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מבין משאבים◄ ◄ 2157י"ד ניסן תשע"ו ◄ 22אפריל 2016
עבדים  /ברי סחרוף
על נהר אספירין ישבנו
במקומות המוכרים
לא שומעים לא רואים
כאילו אנחנו אוויר
עוד מעט יגמר הסרט
בקרוב המציאות
התמונה מטושטשת
והצליל לא ברור

כי כולנו עבדים אפילו
שיש לנו כזה כאילו
פותחים פה גדול
ומחכים לעונג הבא
כולנו מכורים של מישהו
שמבקש עכשיו תרגישו
פותחים פה גדול
ומחכים למנה הבאה

חלונות ראווה יפים פה
זה הכל למכירה
גם אנחנו תלויים
עם פתקי החלפה
אז מה נעשה עם הכעס הזה
מה יהיה עם הקנאה
כולם רוצים להיות חופשיים
אבל ממה אלוהים ממה
כולנו עבדים אפילו...

עמ' 2
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מה בעלון:
הזמנה לחג הפסח בחדר האוכל
בסיבוב/אילן בן טל
סיכום ישיבות מזכירות מס'  /18-19ענת מאור
הצעה לאסיפה בנושא השלמת השכלה לחברים/2016-2020 ,
ילנה דיומין
קיבוצימר ממשיך להתפתח ואין רגע דל /..יפתח פרייליך
שעורי בית וקטע לפסח /וולפגאנג-

תלמיד בקיבוצימר

קולר – מכשיר למים קרים ליד צריף ראשונים /טובה
אבריאל
מהנעשה בישובנו /משולם סיקרון ונגה פרסי
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עמ' 3

בואו הערב לצאת שוב ממצרים ,לספר את סיפור
ההגדה ולקיים את מצוות והגדת לבנך.

ההתכנסות בחדר האוכל
נתכנס בחדר האוכל בשעה 19:15
קריאת ההגדה תחל בשעה 19:30
מספר בקשות בכדי שכולנו נהנה מהחג
 הקפידו שהילדים שלא יעלו על הבמה בזמן הסדר.
על מנת להקל עליהם את השהייה נסדר פינת משחקים.
 נציג מכל משפחה מוזמן בשעה  17:30לחדר האוכל לחלוקת המשקאות
וצלחת הפסח על השולחנות.
 במהלך הסדר נציגי השולחנות יתבקשו להגיע לקחת את המרק והקניידלך
מהמטבח .ושוב – הימנעו מהתרוצצות הילדים ועשו זאת בזהירות בכדי
למנוע תאונות לא נעימות.
 בסיום החג אנו נזדקק לכל עזרה אפשרית בכדי להחזיר את חדר האוכל
לקדמותו.

תודה וחג שמח לכולנו
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עמ' 4

לחברי ותושבי משאבי-שדה
חג אביב שמח
מאחלים למשאבי-שדה
לפרוח וללבלב
עם בנייה
מאחלת :ועדת קליטה

קטע ממה שכתב וולפגאנג ( – )WOLFGANGתלמיד קיבוצימר שממשיך להגיע אלינו שוב ושוב
מדי כמה חודשים כדי לשפר את העברית שלו
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עמ' 5

