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באה רוח /רן אלמליח
הנה באה הרוח
היא קרה מההרים
מי באש ומי בקרח
בנשיקת האוהבים
והזמן הוא מעגל כמו
שנחש אוכל זנב
לא השארתי לך צלקת
לא השארת לי שום מכתב
הנה בא השקט
בא על אור של כוכבים
מי בטוב ומי בחושך
מי בצחוק של ילדים
את היית רק אשליה
אני הייתי כמו גנב
כל מה שנתת לקחתי
כל מה שנלקח נגנב
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מה בעלון :
סיכומי ישיבות מזכירות ומשולחן המזכירות /ענת מאור
עדכונים מצוות בריאות /יהודית אלישע
מוסך –דוח רבעון /לולו טלמור
הצד השקט של הרעש /דן חנוך
חיות מחמד / .....לולו טלמור
קובה /רונית בן טל ויהודית זכאי
לעצור? /נגה פרסי
מהנעשה בישובנו /משולם סיקרון ונגה פרסי

עמ' 2
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עמ' 3

סיכומי ישיבות מזכירות
סיכום ישיבת מזכירות מיום ( 23.12.2018מס' )18/47
 .1השלמת הדיון בהצעות חברים/ות בנושא שיוך הבתים – בהמשך לאסיפה.
המזכירות דנה בנושאים שהועלו ע"י שי זינדרמן וסילביה דוד (בהשתתפות חלקית
טלפונית של עו"ד אחינועם זליגמן) .ברוב הנושאים הגענו להסכמה ,ולאחר מכן הם
עובדו עם אחינועם .סעיף מרכזי ששונה לקראת האסיפה והקלפי הוא שקיבלנו את
ההצעה להעלות את מינימום המשתתפים בהצבעה הנדרש לשינוי התקנון הוא 50%
(במקום  ,30%בהצעה המקורית).
הצעה לתקנון המלא תחולק השבוע בתאי הדואר של החברים ,והנושא יובא לדיון
אחרון באסיפה ביום ד' הקרוב ,16.1.2019 ,בשעה  18.45במועדון ,ויובא לקלפי בסוף
השבוע הבא ,ימי שבת ,ראשון שני19/20/21.2019 ,
 .2הקדמת תקציב למשפחות ללא דירה לשיוך – המזכירות אישרה את ההחלטה לגבי
העברת מחצית מהסכום למשפחות וותיקות שאושרו לפני כשנה ,וזאת כמקדמה,
והוסיפה לזאת משפחה אחת בתנאי הלוואה  .עם זאת ,לאור העובדה שתקציב העברת
שיוך הבתים מתחיל ב ,2021 -סוכם ששאר המשפחות יקבלו את מלוא התקציב יחד
עם כולם והחיוב יהיה כמובן מתקציב צמצום פערי הדיור ,במסגרת  4היעדים.
ההחלטה הועברה אישית לידיעת כל משפחה הנוגעת בדבר.
 .3מתן זכות לקבלת שנת לימוד שלישית (בסך של  13,000לשנה) – לבנים בעלי צרכים
מיוחדים .המזכירות אישרה את המלצת הצוות לצרכים מיוחדים וועדת בנים ,לנוהל
זה.
סיכום ישיבת מזכירות מיום 30.12.2018
ניב יערן ,יו"ר משא דיווח למזכירות ששני המועמדים מהקיבוץ לתפקיד מזכיר/ת  -החליטו
להסיר מועמדותם לתפקיד .לאור זאת ,המזכירות החליטה שצוות האיתור ממשיך לפי הנוהל
המקובל ,לפיו יוצאים למכרז חיצוני .כן הוחלט ליידע את החברים/ות מהקיבוץ
המעוניינים/ות להגיש מועמדות ,שהם יכולים לעשות כן( .הנושא בוצע ,ופורסמו ויפורסמו
מודעות בידיעות קיבוץ ,בדף הירוק ,במועצה ,וכן הובא לידיעת החברים בקהילנט).
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עמ' 4

