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  רמה מסינגר/ טוב כזה

 

 עצור הכל, תקפיא בשבילי את הרגע 

 עמדו סופות, עצרו יצורי הים 

 טוב מזה לא יהיה לי אף פעם 

 טוב כזה שוב לא יחזור לעולם. 

 

 תיקח אותי לעיר חדשה, לא נודעת 

 תשאיר אותי עד סוף הימים במדבר 

 עצור הכל, לפני שהשמש גוועת 

 עצור הכל עכשיו כשעדיין אפשר. 

 

 אני ממשיך, עלי לשים פעמי 

 ממשיך מכאן, הרוח בעקביי 

 ואין לי זמן אחר, רק זה שממהר 

 אני ממשיך, תדביקי את צעדיי. 

 

 תפסיק הכל, עצור בשבילי את הרוח 

 נמכור הכל ביום ובלילה נברח 

 קח אותי רחוק למקום בטוח 

 קח אותי למקום שהאל כבר שכח. 

 

   אני ממשיך...

 

 2016 ינואר 15◄תשע"ו  שבט ה' ◄ 2149◄מבין משאבים
 

http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=7870&lang=1
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 מה בעלון:
ענת מאור /פתיחה ממזכירת הקיבוץ מילות  

 1/2016אסיפת חברים מס' 

2016-2020 משאבי שדה -הצעה לחזון וליעדים   

 רשימת בעלי התפקידים והוועדות הפועלות בקיבוץ

 / נעמי בן סעידליולדות ארוחות

 בסיבוב/ אילן בן טל

 אמא/ יואל גוטליב 

 /עדי בבאימרגלית

 מהגיל הרך באהבה/פנינה פרץ יסעור

 תערוכה של ליאת גרליץ/חנה גרג'י-היער הקסום

 / טובה אבריאלמהנעשה בספרית ילדיםטיול  חורף ו

/ עדכונים בנושא הביטחון השוטף ביישובנו ובסביבת המועצה

 עדו גולדסמן)רב"ש(

 איפה הקלנועית? / משולם סיקרון

 מהנעשה בישובנו/ משולם סיקרון ונגה פרסי
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 הקיבוץ, ענת מאורמילות פתיחה ממזכירת 
 

על האמון שניתן לי בבחירתי ועל קבלת הפנים החמה. אני מקווה  להודותראשית, ברצוני 

 לשיתוף פעולה מוצלח ופורה.

. השבוע התחלתי בתפקידי כמזכירה ומנהלת קהילה, ואני רוצה להודות לעדי בבאי תודות

 ואמיר ברקוביץ על מילוי המקום בתקופת המעבר הלא קצרה.

 מהרבה פעילויות ענפות, השקעת החברים/ותאני שמחה  לציין שאני מתרשמת  חיוביות.

, ואני רואה לי כזכות להמשיך לטפחם. כמובן שבמקביל, ונוהלים פוריים במשאבי שדה

 התפקיד מכיל גם צורך בעמידה על קיום הנורמות ופתרון מחלוקות.

 
, לקיבוץ חזון ותוכנית עבודהת לעצב . במקביל לשוטף, אני מעריכה שיש חשיבוחזון משותף

ולהתפנות גם ליעדים ארוכי הטווח. התחלנו לגבש את החזון עם חברי המזכירות וכמובן 

שנשתף את החברים במידע, חשיבה והכרעות. החזון מוצג בתמצית בדף לאסיפה )ראה בעמוד 

צגת(. לאחר סדר )במ 19.00ב  20.1באסיפת החברים הקרובה, יום רביעי הקרוב, הבא(, ויוצג 

 היום לאסיפה מופיעה רשימת הוועדות.                                                          

 אשמח שמירב החברים/ות ייקחו חלק באסיפה זו ובכל הבאות אחריה!  

 וכן, אשתדל להקפיד על מידע בעלון ושקיפות, אך אין תחליף לקשר ושיח ישיר!

 

כפי שהצגתי בתפיסתי את תפקידי מזכירת הקיבוץ, אחד הדברים  החברים/ות.היכרות עם 

אני מאמינה  להכיר אישית את חברי הקיבוץ.החשובים לי בחצי השנה הראשונה הוא 

שהאיזון בין האדם במרכז לבין חוסן הקהילה, הוא השילוב המוצלח. אשמח שהחברים יתאמו 

חברים,  30ו ישירות עימי. עד כה נפגשתי עם כ עימי מפגש בביתם או במזכירות, דרך יפה, א

 וזה מעניין ומסייע לעמוד על הייחודיות של משאבי שדה והמגוון האנושי בו.

 

כפי שהוצג ואושר, התפקיד של מזכירה  ומנהלת קהילה הוא בהיקף  מבנה שבוע העבודה שלי.

