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עמ' 2

מה בעלון:
דו"ח מרכז משק /מוני מונין
סיכום סוכות /חוליית סוכות
גלגולו של נופשון והטיול לסיני  /אלי אלישע
טיול לסיני  /נגה פרסי
ענף הרכב  /לולו טלמור
אחד מחברי הקיבוץ סיפר לי  /דן חנוך
אירוע פתיחת השנה  /הדס אייזן

מאיוואן האיום לולדימיר פוטין
סקירה ממעוף הציפור על תולדות העריצות הרוסית לדורותיה ,ומדוע לא נוצרה
ברוסיה דמוקרטיה יציבה.
הרצאה של אורי יזהר ,תהיה בשני חלקים,
בימים ב' ו-ד'  21.11ו 23.11-בשעה  17:00במועדון מופת.
כולם ,חברים ותושבים ,מוזמנים.
מועדון מופת

ליפה שואר והמשפחה
משתתפים באבלכם על פטירתו של האח

שמחה שמשון

אהרונוב ז"ל

בית משאבי שדה
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עמ' 3

דו"ח מרכז משק
בשלהי הקיץ אושר מאזן הקיבוץ ותאגידיו לשנת .2021
הרווח בשנת  2021היה גבוה משנה קודמת ונבע משני טעמים .אחת ,מכירת מניות שגיב
והשנייה ,גידול ברווח מפעילות עסקית שוטפת .הענפים ששיפרו את הרווח בשנה זו הינם
שגיב וכפר הנופש .לעומתם ,בענף לול הפטם חלה ירידה ברווח .בשאר הענפים לא חלו
תמורות משמעותיות לעומת שנה קודמת.
אנו נמצאים בשלהי שנת  2022וניתן להעריך את המגמות המאפיינות שנה זו .בשנת 2022
חלו תמורות פוליטיות שמשפיעות על כלכלת העולם .היציאה ממשבר הקורונה ,המלחמה
הנמשכת באוקראינה ומשבר המעצמות גורמת לתנועות חדות בכלכלה העולמית,
שמשפיעה גם עלינו בתחומים שונים.

•

•

שגיב  -ממשיכים בפעילות השוטפת ללא שינוי משמעותי משנה קודמת .היחסים
הטובים בין השותפים ממשיכים כמו בעבר .מחפשים כיווני התפתחות נוספים לחברה
באמצעות רכישת חברה בארץ ,או באיטליה .חברת הבת פל-ים ממשיכה להגדיל את
המכירות ,כתוצאה מתהליכים שבוצעו בחברה ,תוך הגדלת היצע המוצרים בשווקים.

•

כפר הנופש משאבים – משבר הקורונה מאחורינו ואנו שוב במציאות הכלכלית
שהייתה לפני המשבר .אולם הכנסים מסיים את הסדרתו ברשויות ויחל לפעול בשנה
הבאה .מזה זמן רב אנו במשא ומתן עם חברה מסחרית להכנס לשותפות ,או מתכונת
אחרת לכפר הנופש .ישנן מס' בעיות ,שנדרשות אישור מוסדות ,המעכבות את השלמת
העסקה.

•

בקיבוצימר – מתחילים לראות יציאה ממשבר הקורונה.

•

גד"ש – מה שמאפיין את גידולי השדה זוהי השונות ברווחים בין השנים .השנה נראה
שאנו נמצאים בחלק העליון של העקומה .יבולים ומחירים טובים בפלחה ,בתפו"א
ובגזר .שיפור קל בבוטנים ולימון .כמו כן יבול רב בגרעיני החוחובה ,שמכסה על
הירידה במחיר הגרעינים.
בהנהלה הכלכלית של הקיבוצים טללים ומשאבי שדה ,אישרו את המתווה לאיחוד
הגד"שים ,כאשר גד"ש משאבי שדה יוביל את השותפות .המטרה לסיים את
ההתארגנות בחוזים משפטיים עד סוף השנה ,לאשר את ההסכמים ולהתחיל לפעול
בתחילת השנה הקרובה.
שדות נגב – מזה מס' שנים אין אנו זוכים לעדנה במה שמתרחש בשדות נגב .השנה
התחילה טובה ,נבנו הסכמים והבנות והמחירים והיבולים היו טובים ,אולם המלחמה
באוקראינה שינתה את המתרחש ואי בהירות לגבי אספקה לרוסיה התרחש למשך
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עמ' 4