סיכום ישיבת מזכירות מיום 6.1.2019
היערכות המזכירות עד לבחירת מזכיר חיצוני/פנימי.
א .ענת מאור תמשיך בחודשים ינואר ופברואר במשימות החשובות שהיא התחילה בהן,
של סיום הליך קבלת ההחלטות על שיוך הבתים; וקידום תקנוני הקליטה .וזאת,
במסגרת של יומיים בשבוע.
ב .מתוך ההערכה של צוות האיתור שבחירת מזכיר/ה יכולה להימשך זמן ממושך יותר
מחודשיים ,המזכירות תקבע ממלא מקום ,והסמכויות יועברו אליו .הנושא בטיפול,
ויפורסם לחברים/ות עם השלמתו.
ג .סמכויות עיקריות תהיינה בידי המזכירות.
שתי הישיבות האחרונות היו בנושא בחירת המזכיר ואישור תקציב ועד מקומי ,והתקיימו
בניהולו של דוד מנדל.
משולחן המזכירות
 מקרי חצבת ברמת נגב
א .לצערנו התגלו מקרי חצבת בפתחת ניצנה שבשטח המועצה שלנו .ראש המועצה
ערן דורון פנה לרופאה המחוזית במשרד הבריאות בבקשה לתת הנחייה שתאסור
הכנסת ילדים לא מחוסנים למערכות החינוך .גורמי הרווחה מגבים את פניית
המועצה ומחכים להוראת משרד הבריאות.
ב .הנחיות המועצה עד אז הן  -למי שלא קיבל עדיין חיסון ראשון ,לגשת באופן מיידי
למרפאה או לטיפת החלב ולדאוג לקבל חיסון לאלתר .הנחיית המועצה מחייבת
את כל החברים/תושבים.
ג .בשל מקרי החצבת ברמת נגב ,מרפאת משאבי שדה קיבלה חיסונים נגד חצבת
וחיסנה את כל מי שנדרש לקבל חיסון.
ד .ועדת החינוך של משאבי שדה התכנסה בנדון  ,גיבתה את הנחיות המועצה
וממתינה להחלטת משרד הבריאות שהרי ללא החלטת משרד הבריאות ידינו
כבולות להחלטה שלא להכניס למערכות ילדים לא מחוסנים .במקביל ,נמשיך
לעקוב ולפעול ככל שנידרש.
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עמ' 5

 הכשרת ועדי ישובים
 המועצה מקיימת  4מפגשים בנדון .המפגש הראשון ב . 27.1.2019-חברי מזכירות,
יו"ר ועדות וחברים/ות פעילים המעוניינים להשתתף ,נא ליידע את יפה.
 הכשרה למנהיגות נשים-בהובלת התנועה הקיבוצית
המפגשים מועברים ע"י מיטב המומחים לשלטון מקומי ,פוליטיקה ,חברה וכלכלה
מהאקדמיה ומהשטח .המפגשים יתקיימו בימי ד' (החל מה )16.1.19-בין השעות 16:45-
 ,20:30וישודרו גם ב ( On-Lineכך שלא חייבים להגיע לתל אביב) .המעוניינות להצטרף

– נא לעדכן את יפה.
שבת שלום,
ענת מאור

חיות מחמד.....
כידוע המשק התמלא בחיות המחמד המסתובבים חופשי,
מטמינים "מוקשים ריחניים" בכל מקום [העדיפות הראשונה
על הדשאים] .רודפים בדציבלים גבוהים אחרי קלנועיות,
מיולים אופניים ועוד[ ..עוד? כן קורה שלפעמים הם רודפים
אחרי ילדים........ואם הם בלהקה ,אלוהים ישמור! כבר קרו
מקרים]
אני לעבודה יורד ברכיבה על אופניים .פעם אחת טריו של כלבים החליט להטמין לי אמבוש,
פתאום הסתערו ,כמעט עפתי מהאופניים ,שמתי טורבו והמשכתי!....
ברור שמחקתי את הדרך הזאת ,ומאז לפני כל רכיבה ,אני מפעיל מחשבות רבות כדי לבחור
מאיזה " אזימוט" אסע ,פן ..מכוון שמרוב מחשבות הגעתי כל בוקר לעבודה עם כאבי ראש,
החלטתי לחפש אלגוריתם כדי לסדר אפליקציה שתיתן לי אוטומטית את האזימוט הכי בטוח
לרכיבה! אחר כך צריך למצוא אפליקציה איך לסתום את הפה של "החיות המחמד" בלילה,
כדי להגיע בבוקר רענן לעבודה ,וגם אפליקציה לסימון יום יומי של
"המוקשים" שזה לדעתי אם כל האתגרים!
מה היההההה???? רגע ,יש לי רעיון!
אולי יותר פשוט לבקש יפה מבעלי חיות "המחמד" ליישם סוף סוף את סעיפי
התקנון! תקנון?? מה יש תקנון?? בטח שיש! עובדה ,שיש כמה בעלי כלבים שיש להם כבוד
ומיישמים.
אז חברים ,מיום חמישי התקנון היה תלוי על לוח המודעות .אני בעד חיות מחמד אבל אני גם
בעד חוק וסדר! וזכרו יש גם כתובת על הקיר.....
שבת שלום לולו ט.