ימים  4ת כאן של משרה מלאה. רוב התפקיד מתבצע מטבע הדברים במשאבי שדה; אני נמצא

בשבוע; ימי ראשון )יום ארוך עד הערב(, יום שני, יום רביעי )יום ארוך( ויום חמישי. יום נוסף 

)שלישי ו/או שישי( מוקדש לעבודה של קשרי חוץ )בתל אביב בעיקר( ועבודת חשיבה ועריכת 

 חומר מהבית.

  maor@email.kms.org.ilהדואל שלי במשאבי שדה:  ;דרכי הקשר עימי

. כמובן שרצוי לעשות ככל שניתן את 050-5297864והנייד  08-6774713הטלפון בביתי הוא 

המפגשים והתיאומים בימים שאני במשאבי שדה, אך בכל מקרה דחוף, לא להסס להתקשר 

אלי )וכמובן, דאגו נא להשיגני ככל שניתן(. וכן,  שעות הנסיעה שלי למשאבי שדה וממנה 

! הוא הכי מהיר ויעילדורים טלפוניים. וכן, התיאום דרך יפה מתאימות בהחלט לשיחות/סי

 )הנייד שלי מכובה מן הסתם בישיבות(.

mailto:maor@email.kms.org.il
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 1/2016אסיפת חברים מס' 

 20.1.2016ביום רביעי 

 במועדון לחבר – 19.00בשעה 

 נושאים לדיון
 השהיית הפנייה לשנת חופש 

 2016הצגת ההצעה לחזון ויעדים לשנת  

 טיפוח קהילה מוצלחתפעילות הועדות למען  

                                                   ס ע י פ י ם;

 השהיית הפנייה לשנת חופש .1

 עדכון על בקשה לערעור ועל השהיית הפנייה של אודי זילברשטיין לשנת חופש. 

 בצד השני של הדף פירוטראה  – 2016הצגת ההצעה לחזון וליעדים לשנת  .2

 כמרכיב חשוב בטיפוח קהילה פעילה. –הועדות פעילות   .     3

 חשוב לאתר דרך לאשרורן.מוצג בעלון הנוכחי.  –יידוע על רשימת הועדות והרכבן  .א

 חשוב לשאוף להגדיל את מעגל הפעילים/ות בוועדות ובצוותי החגים . .ב

מיסוד פורום רכזי ועדות, כקבוצת למידה וחשיבה )התקיים מפגש ראשון, ונתכנס כל  .ג

 רבעון(.

 אישור המלצת המזכירות להקמת וועדה חדשה; ועדת דיור ומבנים. .ד

 הצגת רכזי ועדות לבחירה )בקלפי(: רכז/ת תרבות, רכז ועדת חברים,  .ה

 יו"ר ועדת ביקורת.ו

 ענת מאור –יושבת ראש                                      
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 2020 - 2016משאבי שדה,  -הצעה לחזון וליעדים  
 

 היעדים המוצעים: 4 

 

 

 

 

 

 

 

           מרגלית אמא של יואל גוטליב תבהלוויידברים שנאמרו 

 (. 2012-)ההחלטה מ  שימוש ברווחים להבטחת עתיד חברי הקיבוץ -המשך יישום היעדים .1

 ₪    5,500השלמת פנסיית המטרה לסכום של .א

 צמצום הפער בדיור. .ב

 לחבר  ₪  75,000-חלוקת "קרן חיים" עד לסכום של כ.ג

  הפרשה לקרנות להבטחת זכויות החברים..ד

 השלמת יעדים אלה, עומדת הלאה כבסיס מחייב ומוצק למחויבות הקיבוץ לחבריו.     
 

 בנים/ות לחברות, וצמיחה דמוגרפיתקליטת .2

 ורצון הקיבוץ בקליטת ,(2013לאור ההתפתחות המשמחת של שובם בפועל של בנים/ות הביתה )מ 

בניו ובצמיחה דמוגרפית; ולנוכח תזוזה המסתמנת במדיניות הממשלה ותמיכת המועצה האזורית 

 מוצע להציב את -( מגרשים לקליטה 265-בקליטה; והבשלת אישור התב"ע של משאבי שדה )כ

 קליטת הבנים/ות והצמיחה הדמוגרפית כיעד מרכזי של הקיבוץ.    

 ת, של צביר1.1.16 -מהחל נעשה צעד חשוב בנידון  :הערה   

 קלטו.ילבנים תושבים שי  משכ"ד  30%               

 

 דיון והכרעה על סוג שיוך בתים ומגרשים .3

והן למען  –)שיתופי/שינוי( נראה שצעד זה חיוני הן לחברי הקיבוץ הנוכחיים, בכל דגם אורחות חיים 

קליטת הבנים/ות והצמיחה. וכן, יש חשיבות להיות ערוכים עם ההחלטה, לחלון ההזדמנויות הצפוי 

 לבחירת הקיבוצים(. צפויה הרחבת האפשרויות הראליות 13.1.16ברמ"י )ב 

 נוצרו תנאים לחידוש הטיפול בנושא. –שיוך נכסים יצרניים  

 

