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יש אומרים /אמיר אור
ׁשכָם מּול ֶׁא ְפׁשָרּות ַאח ֶֶׁׁרת,
ׁש ַה ַחי ִים הֵם ֶׁה ְמ ֵ
י ֵׁש אֹומ ְִריםֶׁ ,
ׁשוְיֹון
י ֵׁש אֹומ ְִרים  -כִּבּוׁש; י ֵׁש ׁשֶּׁמֹותְ חִים סִימַן ִ
ׁש ַה ַחי ִים
ּבֵין ַה ַחי ִים ְל ֶׁהעְדֵ ָרםְ ,וי ֵׁש אֹומ ְִרים ֶׁ
נִתְ נּו לָנּו ְלׁשֵרּותָ ם ׁשֶׁל מִי
ׁש ַחי ֵיהֶׁם אֵינָם ַחי ִיםֲ .אנִי אֹומֵר :אַתָ ה.
ֶׁ
ְו ֶׁא ְפׁשָר ְּבקַּלּות ְל ַה ְסּבִיר ז ֹאתַ :ה ַּליְלָה עֹוטֵף ׁשּוב
אֶׁת ַהּמ ְַראֹותַּ .ב ַּבי ִת דֹולְקֹות נּורֹות .גַם ּבָאֹור אֵין ַמּבָט
ׁשּמִן ה ְָראִי ,אֵין אֶׁ ּלָא מַה שֶׁרֹואֶׁה אֹותִי
ִמ ְלבַד זֶׁה ֶׁ
רֹואֶׁה אֹותֹו; ְואֵין ּבֹו פ ְֻּרקָן כִי אִם ַגעְגּועַ ,וְֹלא ָמוֶׁת
ֶׁאּלָא ַחי ִיםַ .ו ֲאנִי מֹוצִיא מִן ַהחַם ּומִן ַהקַרַ ,ה ַּליְלָה עֹוטֵף,
ַו ֲאנִי מִתְ ַג ְע ֵג ַע אֶׁל מִי ׁשֶׁרֹואֶׁה אֹותִ י ִּבנְגִיעָה,
ְואֵינִי זֹוכֵר דָ בָרַ .רק זֶׁה.
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עמ' 2

מה בעלון:
חברנו דוד (דודס) שלו נפטר
הצבעה בקלפי -שיוך המגרשים והבתים ובחירת חברי מזכירות
מילה אישית לחברים/ות לקראת ההצבעה בקלפי /ענת מאור
סיכומי ישיבת מזכירות  /10/2016-11/2016ענת מאור
הזמנה לכנס בנים חוזרים הביתה
יומן רכב /לולו טלמור

כמה מילים בנושא הכלבים בישובנו /...אביגיל גולדסמן
בסיבוב /אילן בן טל
ארבע שנים לישוב שיזף /טובה אבריאל
העולם שלי -תערוכה של אריאל אלקרט /חנה גרג'י
מפגשי ספרות/טובה אבריאל
פעילויות מועדון מופת עד סוף מרץ
פעילויות תרבות חודש מרץ מועצה
מהנעשה בישובנו/משולם סיקרון ונגה פרסי
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עלון לזיכרו של דודס שלו ז"ל יצא בשבוע הבא

בית משאבי שדה אבל
משתתף בצערה
של משפחת שלו
עם מות הבעל ,האב ,והסב ,חברנו
דוד (דודס) שלו ז"ל
שנפטר ביום רביעי השבוע ()9.3.16
יהי זיכרו ברוך

עמ' 3
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עמ' 4

בנושא:
אישור שיוך המגרשים והבתים
ע"פ חלופת האגודה ()1447
ההצבעה דורשת רוב של ! 66%
אנו פונים לכל החברים שנטלו חלק בהצבעה על הקליטה
( 90%מהחברים) – לממש את זכותם להשפיע גם הפעם !
אישור סוג שיוך המגרשים והבטחת זכות ההורשה מהווה נדבך חשוב מאד
בביטחון האישי של חברי הקיבוץ הוותיק וביכולת לקדם את קליטת הבנים.
המעוניינים לקבל את החלטת רמ"י (רשות מקרקעי ישראל)
על חלופת האגודה  1447מוזמנים לפנות ליפה או לראות באתר קהילהנט.