בימים הקרובים ייקראו החברים לקלפי להצביע על תקנון סיעודי.
כנגד ארבעה חברים דיברה הסוגיה:
החבר ההגיוני – מה הוא אומר:
נקראים אנו לאשר תקנון לביטוח סיעודי לחברי משאבי שדה .משמע יש לנו ,חברי משאבי
שדה ,ביטוח סיעודי.
אלא שהחבר ההגיוני שאינו צועד בסיבוב אינו מוצא את הזמן להגות בנושאים שונים לעומקם
וכך גם בתקנון הסיעוד המוצע ,ולכן אינו מבחין שלמעשה התקנון הסיעודי המוצע מוביל לכך
שלא עושים היום ביטוח סיעודי לחברי משאבי שדה.
אולי בעתיד ,אם ירצה .....כמו שאומרים ,יעשה.
החבר הרציונליסט בא להרגיע:
בסדר ,מה הפאניקה ,הרי אנחנו קבוץ שיתופי הדואג לכל צרכיו של החבר .בעזרת....כמו
שאומרים ,מצבנו הכלכלי טוב ומאפשר סיפוק של כל צרכי החברים .אי אפשר לעשות הכל
בבת אחת ויש לנו סדרי עדיפויות .בעתיד נוכל להקדיש גם לזה כספים.
יבוא החבר הדואג ויזכיר לנו:
במיוחד היום ,כשמצווה עלינו לספר ביציאת מצרים ,עלינו לזכור שכבר יוסף (בנו של אבינו
יעקב) ידע שבשבע השנים השמנות יש להתכונן לשבע השנים הרזות .נקוה כולנו שהשמנות
תמשכנה לעד ,אך מי ערב לכך? נקוה גם שנגיע למאה ועשרים ללא צורך בסיעוד ,אך מי
הבטיח לנו זאת?
קם בכבדות החבר הדמוקרט ואומר לאיטו:
באורח חיינו הרוב קובע .זה יפה ,זה נאור וזה חיובי ,אבל כדי לא לספק הוכחות לטיעוניו של
וינסטון צ'רצ'יל נגד הדמוקרטיה ,יש לספק לחברים את כל האינפורמציה בבהירות ובשקיפות.
יחליט ויצביע כל חבר לפי הבנתו ובחירתו ,אבל אלו יתבססו על ראיית כל התמונה והבנתה.
חג חרות מלאה לכולנו
אילן
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סיכום ישיבת מזכירות

עמ' 6

מס'  18מיום 10.4.16

 .1השלמת ההשכלה ,כחלק מהיעדים לפני השינוי – הצעת צוות מש"א.
הצגת הנושא :ילנה דיומין .בהשתתפות צוות מש"א.
הרעיון הוא לאפשר לכל החברים שטרם למדו ,או שלמדו חלקית ,למצות את זכאותם
במהלך  4 -3השנים הבאות ,כדי לסיים זאת ,כמו את הפנסיה ,צמצום פערי דיור ,קרן
חיים ,וביטוחים – לפני המעבר לשינוי ,אם וכאשר יהיה .עם זאת ,חבר שירצה לצאת
ללימודים רק בעת הפנסיה ,תישמר לו הזכות התקציבית לכך ,בכל אורח חיים שיהיה
אז .היציאה ללימודים היא ע"פ הקריטריונים הקיימים להשכלה עד היום.
כמו כן מוצע לבטל את הקלפי בנושא ההשכלה ,כחלק מהלקחים מהעבר ,וכחלק
מהפעילות לקידום המרקם החברתי היום .הדיון וההמלצות להכוונת הלימודים יעשה
ע"י מש"א והאישור במזכירות .חבר מעוניין ,יוכל לערער לאסיפה( .ההצעה גובשה
סופית בישיבת המזכירות הבאה) .הסדר השלמת ההשכלה מפורסם בעלון זה; יובא
לאסיפה ביום א' ;1.5.16 ,ולאחר מכן יובא לקלפי( .אין לדחות זאת ,ע"מ לתת לחברים
זמן לפנות).
 .2היערכות לאסיפות חברים אינטנסיביות בנושא קידום השיוכים.
כאמור ,לשמחתנו סיימנו במשותף הכנה של שני הסדרים גדולים ,הנותנים מענים
חשובים לשני הדורות בקיבוץ; הסדר קליטת הבנים/ות והיעד והתקנון של הביטוח
הסיעודי .הביטוח הסיעודי יעמוד לאישור בהצבעה בקלפי בתאריכים  7-9במאי,
והסדר הקליטה עובר עתה לרואה החשבון של הקיבוץ שלומי בהט לבחון את היבטי
המס.
עתה ,הננו עוברים להמשך הליך הלימוד וקבלת ההחלטות בנוגע לקידום השיוכים.
כזכור ,קיבלנו את ההחלטה הראשית על שיוך ( 1447ונקווה שהבג"צ לא יעכב את
יישומה לזמן רב) ,ועתה ,עומדים בפנינו  5תת נושאים גדולים;
א .הסבר והחלטה בין המודלים של שיוך הנכסים היצרני; פיירותי או קנייני.
ב .הפרצלציה ("פרצלציית צל") והקריטריונים לשיוך המגרשים.
ג .מודל חישוב הבתים –לדון בין אי התחשבנות (מודל גבולות) לבין "דגמים".
ד .הקריטריונים לזכאות -יצירת שיטה בהירה ,ושמצמצמת התחשבנויות.
ה .עיצוב משפטי של השיוכים.
מאחר והנושא חדש ,יש חשיבות לקיים אסיפות הסברה וליצור הסכמות רחבות.
לפיכך ,סיכמנו לקיים במהלך החודשים מאי יוני אסיפות קיבוץ כמעט כל שבוע.
(שקלנו לקיים הסברה מרוכזת ביום שישי בבוקר אך הערכנו שזה יהיה פחות נוח
לחברים/ות) .וכן ,במקרים שנראה שיש צורך ,נפנה למארגני מופת להועיד לכך גם
הסבר במפגשי מופת או נקיים חוגי בית.
החברים/ות מוזמנים לקחת חלק בהליך ,וכך נגבש במשותף ידע והבנות!