  קהילה פעילה ויצירת שיגרה מוצלחת טיפוח.  4

 פעילות ענפה של הוועדות בקיבוץ; קידום התפקוד של רכזי ענפי השירות;  המרקם  החברתי;  

מערכת  קבלת החלטות וביצוע תקינים; שיתוף החברים ושקיפות.                                                              ;תרבות הדיון והמחלוקת

 (, אלא אם2012 -)כפי שהוחלט ב 2020-ערה; הדיון על השינוי ייפתח לאחר תקופת ההכנה, בה

 יעלה צורך אחר כתוצאה מהליכי קליטת הבנים ושיוך המגרשים. 
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 רשימת בעלי התפקידים והוועדות הפועלות בקיבוץ 
 

 אם נשמט שם כלשהו נא לעדכן אותנו. ,אנו מקווים שלא נפלו טעויות ברשימה
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 תזכורת לרכזי ענפי שרות ועזר  

ניתנת בזאת הזדמנות אחרונה  דיון והחלטה.תוכנית ההשקעות עומדת בפני 

 להעביר את הפניות מידית לענת מאור.

 
 בחודש שבט. מופיע נר זיכרון של חודש טבת ,התעלון נדחוצאת המאחר שה      
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ז"ל של מרגלית גוטליב לזכרהדברים שנאמרו   
 כ"ט בטבת תשע"ו (אמא של יואל) 

 אמא

יום זיכרון, התבוננות ושל חגיגה. חוגג את החיים היום הוא יום של עצב ודמעות. זהו גם 

הנפלאים. חיים מספקים ומתגמל של אישה גדולה. של אישה שמחה שראתה את הטוב בכל. 

אישה נדיבה שנתנה מעצמה מבלי לבקש דבר בתמורה. אישה אוהבת שנתנה את כל כולה 

. אישה שמחה לחברים ולמשפחה. אישה אוהבת, אמא גאה, מדריכה ותומכת, סבתא אוהבת

שתמיד הייתה שמחה וחיובית גם ברגעים הקשים ביותר. היו לה חיים קשים, אבל כאשר אף 

אחד לא יכול למצוא משהו להיות שמח היא הייתה מחדירה שמחה באחרים. היא חיה חיים 

קצרים אך מלאים. חיים מלאים בצחוק, בדיחות ואהבה. אישה עם תחושה של שמחה 

 כל הזמן. לם לא פעם, אלאוממה את הרוח של כושר

 אהבה נצחית יואלב                                                                               

 מרגלית

הצגת את עצמך בשמך. מאוד התרגשתי כי שם משפחתי מבית  ,נפגשנו בחדר האוכל של הקבוץ

בייננו התחזק. הספקת ללמוד באולפן המשכנו להיפגש בחדר האוכל והקשר  הורי הוא מרגלית.

לעברית בבאר שבע, מאוד השתדלת לדבר עברית ואני מאוד השתדלתי לדבר אנגלית, ולמרות 

 קשיי השפה הסתדרנו והבנו אחת את השנייה.

החלטה מאוד לא קלה בגילך לעשות עלייה. לשנות מקום, שפה, להשאיר מאחור משפחה, 

אחרת ולהשאיר מאחור הכל, לקחת רק זיכרונות. לצאת לארץ  .ואתרים חברים, מקומות

 להיות בקרבתם. ,עשית מהלך אמיץ ויצאת בעקבות בנך יואל יערה והנכדים

פרת לי על המשפחה המורחבת ישוחחנו, ס ,לאחר האולפן היית זמינה יותר. באת לבקר אותי

רמי קוב" חקנו ב"יעל התקדמות בניית הבית החדש של יואל ויערה ובו יחידת דיור שלך. ש

ואפילו חשבנו להקים קבוצה כדי לשחק באופן קבוע. לאחר שעברתם לגור בטללים הספקתי 

 לבקר אותך בדירתך החדשה, 

למרות בריאותך הלקויה השתדלת לנהל חיים רגילים. לאחרונה מצבך התדרדר, אושפזת בבית 

 י כואבת את לכתך.  עצוב לי ואנ ללא חזור. מאתנוהלכת ו כוחך לא עמד בפני מחלה זו החולים.

 כל המשפחה.משתתפת בצער  .יואל יערה ניתאי מתן ושי ,משתתפת בצערכם

 .נוחי בשלום על משכבך, ותהי נשמתך צרורה בצרור החיים                   

 עדי בבאי                                                                                                       

 

 

 

 

 יואל גוטליב והמשפחה משתתפים בצער 

 עם מות האם מרגלית גוטליב ז"ל

 בית משאבי שדה
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 מהגיל הרך באהבה/פנינה פרץ יסעור

וכבר מתהדרים בהדרים, בפעוטון ובגן רותם נושא הפרדס הגנים פשטו את מחלצות חנוכה 

יצרו ועוד היד  ,רקדו ,דקלמו ,בשיאו הילדים קטפו פירות הדר, מיינו, השוו, טעמו, סחטו , שרו

במהלכו יכינו ריבות וסוכריות. בגן הבוגרים הפעלתנות בשיאה הילדים  ,נטויה למפגש משותף

מנצל כל הזדמנות לפתוח את היריעה ללמידה מגוונת עסוקים ביוזמות, כיבוש ודברת,  והצוות 

ומעמיקה, בעקבות ההצגה "הכבש הששה עשר" הרחיבו את ההיכרות עם יהונתן גפן, האזינו 

לשיריו היפים , שוחחו על נושאים הקרובים לליבם של הילדים ויצרו בעקבות יצירותיו. 

