מבין משאבים מס'  ,2142כ'

\z

מבין משאבים◄◄ 2173כ"ג כסלו תשע"ז ◄ 23דצמבר 2016
חג חנוכה במשאבי שדה
 בשבת בערב נתכנס בשעה  17:30להדלקת נר ראשון
באסם .בתוכנית "ארוחה חברתית" (כל אחד מביא
אוכל טעים וכולם אוכלים ביחד) הופעות והכנת
למפיונים.

 ביום שני בשעה  17:00התכנסות ליד השער של עץ
הנדנדה להעפת ספוטניקים ותהלוכה של למפיונים
לחדר האוכל להדלקת נר שלישי בליווי המאסטרו
מרסלו ,וארוחת חנוכה.

 יום חמישי בשעה  17:00באסם הדלקת נר שישי
והופעה לכל הגילאים "לץ" .מומלץ

 ביום שישי הדלקת נר שביעי ומסיבת סוף השנה
האזרחית באסם
אל תחמיצו!! יהיה כיף
חולית החג
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עמ' 2

מה בעלון:
הזמנה לחג החנוכה במשק
מה זאת ארוחה חברתית?
מסיפורי הארכיון /רות זריז
אסיפת חברים  27/2016וסיכומי ישיבות מזכירות /ענת מאור
תחזית תרבות ינואר  2017במועצה
הספד לאמא /ציפי זריז
עדכונים בקשר להזמנת חדרים מסובסדים/יפתח פרייליך
נר זיכרון חשון וכסלו
מהנעשה בישובנו /משולם סיקרון ונגה פרסי
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עמ' 3

מה זאת ארוחה חברתית?
בשבת ב  17:30ניפגש כולנו באסם להדלקת נרות ולארוחה חברתית.
ארוחה חברתית זאת ארוחה שבה המשתתפים מביאים את האוכל  .אנחנו חולית חנוכה נביא את
הכלים החד פעמים  ,שולחנות וכסאות .יהיה חם  ,נוח ונעים .וגם טעים.
אז מה מביאים?
כל אחד יכול לבחור מה להביא.
אפשר סלט או מרק או פשטידה או פיצה או
עוגה או סופגניות או חומוס או פסטה  .בקיצור
כל דבר שאתם אוהבים להכין ותשמחו לחלוק
אותו עם אחרים.
אין צורך כמובן להכין כמות גדולה,
כי כולם יביאו ויהיה מספיק אוכל.
אם אתם כבר יודעים מה אתם מכינים ומעוניינים לידע אותנו זה יהיה מצוין.
יהיה כיף אם כולם יגיעו ,המפגש מיועד לכולם ,מהצעירים ביותר ועד המבוגרים ביותר.
תודה מראש לכל המשתתפים
אדריאנה ,מאיה ,ואדים ,נגה ורונית.

מסיפורי הארכיון
בעלון חנוכה מיום ( 9.12.1966לפני  50שנה !!!!) מצאנו כתבה מעניינת מאת רות זריז ז"ל
"הרהורים בעקבות מסיבת חנוכה
באם תשאלו חברים ,ילדים ובני נוער מה החג האהוב עליהם ביותר ,תקבלו לרוב תשובה –
חנוכה .אצל רובנו קשור חג החנוכה במיטב הזיכרונות ,ובוודאי אין זה דווקא בעקבות המתנות
וה"הפתעות" הרבות.
חג החנוכה הוא פשוט חג יפה .יש בו שילוב נפלא של צורה ותוכן .כלומר היופי האסתטי העצום
של משחק אורות ואש עם תוכן רב עוצמה של מאבק לשחרור .משום מה אנחנו מבזבזים
לעתים במסיבותינו את השילוב היפה הזה .איני באה כאן לטעון כלפי העושים במסיבה .רציתי
רק בדרך זו להביע את מושגי על אודות החג ,מה תוכנו וצורתו.
בחג החנוכה ,באנו חושך לגרש! קודם כל יש להקנות בחג הזה תחושה של אור .המון אור
ויופי .טעות לחשוב שהאפקט של הנרות רב יותר בחשכה ,כנראה צדקו חכמינו כאשר טענו
שהנרות לא נועדו לשימוש אלא לראותם בלבד .הכול צריך להיות בהיר ורב אור.
המשך...
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עמ' 4

