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◄

◄

◄

שיר קיץ /רימונה די-נור
שוב גגות נמֵ סו בשרב

עם שמש הוללת

שוב זורמת שמש על הגב
שוב מתמתח הערב

שוב נחים חמסינים על הרחוב
שוב העיר בוערת בצהוב

חם ואדיש
שוב מחכה יום ללילה ,ולילה

שוב מתמשכת הדרך

לַּבוקר.

רותח הכביש

שוב נוטף הצבע על אפך

שוב ממתינים לגשמים ולסתיו
שיבואו.

שוב דהה הפס בשמלתך
שוב שמורות עינייך

שוב קווי ריסייך נמסים

תחת כובע קש

שוב מלאו פנייך נמשים

שוב לשתי כתפייך

שוב בריכות עינייך

צבע דבש.

נצבעו כחול
שוב נושקות רגלייך

קיץ  -אור הקיץ  -רוח קיץ

את החול.

קיץ  -בחוצות וגם בבית
קיץ של תכלת
קיץ בלי סוף
מתמשך על החוף  -עם תפילה
לקיץ הבא..
וריח מדבר

קיץ  -אור הקיץ  -רוח קיץ..
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עמ' 2

מה בעלון:
על סדר היום /....עדי בבאי
סקירה דמוגרפית ודו"ח על הנעשה בנושא
הקליטה /אלי אלישע
דוח מועדת ביקורת /דודו ונונו
ועדת חינוך /גילי בן טל
שיר לזכר דבורה בלומברג-סגל ז"ל /שלומית-
תמרי-אבריאל
דוני ,נויה ,קורל ושמחה -איך הגיעו לכאן ומה
עושות כאן.
זה קרה החודש ב /1948-קטעים מארכיון משאבי
שדה.
מהנעשה בישובנו

עמ' 3
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12/08/2015

על סדר היום....
הקיץ בעיצומו .גלי החום וגלי הזעה שוטפים אותנו .אך המזגנים מקלים עלינו
וממשיכים לזרום.....
 באספה שהתקיימה השבוע הציג בפנינו רו"ח שלומי בהט את מאזן הקבוץ של
שנת  2014על פי הדו"ח ,המצב הכלכלי של הקבוץ טוב ,אין לנו חובות .זו שנה
שלישית שמגמת השיפור בעליה.
 נערכה פגישה שלישית בין צוותי צח"י של הקבוץ ושל קיבוץ כיסופים  .בפגישות
קודמות דברנו על נושאים כלליים איך נערכים בשעת הצורך? ואף ניסינו לספק
תשובות .אחת השאלות הייתה ,איך ניתן שרות לחברי קבוץ כיסופים? במחסן
בגדים ,מכבסה ,כל -בו וכדומה .עובדה אחת הייתה ברורה מאוד ,אם חדר האוכל
יספק שלוש ארוחות ביום ,וארוחת צהרים בשבת אז נחסוך הרבה בעיות.
 הפעם הגיעו נציגי כיסופים לראות את הדירות שיעמדו לרשותם בכפר הנופש,
קיבוצימר .נפגשנו עם נציגי צוות כפר הנופש יהודית זכאי ולאה שורק שהראו
לנו חדרי אירוח שונים .כמו כן נפגשנו עם נאוה אשל ,שהראתה לנו דירות
בקומתיים ובטרומיים .נפגשנו עם ציפי זריז שהראתה לנו את חדר ה"ג'ימבורי
שיקלוט את ילדי גיל הרך שלהם.
אנו מקווים שכל התוכניות יישארו על הנייר.
 צוות "אד -הוק " דוד מנדל ,יואל ליכטמן ,ילנה דיומין ואנוכי ,התכנס כבר כמה
פעמים בכדי למצוא שמות חברים ,נפגש אף עם כמה ונקווה שבהקדם יסתמן
פתרון.
מסרה עדי בבאי
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עמ' 4