שיח,  -משורר לסופר, מהו דו בהמשך טבעי המשיכו לעסוק בנושא הספר וביררו את ההבדל בין

ומדוע חשוב לקרוא ספרים ? הייתה הסכמה בין הילדים  ש"מרבה ספרים מרבה חכמה" . בין 

ה יום הולדת 'וחוגגים לטובל ,ו בשבט "לבין חוגגים ימי הולדת לילדים, מתארגנים לחורף, לט

 מזל טוב לטובל'ה שלנו שתזכי לעוד שנים רבות וטובות! 82

 ן הרכזת:עדכונים משולח

 -ילדים וצוותים

ונטע דוינסקי המצטרפים  ,גבע ממליה –בבית תינוקות קלטנו שני תינוקות חדשים משיזף 

לנעמי מטללים, הילל וניר ממשאבי שדה וללב וסאשה מבית ראשון במולדת. סך הכל שבעה 

 תינוקות. את בית התינוקות מובילה ביד רמה הדס סבג ומאיה ויאויל לצדה. נאחל קליטה

 טובה למצטרפים והצלחה לקולטים.

את הבית מובילה מירי גיטר מקיבוץ חולית ולצדה עובדות שלי  ,פעוטות 13בפעוטון יש לנו 

 מסיקה  ויהודית חדאד מבאר שבע.

ילדים את הגן מובילה אינה קקון מקיבוץ סופה ולצדה עובדות גל כהן  17בגן רותם יש לנו 

 ודליה פרץ מירוחם.

ילדים , הגננת שלנו שולי ארליך משדה בוקר ולצדה  28גן משרד החינוך  מתחנכים   –בגן הדס 

 עובדות שי ענבר, אריאלה בונקר מבאר שבע וקורין דדון מירוחם.

הילה אלמליח מירוחם, אלה ודשה מבית שני ושלישי במולדת, אליה  –מערך המחליפות שלנו 

 ויאויל ודנה לביב סטודנטיות.

 ויב, מקצועי חרוץ  ויציב. יישר כח!התברכנו בצוות מח

ילדים,  16 -ילדים, משיזף 32ממשאבי שדה  –להלן פילוח יישובי הילדים המתחנכים במערכת 

 2-ילדים ומחוות השחפים 2 -ילדים, מטללים 4-ילדים, מאשלים 9 -מבית ראשון במולדת

 ילדים. כן ירבו! 65ילדים . סה"כ 

 ה והמסחרלמשרד הכלכ

של משאבי שדה כפופה לנוהלי התמ"ת ונמצאת בפיקוחו, הדבר מחייב אותנו  מערכת הגיל הרך

לעמוד בתקני בטיחות של משרד הכלכלה ולעיתים זה מתנגש עם האופי הקיבוצי שאנחנו 

רוצים לשמור ולחנך לאורו. אחד הדברים שמשרד הכלכלה לא מוכן להתפשר לגביו הינה גדר 

חינוכית, גדר ושערים. בימים אלה אנחנו נערכים מטר מסביב לכל יחידה  2המתנשאת לגובה 
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להקים גדר כזאת סביב בית תינוקות, הפעוטון וגן רותם. אני מעריכה שהדבר יהיה קשה 

העובדות בסבסוד ניכר  תאך אין לנו ברירה, הדבר מקנה לנו סמל שמזכה את האימהו ,להכלה

 עבודות. בתשלומי ההורים. תודה רבה לאמיר ולאלי ושילה המקדמים את ה

 תקציב הגיל הרך 

ישנם האומרים כי ליבה של כל קהילה הוא ילדיה, כי חוט החיים של הקהילה עובר דרך 

 הילדים...

אין זה סוד ששנים מערכת הגיל הרך לא מצליחה לשאת את עצמה ואתם כקהילה מסבסדים 

 אותה ביד נדיבה ומאפשרים לנו לספק חינוך איכותי מקצועי ויציב . 

