חושבים שיש טעות בשטח שנמדד
בביתם ,לפנות לטלי ליכטמן ,לניר שנהב – רכז ענפי שירות ,שי זינדרמן ,או עדו
גולדסמן .הקיבוץ ירכז את כל הפניות ובמידת הצורך נערער במרוכז למועצה.
מוזמנים לפנות בכל שאלה.
עדו גולדסמן
מנהל קהילה
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עמ' 4

לקראת סיום...
לאחר שבע שנים של הובלת חיי התרבות במשאבי שדה ,אני מודיעה ,ברגשות מעורבים ,על
סיום תפקידי כרכזת תרבות ויציאה לפנסיה .אמשיך בתפקידי עד דצמבר  2021בתקווה
שת/ימצא מחליף עד אז.
החל מ  1.1.2022המפתחות והאחריות על ציוד התרבות יועברו לרכז/ת חדשה.
לאחר סיום התפקיד אמשיך ללוות ולתרום לפעילות התרבות השוטפת ולחגים.
הקיבוץ עבר בשנים שבהן הייתי בתפקיד שינויים רבים .בשנים שחלפו נוספו לקיבוץ אנשים
חדשים (בנים) ,איכותיים ואכפתיים ,מעורבים ותורמים ,וחיה כאן קהילה עם חיי תרבות
פעילים ומגוונים .מסורות ישנות נשמרו בחלקן ומסורות חדשות החלו להיווצר.
כולנו מכירים כעת בכוחה של תרבות לבנות קהילה ,לבטא אותה ולחזק אותה ותקופת
הקורונה בהחלט המחישה זאת .נראה גם כי רבים מאיתנו מבינים כי תרבות אינה רק אירועים
"גדולים" וחגי ישראל ,אלא מגוון של אירועים ,קטנים כגדולים ,המאפשרים קירוב לבבות,
מפגש חברתי ,ביטוי של כישרונות ,הגשמת רצונות וחלומות .כולנו מבינים מה נפסיד אם
נישאר ללא אירועי תרבות ,או עם תרבות של הזמנת מפעילים מן החוץ בלבד.
ידוע לי כי קשה מאוד לאייש תפקיד של רכז/ת תרבות .ממלא/ת תפקיד זה נדרש/ת לאהבה
כלפי הקהילה ,להיכרות מעמיקה עימה ,לכושר ארגון בצד כישורים חברתיים .רכזי התרבות
הם הראשונים לבוא לאירוע והאחרונים להישאר בו .ימי העבודה שלהם ,פעמים רבות ,הם ימי
החופש ,החג והבילוי של כלל הציבור.
נדרשים חזון ,אכפתיות ,יצירתיות ויכולת הנעה של אחרים .עם זאת ,אני בטוחה כי אינני
היחידה בקיבוץ שניחנה בכישורים אלו .חשוב לי להגיד שלאורך כל התקופה וגם בימי
הקורונה מצאתי אנשים שמוכנים להתנדב ולהיות שותפים לעשייה ,אך יחד עם זה ,פעמים
רבות מצאתי את עצמי שוב נעזרת באותם אנשים ואני מקווה שהמעגל יגדל ויתרחב לטובת
כולנו.
השאלה איך יראו חיי התרבות במשאבי שדה מעתה והלאה ,תלויה בכל אחד ואחת מקוראי
שורות אלו ,בנכונות לקחת חלק ולהשתתף בעשייה התרבותית והחברתית.
אני מקווה שהאדם שיהיה מוכן לקחת על עצמו את התפקיד ידע לשתף אנשים רבים בפעילות
ויהיה חלק מרכזי בעיצוב חיי החברה והרוח של הקהילה .אני ,אישית ,מצאתי בתרומתי
לבניית חיי הקהילה סיפוק רב.
באהבה ובהערכה,
רונית בן טל
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עמ' 5

