מבין משאבים מס' עמ' 1
\z

מבין משאבים◄ ◄ 2137כ"א סיוון◄ 8יוני 2015
היו לילות /יעקב אורלנד
הָ יּו לֵילוֹת ,אֲ נִי אוֹתָ ם ז ֹוכ ֶֶרת,
אֲ נִי אוֹתָ ם עַ ד סוֹף יָמַ י אֶ ָשא,
בַ ִמ ְׁשעוֹלִ ים בֵ ין ְׁד ַג ְׁניָה לְׁ כִ נ ֶֶרת,
עָ ְׁמ ָדה עֶ גְׁ לַת חַ יַי הָ עֲמּוסָ ה.
טנֶת,
וְׁ הּוא ִנגַשִ :ש ְׁמעִ י אֵ לַיְׁ ,קטַ ְׁנ ֹ
ִיתי בַ יִת לְׁ ִשבְׁ ֵתְך,
אֲ נִי בָ נ ִ
תנֶת,
אַ ְׁת ִת ְׁר ְׁק ִמי בָ עֶ ֶרב לִ י ֻּכ ֹ
אֲ נִי אֶ נְׁהַ ג בַ יוֹם אֶ ת עֶ גְׁ לָתֵ ְך.
הּוֹא הָ יָה ָאז בָ ִהיר וְׁ גָבוֹהַ כְׁ זֶ מֶ ר,
הּוא נָהַ ג ֲעגָלוֹת ל ַָש ֶדה הָ ָרחָ ב,
ִיתי רו ֶֹקמֶ ת,
תנֶת הָ י ִ
וַ אֲ נִי ל ֹו ֻּכ ֹ
ֻּכ ֹתנֶת ֶשל ְׁתכֵ לֶת עִ ם פֶ ַרח זָ הָ ב.
הָ יּו לֵילוֹת ,אֲ נִי אוֹתָ ם ז ֹוכ ֶֶרת,
וְׁ הּוא אֶ ת הָ עֵ צִ ים בַ גַן הֵ עִ יד,
אֶ ת הַ ְׁשבִ ילִ ים בֵ ין ְׁד ַג ְׁניָה לְׁ כִ נ ֶֶרת,
יִשמֹר ל ֹו לְׁ תָ ִמיד.
כִ י ַרק או ִֹתי ְׁ
הָ יָה ה ֹולְֵך וְׁ ָשב אֵ לַי קו ֵֹדחַ ,
מּותי ִממּול פָ נָיו,
הָ יָה נו ֵֹשא ְׁד ִ
הַ גִ ידּו נָא ,הֲ יֵש בָ כֶם יו ֵֹדעַ
אֵ י ָאנָה זֶ ה הָ לְַך ל ֹו וְׁ ֹלא ָשב?
יתי נ ְִׁדהֶ מֶ ת,
ִיתי בוֹכָ הָ ,אז הָ יִ ִ
ָאז הָ י ִ
בְׁ ָשדוֹת ְׁרחו ִֹקים עוֹד הָ לַכְׁ ִתי אֵ לָיו,
ָאנֹכִ י עוֹד נ ֹו ֵשאת כ ָֻּתנְׁת ֹו הַ ְׁמרֻּ ֶקמֶ ת,
ֻּכ ֹתנֶת ֶשל ְׁתכֵ לֶת עִ ם פֶ ַרח זָ הָ ב.
הָ יּו לֵילוֹת ,אֲ נִי אוֹתָ ם ז ֹוכ ֶֶרת,
אֲ נִי אוֹתָ ם עַ ד סוֹף יָמַ י אֶ ָשא.

השיר "היו לילות"
הוא השיר
שפושקין ז"ל אהב
במיוחד
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עמ' 2

העלון מוקדש לזכרו של שמואל פושקין קדם ז"ל

מה בעלון:
אבא שלי /רותם כהן
אלון מספר :דמותו של אבא/אלון קדם
פושקין אשר זכרתי /...טובל'ה אבריאל
פושקין שמוליק היקר /יוסי בראזני
שמואל קדם-פושקין /משולם סיקרון
המענה האנושי  /...עדי בבאי
ברכת המזכירה לשבועות /עדי בבאי
תודה לצוות חג השבועות /ילנה דיומין
מהשולחן של מנהלת משאבי אנוש /ילנה דיומין
ישיבת וועדת קליטה /אלי אלישע
דוח ביקורת קרן מילואים-הבהרה/דודי וננו
מים

ומלח -

דנית טלר  -שטיימן

מהנעשה בישובנו
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שמואל פושקין קדם ז"ל
נולד ב 19.10.1934-נפטר ב30.5.2015-