סקירה דמוגרפית ודו"ח על הנעשה בנושא הקליטה.
בשבוע שעבר התקיימה במועצה פגישה של ועדות קליטה ,הגיעו מכל הישובים ,כולל
המדרשה ,טללים ,כמהין ועזוז .
הוצגו שם נתונים שכלל לא החמיאו למשאבי שדה .
משאבי שדה הוא הישוב ,עם ממוצע הגיל הגבוה ביותר והוא עומד על  ,60כאשר אחריו
צועד שדה בוקר ועומד על  ,55רביבים עומד על .41
מספר הילדים עד גיל  18במדרשה עומד על  717ומספר המבוגרים . 733
מספר הילדים עד גיל  18במשאבי שדה  146ומספר המבוגרים .360
מספר המשפחות שנקלטו במשאבי שדה בשנת  2014הוא " ,"0ועד סוף אוגוסט ,15
ישאר גם "."0
מספר המשפחות שנקלטו ב  2014-ברביבים הוא  ,4ועד סוף אוגוסט .2 - 2015
מספר המשפחות שנקלטו ב  2014-בשדה בוקר  2-ועד סוף אוגוסט .1 - 2015
אנו חייבים לעשות חשיבה מחודשת על מנת ש לא נשאר כקיבוץ מזדקן ודועך מבחינה
דמוגרפית.
השבוע קבלתי מעורכי הדין את תקנון הקליטה המעודכן שהותאם למצב העכשווי.
בשבוע הבא אציג אותו לוועדה ,ובכוונתי להציג אותו למזכירות בהקדם .במידה ולא
יהיו הערות מהותיות נביא אותו לאישור האסיפה .
שבת שלום
אלי אלישע

עמ' 5
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דוח מועדת ביקורת
מזה זמן שהועדה החליטה "להוריד הילוך" בעבודת
המבקרת.
הנושא האחרון שנדון באסיפה היה דוח האסיפה על קרן
המילואים.
(שאנו מחויבים לבדוק כל שנה).
מי שנכח באסיפה התרשם לטובה מעבודת המבקרת .מהאווירה הטובה והעניינית
שהייתה לאורך כל האסיפה.
חלק גדול מהערות המבקרת התקבלו ויטופלו.
לא כך לצערנו בדוח המבקרת על הכולבו ,שמלבד כניסתה של חברה לצוות העובדים
(יוזמה מבורכת ורצויה בהחלט) לא נעשה שום שינוי בהתנהלות .
ברצוננו לציין שהסיבה היחידה להאטת עבודת המבקרת היא שאין טעם להשקיע עבודה
כאשר המלצות המבקרת אינן מיושמות בכולבו.
לפני שבוע הוגשה בקשה לכנס את חברי המזכירות לדון באי יישום דוח המבקרת
בכלבו .אנו מקווים שלא יהיו "שיחות שכנוע" בנושא עם חברי המזכירות.
חשוב לתת להם לפעול ע"פ הבנתם.
כמו כן ,חשוב לציין שדוח המבקרת בנושא הכולבו התקבל פה אחד באסיפת החברים.
אבל יש לצערנו כאלה שזה ממש "לא מרגש אותם"....
בשם ועדת ביקורת
דודי .ו
טיולי אילון.
תודה גדולה,
לכל אלה שגם השנה היו לצידנו ביום השנה לבן/אח שלנו ,אילון.
לכל מי שהגיע לאזכרה וגם לפעילות שכללה השנה ביקור בישוב שיזף ופעילות "חץ
וקשת" ויצירה.
למארגנים ,למארחים במועדון ובפיקניק (לאה שורק ,יהודית זכאי ,חנה גרג'י) ,לאודי
זילברשטיין ועדי בבאי על ההגברה וההקראות בבית הקברות.
וגם לכל אלה שזכרו את אילון ,בין אם היו כאן פיזית או לא....
ממשפחת פרייליך
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עמ' 6