בחירת נציגי ציבור למזכירות
יש לבחור  2מתוך  3השמות
המועמדים:
עפרה דייגי – קדנציה נוספת
יגאל דהן
אהרון צמח

ההצבעה תתקיים בימים:
שבת ,ראשון ,שני ,שלישי – 12-13-14-15/3/2016
שבת –  -משעה  17:00עד  18:00בספריה
ראשון -בוקר משעה  07:00עד 08:30
צהריים משעה  11:30עד 13:30
שני

 -בוקר משעה  07:00עד 08:30

צהריים משעה  11:30עד 13:30
שלישי  -בוקר משעה  07:00עד 08:30
צהריים משעה  11:30עד 13:30
מי שנבצר ממנו להצביע – נא לדאוג למיופה כוח!

עמ' 5
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מילה אישית לחברים/ות לקראת ההצבעה השבוע בקלפי
בעד שיוך המגרשים והבתים לפי חלופת האגודה 1447
 כשקבענו את חזון הקיבוץ ,אמרנו שצריך איזון טוב בין צרכי החברים של הקיבוץ
הוותיק לזה של הצעירים; החלטנו ברוב משכנע של  91%לשלב את בנינו ובנותינו
בביתנו .עתה ,בואו נמשיך ביחד במלאכה ונעגן את זכויות ההורשה שלנו!
 זו שעה בה יש לנו אפשרות להשפיע על זכויות הבית האישי שלנו שנוכל להורישו
לילדינו ובמקביל ,לשמור על צביון הבית הקיבוצי כולו לשנים רבות!
 זו עת בה המדינה הכירה סוף סוף במשהו מזכויות הדורות של מייסדי הקיבוצים
וממשיכיהם בקרקע ,ומחיר הקרקע הוא לפחות סביר ,ולא נצלני מידי.
 כ  10קיבוצים כבר החליטו על חלופת האגודה ,מאז היא "יצאה לאוויר העולם"
(לפני שבועות ספורים בלבד) ,כי גם לממד הזמן יש חשיבות.
 אז משבת הקרובה ,עד יום שלישי  15 - 12 ,במרץ – בוא/י לקלפי ותאפשר להשיג
את הרוב הנדרש של !!66%
שבת שלום,
ענת מאור בשם המזכירות