למדתי את הנושא, ובחנתי אפשרויות שונות להתייעלות מבלי  2016הכנת תקציב תוך כדי 

 א וביחס של מבוגר לילדים ביחידות השונות,"לגעת בכ

מקור כזה להתייעלות היה אופן הבאת העובדות מירוחם, עד לא מזמן הוסעו העובדות  במונית 

סיעת הבוקר ומאיר בלטרן בעלות גבוה. היום עושים את ההסעות חברי קיבוץ, אלי כהן את נ

את נסיעת סוף היום. תודה רבה למאיר ואלי ולילנה ואמיר שעזרו לי לקדם את המהלך 

. 2016החסכוני הזה. אמשיך לחפש דרכים להתייעלות במטרה לעמוד בתקציב המתוכנן לשנת 

 ולטלי שעמדו לצדי וספקו לי את כל הנתונים לבניית תקציב ראלי.  תודה רבה לפרלה

 תודות

תודה לסימונה שנפגשה עם הנהלת הגיל הרך לשיחה מצוינת במהלכה הייתה קשובה לצרכים 

 שעלו מצד הצוות, ופתחה לנו ערוץ תקשורת לכל שאלה ובקשה.

תודה רבה לרני זכאי ולרונית בן טל שמושיטים  לי יד טובה ונדיבה בכל צורך וגם בהרמת חג 

 משפחות .ילדים ו -החנוכה באסם לכל המערכת הגיל הרך 

 ותודה רבה מראש על שיתוף הפעולהבקשות 

 ערך יאהורים שמתכוונים להכניס את הרך הנולד בבוא העת מתבקשים לפנות אלי על מנת ש
 בהתאם. 

  .מהגנים מבקשים לא לקחת חפצים וצעצועים מהחצרות 

  .נשמח לקבל לחצרות שלנו חפצים וכל דבר שיצא משמוש 

 
עשתה פעמיה והתקבלה עם הרבה תקוות לימים  2016 סגרה את שעריה ושנת 2015שנת 

 שקטים ובטוחים. אני מברכת ומאחלת לכולנו ימים יפים ושקטים.
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 .ובסביבת המועצה ועדכונים בנושא הביטחון השוטף ביישובנ

בעיקר סובלים ממנו רביבים ורתמים  .המועצה הולך ומחמיר יביישוב םהוונדליזפגעי  .1

 .בסיס יומישסופגים נזקים על 

גם המשטרה הכחולה וגם מג״ב,  .המועצה יביישובפריצה  תניסיונומידי לילה יש  .2

 .ומנסים לתת מענה מהיר באזורמתגברים כוחות 

מעבר לדברים הרגילים, בוצע השבוע שוד בתחנת הדלק במועצה, נתפסו סוחרי סמים והיה 

 .מעניין באופן כללי

שף לאירוע פלילי כגון פריצה, אלימות כזאת או זה המקום לציין שוב, שבמידה ומישהו נח

 בטלפון. 100 -מעבר לדיווח הישיר אליי, חובה להגיש תלונה למשטרת ישראל, דומהאחרת וכ

במידה ולא, צריך לנסוע  במידה ויש סייר באזור, הוא יוכל להיכנס לקיבוץ ולגבות תצהיר. 

בינינו לבין עצמנו, אך לא מגישים  צריך להבין שבמידה ואנחנו רק מתלוננים .למשטרת דימונה

 .תלונה רשמית, מבחינת המשטרה, לא בוצעה עבירה וכך גם היחס

נו מקבלים מידי פעם התראות, כאלה המורכב בארץ, אנח ילאור המצב הביטחונ .3

אני מבקש לדווח  ..ואחרות, ובמידת ולפי הצורך, אנחנו מעלים סיור עם רכב השמירה

 .מוכר שמסתובב בקיבוץ. הערנות של כולנו חשובה מאודלי על כל אדם חשוד, לא 

בשבועות הקרובים אגיש תוכנית השקעות בנושא הביטחון בקיבוץ בעקבות מענק לא  .4

  .מקלטים, גדרות, מצלמות, אחזקת ציוד שוטף וכו׳ .קטן שקיבלנו מהמועצה

לתרום את  מי שמעוניין .לצערי עוד לא גיבשנו בצורה סופית כיתת כוננות של גיבורי על .5

חלקו לטובת ביטחון הקיבוץ, שיצור איתי קשר בהקדם. אם יש מישהו שמעוניין 

  .להתנדב כמה שעות בחודש במתמיד, זה יהיה נהדר וגם פה, צרו איתי קשר

תורנויות השמירה של התושבים בסופי שבוע נקבעת על ידי משאבי אנוש. אני מקבל לא  .6

ה אני ולא הוא וכן הלאה וכן הלאה. אני לא מעט תלונות והערות. לא רוצה לשמור, למ

אחראי על מי צריך לשמור ומי לא. אם יש מישהו שמעוניין לצאת מהרשימה, הוא 

 .מוזמן לפנות לילנה דיומין או למזכירות. בהצלחה

אני זמין רוב הזמן ואם יש מישהו , הערות, בקשות או כל דבר שקשור לביטחון השוטף .7

 .יח להשיג אותי אפשר לפנות גם לישי שאולשפחות מחבב אותי או לא מצל

 .תודה לחיים לובנטל שממשיך ללוות אותי ולתרום את חלקו הגדול לעניין

 שבת שלום, שקטה ובטוחה

 עדו
052-5014626עדו גולדסמן   

050-5070633ישי שאול   
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 טיול  חורף
 

מהטבע שמזמין  ולהנות  לצאת מהבית  וקורצת  שהשמש זורחת  לאן כדאי לטייל בימי החורף 

 פריחות ?

