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ערב יום העצמאות
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מה בעלון:
נר זיכרון לזכר חברינו הנופלים במערכות ישראל
דברי תודה בטכס חנוכת האנדרטה
להנצחת אחי הטייס עמוס אבני ז"ל /זהבה קלעי
בית הקברות /כרמלה אלון
ברכה ליום העצמאות /ענת מאור
חוזרים  07שנה ליום השמח במדינה-צריף בן גוריון
דוח רכב /לולו טלמור
תחזית תרבות מועצה אפריל מאי /נלי בן טל
מרכז הורות /חלי מלכה
מהנעשה בישובנו /משולם סיקרון ונגה פרסי

עמ' 0
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נר זיכרון לזכר חברינו הנופלים במערכות ישראל
יהושע כפתורי ז"ל נפל  44.6.11בכיבוש ביר-עסלוג'
יצחק צ'וקרן ז"ל נפל  44.6.11בכיבוש ביר-עסלוג'
יהודה פרננדס ז"ל נפל  41.7.11בקרב על חוליקאת
משה כנעני ז"ל נפל  41.7.4.11בקרב על חוליקאת
נתן גוטסדינר ז"ל נהרג  46.6.4.66בעת מילוי תפקידו.
רוני בכר ז"ל נהרג  46...4.71בעת מילוי תפקידו.
צבי ליברייך ז"ל נפל  41.41.71במלחמת יום הכיפורים.
קלמן וישנגרד ז"ל נפל  41.4.4.71במלחמת יום הכיפורים.
ג'קי סבן ז"ל נפל  1.1.4.18במלחמת שלום הגליל.
גדעון פוזנר ז"ל נהרג  1.8..7באסון המסוקים.
אילון פרייליך ז"ל נהרג  41.7.4..7בעת מילוי תפקידו.
ענבל ניקסון ז"ל נהרגה  7.1.8116בעת מילוי תפקידה.
יהי זכרם ברוך

עמ' 3
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עמ' 4

דברי תודה בטכס חנוכת האנדרטה להנצחת
אחי הטייס עמוס אבני ז"ל
הדברים שהקריאה זהבה קלעי בטכס חנוכת האנדרטה לזכר אחיה הטייס עמוס ז"ל -
יותר מ 05 -שנה עברו אבל לעולם לא אשכח את אותו יום מר שבו התקבלה הבשורה המרה,
הכואבת – הצטרפתי למשפחת השכול.
הורי ובמיוחד אימי סבלו מאד והתאבלו על בנם עד יומם האחרון.
את אחי ז"ל הבוגר ממני ב  4שנים מאד הערצתי והתגאיתי בו .אחי היה תמיד מוקף בחברים
וחברות .הוא למד בבית הספר המקצועי "שבח" .עם גיוסו התקבל לקורס הטיס היוקרתי ,סיים
את הקורס בהצלחה ,היה לטייס בחיל האויר והיה לגאוות המשפחה.
ב 2691-נפל אחי בהתרסקות מטוסו בפאתי העיר עכו ,בתאונת אימונים .בזמנו לא נמסרו
למשפחות הנופלים בצה"ל פרטים רבים על נסיבות התאונה ,וכך חיינו עם הכאב ,קיבלנו את
עובדת האסון ולא ניסינו לחקור יתר על המידה מה בדיוק קרה.
לאחרונה ,לפני כמה שנים ,קיבלנו מידע חדש על האסון ממשה זיו שהוא וכמה מבני בני עכו היו
עדים להתרסקות המטוס ,מדבריהם אפשר היה להבין שאחי עשה מעשה גבורה תוך הקרבה
עצמית לפני מותו .שניות ספורות לפני התרסקות מטוסו הוא הטה את המטוס ממסלול צלילת
המטוס כדי לא להתרסק לתוך מבנה בית הספר וכנראה בשל כך לא הספיק לפלוט את עצמו
בזמן מן המטוס.
כל זה קרה מעל העיר עכו שאנשיה שנכחו באסון ההתרסקות העלו את המקרה וגייסו את
עיריית עכו להקים את האנדרטה הזו להנצחת גבורתו.
זה לא מובן מאליו שלאחר יותר מ 05-שנה עירייה לוקחת על עצמה להתגייס ולהקצות משאבים
רבים להקמת אנדרטה להנצחת אחי ומעשה גבורתו.
אני מודה מאד למשה זיו ובני עכו האחרים שעוררו והביאו לידיעתי את מה שחוו בהתרחשות
האסון ,לעיריית עכו לראש העיר ,למנכ"ל העירייה ,למחלקת התרבות ,מחלקת שפ"ע ולכל אנשי
העירייה האחרים שהיו מעורבים בהקמת האנדרטה ובבניית דגם המטוס והעמידו את
האמצעים והקצו את המקום הזה למימוש האנדרטה ,לחיל האוויר ואנשי הטייסת שעזרו גם
הם בהקמה ,בצביעת המטוס ובהשגת פריטים אותנטיים ששולבו באנדרטה ,ותודה מיוחדת
לצביקה גור אשר תכנן ועיצב את האנדרטה ואת אתר ההנצחה ,לא נח לרגע ,דירבן את מבצעי
כל פרטי האנדרטה ולא הניח לשום פרט לחמוק מידיו.
זהבה קלעי ומשפחתה
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עמ' 5