עמ' 3
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עמ' 4

אבא שלי
זהו ..הסתיימו להן השנים שכל כך לא היית אתה.
נגאלת מייסוריך.
ייסורים של אדם תאב חיים שביום אחד נפל.
ולא באבא שישב על כיסא הגלגלים אני רוצה להיזכר ...כי לפני כיסא הגלגלים היה לי
אבא נהדר.
אבא שאהב את החיים ,וטרף אותם כמו שרק אתה ידעת.
ועוד לפני האופנועים ,והמיול שהיו כמעט בתחנתך האחרונה ,היה לי גם אבא  .אבא של
ממש ..אבא ,שהתמונה הראשונה שחרוטה לי בראש ונתונה עדיין באלבומי תמונות
ילדותי ,שעליו אני שוכבת עם אצבע בפה ,מתחת לעץ התות  ...ונרדמת ...ואז מתעוררת
ורואה אותך יושב עם כוס הקפה והסיגריה הנצחית שהייתה לך אז ..ומחליטה לגזור לך
את השפם ...וכך תפס אותנו הצלם ...אני מרוכזת כולי במלאכת גזירת השפם העבוט
שלך ואתה עם חיוך שובב ...שמקבל ואוהב כל מה שביתו הקטנה עושה ...וכך היו
יחסינו ..תמיד עם זיק של שובבות של עליזות ,של לעשות שטויות יחד ...אני זוכרת את
הלילות שהלכנו יחד לגן הדס .תמיד אתה ,אלון ,ואני (והדס )..ההליכה לגן אף פעם לא
הייתה משעממת ..היינו הולכים אותה בריקוד של "ימינה-ימינה שמאלה -שמאל לפנים
אחורה" ....וכך ...עד שהגענו היינו כבר מותשים ..וכך נכנסנו לגן ..תמיד עם צחוק גדול.
ואנחנו גדלנו ..ואתה המשכת להיות מן ילד ניצחי כזה ...פעם הבאת לאלון עז לגן ,ופעם
חזרת מתל אביב עם קוף ...ותמיד הכל מלווה בסיפורים מצחיקים.
ובחופשים היינו נוסעים לירושלים .ובאוטו היית מספר לנו על חייך ..ואהבת לקחת
אותנו לעיר העתיקה ,שם הרגשת כל כך בבית ...והיינו שותים את המשקה השחור
מהכדים הענקיים שהיו על גב המוכר ,וקנית לנו סילבנה ...והכנסת אותנו לחייך שלפני
הקיבוץ ..חיים של ילד שגדל בתוך חומות העיר העתיקה.
וכשבגרנו ,לקחת אותנו לביתך שהיה בעיר העתיקה ..והתדפקנו שם על הדלת וביקשת
לראות ולהראות איפה העברת את שנות ילדותך ...ותמיד ,הכול היה מלווה בסיפורים
מתובלים על ירושלים שלך.
ייצר ההרפתקנות שלך גרם לנו לקום מדי פעם בשבת בבוקר לנסיעה על אופניים לבאר
שבע .היינו מתארגנים לרכיבה זו עם פק"ל קפה וופלים ..וכך בכל שבת היינו יוצאים ,
אתה אני אלון והדס ...מתחילים לרכב ..ועוצרים בצדי החורשות לקפה ...ילדים בני .10
כל קילומטר ..הפסקה ...היינו יוצאים בשמונה בבוקר ,ומגיעים הביתה באוטובוס
האחרון מבאר שבע ...מחויכים ונרגשים ומרגישים על גג העולם.
כל כך אהבתי אותך אז ,אבא שלי ...גדלתי על הסיפורים שלך ,בחיקך ותמיד הרגשתי
את אהבתך אלי.
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עמ' 5

ובגרנו עוד ..והולדנו ילדים ...ואתה היית סבא .סבא בדרך שלך ...לא בדיוק סבא
שאפשר להשאיר את הילדים אצלו לבייבי סיטר ..סבא אחר היית.
אנחנו התבגרנו קצת ..ואתה המשכת להיות ילד נצחי .גם לנכדיך.
היית מלמד אותם חידות וקסמים ...היית מראה להם איך לראות כוכבים ,בדרך שלך...
היית מוציא ביצים מהפה ,גוזר עיתונים ומוציא דף שלם .כל תפוז ואשכולית היו
הופכים למלכים ,עם אף פה ועיניים ובעיקר עם כתר על הראש.
וכשרצינו להתפנק קיבלנו ממך תמיד וופלה גבעות ,בוטנים ותמרים לחים.
ומלפפונים כבושים...
זר לא יבין זאת.
אבל אני בטוחה שהנכדים שלך שעומדים כאן עכשיו להיפרד ממך  ,מחייכים דרך
הדמעות ...כי היית להם סבא כל כך מיוחד...
וסיפורי העיר העתיקה ,והצ'יפים ,והתרנגולת ,הונחלו גם לנכדיך .והיום הם יודעים
לספר אותם טוב מאתנו.
ושירי ירושלים ,ואסתר עופרים עם "היו לילות" ,וזיכרון הקומזיצים ,והדורבנים שהיו
נכלאים ונשחטים ,ועד היום טעמם עוד זכור לי..
ועוד כל כך הרבה אבא ...כל כך הרבה זיכרונות מילדות עם המון שובבות.
וגם בשנה האחרונה שלך אבא ..כשעוד היינו מזכירים לך את "התרנגולת "..או את
ברזני ,או את מיוחס וסיפורי הצ'יזבטים שלך היינו רואים חיוך שובב ,.צדדי כזה,
מחליק לך .ואמרנו תמיד שנשאר לך הזיק.
גם ברגעים בהם חשבנו שזהו ...אתה כבר לא אתנו ,היית מרים מדי פעם את הראש,
וזורק מילה או שתיים ,וידענו שלא איבדת את זה.
אבא ,אמרתי לך כל הזמן שלא תשכח שאני אוהבת אותך .כן ..כל הזמן ..וכל יום.
אלוהיי עדי.
והיום כשאתה כאן למטה ואולי אף כבר למעלה...
אני רוצה לשאול אותך משהו...
אתה זוכר שאני אוהבת אותך?....
נוח על משכבך בשלום
רותם
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עמ' 6