מספר חודשים .בחודשים האחרונים חזרה הפעילות לסדרה ונקווה שעונה ,שמתחילה
עכשיו ומסתיימת באפריל ,תניב רווחים.
•

רפת  -אחד מהענפים שסבלו מהמשבר העולמי והעליה במחירי הסחורות והובלת
מגמה שהייתה חזקה מאד בחצי הראשון של השנה התמתנה בחצי השני .היתרון
בענף הרפת הינו ,שהוא ענף בפיקוח וישנו איזון בין התמורה שאנו מקבלים לבין
הגידול בהוצאות.

•

לול רביה – שנה טובה בלול הישן .סיימנו בהתקנה של מערכת אוטומטית לאיסוף
ביצים ,שחוסכת כח אדם .תוצאות טובות גם בלול החדש ,כאשר מחיר האפרוח נשאר
ללא שינוי.

•

לול פיטום – ענף שאינו בהסדרה .סובל מאד מעליית מחירי המזונות ,אולם כתוצאה
מהיצע גדול בשוק ,מחיר הבשר לא עולה ,מתכונת שגורמת לירידה משמעותית
ברווח.

•

סולארי – התקנו השנה מערכת סולארית בקיבוץ של  650על גגות לול הרביה הישן
ואולם הספורט .מערכת זו החלה לעבוד כעת.

•

חוחובה וואלי – חברת השיווק של שמן החוחובה מתמודדת עם היצעים גדולים בשוק
העולמי וירידה במחירי השמן וירידה במחירי הדולר והיורו .למרות כל האמור לעיל,
מכרנו את מלאי השמן ,תוך שמירה על רווחים נאותים.

•

יתרות כספיות – השנה שעברה היתה שנה טובה לשוק ההון ולכן התשואות היו
טובות .השנה יש ירידה בשוק ההון שמשפיעה לרעה על התשואות .היתרון שלנו הוא
שחלק מהכסף מופקד בקרנות אלטרנטיביות ,שממשיכות לספק תשואה חיובית.

•

ר"מ – תוכנית הקמת בית חולים שני לדרום ,יצאה לדרך .מנסים לזרז ולקדם את
התהליכים הנובעים מהחלטה זו.
לסיכום – לפי הנראה השנה הנוכחית תהיה טובה .נקווה להשלים את שתי השותפויות ,הן
בגד"ש והן בכפר הנופש.
שבת שלום ,מוני מונין
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עמ' 5

סיכום סוכות
חג הסוכות מזמן אותנו לשבעה ימי פעילות בסוכת הקיבוץ .הפעילויות ,חלקן גדולות
וחלקן קטנות ,נערכו רובן בסוכה תוך התייחסות לפן הקהילתי והתייחסות לכלל שכבות
הגיל בקיבוץ.
מיד עם צאת יום הכיפורים ,התכנסנו ברחבת הגרנוליט לטקס תקיעת יתד הסוכה לפי
ברכתו של ברוך ברנשטיין.
למחרת החלה בניית הסוכה ועד הלילה כבר עמדה ברחבת חדר האוכל סוכה מדוגמת.
יום שבת הוקדש לקישוט הסוכה  -הילדים יצרו וההורים עזרו בתליית היצירות.
בערב החג הראשון נערכה ארוחת הערב המסורתית תחת הסוכה ולאחר מכן קפה
ועוגה והרקדה בהנחייתה של דינה גוזנברג .תודה גדולה לדינה על ההירתמות בכל
בקשה! תודה רבה לסימונה וצוות החדר אוכל והמטבח על הארוחה.
בימים שני ושלישי  -עמלנו על הכנת עפיפונים והפרחתם בשער האחורי .השנה נרשמה
כמות גבוהה מאוד של עפיפונים!!
ערב  TEDבסוכה מסתמן כמסורת חדשה .זו השנה השנייה שאנו עורכים את ההרצאות
בסוכה .הערב היה מרתק וכלל הרצאות מפי מרצים מקומיים  -דוד ניצן ,עידו גולדסמן,
ילנה קוברסקי ,לונה אבנון ומרצה אורח  -דור שירה .המון תודה על ההירתמות,
ההכנה ושיתוף הידע!
ברביעי התכנסנו לארוחה חברתית  -כל משפחה הביאה ממיטב מטבחה .הארוחה
הייתה עשירה ומגוונת ורחבת הגרנוליט התמלאה בילדים ומבוגרים.
בחמישי אחר הצהריים נערכה הצגה לגילאים הקטנים ובערב התאספנו על הדשא ליד
הסוכה לעיר האוהלים .הדשא ליד חדר האוכל התמלא באוהלים ונראה כי משנה לשנה
עיר האוהלים מתרחבת .פתחנו עם סרט לילדים ולאחר מכן יצאו הילדים למשחק 'חפש
את המטמון ברחבי הקיבוץ ,שהוכן על ידי עלמה סוריה ,אור איזן ,אורי בלטרן ,עומר
לאלוז ואסף גולדסמן בהנחייתה של לי .תודה גדולה לכל מי שלקח חלק בארגון
המשחק המוצלח! למחרת בבוקר הוגשה ארוחת בוקר קלה ללנים ולאחר מכן התפזרו
כולם לבתיהם.
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עמ' 6
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עמ' 7