ועדת חינוך
מזה כשלושה חודשים פועלת ועדת חינוך בהרכבה
החדש ותחת שרביטו של היו"ר הנבחר והעשייה היא
רבה .הועדה דנה בכל ענייני ונושאי החינוך שעולים
לפניה .מנסה לתת מענה בתחומים העקרוניים
והמקצועיים לשני חלקי המערכת  -חינוך גיל רך
שבמסגרתו נמצאים הילדים מגיל שלושה חודשים ועד
סיום גן חובה ,והחינוך הבלתי פורמלי אליו מגיעים
ילדינו החל מכיתה א' ועד לסוף י"ב.
את החינוך הבלתי פורמלי מנהלת טלי גולדמן ,אשר נכנסה לתפקידה קצת לפני תחילת
החופש הגדול והצליחה ,בעזרת הצוותים ,לתכנן את הפעילויות ולהביא אותן לידי
ביצוע לשמחת הילדים ולרווחת ההורים ,ועל כך  -תודה לטלי ולכל המדריכים.
במקביל ,יש לסיים ולבנות את הצוותים לשנה הבאה שממש עוד מעט תהיה כבר כאן.
בגיל הרך סיימה את תפקידה עלי (עליזה) וורבלוף מקיבוץ חולית שניהלה את המערכת
לאורך כשנה וחצי והביאה אותה להתנהלות תקינה וליציבות וזאת תוך כדי הגדלתה.
הגידול במספר הילדים הוא לא רק בזכות הגברת הפריון של בנינו ותושבינו אלא גם
הו דות להצטרפותם של ילדי הישוב שיזף לגנים ולבתי הילדים.
את מקומה של עלי תמלא בינתיים ציפי זריז שהתנדבה למשימה עד שימצא המנהל/ת
הבא/ה לגיל הרך .זה המקום להודות לעלי על מילוי תפקידה ועל המאמצים שעשתה
לקיומה של מערכת חינוך טובה ויציבה ולציפי על ההירתמות למילוי התפקיד בתקופת
הגישור.
אני מאחל לילדים ולהורים ולכל הצוות החינוכי המשך חופשה שקטה וקרירה ומקווה
שבכוחות משותפים נעלה את החינוך על דרך המלך ונדע להביאו למקומו הראוי.
גלעד.
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עמ' 7

דוני ,נויה ,קורל ושמחה-איך הגיעו לכאן ומה הן עושות כאן
גרעין אודם -מי אנחנו?
הכרנו בצבא .קורל ונויה עשו שנת שירות בחברה למתנ"סים ודוני מכינה ביפו .התגייסנו
ב  12.12.12-לקורס מ"כיות של חצי שנה .במהלך הקורס התיידדנו וכשהגיע הרגע להיפרד
גילנו ששיבצו אותנו בדיוק באותו בסיס -בדיוק באותה פלוגה!
שירתנו כמפקדות בפלוגת להבה במחנה אלון -פלוגה של עולות חדשות שרובן ככולן לא
יודעות עברית .עשינו חיים עד השמיים למרות שקיבלנו שלוש שעות שינה בלילה .היה
לנו כל כך כיף ביחד שדוני הצטרפה לגרעין של נויה וקורל וכך יצאנו לפרק המשימה.
אולי אתם לא יודעים אבל חלק מלהיות גרעין נח"ל זה לבצע משימה לאומית :זאת
אומר ת לשרת את הציבור בפריפריה .אז קיבלנו דירה מהצבא בלב ירושלים והתנדבנו עם
נוער בסיכון ועוד .כמובן שלא היינו רק שלוש היו אתנו בנות נוספות וכל אחת מאתנו
התנדבה במקום אחר.
איך הגענו למשאבי שדה?
אחרי שהכול נגמר החלטנו הארבע (גם שמחה) לעבוד עבודה מעודפת ביחד .רצינו דרום
כי אנחנו אוהבות את הדרום ,את הנופים והשקט.
כך קרה שאיגדנו רשימה של כל הקיבוצים בדרום והתקשרנו לכל אחד ואחד לשאול
האם יש עבודה לארבעתנו .לאחר התלבטויות רבות הגענו למסקנה שמשאבי שדה הוא
המתאים ביותר והגענו .דוני ונויה עובדות בחדר האוכל ואילו קורל עובדת בבריכה.
אנחנו אוהבות לנגן לקשקש ולגלף בעץ ולבלות זמן עם רג'ינה הכלבה שלנו .מה שאנחנו
הכי אוהבות בקיבוץ זה יואל.

