עלון מס' 842

י"ד בטבת התשע"ז 28.2.8.21

משהו טוב חייב לקרות/
אהוד מנור

משהו טוב חייב לקרות לבטח
משהו טוב שלא נשבר
אל תוותר עלינו
כאן מקומך בינינו
אז בוא אמור אני נשאר
משהו טוב חייב לקרות לפתע
משהו טוב שלא יחדל
אם נתעקש כולנו
על הסיכוי שלנו
אז הסיכוי הזה יגדל
אולי זה כבר קרוב
גם אם הרע צוחק לטוב
זה לא הסוף
אל תגיד אחד לא ישנה
קולך עוד ישמע
בלעדיך איך נוכל לשמור
על אורך נשימה
משהו טוב חייב לקרות בשטח
משהו טוב בין בני אדם
צדק שויון וחופש
שקט עד קצה האופק
כל מה שטוב מים עד ים
משהו טוב חייב לקרות יש פתח
משהו טוב כמו אהבה
אל תיכנע לפחד
עוד נעלה כאן יחד
מן הגחלת להבה

פי מצובה:

"ואילו עיירות בתחום צור שצת ובצת ופי מצובה"...

שלום לכם,
 יהיו שיתהו ,מה לצילום רומנטי-אופטימי של זריחה ולשיר מלא תקווה ,בשער העלון...בימים אלה,
כשהידיעות החדשותיות המבישות ומטרידות רודפות אחת את השנייה וההתנהלות של "בכירי העם" זועקת
לשמים .כשהסיכוי לשלום עם שכנותינו ובינינו נראה רחוק ,וקר בחוץ תרתי משמע  -יש לעתים רצון
להיכנס אל מתחת לשמיכה החמה ,לעצום עיניים ולהתעורר לזריחה יפה ,למציאות טובה יותר...
ונזכור ,מדי יום ביומו ,שבידי כל אחד ואחת מאתנו לעשות את הטוב והיפה ולו בסביבתו ,בסביבתנו
הקרובה ולהעצים את האור.
 החורף בעיצומו ,זכינו לדצמבר גשום ,ולתחילת ינואר עם תוספת יפה ...על פי פיליפ ,מודד הגשם
שלנו ,זכינו עד כה ל 033 -מ"מ גשם ונקווה לחורף גשום ומבורך (על אופטימיות דיברנו?)
 לאחרונה סיים אבי צ'רקביץ ,המוכר לנו כזה שעושה הליכות מוקפדות ביום ושומר בלילות בשער
הקיבוץ ,את תפקידו כשומר .מלבד ברכות לאבי עם סיום התפקיד ויציאה לפנסיה מלאה ,בחרתי לשוחח
אתו ,לנסות להבין איך מתמודדים במשך למעלה מעשור עם לילות ארוכים בבדידות ,ב"בודקה" ,במה
כרוך התפקיד ומה בין שומר כיום לזה שהיה מוכר לנו מימים עברו .אבי ,בחור שקט וצנוע ,שבדרך כלל
אינו אוהב פרסומים וכותרות ,נענה הפעם .הדברים ששמעתי ממנו ,בתוספת סיפורים נוסטלגים מהעבר
הרחוק על – בעלון .ותודה לאבי על השמירה ועל ההענות לספר.
 בימים אלה פועל צוות צח"י לארגון קבוצת "ווטסאפ" ישובי שתאפשר העברת הודעות לכלל הציבור
בזמן אמת .הדבר הנראה פשוט לכאורה ,כנראה לא לגמרי פשוט ,במיוחד לאלה מבינינו בני הגיל השלישי,
אך לא רק .לקס הציע את עזרתו בהכנסת מספרי הטלפון לקבוצה ,עבור אלה שמתקשים בכך.וחשוב לזכור
ברגע אמת את אלה שאין ברשותם טלפון חכם.
 ועוד בעלון הפינה המוניציפאלית ,על הנעשה בחינוך המשלים ,טיפים צרכניים שמביא יגאל כנר
ומזמין גם אחרים להצטרף ולשתף בניסיון האישי שעשוי להקל על ההתנהלות היום-יומית של כולנו ,פינת
השיר המתמידה של איציק שחר ,שהפעם מתכתבת עם ארועים אקטואליים ועוד.
שבת שלום!
עדנה
משתתפים בצערו של ארז עובד
ומשפחתו עם פטירתה של האם
שמחה עובד ז"ל
בית מצובה