ביום שישי ,ערב השיא של החג ,התקיימה בסוכה טברנה עם הלהקה המקומית.
האווירה הייתה שמחה ומגבשת והאלכוהול זרם ממש כמו בטברנות ביוון .זו הזדמנות
להודות לכל הנגנים  -מרסלו בן שופט ,אסף שואר ,יניב גלעדי ,ניר לביב ודובי אשל
ולזמרים  -אורן ענבר ,יאיר אייזן ,עמרי סוריה ,עפרי ראוף (בלטרן) וניצן רייב .וכמובן
לצוות ההגברה לאורך כל החג  -דובי אשל ,ניקו גולדפישר ומעיין עובדיה.
יום שבת ,הוקדש למנוחה והתאוששות לכל החוגגים
ההירתמות והעזרה במהלך השבוע הורגשה מאוד מכלל הקהילה .זהו חג מאוד
אינטנסיבי הדורש התגייסות רבה .תודה גדולה לצוות החולייה :נטע דוידזון ,שי כהן,
הילה ענבר ,לאונור כהן ,שי אסא ,עומרי אלמלם ,נלי בן טל ,ניר לביב ויאיר בלטרן.
תודה גדולה ללי גולדסמן על כל העשייה במהלך החג!!
היה זה שבוע עמוס וגדוש ,אך יחד עם זאת מקרב ,מגבש ומחמם את הלב.
נתראה בשנה הבאה,
חוליית סוכות

שפע ברכות והרבה נחת
לגל ושי כהן להולדת הבת יולי,
אחות לנועם דור וגיא
נכדה לרותם כהן
נינה לרבקה קדם
בית משאבי שדה
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עמ' 8

