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ערב יום העצמאות ג' אייר  22אפריל 2015
◄

אין לי ארץ אחרת :אהוד מנור
גם אם אדמתי בוערת
רק מילה בעברית חודרת
אל עורקי ,אל נשמתי
בגוף כואב,
בלב רעב,
כאן הוא ביתי
לא אשתוק
כי ארצי שינתה את פניה,
לא אוותר לה,
אזכיר לה,
ואשיר כאן באוזניה,
עד שתפקח את עיניה
אין לי ארץ אחרת
עד שתחדש ימיה
עד שתפקח את עיניה
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מה בעלון:
הזמנה לערב יום העצמאות
טיול אופנים /רותם כהן
מה שרואים מכאן  /מרק מרקוס
דוח רכב תלת שנתי /לולו טלמור
חדשות מקיבוצימר /יפתח פרייליך
דווח מוועדת קליטה /אלי אלישע
תחזית תרבות ,מאי  /2015רמת נגב
סיכום פסח /נגה פרסי
תודה מרק /יהודית אלישע
מהנעשה בישובנו

עמ' 2
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עמ' 3

עמ' 4
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טיול אופנים
שלום לכולם,

ביום שישי ה 24/4/15 -נקיים טיול אופניים לזכרו של אבי כהן ז"ל.
בטיול – שני מסלולים.
האחד – מיועד לכל המשפחה (ילדים עד גיל  7הרוכבים לבד ללא גלגלי עזר).
מסלול הטיול – משאבי שדה – מועצה – ביר עסלוג' – פארק הנסיך הקטן –
משאבי שדה.
אורך הטיול  :שעתיים .ציוד חובה  :אופניים ,קסדה ,מים.
השני – מסלול אתגרי "בשביל אבי" – שביל שהוקם לזכרו של אבי ז"ל.
הטיול מיועד לרוכבים מנוסים.
מסלול הטיול  -משאבי שדה – סינגל קורנמל – נחל היימן – משאבי שדה.
משתתפי הרכיבה האתגרית מוזמנים בסיום הטיול למועדון לחבר לכוס קפה
ועוגה.
אורך הטיול  :שלוש שעות .ציוד חובה  :אופניים ,קסדה ,כפפות ,מים ,כלי תיקון .

התכנסות באנדרטה – (ליד השער של הקיבוץ) – בשעה 13:15
הזנקה בשעה  13:45כולם מוזמנים

בהזדמנות זו אני רוצה להודות ליותם בבאי ולדרור הראל -
על העזרה בארגון מפעל זיכרון זה ,ולרונן בן נון ולנדב
אבריאל – על הקמת האנדרטה לזכרו של אבי.
ועוד בקשה קטנה ...מי שקיבל את הספר שהוצאנו לזכרו של אבי ,קרא והתרגש,
אך כעת יכול להחזירו ,נשמח לקבלו .אנו זקוקים בדחיפות לעוד כמה ספרים.
בברכת ימים יפים
רותם וכל משפחת קדם /כהן.
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עמ' 5

נר זיכרון
לזכרם של חברינו שנפלו במערכות ישראל
יהושע כפתורי -נולד  , 26.12.1925נפל  11.6.48בכיבוש ביר-עסלוג'
יצחק צ'וקרן – נולד  , 1927נפל  11.6.48בכיבוש ביר-עסלוג'
יהודה פרננדס – נולד  , 30.12.1926נפל  18.7.48בקרב על חוליקאת
משה כנעני – נולד  , 20.3.1927נפל  18.7.1948בקרב על חוליקאת
נתן גוטסקינד-נולד  ,20.8.1946נהרג  16.6.1966בעת מילוי תפקידו.
רוני בכר -נולד  ,9.12.1952נהרג  16/9/1973בעת מילוי תפקידו.
צבי ליברייך – נולד  , 29.5.1950נפל  13.10.73במלחמת יום הכיפורים בקרב
הבלימה בסיני.
קלמן וישנגרד – נולד  , 4.12.1947נפל  10.1.1974במלחמת יום הכיפורים
ממערב לתעלה.
ג'קי סבן – נולד  , 21.10.1947נפל  10.1.1974במלחמת יום הכיפורים ממערב
לתעלה.
גדעון פוזנר –נולד ( , 8.10.1974חייל מאומץ) ,נהרג  4.2.97באסון המסוקים.
אילון פרייליך – נולד  , 2.7.75נהרג  18.7.1997בעת מילוי תפקידו.
ענבל ניקסון ז"ל – נולדה  , 27.5.1986נהרגה 7.8.2006בעת מילוי תפקידה.