מפגש בנים/ות
ביום ראשון ה 13/3/16-בשעה ,21.00
נקיים במועדון מפגש המשך

מזמינים ועדת קליטה
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עמ' 6

סיכומי ישיבת מזכירות מס' 28.2.2016 - 10/2016
סעיף  – 1שיוך מגרשים -הערכות להצבעה על חלופת  .1447ההצבעה מתקיימת השבוע,
והיא מחייבת רוב של  .66%הוחלט לעשות הסברה נוספת ע"י חוג בית (בוצע) ,מכתב אישי
לחברים בדואר (חולק); מפגש גימלאים (בוצע ב  ,)9.3העלאת ההצעה במלואה בקהילנט
(הועלה) .המזכירות חוזרת על פנייתה לכל החברים/ות לבוא להצביע למען הבטחת הזכויות
בביתם הם כך שהם יוכלו להוריש אותו בעתיד ,קידום קליטת הבנים ,כך שזכותם על הבית
שהם יבנו ,תהיה מעוגנת ברשות מקרקעי ישראל.
סעיף  – 2מעמד החבר החדש  -ברוב גדול (עם נמנע אחד)הוחלט על החלופה של חבר
בעצמאות כלכלית .קרי ,הבנים/ות צריכים להתקיים כלכלית ,והפרשנות של הרשם לערבות
ההדדית מקיפה לא מוטלת על הקיבוץ .במקביל ,סוכם על הקמת קרן עזרה הדדית המחייבת
את הבנים/ות ,במקרה של מצבי בריאות או מצוקה קשים .הפירוט – יידון בישיבה הבאה.
סעיף  - 3תקציב אישי ליחידים וגרושים – ע"פ פניית אלברטו גולדמן
המזכירות מצאה שהתוספת של  33%לא ניתנה מזה שנים על התחומים שהופרטו .לפיכך
המזכירות אשרה לעדכן זאת תוך הבחנה בין סעיפים בהם יש הצדקה לתוספת של מלוא
 ;33%סעיפים שבהם יש להוסיף  20%וסעיפים בהם אין צידוק להוסיף( .המעוניינים יוכלו
לעיין בחלוקה בין הסעיפים השונים אצל נעמי בקופת בית) .ההסדר יתחיל מ 1.3.16
סעיף  - 4דוח על ישיבות צוות תיאום וביצוע – נמסר ע"י ענת( .חולק בכתב לחברים) .הדוח
התקבל .כדברי אחד מחברי המזכירות; "לא חרגתם מסמכותכם" .נוהל העבודה יימשך ,וכן
הדיווח.
סעיף  - 5דיווח מהמפגש עם הדיירים לבנייה החדשה ( 13משפחות/יחידים) (סיכום יצא
בכתב).
א .הוצגה המלצת המזכירות לבנייה בגודל של  120מ"ר ,על פי היעד של צמצמום הפערים
בדירות (ולא בתי קומותיים מורחבים עם מעטפת ,כפי שנבנה בשכונה החדשה).
ב .עד שהקיבוץ יתחיל בתכנון מחייב ,תישאר לדיירי הבנייה חדשה קדימות לעבור לדיור
מתפנה .עם זאת ,הוסכם שהתכנון צריך להתחיל כבר בשלהי  ,2016כך שמ  ,2017הקדימות
תעבור לדיירי הקומותיים.
ג .שילה עובדיה העלה את נושאי התשתיות המצריכות טיפול מוקדם (יועבר לבנייה ולועדת
תכנון).
סעיף  - 6פניית קיבוץ שיזף שנקלוט זמנית כ 7-משפחות בקרוונים – (צורף מכתב) .היתה
התייחסות חיובית .מותנה באיתור מקום על ידי ועדת תכנון .יש שתי אפשרויות; א .באיזור
הקיבוצימר –  4-5דירות .ב .מאחורי בריכות השחייה (ללא תשתיות)( .במקביל ,המועצה
בודקת גם אופציה שהקרוונים יוקמו בטללים).
סיכומי ישיבת מזכירות מס' 2.3.2016 - 11/2016
סעיף  - 1נציגות במליאה במועצה מטעם משאבי שדה
יש לנו שני נציגים במועצת רמת הנגב .מוני ממשיך בתפקידו וסוכם שהנציגה השנייה
למועצת המועצה תהיה לאה שורק.
סעיף  - 2נוהל הארכה של יום בהצבעה בקלפי – אושרר להאריך את ההצבעה בקלפי על
שיוך המגרשים והבתים ביום נוסף(.הנוהל ידווח בסיכום הישיבה הבאה ,שדנה במכלול
נוהלי ההצבעה הקלפי).
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עמ' 7

