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מה בעלון:
מעט המזכיר/אלי אלישע
מידע חשוב לציבור התושבים/אלי אלישע
סיפור מהחיים /עדי בבאי
ענף המוסך /לולו טלמור
יום הבוחר /דן חנוך
העלאת המודעות למצבים מסכני חיים ודרך הפעולה
במצבים כאלו /צוות בריאות
הודעות ותזכורות מהמרפאה /צוות בריאות
מלגות לסטודנטים בני וחברי קיבוצים – תש"פ
מהנעשה בישובנו /משולם סיקרון ונגה פרסי

עמ' _2
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עמ' _3

מעט המזכיר
לחברים ולתושבים שלום רב.
בשבוע שעבר נבחרתי כמזכיר קיבוץ  /מנהל קהילה.
ראשית ברצוני להודות על האמון שנתתם בי .
תפקיד זה הוא אחד התפקידים הפחות קלים .חלק גדול מהמברכים מוסיפים גם טיפ קטן
ומציעים לי שאשמור על הלב.
בתקופה זו אנו עומדים בפני שינויים ועומדות בפנינו משימות רבות ,מגוונות וכבדות משקל .
אני חושב שיש לנו חברה נפלאה ואני מברך על זה שאני חלק ממנה.
אני מתכוון לעבוד בשיתוף פעולה מלא עם כל הוועדות ,רכזי הענפים וכל התושבים.
יחד נצעיד את הקהילה לעתיד טוב ונחיה במקום שיהיה נעים לכולם .
בברכת שבת שלום.
אלי אלישע

מידע לכולם,
אנו חיים באזור כפרי שבו כולם מכירים את כולם (כמעט) אך לפעמים אנו נתקלים באורחים
בלתי רצויים .
על כל אחד להיות ערני ובמידה והוא נתקל באדם המסתובב
בצורה המעוררת חשד יש להתקשר ולדווח על כך לניב פלג
.053/3021030
עומד לעזרתנו השוטר ישי שאול –השוטר הקהילתי 0505070632
בתוקף תפקידו ישי יעזור בחפץ לב על בעיות שונות המתעוררות
.
שבת שלום
אלי אלישע מנהל קהילה
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עמ' _4

עדכונים מועדת בנים
בהסדר בנים לומדים  24בנים/ות
חיילים 13 -בנים/ות
חיילים בודדים 4 -בנים/ות
ובמסגרות אחרות 34 -בנים/ות
סה"כ  75בנים תחת מסגרת ועדת בנים.
חלק מהצעירים מטיילים בחו"ל וחלקם עובדים ,מבלים וחיים במרכז הארץ.
חלק גדול מהם לומד ,כך שכאשר מגיעים לקיבוץ השמחה גדולה והמפגשים מרגשים.
בשל מצוקות של הורים שמרחיבים להם דירות או עדיין לא הרחיבו להם או שלא תמיד יש
להם מקום לאירוח ,סידרנו "חדר אירוח" שמיועד לבנים שמגיעים בעיקר בסופי שבוע .מי
שמעוניין להזמין את החדר יש לפנות לפרידה או לנטע דוידזון.
יש להביא מצעים ומגבות ולהחזיר את החדר נקי.
בכל מקרה עדיפות לאירוח היא תמיד לבנים של הורים בקיבוץ.
לאחרונה שיפצנו כמה חדרים ואנו כבר לקראת הכנת חדרים למסיימי יב' השנה.
אנו מזכירים שאין לצבוע חדרים בצבעים כהים במקרה וכן – יוחזר החדר לקדמותו בעת
הפינוי.
יש לשמור על סביבת המגורים מסודרת וללא "גרוטאות".
בברכת חג פורים שמח 
נטע דוידזון
בשם ועדת בנים

ברכות ואיחולים
לאיתי ולאה שביט ולכל המשפחה
לנישואי נועה עם בח"ל קובי
בית משאבי שדה
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עמ' _5

