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 רביקוביץ /דליהשיר של הסברים

 
 יש אנשים שיודעים לאהוב

 ויש אנשים שזה לא מתאים להם.

 יש אנשים שמתנשקים ברחוב

 ויש אחרים שזה לא נעים להם,

 ולא רק ברחוב.

,אני חושבת שזה כשרון כמו כל הכשרונות  

 אולי זה יתרון,

 כמו חבצלת השרון

 שיודעת לפרוח,

 כמו שושנה בעמקים

 שבוחרת לעצמה את צבעיה.

יודעאתה   

 שושן וחבצלת כשהם פורחים

.מכים אותך בסנורים  

 אינני אומרת זאת כדי לביש,

 ידוע לי שיש גם אחרים.

 יונקי דבש הן היפות בציפרים

 לטעמי,

 אך מי שנוח לו ילך אל הזרזיר.

 עם זאת אני חוזרת ומספרת לעצמי,

 זרזיר מתנים,

 איל משולש,

 תפוח שאיננו מאדים,

 זה לא אני.

http://israblog.nana10.co.il/blogread.asp?blog=519110&blogcode=9217753
http://israblog.nana10.co.il/blogread.asp?blog=519110&blogcode=9217753
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 :מה בעלון

 / כרמלה אלוןמסיבת בר המצווה לכיתת "סחלב"

 מה חדש בקיבוצימר/ יפתח פריילך

 גלריית הגבעה/ חנה גרג'י

 עדכון במתרחש בישוב שיזף

 / לולו טלמורטריאתלון רמת נגב

 מהנעשה בישובנו
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 מסיבת בר המצווה לכיתת  "סחלב"

 חגגו את מסיבת בר המצווה שלהם.ארבעה בני משאבי שדה 

שמחתי לקבל הזמנה אף על פי שאין לי נכדים בכיתה זו. ידוע לי שבמשך כל השנה הם 

עבדו על תוכן, קבעו משימות וביצעו אותן. שמחתי מאד לחשוב על המסורת הנמשכת 

מאז כיתת "אשל", הכיתה הראשונה של בי"ס משאבי שדה, בשנת בר המצווה שלהם, 

 .1962 –משנת  תשכ"ב שזה אומר 

"שטיח היה בכפרנו", סיפור פרסי )לא  –אני אפילו זוכרת את ההצגה שהציגו במסיבה 

איראני( שנושאו מוסר עבודה. יחד עם המחנכת שלהם עדה שביט ז"ל, המורה הראשונה 

השנים  ךהלימודים. במשבבית ספרנו, קבעו משימות ודרכים לביצוע לאורך כל שנת 

 ם קלים עברו התכנים ל"כללים" של כל הכיתות. בתוספות ושינויי

 כידוע לי נשארו י"ג משימות, ביניהם ביקור בישוב דתי, עלייה לרגל לירושלים ועוד.

היו שנים בהם שילבנו מורים דתיים מקיבוץ סעד שילמדו את הילדים "טיפה" מהים 

מקווה שזה לא הגדול של תורתנו. לילדים היו חוויות נהדרות והם אהבו זאת מאד ואני 

 נעלם מתכנית הלימודים של כתה ז'.

שנים רבות כתבו הילדים על י"ג המשימות המשותפות והאישיות ובסופה של שנה היו 

מוציאים חוברות/ספרים, תלוי במספר הילדים, וזה היה מעניין מאד ועדיין הם 

 בארכיון.

" שפריה מה שמאד התפתח דווקא בשנות בית הספר המשותף זה משימת ה"שורשים

 הוא ספר משפחתי יפה ומעניין וחבל שזה לא מגיע לארכיון.

אני מקווה שהילדים עובדים ומעריכים את הפעילות השנתית הזו במסגרת בית הספר 

 ואף נהנים.