יהי זיכרם ברוך

עמ' 6

מבין משאבים מס'  , 2133ג' אייר תשע"ה  22 ,אפריל 2015

מה שרואים מכאן

22.04.15

לכל חברי משאבי שדה שלום רב,
זאת הפעם האחרונה שאני כותב לכם כמזכיר משאבי שדה לאחר שחברי המזכירות נענו
בחיוב לבקשתי לסיים את תפקידי ביום העצמאות (מחר) כדי שאוכל להתחיל בעבודתי
החדשה .ברשותכם ,ברצוני להתייחס בקצרה לתקופה שזכיתי להיות שותף בקהילתכם.
הכרותי את משאבי שדה לפני שהגעתי לכאן שאפה לאפס .עבורי זה היה הקיבוץ שקרוב
לצומת בדרך לאילת! פגשתי כאן קיבוץ משגשג כלכלית ושסוע חברתית .בתחילת כהונתי
השתדלתי לא להאמין לשיח המקומי שסיפר על שתי קבוצות יריבות שהמפגש ביניהן
מסתכם ,פחות או יותר ,בניסיונות של כל אחת למנוע מהשנייה להשפיע על הנעשה
בקיבוץ .היום אני יודע שהתיאור הזה הוא קשה מדי אך לא חסר בסיס .אין במשאבי
שדה שתי קבוצות שניתן להצביע על חבריהן באופן וודאי .החלוקה החברתית היא
מסובכת יותר ויציבה פחות מתיאורה בשיח המקומי ,אבל היא קיימת ופוגעת בתחומי
חיים שונים של החברים והקהילה.
משאבי שדה היא קהילה של סתירות  -קיבוץ שלא קלט ולו חבר אחד ב  15-שנים שבתיו
מלאים עד אפס מקום במשפחות בניו המתעקשים להתקבל לחברות; קיבוץ במצב כלכלי
איתן ביותר שמרוב השקעות בתוכניות עתידיות מסתפק במועט (יחסית) בסיפוק צרכי
חבריו בהווה; קיבוץ בו יש ספרים שלמים המלאים בהחלטות מזכירות ואסיפה שאין בו
הסכמה בין חבריו (וגם בין בעלי התפקידים) לגבי נהלים ונוהגים; קיבוץ בו כמעט כל
החברים מצביעים על בעיות חברתיות ודורשים מההנהלה לפעול לפתרונם אבל אף אחד
לא רואה את עצמו כחלק מן הבעיות; קיבוץ בו בעלי תפקידים הפועלים בכוחניות
מתלוננים על קודמיהם שפעלו בכוחניות שמתלוננים על הפועלים בכוחניות כיום.
פגשתי כאן הרבה אנשים טובים ,אנשים בעלי יכולות ,אנשים שמאד אכפת להם מעתיד
הקיבוץ וחבריו .היו לי ימים שנהניתי והרגשתי שאנו סוללים את הדרך לשיפור הקהילה
ורווחת החברים והיו לי ימים שהרגשתי כקברניט של ספינה השטה בערפל כבד ותהיתי
מה מחזיק אותי בתפקיד  ...ואז נזכרתי שמה שהביא אותי לכאן היה הרצון להיות לכם
לשותף בהשטת הספינה ליעדים שאתם חפצים בהם.
אני לא מאמין בגורל משמיים .הסיכוי והסיכון טמונים בכם ,חברי משאבי שדה .קיבוץ
הוא בית וחברה ,לא עסק .בעולם העסקי ניתן לפ עול בכוחניות ולהצליח .בית וחברה
בונים ,משפרים ומפתחים במאמץ משותף ובשיתוף פעולה .תפסיקו להילחם אחד בשני
ותתחילו לדבר ולהקשיב .אני בטוח שתגלו (מחדש) שרב המאחד ביניכם מאשר המפריד.
משאבי שדה הפך לחלק מחיי ,גם אם לזמן מוגבל .אשמח להמשיך להיות בקשר חברי
עם כל המעוניין בכך.
בברכת חברים ,מרק