הכתובת לתגובות וכתבותlexn@matzuva.org.il :
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שלום לכולם,
מספר עדכונים מהשבועות האחרונים:
פארק כלבים – כפי שדיווחנו אנו עומדים להקים מתחם בו יוקם פארק כלבים מגודר .מקום שיאפשר
לבעלי הכלבים לשהות עם כלביהם בצורה משוחררת ובטוחה תחת השגחתם ואחריותם.
אנו רואים פרויקט זה כפרויקט קהילתי ופונים אליכם להתנדב לסייע בעבודת הקמת הגדר ובכך
להוזיל את עלויות הפרויקט .בכוונתנו להקים צוות מתנדבים שיוכל תוך מספר שעות להקים זאת.
אלו מכם המעוניינים להתנדב למספר שעות עבודה ,מוזמנים לפנות אליי .
גדר המערכת – בימים הקרובים תבוצע עבודות יישור והשלמת מחלוטה ,וניקוי לאורך הגדר.
במקביל לכך צוות הנוי ביצע גיזום עצים הצמודים לדרך המערכת ודואג לפינוי הגזם.
בעבודת הניקוי אנו נתקלים בסוגי פסולת פרטית כגון שאריות בניה ,בטון ועפר ,ולכן חוזרים
ומבקשים להעביר את כל סוגי הפסולת הפרטית לאתרים המיועדים לכך בלבד .דרך המערכת אינה
המקום לכך וכולנו רוצים לשמור אותה מתפקדת ונקיה לרווחת כל התושבים.
שיפוץ בית הכנסת  -המועצה נערכת לקבלת הצעות מחיר לשיפוץ בית הכנסת .את פרויקט השיפוץ
מלווה איציק בן דוד.
יום הילד – בפגישה שערכנו עם צוות יום הילד הובהר שהשנה יתקיים יום הילד במתכונת מצומצמת
יותר .זאת מאחר ולא ניתן לקיים פעילויות באולם צור עד שלא יוסדר כל נושא כיבוי אש על פי
הדרישות שהתקבלו .וועד האגש"ח החל לטפל בכך אבל לא ברור כרגע מתי הטיפול יסתיים .בנוסף
לכך הצוות המוביל את יום הילד מרגיש שהוא צריך לרענן ולחדש כוחות .מדובר בהפקה מורכבת
ביותר שדורשת מהצוות המוביל מחויבות גבוהה והקדשת זמן ופעילות יום יומית במשך חצי השנה
הקודמת לאירוע .הצוות מקווה לחזור ולקיים את ההצגה בשנה הבאה יחד עם הסדרת האולם או
מציאת חלופה הולמת.
בברכה,
רונן
בשם חברי הוועד המקומי :אבי עדי יגאל גדי ודרור


קול קורא – מתנדבים לצוותים בשכונת הבנים.
ועד אגש"ח מחפש מתנדבים לשני צוותים שיעסקו בשכונת הבנים:
צוות חברתי