החול שנוצר בתוכה יצרו גב  בהם שכבת הסלע הקשה וסחף בנגב נשארו נרקיסים באזורים 

ולכן  לעציצים  ים נגררים מהסלעים כל המ כשיורדים הגשמים המעטים   ים כמו עציץמלא מ

חב עם . ק"מ מזרחית לקיבוץ לכיוון ירוחם . יש גם בנחל חצץ ליד מר 7יש עציצים בנחל מסעד 

  שהוא בעצם ואדי ליד דימונה . אבל הכמות הרבה נמצאת בנחל מסעד. ובנחל אשלון 

ירדו יותר גשמים בנגב או שהציפורים כאשר בתקופה קדומה יותר אולי  הנרקיסים הגיעו לנגב 

  הזרעים . וגם על ידי  גם על ידי הבצל  כי הנרקיסים מתרבים , הביאו אותם במעופם

מפריחת הנרקיסים .  וכל המשפחה הלכה להתבסם   50בתי יום הולדת  מיכל חגגנו ל השבת  

  מכיתת חצב . מיכל היא הקטנה 

את יואב ואת נדב . הנרקיס פרח  אפשר לשאול  אפשר חלקית גם ברכב  אך להגיע  לפרטים  

וברוח  ביום ובלילה בגשם  פרחי הנרקיס נשארים פתוחים  פורח כמעט עד פברואר  מוגן 

טיולי  לוין קיפניס :"הנרקיס מלך הביצה " והכן בילדותי  כתב עליו ספר ילדים  ור. ובק

אותם  בנרקיסים  סובבו את כפר סבא והיו מלאות  שעדיין  של בני כתתי היו לביצות  השבת 

פורחת במגדלי  וכיום כפר סבא וסביבתה  ,]עדיין לא היה חוק שמירת הטבע[  להנאתנו קטפנו 

 מהטבע שעוד נשאר לנו .  תליהנו אז כדאי  כר לנרקיסים ולפרדסים. ואין ז דירות 

  מהנעשה בספרית ילדים 

 יש שעת סיפור לגן רותם . והנושא ספורי חיות . ראשון בבקר  שעת סיפור: ביום 

יותר .  וזה מתחלק לשתי קבוצות גיל פחות או ביום שלישי בבקר לגן הדס יש מפגש בספריה 

בכל   ,קדיה מולודובסקי". קדיה ילידת פולין היתה גם גננת"דש ימים הכרנו את שירי ובמשך ח

שמעבר לים יש להם  ושידעו שהם יהודים. רצתה שידעו  שלילדים יהיה שמח  ,ליבה חפצה

משה רבינו  :היו אנשים חשובים כמו  ,אבותיהם הקדמונים ששמה ארץ ישראל. ושבין מולדת 

פתחו את השער" "ב הילדים הכירו את השיר: ור  ושמעון בר כוכבא דוד המלך יהודה המכבי 

 המדברים לנפש הילד. אבל יש לה הרבה שירים נפלאים 

קבוצות  ואיתם אני עובדת  3-ג לבקר בספריה ב -זוכה זוגון א ביום שלישי אחר הצהרים 

 במישורים שונים כמו: משלים טרויה שמושי לשון ועוד...

ניירות  ,בהרבה בובות ,שניתן לעיין בהם ים מלאים בספרים מצוידת בארגז הספריה 

 ולשחק עם הבובות . . אחרי שעת הסיפור אפשר לצייר לעיין בספרים  םלמיניהצבעים ו לציור

 .מחליפים ספרים לילדיםהספרנים  אחר הצהרים משולם ויפה   4-5בשעות  בימי שלישי ורביעי

הן . כל ין בהם כבר צורך. וכמובן גם בובות למינשלמשפחה אי תמיד נשמח לקבל ספרי ילדים 

 זה ביחד מכניס חיים לספריה . 
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 ליולדות ארוחות

ערב  בשעה טובה נולדה לי נכדה בקבוץ והגיעה שמועה לאוזני שיש מי שדואג לארוחות

עדיין לא ידעתי במה דברים אמורים אך  בשבוע הראשון לאחר שובה מבי"ח. למשפחת היולדת

מכוסות בנייר כסף והבנתי שהשמועה  תבניותכשהייתי אצלם הגיעה משפחת סוריה  עם שתי 

ערב הגיע משלוח של מאכלים שונים ומגוונים כולל ארוחת ערב בשרית בערב  נכונה ואכן כל

הקבוצה  ומתי. , מי מהםהעניינימסתבר שקיימת קבוצת ווטסאפ שדרכה מתנהלים כל  שבת.

     כוללת חברות ותושבות, גם גברים כמובן.