עמ' 7
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מספר מילים
ראשית אני רוצה להביע את צערי על זה שמרק עוזב אותנו .מרק נתן לנושא הקליטה
את מרצו ולא חסך ולו במעט מעצמו בעצם העשייה ,והקדשת הזמן לנושא .ראה
בקליטה חשיבות מדרגה ראשונה ,הקדיש שעות וימים להיפגש עם הבנים ,גם בשעות
הלילה .נסע לכל מקום ונתן מהידע שלו בנדיבות.
אני רוצה לאחל לך מרק הצלחה ותמשיך לעשות והיות אכפתי כי תרומתך חשובה.
אלי אלישע

דווח מוועדת קליטה
התקיים כנס ייעודי לקיבוצי הדרום בשם " :מינוף ההזדמנויות לקליטה וצמיחה
דמוגרפית" בכנס השתתפו ממשאבי שדה מרק ואנוכי.
מסתבר שאנו לא לבד ,תהליך הקליטה תקוע במרבית הקיבוצים .כפי שידענו שעון
החול אינו פועל לטובתנו .הקיבוצים נדרשים למספר מינימלי של בתי אב ,העונה
לדרישות ולגודל אמצעי הייצור שקיבלו מהמדינה .קיבוצים אשר לא יעמדו במספר
בתי האב על פי הסטנדרטים שהמדינה קבעה ,והסטנדרטים עולים כל הזמן ,לא יוכלו
להחזיק באמצעי ייצור שניתנו לו מהמדינה  .חברים בעצמאות כלכלית אינם נחשבים
כחברים השותפים לאמצעי הייצור שניתנו מהמדינה.
מסתבר שכיום אין שני קיבוצים דומים וקשה ללמוד מניסיונם של אחרים  ,זאת הבנו
גם מביקורים בקיבוצים שונים  ,נפגשנו עם וועדות קליטה וצמיחה דמוגרפית  ,כאשר
המטרה הייתה ללמוד כיצד הם קולטים .
אז נסענו לראות וללמוד מניסיונם של אחרים במקומות בהם ביקרנו מתקיימת קליטה
מינורית המלווה בלא מעט בעיות ואינה מבטיחה שלא יהיו בעתיד.
אנו בוועדה ממשיכים לשבת ולדון ולחפש אפשרו יות שיתאימו למשאבי שדה ולבנים
היתרון הגדול של משאבי שדה ,הוא נכס שאין אותו להרבה קיבוצים ,מספר רב של בני
משק שחיים כא ן ומעוניינים לבנות כאן את ביתם כחברים ובכוונתנו לקבלם כחלק
מאתנו  .על מנת להתחיל בתהליך ,אנו חושבים ללכת בצעדים שמקרבים ,הכוונה
לשילוב המעוניינים ל מעבר לתושבות ,יותר מהמעמד בו כיום נמצאים הבנים.
ברצוננו לשלב את הבנים בכל אשר קשור בוועדות ,תפקידים וכדומה ,על מנת שיהיו
חלק מאתנו  ,כפי שאנו והם מעוניינים .כל זאת עד שנצליח להתחיל בתהליך הקליטה.
את תהליך הקליטה נוכל לקדם רק לאחר ההחלטה על שיוך נכסים (נושא אשר הובטח
באסיפה שיקרה במהרה ).
יום עצמאות שמח
אלי אלישע

