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עמ' 2

מה בעלון:
משולחן המזכיר  /אלי אלישע
הטיול לתל ערד /טובה אבריאל
לאחר הבידוד  /נח סגל
זה תמיד מתחיל בשיחת טלפון  /דובי אשל
סיכום קצר של חג המשק  /71רונית בן טל

מהמרפאה מוסרים!!!
שימו לב :עדיין ניתן ורצוי להתחסן נגד שפעת
הזדרזו לפני שהחיסונים יגמרו
תודה
הודעה מענף הבניין
נא לא לזרוק מגבונים לשרותים
הם גורמים לסתימות

מבקשת להודות
לורד נורי ונטע דוידזון על העזרה הרבה בארגון והחלוקה
במשלוחים למבודדים .זמינה עדיין לכל בקשה לכל מבודד,
אם וכאשר יהיה....
חג שמח ובריאות טובה לכולם ,אביגיל
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עמ' 3

משולחן המזכיר
שלום לכולם.
חג המשק התאפיין השנה ביצירתיות ,בה לקחו חלק גדול מהאוכלוסייה ,הופעה ויצירת
פסיפס .תודות לעושים.
חג ה 71-ייזכר בגלל ההשלכות שלו ,כשהכניס לבידוד עשרות .בזכות החברה התומכת עברנו
זאת בצורה הכי טובה שאפשר היה לקוות.
אני חייב להודות אישית לאיתי שביט ,שלקח על עצמו לנהל את פרוייקט הקורונה .הוא עושה
זאת ללא לאות ומשקיע שעות רבות מזמנו .תודה.
חברים דאגו מכל הלב למבודדים ,שמספרם היה כ ,52-למשלוחים ,לעזרה הדדית ולעוגות,
ואפילו שרו וניגנו סרנדות מתחת לחלון.
עזרה זה דבר טוב .אנו צריכים וחייבים לעזור לעצמנו ולשמור על ריחוק ,עטיית מסכה
והיגיינה .חשוב לשמור על הכללים.
לכל אלה שהושיטו יד תודה רבה ,חיממתם לכולנו את הלב והוכחתם שהאכפתיות אחד לשני
עדיין קיימת ,ובגדול ,בקיבוצנו.
בעלון האחרון פרסמתי על ההתייעלות האנרגטית שנכסנו אליה ,העבודה להחלפת הפנסים
כבר החלה .לאט לאט נראה שכל הפנסים יוחלפו לתאורת לד ,שהיא תאורה חסכונית .החסכון
בתאורת החצר והגדר בסופו של דבר יגיע לכ .70%-חסכון משמעותי.
מבנה המועדון ישודרג ובקרוב ייבנה לו ממ"מ .רוב ההוצאה על תוספת המבנה מגיעה ממשרד
הרווחה והמועצה ,ההשתתפות שלנו בפרוייקט תהיה בגובה  25%מההוצאה הכוללת .כמובן
ששדרוג זה ישמש ביום יום את מועדון מופת.
העבודות ב 10-היחידות בשכונת שגיב הסתיימו .כעת עובדים על הפיתוח מחוץ לבתים .יש כבר
אורות והדיירים מתחילים להעביר קרטונים .חלק כבר עבר וגר בביתם החדש .נקווה שבמהרה
כולם יעברו וייהנו מבתים חדשים ומרווחים.

מבין משאבים מס'  ,2254כ"ה כסלו תשפ"א 11 ,דצמבר 2020

עמ' 4

כיכר הכניסה לקיבוץ  -העבודות בכיכר יחלו בימים הקרובים .נקווה שבמהרה נראה את
הכיכר בהדרה.
מנהלת
משאבי אנוש נבחרה השבוע בקלפי ,איילת ויצמן מטללים .נאחל לה הצלחה ולאביגיל ,שלקחה
את התפקיד ומילאה את המקום כמעט שנה ,תודה .
תקנון כלבים – חברים מאוד סקפטיים לגבי תקנון הכלבים ,שאושר בקלפי ברוב קולות.
האם יהיה ניתן ליישם אותו ,והאם כתוצאה מתקנון זה נחיה בלי פחד ודאגה מכלבים
משוטטים ומטרידים .בנו תלוי הדבר.
הכלב הוא החבר הטוב של האדם .יותר נכון החבר הטוב של בעל הכלב.
כל אלה שאין להם כלב ,וזה רוב האוכלוסייה ,רוצים רוגע ושלווה.
התקנון לא בא לפגוע חלילה בבעלי הכלבים ,אלא בא לקבל האחד את השני.
אנו פועלים לבנות פארק לכלבים  -עוד פרויקט לרווחת הכלבים ובעליהם.
הבנים מקדמים את בניית בתיהם ,מתחילים לעבוד על תוכניות ומציאת פרוייקטורים .אם
הכל ילך כשורה ,עבודות התשתיות יחלו באמצע  2021והבניה תחל בתחילת .2022
זהו להפעם .אשאיר גם משהו לעלון הבא .
שבת שלום
וחג חנוכה שמח
אלי אלישע

