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"אביק"
בשבילנו אביק זה המחצבה והמחצבה זה אביק .ככה ,בלתי נפרדים.
הגלבוע הזה שמוכן לארח את המחצבה שלנו ,בלי להתלונן כבר עשרות בשנים ואנו
נוגסים בו בלי רחמים ,ביס ועוד ביס ..הוא פה כבר כמעט  8מיליון שנה ואתה אביק,
רק בן  ,80ממש ילד.
"ילד" אמרתי? "ילד" ,ככה אביק קורא לכל אחד -לצעיר ,למבוגר ,ומחייך את
החיוך הטוב שלו שמרחיב לנו את הלב.
אביק ,יודע מה נחשב לחלום טוב? – חלום שניתן להגשים אותו! אז המצאתי לך
חלום שבו הגלבוע הופך כולו להר של שוקולד .הנה ממש כאן ,שלוחת הגלבוע,
עשויה כולה משוקולד.
אביק ,אתה ידוע כמומחה בפיצוצים .אבל הפיצוצים של אביק מטרתם לייצר עוד
חומר גלם שיאפשר לכולנו להתפרנס .בכל מה שנוגע ליחס לאנשים ,אביק הוא
ההיפך מ'פיצוץ' .ביחסיו כלפי עובדים ,מובילים ,קבלני משנה או לקוחות ,אביק
תמיד ינסה למנוע את הפיצוץ .חילוקי דעות או טענות ייפתרו בהקשבה ,בסבלנות,
בחיוך ובשאיפה לפתרון כזה שכולם יהיו מרוצים ממנו ,גם במחיר הפסד של כמה
שקלים.
במשרד ההזמנות כאשר מתקשר לקוח ומתלבט בין חומר א' לחומר ב' ,תמיד יקבל
ממני המלצה לפנות לאביק ולקבל עצה מקצועית ,ספוגה בניסיון של שנות עבודה
רבות.
הגלבוע ומרגלותיו הוא פסיפס של ישובים מכל הסוגים -כפרים ,מושבים ,קיבוצים
ועיירות .ערבים ,יהודים ,מוסלמים ונוצרים .כך גם המחצבה שלנו ,יש בה מכל
הסוגים.
אביק הוא לא איש של מילים ,הוא איש של מעשים .אני מנסה פה 'להלביש' במילים
את המסר שאני קולטת ממנו כבר שנים :לתפיסתו את הפסיפס הזה – היישובי
והאנושי צריך להחזיק דבק כלשהו ,חומר מילוי והחומר הזה הוא תרכובת של
אהבת אדם ,כבוד ,התחשבות ,הקשבה ,סובלנות חיוך והמון צניעות .רק כך ניתן
להמשיך יחד בדרך המשותפת.
אביק תמיד אומר שהוא אוכל כל מה שמתחשק לו בלי להתחשב בגיל ושהוא מקפיד
לא לעשות ספורט ,ולמרות זאת ,הוא בריא! אז זה המתכון הפרטי של אביק .לא
מומלץ לכל אחד ,רק ליחידי סגולה כמותו.
לכן אביק אנו מאחלים לך שתמשיך להיות לנו בריא עד  120לפחות ותמשיך ליהנות
מהמשפחה הגדולה שלך.
אוהבים אותך עד ראש הברוש שעל פסגות הגלבוע,
כולנו – שעובדים אתך במחצבה.