סיפור מהחיים
יום שישי אחרי ארוחת ערב אנחנו יושבים כהרגלנו על כוס התה ועוגה .משוחחים ,פותרים
תשבץ הגיון (מומחיות של דותן) .בחוץ קר ובמקביל חם ונעים בבית .אנחנו מתלבטים ,האם
ללכת לערב שירה במועדון לחבר .פתאום נשמע צלצול טלפון מאביגיל " -את חייבת לבוא
למועדון לחבר מישהו מקריית-יובל בירושלים מחפש אותך ,הרבה שנים לא התראיתם .טוב
להכרזה כזאת לא התכוננתי ומשום כך השתכנעתי והחלטנו ללכת.
להזכירכם בסוף השבוע בתחילת החודש התארחה בכפר
הנופש קבוצת מטיילים הקוראת לעצמה "השרקרקים",
הקבוצה הזמינה את הציבור הרחב למועדון לחבר לבוא
ולשיר איתם ביחד בליווי נגינת אקורדיון .הסבר קצר-
קבוצה זו נפגשת כבר  8שנים ,מדי שבוע בבית של חבר אחר
מחברי הקבוצה ומאוד נהנים לשיר ביחד את שירי ארץ ישראל היפה .פעם בשנה יוצאים
לטיול .האחראית מטעם הקבוצה היא בת דודה של אביגיל ,בעלה מורה דרך ,חבר נוסף
מהקבוצה מנגן באקורדיון ונהג האוטובוס .רוב החברים עברו את גיל ה , 45-חברי הקבוצה
באים מיישובים שונים ,אך רובם גרים במודיעין.
נכנסתי למועדון לקראתי פסע גבר מבוגר להערכתי סביבות גיל ה ,70-התקרב אלי וניכר היה
שהוא מתרגש מאוד חיבק אותי ,כולם מסביב הרגישו תכונה הוציאו פלפונים וצילמו את
הפגישה ואביגיל הכריזה-פגישה לאחר  60שנה .הייתי נבוכה...
הוא הציע לי לשבת לידו ,אשתו ישבה לצידו בצד השני והתחיל שלב ההסברים.
"אני מרדכי"( ,כמובן שהכרתי את השם)" .היות וידעתי שנוסעים למשאבי שדה ובנוסף
ידעתי שאת חיה בקיבוץ .ממשיך "-בקבוצה ישנה חברה בשם רות שסיפרה לי ,שהייתן
חברות מילדות ולכן שנגיע לקיבוץ תפגיש ביננו (בשל מחלה נבצר מרות להגיע לטיול).
אני מתנדב בעמותת הגמלאים של מודיעין ומשם אני מכיר גם את גזבר העמותה יוסף בבאי
שהיה חבר קיבוץ משאבי שדה".
בשיחתו עם בבאי:
מרדכי" -האם אתה מכיר חברת קיבוץ בשם תמי מרגלית?"
בבאי" -בוודאי היא הייתה אשתי הראשונה!"
לכן החלטתי להמשיך לחפש ,ולמצוא אותך.
בארוחת הערב בחדר האוכל פניתי אל אחראי המשמרת (מארק) ושאלתי אותו אם הוא מכיר
את תמי מרגלית (שמי מהילדות)
מארק" -אין שום שם כזה".
מרדכי" -אולי תמי בבאי?".
מארק חושב לרגע " -באיזה גיל היא?".
מרדכי" -מבוגרת".
מארק" -אז זו יכולה להיות רק עדי בבאי".
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עמ' _6

מרדכי בבואו למועדון פגש את אביגיל וביקש ממנה להציג בפניו את עדי בבאי ...וההמשך
ידוע...
ובכל זאת איך אנחנו מכירים?
הורי מרדכי והורי היו חברים עוד בפולין ,היו ביחד בתנועת גורדוניה ,עשו עלייה לארץ כגרעין
לקיבוץ קרית-ענבים ,כל זה קרה לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה .לאחר שנים עזבו את
הקיבוץ עברו לירושלים והמשיכו בחברותם .אנו הילדים היינו כמשפחה אחת( .רוב
משפחותינו נספו בשואה ולכן הקשר היה עמוק יותר כמו משפחה שנייה) .בפרוץ מלחמת
השחרור המשפחה של מרדכי גרה קרוב ל"מעבר-מנדלבאום" ואזור זה היה מאוד מסוכן לכן
עברו לגור איתנו .אבא של מרדכי היה סדרן מטעם ההסתדרות בקולנוע אדיסון .כאשר היו
הצגות של תיאטרון "הבימה" ,היה מכניס אותי חינם ובזכותו זכיתי לראות הצגות .זכורות
לי במיוחד ההצגה "מירל'ה אפרת" במשחק המדהים של חנה רובינא ,ואת ההצגה "פרנסואה
ראש גזר" ועוד ,וכל זאת עוד בהיותי נערה.
במהלך הערב שוחחנו 60 ,שנה חלפו ביעף ,נותרנו עם הרבה רגשות ,חוויות וזיכרונות .היה
ערב מהנה.
עדי בבאי
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עמ' _7