אלון מספר :דמותו של אבא
במלחמת הלבנון הראשונה שרתתי בצבא בהנדסה קרבית ,הייתי כשנה וחצי בלבנון.
בסיום המלחמה התמקמנו בגזרה המזרחית בלבנון ליד רשאייה אלואדי .חפרנו
מחפורות ובהם שהיינו.
אני זוכר יום ראשון לקראת ערב ,אני שומע שמחפשים אותי ,יצאתי מהמחפורת ולפני
עומד אבא במדי קרב ועוזי על כתפיו .הסתבר שאבא לקח בקיבוץ נשק מהנשקייה עלה
על מדים מהמילואים נסע להסעות ביד אליהו "התפלח" לאוטובוס שעולה ללבנון
למקום שהייתי ,ובא לפגוש אותי (לא ברור איך מצא את המקום).
הפגישה הייתה כמובן מרגשת .בערב היה מתוכנן לנו תרגיל עם כוחות שריון שהתכוננו
לתזוזה (ביניהם כמה בני משק מהקיבוץ גיורא ברקת ,איתן סגל ועוד) .עלינו לנגמ"ש
והמ"מ שואל מי הבן אדם הזה? ומה הוא עושה פה? .אבא שכנע את המ"מ לקחת אותו
לתרגיל .כל הלילה אבא והמ"מ עמדו בצריח ערים ואנחנו ישנו בתוך הנגמ"ש .למחרת
נפרדנו ואבא המשיך לטייל בלבנון עוד יום יומיים.
אבא יהי זכרך ברוך
אוהב אותך אלון

פושקין אשר זכרתי...
שכנים היינו טרם עברנו לשכון הקבע .הקשרים בינינו התהדקו כאשר נשארתי אם חד
הורית .ונזקקתי לעזרות שידיי לא אפשרו לבצעם.
פושקין נחלץ תמיד לעזרתי .תיקון אופניים ,נהג בעת הצורך וחבר למשחק עם הבנים
הצעירים שלי .הייתה בו שמחת חיים ורוח של שובבות וטוב לב מלווה ברחמים לזולת.
את חברתנו חייקה שידועה הייתה בבדידותה דאג תמיד לשמח את ליבה במטעמים של
ארוחות שבת וחגים (הוא היחיד שפתחה לפניו את הדלת).
בטיולי הקיבוץ הכניס רוח חיה וצחוק מתגלגל .אהב להוביל אותנו בשבילי העיר
העתיקה בירושלים שם עברה עליו ילדותו ושם התחילו מעשי השובבות .טיולים שחזרנו
עליהם כמבוגרים וטיולים בהם הוביל גם את ילדי בית הספר.
פושקין בפורים בימים הרחוקים חגגנו עם הכנות מרובות .היו מפגשים רבים ותחרויות
בין הקבוצות .אני השתייכתי לקבוצה עם פושקין וזאת הייתה חגיגה של חודש שלא
הפסקנו לצחוק ולשמוח.
כאשר פושקין היה גזבר ואני מנהלת חשבונות ידעתי שאחרי שובו מהעיר הגדולה יחכו
לנו בורקסים ומיני מאפים שהיו בעינינו כמעדנים .כי פושקין חיפש תמיד איך לשמח.
יהיה זכרך ברוך.
טובה'לה
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עמ' 7