גלגולו של נופשון והטיול לסיני
אז איך התחיל הכל?
לאחר מספר שנים ,שעובדי מפעל שגיב יצאו פעם בשנה לנופשון ,עלה הצורך לכך גם בקרב
החברים שאינם עובדי שגיב.
מספר חברים פנו אלי לארגן נופש כזה .החלטתי להרים את הכפפה והקמנו צוות מארגן
ומאז  2013אנו נופשים פעם בשנה.
המטרה הייתה לאפשר לכל החברים העובדים בענפי הקיבוץ גם לצאת לנופשון.
ברמת החוויה החברים שהשתתפו חזרו בתחושת התרוממות רוח ועם תחושת גיבוש
ומפגשים חברתיים שאולי לא היו קורים אלמלא כן.
הדגש מעבר לטיול עצמו הוא על להיות יחד ולהנות.
הגורם התקציבי תמיד עמד ויעמוד לנגד עיני המארגנים .ואנו עומדים בכך.
השנה יצאנו לטיול בין  5ימים לסיני ולחברים שהמסלול לא התאים מסיבות שונות
מתארגן טיול נוסף לתל אביב.
הטיול לסיני:
ביום רביעי השכמנו קום 58 ,איש ,ויצאנו לדרכנו אל שארם אל שייח.
לאחר  10שעות הגענו למלון .מי שהיה שם בעבר הרחוק ראה את התפתחות האזור
וציפתה לו הפתעה גדולה.
במשך כל הטיול חווינו את היחד ,במפגשים ,בארוחות ,בטיולי הג'יפים ,בהליכה בוואדי,
רכיבה על גמלים ,שוטטות בשוק ,בטיפוס לג'בל מוסה ובמפגשים החברתיים מדי ערב.
פשוט היה כיף של יחד לחוות חוויות משותפות .בשארם ,בסנטה קטרינה ובנואייבה.
כל אחד בחר על פי יכולתו ורצונו במה לקחת חלק.
זה המקום להודות לאיתי שביט ,המדריך המסור והמקצועי ,שארגן מסלול טיול לעילה
ולעילה .ותודות גם ליהודית זכאי ולאה שורק הצוות המארגן.
השנה הזמנו גם את בני המשק ,שחיים כאן איתנו ,מתוך מטרה לחזק את הקשר בינינו
להצטרף אלינו .נקווה שזה יקרה גם בשנים הבאות ,דבר שישמח את כולנו.
אני בטוח שהנכם מודעים לחשיבות הרבה של ההמשכיות לטיולים אלו ולכן
עלינו להמשיך ולקיים מדי שנה את הפרויקט הזה.
בברכת שבת שלום
אלי אלישע
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עמ' 9

טיול לסיני
כאשר התברר שנוסעים השנה לסיני התלבטתי ,מצד אחד סיני וכל היופי שלה ,מצד שני
מה יקרה אם יהיה פיגוע ...בסוף החלטתי שאני נוסעת .ואיזה טיול מדהים זה היה.
וואו ,נהניתי מכל רגע .החברה היתה נעימה וכמובן הנופים ,אי האלמוגים ,הפיורד ,הים,
וההרים העצומים.
ביום הראשון הגענו לשארם (באוטובוס מושמע שיר על חזרנו אליך שנית שארם א-
שייח ) .....המלון נהדר .ריף צמוד לצלילות ובערב ביקור בשוק הלילה .מקום מאד יפה ויש
תחושת בטחון .האנשים ממש נחמדים .כמובן חשוב לציין שיש הרבה אנשי משטרה בכל
מקום .בלילה אף זכינו לראות את היורה יורד בסיני.
למחרת ,טיול למונגרובים ( צמחים שגדלים במי ים) ושוב ים ,בריכה .בגלל ועידת
האקלים ,שהתקיימה השבוע ,עבדו המצרים בחידוש מתקנים ובשתילות ענקיות בכל
הדרכים וחידוש הכבישים .במלונות דשאים ירוקים ועצים ופרחים ובדרך אפשר לראות
פארקי מים ,לונה פארק ועוד והמון מלונות יפים.
ביום השלישי עשינו מסלול קצר ואחר כן נסענו בטיול ג'יפים מאתגר לעין חודרה .הדרך
כללה טלטולים רבים ולעיתים תחושה של שיוט מהיר בדיונות ואף היה רכב שנתקע,
שנוסעיו נאלצו לדחוף אותו .ארוחת צהרים נחמדה במאהל בדואי ,מעבר בסלע הכתובות
ומשם ,היישר לסנטה קטרינה.
לינה במלון המקומי ,שהיה פחות מרשים בלשון המעטה .בכל אופן ,באחת וחצי בלילה
יצאו אלו שיכלו ורצו לעלות לג'בל מוסא ,לראות את הזריחה .במסלול ליווה אותנו מדריך
בדואי מהאיזור שגובהו ,מטר תשעים והיה קל לזהות אותו מרחוק .הוא היה ממש נחמד
ונראה קצת כמו דוגמן .בכל אופן ,התחלקנו לשתי קבוצות ,חלק עלו בגמלים וחלק ברגל.
היו באותו לילה  50קבוצות ,מספר גדול מאד של מטיילים והמון גמלים .היה מדהים
לראות את כל הכוכבים שזרחו במיוחד בשבילנו .לקראת הסוף נפרדנו מהגמלים ועלינו
את  750המדרגות עד לראש ההר ,וחיכינו לזריחה .האור העולה האיר את ההרים והעננים
בצבעים וזה היה מרהיב.
חייבת לציין ,שבכל מסלול שעשינו יש את הילדים והנשים ,שמנסים למכור שרשראות
ואבנים ומבקשים במבה ,או סוכרייה .אפילו בלילה ,כשעלינו על ההר ,הם היו שם.
בהמשך נכנסנו למנזר סנטה קטרינה וראינו את הצמח ,שמאמינים שהוא הסנה הבוער.
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עמ' 10