ענף המוסך
נכנסנו לשנה חדשה .הכול נשאר אותו דבר ,הרכבים מתחלפים אבל הבעיות והשאלות
נשארות! חלק מהבעיות המקצועיות נפתור בטוח ,החלק השני מהסוג האנושי יישאר כנראה
ב"ענן".....
בצי נכנסו  2רכבים ,קיה  24דיזל וקיה  8כרגיל עם גז.
בענייני הבעיות של התדלוקים ,רובם נפתרו אחרי שהחלפנו את כל הדלקנים ברכבים .נשאר
עוד רק רכב אחד להחליף לו ובזה סוגרים את כל הבעיה.
מכוון שלקח המון זמן כדי לפתור את כל הבעיות ,הפסדנו גם כסף בגלל מעוט התדלוקים,
החברה הסכימה לפצות אותנו ,לכן יש לתדלק בגז רק בתחנה דור אלון [ברחוב השוק] שם
נקבל הנחה של  40אג' בכל תדלוק! אז תנו גז לרכבים!
בזמן האחרון נגרמו הרבה פגיעות לרכבים [בעקר בסופי השבוע],שלא דווחו בזמן אמת .מצב
כזה מסכן את הנהגים שנוסעים עם רכבים לא תקניים! לכן יש לדווח לי או לורד במסרון
בעוד מועד! גם במצב של פנצ'ר שתוקן עם הגלגל הרזרבי הקטן! [ולא להשאיר פתק ברכב
לנהג הבא]
בסופי השבוע יש גם לחץ בסידור .נהג שלא יבטל את הנסיעה לפני שהרכב ישתחרר ,הנושא
יטופל לפי התקנון[חיוב הנהג]
יש גם נהגים שמזמינים רכב עד סוף היום וחוזרים הרבה לפני .הנהגים סומנו .יש להתחשב
בנהגים אחרים שמחכים!
נהג חכם יעשה טובה לעצמו ויבדוק  ,לפני הצתת הרכב ,גלגלים ,תא מטען [לפעמים נעלמים
כלים לתיקון פנצ'ר] ,כמות הדלק ואז ייסע בזהירות .אפשר לתדלק גם בסונול ודור אלון
בנזין וסולר .זה הכל ,תמשיכו לטנף את הרכבים.......
שבת שלום וחג פורים שמייייח! לולו ט.
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עמ' _8

העלאת המודעות למצבים מסכני חיים ודרך הפעולה
במצבים כאלו

תודה לדר' גיל על השיחה החשובה בלוויית מצגת ,בנושאים:
רפואה מונעת ,זיהוי מצבים מסכני חיים ודרכי פעולה בזמן אמת.
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עמ' _9