עמ' 6
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עדכונים מצוות בריאות
לחברים ולתושבים שלום רב,
לאחרונה ,ליווינו את זלדה ברנשטיין ז"ל ואת יוחנן זריז ז"ל בדרכם האחרונה ,יהי זכרם
ברוך .אנו מבקשים להודות למשפחת ברנשטיין על תרומתם :מנוף לעזרת החולים
הסיעודיים.
ומכאן מספר דברים נוספים:
דפיברילטור  -מאחר ועמדנו בקריטריונים הדרושים ,קיבלנו אישור ממשרד הבריאות
לקבלת מכשיר מציל חיים :דפיברילטור ,בנוסף למכשיר המוצב בלובי של המרפאה.
התנאי לקבלת המכשיר הינו הכשרת מינימום " 5נאמני חיים" אשר יהוו כוח
זמין להפעלת המכשיר במקרה הצורך .לשם כך תתלה הרשמה על גבי לוח
המודעות בחדר האוכל ובכניסה לכלבו .אבקש מאוד להירשם להדרכה חד פעמית
בכדי שנוכל לקבל את המכשיר.
מספר מילים על המכשיר :זהו מכשיר המחזיר את קצב הלב לפעולה
סדירה ,על ידי מתן שוק חשמלי ללב ,באמצעות שתי אלקטרודות
המוצמדות לגוף החולה בסמיכות ללב .השימוש במכשיר במהלך החייאה,
מעלה באופן משמעותי את סיכוייו של המטופל לשרוד מצב המסכן את
חייו באופן מיידי וברור.
המכשיר מאוד יעיל וידידותי למשתמש ,הינו קל משקל וקטן מידות ופשוט
ביותר להפעלה לכל משתמש אקראי ולא מקצועי .ההנחיות הברורות של
שלבי ההחייאה מועילות ופשוטות להבנה ולשימוש .המכשיר מופעל בעזרת
הנחיות קוליות בעברית ,דבר המקל מאוד על הפעלתו.
במידה וירשמו לפחות  5אנשים ,נוכל לקבל מכשיר נוסף ,אותו נציב במקום אסטרטגי
ונגיש .אני מזמינה גם את החברים שעברו כבר הדרכה בעבר להירשם על מנת להגדיל את
המעגל ולעשות רענון ,דבר חשוב מאוד.
בנושאי רווחה:
א .נאווה רייב  ,מטפלת שטח ,עושה עבודה מבורכת ומבקרת חברים הזקוקים לכך ועוזרת
רבות בפתרון בעיות שעולות.
ב .נאוה לקחה על עצמה את האחריות לקשר בנושאי קלנועיות עם חסן .חבר שמתקשה
לפתור בעיות בנושא ,מוזמן לפנות אליה.
ג .בנוסף נאווה תהיה אשת הקשר בין המטפלות ממט"ב לחברים המקבלים שירות זה.
לסיום מזכירים לכלל החברים והתושבים  -הצטיידו בכרטיס המגנטי בבואכם למרפאה.
בברכת בריאות שלמה

בשם צוות הבריאות
יהודית אלישע
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עמ' 7