 וזה עושה ממש טוב  לדעת שעדיין מתרחשים מעשים  ןהענייממש התרגשתי מכל 

 טובים בקהילתנו שמרימים אותנו קצת מעל כל המריבות והחיכוכים בחיי היום יום שלנו.

 כל הכבוד על היוזמה והביצוע, שירבו הדברים היפים בחיינו.

 נעמי בן סעיד         

 איפה הקלנועית? 

סיפרו לנו שמשפחה שיש לה קלנועית, כשיצאה מהמועדון אחרי הסרט לא מצאה את הקלנועית!  הם 

 עמדו המומים,  מי יכול היה לקחת?  אף פעם לא קרה שסחבו להם את הקלנועית..

לב אם ינסו לצאת לאט, לאט הלכו עד שהגיעו לביתם.  בבית התקשרו לשומר וביקשו שישים 

הבטיח שיעבור עם המכונית בדרכי  הקיבוץ וינסה למצוא  .מהקיבוץ עם  הקלנועית  שיעצור אותם!

כעבור זמן מה צלצלו אליהם והודיעו שראו את הקלנועית ומישהו דוהר .. את הקלנועית האבודה.

הבטיחה שהיא תמצא אלו היו חבר'ה שהתארחו בכפר הנופש.  רונית המטפלת בוותיקים,   -עליה

 !!נא להיזהר , תולבעליה!!  לבעלי קלנועי ותביא ותשים ליד הבית. עוד כמה רגעים והאבדה הוחזרה

 . מסתבר שמהקבוצה היה גם אחד שסחב  אופניים. עם המפתח!! ולא להפקיר את הרכב

 הם כנראה חשבו שבקיבוץ הכול מותר..

מהקבוצה שהתארחה בכפר הנופש, שהם למחרת קיבלה המשפחה  ובעלת האופניים  מכתבים 

 הבנה ומקווים שהכל בסדר...-מצטערים  שהייתה אי

 משולם סיקרון
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 היער הקסום

 ליאת היא אומנית רב תחומית, אדריכלית, צלמת, קרמיקאית, נגנית, רקדנית.

בשנה האחרונה היא נחשפה לנושא הציור. תוך פחות משנה היא הספיקה להכין למעלה 

 משלושים עבודות איכותיות.

ציורי השמן שלה מאד חומריים, כמוהם כמעשה רקמה או  הדבקות מחומרים בטבע.. היא 

משתמשת בצבעים מנוגדים ולאו דווקא בצבעים משלימים. מעיזה לשלב את הצבע השחור 

 ברוב ציוריה מה שנותן להם דימוי אפל מסתורי ומסקרן.

מה משימות ומבצעת אותן בשלמות ובחריצות. כשרונית שמציבה לעצ האישליאת היא 

 הציור גורם לה לסיפוק אישי ולהגשמה עצמית. משקיעה הרבה זמן ואנרגיה.

 את התערוכה הראשונה שלה היא חונכת בגלריית הגבעה במשאבי שדה. 

 חנה גרג'י                                                                              
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, אחד משלושת כבישי הטבעת  40Mאת הסיבוב הפעם לא עשיתי סביב הקבוץ ולא בהליכה. נסעתי על 

 לפגוש את ראובן.  Parque Del Oeste -המקיפים את מדריד, בדרך ל

היה יום חורפי, לא ממש גשום אבל אפור וקר עם רוחות לא נעימות. לא הבנתי למה הוא קבע איתי בפארק 

 עם נשמע לי עוד יותר תמוה, אבל קבענו אז נסעתי.-ריקודיוההסבר שלו שיש 

כמו ו שכזה,מה שפחות אפשרי ביום סגרירי  ,הפארק ממוקם על גבעה המאפשרת תצפית יפה על העיר

מטופח בגנים ובעצים.  , הואבדרך כלל נראים פארקיםש

לאחר חיפוש של מספר דקות )אני חיפשתי מבנה כלשהו 

המאפשר התכנסות של מספר אנשים רב(, מצאנו את ראובן 

עם עוד כמה עשרות אנשים עומדים במעגל בשטח הפתוח 

ומקפצים לקצב המוסיקה, בצעדים אחידים פחות או יותר, 

פעמיים  םהמתקיימין אלו היו ריקודי עמים, מכל העולם, לפי הנחיות מבחור גבוה עם רעמת שער לבנה. אכ

                                                    בחודש, בפארק מתחת לעץ, פתוח לכל החפץ להצטרף.