יום הבוחר
בעוד כחודש ילכו אזרחי המדינה להצביע בבחירות לכנסת ,ובימים אלו אנו נחשפים
לתעמולת הבחירות של המפלגות ולמסרים שהן מעבירות לציבור .הבעיה היא שאין ממש
מסרים למרות שכולם ,מכל המפלגות ,מחזיקים בכיס 'דף מסרים' שניסח גאון שיווקי זה או
אחר  -וזאת משום שהפוליטיקה שלנו הפכה לפוליטיקה של זהויות ולא של רעיונות .לא
חשוב מה נאמר – חשוב רק מי האומר .המצחיק הוא  ,שעדיין יש תיוג לאנשים לימין
ולשמאל ,למרות שאף אחד לא עונה לשאלות החשובות באמת  -איך נפרדים לשלום
מהפלשתינים בלי לפנות אף אחד מביתו ,ובלי לחטוף רקטות פצמ"רים ומחבלים מתאבדים
בליבה של הארץ? איך למנוע דלות ועוני ,ועד כמה המדינה אחראית לרווחתם של אזרחיה?
מה מעמדה של השבת במדינת היהודים ,ומהי בכלל מדינה יהודית? אבל אין מי שעונה .כולם
מגרדים פצעים .כל מה שאני מצליח לשמוע בקקופוניה התקשורתית המהווה את הדיון
הציבורי אלו רק השמצות' ,פייק ניוז' ,ספינים או 'סחרירים' בעברית חדשה ,ובעיקר
הפחדות .אותי זה משעמם  -כי אני לא פוחד .למרות שכבר נאמר על ידי החכם באדם -
ַא ְׁש ֵרי ָאדָ ם ְׁמפַחֵ ד ָת ִמיד (משלי כח יד) ,אני מסרב 'להתפחד'  -שהרי הפחד הנכון הוא רק פחד
האדם ממעשיו הוא ,ממעשי אחרים אין לו מה לפחד – רק להישמר.
ואם כבר בבחירות עסקינן ,אז יש לנו בחירות כאן אצלנו .ויש רק שני נושאים על הפרק –
הבחירות לתפקיד מזכיר הקיבוץ ,ושנת חופש נוספת שביקש חבר .שלא כהרגלה ,המזכירות,
שדנה בנושאים האלה ,החליטה פה אחד להמליץ לציבור שתי המלצות – למועמדות אלי
אלישע לתפקיד מזכיר הקיבוץ – בעד  ,והשנייה נגד .אפשר לספור על יד אחת את המקרים
בהם המזכירות הייתה כולה כאחד בעד או נגד משהו .זהו אחד המקרים הללו .ובצדק .כבר
שלושה חודשים שאלישע משמש כאחד משני ממלאי מקום ,ולתחושתי ,וכנראה גם
לתחושתם של אחרים – הדברים די נרגעו – כלומר זה עובד ,וזו בשורה טובה .במיוחד אחרי
הדרמות שעברנו קודם .ומה באשר למסר? ובכן – ממה שהסתבר מהתהליך שעברנו עם רפי
נשיא  ,אנחנו די רוצים את אותם הדברים  -קהילה רב דורית פעילה ומתפקדת  ,קליטת
הבנים בעצמאות כלכלית ,שיוך דירות ואולי גם נכסים .לגבי פרוק השיתוף לגמרי והפסקת
הערבות ההדדית – כאן אנחנו חלוקים אבל יש לנו עוד זמן לזה.
וזה המקום להגיד תודה לאביגיל גולדסמן על שלושת החודשים האחרונים ,ולבקש את
הציבור להצביע בקלפי בעד אלי אלישע לתפקיד המזכיר – כפי שהמליצה המזכירות.
ומשהו קטן לסיום –
שמחתי לשמוע שהתקציב לטיול המשק הקרוב אינו מספיק ,וזאת מאחר ונרשמו רבים ,ואנו
נדרש להוסיף מכיסנו' .משבר חברתי עאלק'  -למען זה הייתי מוכן לשלם אפילו עוד...
החלק הזה נוסף אחרי שהמאמר פורסם לחברים בקהילנט שלנו –

עמ' _10
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ועוד דבר אחד יש לנו – ברכות לאלישע שנבחר לתפקיד מזכיר הקיבוץ .אמנם זה קצת
מוזר ,שבאותו המאמר יופיעו גם ההמלצה לציבור וגם התודה לו – אבל זה בדיוק מה שנדרש
 תודה לציבור הרחב על שהצביע בקלפי כפי שהצביע ,ודרך צלחה לאלישע – הצלחתו היאהצלחתנו . 
ובבניין הארץ ננוחם
דן חנוך.

מידע חשוב לציבור התושבים .
אנו משתמשים בחומרי היגיינה שונים  ,חלק מהחומר הוא חומר מתכלה ובחלקו אינו
מתכלה .נייר הטואלט שבו אנו משתמשים מיוצר מנייר שבמהלך ייצורו מכניסים לו תוספת
חומר הגורם לו להתפרק במגע עם מים.
מגבונים-ניירות לחים ותחבושות היגייניות אינם מתכלים .
כל דבר אחר שאינו נייר טואלט שנזרק לאסלה יוצר סתימה .
הטיפול בסתימה כתוצאה מחומרים שאינם מתכלים מצריך טיפול מיוחד ויקר .
הטיפול מתבטא בשעות עבודה רבות ,שימוש בציוד יקר וכן מצריך הבאת קבלן מבחוץ.
כל זה יכול להיחסך אם רק נקפיד על הדברים הפשוטים והקטנים .
חל איסור מוחלט לזרוק לאסלה כל דבר שאינו נייר טואלט.
בשם ענף הבניין
אלי אלישע

מזל טוב ואיחולים
לרות שלו והמשפחה
להולדת הנין ,נכד לעירית וצור
בן לסער ושירן
בית משאבי שדה
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עמ' _11

הודעות ותזכורות מהמרפאה למען הסדר הטוב
בחודשים האחרונים מנסה קופ"ח לקדם את הרפואה המונעת ושולחת הודעות סמס לחברים
על מנת שיגיעו לבדיקות השונות .אנו מבקשות לתאם מראש את מועד ההגעה לבדיקה
המתבקשת על מנת שנוכל להיערך בהתאם.
מטופלים הנרשמים לרופא מתבקשים להגיע במועד שנרשמו .במידה ולא מתאפשר להגיע ,יש
להתקשר למרפאה ולבטל את התור ,על מנת לאפשר למטופל אחר לקבל טיפול.
הנכם מתבקשים להקפיד ולהגיע למרפאה עם הכרטיס המגנטי.
בברכת בריאות
צוות בריאות
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עמ' _12