ענף הרכב
בתחילת המשמרת שלי ברכב [לפני  11שנים] הייתה דילמה אם לקנות רכבים חדשים או
משומשים במצב טוב ובסוף חוש החיסכון שלי קבע  -רק יד  .2היום לא צריך להפעיל את
החוש כי ידוע שמי שקונה רכב חדש ,מפסיד עשרות אלפי שקלים ,כי יש לו ירידת ערך ב36-
חודשים הנמדדת בעשרות אחוזים .למה? תשאלו את מי שקובע את המחירון! רק המחירון של
האדון לוי יצחק קובע בשוק .ברור שבמצב כזה יש בעיה.
בכלל ,מחיר מכונית בישראל יקר מאוד לעומת ארצות אחרות ,בגלל המכס הגבוה .תוסיפו את
מחיר הדלק שכל הזמן עולה ....
לפני  5שנים נכנסו לשוק רכבים היברידים חסכוניים בדלק ורכשנו שלושה ,כולם יד  .2יש
בשוק גם רכבים חשמליים שהם אמנם יותר יקרים ,אבל החלטנו שבינתיים נחכה עוד שנה ,עד
שבעיית תחנות התדלוק תיפתר ,כי ישנן מעטות .בגרמניה יש גם פיילוט של רכב שמונע
ב...מים!
נחכה ונראה .בעניין הצי שלנו ,יש שיפור ברמת הניקיון ברכבים ,אבל יש גם נהגים שלא
מתנהלים לפי התקנון ומסיעים כלבים! ישנם גם שחוזרים מנסיעה ללא דלק!!!! לא שמים לב
בכלל לגבי מיכל הדלק! בל"ג בעומר החזירו את הרכב מלוכלך ומלא בדברים.
תדעו שבמצב הזה ,כפתורו של הנהג יוקפא לשבועיים!
בסך הכול המצב טוב .יש משוב טוב בין הנהגים והמערכת .הרוב מודיע על תקלות בזמן אמת
ונקווה שזה ימשך כך .תסתכלו מדי פעם על שעון החום של המנוע.
זהו הפעם .שמרו על עצמכן\ם ונסיעה חלקה ומתונה.
לולו ט.
שבת שלום

שפע ברכות ומזל טוב
לאורלי פרנק
לאודי זילברשטיין וסימה פלג
להולדת הנכדה ,בת למור
ותמנה
בית משאבי שדה
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עמ' 6

עדכון משאבי אנוש
קהילה יקרה,
אני שמחה לעדכן על הנעשה במשאבי אנוש בתקופה האחרונה בתחום הגיוסים ,ובתהליכי
מש"א.
ראשית ,אני מזכירה שדלתי פתוחה ואני זמינה לכל שאלה .אני שמחה שרבים מכם מרגישים
בנוח לפנות ,להתייעץ ולשאול .אשמח להיפגש גם עם אלו מכם שטרם פגשתי ולסייע ,או אפילו
רק להכיר ,מוזמנים לפנות אלי.
אני רוצה להודות בהזדמנות הזו לאלי אלישע ,שסייע וליווה אותי בתפקיד עד כה .שמחתי
לעבוד מולך ואני מאחלת לך הצלחה בהמשך דרכך.
ולך עדו ,אני מודה על שיתוף הפעולה עד כה ואין לי ספק שתוביל בהצלחה רבה את הקיבוץ
למטרותיו.
להלן נושאים שבוצעו וקודמו עד כה:
בתחום הגיוסים:
בעדכון מש"א הקודם היינו בתהליכי גיוס למנהל ענפי שירותי קהילה ,מנהל קהילה ,מזכירה
לקיבוצימר ,ורכז מיצוי זכויות .אני שמחה לומר שאיישנו בהצלחה רבה את כל התפקידים
ולאחל הצלחה לכולם בתפקידם.
כעת אנו בתהליכי גיוס לתפקידים נוספים:
✓ רכזת תרבות ,מופ"ת ומועדון – אנו בתהליך מתקדם ויש כבר מועמדת מתאימה.
✓ נציגת שירות לענפי האחזקה –מועמדת מתאימה שעתידה להתחיל ביום ראשון הקרוב.
✓ עובדים לחדר האוכל – בימים אלו מתקיימים ראיונות עם סימונה
✓ רכזת צהרון לתכנית ניצנים – אנו בחיפוש מועמדים/ות מתאימים/ות
✓ איוש ועדת ביקורת וחברי מזכירות  -המכרזים נסגרו ,החברים הגישו מועמדות ובקרוב
נקיים קלפי.
בוצעו איושים נוספים לתפקידים בקיבוץ .אביב בוחבוט החלה עבודתה בגנים לתקופת הקיץ,
נעמה עובדיה תחל ממש בקרוב את תפקידה כמחליפה זמנית של נטליה לתקופת חופשת
הלידה ,קלטנו משגיח כשרות למטבח ,קלטנו לכפר הנופש עובדת אשר עד היום עבדה דרך
חברת כוח אדם ,קלטנו עובד תאילנדי חדש ללול אפרת במקומו של עובד שסיים את תקופת
שהותו ,ודובי אשל החל את תפקידו כמנהל ענף הנוי במקומו של בועז שומרון.
נאחל לכולם הצלחה רבה בתפקידם.
עדכונים כלליים:
 .1התקיימה פגישה בנוכחות נפתלי בוהדנה ,רכז מיצוי הזכויות ,ילנה ,עדו ואני לצורך
קבלת סטאטוס מיצוי הזכויות לחברים הזכאים .אנו פועלים בשיתוף עם ילנה בכדי
למצות את כלל התשלומים המגיעים לקיבוץ.
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.2
.3
.4
.5
.6
.7