צוות תשתיות

המעונינים מבקשים להעביר בכתב את הסכמתם לארנה במזכירות.
ניתן להגיש שמות עד יום ראשון 21.2.21
תודה על
שיתוף הפעולה.
ועד אגש"ח
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הודעה מטעם המזכירות
צהרים טובים לכולם.
בשבוע שעבר חולקו אישורי תושב למרבית התושבים.
אחרי שיחה עם סיון מנהלת מחלקת ארנונה במועצה – אישורי התושב הנוספים יגיעו רק בעוד
כשלושה שבועות עקב לחץ עצום שיש להם במחלקה.
כל תושב שהאישור דחוף לו מוזמן להגיע למועצה ולקבל את האישור במקום.
*** כל מי ששוכר דירה/יחידה – חייב בכל מקרה להגיע למועצה עם חוזה חתום ולקבל שם את
האישור
שעות קבלה במחלקת הארנונה במועצה.
ימים ראשון ,וחמישי בין השעות 21:5. – .2:..
יום שלישי – 22:5. – .2:..
ימים שני ורביעי בין השעות 28:.. – .2:..
ניתן גם לשלוח הכל במייל kahal2@matteasher.org.il -
בכל שאלה ניתן לפנות אלי
ארנה שגיא
מזכירות קיבוץ מצובה



קצת חינוך בעיצומו של החורף.......

1/2/8.21

להורי החינוך החברתי שלום-
חנוכה כבר מאחורינו ועד פורים יש לנו קצת הפוגה של חגים שמאפשרת פעילות רציפה בזוגונים
ובנעורים.
עברנו את חנוכה במשחק מחבואים עם הגשם ,שינינו תוכניות ,הזזנו פעילויות ,ובכל זאת ,בסופו של
דבר הייתה חופשת חנוכה מדליקה! טיילנו ,ציירנו ,שיחקנו ,טיגנו ,ואכלנו מלא סופגניות.
עכשיו זה הזמן לחזור לשגרה לפני בחירת התחפושות 
בזוגון שחר ,הצוות התייצב ,יש לנו את מיי ,נופר לב ,עדן ורחלי כצוות קבוע ואיתם עובדים ,עדן צור,
זוהר ביטון ורז בן דוד .מי שעוד לא נכנס לזוגון ,מוזמן לעשות זאת ולראות את לוח התמונות ואת
פינת הישיבה החדשה ,יפה וחמימה ,שהמדריכים עשו עם הילדים .תוכנית חודש ינואר יצאה לדרך,
עם הרבה פעילויות כיפיות ומחממות בתוך המבנה.
בזוגון אור ,כרגע הצוות מורכב מ :נופר ,רחלי ואילנית שממשיכות כצוות קבוע ואנחנו מחפשים
מדריך רביעי ,נעמי מחליפה כרגע כ -שלוש פעמים בשבוע ,והיא ממש מחזקת את הצוות .אנחנו
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מקווים שבאפריל יצטרפו עוד ילדים שיישארו איתנו עד סיום השנה .הזוגון כולו מקושט עם עבודות
הילדים ,פעם בשבוע ביום חוגים-הריחות של החוג אפייה מציפות את הזוגון ,ובכלל כל חוג תענוג!
בזוגון הבוגר ,ממשיכים רז ,מרים ואנחנו בחיפושים אחרי מדריך שלישי לצוות הקבוע .תובל שחר,
מצטרף ועוזר כל פעם שהוא יכול .הזוגון גדל משבוע לשבוע ,לאחרונה הצטרפו כ 4 -ילדים חדשים.
הזוגון מסודר ,מושקע מאוד ,רז עובד עם הילדים על פרויקט החממה ,לוקח בכל הזדמנות את
הילדים מחוץ לזוגון ,לפעילויות ,טיולים ומשחקים .מרים עושה עם הילדים פעילויות יצירה ,מכינה
להם דברים טעימים ,ודואגת לכל ילד.
בנעורים נטע וניצן עובדים במלא מרץ יחד עם החיילים והגרעינרית .יש לנו בנעורים כמות גדולה ויפה
של בני נוער ,אך לא מספיק ,נשמח מאוד שעוד ילדים הצטרפו ,יש הרבה מקום ,והרבה רצון לעבוד
עם כולם .ניצן שהצטרפה לאחרונה כמדבי"ת מטעם המועצה ,יצרה קשר עם הילדים,והחלה לעבוד
לחיזוק פעילות תנועת בני המושבים .בנעורים יש פעילות כמעט כל יום ,בכול יום לשכבה אחרת
וישנה גם פעילות משותפת לכלל הנעורים .לקראת טיול פסח ,יתחילו להקרין פעם בשבוע סרט
בנעורים לכל הילדים -על מנת לגייס כספים לסבסוד הטיול -כל הכבוד להם!!!!
מפגש חינוך חברתי -באחד המכתבים ששלחתי בתחילת שנה ,סיפרתי לכם שבכוונתנו לעשות
מפגש הורים לכלל הורי מצובה ,בו נדבר על הגישה החינוכית ,על תפקיד המסגרת החברתית ועל
החזון החינוכי .תשריינו בבקשה את התאריך של ה( 52/2 -יום שלישי) בשעה  8.:..בערב במועדון
לחבר ,בהמשך נוציא מכתב עם יותר פרטים.
זהו בינתיים ,שיהיה שבת שלום לכולנו
רות (מנהלת החינוך המשלים)