מלגות לסטודנטים בני וחברי קיבוצים – תש"פ
כמדי שנה ,אנו שמחים להביא לידיעתכם את דבר קיומן של קרנות המסייעות לסטודנטים
שהם חברי קיבוץ או גם בני קיבוץ ,וזאת במפורט להלן:
 .1הקרן ע"ש א .ד .גורדון  -מיועדת לסטודנטים בני קיבוצים הלומדים בפקולטה
לחקלאות ברחובות (לכל התארים ובכל התחומים).
" .2קרן בני הקיבוצים"  -מיועדת לסטודנטים בני קיבוצים הלומדים באונ' העברית
בירושלים (לכל התארים ובכל התחומים).
הרשמה למלגות סיוע מתקיימת בחודשים מרץ-יולי (הכוונה היא שחודשי מרץ-יולי
של השנה השוטפת מגישים בקשה לשנה הבאה).
לתשומת לבכם – השנה הבקשה תוגש ישירות באמצעות אתר האוניברסיטה
באינטרנט  > www.huji.ac.ilמידע אישי > מלגות (ולא באמצעותנו).
המלגה ניתנת בהתאם לקריטריונים המקובלים באוניברסיטה העברית ועל בסיס
מצב סוציו אקונומי.
בהצלחה לכל הסטודנטים
אגף חברה וקהילה
התנועה הקיבוצית

פורים הגיע והילדים יצאו בתחפושות לבתי הספר ולמסיבות בגנים .גן הדס קושט והוכן
למשתה הבוקר המסורתי ע"י ההורים כחלל וגן רותם כיער .והמבוגרים חוגגים הערב
בשחור/לבן .בשבת נחגוג במסע העדלידע .
יום האשה – באסם התכנסו יותר מ 100-נשים מרמת הנגב לערב שבו היו הרצאות של נשים
מהמועצה .אדוה לויד על התמודדות עם אתגרי החיים עם ילד בכור בעל צרכים
מיוחדים ,אושרה קמחי על עזיבת מקום עבודה בטוח במטרה להגשים חלום ,וד"ר ניצה
לבבי בנושא תערוכת "נשים במדים ולבסוף הופעת "אחיות במה" .
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עמ' _13

בערב פנימי שלנו התכנסנו נשות המשק באסם לערב שף-סטנדאפ שבו השף תיבל את עשיית
האוכל עם בדיחות וטיפים לבישול ...נהנינו מאוכל טעים ואוירה טובה ובעיקר שתינו
וצחקנו..
בתלתון ד-ו ציינו הבנות את יום האשה בנושא הכח הנשי  .הרבה משחקים וגם כדורגל..
על לוח המודעות הרשמות-טיול משק ,טיול שגיב ,ליל הסדר...
גשם שוטף ואפילו קצת ברד ירד במשק לא יום אחד אלא שלושה ימים .הכל כל כך נקי
והצמחים והעצים אם רק היו יכולים היו יוצאים במחולות .הייתה זרימה עדינה בוואדי
סך הכל ירדו אצלנו השנה  88.5מ"מ
באחד מערבי שישי נתכנסנו במועדון לערב שירה עם חבורת "שרקרקים" – חבורה מטיילת
ושרה שהתארחה בכפר הנופש .שרנו איתם בליווי נגן אקורדיון את שירי ארץ ישראל
היפה.
רבקה מוזס והנכד אבירם (סבתא של סיגל ממן ואחיה) הנעימו את אוזנינו בשירים מדר'
אמריקה .רבקה היא דודתה של מרסדס סוסה הזמרת האגדתית וריגשה אותנו בשיריה.
ענת מאור סיימה שלוש שנים של עבודה אצלנו את מקומה קיבל אלי אלישע .לסיום
תקופתה נערכה מסיבת פרידה ובה נאמרו הרבה תודות וברכות!!!
בשביל אבי-השבוע התקיים מסע אופניים אתגרי לזכרו של אבי כהן ז"ל ולאחר מכן פגישת
חברים ומשפחה בדשא האסם.
כלי רכב מעץ מעשה ידי רני הוצבו בגבעה לשמחת הילדים.