שמואל קדם-פושקין
חבר גרעין צ'יפ מהראשונים מקבוצת יוצאי העיר העתיקה .מהחברים שלמרות שהיו
ילדים בעיר העתיקה (היה בן  )13הם השתתפו בכל ,היו קשרים ,לפעמים לוחמים ,וישבו
בעמדות כשהעיר העתיקה נכנעה .הם יצאו מאוחר יותר ועברו לגור בקטמון.
המשפחה הגיעה מאירבל בכורדסטן .הגיעו על חמורים והתיישבו בעיר העתיקה.
המשפחה של פושקין הייתה משפחה גדולה ,מצד האבא ומצד האם .עם הזמן הוריו
נישאו ונולדו להם  7שבעה ילדים פושקין היה השני .היה ילד שובב ומספרים עליו
שבכניעה הוא לקח את הרדיו של המשפחה ועבר לבד בשער ציון ,שם הרדיו הוחרם,
והוא הוחזר למשפחה .אחרי המלחמה הלך ללמוד מסגרות בבית ספר אורט ו ...הצטרף
לנוער העובד והלומד.
ב 1951-הקבוצה הבוגרת הצטרפה לגרעין צ'יפ וכמובן שהוא היה איתם .בלט בין
הצ'יפים ברצון לעשייה ובנכונות לקחת משימות .בין השאר הלך לשווק את עיתון
"במעלה" של הנוער העובד .עם הצ'יפים הגיע להכשרה למשאבים ואחרי כן לנח"ל
במעגן מיכאל .במשך הזמן נשלח לקורס מ"כים .לפני זה היה עם כולנו .מאוחר יותר
נשלח להיות מדריך בתנועה שם הכיר את רבקה .ב 1956-הם התחתנו וכאן נולדו וגדלו
ילדיהם .פושקין עבד במסגרייה ושימש בתפקידים שונים בקיבוץ .היה מרכז קניות,
גזבר ועוד...
עם הקמת שגיב עבר לשם ושימש בתפקידים שונים .במהלך השנים עשה דברים שונים
והתפרסם כאחראי על תיקוני ורכישת אופנים ,אהב לנסוע  ,קנה אופנוע ואתו חרש את
הארץ עד שהמחלה הכריעה אותו.
אני לא יכול לדבר על פושקין בלי להזכיר את חוש ההומור המיוחד שלו.
כשהיינו במעגן מיכאל שבעה חברים הועמדו למשפט על סירוב פקודה( .משהו טיפשי
שהיה יותר עלילה מעובדה) .השיטה של המ"פ שלנו סופפו ,הייתה לבוא בחצות ואז
לערוך משפטים .חיכינו לתורנו ,קראו פושקין ,הוא נכנס לפי הטקס הצבאי .צעד והצדיע
ו ...כעבור כמה דקות הוצא החוצה .למה? כי צחק .כולנו היינו במתח  ,ידענו שמחכים
לנו כמה ימי מאסר .קראו לפושקין הוא התאמץ התאמץ והצחוק פרץ לו שוב .המ"פ
כעס הוציא אותו שוב כך פעם -פעמיים -שלוש ולבסוף הוא נשפט שלא בפניו וקיבל 7
ימי מאסר.
פושקין רצה לתרום בצבא ,לכן התנדב לצניחות ואף קיבל כנפי צנחן .ועוד סיפורון.
כשהיינו באימונים באזור ג'וערה  ,אחרי שבוע לקחו אותנו להתקלח בבסיס למעלה,
פושקין נשאר שומר .כשחזרנו ירד גשם ,רצנו לאוהלים .פושקין לא ויתר פתאום אני
שומע שדופקים על יריעת האוהל ,סבון סבון" .אני מציץ  ,פושקין עומד עירום בגשם

עמ' 8
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ומבקש סבון ..היינו חברים טובים ונשארנו כך ,לא פעם כשנזקקתי לעזרה פניתי אליו
והוא עזר ועוד איך.
אנחנו ביקרנו אותו גם כשבריאותו התדרדרה ,אהבנו אותו וכואב הלב שכך נפטר.
יהי זיכרך ברוך
משולם סיקרון

פושקין שמוליק היקר

יום א' 31.5.15

עומד אני להספידך ואיני מאמין
לפני ימים אחדים מוטקה ואני ביקרנו אותך .לפי מצבך וכפי שלא הגבת ידענו כי מצבך
לא טוב .עברו מספר ימים והגיעה הבשורה המרה ,כי אינך עוד.
פושקין גדלנו מגיל שנה יחד בחצר בית משותף שבעיר העתיקה .כי היינו בני אותו גיל,
חברות שהייתה בינינו הייתה כשל אחים שגדלו והתבגרו יחד .הפעלולים והתעלולים
שיחדיו עשינו אין ספור ,וניתן לספר ימים ולילות.
בנערותנו כאשר נודע לך שאני במחנה עבודה בקיבוץ מעוז -חיים הגעת עד אלי לשכנע
אותי לבוא איתך למחנה עבודה בקיבוץ קדמה ,שאז רק הוקם .באישון לילה קמנו
ועזבנו את מעוז -חיים ורק בשעת לילה די מאוחרת הגענו לקיבוץ קדמה (חלק גדול
בטרמפים ,ניתן לספר על היום זה ספר שלם) .אתה זה ,שכאשר סיימתי את לימודי,
שכנעת אותי להצטרף להכשרת צ'יפ ולפני הגיוס לחיות במשאבי שדה.
אני עומד היום וסופד לך כי אינך אתנו עוד .ראיתיך בסבלך ,כיצד האופנוען הנועז דועך.
דבר אחד חדש לספר לך ידידי היקר ,ספר תולדות העיר העתיקה עד לנפילתה במלחמת
השיחרור יצא לאור ותמונת משפחתך נמצאת בספר ,אותה תמונה שתלויה בקיר ביתך.
חבל מאד שלא הספקת לראות.
תנוח על משכבך בשלום חברנו היקר ותהיה מנוחתך עדן.
יוסי בראזני

בית משאבי שדה אבל ומשתתף בצערה
של משפחת קדם
עם מות האב ,הסב וחברנו
שמואל פושקין קדם ז"ל
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המענה האנושי ...

