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שלום כיתה א'-שכבת ארז

ברכות לעולים לכיתה א'
מעיין ברקוביץ ,הילה פרסי ,גל עצמון,
אריאל רדין ,ניב מוסאי ועומרי אבריאל.
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עמ' 2

מה בעלון:
על סדר היום /....עדי בבאי
מהגיל הרך באהבה /פנינה פרץ יסעור (מנהלת הגיל
הרך הנכנסת)
אתמול ביקרה אצלי הגננת הראשונה של הגן ,המנון
גן רותם ושנה חדשה בגן הדס /טובל'ה אבריאל
קטע מתוך הספר "כל מה שאני צריך לדעת ,כבר
למדתי בגן"  /רוברט פולגום
לאביב שלנו /שכבת לוטם
ברכת הפרידה של ההורים לאביב
קלאודיה מספרד (אחת מתלמידות קיבוצימר)
תגובה ל"דוח מועדת ביקורת" /שרית בן טל
זה מרגיז אותי /טובל'ה אבריאל
מהנעשה בישובנו
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עמ' 3

על סדר היום .....
החופש תם השגרה חוזרת  ,...החלה שנת הלימודים ,הימים מתקצרים ,החצב מבשר את בוא
הסתיו .ימים חולפים עוברים ועדיין אין תשובה – מי יחליף אותי.
עברו כבר  4חודשים ,הבטחתי לעצמי לסיים בסוף שבוע זה .אך אין למי למסור את
המפתחות.....
אומרים שהדבר הכי יציב זו "אי היציבות" וזו המציאות שבה אני נמצאת.

במזכירות
 הוחלט ,יוקם צוות שיטפל בנושא שכר לשכירים וליווי עובדי חוץ.
 התקיים דיון בנושא לימודים .ועדת מש"א אחראית להכין הצעה לשינוי שיטת בחירת
היוצאים ללימודים.
 לאחר הארכה של יומיים נוספים ,הועדה לא מצאה חברים לאיוש תפקיד המזכיר
והחזירה את המנדט למזכירות .לפיכך ,באישור האספה נמשיך לחפש מזכיר חיצוני.
 למרות שאושר תקציב נוסף כדי לפתור את בעיות האינטרנט .עדיין יש בעיות.
 המזכירות שמעה מפי פרלה התמחירנית ,דו"ח חצי שנתי וממוני שייצג את דניאל דו"ח
מקורות ושימושים .בסך הכל עומדים בתוכנית.
 סוף סוף סיימנו לעבור על תקנון הסיעודי .מקווה שבמהרה יתקיים דיון באספה.
מסרה עדי בבאי
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עמ' 4

מהגיל הרך באהבה
שנת הלימודים תשע"ו יצאה לדרך....
"פיתחו את השער פתחוהו רחב עבור תעבור בו שרשרת זהב"...
בשערי בית התינוקות "פשוש" נכנסו חמישה תינוקות
ואנחנו במגמת צמיחה...
בשערי הגנון "סיגלון" נכנסו שניים-עשר פעוטים .
בשערי גן רותם נכנסו שמונה-עשר ילדים.
ובשערי גן הדס נכנסו שלושים ילדים.
סה"כ שישים וחמישה ילדים ,כן ירבו!
במהלך ימי ההיערכויות עמלו הצוותים על ניקיון הבתים והכנתם לקראת בואם של הילדים,
הבתים שופצו אבזרו והתחדשו במשחקים חדשים ,החצרות עברו מתיחת פנים ועוברי אורח
חדי עין ודמיון יכולים לראות בעיני רוחם את הילדים בפעולה במשחקם הסוציו דרמטי
מפליגים לעולמות קסומים לגלות בהם את עצמם...
כל זה לא היה קורה לולא שורה של אנשי מקצוע שהתברכה בהם קהילת משאבי שדה ,אני
רוצה להודות בשמי ובשם הצוותים לשילה מהבניין ,לאלי ומאיר מהאחזקה ,לרני מהנגרייה
ולבועז מהנוי על מאור הפנים והשירות המקצועי והאדיב .יישר כח!
תודות גם לבני הנעורים שהתייצבו לכל קריאה הלכו ובאו ,סחבו ,הוציאו ונתנו יד וכתף
בשמחה.
אני רוצה להודות ולחזק את ידי הצוות היקר שנמצא בשטח להורים ולילדים מכיל ,מחבק
ומנחם בימים ראשונים טעוני רגש אלה.
אני מאחלת לכל הילדים המקסימים מהתינוקות ועד הגן הבוגר קליטה קלה ומהירה ,שנה
מעניינת ,מאתגרת ומצמיחה שנה בה תבואו כל בוקר בשמחה ותרגישו שאתם אהובים
ונפלאים.
אני מאחלת לכם ההורים פרידות קלות בבוקר ,שנצליח לטעת בכם את הביטחון שהיקר לכם
מכל נמצא בידיים נאמנות ,אוהבות ומקצועיות.
תודה לעלי המנהלת היוצאת שעשתה עבודה נהדרת ונתנה לי נקודת פתיחה טובה.
תודה לציפי זריז שמלווה את כניסתי באהבה ובמסירות רבה.
תודות לילנה ממשאבי אנוש ,לגלעד בן טל יו"ר ועדת חינוך ולעוד הרבה אנשים טובים בדרך...
אני מאחלת לכולנו שנה טובה עם שיתופי פעולה טובים.
אני מאחלת לכל קהילת משאבי שדה שנה טובה ומי ייתן ומערכת הגיל הרך שלכם ,אותה אתם
מפקידים בידיי תהיה לכם מקור לגאווה!
נתראה בשבילים...
פנינה פרץ יסעור (חברת קיבוץ רביבים) מנהלת הגיל הרך הנכנסת.
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עמ' 5