בית הקברות
לרבים מהחברים אין קשר למקום וזה למזלם כמובן ,אבל לי ולמשפחתי יש קשר עמוק וכמוכן
לחברים נוספים .החברה שלנו מתייחסת בכבוד למקום ,רבים באים להלוויות ,ובימי הזיכרון
המשותפים באים רוב החברים שיש להם קשר למקום.
הייתי בהלוויות בבתי קברות מיוחדים הנקראים "מנוחה נכונה" .מקומות אלו הם גנים יפיפיים
ומסודרים ,ירוקים ומטופלים כל השנה .לצערי המצב אצלנו שונה ביותר וכואב לי שכבר שלוש
שנים ,עוד שבועיים יום הזיכרון השלישי לאבישי ,אנחנו מדברים על הגדר הפרוצה שמעבר
לשורת הקברים שלנו .כבר שלוש שנים שאנחנו שותלים ,מסדרים השקייה וקונים אגרטלים
ובכל פעם לאחר זמן קצר הכל נגנב .אפילו עצי הלימון נעקרו .אנחנו מתביישים שהמקום מוזנח
ולקראת יום הזיכרון הקרוב שוב נשתול ונסדר את פינת ההתייחדות שלנו.
פניתי בזמנו אל הממונים ולא נעניתי .לדעתי יש לערב את המועצה ולטפל בנושא .כששמעתי על
פניית קיבוץ טללים להיות שותפים עמנו בבית הקברות אמרתי שיש להתנות זאת בסידור גדר
רצינית שתחסום את הגנבים המתפרצים ,גדר שתהיה יעילה ותשמור על המקום.
לא אלאה בדברים ,אני מקווה שהאחראים יקחו את דברי ברצינות ויידעו לכבד את המקום.
ובכך יעזרו לי ולרבים מחברינו להרגיש שאנו נותנים אהבה וכבוד לנפטרינו האהובים.
כרמלה אלון

משתתפים בצערה של חברתנו אסתר פלג והמשפחה
על מות אחיה שלמה בן ציון ז"ל (הגיס של רות שלו)
בית משאבי שדה
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עמ' 6

ברכה ליום העצמאות
בתום יום הזיכרון – נזכור את אלה שהיו מגש הכסף – שנתנו לנו את
הזכות והמחויבות לטפח מדינה של צדק ,שלום ,ביטחון ויושרה.
בפרוס יום העצמאות ה 07-למדינת ישראל –
ברכת חג שמח לכל חברי הקיבוץ ,התושבים ,וילדי הקיבוץ!

כמי שהיכו שורשים בחלוצה עוד לפני קום המדינה,
וכבית משאבי שדה – שצמח ומשגשג משנה לאחר קום המדינה,
נתברך עם כל עם ישראל בהצלחות אזרחי המדינה ,ושלנו אנו,
ונמשיך לטפח ולהיאבק שהנגב ,החקלאות ,צמצום הפערים ,החוק
והמשפט – יהיו נר לרגלה של מדינת ישראל!
חג שמח!!
ענת מאור – מזכירת הקיבוץ
*החומר השוטף של המזכירות ,ימשיך להתפרסם מהעלון הבא.