עמ' 9

29/05/2015

לתושבים ולחברי בקבוץ.
כחברת המזכירות ,נבחרתי על ידה לתפקיד "מענה אנושי לפניות הציבור" .לא נבחרתי
למזכיר ואין לי מנדט לקבל החלטות.
מהתאריך  23/04/2015נכנסתי לתפקיד .יש פניות ,בקשות ,אני מקשיבה משתדלת לתת
מענה בדרך כלל חיובי ,או פתרון הולם המתאים לשני הצדדים.
היות וחיי הקהילה זורמים ,ובאופן טבעי ישנם נושאים שצריך לטפל בהם הרי אני
מוצאת את עצמי דואגת גם לנושאים שתפקיד מזכיר הקיבוץ עוסק בהם .לכן אני
מביאה נושאים דחופים לישיבת מזכירות .כמו כן מביאה נושאים חשובים ודחופים
לאסיפת הקבוץ .לאט לאט אני נשאבת ליותר ויותר עשייה מצטרפת לישיבות ועדות
מביעה עמדות.
וזה הכול ,לא מחליטה!!!
ישנם חברים שמצפים כי תהליכים שונים יתקדמו מהר יותר אך זה לא תלוי בי.
בחירת מזכיר לקבוץ  -לאחר המכרז ,חלק מרשימת המועמדים ירד בשל אי ניסיונם
בחיי קבוץ .שישה מועמדים נוספים נפגשו עם חברים מועדת משאבי אנוש וחברי
מזכירות .במפגש נשאלו שאלות התקבלו תשובות .בקרוב יהיה מפגש נוסף עם עוד 2
מועמדים ,לאחר שהחברים יציגו את התרשמותם מהמועמדים נגבש עמדות ,מסקנות
והנבחרים ישלחו למבחנים .על פי התוצאות הצוות יחליט מי מתאים והאספה תצביע.
חשוב לי לציין שהועדות פועלות .שבוע שעבר קיימו ישיבות ו .חברים ,ו .חינוך ,ו.
קליטה .הועדה הכלכלית יצאה לסיור בשדות ענף "גדולי שדה" ראתה מפעל בנושא
יזמות .אני מקווה שבעלון הקרוב מרכזי הועדות ימסרו דוח.
אם אביט אחורה ("לא בזעם") אראה כי הקהילה זורמת על מי מנוחות .אני יודעת שיש
זרמים חזקים מאוד מתחת לשטח...
ולמרות זאת יש לנו דברים יפים! הנה חג השבועות עבר בהצלחה ונחגג ברב פאר ועל כך
יבורכו כל העוסקים במלאכה והם רבים .לנטליה שריכזה את החג ולתמיר העזר כנגד
תודה רבה.
הנה עוד דבר שהחל לקרום עור וגידים .שי זינדרמן הסכים לקחת תחת אחריותו את
פרויקט הרחבת הדירות ופקוח על הבנייה .נתקבלו אישורים נוספים לבנייה .וכבר
רואים שינויים בשכונת מקורות .הוזזו תשתיות ,רואים ערמות חול ,גדרות כתומים,
ושומעים את רעש מכונות הקדיחה שקודחות עבור העמודים .נקווה שבסוף השנה
תסתיים ההרחבה בשכונה זו ,ונתקדם הלאה.
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עמ' 10

הייתה אמורה להיות אספה בנושא :תוכנית קהילה ותוכנית עיסקית .שוב היא נדחית.
נושאים אלו היו צריכים להיות כבר מזמן מאחורינו .כל נושא השקעות של הקהילה
יחכה שוב .מה לעשות יש אילוצים.
נושאים חשובים נוספים עומדים על הפרק :דוח ביקורת על "קרן מילואים"
תקנון "סיעודי"
שינוי תקנון "קרן מילואים" בנושא הצבעת
חברים
שאלה חשובה נוספת עומדת על הפרק :אופן בחירת החברים לוועדות ,ותוקף הוועדות.
המזכירות ממשיכה להיפגש עם :אסף ארטל ,המלווה החברתי מטעם התק"ם ויפעת
היועצת ארגונית .עוברים תהליך שיחבר את כל חברי המזכירות למכנה משותף אחד,
ואתו נחבר "חזון" שיעזור ללכד את כל החברים לאינטרס משותף ,לעתיד טוב יותר עם
קהילה מגובשת ודאגה למקום .בנימה אופטימית זו אסיים.
עדי בבאי

ברכת המזכירה לשבועות
לציבור הרחב -אורחים תושבים חברים וילדים
בעמדי פה כנציגת הציבור אני רוצה לברך אתכם שיהיה חג שמח ופורח.
כידוע חג שבועות נמצא בין פסח לסוכות .הוא השני לשלושת הרגלים .אחרי חג הפסח
חג האביב ,חג הצמיחה והלבלוב .בא חג השבועות ,חג הקציר חג הביכורים.
אחרי זמן חרותנו בא זמן מתן תורה .חג השבועות מסמל סוף של תקופה אחת והתחלה
של תקופה אחרת .סיימנו לזרוע ,לגדל ולקצור .עכשיו מסתכלים קדימה ולא לאחור.
ממקום זה אני רוצה לברך את קהילתנו ,להביט קדימה ולמצוא דרך לאחד את כל
החברים .לנצל את הכוח שיש בנו ואכן הוא קיים ולמנף אותו ליצירה משותפת.
מאחלת המשך השגשוג הכלכלי .קליטה מהירה של בננו .לחזק ולשמור על ההוויה
החברתית והתרבותית שלנו.
כן יהי רצון אמן
עדי בבאי

לאביבה פישר ובני משפחתה,
משתתפים בצערכם על מות האם והסבתא
תרזה פישר ז"ל
תנחומים מכל בית משאבי שדה
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עמ' 11