עמ' 7
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 .3השתתפות בנים תושבים בוועדות – עם ועדת קליטה.
לאחר כנס הבנים/ות וההחלטה על זכותם לבחור לעצמם נציגות מטעמם ,סוכם גם
להרחיב את הוועדות בהם הבנים מוזמנים לקחת חלק .בנוסף להשתתפותם בוועדות
חינוך ,הסדר בנים ,תרבות ,בטיחות ,הבנים/ות מוזמנים להצטרף ולתרום גם בוועדות
הבאות :תכנון ,קליטה ,הנצחה ,צח"י ,כיבוי אש ,ועדת דיור ,מחסנים ותרבות הדיור.
בנושאים בהם יו"ר הוועדה מעריך שחשוב שהם יידונו רק בין חברי הקיבוץ ,הוא יידע
את הבנים ,חברי הוועדה .הבנים מוזמנים גם להצטרף לחוליות החגים.

סיכום ישיבת מזכירות מס'  19מיום

17.4.2016

 .1דיווח ודיון על מעמדנו במרחצאות הנגב ועל יחסי המועצה והקיבוץ.
מזה מספר חודשים קיימת מחלוקת עסקית בין הקיבוץ לחברה הכלכלית רמת נגב בכל
הקשור למתרחש בנווה מדבר .היות והמחלוקת לא באה לידי פתרון ,פנה הקיבוץ לבית
המשפט לצורך הכרעתו בנושא.
בית המשפט מצדד בעמדת הקיבוץ ,ואף מצא לנכון לומר על החברה הכלכלית ועל הסוכנות
היהודית בהחלטה מיום  28.3.2016כי" :כל עניינם בבקשה הוא לקבל את התמורה ממר עודד
דסאו ומצבם של כלל הנושים אינו עומד בראש מעייניהם וזאת בלשון המעטה" !!
לנוכח פני הדברים ,הוציא יו"ר דירקטוריון מרחצאות הנגב שמוליק ריפמן מכתב מכוער
המעוות את העובדות ותוקף אישית את מוני וצור.
-

מזכירות משאבי שדה ,מגבה את מוני וצור ואת ההנהלה הכלכלית בעמדתה בנושא
ויוצאת כנגד התנהלות יו"ר החברה ודורשת ממנו לחזור בו מאמירתו במכתב.