ברכות לשי מור יוסף
לכבוד הגיוס לצה"ל
בהצלחה בטירונות ובשירות
בית משאבי שדה

עמ' 5
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תודה מכל הלב לצוות צח"י

את השבוע הזה אני יכול לסכם,

ולאנשים הנהדרים שהנעימו

דווקא,

לנו את ימי הבידוד

עם כל כך הרבה דברים טובים,

ואפילו דאגו לבידור.

אבל אולי היפה והמרגש שבהם,

לנאווה רייב ולילדי

קרה ממש עכשיו בלי קשר לכלום ושום

הזוגונים

דבר

על העוגות הטעימות,

והייתי חייב לשתף עם העולם.

לסטריקו ומרסלו על

באמצע הקפה

הסרנדה מתחת לחלון,

אני פתאום שומע מאחוריי מוזיקה ,

לאיתי שביט על הביקורים

ונכחתי בסיטואציה שכבר לא רואים

(מהמרפסת),

היום –

לחבריו של ג'ובינס

מרסלו וסטריקו עושים דבר כל כך

שדאגו להביא לו

פשוט ,כל כך קטן,

בכל יום ארוחה הודית

וכל כך יפה וטהור:

מעשה ידיהם,

מנגנים לגברת במרפסת.

ולכל מי שהתעניין ודרש

סטריקו חבש כובע חגיגי,

בשלומנו.

מרסלו תפס מלודיקה,

תודה !!

ויאללה הופעה!

דבורה ויעקב בן חיים

ככה הם עוברים עכשיו ברחבי הקיבוץ
אצל המבוגרים שבבידוד,
רכובים על קלאבקאר וחמושים במצב
רוח טוב .איזה מלכים!!!
מאחל לכולם בקרים כאלו,
ושעוד אנשים בעולם ינגנו למבוגרים
שבבידוד
אריה שורק ומרסלו בן שופט

ריגשתם
יניב גלעדי
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עמ' 6

לאחר הבידוד
ואתחיל בתודות ויש הרבה ומקווה שלא אחמיץ אף אחת ,קודם כל תודה לאביגיל
שטרחה ובכל יום מימי הבידוד דאגה לנו לקניה מהמטבח ומהכולבו ותודה לנטע
שעזרה לה.
ותודה להפתעות שחיכו לנו מידי פעם ,משפחת ניצן ,שבאו בהרכב מלא ,ברכו
וכיבדו ואחר כך חברת הילדים שכיבדו אותנו בברכות וכדורי שוקולד ,ולבסוף
למשפחת אלישע שהכינו לנו עוגה לקראת שבת.
כמובן תודה לנאוה רייב ,שליוותה אותנו בכל ימי הבידוד עם הדאגה שמא חסר לנו
משהו ,ולאיתי ,שליוה את כל זאת האחריות רבה.
אנחנו החמצנו את סטריקו ומרסלו ,או שהם החמיצו אותנו ....בתשובה מסר לנו
איתי "בבידוד הבא" ובכן ,אנחנו מוותרים.
עניין הבידוד נפל עלינו כרעם ביום בהיר .היו לנו תכניות של נסיעה ועבודה
ובדיקות וכיוצא בזה .הכל נכנס להקפאה עמוקה .אין הרבה לחדש בעניין הבידוד.
יושבים בבית וממצים כל אות כתובה ומטפסים על הקירות...
אבל יתרון אחד היה בימים אלו ,לא היה צריך מסכות ותודו שזה ממש יתרון.
נקווה שזה הבידוד האחרון לפני החיסון שבדרך.
בריאות שלמה לכל .היום המשמעות הרבה יותר מובנת.
שבת שלום וחנוכה שמח
נח

ברכות לליאור חנוך
לרגל סיום קורס קצינים
כל הכבוד ובהצלחה בהמשך הדרך
בית משאבי שדה
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עמ' 7