תודה לצוות חג השבועות על חג יפה ,חוויתי ומרענן!
תודה לנטליה איסקוב על הרעיונות היצירתיים ועל כוחות על!
תודה מיוחדת למדריכים בחינוך בלתי פורמאלי שיחד עם נטליה ארגנו את החג:
לתמיר זכאי ,לאוהד רייב ,לטלי גולדמן ולמאיה לוברצקי!
תודה מיוחדת לתמיר אלמוג על העזרה בכל ההכנות
תודה לרונית בן טל על העיצוב ,למרסלו בן שופט על הנגינה ,למאיר בלטרן ,לנטע זכאי,
לנדב אבריאל ,לנאוה אשל ,לאדריאנה סטיב  ,ולשרית בן -טל על העזרה ,לאינה הגננת
מגן רותם על הריקוד ,לרון כהן ולרותם כהן הנהדרות על השירה!
תודה לכל מי שהתנדב לארגן את התהלוכה המרגשת ולנעורים שתמיד באים לעזור !
תודה מיוחדת לסימונה כהן ,למרק קולמן ולענף המזון על הארוחה החגיגית !
נתראה בחג הבא !
ילנה דיומין

מהשולחן של מנהלת משאבי אנוש ,מאי 2015
בשלוש שנים האחרונות עבודת בנים במשאבי שדה הפכה להיות חלק גדול ובלתי נפרד
ממערך העבודה  .הבנים עובדים היום כמעט בכל הענפים .מחינוך גיל הרך עד
החקלאות! החגים חזרו בזכותם .אירועי תרבות ,שעדיין לא רבים אך יהיו בקרוב ,לא
היו מתקיימים ללא עזרתם של הבנים .הבנים לקחו חלק בעשייה בקיבוץ משאבי שדה,
שנקווה שרק ילך ויגדל .היום עובדים בענף גיל הרך :אליה ויאויל ,הדס סבג (מונין) ,שלי
מסיקה ,מורן מונין .בנוי :טל יונקמן ואריאל גולדמן .בחינוך בלתי פורמאלי :טלי
גולדמן ,מאיה לוברצקי ,אוהד רייב .בכל בו :נטע זכאי ,לוטם בן טל ונעם יונקמן.
בגד"ש :גל שביט ,תמיר אלמוג .בבית ספר משאבים :הדס אייזן (קלעי) .בכפר הנופש:
ברק ונונו .בפאב :אורן ענבר וכל הבנים  .חשוב לי להודות לאותם בנים ובנות שסיימו
את חובתם לקיבוץ בהסדר כזה או אחר ,ולאחר מכן נשארו לעבוד במשק ואפילו
התחייבו לטווח ארוך! שיהפוך ללהיט.
השנה התחלנו לראות את הנעורים עובדים בפרויקטים שונים בקהילה .בסידור מחסן
חברים ,בשיפוצים בגנים ,בגינון לוותיקים ובאירועי תרבות .הדר שאלתיאל ,מדריכת
הנעורים שהצטרפה בתחילת השנה לצוות הבלתי פורמאלי  ,החזירה לחיים את השכבה
ה"קשה " בנעורים .פשוט תענוג לראות איזה פוטנציאל היה טמון שם.
לסטודנטים שעוזרים בעבודות מזדמנות ונותנים חיזוקים בשמירות לילה בהצלחה
במבחנים! אותם ואת תרומתם לא תמיד רואים ,אך הם עובדים במסירות רבה ובשעות
לא נוחות .
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עמ' 12

השינויים שחלו בענפי הקיבוץ לאחרונה :פרידה ענבר נכנסה לעבוד בכל בו בתפקיד
סגנית המנהלת .אביגיל מתחילה לעבוד בארכיון יחד עם כרמלה .רונית בן טל החלה
לעצב אירועים של המועצה .רותם כהן מחליפה את חנה גרג'י בדואר ,חנה תמשיך לחלק
את העיתונים .שי זינדרמן מפקח על הרחבת הדירות ,וההרחבה יצאה לדרך.
עדי בבאי הצטרפה להנהלה לטיפול במסמכים והיום ממלאת מקום של מזכיר הקיבוץ.
טלי גולדמן מנהלת חינוך בלתי פורמאלי במשאבי שדה .בהצלחה ובשעה טובה לכולם!
בעניין הוועדות :נבחר רכז חדש לוועדת התכנון ,דוד מנדל .הוועדה תתחיל בעבודתה
כבר בימים אלה .יושב ראש ועדת חינוך  ,גילי בן טל נכנס לתפקיד בחודש מאי ,לועדה
הצטרפו חברים חדשים :יגאל דהן ,נגה פרסי ,ענבל שי ,רחל פרחי ,דינה גוזנברג .ברכות
לחברים חדשים בוועדות! לדוד ולגילי בהצלחה והרבה אורך רוח!
מכרז לתפקיד מזכיר/מנהל קהילה במשאבי שדה הסתיים בפניות רבות מחוץ לקיבוץ.
היום עובד צוות לבחירת המזכיר שמורכב מחברי המזכירות וועדת משאבי אנוש
שהתחיל כבר לפגוש את המועמדים.
חגגנו שנתיים לתהליך תמחור במשאבי שדה.
השבוע אנו מסיימים את הטיפול בערעורים על התמחור שהוגשו במרץ השנה.
ציינו שנתיים למענק עידוד  6%וזאת הזדמנות להגיד תודה להנהלת החשבונות על
עבודה נהדרת שנעשית בנאמנות ובמסירות.
בעקבות העלאת משכורת מינימום במשק הוגדר תעריף חדש לעבודה בתמורה:
 25שקלים לשעת עבודה.
התקיים מפגש עם תנועת הערבות .מי שלא מכיר ,זאת תנועה שהתחילה מהמחאה
החברתית והיום מחברת את כל המדינה .לקיבוץ הם הגיעו לדבר על המשבר החברתי
בחברה הישראלית של ובקיבוצים .רוב המשתתפים אהבו את המשחקים הקבוצתיים
ואת צורת המפגש .לפי התגובות שקיבלתי מחברים ,יש טעם לעוד.
המועדון לחבר מתחיל להיפתח פעם בשבוע לערב חברתי .חברים מוזמנים להביא
רעיונות חדשים.
בברכה ממש"א
ילנה דיומין