 .2עדכונים בתקנונים לקראת הצבעה בקלפי; קליטה ,סיעוד.
בעקבות אסיפת החברים בנידון ומפגשי הגימלאים והבנים ,המזכירות דנה ואישרה את
הנושאים שהועברו אליה מהאסיפה והמפגשים;
 פניית האסיפה ששינוי התקנון הסיעודי יצריך רוב של  66%מהמצביעים .אושר. פניית הבנים שכל נושאי הבינוי יהיה בשיתוף עימם (ולא רק בהתייעצות) אושר. משך תקופת צבירת  30%הנחה בשכירת הדירות; הוחלט שזה יהיה ללא הגבלת שנים.וכן ,בן/בת שיחליט לשכור לאורך שנים– דירת המעבר תעבור לרשותו אחר  15שנים.
מניין השנים יתחיל רק לאחר הנחת אבן הפינה לשכונה החדשה.
 .3אשרור השתתפותנו בבג"צ  ;1447כידוע הקשת המזרחית עתרה לבג"צ נגד החלטה שיוך
המגרשים דרך האגודה ( .)1447הצטרפנו ,עם קיבוצים אחרים כמשיבים לעתירה בהובלת עו"ד
אביתר קנולר .נציגי הבנים/ות נענו לפנייתנו להצטרף עמנו.
חג אביב פורח וחירות לכולנו! ענת מאור  -מזכירת הקיבוץ
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עמ' 8

הצעה לאסיפה בנושא השלמת השכלה לחברים.2016-2020 ,
הצעת מש"א והמזכירות .חומר רקע לאסיפה שתתקיים ב 1.5.16
הקונספט .לאור החלטת חברי הקיבוץ לסיים את הפרויקטים הקשורים לאורחות החיים של
החברים עד תום שנת ( 2020החלטה מ  )2012ובעקבות בקשת החברים להסדיר את נושא
הלימודים ,צוות משאבי אנוש והמזכירות דנו בנושא הסדרת ההשכלה .התפיסה היא כמו
בעבר ,רצונה של הקהילה לעודד את החברים ללמוד ולהשלים את ההשכלה .הדגש הוא על
השלמה או המשך של השכלה הגבוהה ועל קורסים מקצועיים כאחת.
ההצעה היא שבשנים  2020 -2016ההשכלה תושלם לחברים וחברות שטרם למדו או ,מסיבות
שונות ,לא סיימו את השכלתם ורצונם ללמוד .וכן ,אנחנו מציעים לבטל את הקלפי בנושא
הלימודים ,לאור ניסיון העבר ולאור המאמץ לקדם את המרקם החברתי בקיבוץ.
מימון הלימודים לחברים .הלימודים לחברים ,הזכאים ללמוד ,ימומנו לפי המפתח הבא:
 .1חבר ,שטרם למד תואר או קורס ארוך  ,יקבל תקציב לימודים בגובה של שנתיים אקדמיות
( נכון להיום  13אלף  ₪לשנה) על חשבון הקיבוץ .שנה שלישית בתואר הראשון תמומן
בתנאי "סיום התואר" .חבר שלא סיים את התואר בפרק זמן סביר ( עד  5שנים ) יהיה חייב
להחזיר לקיבוץ את העלות השנה השלישית
 .2חבר שלמד תואר ראשון בעבר ומעוניין בתואר שני ,יקבל מימון לשנתיים .לתואר השלישי -
לשנה אקדמית אחת .
 .3חבר שברצונו ללמוד קורס מקצועי יקבל את עלות הקורס ,עד גובה של שנה באוניברסיטה,
אלא אם יש צידוק לאשר מוסד לימודים ספציפי ,יקר יותר.
 .4מקרים חריגים ,כמו הסבה מקצועית לבעלי תואר או חברים שלמדו מספר רב של
הקורסים ומבקשים ללמוד קורס נוסף ,ידונו בוועדה.
 .5קרן לימודים .לטובת אותם החברים שלא ינצלו את זכותם ללמוד עד  ,2020תבנה קרן
ללימודים עתידים .כל חבר העומד בקריטריונים להשלמת השכלה שיבחר ללמוד בשנת
 2020ומעלה ,יקבל מימון לימודים מהקרן לפי סעיפים .1-4
 .6לאחר החלטה על שינוי ,אם ותתקבל ,יהיה דיון נוסף לגבי ההמשך בנושא הלימודים.
זכאות להשלמת ההשכלה .כל חבר קיבוץ זכאי ללמוד על חשבון הקיבוץ ,בהתאם למה שהוא
למד קודם .הקריטריון היחיד הוא לימודים בעבר (ברוח החלטת הקיבוץ מאוגוסט  .)2014חבר
שכבר למד תואר ראשון יוכל לבקש ללמוד תואר שני ושלישי .חבר שעדיין לא למד תואר או
קורס מקצועי ארוך ( קורס של שנה ומעלה ,או מספר קורסים המצטברים לשנה) ,יכול לבקש
ללמוד תואר או קורס מקצועי .
המשך...
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עמ' 9