פרידה משומר לילה
כשאני חושבת על תפקידו של שומר לילה ,צצות ועולות בי תחושות של מיסתוריות מחד
ומזוכיזם מאידך...
אבי צ'רקביץ מילא את תפקיד השומר במשך למעלה מעשר שנים .עכשו הוא פורש ומתרגל
סדר יום כאחד האדם – הליכה לישון בשעות לילה ,קימה בבוקר.
ביקשתי לפגוש אותו ,לשמוע מפיו על התפקיד ,על עשר השנים בתפקיד...
-

מה זה מבחינתך להיות שומר לילה? במה זה כרוך?

קודם כל זו אחריות .אתה לבד בלילה וכל הקיבוץ על הכתפיים שלך.
שנים עבדתי בקיבוץ – בחקלאות ,בתעשיה ,עד שנפלנו.
בגיל  03מצאתי את עצמי ללא עבודה .לא רצו אחרי עם הצעות עבודה ,אז איכשהו הסתדרתי .בהתחלה
עבדתי במשרה חלקית עם יענקלה (בן נתן ,חבר מצובה לשעבר וידיד אישי של אבי .ע.נ ).בהייטק –
פיתוח תכנה לבית אריזה ואז הצעתי לחוליו ,שנכנס לשמירה בחצי משרה שאצטרף אליו בחצי משרה.
כמה שנים שמרנו יחד וכשחוליו מצא עבודה במועצה האזורית ,לקחתי על עצמי את השמירה.
לא כל אחד יכול לעשות זאת .זו עבודה בלילה ,שינה ביום ,אך מאחר ואני ממילא ישן מעט מאוד ,מאז
ומתמיד ,זה התאים לי .בשנים האחרונות ,כשהיה מישהו אחר שהיה מעוניין ,התאים לי להוריד את היקף
המשרה.
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לאחרונה החליטו בקיבוץ לחפש תפקיד סייר במשרה מלאה ,אני לא רואה את עצמי ממשיך ונפרדתי
מהתפקיד .הספיק לי.
-

תאר מהלך לילה .איך נראה הקיבוץ בלילה?...

רוב הזמן שמרתי ב"בודקה" .סידרתי לי שם וידאו ,על חשבוני ,הקלטתי תכניות שמעניינות אותי ולאט
לאט למדתי להעביר את הלילה.
-

וארועים מיוחדים שחווית?

במלחמת לבנון השניה ,כשמעלינו התעופפות פגזים ופצצות ואנחנו הסתובבנו בשטח .גם ב"בודקה" אתה
יכול להגן על עצמך רק עם עיתון על הראש .אין איפה להסתתר .עברנו את זה ...לא החסרתי אף לילה של
שמירה .זו היתה תקופה בהחלט מאתגרת ואותו לילה ,כשפרצו לקיבוץ וגנבו  0טרקטורים מהחקלאות.
חברה מאוד מקצוענים .בכלל ,ידוע שגנבי הלילה הם מקצוענים ואלה של היום בדרך כלל מסוממים
שמחפשים כסף קל.
בפעם ההיא ,לא הרגשנו כלום .הם נכנסו לפני שעות השמירה ,פרצו למשרד החקלאות ,בילו שם ולפי
הממצאים בשטח גם אכלו ארוחת ערב ואז לקחו את המפתחות .הם ידעו ,היו מוכנים...
בבוקר שרה דלפן באה מבוהלת ...הרגשה מאוד קשה .אף אחד לא האשים אותנו אבל ההרגשה לא נעימה.
-

האם תפקיד השומר הוא רק למנוע חדירות מבחוץ או גם לעקוב אחר ארועים בשטח?