לאמנון סוריה ובני המשפחה,
משתתפים בצערכם על מות האם והסבתא
אולגה סוריה ז"ל
תנחומים מכל בית משאבי שדה
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עמ' 13

ישיבת וועדת קליטה
השתתפו :כל חברי הוועדה ,הצטרפה עדי בבאי .מוני הוזמן לתת דיווח על ההתקדמות
בנושא שיוך נכסים.
 מוני מסר שתקנון תיאגוד שהוכן בשנת  ,2012בו הוחלט על חלוקת נכסי הקיבוץ
ביחס של  74%לחברים הוותיקים ו 26%-לקהילה ,החשוב להשלמת תהליך שיוך
הנכסים ,נמצא עדיין בבדיקה של רואה חשבון .מקווים שיגמר בתקופה הקרובה.
 הוחלט ,להעביר את תקנות הקליטה לאשרור המזכירות ,אלי אלישע יעביר את
התקנון לעדי ,יחד יעברו עליו ולאחר מכן יועבר לאישור המזכירות.
 הוועדה ממליצה להתחיל במבחנים לנקלטים כבר מעכשיו.
 המבחנים יתבצעו על פי תקנון קליטה החדש ,שיובא לאישור המזכירות
 הוועדה רואה חשיבות לצרף את המעוניינים בקליטה.
 לקחת חלק פעיל בחיי הקהילה .
 התקיים דיון בנוגע לתחומים בהם המועמדים יוכלו לקחת חלק.
 הקווים המנחים ורשימת התחומים של חברי הקהילה וחברי הקיבוץ ואופן הביצוע
כפי שהוצג ואושר בישיבה ,יועבר למזכירות לאישור ולאחר מכן יועבר לאישור של
לכלל הציבור.
קווים מנחים :
בקהילת משאבי שדה יהיו חברים גם חבר קיבוץ מסורתי וגם חבר מסוג חדש,
שיקרא "חבר תושב".
חבר קיבוץ מסורתי חבר (אגש"ח ) יקרא חבר קיבוץ.
המוסדות של חברי הקיבוץ יקראו מוסדות הקיבוץ.
הקבוצה השנייה של החברים אשר אינם חברי קיבוץ יקראו "חבר תושב"
שתי הקבוצות ביחד יקרא חברי קהילה.
המוסדות המשותפים יקראו מוסדות הקהילה.
כל חברי משאבי שדה יהיו שותפים שווים בקהילה למעט תחומים שיהיו תחת
בעלותם וניהולם של חברי הקיבוץ.
הרשימה תפורסם לאחר אישור המזכירות
אלי אלישע
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עמ' 14

דוח ביקורת קרן מילואים-הבהרה
מצורף מכתב מהמבקרת המדבר בעד עצמו
חברים שלא חתמו על העברת הכספים בקרנות השונים .מתבקשים
לעשות זאת מידית .בכל מקרה החבר לא יוכל לפדות את הכסף .
יש פחות מחודש לטפל בנושא ,אותם חברים מתבקשים לפנות לבוריס מקרן
מילואים{שעשה עבודה טובה מאוד בנושא} באופן דחוף
דודי .ו
בשם ועדת ביקורת
שלום דודי וירון,
בהמשך לדוח הביקורת בנושא "ניהול קרן מילואים" אשר הוגש בחודש דצמבר – 2014
והוצג אתמול בפני האסיפה,
ברצוני להדגיש נושא שהוצג בדוח הביקורת:
על -פי הוראות החוק החדשות ,קרנות פנסיה /קופות גמל וכו' – שיש בהם כיום סכומים
קטנים-
ניתן למשוך את הסכומים עד סוף חודש יוני  – 2015ללא תשלומי מיסים כלשהם.
אם הכספים לא יימשכו -עמלות הניהול תהיינה גבוהות (וכמובן יפחיתו מהקרן) ,כך
שהקיבוץ יפסיד כספים,באם לא יפדה אותן עד סוף החודש הזה.
אני ממליצה לקיבוץ:
 .1לבדוק את הסכומים המופקדים בכל הקרנות /קופות.
 .2להתייעץ בנושא זה עם הקרנות והקופות (מהם הסכומים שניתן למשוך ,מועדי
פדיון אפשריים וכד').
 .3לפעול מול החברים שעל שמם הקרנות והקופות ,זאת על מנת שהקיבוץ יוכל
לפדות את הכספים הללו ,אשר למעשה שייכים לו (כיוון שכיום הקופות
והקרנות הם על שם החבר -לא ניתן לפדות ללא אישור החבר) .
בברכה,
עו"ד הלית הלר
מבקרת פנים
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מים