עמ' 11
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משם נסענו לנואיבה למלון על החוף ,ים ,בריכה.
בערב היה ערב חברתי מהנה ,בו שמענו סיפורים ,ביניהם הסיפור של מנדל וחביבה כיצד
נפגשו לראשונה בסוף מלחמת יום כיפור והסיפור של ילנה קוברסקי כיצד נעצרה ברוסיה.
ביום האחרון עשינו את ואדי וואשי וואשי ולאחר עוד קצת אוכל וים יצאנו הביתה.
אני ממש מודה לכל המארגנים על הארגון המופלא של הטיול ,על ההתחשבות בכל
הרצונות והיכולות של החברים .תודה אדירה לאיתי שביט ליהודית זכאי ,לאלי אלישע
ולאה שורק (שלא יכלה להגיע) וכמובן ,תודה לדיילת הסוכריות נאוה רייב.
נגה פרסי

לאסתר פלג והמשפחה
משתתפים באבלכם על פטירתו של האח

אהרון בן ציון (אהרונציק)

ז"ל

בית משאבי שדה

אחד מחברי הקיבוץ סיפר לי
אחד מחברי הקיבוץ סיפר לי השבוע ,על אחד מחברינו לשעבר שהלך לעולמו ,שהיה מכור
לחדשות" - .באמצע הברידג' היה עוצר את המשחק לשמוע חדשות" .במהלך השיחה עם
אותו החבר נזכרתי שממש לא מזמן ,חברת קיבוץ מבוגרת סיפרה לי ,שהיא כל הזמן
בחרדה ואינה יכולה להפסיק לצפות בחדשות" .למה את ממשיכה לצפות בחדשות?"
שאלתי אותה" ,הרי ידוע לך שזה רק משמר ומגביר עוד את החרדה שלך ,למה לצרוך
משהו שעושה לך רע?" – "זה התחיל בזמן הקורונה" אמרה "בהתחלה זה היה הכרחי
לראות חדשות כל הזמן כי היינו סגורים בבתים ,ועכשיו זה כבר מחרב לי את הבריאות".
מייד התגייסתי למשימה והעתרתי עליה את מיטב העצות הבריאותיות שלי ,כולל הפניה
לפוסט רלוונטי מבלוג משובח שאני מעריך במיוחד ,וגם סרטון נהדר מהרשת להרמת
המורל .את כל כישוריי החסרים כפסיכולוג חובב הכנסתי לתמונה " -זה כמו הרגל רע,
ודרך טובה להיפטר מהרגל רע היא לאמץ במקומו הרגל טוב  -את יודעת לסרוג?" שאלתי
" -שמעתי שזה מפתח ריכוז דיוק וסבלנות  -אולי תשקלי לעבור לסריגה במקום לצפות
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עמ' 12