הטיול לתל ערד
נשמנו לרווחה .יצאנו לאוויר הפתוח וזה בזכות השרה לטיפול בקשישים ,הנותנת אפשרות לפקוד
בימי שלישי ביקור בגנים הלאומיים .טיולים המסובסדים בהרבה.
וכך באוטובוס ישבנו  20איש ,עוטים מסכות ,וברווחים האחד מהשני .כל אחד וספסל יחיד לרשותו.
מנשה ,המלווה מרביבים ,הדואג לכל מכשול .ושאול לוי ,הבקי
ברזי המקומות – מדריך הבית.
המטרה :תל ערד  -אתר ארכיאולוגי ,מערבית לעיר ערד.
התחלנו לסייר בעיר הכנענית שהיתה  3000שנה לפנה"ס .תקופת
הברונזה הקדומה ,אותה חפרה רות עמירן לראשונה .במקרא נזכרת
ערד ברשימת ערי הנגב יהודה .זאת אחת מהערים הקדומות ביותר
בארץ כנען – ישראל .באותה תקופה נבנתה חומה באורך  1,200מ' ,מבנה ציבור ,בתי מגורים ,באר
לאסיפת מי גשמים והשרידים בולטים לעין תודות לשחזור המקום.
התקופה הישראלית במאות  12 ,11לפנה"ס אותה חפר יוחנן אהרוני ,שהיא תקופת הברזל בראש ההר.
ישוב שבמרכזו מזבח ומקדש ישראלי .כמו כן ,נבנו מצודות .הפסיק לתפקד בתקופת המלך חזקיהו,
כשהנהיג רפורמות דתיות.
לאחרונה בדקו חוקרים וגילו  12חרסים כתובים ע"י אנשים שונים .הדבר מעיד על אוריינות גבוהה.
✓ המשכנו את הטיול בסיור בעיר ערד ,המונה  25,000תושבים ,אותה הקים לובה אליאב.
העיר לא מתרוממת .לאחרונה התיישבו בה חסידי גור ,שמצאו בתים זולים.
✓ פסל של הפסל תומרקין בראש אחד ההרים ,נותן מבט למרחבי המדבר.
✓ לארוחת הצהריים הוזמנו לביתם של מיכל וניסים בישוב ליבנה שני .התכבדנו בעוגות של רבקה
ובשתיה חמה.
✓

הסיום – טיול ביער יתיר .זכינו לראות פריחות של חלמוניות ,סתוניות וחזרנו מרוצים הביתה.

האתר נגיש ,מטופח ואפילו אדם בן  92מתמודד עם הליכה באתר.
תודה למנשה ולשאול לוי ,ולמרים ,הממונה על רווחת הותיקים
במועצה.
כן ירבו טיולים כאלה.
טובה'לה
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עמ' 8

זה תמיד מתחיל בשיחת טלפון
זה התחיל בשיחת טלפון .זה תמיד מתחיל בשיחת טלפון .זה תמיד בשעת ערב
ותמיד אתה לא מוכן .אתה יודע איך השיחה מתחילה ולרוב גם תיגמר בנימוס.
יחד עם זה ,התוצאות בהמשך יפתיעו.
 21:00הטלפון מצלצל .זה יום שני ,מה כבר יכול לקרות ...מהצד השני בועז ,בקול
שמח ,היי דובי ,ערב טוב ,מחר בבוקר אנחנו ,כל צוות הנוי ,מוזמנים לארוחה
חגיגית ,שרונית מכינה לנו .אז בשמונה בבוקר אנחנו נאכל ברחבה של המועדון
לחבר ,כי היא רוצה לגמול לנו ,על כל הסיוע שאנחנו נותנים לה ,ביום יום.
אני מחייך ,אני אומר יפה תודה .זאת מחווה מקסימה .השיחה מסתיימת.
דקה אחרי שכחתי שהשיחה קרתה ,והמשכתי בעיניני.
הירח פינה את מקומו לשמש .יום שלישי .עבודות הבוקר הסתיימו להן ואנחנו עם
בטן מקרקרת ,טרקטורים רועשים ושמחה בלב ,מתייצבים ברחבת המועדון.
פוגשים את רונית ,עם חיוך מאוזן לאוזן .משמאלה המועדון לחבר ומימינה ,שולחן
ערוך ,מלא כל טוב .ירקות ,פנקייקים ,גבינות טריות ,לחמים ומה לא .הכל נראה
מדהים עשיר ומזמין .כעבור שתי דקות שאנחנו אוכלים ,מסתבר שגם טעים מאוד.
האווירה נעימה ,הארוחה טעימה ,השיחה קולחת ורונית טורחת סביבנו ,דואגת

שיהיה לנו הכל ,שנהיה מרוצים ,שנהיה שמחים .והיא עושה את הכל בחינניות,
בשמחה ובהנאה רבה .הארוחה מסתיימת .אנחנו חוזרים לעבודה ,עם בטן מלאה
וחיוך ,והיום המשיך.
והיום עובר ומתחיל יום חדש ,יום ככל הימים ,ואז מתחילות להצטבר הודעות.