מענה לכרמלה:
אכן ,כרמלה מעלה נושא חשוב ורגיש ביותר למשפחתה ,לרבים מחברי הקיבוץ שיקיריהם בבית
העלמין ולקיבוץ כולו .כשכרמלה הביאה את הדברים בפנינו ,ועדת ההנצחה ,עובדי הנוי ואני
ישבנו על העניין ,ולאור ניסיון העבר ,שבכל עת שתיקנו את הגדר ,פרצו אותה מחדש  -הוצע
שהמענה העיקרי להתמודדות עם הגניבות באזורנו ,ובבית הקברות ,הוא הצבת מצלמות.
בהעדר חיבור רשת חשמל לבית הקברות ,הוצבה מצלמת גנרטור של הוט ,אולם התברר שיעילות
פעולתה כמעט אפסית .תודה לכרמלה שמעלה זאת שוב ושוב ,ונתכנס לבחון מחדש את אפשרות
הפעולה העומדת לרשותנו ,במסגרות התקציב הקיימות .במקביל ,ענף הנוי שוקד על טיפוח
המקום ,ובקרוב ייטע בבית העלמין עצי נוי חדשים ,לאור ההזדקנות והקמילה הצפויה של עצי
הנוי הקיימים .יהא זכרם של כל היקירים הקבורים בבית הקברות משאבי שדה  -ברוך.
ענת מאור – מנהלת קהילה
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עמ' 7
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דוח

עמ' 1

רכב

השנה הוקטן תקציב הרכב ונצטרך להסתדר בהתאם .בשנה שעברה הכנסנו  1רכבים יותר
מהרגיל כי מכרנו יותר רכבים עקב תאונות.
השבוע נכניס את הקייה  16ונוריד את הקייה . 12יותר מאוחר נחליף את יונדאי  42שמתקרבת
ל 155555 -קמ"ש [רכב יקר] ,ועד סוף השנה נוסיף רכב אחד או שניים אולי אפילו אחד עם 7
מקומות .ביקוש הרכבים בחגים וסופי שבוע הוא לחוץ כי יש משפחות שמזמינות רכבים גם
לילדיהם הבוגרים ונוצר מצב שלחברים חסר .בנושא התחשבות של כמה חברים שלוקה בחסר:
יש מקרים שחברים מזמינים רכב לאורך כל היום ,לא נוסעים ,הרכב מתבטל אוטומטי וחבר
אחר נסע באוטובוס כי הגיע לפני זמן השחרור [בקרוב נפעיל את התקנון על הסעיף הזה ונתחיל
לחייב זמן אוויר על אורך ההזמנה או שנבטל את השחרור האוטומטי!] יש המזמינים את הרכב
לכמה שעות וחוזרים אחרי חצי שעה! יש חברים טובים שמתדלקים גז ושוכחים להעביר את
הבקר לגז! יש תופעה לא נעימה בכלל שנהגים חוזרים הביתה עם רכב ללא גז ודלק! עד הטיפה
האחרונה!
יש הממהרים שלא בודקים את הרכב לפני הנסיעה ונתקעים באמצע הדרך.
לרוב הרכבים יש מצלמה אחורית ?? אז למה יש נזקים שם מאחור? שני הרכבים הגדולים
להובלת נוסעים שלנו משמשים לרוב להובלת חפצים שונים ומשונים שמשאירים לכלוך ואין
מנקים .אני מדגיש שרוב ציבור הנהגים בסדר ,מדווחים בזמן אמת  ,מתקשרים ושואלים,
בודקים את הרכב לפני הנסיעה אבל קצת התחשבות באחר לא תזיק.
תקנון הרכב מלא בסעיפי הענישה ,אבל אני כמנהל מאמין בחינוך ומקווה תמיד לטוב.
סעו בזהירות!
חג עצמאות שמח! לולו ט

ברכות ומזל טוב
ללאה ואיתי שביט והמשפחה
להולדת הנכד ,בן לגל ורות
בית משאבי שדה

מבין משאבים מס'  ,0021ג' אייר תשע"ח 11 ,אפריל 0211

עמ' 9

ברכות ומזל טוב לאוה ורן
להולדת הבן יוני  -אח לנינה
נכד לנעמי ואליעזר וכל המשפחה
בית משאבי שדה

ביום ג'  22.2.2212בשעה  22:22במועדון,
ניפגש חברי מועדון +02
מועדון מופ"ת וכל המעוניין
לערב מוזיקה ,גבינות ויין בניחוח צרפתי
להתראות ,חיימה
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עמ' 12
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עמ' 11
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עמ' 10