כל הזמן בחדשות?"" .מצחיקן"  -אמרה לי החברה הוותיקה והמשיכה בדרכה עטויה
בשתי מסכות .נו ,לפחות העליתי חיוך על פניה .הדרך הטובה ביותר כנגד חרדה היא
להתייחס לכל הדברים האלה בהומור  -בדיוק כמו במערכון הזה של הגששים שגם
ממרחק של ארבעים שנה עדיין רלוונטי.
בקרוב נלך לקלפי שוב .גם הפעם נתבקש להכריע מי יוביל אותנו מעבדות לחירות ,או לכל
הפחות ישמור אותנו מאילו שמבטיחים שאם הם ישלטו בעולם ' -לא יהיה בבעלותך דבר
אבל תהיה מאושר' .הפוליטיקאים כדרכם מבטיחים דברים אבל מי כבר מאמין להם אחרי
שסגרו אותנו 'לשבועיים  -כדי לשטח את העקומה' .אותם 'ראשים מדברים' מתקופת
הפשי"ק '(,פשיזם ישראלי-קורונה' ,נא לא להתבלבל עם הפשי"א – 'פשיזם ישראלי-אקלים'
– ראו את זה ותבינו מה הדבר הבא) ,אותם פרצופים ,טורדים את שלוותינו בכל אמצעי
התקשורת ,ים של הודעות ספאם ממפלגות ומסוקרים אנונימיים מציף את הפלאפונים
שלנו ,והתקשורת? -בעיקר מקדמת אג'נדות ומועדפים מטעמה .פה ושם ברשת יש מי
שקוראים לציבור לוותר על ההצבעה בקלפי' - ,כי אם רק  10%יצביעו זה יעביר מסר מחאה
כנגד המצב' .אין בכוונתי להטיף ולדבר פוליטיקה ,וזה איננו פוסט פוליטי – את דעתי על
פוליטיקאים הבעתי בעבר כאן וגם כאן ואפילו בפוסט הקודם  -אבל הקריאה הזו להימנע
מהצבעה כמחאה  -ותסלחו לי על השפה – ממש מטומטמת .גם את אלה ששמים בקלפי
פתק לבן אני לא מבין .למה לטרוח להצביע אם לא רוצים להשפיע? ונגד מה הם מוחים?
נגד השיטה הדמוקרטית? נגד הטורח בבחירות בכל שנה? לא מצליח להבין.
"אצלנו בבית רעייתי משמיעה את ערוץ  12מהבוקר עד הערב" המשיך החבר לספר" ,ואני
בורח לרשת לקרוא ולשחק  -לא רוצה יותר לשמוע חדשות ".השתתפתי במלוא האמפתיה
בצערו וליבי מלא תודה ואהבה לזוגתי הבשלנית שמעדיפה את ערוצי האוכל" .גם אני
ממעט לצפות בטמבלוויזיה ומעדיף קריאה" אמרתי לו "או רק דברים מהרשת בטלוויזיה
'החכמה' ,ואני מאלה שיודעים שאין ממש סיבה להיות רגועים ,עם כל האיומים שמסביב
ומה שקורה בעולם ,אבל בעת הזו " -הרגעתי אותו – "בעת הזו  -המקום הטוב ביותר
לחיות בו זה בארץ – רק תראה כמה עולים הגיעו השנה ומאיפה הם בורחים".
תאמרו " -אנחנו הבנו אותך  ,אבל אם אנחנו חייבים להצביע  -מי ראוי לאמוננו?-
כולם הבטיחו 'יונה עם עלה של זית' אבל הביאו עלינו טילים ופיגועים ,כולם הבטיחו ציונות
אבל נלחמים בהתיישבות ובחקלאים ,כולם הבטיחו לנו 'להיות עם חופשי בארצנו' אבל
מכרו אותנו בחוזה מושחר" .וואלה ,אתם שוב צודקים .כולם אשמים .כל מי שהבטיח ולא
קיים דברו ,או שנתן יד לרעה הזו במעשה או במחדל  -לא ראוי לאמון" .אז מי כן?" תשאלו,
ותרחיבו עוד " -הרי אלו כל הזמן אותם פוליטיקאים  -הם לא מתחלפים !"  ,ושוב הצדק