לפעמים אתה נקרא לטפל גם במקרים שמתרחשים בשטח ,לדוגמה  -כשבעל הכה את אשתו ואני נקראתי
למקום .הייתי צריך לקרוא למשטרה או מקרה של שריפה גדולה שפרצה לאחרונה ליד המפעל .ראיתי את
הלהבות והזעקתי את כל הגורמים ובהמשך ליוויתי אותם בעת הטיפול במקום.
בסך הכל ,אני שמח שמצאתי את העבודה הזאת ובזמנו זה התאים לי.
-

כשאתה משווה את תפקידי השומר כיום לזה של שומר כפי שהיה בקיבוץ של פעם ,מה עולה
בדעתך?

ואיך שאני משווה (צוחק)
שומר לילה בעבר הרחוק עשה הכל ,חוץ מאשר לשמור:
-

היה מסדר את חדר האוכל אחרי הקרנת הסרט השבועי
אוסף כביסה מבתי הילדים ומוביל אותה למכבסה
עוזר לשומרת הלילה בסיורים בבתי הילדים (תקופת הלינה המשותפת)
בין  4ל 0 -בבוקר מתרוצץ בין בתי החברים ומעיר את אלה שנרשמו להשכמה (לא היו שעונים
מעוררים לחברים)
מכין קפה ודייסה לחברים שהגיעו לחדר האוכל ב 0 -בבוקר ,טרם צאתם לעבודה.
במהלך הלילה – הכנת ארוחות שחיתות( ,אליהן היו מצטרפים לא פעם בני הנעורים).
כיום ,אין לך חוויות כאלה .אתה פשוט שומר.

עכשו ,אני כבר לא ליד השער .מרדכי יושב שם (כנראה שטרם מצאו את הסייר)
אני יכול לומר בסיפוק ,שמעולם לא יצאתי לעבודה במקום ששנאתי .כל מה שעשיתי – אהבתי ,כולל
השמירה .זה לא היה מתאים לי לפני  03-03שנה ,אבל בעיתוי הזה ,זה התאים והייתי מרוצה.
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איך העירו את החברים בבוקר

לעבודה – מפי אמת נדב

(שנות הארבעים)
מתוך החוברת "היה או לא היה" ,אוסף סיפורי מקום שליקטה נעמי מנדלסון
כאשר התחלנו לבנות את מצובה ,לפני הרבה הרבה שנים ,לא היו לחברים שעונים ,כי לא היה כסף
לקנותם .איך ידענו מתי לקום לעבודה? כל ערב תלו רשימה מעל לוח המודעות והחברים נרשמו
בשמותיהם וציינו מתי להעיר אותם .אז גרנו באוהלים ,כי עוד לא היו אז בתים ועל השומר היה ללכת
מאוהל לאוהל להעיר את החברים לעבודה.
ומה רשמו החברים האלה ,שהיה עליהם לקום מוקדם במיוחד? לדוגמה" :נא לגשת למיטה שלי ולנועע חזק
חזק! אם אתעורר ,אז לצעוק לי לתוך האוזן או בבקשה לחכות עד שאקום כי אחרת שוב ארדם או :להעיר
אותי חזק ולהוריד ממני את השמיכה או "לדגדג לי בכף הרגל" ועוד רשמו כל מיני דברים מצחיקים כאלה.
את כלל החברים העירו בפעמו שהיה תלוי על עץ חרוב גדול באמצע החצר (חישוק מתכת גדול ,עליו היכו
במוט ברזל) .כך היה עד שהרווחנו די כסף כדי לקנות לכל משפחה שעון מעורר.