"המסיבה", רוב השנים כותבים הילדים בעצמם את הנושא ותוכן  –גולת הכותרת 

רים וריקודים, משקיעים המון ההצגה שזה כמובן הנכון ביותר, משלבים הרבה שי

מאמצים וכוחות, והציבור שהוא כבר "ותיק" בנושאי בר המצווה לומד על השינויים 

 בהווי ובחיי הילדים.

נהניתי מאד לראות ולשמוע את ההצגה ובפרט שהם היו רק ארבעה ילדים שהחזיקו את 

 הקהל כמעט שעה.

הודו ויודו לכל המבוגרים שעבדו עם הילדים  יבוודאלא אדבר בשם ההורים והם 

 והשקיעו הרבה כוחות להצלחת הערב.

 הסחלבים שיעלו ויפרחו כמו הסחלב ויצליחו בדרכם. –ברכתי לבני המצווה 

 שבת שלום, כרמלה        
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 מה חדש בקיבוצימר

בדו"ח האחרון שלנו, מסרנו על הנזק שהצטבר מאירועי הקיץ האחרון. לאחר חורף לא 

 קל, המצב משתפר .. 

לאחרונה נערכנו בצורה שונה מבחינת הצוות. השלב הראשון היה כרוך בתוספת חצי 

 משרה ובמתן דגש מוחלט לפעילויות השיווק.

התוצאות אכן מעודדות ולאחר שהצלחנו לפנות את נאווה רוב הזמן לנושא השיווק, 

 מתחילים לראות שיפור.

האחרונים תכנית חדשה ומעניינת בשיתוף פעולה עם בית כצעד נוסף, פיתחנו בחודשים 

מלון קטן בירושלים. התכנית החדשה הינה לשבועיים ולפי הסימנים הראשונים, 

 מעוררת התעניינות מבטיחה!

אתם מוזמנים לבקר בפייסבוק שלנו , לקרוא פרטים 

 LIKE  :Kibbutzimer In Jerusalemולעשות לנו 

עבר לים, שזמן התגובה מוצר כזה )הפונה לאנשים שמ

שלהם נמדד בחודשים ושנים( מצריך זמן ארוך מהרגיל כדי להתבסס. על כל פנים, 

 .2015מקווים לקיים את הקורס הראשון מסוג זה עוד בסוף 

 

אחרי כמה חודשים קצת יותר רגועים, עברנו לפעילות טובה. בסה"כ, איכות התכניות 

 חנו עובדים בקצב טוב. שלנו עומדת לצדנו והחל מחודש אפריל, אנ

כהרגלנו, אירחנו את ידידינו מפינלנד לכמה שבועות והחדרים שלהם מתמלאים חזרה 

 עם תלמידי קורסי הקיץ. כאמור, ההרשמה לקורסים הקרובים נמצאת במצב טוב. 

בחודשים האחרונים ישנה התגברות של התעניינות והרשמה מספרד. זאת בשל הקשר 

 ספר לעברית הפועל בשנים האחרונות במדריד.  המתבסס בינינו לבין בית

ובצוות, לאחר שנפרדנו מפרידה הגיעה אלינו תום )שסיימה אצלנו לאחר תקופה 

 לעבודה מלאה. נכנסה קצרצרה לטובת עבודה אחרת(, אילנית )מאשלים( 

 תחומי האחריות שלה: משרד, חדרים, התנהלות הקורסים ועוד. נאחל לה הצלחה! 

עבוד אצלנו בצורה מצומצמת )בשל התחייבויות קודמות שלו( ואנחנו אריאל ממשיך ל

מצפים לשובו אלינו בצורה מלאה לקראת נובמבר. בינתיים, אנו נעזרים בצורה חלקית 

 בשתי בנות מבית ראשון לצורך ניקיון החדרים.

לאחרונה, אנו מנסים להרחיב את שילוב חברי הקיבוץ בפעילויות השונות שלנו. הרי לב 

עילות שלנו כולל את עצם החוויה הקיבוצית ולשם כך, כל קשר עם חברים הינו הפ

 מבחינת ברכה.