הצד השקט של הרעש
על הסדר שיוך הדירות המונח לפתחנו – מה מסתתר בתוך הררי המילים הרועשות ,ומה
האותיות הקטנות מספרות בשקט ,ואיך יראה הקיבוץ ביום שאחרי מחר אם וכאשר יתקבל
כלשונו .על הבחירות למזכיר הקיבוץ  -ואיך הפכו חדשות מפוברקות לכלי ניגוח בידי
מתנגדים פוליטיים מבית.
הסדר שיוך הדירות הוצג לחברים לראשונה באספה האחרונה .ההסדר כולל שלושה
חלקים עיקריים אשר כל אחד מהם הוצג על ידי דובר אחר – את החלק המשפטי הציגה
היועצת המשפטית שלנו – אחינועם  -בחן רב ובפשטות יוצאת דופן ,את שיטת האיזונים הציג
יו"ר הצוות שעסק בכך ,אשר זכה למחמאות על העבודה הרבה שבוצעה ,שכללה פגישות עם
כל משפחה וחבר בקיבוץ – וייתכן שזו הסיבה שלא נשאלה אף לא שאלת הבהרה אחת על
שיטת האיזונים – שהרי מה יש לברר על השיטה ,אם כולם כבר יודעים כמה כסף יקבלו
מקופת האיזונים ומה מציע ההסדר הזה להם .את החלק הכלכלי הציג מנהל העסקים.
ההסדר פורסם גם בקהילנט שלנו ,ואני משוכנע שרוב החברים קראו אותו בשקיקה ולא
החמיצו שום פרט  -שהרי אין קושי בקריאת מסמך בן שלושים עמודים המנוסח בשפה
משפטית קלילה .ולמרות זאת  ,וסלחו לי אם אני מצטייר כמי שמשבית שמחה ,ההסדר הזה,
מסתיר בחובו כמה מוקשים שאם יתפוצצו ישנו את אורחות החיים בקיבוץ בלי שרצינו בזה
כלל.
הבעיה העיקרית שלי עם ההסדר המשפטי  ,שהוא כאמור  -הסדר משפטי ,ועל מנת להבינו
לאשורו ניאלץ לקחת עורך דין שיסביר לנו מה נאמר בו .כזכור לכולנו ,ביקשנו לתקן לנו
תקנון לשיוך הבתים אבל קיבלנו משהו אחר .במזכירות נדונו סעיפי ההסדר במספר רב של
ישיבות ,והדיונים לרוב היו מוצלחים .חוץ מאותם מקרים בהם המזכירות סירבה לדון
בתואנה 'שכבר החלטנו'  ,או ,שקיבלה החלטות שהן בגדר שינוי אורחות החיים בלי שניתן
לה המנדט לכך .לא אלאה אתכם בכל המחלוקות שנתגלעו במזכירות ,אלא אאיר את
הדברים הטעונים בירור ציבורי בלבד ,וזאת מאחר ועודף הפרטים עלול להקשות על הבנת
הדברים החשובים .אבל פטור בלא כלום אי אפשר ,ולכן ,הנה למשל שתי תכתובות מייל
פומביות( ,מומלץ לגלול למטה ולקרוא מההתחלה ועד לסוף ,ועל מנת לחזור לקריאת המאמר
הזה יש להקליק על כפתור 'אחורה' בדפדפן) .האחת מלפני כחודשיים – עת הוצג לראשונה
במזכירות ההסדר המוצע ,ואשר מתוך שש הסתייגויות בסעיפים עקרוניים מאין כמותם,
המזכירות סירבה לדון בארבע .על חלק נאמר 'שכבר החלטנו'  ,ועל חלק נאמר שהן מנוגדות
למהות ההסדר המבוקש .כולם מוזמנים להציץ ,אולם אל בהלה – אותם הדברים
שהמזכירות סירבה לדון בהם ,יעלו לדיון באספה הבאה שבה נדון שוב בהסדר זה .והנה
התכתובת השנייה ,מלפני כחודש – עת המזכירות ביקשה להביא כבר אז את הסדר השיוך
לציבור ,אבל נתקלה בהסתייגויות נוספות .חלק מהסעיפים תוקנו לאחר דיון והתייעצות
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עמ' 8