עמ' 7

לאור פניות שעלו מהשטח ,בשיתוף עם עדו מנהל הקהילה ורותם כהן ,נקבעו שעות
קבלה בדואר וכעת הדואר יאויש בשעות קבועות לצורך שיפור השירות.
סיימנו באופן רשמי את העסקתו של אליהו לביא ,שהיה אחראי על אולם הספורט.
אליהו שהה בחל"ת מאז פרוץ הקורונה.
כל עובדי הסיעוד חתמו על חוזים חדשים.
פעלנו מול מעסיק ספציפי להעברת החבר לעבודה בתלוש ולא בחשבונית.
לקראת חגי תשרי בוחנים את סוג המתנה ,האם להמשיך עם תשלום כספי ,תווי שי או
אפשרות למתנות מוחשיות .חברים שמעוניינים להביע דעתם מוזמנים לפנות אלי.
כתבתי נוהל מסודר לקבלת החזר עבור טלפון נייד לחברים עובדים ,אשר נדרש עבורם
המכשיר .הנוהל יעבור למזכירות לדיון.
בברכה,
איילת ויצמן
מנהלת משאבי אנוש

קבלת קהל בדואר
לאור פניות שעלו בנושא ,ובכדי לתת מענה שירותי ,הוחלט על שעות קבלה קבועות בדואר.
החל מתאריך  07/07/2021הדואר יהיה פתוח לקבלת קהל כדלקמן:
ימים א'-ה' בין השעות  , 08:00-09:00ובין השעות .13:30-14:30
ניתן להגיע ולקבל את כל שירותי הדואר הנדרשים.
באשר לחבילות ,שאינן מגיעות מדואר ישראל ,אנו מבצעים חשיבה נוספת כיצד לתת פתרון יעיל ונוח
לנושא.
ובהזדמנות זו ,תודות לרותם וחנה אשר עובדות במסירות ונותנות מענה לכל נושא.
יישר כוח.
בברכה,
עדו גולדסמן ,מנהל קהילה
איילת ויצמן ,מש"א

עמ' 8
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מיניסטריון האמת
בזמן האחרון חברים רבים מתלוננים עלי ,בפני ,שאיני עונה להודעות שנשלחו דרך אפליקציית
ווטסאפ .לכולם אני מסביר שפשוט מחקתי את האפליקציה הזו מהנייד והסרתי אותה מחיי
לגמרי .חלקם נבהלים מגודל המעשה ,וחלק מהנהנים בהסכמה מתנצלת שכך היו רוצים
לעשות גם הם ,כי זה דורש מהם את כל הקשב ,אבל מה כבר אפשר לעשות? – כל תמונות
המשפחה שם ,וגם  -הקשר הזה חיוני להם.
לאחרונה גם נשאלתי למה מחקתי את החשבונות שלי בכל הרשתות החברתיות – וגם
"איך

העזת

להיעלם

כך

מהרשת

?!?

חוצפן

!...

"