עמ' 8
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חדשות מקיבוצימר
לחברים שלום,
אנחנו נמצאים כבר די עמוק ב  2015ומתחילה להצטייר תמונה של השנה.
המגמה של השנתיים האחרונות שהיו חיוביות ,בישרה כיוון מאוד חיובי ,אלא שצצו לנו
שתי בעיות קשות מאוד:
 )1נפילת ערך היורו (על רקע משבר כלכלי ברוב ארצות אירופה).
 )2אנחנו עוד סובלים מתוצאות מבצע "צוק איתן" שבין השאר גרם להאטה של
כמה חודשים בפתיחת תיקי הרשמה...
כמוב ן שנכנסנו מיד להיערכות מתאימה .נכון להיום ,נראה שהצעדים שנקטנו הם
בכיוון הנכון ושזרם המצטרפים משתפר בחזרה .הפיגור הקל שיש לנו לעומת התכנית
של השנה ,מצטמצם ופועלים להגיע ליעדים שנקבעו ל .2015
בחודשים הקרובים ,עוסקים בכמה מבצעים:
 כמובן הקורסים הרגילים המתק יימים באופן רצוף .קורס מסתיים בסוף השבועוקורס חדש מתחיל ביום ב' הקרוב.
 בסוף מאי תחילת יוני ,יגיע אלינו מחזור נוסף של "עולים ותיקים" לשבוע קורסאינטנסיבי.
 מיד לאחר מכן ,תגיע הקבוצה הפינית ל  3שבועות. בין לבין ,נקיים באירופה עוד שני סמינרים קצרים ללימוד עברית. מתגבשת תכנית חדשה שלנו הבנויה על שיתוף פעולה עם בית מלון קטן ונחמדבירושלים( .בקרוב נתחיל לפרסם את התכניות).
המתחם שלנו ממשיך להתפתח ,הן מבחינת אחזקת החדרים ,והן מבחינת הנוי
והסביבה .אריאל מנצח על המלאכה בצורה יפה מאוד .כל הכבוד!
כפי שקורה כל חצי שנה ,נערכים להחלפת מחזורי "בית ראשון" .הוותיקים עוזבים
בתחילת מאי והחדשים יגיעו במחצית השנייה של אותו חודש.
עוד סימן להתפתחות הפעילות שלנו :שינויים בצוות המשרד .הרי הנושא החשוב ביותר
הוא תחום השיווק הנמצא בטיפולה של נאווה .ולכן ,על מנת לשחררה כמה שיותר
לעיסוק בשיווק ,סוכם לגייס למשרד ,עובדת חדשה במשרה מלאה במקומה של פרידה
שעבדה בחצי משרה אצלנו .לכן ,נאלצנו להיפרד מפרידה (לשמחת הכולבו) .העברת
התפקידים בוצעה בצורה יפה ויעילה.
המשך...
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עמ' 9