שנה חדשה בגן הדס
חזרה אלינו שולי ארליך אחרי שנת שבתון וכבר רואים את ההבדל .הגן מצוחצח מסודר
ומזמין ,והחצר מסודרת.
בבקשה לא להיכנס לחצר כשהגן לא פעיל!!!
גננת מחליפה שי ענבר (אסא) ,שתהיה בשאר הימים כמטפלת .שותפה נוספת
אריאלה ,שניסיונה כמטפלת רב שנים ,ומצטרפת גם קורין שעבדה כבר חלקית בגננו .בגן הדס
יהיו השנה  30ילדים מגיל  3ועד גיל  .6אני עדיין ממשיכה לפתוח את הגן בבוקר ,ובספרית
ילדים לתת שעת סיפור ולדאוג לרכישת ספרים חדשים.
תודה למשולם וליפה שותפים נאמנים לקטלוג הספרים ולפתיחת הספרייה שתהיה לכולנו
שנה מלאת עניין.

אתמול ביקרה אצלי הגננת
הראשונה של הגן
לפני שבוע ביקרה אצלי הגננת הראשונה
במשאבי שדה .שושנה מנסבך שהייתה בזמן
ההוא גם חברה בקיבוץ .בביקור משותף אצל
זלדה ,שלפה זלדה תמונה שהתפרסמה בעלון
הקיבוץ ,ואמרה שהתמונה הזאת יקרה לה כי
מופיע בה נמרוד בנה ז"ל בהיותו בגן הילדים
ואת שושנה מופיעה בה כגננת ,כך אומרת
זלדה.
התמונה היקרה לזלדה עוררה בי את הרצון
לספר על תולדות גן הילדים במשאבי שדה.
בראשית היה רק ילד אחד ,יוסי בן נון ,הצורך
לארגן לו חברה הביא את זלדה שהייתה
מרכזת ועדת קליטה בקיבוץ לחפש משפחות עם ילדים בגילו.
מספרת זלדה :נסעתי למעברה ליד לוד והבאתי משפחה עם שני ילדים מתאימים לגילו
משפחת מחלוף.
מוסיפה שושנה :לגן הראשון הגיע גם חמי כהן שהיה קודם ברביבים ,חיה שכטר ז"ל ואחיה
בני.
הגן הכיל ילדים מגיל  3עד  ,7הדגש היה גן מעורב רב גילאים הבנוי על מסורת של בית .בית
מגורים לכל שעות היממה .ישנים ,אוכלים ,משחקים ,נחים ולהורים הולכים ל 3-שעות אחה"צ
כי ארוחת הערב מחכה בגן (הגננות עבדו קשה מההקמה ועד ההשכבה).
המשך...
.