☺

ובכן ,אם אתם רוצים לדעת את הסיבות לכך – קראו עוד.
אני לא שונא אנשים .אני סבור שלשנוא אדם אחר זה כמו לשתות רעל ולקוות שאותו המישהו
ימות .זה טבעה של השנאה – מרעילה את בעליה .לכן לימדתי את עצמי לעולם לא לשנוא אנשים.
אבל אני שונא רשעות ,וטיפשות ,ובעיקר סתימת פיות – שהיא שילוב של שתי הרעות הללו יחד.
מכל הדברים שבעולם ,דווקא זה מוציא אותי מאיזון – שסותמים למישהו את הפה ומונעים
ממנו להשמיע את דברו .אולי אני ככה ,כי קשה לי לשמוע את עצמי מאז שהייתי בן עשרים,
וכשסותמים למישהו את הפה זה מרגיש לי כמו חנק .בעיני זה סוג של אלימות  ,שלכאורה לא
פוגעת אבל בעצם מחריבה עולמות .מול אלימות גלויה כולנו יודעים להתמודד ,ורובנו התמודדנו,
אבל במלחמה הזו הכללים שונים – אם סתמו לך את הפה הובסת עוד לפני שעלית לזירה .באופן
אישי התמודדתי לא פעם עם סותמי פיות למינם .הנה למשל מכתב כועס מאוד שקיבלתי
בעקבות פרסום הפוסט הזה בקהילנט ,והנה עוד מאמר שפרסמתי בקהילנט שעסק בכללי השיח
שלנו והתקומם נגד הצנזורה.
אבל זה בדיוק מה שקורה שם  -ברשתות .פייסבוק ,טוויטר ,יוטיוב וגוגל מנטרות את כל
התכנים בפלטפורמות שלהן .אלגוריתמים ממוחשבים עם אג'נדה אנושית מקדמים חלק
מהתכנים  ,ומעכבים שיתוף או הפצה של תכנים אחרים" .חכם בלילה" ,תאמרו" ,מה חדש?"
ותקשו עוד – "..ממתי מה שנאמר בתקשורת ראוי לאמון?  -הם לא מקדמים אג'נדות? לא שמעת
על בוטים וטוקבקיסטים להשכיר? האם לא קראת איך נוני מציע שרות ומבקש אתנן- "?..?..
אתם צודקים בהחלט .גם התקשורת איננה חפה מפשע ובהחלט מוכרת עצמה למרבה במחיר-
בלי להעליב כמה יחידי סגולה כאן ובחו"ל  -הנה למשל מאמר שכתב גבי ניצן על המקצוע ממנו
בא .אבל לא על התקשורת הממוסדת אני מלין – מאלה הרי אפשר להתעלם והם כבר ייעלמו
לבד .אני מדבר על כך שהאינטרנט אמור להיות חופשי .זו היא במה פתוחה לחילופי מידע
ורעיונות ,בין אנשים ,כמו רשת קורי מידע המקיפים את הכדור שלנו ומכל הכיוונים .ואין לה
בעלים – לא ממשלות ,לא רשויות חוק למינן ולא ארגונים בינלאומיים .אין בעולם גוף אחד –
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פרטי או ממשלתי שיש לו מונופול על הרשת .כמובן ,חוץ מצוקרברג ,דורסי ,בזוס ושאר בני
הבלייעל השותפים לקנוניה – שלקחו מאיתנו בכוח את חופש הדיבור והמחשבה.
כמו כל העולם עמדתי פעור פה ומשתאה לנוכח היהירות של הטיפוסים הללו עת החליטו לסתום
את הפה לאיש הכי חזק בעולם וגם הכי פופולארי ברשת – נשיא ארה"ב דונאלד טראמפ .אחרי
הפריצה לקפיטול  -ובאופן מתואם  -הם חסמו את כל הרשתות החברתיות בפניו – וזה נמשך
עד היום .אותי זה ממש החריד  -אם להקת הצבועים מעזה להתנפל על אריות – מה יהיה על
אוכלי עשב כמונו ?..
תאמרו – "..אבל הסתה לאלימות היא לא 'דיבור מוגן' וחייבים למנוע אותה , "..ואני מסכים –
'חופש הדיבור שלך נגמר בקצה חוטמי' .אבל במקרה הזה מדובר במשהו אחר – לא בהסתה
לאלימות שיש למנוע ,אלא טענות לגיטימיות בדבר טוהר הבחירות בארה"ב – שרק כעת
מתבררות לעומק בסדרה של בדיקות פורנזיות במספר מדינות מפתח .ואם יתברר שאכן הייתה
הונאה רחבת היקף וממוסדת  ,כפי שעולה מהררי הראיות שצצים חדשות לבקרים ,הרי
שזעזועים גדולים יבואו על ארה"ב – ובעקבותיה על העולם כולו .אם אתם חושבים שאני מגזים,
אתם מוזמנים לעיין במאמר הזה ממגזין אפוק טיימס בעברית ,שכיסה בזמן אמת ולאורך
חודשים את כל הטענות לאי סדרים בבחירות בארה"ב ,עם כל הקישורים  -למי שרוצה לבדוק
לבד .והנה עוד מאמר של ד"ר גיא בכור – המפרט איך זה בדיוק נעשה .הראיות שדיברתי בהן
קודם – נערמות ,אבל כל דיבור עליהן ברשתות החברתיות מסומן 'כתיאוריית קונספירציה' .כל
פוסט שמבקש לדון בדברים  -מושתק ונמחק ומי שמדבר מסולק לאלתר .הם קוראים לשיטה
הזו – 'פאקט צ'קינג' – בדיקת עובדות .וכדי שלא יאשימו אותם במה שאני מאשים – מינו חברות
קש חיצוניות לבצע את הצנזורה בפועל .ומי הם 'הנוטריונים' של האינטרנט לפי טוויטר גוגל או
פייסבוק? – אנשים צעירים ,שרובם לא השיגו דבר בעל ערך בחייהם ,ואין להם שום מומחיות
בתחומים אותם הם אמורים לנטר .אבל לכולם יש ווי כחול ליד שמם – לעדות שהם בעלי
הסמכות ,ורק מה שהם מאשרים כ 'אמת' – יזכה לפרסום.
"וואו נסחפת רחוק .אתה רוצה להגיד לנו שבגלל פוליטיקה אמריקאית ויתרת על הרשתות?"?.
לא רק .זה קורה גם בתחומי ידע אחרים ,כמו רפואה ובריאות ,ולא פעם מדובר בשלום הציבור
התמים שמקורות המידע שלו נחסמים בשל אג'נדות תאגידיות מטורללות .נסו למשל לחפש
בגוגל מידע באשר לתופעות הלוואי של חיסוני הקורונה ,או נסו לייסד קבוצה שדנה ביעילות
המסכות במניעת הידבקות – במקרה הראשון תקבלו את הקו הרשמי בלבד ,ובמקרה השני
יזרקו אתכם מפייקבוק .גם אם תנסו לשתף את המאמר הזה – ממכון מחקר ידוע ובמגזין רפואי
נחשב – תתקלו בבעיה – כי מסקנות המחקר קובעות חד משמעית שלא רק שמסכות אינן יעילות
במניעת הדבקה – אלא שהן מהוות סכנה ברורה ומיידית לעוטים אותן .המאמר הזה לא מתאים
לאג'נדה ואין לדון בו בציבור .ואכן ,אחרי שפורסם ,גם המגזין הרפואי הנכבד הודיע על 'משיכה'
–  – Retractionכלומר המגזין חוזר בו מהטענות במאמר – לא משום שיש בידם מידע יותר טוב,
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אלא משום שהם מפחדים 'שיבטלו' אותם .ואם כבר בקורונה עסקינן – מה עם תיאוריית
הדליפה מהמעבדה בווהאן? האם כעת ,משנחשפו האימיילים של ראש ה  - NIHד"ר פאוצ'י –
האם כבר מותר לדון בה? לא .אסור להעלות על דל שפתיים ומקלדת את המחשבות הללו ברשת.
למרות העובדה שעד היום אין אף ראיה שמרק עטלפים מהשוק הוא מקור הצרה  ,ולעומת זאת
– יש שלל ראיות המעידות על כך שהקורונה היא מעשה ידי אדם ולא תוצר אקראי מהטבע –
עדיין ברשתות הדיון הזה אסור .לך תדע ,ייתכן וזו הסיבה שדיוני קבינט הקורונה נכנסו תחת
חיסיון לשלושים שנה...
משהו קטן לסיום בהשראת השירה שצוטטה בשרשור הטווסים המפורסם.
עוזי חיטמן ז"ל בשירו 'בארץ הזו' הצליח לבטא את המיאוס -
" ..ויש כאלה שלוקחים
מונופול על החוכמה
ויודעים יותר טוב ממני
ויודעים יותר טוב ממך
מה טוב בשבילי
מה טוב בשבילך "..
ובבניין הארץ ננוחם –
דן חנוך.