עמ' 13
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איתכם .גם סמואל קלמנס הגדול טען 'הפוליטיקאים הם כמו חיתולים שיש להחליף
לעיתים תכופות  -ומאותה הסיבה בדיוק'...
אבל אתם חייבים להצביע .ואם אתם לא אוהבים פוליטיקאים ,כמוני ,אל תצביעו
לפוליטיקאים .גם אני לא מצביע לפוליטיקאים  ,אני אוהב אנשי מעשה .אנשים עם יותר
שכל ישר מדמיון פרוע ,עם אחריות לפני תעוזה ,עם יותר עשייה אמיתית מאשר דיבורים,
ואם מותר לבקש עוד משהו  -אז גם קצת ערכים וחזון .כן אני יודע שאני מסתפק במועט.
אבל הנדירות של האנשים הללו בפוליטיקה הופכת את זה להרבה ,וזו גם הדרך היחידה
לגלות מנהיג שיהיה לרוחנו.
אני לא מצביע למי שמבקשים לחנך אותי ,או כופים עלי לסבול בשם 'הסובלנות' את מה
שאני לא סובל .את המסיתים ,והמתלהמים ,וסחטני הרגש הדביקים  -מזמן כבר הרחקתי
מעלי ,ואנשים חלולים לא מהדהדים אצלי .ולבסוף ,אחרי כל הניפוי הזה אני בוחר  -כי אדם
חייב לבחור בחיים ולקבוע את גורלו בעצמו .ואם חפצי חיים אתם  -גם אתם חייבים לבחור.
ומשהו קטן לסיום -
משורר תהילים בנבואה מנחמת ממליץ לנו לקחת נשימה עמוקה -

ירא ִמפַּחַּ ד ָל ְילָה מֵ חֵ ץ יָעּוף יֹומָ ם.
ל ֹאִ -ת ָ
אפֶּל יַּהֲ ֹלך ִמ ֶּקטֶּ ב יָׁשּוד צָ הֳ ָריִם.
ִמדֶּ בֶּ ר בָ ֹ
ימינֶָּך
ִיפֹל ִמצִ ְדָך ֶּאלֶּף ְּורבָ בָ ה ִמ ִ
ֵאלֶּיָך ל ֹא ִיגָׁש.
ַּרק בְ עֵ ינֶּיָך ַּתבִ יט
וְ ִׁשלֻּמַּ ת ְרׁשָ עִ ים ִת ְר ֶּאה .תהילים צא ה-ח.

ובבניין הארץ ננוחם –
דן חנוך.

ליהודה אלקרט והמשפחה
משתתפים באבלכם על פטירתו של האב

רפאל

אלקרט ז"ל

בית משאבי שדה
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עמ' 14

איחולים רבים ומזל טוב
לרות שלו להולדת הנינות,
לצור ועירית להולדת הנכדות,
תאומות לטלי ואייל
בית משאבי שדה

אירוע פתיחת שנה  -בנות מצווה
כידוע במחוזותינו  -נהוג לחגוג את שנת הבר המצווה במשימות שונות ,לבנות קבוצה
ולסיים באירוע עם ארוחה ומופע חגיגי.
אלא שבשנים האחרונות ,גם כאן בקיבוץ ,התחילו הבנות לחגוג את אירועי בת המצווה.
כלומר הן מציינות את המאורע כבר בגיל  12ולא בגיל  13כמו הבנים...
התכנסנו ,ההורים של אותן הבנות שהגיעו לגיל מצוות ,וחשבנו יחד איך נעצים אותן ונציין
איתן את שנת בת המצווה ,ניתן להן את המקום המיוחד שלהן ,ולא נחכה עד שנה הבאה,
כי הרי החגיגה שלהן היא כבר בשנה זו.
עלו מספר רעיונות ,אשר בסופן גיבשנו תוכנית כללית:
אירוע פתיחה ,טיול אמהות ובנות ,טיול אבות ובנות ,התנדבות ,הפתעה ואירוע סיום.
הכל כמובן ביוזמה והפקה פרטית של ההורים המעורבים.
והנה ,הגענו לרגע .השנה התחילה ואיתה אירוע הפתיחה.
ארגנו את המועדון בצורה חגיגית והזמנו את הבנות והוריהן.
פתחנו בהרמת כוסית ובברכה מרגשת ולאחר מכן קיבלו הבנות חידות ,אשר שלחו אותן
להסתובב בכל רחבי הקיבוץ וסביבתו( .גם למתנ"ס ולשיזף הן הגיעו)...
ההורים חיברו חידה מיוחדת על בתן וחידת מקום על מקום אליו היא קשורה .לאחר כל
חידה נדרשו הבנות לעשות משימה של שיתוף פעולה ,אשר הונצחה כמובן והוקרנה בסיום
לכל המשפחות.
לאחר שסיימו בהצלחה את כל המשימות ,התכנסנו כל המשפחות לארוחת ברביקיו מהנה.
הייתה זו פתיחה של שנה מיוחדת עבורן ,בה הן יתגבשו ,יועצמו ,ויחגגו את התבגרותן.
זוהי הזדמנות בשבילנו לתת להן מקום משלהן ברוח התקופה ,בה התפיסות מתעדכנות.
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עמ' 15

