מבין משאבים◄2226
ד' סיוון תשע"ט שבועות◄
 7יוני 2019
◄

יום שבת
 10:00-12:00הפנינג מים לכל משפחה וארוחה חברתית
 18:00ארוחת ערב חלבית בחדר אוכל
 20:00נתכנס במועדון לקפה עוגה ומגוון פעילויות:
צייר קריקטורות ,הכנת לוכדי חלומות ,סדנת אורגמי
וקליעת צמות
יום ראשון
 17:30טקס הבאת
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הביכורים מלווה בשירה וריקודים
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מה בעלון:
עדכונים מועדת דיור /טלי ליכטמן
סשה רדין לולן ו /...נגה פרסי
הפתעה נעימה /עדי בבאי
נר זיכרון חודש סיון
ונדליזם – לא כאן /אלי אלישע
מלכודת לזבוב הפירות /רותי יזהר
טיול לעמק הלואר בצרפת /טובל'ה אבריאל

לאמיר ברקוביץ והמשפחה
מזל טוב והרבה אושר
לנישואי דורון עם בח"ל

לגלעד ורונית בן טל והמשפחה
איחולים רבים והרבה אושר
לנישואי יטב עם בח"ל

באהבה מבית משאבי שדה

עמ' _2
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עמ' _3

סשה רדין לולן ו...
כשהגעתי למשק החלפתי את יורי ז"ל בפינת החי ובין השאר גידלתי שם ציפורי נוי  .אודי
פנה אלי וביקש שארכז את לולי הפטם והביצים .אף אחד לא הצליח עד אז להגיע לרווח,
הלולים היו בחובות של שנים",בטח גם אתה לא תצליח"  .הלכתי על זה כי הייתי
רעב לעבודה והיה לי ניסיון של גידול עופות ברוסיה וידעתי שאני יכול להצליח .התחלתי
והצלחתי .בתוך שנת הגידול הראשונה הלולים הפכו להיות ריווחים.
בתוך שנתיים נבנו עוד עשרה לולים והחזרנו כבר את הלוואה עליהם .
עכשיו הלולים הם בתחום הרבייה הכבדה  ,כלומר גידול תרנגולות מטילות לביצים
לאפרוחים ולא למאכל.
היום המצב הוא שמבחינה מקצועית אנחנו חזקים מאד .יש לנו צוות קבוע המבוסס על 23
עובדים קבועים בארבעת הלולים שהינם תושבי הסביבה וגם תאילנדים .השנה שעברה
הייתה מפתיעה ומשמחת כאשר הסתבר שאנו נמצאים ברבעון העליון באירופה מבחינת
תוצאות מקצועיות.
השנה התחלנו יפה והגענו לשיא חדש של הטלה  -מעל  93אחוז במשך שלושה שבועות שזה
דבר מדהים .כרגע אני מרגיש שהגעתי לשיא בתחום הלולים ורוצה מאד להתקדם לתחומים
חדשים.
אני רוצה ואשמח מאד להתקבל ולתרום מיכולתי כחבר מזכירות ואולי בהמשך להגיע
לתפקידים ראשים יותר.
אני מאד אוהב את הקיבוץ כמו שהוא היום אך ברור לי שיהיו שינויים.
ראיינה :נגה פרסי

הפתעה נעימה
בארוחת הצהרים ,מאיר סיפר לי שלא מצא את האופניים שלו .רק לאחר זמן הבחין בהם
והבין מה הטעה אותו .הוא גילה כי "גמד קטן" ציפה את הכסא שלו המרופט במגן בד חדש
ויפה .חשב שאני היא זו שהפתיעה אותו אך לא ,לא אני תפרתי את המגן!!.
בעוד אנו לקראת סיום הארוחה ,ניגשת נאוה לשולחן ומספרת כי מישהו ציפה את כיסא
האופניים שלה במגן מבד יפה וחדש .הבנו שיש כאן סיפור יפה עם מגמת הפתעה.
אז מי הגמד?
לאחר בירורים גילינו שזו יולנד זיו .היא כוכבת הסיפור .חיפשה דרך להעניק לחברים ועשתה
זאת בגדול.
מחווה של נתינה יפה ללא תנאי .חן חן לך יולנד  ,ממש מרחיב את הלב,
כל הכבוד.
תודה
עדי בבאי