הפניות .מי שכבר בחר את סוג הלימודים ומקום שבו ילמד ,יפנה לוועדת מש"א ויקיים פגישה
עם צוות משאבי אנוש לבדיקת שילובים אפשריים בין הלימודים ומסלולי פרנסה ותרומה .חבר
שזקוק להכוונה בנושא ההשכלה גם כן מוזמן להיפגש עם הצוות ולקבל עזרה.
הליך האישור ללימודים – ללא הצבעה בקלפי .ההצעה היא שועדת משאבי אנוש תמליץ על
רשימת הלומדים והאישור יהיה במזכירות ,ללא צורך בהצבעה בקלפי .עם זאת ,חבר שלימודיו
לא אושרו במזכירות ,יוכל לערער לאסיפה.
התקציב .הערכת העלות הכוללת של השלמת ההשכלה לחברים תלויה במספר פניות ללימודים
בפועל  .הכוונה היא לעמוד בתקציב הלימודים הקיים (  130אלף  ₪לשנה)  .אם וכמות הפניות
תהיה גבוהה מהתקציב ,או בכל חריגה אחרת  ,וועדת מש"א תפנה למזכירות לתוספת תקציב
בתוכנית "רווח והפסד" השנתית.
העקרונות בחלוקת תקציב הלימודים.
 כל חבר שרצונו ללמוד תואר או קורס מקצועי ,זכאי ללמוד.
 אין חלוקת תקציב הלימודים ככסף או למטרה שאינה לימודים.
 תשלומים עבור הלימודים לחברים הזכאים יבוצעו דרך הקיבוץ.
נתונים והערכת מצב .ניצול תקציב הלימודים בשנת  2015-2016הוא  132אלף  . ₪ממשיכים
ללמוד בשנה הבאה ,שנת  ,2016-2017עומדים בסך של  72אלף  ,₪שזה חלק מתקציב השנתי.
שארית תקציב הלומדים לשנת  2018 -2017היא  36אלף . ₪
הערכת הצרכים/ביקושים .נכון להיום נבדקת תמונה כללית לגבי מצב הלימודים במשאבי
שדה .הבדיקה היא על סמך נתוני מערכת הנה"ח וארכיון הקיבוץ .אך נראה שהנתונים לא
נותנים מענה מושלם .והעיקר ,התמונה המלאה לגבי כמה מהחברים מעוניינים ללמוד בתקופה
הקרובה ובמהלך  4השנים ,תתברר רק לאחר פנייתם של חברים ללימודים ,מחודש מאי .2016
לכן נושא השלמת ההשכלה יובא לאסיפה ב  ,1.5ולאחר אישורו בקלפי ,יפורסם לחברים
המידע והחברים יוכלו להתחיל לפנות לגבי השלמת ההשכלה לשנת  ,2016/7ולשלוש השנים
שלאחריה .לאחר השלמת רשימת החברים שיפנו ללמוד ,נציגי וועדת משאבי אנוש יבדקו עם
החברים באופן אישי את אימות הנתונים .המידע לא יפורסם וישמש אך ורק לצורך הערכת
הזכאות ללימודים נכון להיום .במקביל תיבדק השתתפות הענפים בתשלום העשרה מקצועית
לחברים המועסקים בענפי הקיבוץ.