בחודשים האחרונים, הצטרפו לשורה הארוכה של החברים התורמים ל"מעורבות" 

בעיקר בתחום הקשר  מאיר בלטרןהאולפניסטים בנעשה בקיבוץ, כמה שמות נוספים: 
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בהדרכת חלק מהטיולים  אילן בן טלעם האוכלוסייה דוברת ספרדית ומתן שיעורי עזר. 

 ובמתן שיעורי עזר.

 על ארגון ארוחות מיוחדות לעת הצורך. גאולהו אדריאנהתודה מיוחדת גם ל

כל זאת בלי לשכוח את ה"המתנדבים קבועים" שיושבים באופן סדיר עם 

 האולפניסטים... 

ר הצוות: נאווה, רינה, ענבר ואנוכי ממשיכים בשגרה וכולם מושכים בעול בצורה שא

 מאוד יפה. אז תודה לכולם וישר כוח!

מי שמכיר קצת את פעילות קיבוצימר, ודאי יכול לנחש שיש כמה פרויקטים נוספים 

 "בצנרת". ואכן כך הדברים, אלא שכהרגלנו, נעדכן אתכם בזמן הנכון.

 

 עד כאן להפעם,

 שם כל הצוות,ב

 יפתח פרייליך

 

 

 הרשמה באינטרנט לחוגים לתשע"ו החלה !!!
 

 hanegev.htm-http://www.hugim.org.il/ramatלהלן הקישור : 
 

 אנא הזדרזו להירשם ,מס' מקומות מוגבל!
 

 אלונה מילרבברכה , 
 אגף קהילה וחינוךמזכירות מתנ"ס / 

 
 

 

 מהספרייה

 , המהספרייספרים רבים נעלמו 

  וציא ספרים ללא נוכחות הספרן.לכן אנו מבקשים שלא לה

 .מוד בספריהיללרק  חברים ונוער מיועדים שנמצאים אצל מפתחות 

 תודה צוות הספרנים

http://www.hugim.org.il/ramat-hanegev.htm
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 גלריית הגבעה

. זאת כמחווה לטודי ז"ל, בגלריהלקחתי על עצמי את המשימה לעשות פעילות שוטפת 

שיש  לגלריהשעשה רבות להביא את המקום לסטנדרטים גבוהים ולהפוך את המקלט 

 עט מאבקים עם הממסד להשגת התוצאות הראויות.מלהתגאות בה, והיו לא 

 במסגרת עזרה לקהילה. הגלריההנעורים לקחו על עצמם את המשימה לצבוע ולסייד את 

להציג  םמעונייניחברי "בית ראשון במולדת" , הם התערוכה הבאה בתור תהיה של 

 לאחר מכן בתקופת החגים , סטריקו מכין ציורים חדשים. מיצירותיהם.

לנו משלנו" לחברים ותושבים מקומיים שמציירים למגירה. והגיע –עוד בתכנית "ציורים 

 הזמן להוציא אותם מהארון... )תהייה הרשמה בלוח המודעות(.

 המתוכננת לצלמים מקצועיים וחובבנים, הכינו את העבודות.התערוכה הבאה 

 אצלי בתור. םלהירשמי שמעוניין בתערוכת יחיד מתבקש 

חיובית או שלילית  דעהומחווים  הגלריהת את אנשי המקום שפוקדים את ומשמח לרא

 נים נבנים מהמחברת...מכי אנחנו הא

ובה. רק ילדה אחת מגן שלהם מאד חש הדעהיותר משמח כשילדים מבקרים בגלריה, 

ציור גדול וכבד שנעשה כולו מחולות צבעוניים של הדס זיהתה שציירתי את מכתש רמון 

המכתש. כאמור רק הילדים יכולים להצביע על  תוךהמכתש. ועשיתי זאת כשהייתי ב

 בגדי המלך החדשים...

 חנה גרג'י
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 עדכון במתרחש בישוב שיזף

  חברי מליאה יקרים,

מחדל קשה, אני מבקש לשתף אתכם במתרחש בחודשים האחרונים מתוך תחושת 

ובכם ככולכם מכירים את התושבים בשיזף, ועם זאת חשוב לי להזכיר ר ביישוב שיזף.