מרכז הורות
הורים יקרים ,שמחים להציג לפניכם את לוח הפעילויות של מרכז ההורות לחודש אפריל:
 -27454מפגשי ”אימהות מדברות“ ברתמים עם עופרי ספר ודקלה גרטלר ,בין  25:55ל.21:55
להרשמה ניתן לפנות לעופרי 5041126544
 -12454סדנת רוקחות טבעית במתנ"ס עם טלי אביטל חג'ג' ,בין  56:25ל .22:55לפרטים
והרשמה ניתן לפנות לטלי 5040652450
 -14454הרצאה ”בדרך שלו“ בנושא הפרעות קשב וריכוז עם ד"ר כנרת שרפי בשעה 15:25
במועדון לחבר בטללים .להרשמה ותשלום ניתן להיכנס לקישור :הרשמה להרצאה "בדרך שלו"
 -19454מפגש הנקה בבוקר במתנ"ס מטעם "ליגת לה לצ‘ה" עם ורד לב ללא עלות .לפרטים
והרשמה5012017700:
 -17454מפגש ”התמלאות“ לנשים בהיריון עם שפרה איתן  -דולה והכנה ללידה בין 56:25
ל 22:25בחדר אומנויות לחימה במתנ"ס .ההשתתפות במפגש מותנית בהרשמה .להרשמה ניתן
להיכנס כאן :הרשמה למפגש "התמלאות"
 -16454הרצאה להורים למתבגרים במו“פ בשעה  .15:25לפרטים ורכישת כרטיס ניתן ללחוץ על
הקישור הבא :הרצאות יום א להורים למתבגרים-מכירת כרטיסים
מוזמנים להתעדכן גם בדף הפייסבוק שלנו בכל האירועים4סדנאות4הרצאות מרכז הורות רמת
הנגב -דף פייסבוק
להארות4הערות4רעיונות4הצעות4פרטים ניתן לפנות לחלי מלכה ,רכזת הפרויקט5014195221:
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עמ' 13
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עמ' 14

יום הזיכרון יום עצוב הדגל יורד לחצי התורן צפירות ונזכרים בנופלים שאינם איתנו .והופ יום
אחרי מתחילים בחגיגות יום העצמאות .מזל טוב  -נולדה מדינה רק לפני  75שנה!!איך גדלנו
ואיך שאנחנו נראים " ..האמת לא משהו" ובכל זאת עדיין כולנו תקוה שיהיו כאן חיים טובים
וצודקים יותר לכל האזרחים במדינת ישראל.
בליל הסדר חדר האוכל המה אדם !!! כ 245-משתתפים והכל באוירה טובה ובמצב רוח
מרומם .יובל גל ים היה אב הסדר .היו שירים והופעת יציאת מצרים המסורתית  .חד גדיא
הידוע השנה הפך להצגת החד גדיא של הילדים וסטריקו המספר ומרסלו המלווה בנגינה.
שולחנות ערוכים בחגיגיות וארוחה מוקדמת ומאוחרת כיד המלך .סיכום מפורט עוד יגיע...
בחברת הילדים ציינו את יציאת מצרים המסורתית .ילדי הזוגונים יצאו בארבע בבוקר בחושך
לכיוון פארק גולדה  ,עלו למצפור טלי לראות את הזריחה כשפארק מחכה להם ארוחת בוקר.
במועדון מופ"ת-נעמי זריז (בתם של יוחנן ורותי זריז) סיפרה על אומנה ועל חוק האומנה .היא
הסבירה על השיפורים בחוק האומנה החדש.
בערב יום השואה התכנסנו בבית הקברות לטקס והדלקת נרות לזכר קרובי משפחה של חברינו
שנספו בשואה.
בטקס בערב נערי כתה י"א שחזרו מפולין הקריאו קטעים על הניצולים בשואה ועל הקושי
לחזור לחיים לאחר המלחמה והודלקו שש הנרות על ידי חברים לזכר יקיריהם שנספו בשואה.
ואחר שמענו את סיפורה של לאה כרמי על ימיה כילדה בתקופת השואה .היא סיפרה ובתה
הוסיפה וקצת הקלה על כובד הסיפור  .וכמו בכל פעם היה עצוב לשמוע על השואה אבל היה
חשוב לשמוע ממקור ראשון.
בליל שבת הופיעה מקהלת לוס אמיגוס שהתארחה בכפר הנופש והופיעה במועדון.
חברי הלהקה הופיעו בשירים דרום-אמריקאים.

יום עצמאות שמח למדינה ולמשאבי שדה