סעיף  – 3נושאי קליטת הבנים (המשך ופירוט) .עם ועדת קליטה
א .חבר חדש בעצמאות כלכלית –
סטטוס זה לא הוגבל בזמן; הוחלט להשאיר פתוח את הנושא של מעמד שווה לחברי הקיבוץ,
אם וכאשר יהיה שינוי או לאחריו ,ורק להצהיר על כוונה .ההנמקה; ההחלטה הבסיסית של
הקיבוץ היא על עצמאות כלכלית ,ולא על ערבות הדדית על פי הנחיות רשם העמותות
השיתופיות.
ב .קרן העזרה הדדית; כאמור ,היא מחייבת ,בהיותה בסיס ליכולת מתן עזרה מסוימת.
מוצע שהסכום לתשלום ינוע בין  .₪ 80-100להציג זאת בפני הבנים/ות.
ייבחן אם לעשות זאת במשותף עם הקרן של הקיבוץ (טרם הוקמה בפועל).
בדיון על "הסדר הקליטה" ייבחנו הסדרי הבטחת הפנסיה ,ביטחון סוציאלי ועוד.
סוכם להמליץ לבנים/ות להקים נציגות של הבנים ,ליצירת הקשר בינם ובין ועדת
ג.
קליטה ,המזכירות והקיבוץ.
ד .הסטטוס של מועמדים לקליטה של נכדים של חברי קיבוץ ושל בנים להורים שעזבו
את הקיבוץ .סוכם להזמינם בברכה לכנס הבנים שיתקיים בפורים ,וכן לתת להם עדיפות
בעיתוי הקבלה "לחבר חדש" יחד עם בני/ות הקיבוץ .עם זאת ,ההעדפות שניתנות לחברי
הקיבוץ כלפי בניהם ,לא יחולו עליהם (כמו הזכות להתקבל ללא מבחני קבלה ,סיוע כמעט
מלא בתשתיות) (הושלם בישיבה ב .)6.3
* * *
מידע נוסף בנושא הקליטה
 .1כנס הבנים/ות בפורים .אנו מקווים להשתתפות מירבית .ההורים והבנים תושבים
שבבית ,מוזמנים ליידע את הבנים במחוץ למשק .העבירו להם את הזמנת ועדת קליטה.
 .2גיבוש ההחלטה של "מתווה הקליטה ל"הסדר בליטת הבנים"  -למען המשך קידום
הקליטה בצורה פורייה ,עלינו "לתרגם" עתה את מתווה הקליטה ,המהווה את העקרונות
והמסגרת ,ל"הסדר קליטה" ,הנותן מענים מפורטים ומשפטיים .תתקיים על כך ישיבת
מזכירות ולאחריה אסיפת חברים עם עו"ד אחינועם זליגמן ,ביום רביעי הקרוב16.3.16 ,
בשעה  .18.30אנחנו רוצים לקדם זאת ,ככל שניתן ,כבר לקראת כנס הבנים/ות.
 .3תקציבים – השבוע הגיע אלינו צוות מהמועצה ,בראשות המנכ"ל ערן דורון ,לעמוד על
הצרכים הארגוניים והתקציביים של הקליטה .הצוות סייר במערך החינוך של הגיל הרך (עם
פנינה יסעור); בזוגון של כיתות א – ג (עם טלי גולדמן) ,באזור המגורים של הבנים הנקלטים
(עם ועדת קליטה) ובחוות הלולים הישנה שיש לפנות (עם נציגי המזכירות) .נקווה שהמועצה
תירתם לסייע לנו בפרויקט הקליטה ,המצריך משאבים גדולים.
* * *
ולסיום  -תזכורת על מפגשי היכרות ושיח עימי
כאמור ,אני מאוד לומדת ונהנית מהמפגשים עם החברים ,בביתם או במזכירות .אשמח
להכיר ולשמוע עוד ועוד חברים/ות .אתם/ן ,מוזמנים לתאם איתי או עם יפה.
ענת מאור – מזכירת הקיבוץ
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עמ' 8

עמ' 9
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יומן רכב
מתרבים הימים שהביקוש לרכב גדול .יש ימים שקשה להוריד רכב לבדיקה .רכב עם בעיות
קטנות ,ימשיך לשרת עד שיתוקן ,ורכב מסוכן יושבת עד התיקון ולא משנה אם יש לחץ.
כדי להקטין את הלחץ אנחנו משתדלים לתקן מהר ככל האפשר ,ומבקשים מהנהגים
לעזור ,על ידי כך שיודיעו על תקלות בזמן אמת ולא אחרי שבוע .פשוט לסמס לי בכל שעות
היום והלילה .לאחרונה הפעלנו את הסעיף בתקנון שבני המשק יקבלו כפתור על בסיס
מקום פנוי ,כולל גם את בנים שקיבלו כפתור לפני אישור הסעיף.
ברכבים הדבקנו סטיקרים שונים על שמירת ניקיון ,מניעת עישון וכו' ...וביקשנו דרך העלון
מלא פעמים מהמשתמשים לשמור על תרבות יותר נקייה .פשוט זה כמו לבקש
מהקירות !......יש תמיד אנשים שילכלכו יידחפו קליפות גרעינים תחת המושב ,יעשנו
וברוב חוצפתם ישאירו גם את בדלי הסיגריות ברכב! אלו אנשים כפויי טובה! לי באופן
אישי קשה לראות יום יום את הדבר המבאס הזה .גם בנושא הזה יש לדווח בזמן אמת על
לכלוך או עישון ,ואז להעניש על ידי הקפאת כפתור[ .בחודש האחרון הוקפאו  3כפתורים].
בנושא תדלוק בגז ,יש לדעת שמחיר הגז יורד עם ירידת מחיר הבנזין והיום מחירו הוא
 2.75ש"ח לכן נהגים ,אם צו השעה הוא לחיסכון חומרי ולשמירה על איכות הסביבה ,יש
לתדלק רק בגז!!!! תודה ושבת שלום.
לולו ט.