איך יריתי בפרות בשמירה –

שמשון כוכבי

(שנות החמישים)
היה מצב מתוח בגלל חדירות מסתננים לישובים .הייתי בתורנות שמירה בשעות הערב יחד עם חבר צעיר
ובלתי מנוסה .באותה שעה היתה הצגת קולנוע בחדר האוכל .כל החברים היו שם.
אנחנו ,השומרים ,סיירנו בצד הדרומי של המשק ,במקום שם נמצא היום משק הילדים( .וכיום ,שכונת
משק הילדים .ע.נ ).אזור מסוכן ומועד לחדירה .פתאום שמענו רעש מבין השיחים והקוצים מעבר לגדר.
קפאנו על מקומנו ואני צעקתי שלוש פעמים" : :עצור! מי שם?"
לא היתה תשובה ,אבל הרעש נמשך .קראתי עוד מספר פעמים ולבסוף לקחתי את ה"עוזי" ופתחתי באש
ושלחתי את החבר הצעיר לחדר האוכל כדי להביא את האחראי לבטחון השוטף ,את הרב"ש שהיה אז דב
גלילי.
הרב"ש הגיע בריצה .גם הוא צעק" :עצור! מי שם?"
וגם הוא לא נענה אז ירה גם הרב"ש .כמובן ,היתה התרגשות למשמע
היריות במשק .הודיעו למטה הגוש על המקרה ,והם הגיעו מיד עם
גשש .הגשש החל במלאכה ,יצא אל מחוץ לגדר ,רחרח ודרך במשהו,
וקבע" :אלה פרות!"
באותם ימים היה ענף מקנה במצובה והפרות נשארו גם בלילה לרעות
בחוץ .אחת ,כנראה התקרבה לגדר וגרמה לכוננות כללית בקיבוץ...
יש לציין כי בתקרית לא נפגעה אף פרה ולי יצא שם" :שמשון
היורה בפרות".
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שיר מהפינה

איציק שחר

"הילד של כולנו"
אמהות רבות עשויות שלא לסלוח לי
על הפינה הזאת
כי פעם הן חשבו שטוב להשמיע את
השיר הזה ליקירם ביום הולדתו או בבר המצווה
שלו ובעצם -כמו במקרים לא מעטים בזמר הישראלי
חלה שגיאה די מביכה בהבנת השיר .נכון ,יש בשיר
הזה אהבת אם אבל יש גם בן חדל אישים ויש אהבה
חונקת שאינה מעמתת את הבן אלא מסרסת ומונעת
התפתחות.
במקור זהו שיר באנגלית של להקת "מישורים
לבנים" ,אי שם מתחילת שנות השבעים של המאה
הקודמת (שלא לומר המילניום הקודםWhene )
 .you are a kingבמקור מתואר אדם שגודל בעצם
להיות מלך ,או כמו שנהוג כיום לכנות את הילדים
"הנסיך" ,כולם מגדלים היום נסיכים ונסיכות .והשיר
של "מישורים לבנים" אומר כי להיות מלך פירושו
לא לעשות שום דבר ,הכל מגיע אליך מוכן ,אינך
צריך להתאמץ -אתה זכאי למתנות מבוקר עד ערב –
ובעצם לא הרווחת כלום ממה שיש לך בזכות עצמך
אלא מכח היותך בן מלך .זה כמובן רחוק מאד מהחזון
שיש לנו כלפי ילדינו ובטח לא האג'נדה החינוכית
הרצויה.
הורות מגוננת מופיעה גם בשיר שתרגם שלמה ארצי,
הוא נצמד בעיקר לרוח השיר המקורי וללחן ,לא
תרגם אותו אחד לאחד .הבדל בולט מאד לעין הוא
התרגום של  Kingבמקור ל -מלך העולם ,שזה כינויו
של הקדוש ברוך הוא בכל הברכות שאנחנו אומרים
("ברוך אתה ...מלך העולם .)"...