משפטית ,אולם ,ישנם עדיין דברים שיש בהם כדי לשנות את אורחות החיים בקיבוץ
ודורשים את הדיון הציבורי .ואלו הם:
 .1הזיקה בין חברות בקיבוץ לזכות לשיוך הדירה (סעיף  10בהסדר המשפטי)  -למרות
הדיון במזכירות ,ההסדר מעודד פיצול סטאטוס בקיבוץ .כך למשל ,לאחר שיוך
הבתים ,חבר יכול להודיע על עזיבת הקיבוץ ולהישאר לגור בביתו עם רעייתו .מסתבר
שזו בעיה מוכרת בקיבוצים שעברו שיוך דירות ,ואכן  -כך אישרה בפנינו היועצת
המשפטית  -ישנם בקיבוצים רבים חברים הבוחרים להודיע על עזיבת הקיבוץ,
(במידה והם עובדי חוץ במשכורת יפה או עם פנסיה מפנקת) ,ולהותיר את בני זוגם
כחברים עם כל הזכויות הנלוות .האם נוכל להסכים לכך? להזכירכם – מעולם לא
אצלנו.
הזה
כדבר
קרה
כאשר
זאת
קיבלנו
 .2מימון תכנית האיזונים .במאמרי 'הקרב על הבית' (,המאמר הנקרא ביותר עד כה),
הצגתי את עיקרי המחלוקת עם הוועדה הכלכלית .ואכן ,אחרי שפורסם ,קיימה
הוועדה הכלכלית ישיבה נוספת שאליה הוזמנתי ,וסייגה את רצונה בהלוואות לטובת
מימון התכנית ,בזה ,שסך ההלוואות לא יעלה על רבע מההתחייבויות ,כלומר ,סכום
שכרגע עומד על כארבעה מליון שקלים .אולם למרות הצמצום המבורך בצורך
בהלוואות ,עדיין נותרה שאלה מהותית – הרי התכנית מתבססת בעיקר על מכירת
הבתים הזמניים לבנים .אם כן תשאלו ,מה הבעיה עם הרעיון הזה ,ואיך זה עלול
לשנות את אורחות החיים שלנו? והתשובה – גריעת מקור הכנסה לקהילה .הבתים
הללו ,כיום ,משמשים בהשכרתם כמקור מהותי לתקציב הקהילה ,יחד עם שכר
העבודה של החברים ,ומהרגע שיימכרו לבני המשק ,ייגרע המקור הזה מתקציב
הקהילה ,והיא תיוותר ללא תקציב ראוי לביצוע יעדיה .על מה הייתם מוותרים? האם
על סיעוד לקשישים ותשושים בקרבנו? האם על חיי קהילה הכוללים טיולי משק או
חגים ומועדים? האם על הסדר הבנים? האם על סיוע לחיילים? האם על תקציב רכב?
האם על הנוי? האם על החינוך? על מה? הרי אם תיוותר הקהילה ללא מקורות
ראויים ,כל אילו יעלו בעשן .אגב ,בדיון שהתקיים לפני שבועיים בלבד ,נדונו
במזכירות הבעיות שיוצרת כבר היום 'השמיכה הקצרה' שמהווה את תקציב הקהילה,
וזאת מאחר והאוכלוסייה מתבגרת ,חברים יוצאים ממעגל העבודה ויוצאים לפנסיה ,
ולעומת זאת ,ישנה עלייה חדה בהוצאות הסיעוד  ,ביטוח ,ארנונה ביוב ועוד מרעין
בישין שכאלה – כל אלו ממומנים כעת מתקציב הקהילה .בדיון ההוא אגב ,הובעה
התנגדות עזה להגדלת תקציב הקהילה על ידי מנהל העסקים ,שנשאל באספה
האחרונה  -איך יהיה ניתן לפצות את הקהילה על אובדן מקור תקציבי כה עיקרי? –
וענה ביושר ,שככל הנראה ניאלץ לשנות את אורחות החיים .מבינים? על מנת לממן
את תוכנית האיזונים ניאלץ לשנות את אורחות החיים שלנו .לא לילד הזה פיללנו.
תשאלו  -האם אפשר גם אחרת? להערכתי כן .אפשר להקצות מקורות חלופיים