אני מייחסת חלק נכבד לנקודה זו כי בחנוכה אולי יותר מאשר לכל חג יש שלמות בין צורה
ותוכן .ואשר לתוכן ,נכון כל חג מחגנו נעוץ בהיסטוריה של עמנו .אולם נראה לי שגם כאן יש
טעות בטקס .לחנוכה תוכן עצמי נהדר והוא מתבזבז כאשר אנחנו מנסים לחבוק עולם ומלואו.
לא טוב לערוך בחנוכה טקס שאפשר לערוך כדמותו בחג העצמאות ,בפסח ועוד.
האם לא מספיק שבחנוכה היה שיא מאבקנו לשחרור ,לא סתם מאבק דתי נגד אכילת בשר
טרף .היה זה מאבק לשחרור של אנשי הכפר החסידים נגד השלטון הזר ואף יותר מזה.
מי שלמד את התקופה הזו יודע שבשלב הראשון כמעט עד לחנוכה לחמו החסידים אנשי הכפר
במתבוללים משתפי הפעולה עם השולט הזר .היה זה הכפר היהודי העצמאי והדגש כאן על
איכר עצמאי בתקופה שברובו של עולם שלט בכפר משטר של עבדות .הרי בעמנו היו האיכרים
החלק המתקדם והנאמן ביותר בעם שלחם על עצמאותו הרוחנית והמדינית של העם .אין זה
מקרה שדווקא אותם האיכרים באזורים ההרריים והקשים ביותר שבארצנו (באם זה בתקופת
מרד החשמונאים בהרי יהודה ואם בתקופת המרד הגדול בהרי הגליל) אלה שנאבקים יום יום
בטבע היו גם הלוחמים הקנאים ביותר לעצמאות ישראל.
מדוע נבזבז אנחנו תוכן מחנך וחיוני כזה ונהפוך את חג החנוכה לנר זיכרון ,כלום חסרים לעמנו
ימי זיכרון ואבל ?
לדעתי יש לחזור ולספר קטעים ממסכת חנוכה בכל חג וחג .אין צורך לספר תמיד אותו קטע.
תקופת החשמונאים הייתה תקופה ארוכה רבת מאבקים.
והופעות – ננצל את חגינו היפים על מנת שנספוג כולנו את תולדות עמנו לא בצורת שיעור אלא
כחלק מתוכן חיינו .בתוך המאמץ הגדול של תנועתנו לקיים את המסורת היהודית ולנתקה
מכבלי הדת שנוספו עליה בגולה היהודית יש מקום נכבד לחגים כחג החנוכה .אל נבזבז עולם
עשיר זה".
כך לדברי רות זריז ,ואנו מאחלות לכולם חג חנוכה שמח ומואר בטוב,
כרמלה ,זהבה ואביגיל
צוות הארכיון

מזל טוב וברכות
להדר ודור שאלתיאל
להולדת הבת,
נכדה לרותי ושי ,סימונה ויורם
בית משאבי שדה
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ברכות למשתחררים
דודי קוברסקי ,אופיר צ'יבוטרו ונעמה עובדיה
השתלבות קלה
ומהירה באזרחות ובבית
בית משאבי שדה

עמ' 5
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עמ' 6

עמ' 7
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הספד לאימא.
אימא אהובה ,לאחר שנים קשות שסבלת סוף סוף את נחה ולא סובלת יותר .ביקשת את נפשך
למות כבר לפני שלוש שנים ,כשעדיין היית במצב שיכולת להבין לאן הדמנציה תוביל אותך,
לבקשתך זו לצערי לא יכולתי להיענות.
כשאבא רצה לעלות לארץ ,ויתרת על החיים הנוחים ,על חברותייך על חיי החברה הטובים,
והנשפים ,כשהיית בת  33אמא לארבעה ילדים את ,אבא וסבתא אסתר ,אמך" ,עשיתם עליה"
לארץ ישראל.
החיים בארץ לעומת חייך במכסיקו היו רצופים תלאות וקשיים ,הסתגלות לארץ חדשה
מנהגים שונים ,שפה חדשה ,מאכלים שלא הכרת ,אך את עם האופטימיות שלך הצלחת
להתגבר על כל הקשיים ולא נשארה בך שום טיפה של מרירות.
רכשת לך כאן חברות חדשות מנעמת ,כולם דרום -אמריקאיות ,יצרת קשרים טובים עם
השכנים ,למדת מהם לבשל מאכלים חדשים שלא הכרת ,והיית סלע איתן לאבא ולילדיך ,אני,
כבתך ,אף פעם לא הרגשתי את הקשיים שאת ואבא עברתם.
אמא אהבת מאוד גם את המשפחה הקטנה המורחבת שהייתה לנו בארץ ,תמיד שמרת על
קשרים הדוקים איתם ,ולא פעם את ואבא עזרתם להם גם כלכלית.
את אחיך אברהם אהבת מאוד והיית קשורה אליו באהבת נפש .ולא פלא ,חוץ מהיחסים
הטובים בין אחים ,את שימשת לו גם כאמא ,כאשר סבתא אסתר עבדה עם סבא דב בחנות
שלהם.
נתת לי צידה לחיים :לימדת אותי לאהוב ולהעניק אהבה לאוהביי .למדתי ממך איך להיות
אמא טובה ,להיות אופטימית ,ולראות את הצד הטוב שבחיים .דבר נוסף למדתי ממך ,לבשל
ולאפות ,בילינו אין ספור שעות במטבח הקטן שהיה לנו בבת-ים ,ושם למדתי לבשל אוכל
פולני ,ואוכל מכסיקני חריף.
כסבתא היית מטורפת על כל נכדייך ,כל ביקור וכל מפגש איתם שימחו את ליבך ,נועה ואיה
שהקפידו לשמור על קשר הדוק איתך גם בשיחות טלפון יצאו נשכרות.
את שנותייך האחרונות חיית בבית יונה במחלקה הסעודית ,אין לנו מספיק מילים להודות על
הטיפול המסור לאכפתיות ,וליחס האנושי לכל אחד מהמטופלים ,ולאמא ,תבורכו במעשי
ידיכם ,בזכותכם אמא זכתה לחיות את שנותיה האחרונים בכבוד
אמא ,בשעותיך האחרונות היינו לצידך ,שיחררנו אותך וביקשנו שתרפי ותתאחדי עם אבא
דוד ,לא רצינו שתסבלי יותר ,ואכן זה קרה וסוף סוף הגעת לשלווה שכה קיווינו שתגיעי אליה.