עמ' 8
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שיר לזכר דבורה סגל ז"ל שהוקרא אתמול באזכרה
כתבתי את השיר ליום הזיכרון השני לדבורה בלומברג-סגל .לאחר שקיבלתי מחברה
משותפת שלנו את השיר שכתב המשורר יהודה עמיחי לזכר חברת ילדות – רות .לפני
שבועיים ביקרתי עם אחי נדב באזור ביר עסלוג' ונזכרתי איך היינו הולכות לשם
ובחזרה לבדנו ,לפעמים יחפות ,מדלגות על החו ל החם ,מתקדמות מצל אל צל .דבורה
נפטרה באמצע הקיץ ונקברה במחצית הדרך ,בנוף שכל כך אהבה .יהי זכרה ברוך.
שלומית תמרי -אבריאל

הקיץ רותח על החול החם.
אלי את חוזרת
באמצע היום,
זיכרון של ילדה יחפה על החול
שהרחיקה מדי ועכשיו איך תחזור?
כי היית לי עדה ממש כמו אחות,

*
עכשיו חיוכך
צרוב כתמונה,

לרגעי צפייה ארוכים של ילדות

אוי דבורה ,דבורה ,דבורה,

יחד היתמרנו את עוצמת הדמעות

"את שהיית לי כל כך יקרה,

לחיוך שהבשיל,

ושני הענקים,

שידע לנחם

יתגדל ויתקדש,

להיות שם,

הם ששומרים עלייך,

עבור מעגל מתרחב.

במקום שני הענקים
יברכך וישמרך,

*

שלא שמרו על חייך*".

הקיץ רותח יותר מתמיד
לאן זה מוביל?
את היית שואלת.
שואלת לא כמתריסה
אלא כמחפשת הבנה,
כשותפה לעשייה.
כי מבטך היה רחב דיו
כדי לכלול בו גם חיפושית ביגיעתה.

* .בעקבות יהודה עמיחי.
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זה קרה החודש
ב,1948-
והשפיע על חברי
גרעין גינוסר
ועל משאבי שדה

עמ' 9
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עמ' 10

חם .מה זה חם? חם מאד .טמפרטורות השיא הגיעו אף ל44-
מעלות בצל והצרה היא ש גם חם בלילות ,והלחות!? זה נגב זה!!!.
מה שברור ש המזגנים עובדים קשה והבריכה מתמלאת בהמון אורחים מהכפר נופש.
רונית בן טל לא מפסיקה ואפילו ממשיכה במרץ לארגן פעילויות שונות ,כבר
פעמיים בשבועיים האחרונים התקיימה רחצה לילית בבריכה להנאת הקהל
המותש מהחום .ואף אירגנה בשישי האחרון ברחבת המועדון את ההופעה
של זמר חדש ,דותן מלאך ,ששילב וידאו קליפים עם שיריו ובין לבין סיפר על דרכו כזמר
מתחיל .על ההגברה ניצח רן ועל הקרנת הסרטונים גילי .הקהל התרווח על כורסאות
המועדון ונהנה מהשירה האווירה והפיצוחים .כל הכבוד !!!
תלתון ד -ו נסע למחנה שלושה ימים של תנועת המושבים ברמת הגולן ,בתוכנית היו
אמורים ללכת ב נחל עמוד לבנות מחנה ביום השני ובשלישי לטייל בבריכת המשושים.
מאחר שהמחנה התקיים בימים בהם הטמפרטורות טיפסו ל  37-מעלות בצל ולא ירדו,
התוכנית השתנתה .תחילה בילו במוזיאון המרציפן טיילו בנחל עמוד במסלול מקוצר
מאד ,עם הקפדה על שתיה מרובה .בערב במחנה היה כל כך חם ,שאסור אפילו היה
לשחק תופסת .ואז גם הוחלט לקצר את המחנה ביום .ביום השני הם יצאו לתל -לדן
לשכשך במים ולסיום רק ילדי רמת נגב המשיכו לשיט בקייקים ובערב חזרו הביתה
רטובים ומרוצים.
השבוע הילדים מ-א' ועד ו' יצאו לשחק בבאולינג בבאר שבע והתכבדו בפיצה ,כך
החופש מתקדם לו להנאתם של הילדים.
הוותיקים הרימו כוסית לחגיגת ימי הולדת לאלו שנולדו בחודשים האחרונים (רק לפני
הרבה עשורים) .אחר חזו בסרט בשם לס ש נעשה בהשראת הסיפור של האחיינית של
רונית שהיא גם בת דודה של הבימאית -עינת אמסלם (גם היא אחיינית של רונית)
הסרט והשיחה עם עינת היו מרגשים .במפגש נוסף שמעו מאייל אלכסנדר על ביקור
בתקופת המהומות במצרים שהובילו בסוף לנפילת מובארק.
מזל טוב להילה ואורן ענבר להולדת בתם ,אחות לתלמה ,ונכדה לפרידה ויעקב.