עמ' 6
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מוסיפה זלדה :כשבקרתי אצל ד"ר להימן אמר לי :יש לי כאן אשה מאד אינטליגנטית ולה שני
בנים בבקשה תקלטו אותם אצלכם בקיבוץ .וכך הגיעה אסתר שפירא עם בניה מלך ובני.
מסורת קליטת ילדי חוץ נמשכה כדי לעבות את כתות הלימוד .זאת כל עוד היתה לינה
משותפת .כמעט לכל משפחה נוספו ילדים שבאו דרך מסגרות "רחה -פרייר" ועליית הנוער אך
גם בצורה פרטית.
הגן הראשון שלנו היה גן רותם ולו חיברה שושנה המנון .הגן טיפח גן ירק ,פינת חי ,הדגיר
אפרוחים .שרו אותו בכניסת הקטנים בני ה 3-לגן וביציאת הבוגרים בני ה.7-

המנון גן רותם
התכירו התדעו פה מי בגן
פה עובדים ומשחקים גדול וגם קטן.
בן שלוש אני גדול אך הכל איני יכול
בן השבע לי ספר אך אגדל מהר.
בחצר פינה עם קרש ומסמר
במחסן צינור דלי ומעדר.
ערוגות עם ירקות ובלול תרנגולות
כך תגדל פה הקטן ברותם זה הגן.
בן שלוש אני גדול אך הכל איני יכול

אם ציירת אם כיירת לי הקשב
הסתכל סביב סביב היטב היטב
עוד שנה פה תעבור לקטנים גם תעזור
כך תגדל פה הקטן ברותם זה הגן
בן שלוש אני גדול אך הכל איני יכול
בן השבע לי ספר איך אגדל מהר.

ובבית יש פינה מאד אהובה
שם תאכל תישן לה הבובה
מרפאה יש לבובות וארמון מקוביות
בן שלוש אני גדול אך הכל איני יכול

גננות בעבר ובהווה במשק
זריז ציפי 37 ,שנים גננת ועדיין במקצוע
חנוך רחל ,יונקמן חבי ושלו עירית ממשיכות כמורות
לביב דליה במפעל
פרחי רחל ממשיכה בחינוך
בן חיים דבורה ,המשיכה בביה"ס
פלג אסתר וקדם רבקה המשיכו כמורות

רשמה טובה אבריאל
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עמ' 7

קטע מתוך הספר "כל מה שאני צריך לדעת ,כבר למדתי
בגן" /רוברט פולגום
"כל מה שאני באמת צריך לדעת לגביי איך לחיות ומה לעשות וכיצד להתנהג ,למדתי בגן
הילדים .החכמה אינה נמצאת על פסגתה של גבעת האוניברסיטה ,אלא דווקא בארגז החול
בגן .אלה הדברים שלמדתי:
שתפו את החברים בכל.
שחקו בצורה הוגנת.
אל תכו אנשים.
החזירו את הדברים למקומם.
סדרו את הבלגן שלכם.
אל תיקחו דברים שאינם שלכם.
אמרו סליחה אם פגעתם במישהו.
רחצו ידיים לפני האוכל.
הורידו את המים בשירותים.
עוגיות פריכות וחלב קר יעשו לכם טוב.
הקפידו לחיות חיים מאוזנים -ללמוד קצת,לחשוב קצת ,לצייר ,לשיר ,לרקוד ,לשחק ולעבוד
כל יום קצת.
שכבו לנוח כל יום בצהרים.
בצאתכם לעולם היזהרו ממכוניות ,החזיקו ידיים והישארו יחד
היו מודעים לדברים הנפלאים .זכרו את הזרע הקטן של מצע הכותנה :השורשים מעמיקים,
הצמח גדל מעלה ,ואיש אינו יודע בדיוק כיצד או מדוע ,אבל כולנו כאלה.
דגי זהב ,אוגרים ועכברים לבנים ,ואפילו הזרע הקטן בצלוחית -כולם מתים .כך גם אנחנו.
ואז ,זכרו את ספרי הילדים ,את אחת המילים הראשונות שלמדתם -המילה הגדולה מכולן-
להסתכל .כל שעליכם לדעת נמצא איפשהו ברשימה הזאת .כללי הברזל ,אהבה ,היגיינה
בסיסית .אקולוגיה ,פוליטיקה ,שוויון וחיים משותפים.
קחו כל אחד מהפרטים האלה והרחיבו אותו למונחים מתוחכמים של מבוגרים ,ישמו אותו
על חיי המשפחה שלכם ,בעבודה ,בממשלה או בעולם -ותראו שהכל עדיין נכון וברור ויציב.
שערו בנפשכם איזה עולם טוב יותר יכול היה להיות ,אילו כולנו -העולם כולו -היינו
מקבלים עוגיות וחלב כל יום אחר הצהרים ,ואז נשכבים לנוח ,עם השמיכות שלנו .אילו לכל
הממשלות הייתה מדיניות בסיסית להחזיר תמיד את הדברים למקום ולסדר את הבלגן
שלהם.
וזה עדיין נכון ,ולא משנה בני כמה אתם -בצאתכם לעולם ,כדאי להחזיק ידיים ולהישאר
יחד"!
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פרידה מהמדריכה אביב חת ,שרכזה את הנעורים הצעירים ב 3-שנים אחרונות.