בפניכם שמדובר בגרעין נפלא, שהגיע מכל קצוות הארץ , לא מתוך להט אמוני קיצוני 

רבת בנגב. מענה לחיות יחד בקהילה מעו –או מהפכנות יוקדת, אלא בבקשה אחת 

התיישבותי לאנשים רבים ברחבי המדינה המבקשים לקיים חיי קהילה משותפים 

 לדתיים וחילונים.

האם הגרעין יוכל להתיישב בתחומיה.  -לפני ארבע וחצי שנים פנינו למועצה בשאלה 

לשמחתנו תמכה המועצה ברעיון, אישרה את בואנו ואף בחרה עבורנו את המקום בו 

 ישוב שיזף.נמצא היום הי

, לא בימי המנדט ועל םהעות'מאניימעולם לא היה פשוט ליישב את הארץ, לא בימי 

אחת כמה וכמה בימיה של מדינת היהודים. ואכן התנגדות עזה של גופים פרטיים 

עיכבה את הקמת היישוב. אך מול ההתנגדות הזו, ממשלת ישראל תמכה  במדינה 

ועודנה תומכת במפעלנו. בשלוש השנים האחרונות, התקבלו שתי החלטות ממשלה 

הולנת"ע והמועצה הארצית לתכנון ובניה להקים להקמת הישוב, התקבלו המלצות של 

ישוב במקום בו אנו נמצאים כיום, הוחזר סמל ישוב למקומו בתכניות ואושר תקציב 

 לתכנון תב"ע.₪  ןמיליו 2לכתיבת פרוגרמה ומעל 

כשלוש שנים נמשכו הדיונים סביב שיזף, שבעקבותיהם הוקפאה קליטת משפחות 

ידענו שלא באנו לכאן ללקק דבש ואנחנו נכונים  חדשות ליישוב. מסיפורי הראשונים

 לעמוד באי נוחות ובתנאי חיים לא פשוטים, אם זה מה שנדרש בכדי ליישב את הנגב.

בחודשים האחרונים נדהמנו לגלות שהשתנו פני הדברים. המועצה, שיישבה  -אבל 

כשבועיים לפני  התושבים. -אותנו בתחומיה ואנחנו תושביה, החלה לפעול אישית נגדנו 

שימוש  –ההאשמה  בחקירה כנגד תושבי שיזף. הועדה המקומית לתכנון ובנייה פתחה

לחקירה במשרדי , משפחה מאז אנחנו נקראים משפחה לא היתר.במקרקעין ל

מיותר לציין שאנו אזרחים שומרי חוק. רבים מאתנו משרתים עשרות ימי  המועצה.

 ת. התיישבנו בעידוד וביוזמת המועצה מילואים בשנה, עוסקים בחינוך ובעשייה חברתי

 המשך....
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ומשרדי הממשלה וכעת אנו נחקרים תחת אזהרה. נעשה לנו כתושבים עוול בל יתואר. 

להרגשתנו, מדובר במחדל ערכי שאין למעלה ממנו, יחס כוחני וציני כלפי תושבים 

 מתושבי המועצה שאין בלבם אלא יישוב הנגב ואיחוי הקרעים בחברה.

נה אליכם כשכנים באותה המועצה, הבטוחים כמונו שהחברה בה כולנו שותפים אני פו

בחודשים האחרונים זכינו לתמיכה  חייבת להתבסס על צדק הגינות וניקיון כפיים.

ואהדה מכמה מיישובי המועצה ורבים מתושביה, תמיכה המחזקת אותנו בצדקת 

לות את הנושא לסדר היום, דרכנו. אני מבקש את עזרתכם, בכל דרך שתראו לנכון, להע

להפסיק את העוול הנגרם לתושבי שיזף ולהחזיר את המועצה לדרך הציונית, הערכית 

 וההגונה שכולנו מתגאים בה.