המשך...
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עמ' 8

אנחנו נישקנו אותך בפעם האחרונה וידענו שזו הפעם האחרונה שנראה אותך .הקדשנו לך את
השיר שכל כך אהבת בספרדית ,שמילותיו של השיר מבטאים את מה שאנחנו חשנו ואני
מאמינה שגם את.
"תנשקי אותי ,תנשקי אותי חזק ,כאילו שזה הלילה האחרון שלנו".
אמא יקרה תהייה נשמתך צרורה בצרור החיים.
אוהבים אותך מאוד נועה איה ירון ואני.
ציפי

תודה של המשפחה לחברי הקיבוץ:
אנו מודים לחברי משאבי שדה על העזרה הרבה בארגון ההלוויה לאמנו
מודים לחברים שבאים לנחם אותנו
תודה מיוחדת לאיתי על ארגון ההלוויה ולחברים שעזרו לו
תודה רבה לנשים מ"עזרת נשים" שמביאות כל יום מטעמים להקל על האבל ,גם על המטעמים
ובעיקר על הרצון הטוב והנתינה
צביה חנה ציפי ודב ,בנותיה ובנה של לאה לניינטר

משתתפים בצערה של חברתנו ציפי זריז
על מות אמה
לאה לניינטר ז"ל
בית משאבי שדה

משתתפים בצערו של חברנו יהודה אלקרט
על מות אמו
נינה אלקרט ז"ל
בית משאבי שדה
לענת מאור והמשפחה
משתתפים באבלכם על מותה של הגיסה
עדינה הרפז ז"ל
בית משאבי שדה
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עמ' 9

שלום לחברי קיבוץ משאבי-שדה,

מספר עדכונים חשובים בנוגע להזמנת חדרי אירוח
מסובסדים:
.1

ניתן להזמין \ לבטל חדרי אירוח רק בפנייה למשרד (לשרית או לנטע)
בימים ראשון עד חמישי מהשעה  09:00עד השעה 14:00

.2

בימי שישי המשרד סגור

.3

להזכירכם ,חדרי אירוח מסובסדים הם עבור קרובי משפחה מדרגה ראשונה של חבר
קיבוץ ,ואך ורק במקרה אלו יתקבלו הזמנות לחדרים המסובסדים

.4

לרשותכם 2 :שקוביות  1 +דירה משפחתית – במחירים מסובסדים
המחירים:
שקובית (ליחיד או  ₪ 60 :)2לילה ראשון ₪ 40 ,לכל לילה נוסף
דירה (עד  5איש) ₪ 85 :לילה ראשון ₪ 50 ,לכל לילה נוסף

.5

במקרה ואין חדרי אירוח פנויים ,אתם מוזמנים להזמין חדרים במחיר רגיל

.6

ניתן להזמין חדרי אירוח עד חודש מראש

.7

ניתן לבטל חדרי אירוח עד  24שעות לפני מועד הכניסה לחדר
(אחרת ,תחויבו במלוא הסכום)