עמ' 9
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לתקציב הקהילה – למשל ההכנסות מהשדה הסולארי  ,שתראו איזה פלא  -בדיוק
כאשר מיועדת תוכנית האיזונים להתבצע ,הן מתפנות וניתן לנתב אותן מחדש
לקהילה .ואם תשאלו את מי שיזם את הפרויקט הזה( ,שבשקט בשקט אספר לכם
שהוא אחד המועמדים לתפקיד מזכיר הקיבוץ) ,הוא ישמח לספר לכם ,שאותו מקור
תקציבי שאני מציע כאן ,תוכנן על ידו מלכתחילה להוות מקור הכנסה פסיבי
לקהילה...
הבחירות למזכיר הקיבוץ שעומדות לפתחנו – במאמרי האחרון 'למה לי פוליטיקה
עכשיו'  ,שפורסם גם בעלון ונקרא על ידי רבים במדיה האלקטרונית ,עסקתי בדרישה
המוזרה של המזכירות לביצוע 'אבחון' גרפולוגי למועמדים .אגב ,תודה לחברים הרבים
שהגיבו בחום למאמר זה ותמכו .ואכן ,בסופו של יום החליטו שני המועמדים לגשת לכל
מבחן שיידרשו לו  ,וזאת כאמור על מנת לסכור פיות מלעיזים  -ועברו אותו בהצלחה מרובה
(עד כמה שהצלחה 'במבחן' גרפולוגי אפשרית בכלל) .אלא מה? הפיות המלעיזים לא נסגרו,
והם ממשיכים בהפצת 'פייק ניוז' בשבילי הקיבוץ ,על אודות אחד המועמדים בלי שום ראיות
ובניגוד לכל דין ,מתוך כוונה לבצע 'סיכול ממוקד' למועמדותו .אנא מכם ,אם יפנה אליכם
מישהו מחברי הקיבוץ ובידו 'מידע מהימן' המבוסס על 'עובדות' – אנא שלחו אותו לכל
הרוחות – שהרי אם לא תעשו כן – מחר יהיה זה תורכם.
ובבניין הארץ ננוחם –
דן חנוך.

קובה
דמיינתם פעם איך היו נראו החיים בשנות החמישים? איך
הייתה נראית שגרת היום-יום שלכם במדינה סוציאליסטית?
בין אם אתם הרפתקנים ,חובבי תרבויות או סתם כאלו
המחפשים אחר התרגשויות וחוויות בלתי שגרתיות ,קובה היא
ללא ספק אחד מאתרי החובה...
אז כפי שאתם מבינים אחרי הטיול שלי ושל רני לקובה חזרנו
מלאי רושם מהמדינה הכל כך מיוחדת ,צבעונית ,תוססת
ומלאת חיים ,עם הרכבים הישנים של פעם  ,מבנים מרשימים ,ואיך באמת חיים האנשים
שם בקובה .. .כמובן את כל זה ליווה המדריך המעולה שהיה איתנו – אסף שקד .
בחודש הבא בתאריך  1.2.2019יום שישי בשעה  21:00יגיע אסף שקד מדריך טיולים
לקובה לאסם משאבי שדה  ,את הערב נלווה במוסיקה ,כיבוד וכמובן מוחיטו ,קובה ליברה
ועוד ..
אז שריינו את התאריך
רונית בן טל ויהודית זכאי
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עמ' 10