 (היישוב שיזף) עמיחי הס  קיץ טוב 

 
 

 עמיחי וכל תושבי שיזף היקרים

מצד אחד המועצה היא חלק ממערכת שמירת החוק במדינה והיא בעצם שלוחה של 

מצד שני למועצה יש רצון לחזק וליישב את שטח  משרד הפנים של מדינת ישראל.

 המועצה במתיישבים )גם תהליך של הקמת ישובים בדואים אינו קל במיוחד(.

יש פעמים בהם המועצה מעודדת התיישבות ללא גיבוי משפטי מספיק נוטעת הרגשה 

שהגב המשפטי נישען על קנה שיש כאן מפעל ציוני בתמיכת כולם אך עם הזמן מתברר 

כך הייתה הסגה עם חוות  רצוץ. משהוא כמו הדרך לגיהינום רצופה כוונות טובות.

 הבודדים וכך בצורה דומה זה קורה אתכם.

הדבר שנותן תקווה הוא שבסופו של תהליך ארוך וכואב מצליחים איך שהוא לקיים את 

 תהליך מחויב על פי החוק. תהליך השימוע הוא  המפעל הציוני ולהשאיר את הקיים.

לצערי  אין צורך להתרגש ממנו על אף שלאנשים שומרי חוק יש בו משהוא מטלטל.

 התהליך הוא ארוך וגם יקר אך למי שיהיה סבלנות וכוח לעמוד בלחצים הוא ישתלם.

 בהצלחה

 רמי

 

 

 

 

 

 עופרה דייגי משתתפים בצער 

 עם מות האחות נהורה גבאי ז"ל

 בית משאבי שדה
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 רמת נגב טריאתלון
 

שתי  לכל קבוצה יש מאמן. ונערים/ות, 26 -בוגרים/ות ו30מונה  הטריאתלוןקבוצת 

בתחרויות הטרי רבה בהצלחה ומשתתפים  הטריאתלוןהקבוצות רשומים לאיגוד 

החברים משתתפים גם במרוצים השונים מי ברגל  בין התחרויות, .ל הארץבכהשונות 

  מי ברכיבה.ו

הקבוצה "חגגה" את סוף לימודיהם של הנוער באירוע אתגרי מיוחד בשבוע שעבר 

   נרשמו לאירוע  שעות רכיבה. 9-עניין של כ  רכיבת לילה ללא ירח לאילת! במינו:

 חברים ונוער.  30

בשעה  בלילהשבת ערב ב . סדהקכל אחד סידר לאופניו נצנץ מאחור ופנס לדים על ה

ה להתארגנות וקבלת תדרוך לבטיחות רכיבה התכנסנו ברחבת החניה של המדרש 00:30

שם התארגנו מחדש לירידה של  בדיוק יצאנו לדרך בטור מנצנץ עד מצפה, 1:00ובשעה 

ירידה הגדולה של לאחר ה .(מהרוכבים ירדו ללא פגע 75 %) המכתש בזהירות מרבית

  עצרנו לאכילה למילוי "הבטריות".שעברה בשלום אצל כולם, מחנה שדמה 

  כי השמש התעוררה!  כיבינו את "האורות"לאחריו ד צומת ציחור, המשכנו ע

בחזרה  אחרי אכילה נוספת בנאות סמדר ירדנו לכוון יוטבתה ומשם ישר לאילת החמה.

 באוטובוס.כולם נרדמו כמובן 

כל  רשתישארכיבה  מדהימה עם קבוצה מדהימה עוד יותר וחוויה  השהייתאין ספק  

 יגאל ולולו. ,מהמשק השתתפו מישל החיים.

 אתגר הבא.בלהשתמע 

 לולו

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ערב קיץ ושירים –בציר של קיץ 

זמרי רמת הנגב מזמינים אתכם לשיר ביחד קלאסיקות של משוררים עם מיטב  

 המלחינים עם סולנים והרכבים צעירים ובוגרים.