בהצלחה!
ילנה דיומין ,רכזת משאבי אנוש
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קיבוצימר – ממשיך להתפתח ואין רגע דל..
במשך השנה כל הקורסים הרגילים מתנהלים כסדרם .נציין בסיפוק שלאורך השנים,
אחוז התלמידים ה"חוזרים" עולה בהתמדה ועקב זאת ,רמת השליטה של הסטודנטים
שלנו בשפה העברית גם עולה.
וזאת ההוכחה הטובה ביותר המעידה על איכות התכנית שלנו !
במקביל ,אנו משתדלים לחדש ולגוון את הפעילויות המוצעות לתלמידים.
מגוון הסטודנטים המגיעים אלינו הוא רב .פרט לגיוון בגיל ,מוצא ,דת ,שפת-אם ועוד ..
אנחנו פוגשים אצלנו יותר ויותר רופאים וציירים! הסבר הגיוני לכך ודאי שאין ..אבל
זה נחמד ,משעשע וגם יוצר לנו ערך מוסף.
אחד התלמידים היצירתיים שלנו הוא  - GEORGבנימין (מהולנד) שמשאיר לנו בכל
ביקור ציור או קישוט מיוחד .האחרון מהם הוא הציור המפורסם "אישה עם עגיל
פנינה" יצירתו של הצייר ההולנדי .VERMEER
אתם מוזמנים ליהנות מהציור היפה (הוא מצויר על קיר בית .)38
הסביבה של חדרי קיבוצימר מושקעת ומתוחזקת וכל זאת תודות לעבודתו המושקעת
של אריאל .לאחרונה ,אריאל זכה במשך כמה שבועות לעזרתו של מכר ותיק
שלנו ALAIN ,מצרפת ,שמדי שנה בא לעזור לנו במשך כמה שבועות! לשניהם ,תודה
והרבה מחמאות!
קורסים באירופה :פעילות זאת שהחלה לפני יותר משנתיים בצורה די מהוססת ,צוברת
תנופה .נכון להיום ,אנחנו מקיימים בקביעות "מיני סמינרים" לעברית בארצות וערים
שונות.
השנה הצטרפו עוד שתי ערים לרשימה ROUEN :שבצפון מערב צרפת בה היינו בחודש
מרץ ואילו באוגוסט יתקיים קורס נוסף בעיר  FREIBURGשבגרמניה.
פרט לעצם למידת העברית ,אחת החוויות המיוחדות של קורסים אלה היא עצם
המפגש עם אנשים (רובם הגדול אינם יהודים) האוהדים את היהדות ואת מדינת
ישראל.
המשך..
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בשעה טובה ניגשנו לשני מבצעים "כבדים" :האחד הוא שיפוץ בנין  62המפורסם.
המחסנים השונים שהיו שם עברו דירה (תודה על שיתוף הפעולה של הנוגעים בדבר!).
העובדים התחילו לעבוד במרץ ואמורים לסיים תוך  3שבועות כך שנוכל להתמודד עם
"מבול" הסטודנטים המגיעים אלינו החל מיוני.
המבצע השני הוא הפיכת חלק מהמחלבה (חלק אחד נועד לארכיון) לכיתה/מועדון שכל
כך חסרים לנו.
ובאשר לצוות,שהוא המנוע האמיתי של פעילותנו:
לפני כמה שבועות ,יצא הצוות ליום השתלמות בירושלים .בין השאר ערכנו ביקור
בכנסת ,במוזיאון חדש " "FRIENDS OF ZIONובמרכז נוצרי של ידידי ישראל
מסקנדינביה .כמובן שקינחנו במסעדה ברחוב יפו.
מלי שלימדה אצלנו מאז שענבר שאול יצאה לחופשת לידה ,סיימה את עבודתה .ענבר
חוזרת לעבודה בעוד שבועיים ובינתיים נקלטה עוד מורה אלה (מרתמים) .לבאים,
יוצאים ,חוזרים ועוד ...ברכות!
בחודש מאי אמורה להיקלט בצוות ,מזכירה חדשה .כניסתה לעבודה תאפשר לנו קצת
"לנשום" ,כי כרגע אנחנו רצים אחרי האירועים וצוברים פיגור בכל הקשור לקידום
הפרויקטים החדשים.