.8

נא להגיע לקחת מפתח לחדר בבוקר שבו האורחים אמורים להגיע
( חשוב לבדוק אם הכל תקין בחדר עוד בשעות הבוקר!!! )

.9

במקרים מיוחדים ,נא לפנות למזכירה על מנת לקבל אישור מיוחד
בברכה,
יפתח פרייליך
קיבוצימר
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נר זיכרון חודש חשוון
אמסלם עופר ז"ל ,נהרג ב' חשוון תשנ"ב
בן סעיד יניב ז"ל ,נהרג ב' חשוון תשנ"ב
בן-טל חיים ז"ל ,נפטר כ"ג חשון תשס"ז
שחם מרים ז"ל ,נפטרה י' בחשוון תשמ"ג
ברנשטיין ברוך ז"ל ,נפטר כ"ד חשוון תשנ"ב

נבון אליעזר ז"ל ,נפטר י"ט בחשון תשל"ה
אוריה שדה ז"ל ,נפטר ח' חשוון תשע"ד
ברקת ישראל ז"ל ,נפטר כ' חשוון תשע"ב
בלטרן מלכה ז"ל ,נפטרה י"א חשוון תשע"ה
שביט עדה ז"ל ,נפטרה ג' חשוון תש"ע
מור יוסף אלברט ז"ל ,נפטר י"ח חשוון תשס"ח
נר זיכרון חודש כסלו
כהן אזונא איוון (אמא של יולנד) ז"ל ,נפטרה ו' בכסלו תש"מ
חדד מוריס (אבא של אורי זיו) ז"ל ,נפטר כ"ח כסלו תש"מ
כהן יצחק (אבא של יולנד) ז"ל ,נפטר ח' כסלו תש"ל
לנגר סבינה (אמא של עתליה סודרי) ז"ל ,נפטרה ל' כסלו תשס"ג
סגל מרים (אמא של ישראל ברקת) ז"ל ,נפטרה א' כסלו תשמ"ה
סלובינסקי מרים (אמא של דודס) ז"ל ,נפטרה ו' כסלו תשמ"ז
בן טל אסתר ז"ל נפטרה י"ט כסלו תשע"ד
קלכשטיין שמשון ז"ל ,נפטר ד' כסלו תש"ט
גרליצר חיה ז"ל נפטרה ,כ' כסלו תשמ"ז
שביט משולם (אבא של איתי שביט) ז"ל נפטר כ"ו כסלו תשס"ו
אטלס יוכבד (אמא של יהודית אלישע) ז"ל ,נפטרה כ"ו כסלו תשס"ט

עמ' 10

מבין משאבים מס'  ,2173כ"ג כסלו תשע"ז 23 ,דצמבר 2016

עמ' 11

השבוע התקיימו שיחות הורים בבית הספר "משאבים" והנה הילדים כבר יוצאים לחופשת
החנוכה לשמונה ימים ..בגן רותם ובגן הדס כבר חגגו את חנוכה השבוע ,ובשבוע הבא כולנו
נוכל לחגוג גם את חנוכה וגם את תחילת השנה האזרחית החדשה שהתחברה לה השנה
לחנוכה .חוץ מזה יש הרבה מוזיקה ב"פסטיבל צלילים במדבר" כך שמי שירצה יוכל להנות
מהרבה מסיבות ,קונצרטים הופעות וארוחות .
מועדון מופת ממשיך בפעילותו במרץ -
 התקיימה הרצאה של אלעד קלעי על הנהגה של קבוצות והעקרונות הקשורים בנושא,
היה מיוחד ומעניין.
 החוג לזיכרון של בתיה דויטש נמשך ולמדנו על שיטות לשיפור הזיכרון.
 ביום ה' התקיים החוג לספרות.
 הוקרן הסרט בית-לחם .סרט ישראלי מדבר ערבית .קשה לצפייה ,אכזרי..
 ערב מוסיקלי  -תיאטרון הצלילים עם ג'ניה שכבר הייתה כמה פעמים אצלנו .ילנה
שרה בשפות שונות בהם גם לדינו ויידיש והופיעה רקדנית הבטן נירה.
 חווינו הכנת סופגניות מסוגים שונים.
בשבוע שעבר טפטף קצת ואחר קצת גשם וכך ירדו אצלנו כ 7-מ"מ .סך הכול  13מ"מ .ביום
שני בערב הסערה הגיעה ככה פתאום גם אלינו .רעמים וברקים וגשם ...ושיטפון בכביש
הכניסה למשק וזה כנראה רק תחילתו של החורף .מעניין איזו שנה תהיה לנו!!

חג חנוכה מלא באור לכל בית משאבי שדה