לאביב שלנו
אביב המדריכה גם יפה גם חתיכה
אותך אנחנו מכירים שלוש שנים
עברנו מלא חוויות ודברים מדהימים
אחרי תקופה טיפה לא פשוטה
למדנו שיש על מי לסמוך
שיהיה מישהו שבנו יתמוך
שיהיה אפשר לשפוך את הלב גם אם זה
לפעמים קצת כואב !
כשבאנו לזוגון והסתכלנו סביב
הבנו שהכל בזכות אביב.
להיות מדריכה בזוגון ובתנועה
זה דורש ים של סבלנות והשקעה
להיות מדריכה בזוגון ובתנועה
זה אומר להיות תמיד זמינה
להיות מדריכה זה פשוט מהנשמה !
תודה על שלוש שנים נפלאות שבהם תמיד
היית בשבילנו – תמכת ,עזרת ,הצחקת ושמחת.
אנו רוצים לאחל לך המון הצלחה בתפקיד
החדש ושתהני כמובן.
תשמרי על קשר ונפגש בשמחות.
אוהבים המון.
שכבת לוטם משאבי שדה

עמ' 8
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עמ' 9
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עמ' 10

תגובה ל"דוח מועדת ביקורת"
בכתבה בעלון האחרון כתב דוד ונונו שבכלבו לא נעשה שום שינוי בהתנהלות בעקבות דוח
המבקרת .
לידיעת החברים – נעשו שינויים רבים בכלבו ,גם בהתאם להמלצות המבקרת ובהתאם
להתחיבות באסיפה שדנה בדוח וגם במטרה לשפר וליעל את הפעילות והשרות.
מדהים שדודו ונונו ,כמרכז ועדת ביקורת מעז לכתוב כך בעלון ,ואין זו פעם ראשונה! מבלי
שהוא או כל חבר אחר מועדת ביקורת ברר איתי אפילו פעם אחת אם נעשה ומה נעשה בכלבו.
התנהגות לא ראויה זו שכאמור חוזרת על עצמה כמה פעמים מונעת מסיבה אחת ויחידה:
רדיפה אישית שאין לי מושג ממה היא נובעת ,אך אין לי ספק שאין לה מקום בתרבות הניהול
שלנו.
נקבעו בעבר מספר פגישות עם המזכירות לדיון בנושא דוח המבקרת בכלבו ואת שניהם ונונו
ביטל !!
נראה לי שכלל הציבור המשתמש בשרותי הכלבו רואה ונהנה מהמאמצים הרבים הנעשים כדי
לתת שרות ומוצרים טובים .בנוסף אשמח לתת לחברים דוח מפורט על הנעשה ,לפי כל סעיפי
המבקרת ,באסיפה אותה אני מבקשת מזה זמן רב.
אני חושבת שדודו ונונו בהיותו מרכז ועדת ביקורת מונע מנקמנות אישית ולכן אינו ראוי לכהן
בוועדה חשובה כמו ועדת ביקורת ומציעה לחברי משאבי שדה להדיח אותו מתפקידו.
להתראות באסיפה
שרית בן טל ,מנהלת הכלבו

זה מרגיז אותי
הצעה שלא התקבלה :עברתי על רשימת הפנסיונרים בקיבוץ ,הורדתי את אלה שמוגבלים
בריאותית הגעתי ל 40-איש הכפלתי ב ₪ 350-הגעתי לסכום  .₪ 14,000נוריד את יתרת
הזכות שנשארה מהשנה הקודמת בסך  ₪1,800נקבל  .₪ 12,200הסכום הזה מאפשר לכל מי
שרוצה ללמוד מהפנסיונרים ללמוד בלימודי המועצה ביום חמישי בבוקר .מי שירצה ללמוד
במקום אחר יקבל זכות באותו הסכום .הצעתי את הרעיון לפני שנה למזכיר ולמנהלת משאבי
אנוש ,זה במקום התקציב שעמד לרשות הוותיקים שניצלו אותו רק  4או  5אנשים.
כזכור רוב הפנסיונרים תורמים שעות עבודה :במפעל ,בספריית ילדים ,במתפרה ,במחסן
הבגדים ,בספרית חברים ,בגן ,ובנוי בעלות של  12%משכר המינימום שזה קצת יותר מ3-
שקלים לשעה  .לכן זאת צרות עין בעיני שההצעה לא עברה במזכירות .בדקתי .אף פעם לא
זוכו הפנסיונרים בתקציב לימודים בתקציבם האישי כפי שהייתה סברה שכזאת
מקווה לתיקון העוול .אחת שאיכפת לה ,טובל'ה
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קלאודיה מספרד (אחת מתלמידות קיבוצימר)
סיימה זה עתה קורס עברית של חודשיים
אנחנו גאים לפרסם את המכתב שהשאירה עבורנו..