לפרידה ,המון תודות על השנה ורבע בה עבדת אתנו 
הצלחה של ענף היא קודם כל תולדה של הצוות כולו וגם במקרה זה ,נציין את
תרומתה של פרידה.
בהרמת כוסית שערכנו לקראת חג הפסח ,דאגנו "להחתים" את פרידה על הצהרת
כוונות לשמור לנו מקום בלוח הזמנים שלה לעריכת כמה ארוחות....
במקומה של פרידה התחילה לעבוד תום ,שעזבה את ירושלים לטובת קיבוץ רביבים.
היא תעסוק בכל הקשור לעבודת המשרד ,טיפול בתלמידים ותיירים .שליטתה
באנגלית וניסיונה המקצועי גם יעזרו לחיזוק הפעילות השיווקית .לתום ,בהצלחה!
"רכש" נוסף שלנו :מאיר בלטרן ,שהתחיל בעזרה מול הקהל הדובר ספרדית .בשלב
זה ,יגיע אלינו לש עה ביום .בהמשך ,נבחן את המצב .עד כה ,היינו פחות או יותר
מסודרים באנגלית ,צרפתית ,וגרמנית (יש לנו איש קשר בארץ זאת) .מעכשיו נתחיל
לעבוד יותר ברצינות גם עם ספרד ודרום אמריקה .אז ברוך הבא ובהצלחה למאיר!
ועוד על הפרק ,הקמת מועדון ,שכל כך חסר לנו! ימים הקרובים ,תוגש תכנית ואנו
מקווים שלקראת החגים ....נוכל להתברך במקום שיאפשר לנו לקדם עוד כמה
רעיונות...
לא אסיים לפני שורת התודות לכל החברים התורמים זמן ותשומת לב לתלמידים שלנו,
מי בהוראה מזדמנת ,מי בשיחה ,מי במפגש בכיתה ומי ,פשוט בקשר אישי עם באי
התכניות שלנו.
ברכה מיוחדת לאבישי להחלמה מלאה ומהירה....
חג עצמאות שמח
בשם הצוות,
יפתח

עמ' 10
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דוח רכב תלת שנתי
 2014מאחורינו .השנה הגדלנו את צי הרכב בעוד מכונית
ויש כרגע  16רכבים בסידור .לפני חודש מכרנו את המצובישי
 25שהיה אחרון ה"מוהיקנים" בסדרה .במקומו רכשנו את
הניסאן טידה  .7בחודש האחרון היינו עסוקים בלנסות
למצוא יונדאי  ,800 Iרכב נוסעים [כמו ה ,]41נסענו לבדוק
פעמיים רכב מסוג זה ,ובסוף מצאנו אחד מאותה חברת
תיירות שקנינו את ה .41-אחרי שלקחנו את הרכב לבדיקה
במכון ,סגרנו עסקה .התוכנית היא למכור את המזדה 19
אחרי שנכניס את ה ,22-כך שבסידור יהיו  2רכביי נוסעים עם אפשרות גרירת העגלה
להובלת ציוד .להזכירכם ששני רכבי הנוסעים ישמשו רק להסעת נוסעים ואין להעמיס
עליהם שום דבר! אלו רכבי תיור שעולים הון ואי אפשר לקפל ספסלים ,נא להעמיס רק
בעגלה תודה .יותר מאוחר נרכוש עוד ג' יפון לשמירה במקום הדייהטסו שיועמד
למכירה.
תדלוקים :התדלוק בגז לא השתנה ,בבאר שבע ובכל הארץ .רשימת תחנות יש בתאהכפפות .מי שנוסע צפונה ולא רוצה להיכנס לבאר שבע יכול לתדלק בדבירה .יש לזכור
שמיכל מלא בגז מתרוקן רק אחרי כ 600-ק"מ! תלוי במהירות הנסיעה כמובן.
תדלוק בנזין וסולר ,יעשה בתחנה במשק ובכל תחנות סונול בארץ.התנהלות :מכוון שיש ציבור נהגים יותר גדול ,יש יותר תקלות ופגיעות במכוניות.לדוגמה :בשבת שעברה נהג נכנס בעמוד! יצא בשלום מהאירוע אבל השבית את הרכב
לכמה ימים! נא לשים לב ולנסוע בזהירות!!
חלק מהחבלות במכוניות לא מדווחות .לאחרונה הקפאנו כפתורים לנהגים שמסיעים
חיות מחמד ברכב .לנהג אחר שירד מהכביש ,נכנס לבוץ וגילח את כל תחתית הרכב גם
כפתורו הוקפאֱ ! לידעתכן/כם.
בעניין של שטיפת מכוניות פרטיות או צמודות ,אין לבקש מחסאן לשטוף! זאת לא
העבודה שלו.
להזכירכם שכפתור שאבד ,נהגים יחוייבו ב  50-שח.
יש בני משק שמזמינים רכבים יותר מיום אחד ,על בסיס מקום פנוי ,אני מזכיר שצריך
לשאול קודם את ורד אם אפשר לקבל יותר ימים.
זהו להפעם ,סעו בזהירות!!!
שבת שלום לולו