עמ' _4
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ונדליזם – לא כאן
כאשר הינך מגיע בבוקר לעבודה ,לא נעים לראות חבלה במזיד במקום העבודה.
במהלך סוף השבוע האחרון ,חיבלו בדלת המשרד של ענף הבניין.
חברים ותושבים ,אנו חיים בקהילה שלא תמיד אנו מסכימים אחד עם השני.
אנו חייבים לפתור בעיות שהתעוררו בצורה תרבותית ומכובדת
יש מוסדות בקיבוץ ובעזרתם ניתן ליישב סכסוכים.
אסור לנו לקחת את החוק לידיים ולפעול בצורה נסתרת.
האם הנזק שאותו גורם עשה פתר לו את הבעיה ?
אני רואה בחומרה התנהגות זו ומגנה זאת בתוקף

די לאלימות !
אלי אלישע
מזכיר/מנהל קהילה

נר זיכרון חודש סיון
אברהם אבני ז"ל( ,אבא של זהבה קלעי) ,נפטר ד' סיון תשמ"ב
הלן ארליך ז"ל( ,אמא של דבורה ופושי) ,נפטרה ט' סיון תשנ"א
אברהם (אברשה) שי ז"ל(,אבא של רמי שי) ,נפטר ט"ז סיון תשכ"ט
חיה כץ ז"ל( ,אמא של גליה שי) ,נפטרה כ"ה תש"מ
שמואל (פושקין) קדם ז"ל ,נפטר י"ג סיון תשע"ה
הנה מטל ארליך ז"ל ,נפטרה ח' סיון תשנ"א
חוה שביב ז"ל ,נפטרה ל' סיון תשמ"ז
יוחאי גיזנברג ז"ל ,נפטר י"ח סיון תשנ"ב
יואי זיו ז"ל ,נפטר י”ז בסיון תשע"ז
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עמ' _5

עדכונים מועדת דיור
לאור שינוים רבים בדיור הקבע של החברים  ,אנו (ועדת דיור) רוצים לעדכן את החברים על
כל השינויים.
קטי אמורה לעבור במקום זלדה ז"ל – כדירת קבע( ,זאת בעקבות החלטת מזכירות) ,כרגע
עוברת הדירה שיפוץ שייארך עוד מספר חודשים.
בעקבות כך ,אלי ואלה כהן יקבלו את הדירה במקומה בשכונה הנבנית.
בשעה טובה ,בימים אלו ,התחילו לבנות את האזור החדש לדיירים הממתינים לדירות קבע.
משפחת וולקן עברה לדירתו של יוחנן ז"ל לבקשת המשפחה וועדת בריאות ובאישור
המזכירות.
פרלה עברה לדירת וולקן עד שתסתיים בניית דירת הקבע שלה לבקשתה ,בהמלצת ועדת
חברים ובאישור המזכירות.
הדירות שיתפנו יועברו לבנים הנקלטים .גם הדירה של משפחת וולקן לאחר שפרלה תפנה
אותה.וזאת לאחר שעברנו בסבב את כל המשפחות הגרות בקומותיים בגבעה ומחכות לבנייה
הבאה ואף אחת לא התעניינה.
לגבי משרדים -בימים אלו אנו מתכננים לסדר את המבנה שליד חנות הבגדים לשימוש
כמשרדים וזאת לאחר תיקונים קלים במקום.
אנו עומדים לקראת סיום מיפוי המבנים המשותפים בקיבוץ ולכן אנו מבקשים לעדכן את
ועדת מחסנים – כל מי שיש לו חדר אומנות  /גלריה  /מחסן לציוד אישי – וזאת כדי שנעשה
סדר ברישומים .תודה על שיתוף הפעולה  -חשוב חשוב !!!

שבת שלום
וחג שמח
טלי ליכטמן

לידיעתכם
מעתה רני זכאי מטפל בהתקנת לחצני המצוקה ובטיפול
בהם ,אנו מודים לו על כך מאד.
ו ...תודה לאלי אלישע שטיפל בכך עד כה
יהודית אלישע