מלך העולם /שלמה ארצי
שם בתוך מיטה ,מול קיר ענק כחול ,קר וזול ,
לפעמים אתה ,נאנח בלי קול ובכל זאת ,
אמא שם שומרת גם כשאתה גדול
מחליפה לך בגדים
אומרת שאתה :מלך הגברים
בשבילה אתה יכול להיות
מה שבא לך לראש ,
למשל ,מלך החיות או מלך ההרים,
אם תטפס אי שם ,
קום תהיה כל מה שבא לך
כי בשבילה אתה תמיד מלך העולם .

"שם אתה תמיד ,כל מה שתרצה ,רק תבחר",
כך אומרת היא ואתה שואל" :מה עוד אפשר
מה שלא הייתי בטח לא אהיה "...
מחליפה לך בגדים ,אומרת שאתה ,
מלך הגברים ,בשבילה אתה יכול להיות
מה שבא לך לראש ,
למשל ,מלך החיות או מלך ההרים,
אם תטפס אי שם ,
קום תהיה כל מה שבא לך
כי בשבילה אתה תמיד מלך העולם .

ההגזמה הזאת שיש עימה כוונות מאד טובות יוצרת
את האפקט ההפוך .בשעה שהאם רוצה לומר לבנה
הכל פתוח לפניך ,רק תקום ותבחר! היא גם אומרת לו תהיה מלך ( מלך החיות /מלך ההרים /מלך השירים)...
ובעצם מעמידה מולו גם טווח בחירה עצום וגם מעמידה ציפייה שיהיה הטוב ביותר בתחומו ,שיהיה המלך! ואם
לא די בזה היא מעבירה לו מסר כפול בזמן שבדאגתה הרבה היא עדין בוחרת לו בגדים ועושה עבורו את מה
שהוא אמור לעשות בעצמו.
אם כן בואו נסתכל מה נוצר :גבר שוכב במיטה ,נאנח ,חסר מעש ,זקוק לדאגתה של אמו ,לא מאמין בעצמו,
בוחר שלא לבחור ,משותק .לא בדיוק מה שנרצה לאחל לילדינו לבר המצווה ,נכון?
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המלצות צרכניות
אני מציע לפתוח מדור צרכנות בעלון עם טיפים והמלצות של קוראי העלון ,אל קוראי העלון.
לי יש כרגע שתיים כאלו.
למה לשלם על כרטיס אשראי?
חלק מכרטיסי האשראי גובים דמי אחזקת כרטיס,
אפשר להיפטר מתשלום זה ע"י בקשה לביטול הכרטיס עם אמירה שהוא
עולה כסף
בעוד כרטיסים אחרים הינם בחינם.
קו טלפון בבית -מי שכבר לא משתמש בקו הנייח של הבית יכול לבטלו
ולהשאיר
רק את הקו כתשתית לאינטרנט  .ישנם מקרים בהם על אותו קו משלמים פעמיים-
כקו טלפון קווי וכקו התשתית של האינטרנט  .אין סיבה לשלם כפול על אותו קו
.
יגאל


תודות:

ותודה למקס על עזרתו ונכונותו

שימו לב! ב"תפוח פיס"" -סולם צור"
שבת תרבות  24.2.21והפעם....
"סוכן השב"כ לשעבר :כך הפכתי לחברו של "הנסיך הירוק
גונן בן-יצחק ,איש שב"כ ,הצליח להפוך את בנו של ראש חמאס בגדה לסוכן לטובת ישראל
שעבד כמעט עשר שנים עבור שירות הביטחון הכללי .אחרי שהסיפור התגלה ,עזב הפלסטיני
לחו"ל מחשש לחייו .מצד שני ,נוצרה לו משפחה חדשה – זו של איש השב"כ ,שמספר
לראשונה איך הצליח לחדור להנהגת חמאס ולאתר את הסוכן הבכיר ביותר של ישראל.
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