כמה מילים בנושא הכלבים בישובנו...
באחד מהעלונים האחרונים של קיבוץ רביבים ראיתי מודעה קטנה ה"מבשרת" לחברי רביבים כי
במשך  3חודשים יגיע מדי פעם לוכד כלבים וילכוד כלבים שאינם קשורים .עלות השחרור
מהמכלאה ע"ח החבר.
כנראה כלו כל הקיצין.
ואצלנו – כלבים מתהלכים חופשי ,נובחים ומציקים (כבר קרה שגם נשכו) ,עושים צרכיהם בגינות
הפרטיות ובדשאים הציבוריים וגם בפינות השעשועים של הילדים ,יושבים דרך קבע גם בענפים
נותני שירות (מחסן בגדים) ,או בכניסות לחדר האוכל ולכל בו ורק מחכים שהדלת תיפתח ,ובפינת
החי מרתיעים את המבקרים .באירועי תרבות ובטקסים משתתפים הם כחלק בלתי נפרד מהציבור.
כל אחד באמונתו יחיה ..אך בביתו שלו..
אני אישית ,איני חפצה בהם בחצרי עושים בה כביתם..
אז אני פונה לכל בעלי הכלבים בבקשה להתחשב בציבור כולו ובכך נמנע מלוכד הכלבים לבקר גם
אצלנו..
שבת שלום ,אביגיל
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עמ' 10

כאילו לא ידעתי שבחורף הוא מגיע .כאילו דני רופ לא חזר וחפר שהיום ירד גשם ,טוב מתי
קרה מה שהוא אמר? אז באמצע הסיבוב תפס אותי גשם .בחינוך המשותף למדנו שמשימה
לא מפסיקים באמצע אז המשכתי בצעידה ,מתנחם במחשבות על המקלחת החמה שתגיע
בסוף הסיבוב .רק אחרי כמה דקות של רעידות במקלחת הבנתי שמים חמים לא יגיעו ,כי
בדודי שמש ,ביום מעונן ,השמש לא מחממת את המים ומי ששכח להדליק את החשמל
שבדוד ,נדון לרעידות.
דודי השמש מחממים את המים בקבוץ כבר יותר משנה וחצי .לא התרגלתי לצורך בהפעלה
החשמלית כיוון ,שאולי רק חודשיים בשנה ,אין מספיק שמש לחימום המים ,וגם ימים אלה
אינם ברצף ,אלא יום פה יום שם .זה גם מה שנראה על פניו כמצדיק התקנה של דודי שמש
באזור שלנו .למרות זאת היה צריך שיעברו  30שנה מהניסיון הקודם ,הכושל ,של דודי שמש
בקבוץ ,ויוזמה של משרד האנרגיה כדי לבצע מהלך כזה של החלפת כל דודי המים בקבוץ.
היוזמה לוותה גם בעזרה בצורת קניית הדודים הישנים כך שהעלות הכוללת להחלפת מעל
 200הדודים עלתה לקבוץ בסביבות  480אלף ש"ח ,בערך חצי מעלותם המלאה של דודים
טובים המצויים בשוק.
את העבודה ביצעה חברת אידיאל למרות ששילה ,מנהל הפרויקט ביחד עם יוסי ליבוביץ,
העדיף את כרומגן ,אלא שבגלל סכסוך של כרומגן עם שגיב זה לא התאפשר.
הניסיון מלפני כ  30שנה לימד את מנהלי הפרויקט שצינורות הנחושת בקולטים מתפוצצים
בקרה ,כאשר המים קופאים .אי לכך הותקנו צינורות ברזל שעמידים הרבה יותר מצינורות
הנחושת .אז שאלתי את שילה אם באמת אין תקלות .תשובתו בסלסול תימני לוותה בקיטור
קל .אין דבר כזה שאין תקלות ,ואפילו שיש אחריות של  8שנים לכל דוד ,עדיין ענף הבינין
צריך לבצע את התיקונים כיוון שאי אפשר להשאיר חברים בלי מים חמים.
אחרי כל הפרטים החשובים האלה עולה השאלה העיקרית :האם זה חוסך לנו חשמל וכמה?
לפי נתוני הנה"ח צריכת החשמל הביתית של החברים בקילווט ,בהשוואה בין  2015לעומת
 ,2013ירדה ביותר מ  2013( .25%שנה מלאה ללא דודי שמש 2015 ,שנה מלאה עם דודי שמש).
מבדיקה של כל חודש בנפרד בהשוואה בין השנים הללו מסתבר שישנם חודשים בהם היתה
ירידה אך ישנם גם חודשים בהם היתה עליה בצריכת החשמל .מסתבר שבחודשי האביב
(אפריל-יוני) ובחודשי הסתיו (ספט'-אוק') יש ירידה ,ואילו בקיץ ובחורף היתה אפילו עליה.
כמובן שדוד המים איננו צרכן החשמל היחיד בבית .ישנו המזגן שזולל הרבה אנרגיה ,יש
מקרר ,לפעמים מכונת כביסה והחיים הטובים מזמנים מכשירים רבים .כנראה שבחודשי
המעבר כאשר אנחנו לא מפעילים מזגן יש ירידה בצריכה .אולי ב ,2015שהיתה שנת שיא
בחום ,הפעלנו יותר את המזגנים ,ואולי מנתונים של שנה אחת זה מוקדם להסיק מסקנות.
מה שבטוח הוא שכל חבר יודע טוב מאוד אם הוא ירד או עלה בצריכת החשמל כיוון
שהקצבת החשמל לכל דירה לא השתנתה ומחיר החשמל לא השתנה כך שכל אחד יכול
לראות בחשבון החודשי שלו אם יש שינוי ולאיזה כיוון הוא.
מכאן ברור שיש לכל אחד מאיתנו מוטיבציה לנצל את דודי השמש ולחסוך בחשמל ,הבעיה
היא איך יוצרים מוטיבציה בדירות בהן אין מונה חשמל ואין חיוב לפי הצריכה.
אילן
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עמ' 11