עמ' _6
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מלכודת לזבוב הפירות
אפשר כבר לארגן מלכודת או לכל המאוחר חודש לפני הבשלת הפרי
 .1לקנית מלכודת מוכנה לכתוב בגוגל "  FREEהדברת זבובי פירות בגינה –
הדרכת התקנה של ביופיד/פרי"
המלכודת מספיקה ל 3,4חודשים.
 .2קניית מלכודת מוכנה של שדה אליהו במחיר כ 50שקל ,מספיקה ל 4-עצים יש
להוסיף כל שבועיים מים ,המלכודת פעילה כל השנה עד שמלאה זבובונים.
 .3קנית פיתיון במחיר  10שקלים והכנת בקבוק לבד.
 .4לכתוב בגוגל "מלכודת זבוב הפירות הכנה ביתית יעילה" מכינים תמיסה מ2
כפות סוכר ,חצי כפית שמרים יבשים טיפת נוזל כלים ,טיפת דבש הדרים ,כוס מים.
בבקבוק פלסטיק קודחים חורים בגודל  8מ"מ בגובה כמה ס"מ מעל הנוזל ,רצוי
להדביק סרט צהוב על הבקבוק ,הצהוב מושך את הזבוב .וכמובן חשוב כל שבועיים
להשלים מים.
תולים את הבקבוק בגובה מטר וחצי במקום מוצל ומאוורר.
חשוב להשאיר את הבקבוק פעיל כל השנה ,הזבוב פעיל גם בחורף.

ברכות וקליטה מהירה וקלה באזרחות

לשחר בן חיים

לרוני גולדמן

שהשתחררה

שהשתחררה

משרות קבע

מהשירות

במג"ב

מצה"ל

בית משאבי שדה
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עמ' _7

טיול לעמק הלואר בצרפת
הטיול אפשר לי להזכיר שלושה יוצרים גדולים שהיו ראשונים במחשבתם ובדמיונם וחיו
בחבל ארץ זה.
הראשון – ג'ול ורן שנולד בשנת  1828בנאנט.
כתב את ספרו  20000מול מתחת למים .וכך כתב:
"כל מה שאדם אחד יכול לדמיין בנפשו ,אדם אחר יכול ליצור".
"מעולם לא נעשה דבר גדול שלא החל עם תקוות מוגזמות"
"מה שכתבתי יהפוך למציאות בסוף המאה"
"המדע בנוי על שגיאות רבות ,אך אלה שגיאות טובות המובילות אל האמת"
"אפשר למרוד בחוקי האדם ,אבל לא בחוקי הטבע".
בין ספריו:
"מהארץ לירח – עשרים אלף מייל מתחת למים".
"מסע לבטל האדמה – חמישה שבועות בכדור פורח"
"מסביב לעולם ב 80-יום".
הספר "פריז במאה ה "20-מתאר עולם עם גורדי שחקים ,רכבות מהירות ורשת תקשורת
ענפה ועוד....
בספר " כוכב הדרום" מתאר יצירת יהלומים מלכותיים הרבה רעיונות הכן התגשמו.
סופר שני – שרל פרו 1703 – 1628
הניח את היסודות למעשיות בספרות הילדים מהם הושפעו אחים גרים ,ואנדרסון.
מספריו – "היפיפיה הנרדמת" ,החתול במגפיים" ,סינדרלה" "כיפה אדומה"" ,אמא אווזה".
כמעט  400שנה מלווים ספורים אלה את ילדינו.
סופר נוסף שבילה את זמנו בעמק הלואר הוא הסופר בלזק 1850 – 1799
סופר ומחזאי צרפתי מחלוצי זרם הריאליזים בספרות ואחד הסופרים המשפיעים והבולטים
במאה ה .19-בלזק היה אחד הסופרים הפוריים והחרוצים .נהג לכתוב  15שעות ביממה.
יצירתו הגדולה "הקומדיה האנושית" נכתבה ב 10-כרכים והיא משקפת את חיי החברה
הצרפתית במחצית הראשונה של המאה ה 19-בתקופה שלאחר נפוליאון .יצירה שכללה את
כל הדמויות וכל המעמדות החברתיים...
ספר אחר "אבא גוריו"
שואל הסופר את ההורים עד כמה תקריבו למען ילדיכם האם תרוקנו את כיסכם למענם ?
ותחיו כעניים מרודים ? האב נשאר אומלל אחרי שעשה הכל למען בנותיו והם התבישו
והתנכרו לו .סוחר אטריות עשיר שיורד לפת לחם.
קצת תרבות מעמק הלואר שגם שופע ירק ,כרמים ,יין וגבינות טובות.
רשמה :טובה'לה
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עמ' _8

מסיבת הפרידה של ג'ינה ,לקראת חזרתה להודו
המטפלים והמטפלות הופכים עם הזמן לחלק מהקהילה וככל שהם נשארים ,כך נוצרים
יותר קשרים והערכה והאהבה אליהם גדלה .ג'ינה מטפלת כבר חמש שנים במשק .הייתה
תקופה ארוכה עם זלדה ועברה לעזור בשנה האחרונה כמחליפת המטפלת של בתיל'ה .במהלך
בתקופת היותה בארץ היא הכירה את בעלה בבאר שבע ,התחתנה ונולדה לה בת.
במהלך השנים חוץ מהטיפול המסור אי אפשר לשכוח את ערב ההודים המרהיב שאירגנה יחד
עם חבריה המטפלים במשק .שכלל ריקודים שירים ברמה גבוהה .חלק מהדברים שנאמרו
מובאים כאן
תודה ג'ינה