 

בתור אחד שהשכלתו הריקודית מסתכמת ב"רועה הקטנה" בלבד, ברור שלא חיפשתי את ראובן בגלל ריקודי 

הוא איש הקשר של קיבוצימר במדריד. כפי שיפתח פריליך ונאוה דווחו בעבר יש  עמים. ראובן פרידקס

לקיבוצימר אנשי קשר במספר מקומות באירופה. אנשי קשר אלה מקיימים מסגרות עצמאיות ללימוד עברית, 

 לקיבוצימר ומארגנים ימי לימוד מרוכזים בשיתוף עם אנשי קיבוצימר.  םמתעניינישולחים 

של  רלשיעוקבוצות ברמות שונות של עברית. כל קבוצה נפגשת פעם בשבוע  6תלמידים ב  35לראובן יש כ 

תלמידים לקיבוצימר. טוב, הקשר שלו עם קיבוצימר הוא חדש, קשר טוב  3כשעתיים ועד היום הוא שלח 

הם  4או  3רק ורציף, ויש לו גם תחרות עם ארגונים אחרים במדריד המלמדים עברית. מבין התלמידים 

עם  ,בארץ לא אוהדת ישראל ,יהודים. אם כבר נגענו בנקודה היהודית שאלתי את ראובן על הרגשת הבטחון

ויותר  ערני להיותמוסלמית גדולה. בתור בוגר צהל הוא לא מרגיש פחד. "יש לפתוח עיניים,  האוכלוסיי

". בחנוכה האחרון הוא ואשתו זיוה , שמתנגדים לכל הזרים, מאשר לחשוש מהמוסלמיםםמהנאונאצילהיזהר 

זו לדעתו דוגמא טוב לחופש הפעולה,  רחבה והיה הצלחה גדולה. ותההתעניינערכו יריד חנוכיות גדול שעורר 

  סביב נושאים יהודיים, שהוא מרגיש.

יש במדריד כעשרת אלפים יהודים. כחמשת אלפים רשומים בקהילה היהודית אבל זו קהילה קונסרבטיבים 

הקהילה מתרכזת סביב בית הכנסת ומקיימת חגים כזו או אחרת השומרת על מידה רבה של סגירות. ברמה 

 למשפחת פרידקס אין קשר ממשי איתם.ואירועים הקשורים ליהדות ולישראל. 

 

 נפרדתי מראובן וזיוה בלהתראות פה או שם ושירבה בתלמידים אצלו ואצלנו.



 16עמ'                                                              6201 ינואר 15,  ותשע"  טבש ה'  ,9421 מס' מבין משאבים

 

 

 

 100 יש לךאבל כמו  ,לא הבאת אמנם בימייך הראשוניםברוכה הבאה, רוגע –התחילה  2016שנת 

יש נהגת חדשה )המזכירה ענת –במשק הפעילות עולה   הלוואי!!–לטובה  יאולי תפתיע-ימים של חסד

 מאור( נאחל שאכן  ביחד נצליח להגיע למצב חברתי משופר.

 

 למדת ומעניינת.  יום ב' התקיימה במועדון שיחה עם יואב אבריאל על ים המלח.. הייתה  שיחה מ

 , סרט על סין הקומוניסטית , עצוב נורא."יתהלחזור הב - "בערב הוקרן במועדון הסרט

 

 לנה קוברסקי סיפרה  על עבודתה  והעולים החדשים., ייום ד'

 

 הרימו כוסיות לשנה החדשה ובמפעל לא בזבזו זמן וספרו את המלאי.  "אסם' ב"יום הב

בחרמון ירד שלג  הכנרת החלה, בפעם הראשונה השנה לעלות,  .רהאוויבערב  החל השינוי במזג 

וירדו עוד מילימטר ועוד ובבדיקה מאוחרת הסתבר   טפטףואצלנו היה קר. אפילו קר מאד  וגם 

 מטר.ימיל 67 -שהגענו ל

 

 נו. יוגרמניה של ימהבן של מנדל ושמעו על  ברלין מירון ביום ב' נפגשו הוותיקים עם  

 מפתיע!? היורשים. סרט אמריקאי על היורשים שרוצים  חלק  ברכוש... -בערב הוקרן הסרט  

 

 ביום ד'  התקיימה  ברביבים ההצגה:  חשמלית ושמה תשוקה.

 

ביום ד'  אחרי הצהריים שמעו הוותיקים את הרצאתו של אמנון זיו על: חרקים בעציצים. 

 הרצאה  ותמונות מדהימות.

 

 .המשפחהבצער משתתפים  ,שחיה כאן כשלוש שנים גוטליב אמא של יואל נפטרה מרגלית  ז"ל

 

 . סרט ישראלי מרגש שהשאיר טעם טוב."הבן של אלוהים" –ביום ב' הוקרן הסרט 

 

 לוותיקים על טיול בהודו הדרומית ובסרילנקה.סיפר איתי שביט ביום ד' 
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 הנכד, בן לרוני וגיאמזל טוב לסטריקו ולאה שורק להולדת 

 

 הנכדה, בת לבן וגאיה להולדתמונין מזל טוב למוני וקטי 

 

 הנכדה, בת לחנן ופנינה. להולדתציבוטרו  מרצלו גאולהמזל טוב ל

 

בהצלחה לענת מאור המזכירה החדשה שרק עתה מתחילה את העבודה ממש... ותודה 

 מזכיר עדי בבאי ואמיר ברקוביץ, ובהצלחה גם לכולנו. המחליפים של ל

 

 

 
 