עמ' 15

ומלח  -דנית טלר  -שטיימן

תערוכת יחיד של צילומים מאזור ים המלח ורמת הנגב

פתוח בימים א' – ו' בין השעות 16:00-20:00
בימי שבת בין השעות 10:00-20:00
לבירורים או לתיאום ביקור בזמנים אחרים התקשרו אל דנית 052-2917353

או אל חנה .050-7253678
מועד הפתיחה :ביום ו'  12/6/15בגלריית "הגבעה" בקיבוץ משאבי שדה .התערוכה
מוצגת בסיוע קרן המלגות של המועצה האזורית רמת הנגב
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עמ' 16

העצב והשמחה משתלבים אחד בשני ,כך גם בקיבוצנו ,שעובר תקופה לא קלה שלושה
חברים הלכו בדרכם האחרונה בחודש האחרון ,אך בין העצב יש גם אור ,ילדים נולדים
במשק .כל החגים נחגגו משק באופן שמח ומכובד ,הוועדות פועלות ,הבנייה כבר
בתהליכים והקליטה אוטוטו...
חג השבועות נפתח במוצאי שבת בארוחת ערב חלבית ,לאחר מכן ברחבת הקהילה,
ריקודי-עם עוגות גבינה וקפה .באו רבים ,דינה גוזנברג הובילה בחן ובהתלהבות את
הרוקדים.
למחרת היה שרב ,אך זה לא עיכב את הילדים ,שהגיעו בעשר בבוקר לשחק במתנפחים
פוצצו בלוני מים אחד על השני ובמקביל נהנו מכיבוד אבטיחים ומלונים ללא הפסקה,
שערות סבתא ובסוף אף חולקו קרטיבים והילדים נהנו!
אחר הצהרים על יד השער המוביל לטללים ,ראינו מטוס ריסוס מדגים תוך סיבובים
וירידה ועלייה מעל ראשי הנוכחים כיצד הוא מרסס בשדות.
משם עברו כולם לכיוון מגרש החנייה שם התקיים הטקס המרכזי של חג הביכורים
בהנחיית סטריקו שורק ונאוה אשל .היו ריקודים של ילדים מהגנים בהדרכת אינה (גן-
רותם) ואדריאנה סטיב (גן הדס) וריקוד של בנות בוגרות יותר בהדרכת טלי גולדמן.
הופעה של שבעת המינים של הזוגון הצעיר ,שיר ששרו רותם וביתה רון כהן .ההורים
עלו עם ביכורי השנה המתוקים ,התינוקות .וכמובן תהלוכת הענפים בהם קיבוצימר עם
התלמידים באולפן מנפנפים בדגלים ,ענף הבגד ,ענף החינוך ,והרפת שהפתיעה השנה-
מאיר הוביל עגלה עם שתי פרות ישר מהרפת ,ענף הנוי ,הגד"ש ,פינת החי ,הכפר נופש
וגם הוצגו מוצרי שגיב .לבסוף חיפוש הממתקים בקש ו...שוב כיבוד .היה יופי!!
תודה למארגנים.
אחרי העליות והירידות במזג האוויר ,כמקובל באביב הגענו לשיא בחום יום ד' 27
במאי .הטמפרטורות הגיעו לשיא אחרי הצהריים ונמדדה טמפרטורה (בצל) של 44
מעלות.
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עמ' 17

ביום ד' נסעו המנויים להצגה האחרונה של השנה – "החולה המדומה" של מולייר.
ההצגה הייתה של תיאטרון החאן .הייתה קומדיה חזקה והקהל החמיא לשחקנים
במחיאות כפיים רבות.
חברנו פושקין שמואל קדם ז"ל נפטר משתתפים בצער המשפחה.
משתתפים בצערה של אביבה פישר והמשפחה על מות האם והסבתא ,תרזה פישר ז"ל.
ביום ו' התקיים גילוי המצבה של אבישי אלון ז"ל החברים והמשפחה עלו לקבר ולאחר
מכן התקיימה קבלת שבת בצריף ראשונים.
משתתפים בצערו של אמנון סוריה והמשפחה במות האם והסבתא ,אולגה סוריה ז"ל.
סוף ,סוף עוברים מתוכניות למעשים .בשכונת "מקורות" מסתובבים כלים כבדים מאד
וחופרים יסודות לחדרי ביטחון ולהרחבת דירות ,הנזקים לסביבה :רעש רב בשכונה
וצינורות נפגעים .שכונת "מקורות" "והבניה הקלה "זכו" להפסקת מים ,גז וחשמל ולא
הכול היה ממש כמתוכנן .נקווה שבהמשך הבנייה יצליחו להימנע מפגיעות דומות.
מזל טוב להולדת הבת לעמית ואפרת שורק ,נכדה ללאה וסטריקו!!

שבוע טוב לכל בית משאבי שדה