מבין משאבים מס'  ,2254כ"ה כסלו תשפ"א 11 ,דצמבר 2020

עמ' 9

זו נכנסה לבידוד ,זו מסתבר ,חולת קורונה .וכמו עננים ,שמגיעים מרחוק ,ולאט
לאט מכסים מעלינו את השמיים ,ההודעות מתקרבות גם אלינו .פתאום מסתבר
שגם רונית חולה .
שישי בערב טלפון מגיע .התחושות שלי צועקות ,אל תענה ,אל תענה ,אל תענ...
בצד השני אילן מהצוות .מודאג .מתחילות ספקולציות האם כן האם לא  ...מה
יהיה...
בינתיים איתי על הקו ,בקול רציני .כך וכך ...אז אתה צריך להיכנס לבידוד.
השיחה כאילו מתרחשת בהילוך איטי .המוח טס במהירות כמעט על-קולית.
מה אני עושה  ...איך אני מתכונן  ...מה להגיד ...את מי לסדר ...מה להכין ...האם
יש לי מספיק אוכל  ...האם יש לי מספיק בגדים ...האם יש לי  ...כמה שאלות...
והמילה בידוד מקבלת משמעות מאוד מעניינת  .מה זה אומר ...האם אני אהיה
לבד ...האם אסור לי לדבר עם אנשים ...האם מותר להם לדבר איתי מרחוק...
האם בטלפון זה מדבק ...ועוד כמה שאלות שאנחנו לא נדבר עליהם פה מעל הדפים
האלה.
בלב כבד ומספר טלפונים אני מעדכן את כל מי שצריך ,שאני נכנס לבידוד ,נפרד
מכולם .מנסה לשלב דרמטיות קלה עם נחישות ואומץ ...אני כמובן עושה את זה
עם מסכה ,כדי לא להדביק  ...השיחות מסתיימות ,השקט מתפרס בבית .רק
המילה בידוד נשארת תלויה באוויר .מרחפת .אני מסתכל עליה והיא מסתכלת
עליי חזרה .ואפילו ,אני חושב ,שראיתי חיוך קטן בקצה המילה ,כאילו אומרת לי
בוא נראה אותך  ...בוא נראה איך תתמודד .בוא נראה איך תשרוד בידוד .באותה
נשימה היא אומרת לי ,צדקת ,הכל תמיד מתחיל בשיחת טלפון...
רונית יקרה ,תודה על הארוחה הטעימה והנעימה ,מאיתנו ,צוות הנוי
דובי

לשרית בן טל והמשפחה
משתתפים באבלך על מות אביך
ברוך רוזן ז"ל
בית משאבי שדה
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סיכום קצר של חג המשק 71
החג נפתח עם הופעה של עלמה זהר שנערכה בשני סבבים והיתה מיועדת לקטנים
וגדולים .ההופעה היתה מוצלחת ומהנה והאנשים שהגיעו נהנו לראות ולהקשיב
לצלילים .הפעילויות המרכזית שנבחרה -הכנת הפסיפס ,היתה מלאה באנרגיות
טובות ,אנשים שמחו להשתתף ולקחת חלק ביצירה .רבים היו עסוקים והיתה
אוירה טובה .אבל המציאות של התקופה ההזויה הזו מראה שהקורונה לא נרגעת
ולמרות ההרגשה הטובה בסוף הפרויקט ,מצאו את עצמם כמה מתמודדים עם
המחלה ,ואחרים שנאלצו להיבדק ולהיכנס לבידוד .למזלנו כל הבדיקות שנערכו
בקיבוץ יצאו שליליות .
אני רוצה להודות לצוות חג המשק ולנעורים שהיו אחראים על ההכנת חלות
השבת.
אני מאחלת לכולנו ,שמירה על בריאות טובה ושנחזור לשיגרה ולפעילויות
במהירות ושנדע לשמור אחד על שני.
רונית
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