ארבע שנים לישוב שיזף
שיזף ,התיישבות קהילתית מעורבת של דתיים וחילונים במועצה האזורית רמת נגב .המחנה
הוקם בקיץ  2011בעזרתה של עמותת אילים ,מועצה אזורית רמת נגב ,והחטיבה להתיישבות.
כיום מחנה זמני סמוך לצומת טללים .ישוב הקבע מתוכנן ל 250-משפחות .החברה להגנת
הטבע נגד המקום מטעמים סביבתיים.
השר לענייני הנגב והגליל סילבן שלום ,חנך את המחנה הזמני באופן רשמי ב22-לפברואר
 ,2012וציין את שיזף כמחנה חלוצי וציוני שמשרדו תומך בו בתקציב ניכר.
מספרת לי אדוה תושבת המקום :אנחנו  15משפחות חלק דתיים וחלק חילונים ,אנחנו
חושבים שזה הפתרון לחברה הישראלית .יש למידה מפרה ,החילוני לומד מהדתי ולהפך .עד
היום לא היו חיכוכים ,למדנו שכולנו יהודים ,קבלות שבת משותפות ,שיש בהם מהווי הדתי
והחילוני ,וזה בא לידי בטוי בשירון .בכל חג אנחנו מנסים שיהיה דגש המתאים לכל
הציבור .רובנו אנשי חנוך  ,מדריכי טיולים בבאר שבע והסביבה.
נהוג בשיזף להזמין אחת לחודשיים מרצה מתחום היהדות .לפני חודשיים הייתה רות
קלדרון שהיא חילונית ,שהקימה בתי מדרש ללימוד יהדות בירושלים ובתל אביב ,בהם
לומדים דתיים וחילונים יחדיו .השבוע ביקר בשיזף הרב שי פירון שהיה גם שר החינוך.
השאלה שעמדה בשיחה אתו הייתה :חינוך ביחד או לחוד!! ילדי שיזף בגיל הרך מתחנכים
במשאבי שדה .המעבר לבית הספר מציב בפניהם את השאלה האם נכון להפריד בין הילדים
בגלל הבדל בהשקפות הדתיות .הדגש שלו היה לא לפחד מהאחר .כאשר הוא ממליץ על
להחליט שכולם דתיים ,כל אחד לפי הבנתו .לדעתו אין סיבה לכך שיהיו ספרי היסטוריה
שונים למגזר הדתי ולמגזר החילוני ,גם לימודי התנ"ך צריכים להיות זהים ב 70 -אחוז ורק
 30אחוז מהחומר צריך להיות יחידני והעיקר ללמוד לקבל את האחר .כלומר ,אם לא רוצים
להפריד את הילדים צריך להגיע למחנה משותף  .מאחלת להם הצלחה ברעיון היפה שרק
יכול להוות הפריה הדדית בקבלת האחר .
טובה
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עמ' 12

פעילויות מועדון מופת עד סוף מרץ
בכל יום ראשון בשבוע תנועה בונה עצם עם נאוה רייב
ובכל יום שישי התעמלות במים עם רננה סימון