בתגובה לשאלות לאחר פרסום הכתבה בקהילנט
לכל החברים המודאגים שפנו אלי ושאלו מה לעשות ,ואיך אפשר אחרת  -המאמר הבא יעסוק
בענייני האינטרנט וייתן גם המלצות טכניות.
אבל בלי כלום אי אפשר ולכן הנה רשימה קצרה של אלטרנטיבות:
במקום פייסבוק  -טלגרם .המייסד פאבל דורוב הוכיח עמידה איתנה בפני ממשלות ,כולל
שלו ,ושמר על פרטיות המשתמשים .טלגרם גם יכולה להעביר מסרים כמו ווטסאפ  -ליחידים
או לקבוצות.
במקום ווטסאפ  -סיגנל .תוכנה שפותחה בקוד פתוח ,מאובטחת מקצה לקצה כאשר
המשתמשים הם בעלי המפתח ולא החברה  -כמו אצל ווטסאפ .אם אתם רוצים שווטסאפ לא
תסלק אתכם מהפלטפורמה ביום בהיר אחד כמו שעשתה לראשי מפלגת עצמה יהודית  -עברו
לסיגנל .וחוץ מזה  -צוקרברג הוא גם הבעלים של ווטסאפ.
במקום יוטיוב  -רמבל ,גאב ,ביטשוט .אין צנזורה ולא תשמעו צפצוף מחריד אם במקרה
הדובר אומר משהו מחוץ לאג'נדה .וחוץ מזה יוטיוב שיכת לגוגל.
במקום גוגל  -דאקדאקגו  - DuckDuckGo -מנוע חיפוש שלא דוחף לכם פרסומות לפרצוף
ולא מקדם אג'נדות.
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במקום גוגל כרום ,הדפדפן  -ויוואלדי  - Vivaldiדפדפן נהדר לגולשים כבדים  -עם סידור על
פי רצונכם ופאנל צדדי נשלף שיכול להכיל הכל .רק שימו לב שבדף ההעדפות כדאי לבטל את
כל שירותי גוגל שמוצעים שם כברירת מחדל  -כולל מנוע החיפוש.
ואל תתקרבו לאמזון.
שבת שלום.
דן חנוך