 בערב יושק תקליטור בכורה של ההרכב

 -גיטרות , גיא קלינגר –תופים וכלי הקשה ,דודי יצחקי  –ויותם יזרעאל  רמי שולר

 קונטרבס, פסנתר, אקורדיון, וניהול מוסיקאלי: גדעון אפרתי

  , אמפיתיאטרון, מדרשת בן גוריון21:00שעה  ,14/8/2015יום שישי 

 באתר המועצה ח”ש 20כרטיס: ה
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יולי ונשאר חודש אך למרבה המזל אנחנו כבר עוברים את  !!אפילו מאד ,הימים חמים

גם והנה הגיע  ...מספר הנכדים והאורחים הבאים לבקר עולה םרק עוד אוגוסט. בינתיי

 .ט"ו באב, חג האהבה

 / יהודה עמיחישיר אהבה

 כבד ועייף עם אישה על מרפסת:

 "הישארי איתי". גם דרכים מתות

 כבני אדם; בשקט או פתאום נשברים.

 הישארי איתי. אני רוצה להיות את.

 בארץ הלוהטת הזאת,

 מילים צריכות להיות צל

 

 20-באוטובוס היו כ  מחזור שני לטיול אחר הצהרים למכתש רמון. יצא ביום א'.

ומאחר שהמשתתפים מבוגרים ה  ,משתתפים. החום שהיה בחוץ כמעט לא הורגש בתוך

א היה חדש עבורם אבל הביקור נהנו! המכתש לסה"כ לכו מעט. הנסעו הרבה והם 

במחצבות היה מרשים )למרות שעכשיו הן כבר לא פעילות( בפרט הצינור שהחומר עבר 

 גדול עד כך שאפשר ללכת בתוכו. שהינו נראה כמו תותח וש ,בתוכו

 ז"ל גבאימשתתפים בצער עפרה ומשפחתה במות האחות נהורה 

שיש  חרשיםביום ג' בערב הוקרן סרט צרפתי מרגש על משפחה  )משפחת בלייה(, של 

-דמעות. הניהול והארגון בידי רונית וגלעד בןלומביא  מצחיק . מענייןשומעתלהם בת 

 טל. וכמובן גם הדאגה  לשתייה ולפופקורן. 

 בת לאורית ואסף. , שביט להולדת הנכדה והמשפחה מזל טוב לאלברטו גולדמן

, סיירו בגבעה לשיזף נסעו במיניבוסחלק מהמשתתפים  ,תקיימו טיולי אילוןיום ה' הב

בעיות השמעו על והכנסת שבמקום -הסלעית ובבתים הזמניים ואחר התכנסו בבית

לחיות בשלום עם הסביבה ובינם לבין  שמנסיםהמוניציפליות ואחרות של אנשי המקום 

בהדרכה מתאימה עסלוג'  שם -נסעה באוטובוס לאזור ביר גדולה יותרעצמם. הקבוצה ה
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לבסוף  .מהמכתשמילאו בקבוקים בחול צבעוני בבלונים ו וחצים קשתותניסו לפגוע עם 

 מאחורי המועדון.המסורתית לארוחת ערב התכנסו ו חזרו למשק

ן הילדים יאוולסיום עברו למוז ,בחולון "םיימית אלפי"לפארק המים  ויצא ח-דילדי 

 .לפעילות על השקטהסמוך 

 
 יצאהצפון והשבוע כיתה ז' בהיה בחודש הראשון של החופש בטיול מים   ח-זוגון ז

היה ניתן  ין לביןכיתה ח'  יצאה לטיול בעקבות לוחמים לשלום. ב ,מסע פלמ"חל

 זוגון.ללראותם מוכרים עוגיות מעשה ידיהם למען איסוף כסף 

 

 וטוב שכך בימים חמים כאלו. עם הרבה מים מתנפחיםהיו השבוע גנים ב

 שבטה. באזורלטיול לילה השבוע ג יצאו ביום רביעי -אילדי 

 

  .....והרבה אהבה שבת שלום
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