תודות לכל אותם חברים שנחלצים לעזרתנו בעת הצורך :מאיר בלטרן ,אילן בן טל
ושרה מטל
וכמובן לחברים הקבועים המגיעים אלינו לכיתה או מקבלים את התלמידים לפגישה
אליהם .אגב ,מיד אחרי פסח ,צפוי מפגש נוסף של "ידידי קיבוצימר" .פרטים ימסרו
בהמשך.
חג שמח !
בשם הצוות כולו,
יפתח פרייליך
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שיעורי בית-וולפגאנג ( )WOLFGANGתלמיד קיבוצמר

עמ' 12
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קולר – מכשיר למים קרים ליד הגנים
יש לנו קולר חדש בין גן רותם וגן הדס הנשען על צריף ראשונים
מים קרים לילדים ,להוריהם ,ולסבתות שמבלות אחר הצהרים עם הילדים ועם הנכדים.
תודה לענת המזכירה ,לאלי כהן שקנה את המכשיר .ליוסי ליבוביץ שחיבר אותו לחשמל .
חגגנו היום את המאורע עם עוגה ומים צוננים .מעתה נוכל להמשיך ולבלות בין המתקנים עד
שיחשיך היום.
חג שמח לכל בית משאבי שדה.
טובה

נר זכרון חודש ניסן
חיים מטל (אבא של שרה מטל) נפטר י"ב ניסן תש"ס
יעקב כץ נפטר כ"ב ניסן תשמ"ח
אסתר קפטה נפטרה ח' ניסן תשס"ט

למשולם סיקרון והמשפחה,
משתתפים בצערך על מותו של אחיך
משה סיקרון ז"ל
בית משאבי שדה
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ברוך הבא פסח ,ההכנות לחג –הנקיונות ...והאוכל המיוחד לחג ,מצות ,קניידלך ,גפילטפיש ,
חרוסת ..רק חושבים על זה וכבר מרגישים את הטעם בפה .במשק תתקיים מסיבת חג עם כ-
 200אורחים .אז כן ,הערב יום שישי ,זה קורה ,ונקווה שהכל יעבור כסידרו ושיהיה לכולם
לנוסעים ולאלו שחוגגים בבית ובסדר הקיבוצי חג שמח.
העובדים במפעל ,יצאו לשלושה ימים של טיול ומנוחה .שהו בנצרת עילית בבית-מלון "חוויה
פלאז'ה" .טיילו בעמק יזרעאל ובעמק המעיינות .היה כיף ונחמד בפרט ליל שבת בו שמעו דו"ח
על תוכניות המפעל וראו הופעה של מומחה לטלפתיה .ההופעה הייתה דומה קצת להופעת
קוסם וככה התייחסנו אליה עד ...שהוא הציב זוג ועשה עליו כל מיני תרגילים ואז ביקש
משניהם להרים את יד ימין ולאישה ביקש לעצום עיניים ולדווח על כל דבר שהיא מרגישה.
האישה עצמה עיניים והבעל שהיה קרוב לאיש המארגן .ואז קרה הדבר המדהים .האיש נגע
בבעל בגב והאישה טענה שהיא מרגישה כל פעולה .כמו נגיעה בגב או בראש שנעשו על הבעל.
זה השאיר אותנו פעורי פה..
בשבת חזרנו לקיבוץ .הנסיעה חזרה עברה כרגיל .אבל רבע שעה אח"כ החלה לנשוב רוח עם
אבק וגשם .אבל לא סתם רוח אלא משבים עזים מאד .היו נפילות של עצים ונפגעו גם מנורות
של תאורת לילה .בקיצור טוב שכבר הגענו...
ביום ג' שמעו ושוחחו הוותיקים עם עדינה מוסקוביץ .על כיצד מגיעים לזיקנה מוצלחת.
בשבוע שעבר היו רעמים וברקים וגשם .מה זה גשם ,אולי הכי חזק שהיה השנה .כמות המ"מ
קפצה ובואדי הייתה זרימה חזקה .בלית ברירה סגרו את הכניסה הרגילה לקיבוץ ,ופתחו את
השער המוביל לבית הקברות .ירדו כ 30 -מ"מ ועד עכשיו בסיכום השנתי כ 130 -מ"מ.

בשכונת מקורות ההרחבות של הבתים על קו הסיום וכבר מנקים בחוץ ובבתים .ועכשיו האתגר
הבא-חידוש ושדרוג הנוי בשכונה .כי לא נעים לראות אותה כך.
בקיבוץ מתקנים ומחדשים שבילים על ידי יציקה מחדש ומתחיל להיות כיף לנסוע עליהם.

חג פסח שמח ושבת שלום