אליהו גרושקביץ (סוסיק)
הגעתי מסניף הנוער העובד ברמת גן ,אליו השתייך גם אבנר זוארץ.
הלכנו לשדה נחום ,התאחדנו עם סניף הנוער העובד בתל אביב ,משם הגיעו רובקה (ראובן)
שחם ,חיים בן טל ,קבוצת "במעלה" .היינו בערך שנה בשדה נחום.
בסמוך לשדה נחום היה בסיס צבאי של ירדן (כק"מ מהמשק) ,ולכן לא יכולנו להתאמן שם.
היינו שם גם כשהתרחשה ה"שבת השחורה" ,אם כי לא חיפשו שם נשק.
אני עבדתי במכון המים בבאר שהיתה לרגלי הגלבוע.
בהמשך הגיעה תגבורת לקבוצה מירושלים ,בנות מביה"ס החקלאי.
עברנו לבית השיטה ,שם עבדתי לרוב בשמירה.
הייתי קרוב לשנה בבית השיטה ,עד שהתאחדנו עם קבוצת משאבים ועברתי לחלוצה .חלק
מהחבר'ה היו בהרצליה חלק מהזמן .הקשר איתם היה ע"י מכתבים ,שהצבא היה מעביר לנו.
אני הייתי כל הזמן בחלוצה .התאמנו בנשק ,הכנו גדרות ותעלות קשר.
גנדי היה המפקד במסגרת הפלמ"ח ,ושמוליק בשרי היה המוכתר שקישר בין הערבים מחלסה.
השייח' מחלסה הביא לשמוליק נשק להגנה .שמוליק ענה לו שאנחנו אנשי שלום ולא רוצים
נשק .למחרת היתה התקפה ,היו קצת יריות ,אבל אף אחד לא נפגע.
שמעון סרנגה היה אלחוטאי .מאחר שהסוללות היו ריקות לא יכולנו לתקשר ולכן חשבו בארץ
שאנחנו בשבי.
במשאבי שדה היה סוסיק חצרן בתי הילדים ,עיסוק שהיום כבר אינו קיים.
היה לו מחסן שבו היית יכול למצוא כל פריט שהיה חסר לך :מוטות למטאטא וברגים
למיניהם .הוא היה הכתובת לעובדי החינוך בכל תקלה ,היו לו פתרונות.
וכמו כל אנשי חלוצה ,גם הוא כבר ז"ל.
סוסיק היה בן זוגה השני של שרה גרושקביץ .בניו הינם :רז ודרור .כיום דרור חבר במשק.
ראיינה טובה אבריאל בשנת 2007
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כיתת רימון סיום י"ב
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מימין-יורם פלג ,יעל אליאב ,נגה שביט ,חנהלה גבע ,חנה רוד' ,ערן שי ,אילן בן טל
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תערוכה בגלריה -ויקטור אסף חומרים מחצר הקיבוץ ליצירה אמנותית
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