הבנות לא צריכות לחכות לבנים ,וראוי וכדאי אפילו לציין את שמחתן והתבגרותן בזמן
שלהן ,מתוך חתירה לשוויון מלא ,תוך הכרה בשוני בין המינים.
הדס אייזן

עמ' 16
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ענף הרכב
רכב קיה נירו  29נכנס לסידור אחרי חגי תשרי .רכב זה זכה בפרס מכונית השנה ,לכן קשה
היה למצוא אותו ,כי הוא מאד חסכוני .על פי התקציב ,נותר לנו לרכוש עוד רכב אחד.
נקווה לטוב.
רכב  27נכנס למוסך לחודש וחצי ,לאחר שהייתה לו תקלה רצינית עם הסוללה הגדולה
ורכיב שהוזמן בחו"ל שהגיע באיחור של שבועיים .הסוללה הגדולה הוחלפה בסוללה
אחרת .עלות התיקון הייתה גבוהה מהרגיל!!! הלקח מהמקרה הזה הוא שחייבים לעצור
בצד מיד כשנתקלים בתקלה.
בעניין הכפתורים הכול סודר .למי שיש עוד כפתורים שלא עברו דרך המערכת ,יודיע
ונסדרה .מתברר שישנם עוד הרבה [יש בסידור  264כפתורים] .אין לנסות להסדיר לבד
באמצעות המקלדת! יש לקרוא לי .תודה .מהירות נסיעה של נהגים :לפי מה שבדקנו
במערכת ,רוב הנהגים נוסעים לפי החוק ,רק גרעין קטן ממשיך לנסוע במהירות גבוהה.
נהגים אלה לא מודעים לנזק שהם גורמים למנוע לאורך זמן ,חוץ מהסכנה שיש בכך.
המערכת מכוילת על מהירות של  100קמ"ש ומעבר לזה יש צפצוף.
לבסוף ,מכיוון שיש הרבה פגיעות ברכבים וקשה לדעת מי גרם לכך[ ,כבר יש נזק לרכב
החדש!!] ,יש לבדוק את הרכב לפני הנסיעה ,לצלם פגיעה ולשלוח בזמן אמת לי ,או לחסן.
תזכורת ,יש לחנות את הרכבים הגדולים בחניה הגדולה ,או לחנות אותם ברברס ,כי כך
יותר בטיחותי לצאת.
לגבי קלנועיות ,יש להביא אותן פעם בחודש למוסך לבדיקה.
תודה לכולם על שיתוף הפעולה ,ולדן ,שמתקן את האינטרנט בכל מצב ,שבתות וחגים .
שבת שלום .נסיעה טובה .לולו ט.

לכוכי (עובדת מט"ב במשק)
משתתפים באבלך על פטירתם של הבן והסבתא

יצחק קניאס ז"ל ,וסניורה
בית משאבי שדה

קניאס ז"ל
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עמ' 17

עברנו את חגי תשרי את טיול המשק לסיני ואפילו את הבחירות והפעם יש מנצחים ,והם
ביבי ,איתמר בן גביר והדתיים .השמאל ברובו נשאר בחוץ .נראה שהפעם תהיה כאן
ממשלה יציבה ולנו עכשיו נשאר להתמודד עם התוצאות ,נקוה שיהיה טוב.
חגיגות חג משק ה 73 -יתקיימו שבוע הבא ,לקראתם השבוע מנקים את חצר המלכה (ליד
כסא המלך).
היורה הגיע ואחריו עוד יום של גשם שבסופו שיטפון בכניסה למשק.
באזור הגבעה ניתן לראות את הבתים החדשים נבנים ובמקביל את הדשאים הירוקים
והעצים החדשים בשכונת הגבעה.

שבת שלום משאבי שדה