מוסך –דוח רבעון
בשלשת החודשים האחרונים נעשו כמה שינויים שהכניסו את הענף ללחץ די גדול בעבודה.
כבר בסוף השנה שעברה ,ידענו שנצטרך להחליף את כל הדלקנים של דלק וגז ,לתדלוק
אוניברסלי .זה התבצע רק לאחרונה ,לקח כמה שבועות עד שהכל סודר ועכשיו אפשר כבר
לברך על המוגמר בנושא זה.
השינוי השני היה רכישת מערכת סידור רכב חדשה והחלפת הישנה ,שגרמה לנו לא מעט
צרות! אחרי לימוד והתאמות של המערכת החדשה
לצרכינו אפשר גם בנושא זה לברך על מוגמר.
גם תחנת הדלק שלנו חטפה "אירוע מוחי" אחרי השינוי
הכפול של הדלקנים ומהיום היא תקרא "תחנה דלק
אוניברסלית ...רק לנהגי משאבי שדה! [ אחרי איסור של
המינהל למכור דלק החוצה]
בענייני צי הרכב ,נכנסה קיה  4במקום קיה  32שנמכרה,
ועוד מעט תכנס מכונית  24דיזל [סולר] .יש מחשבה
להחזיק רק רכב גדול אחד בצי מאחר שהרכבים
הגדולים לא מנוצלים מספיק ,עוברים נזקים עם הזמן
שמורידים את ערך המכירה שלהם .אנו מחפשים רכב
רגיל עם  7מקומות.
ענייני תדלוק בגז ,מכיוון שהנהגים לא מתדלקים מספיק ,החברה הודיעה שתוריד את
ההנחה המתקבלת .במצב כזה ההפסד הוא כפול כי נוסעים יותר בבנזין שמחירו כפול מהגז.
נקודה למחשבה לכולנו כי חיסכון מוסיף המון!!!  .אגב ,אפשר לתדלק גם בעמק שרה עם
הכרטיס שמונח בתוך התא ליד הנהג .פרטים אצלנו.
ענייני התנהגות :לנהגים שמזמינים רכב ולא מבטלים את הנסיעה ,לידיעתכם ,המערכת
חדשה יודעת לחייב גם לפי ההזמנה ,רכב שהשתחרר!
לנהגים ש"ממהרים" ,ועוברים על החוק בנסיעה מאוד מהירה ,אני אומר :אנו רוכשים
רכבים יד שניה ועל רכבים אלו נהגו ונוהג ציבור גדול ומגוון של אנשים ,יש גם קושי לבדוק
אותם נקודתית יום יום ,לכן יש להיזהר! במהירויות גבוהות יש בלאי יותר גדול למנוע.
השבוע רכב  21הושבת לשבוע עקב נזק שמצריך פתיחת מנוע! [נזק של אלפי שקלים]
עניין העגלה :אפשר להזמין אותה במסרון אלי ,עם כל הפרטים .העגלה עומדת ליד המוסך וו
הגרירה בארגז כיבוי אש על הקיר בחוץ .יש להחזיר אותה כמו שלוקחים .תודה.
לבסוף המשיכו לדווח במסרונים על תקלות ,שמרו על עצמכן/ם
נסיעה טובה ושבת מוארת
לולו טלמור

עמ' 11
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לעצור?
לפני כשבועיים לקחתי בבוקר רכב מהמשק ,עליתי והתחלתי לנסוע ,אמנם ראיתי בשעונים
אזהרה שחסר אויר אבל בפעם קודמת כששאלתי את חסן על האזהרה הזאת הבנתי
שהחיישנים רגישים מידי וכל טיפת אויר שיורדת היא נדלקת .לאחר כשני קילומטרים של
נסיעה ,עובר לידי טנדר עם בדואים והם מסמנים לי משהו כאילו מנסים להזהיר אותי.
התלבטתי ,במיוחד אחרי כל הסיפורים באינטרנט על מיקרים שאתה עוצר ולוקחים לך את
האוטו .בכל אופן החלטתי שבבוקר על כביש ראשי זאת כנראה לא הכוונה שלהם ,ועצרתי.
הם עצרו לידי ומבלי לצאת מהאוטו התקרבו לחלוני שאמרו לי שחסר לי אויר באחד
הגלגלים וכדאי שאטפל בכך .הודיתי להם והחלטתי לחזור למשק למלא אויר.
כשהגעתי ראיתי שנסעתי עם גלגל אחורי שחציו ריק –פנצ'ר!! הבנתי איזה מזל גדול היה לי
שהם הזהירו אותי .יכולתי בקלות להמשיך לנסוע הגלגל המתרוקן היה בקלות יכול לגרום
לכך שאני אאבד שליטה והסוף יכול היה יכול
להיות ממש לא טוב.
תודה רבה לחבר'ה הבדואים שהזהירו אותי.