הודעה לתושבים מבצע החזרת ציוד צבאי
בין התאריכים  20למרץ ועד  15לאפריל
ייערך מבצע להחזרת ציוד צבאי מאזרחים.
בתאריכים הללו ,תפתח עמדה להחזרת הציוד בבסיס הגדנ"ע בשדה בוקר.
המבצע יתקיים בימים:
א'-ה' בין השעות 20:00 – 8:00
בימי ו' בין השעות 12:00 – 8:00
חשוב לציין כי אין צורך להזדהות ולא יהיה תיעוד כלשהו לגבי פריטים אישיים.
בברכה מוטי זנה קב"ט המועצה
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עמ' 13
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עמ' 14

העולם שלי
הציורים של אריאל מתמקדים בעולם
הסובב אותה ,מחוברת מאד לתא
המשפחתי ,לזמר הנערץ עליה ועיקר
אהבתה נתונה לסוסים שאיתם היא
גדלה.
גם כשהסוס העיף אותה לגובה והיא
נפלה בחבטה על הכביש ,כשהיא
מחוסרת הכרה כחודש ימים ,היא עדיין
נשארה נאמנה להם.
הסוס הוא חיה אצילית יפת תואר ,גוף
שרירי ,רעמה יפה וזנב בנוי לתפארת.
הוא סמל לאצילות ,ונמצא לרוב
בחצרות של מלכות ונסיכים.
סוס ורוכבו הם צמד חמד שיש בניהם
מערכת יחסים הדדית ותלותית .הסוס
זקוק לטיפול ממושך ,לתשומת לב
ואהבה ,באמצעותו ניתן לעזור לאנשים
עם מוגבלויות פיזיות.
רכיבה על סוס זה סוג של טרפיה שיש
לו השפעה על כל אברי גוף הרוכב.
אריאל היא הלוחשת לסוסים.
חנה גרג'י

מפגשי ספרות
המפגש הבא יהיה ב 5-לאפריל יום שלישי .חילקתי דפים לקריאה למי שהשתתף במפגש
הראשון .מי שמעוניין להשתתף ולא היה בפעם הראשונה ,שיפנה אלי כדי לקבל
דפים לקראת המפגש השני .המפגשים מיועדים לכל אוהבי הספרות מכל הגילים ,והם ללא
תשלום .בהנחיית אילנה שחף המלמדת ספרות במדרשת שדה בוקר ובמכללת ספיר.
כל מי שהשתתף במפגש הראשון היה מאוד מרוצה .מוזמנים....
טובה
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עמ' 15

השבוע האביבי כל כך בו צוין יום האשה ,הפיגועים בארץ שאחד רודף את השני ואין שום
סימן לקיצם ,הסתיים במותו של חברנו דודס שלו ז"ל.
בזמן האחרון( ,למי שמסתובב בלילות) רואים אצלנו במשק להקת תנים מסתובבת חופשי,
לא מפחידה .כרגע לא נראה שיש סכנה מהם ,אלא אם אחד או יותר חולים בכלבת.
ביום ב' התכנסו הוותיקים לערב שיריו של נחום היימן .על הקלידים היה מרסלו בן-שופט
וסטריקו שהחזיק ברמקול ושר .הקהל הצטרף לשירה.
בערב נפגשו במועדון אלה שרצו לראות סרט .הסרט -סופרג'סטיות.
ביום ג' הוזמנו המעוניינים לחוג לספרות .את החוג מנחה  -אילנה שחף ,מהמדרשה.
הכותרת  -מפגש עם ספרות ההימלאייה של ספרות המערב .במפגש קראו ושמעו סיפור
מאת -אנתון צ'כוב.
שי פירון  ,שר החינוך והתרבות לשעבר ,הגיע לשיזף להרצאה ושיחה .היה מעניין  .שי פירון
נגע בבעיות שבין חילונים ודתיים ,והסיכויים לעתיד .ובעיקר מהפחד המשמש להרבה
אנשים מההתנהגות של החברות השונות.
ביום ב' במפגש הוותיקים הוקרן הסרטון ארוחת הבוקר האחרונה ,שייצר גולן רייז ,על
קיבוץ עין-צורים הדתי-ציוני שעבר הפרטה .הסרט היה עצוב ומרגש ,ואחריו קבלנו הסבר
על גישתו בנושא קיבוץ מופרט...
יום ד' דוד (דודס) שלו ז"ל נפטר .ההלוויה התקיימה ביום חמישי .יהי זכרו ברוך.