שיר ששרו אילן בן טל ויהודית אלישע במסיבה
היא כזאתי חמודה ונהדרת
בוותיקים של הקיבוץ היא מטפלת
קצת עוזרת קצת שומרת ותמיד תמיד דואגת
שהכל הכל ידפוק כמו שצריך

היא כזאתי חמודה ונהדרת
לבעלה ג'וסף ולילדה מישה-רוז עכשיו חוזרת
ואנחנו נשארים פה לטפל בוותיקים פה
בעזרת כל חברייך הנפלאים

אנחנו אותך אוהבים ג'ינה ג'ינה
משכונת גבעה עד הדשא לשולה
וגם אם תברחי רחוק עד קרלה
הימים שאיתך תמיד תמיד נזכורה

כתב אילן בן טל
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עמ' _9

תודה לכם
תודה רבה לכולם לכל מי שעזר לי ובא לבקר אותי אצל זלדה  -חנהלה חקלאי ,מרגלית
סיקרון ,יפה שואר ,נעמי בן סעיד .יעל זיו ולאה שביט שעזרו לי והיו החברות שלי .לצוות
המרפאה על העזרה הרבה  .לפרידה ויהודית שהיו תשובה לכל בעיה .וחשוב לי מאד להגיד
שנהניתי מהקשר החזק והטוב עם משפחת ברנשטיין שהגעתי בזכותם לכאן ושזלדה רצתה
אותי כאן .הם היו תמיד קשובים לי והרגשתי חלק מהמשפחה שלהם .במשק הרגשתי
שמעריכים מאד את העבודה שלנו וזה מאד עזר לעשות אותו .אני מאד שמחה לחזור הביתה
לילדתי לבעלי ולמשפחה שכולם מחכים לי ,אך מצד שני עצוב לי לעזוב אני כבר חמש שנים
פה מרגישה פה ממש בבית ,מקווה לחזור לכאן לביקור בעתיד.
ג'ינה
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עמ' _10
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עמ' _11
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עמ' _12

חג שבועות מגיע עם הרבה גבינות ,חלב ומים וקצת פחות חום וזאת לאחר שזכינו
להרגיש כבר כמה מימי החום הלוהט .הטמפרטורה עברה את ה 45-מעלות .בל"ג לעומר
סבלנו מחום כבד והיה חשש ממדורות שיגרמו לשריפות ואכן גם גרמו לשרפות בארץ  .אלי
מור יוסף בנם של שרלי וצביה מקיבוץ הראל היה אחד מאותם אלו שנשרף ביתם ומקום
עבודתו .אצלנו לא היו שריפות אבל רק חםםםםם .
את ל"ג בעומר ריכזה הדר שאלתיאל ובחוליה היו דניאל אלקיים ,ונטע אמסלם .ומה היה:
מדורה ,מרשמלו תפו"א ,ארוחת ערב של פיתות בדואיות שהכינה פאידה ,בריכת בוץ ובריכות
לילדים .תודה רבה לבועז על כל העזרה על העצים למדורה ובכלל.
עובדי המפעל חזרו לעבודתם אחרי שבילו שלושה ימים באזור חיפה .זו מסורת במפעל
"שגיב" – פעם בשנה יוצאי לנופש משותף .הפעם הם יצאו לחיפה ונהנו מהשהייה במלון דן
פנורמה .כרגיל היה להם ערב שהוקדש למפעל .שמעו דו"ח על המצב ואחר כך שני
קומיקאים הצחיקו ושעשעו אותם.
למחרת יצאו לטיולים באזור וביום האחרון התפנקו במלון  ..כיף ככה לצאת מהשגרה.
השבוע נפטרה נחמה ריבלין אשת נשיא המדינה .יהי זכרה ברוך
התחילו בהכנות לבנייה בצד הדרומי של הקיבוץ בקצה של אזור שגיב .כלים כבדים כבר
חופרים וניכרת העשייה.
סלינו על כתפינו ,ראשינו עטורים ,
מקצות הארץ באנו ,
הבאנו ביכורים .
מיהודה ומשומרון
מן העמק והגליל
פנו דרך לנו ,
ביכורים איתנו  ,הך בתוף חלל בחליל!