לסיום :ההמלצה שלי לפני שיוצאים לדרך להביט על כל הגלגלים של המכונית ליתר בטחון.
שבת שלום נגה

ברוכים הבאים
וברכות לקליטה טובה
לניר נופר והדר לביב
בית משאבי שדה
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נר זיכרון חודש טבת
דייגי עודד ז"ל ,נפטר ב' טבת תש"נ
דילארד (יהלומי) מלי ז"ל ,נרצחה יג' טבת תשנ"ה
וישינגרד קלמן ז"ל ,נהרג טז' טבת תשל"ד
הילדה טייב ז"ל (אמא של לולו טלמור) ,נפטרה ג' טבת תש"מ
שרה לינה זקס ז"ל (אמא של יעקב ענבר) נפטרה י"ט טבת תשע"א
בלומה מרגלית ז"ל (אמא של עדי בבאי) נפטרה כ"ד בטבת תשס"ג
סמדר שדה ז"ל נפטרה ז' טבת תשט"ו

נר זיכרון חודש שבט
אדלר משה ז"ל ,נפטר כד' בשבט תשנ"ד
זוארץ אבנר ז"ל ,נפטר י"ז שבט תשס"א
פוזנר גדעון (חייל מאומץ) ז"ל ,נהרג כג' שבט תשנ"ד
קובלר הדרה ז"ל ,נפטרה כז' שבט תשי"ג
זריז דבורה (אמא של יוחנן זריז) ז"ל ,נפטרה ג' בשבט תשל"ד
אליאב דרורה ז"ל נפטרה ט"ו בשבט תשע"ז
אלפיז דורה ז"ל נפטרה כ"ג שבט תשנ"ט
אלי ארליך יוסף ז"ל נפטר ט"ז בשבט תשמ"ג
כבירי נחום ז"ל נפטר י' בשבט תשכ"ב
שי יהודית (אידה) ז"ל נפטרה ט' בשבט תשל"ב
שכטר חיה-לה ז"ל נהרגה י"ד שבט תשכ"ב

עמ' 12
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עמ' 13

שנת  2019נכנסה לעולמנו יחסית ברוגע ולכבודה חגגנו במסיבה באסם  .בחירות בקרוב,
ומזג האויר כאילו השתגע  -רוחות ואבק וקור .כן זה אצלנו ,במרכז ובצפון זה נראה אחרת,
שלג והרבה גשם היה שם והכל ירוק .נו ...מתי תורנו ? עד עתה רק  33מ"מ ירדו ,מאז שסידרו
כל כך יפה את הוואדי שום שיטפון לא נראה בסביבתנו.
בכפר הנופש באוקספורד רואים תזוזה .נוקה השטח שהולך לעבור בנייה מחדש.
בית התינוקות כבר כמה זמן בשיפוצים,
מול הכולבו נפרדנו מעץ שכבר מזמן אינו חי .ובחורשת סוקוליבקה העצים לא מחכים
שיורידו אותם ,הם פשוט נופלים כמו בדומינו אחד מפיל את השני וכך הלאה ...השבוע נפלו
שנים.
ט"ו בשבט בדרך ,ובינתיים צוות הנוי מחדש את פני הבוסתן של יואי
בכניסה למשק הפסל של גנדי חזר לצבעו המקורי הלבן בעזרתו של נדב אבריאל.
לכבוד  2019אני רוצה להגיד תודה רבה לאביגיל גולדסמן על ההגהה ,לשילה המחליף אותה
בשעת הצורך ,לילנה דיומין הדואגת לכך שיגיע מוכן לתאי הדואר ,לאבא שלי משולם
סיקרון שעוזר בכתיבת מהנעשה בישובנו ולחברים שכותבים  ,ותודה לענת מאור המזכירה
שעוד רגע מסיימת את תפקידה ,וששיתפה אותנו בנאמנות בנעשה במזכירות ובאספות.
עכשיו לבקשה -אשמח מאד אם יש אנשים שמוכנים לכתוב  /לראיין ויוכלו להצטרף לצוות
העלון .בנוסף אשמח לקבל עדכונים המתאימים לנעשה בישובנו .תודה נגה

שבת שלום משאבי שדה