ליעקב בן חיים והמשפחה
משתתפים בצערך על מותו של
אחיך שלמה בן חיים ז"ל
בית משאבי שדה

עמ' 11
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עמ' 12

החופש עבר ונגמר .הילדים שוב חזרו לכיתות וההורים בינתיים מרוצים ששוב אפשר להחזיר
את הסדר לבית .כמובן אי אפשר לשכוח את החום שלאט לאט מתחיל לרדת ושעות האור
שמתחילות להתקצר.
שבוע שעבר הופיעה אצלנו רינת  -במופע חיים במסכות .הופיעה בפני הוותיקים אחרי
הצהריים ובערב בפני הציבור הרחב .המופע היה מבדר והקהל השתתף ותרם את חלקו .בפרט
בין הוותיקים היו הפתעות מאד מוצלחות.
ילדי כיתות ז' ח' חידשו את צבע הקירות הפנימי בגלריית הגבעה כדי שהתערוכות תהיינה
במקום נקי ומכובד.
במועדון התקיים קונצרט לשני כינורות .שתי עולות חדשות שנמצאות אחת אצלנו בקיבוצימר
והשניה ברביבים הופיעו אצלנו כתרומה על היחס הטוב לו זכו ברביבים ואצלנו .שתיהן
מנגנות על כינור בצורה מרשימה ,מריאנה וסילבה מרביבים היא כנרית מפורסמת שבאה
מסנט-פטרבורג .בשנים האחרונות שימשה כמורה במדריד ולפני כמה חודשים החליטה לעלות
לארץ ,הנגב מצא חן בעיניה .השנייה ,ואינה ודורבה מקיבוצימר .ההופעה שלהם הייתה חוויה
לכל אלה שהגיעו .מחיאות הכפיים היו לאורך כל ההופעה ובעיקר לקראת הסוף.
בשבוע שעבר יצאו ילדים מכיתה ב'-ו' לטיול של יומיים לצפון .ביום הראשון טיילו בנחל
הקיבוצים ואחר כך שחו בכינרת ולבסוף ישנו בקמפינג ביבניאל ונהנו ממתקנים עתיקים
במקצת .למחרת נסעו לרפטינג בירדן ולקינוח שטו על סוסוני ים -חוויה נהדרת .היה טיול
נהדר ורטוב מאד ,ממש כמו שצריך במזג אוויר חם שליווה אותנו החודש.
לסיכום הקייטנה אפשר באמת רק לשבח את מדריכים ואת טלי מרכזת החינוך הבלתי פורמלי
על קייטנה מהנה .כל הכבוד!!!
השבוע לפני שחזרו הילדים ללימודים נוצל בגנים להתארגנות וכל ההורים חיפשו בזמן זה את
הבייביסיטר האולטימטיבי שהוא כמובן הסבים והסבתות .בזוגנים התארגנו מהר יותר ,ותוך
שלושה ימים חזרו במרץ לפעילות ולתהלכי התגבשות עם חברים הצעירים יותר שרק הגיעו.
מזל-טוב ולתמיר ונטליה להולדת הבן הבכור ,שהקדים קצת ,נכד לציפי וצבי אלמוג.
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עמ' 13

מזל-טוב לחן ואהרון לאלוז להולדת הבן אח לעומר ,נכד לאורלי פרנק ואודי זילברשטיין.
בפגישת הוותיקים השבוע שמעו את גלעד בן-טל בנושא קולנוע כהיסטוריה .השיחה לוותה
בהדגמות מסרטים והוותיקים נהנו.
משתתפים בצער יעקב בן-חיים ומשפחתו במות האח שלמה ז"ל
שנת הלימודים החדשה נפתחה! התקיים טכס רק לילדים העולים לכיתה א' עם הוריהם
הנרגשים .השנה בבית ספר משאבים  500תלמידים .ברכות לכולם שיהיה בהצלחה!!
ביום רביעי השבוע בהתכנסות הוותיקים השבועית הייתה הופעה של קבוצת "צלילים"
שביצעה שירים בשפות שונות ובמנגינות שונות שחלקן גם היו מוכרות לקהל הנוכחים ,שהגיב
במחיאות כפיים סוערות ובבקשת הדרן.

שבת שלום