עמ' 11
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סיכום פסח
חג הפסח חלף עבר לו בשלום .בסדר שהתקיים בחדר האוכל השתתפו  230איש מתוכם
חברים ואורחיהם 13 ,מקיבוצימר ו  54-אורחן .האווירה הייתה נעימה וחגיגית והסדר
זרם במהירות ונמשך ...שעתים כמו בכל שנה .הביקורת העיקרית היתה שהיו מעט מידי
קטעי קריאה -סדר לא רציני מספיק.
החדר אוכל קושט עם עבודותיו של גנדי תמונה של יציאת מצרים קישטה את הבמה.
אב הסדר היה אייל מור יוסף שעשה זאת בחן והפעיל את הקהל בנגינה על בקבוקים
ושירת בתופים ובמחולות ,על ההגברה ניצח בהצלחה ארז שגב ,ואין ספק הציוד החדש
של ההגברה אכן מצויין ,ושמעו היטב בכל החדר אוכל.
הילדים הביאו את השיבולים לבמה ,שרו מה נשתנה ,והיה אף ביצוע מיוחד לארבעת
האחים של הילדים עם ענבל פולישוק ששילבה יד עם בעלה ויצאה אתו מההגדה...
בהמשך הילדים הופיעו ב  10-המכות ,ובחד-גדיא .ערן מוסאי הופיע כשליח מצרי.
קיבוצימר שרו "שלח נא את עמי" ,אורי יזהר שר "משה היכה בסלע" ו"שיר המעלות"
והפעם זה עבר ללא הפרעות .יציאת מצרים התקיימה לראשונה עם דוד מנדל כמשה
רבנו הים נחצה ויצאנו לחירות .במהלך הערב כל הילדים חיפשו ומצאו אפיקומנים
שונים הביאו לאב הסדר ,וזה היה נחמד וטעים כי בסוף גם קיבלו על כך ארטיק.
האוכל שהיה כמו תמיד מחולק לשתי ארוחות היה טעים מאד ועל כך תודה מכל הלב
לסימונה וצוות המטבח ,למרק ועוזריו מבית ראשון על החימום האירגון והחיסול
המוצלח ,שנעשה ביעילות רבה עם הקהל הרב שנשאר לעזור.
תודה רבה לכל השותפים הרבים שמידי שנה מתגייסים שוב לעזרת החג ,למרות
שחלקם אינם משתתפים בו .ראשית לשולמית זיו שלמרות הקשיים לימדה את הילדים
לשיר ועזרה לכל הזמרים והמגביר בהכנות ,לטלי גולדמן שבשנים האחרונות מלמדת
את הילדים את ריקוד החד-גדיא ועשתה זאת בהצלחה גם הפעם .לרני זכאי שמקים את
הבמה ומביא את הקישוטים ,חנה גרג'י שמסדרת את הפרחים ,ילנה דיומין שבאה
במיוחד מביתה בערב חג כדי לעזור בתחפושות .תודה לברק ואנונו שעזר ברצון בהכנת
ההגברה .לרינה שומרון שהכינה את השיר עם הקיבוצימר
תודה לאלו שעזרו ברעיונות והאירגון ,טל וערן מוסאי ,אורית אבריאל ותודה לאלה
שהזעקתי אותם לעזרה בעריכה והצליחו לבוא .תודה לאלו שעזרו ולא הזכרתי את
שמם ,באמת היו הרבה .תודה רבה לכל הילדים שהופיעו בחג .תודה מיוחדת לגלעד
בעלי שעזר המון בכל השלבים .תודה לכל המשתתפים בחג.
לסיום תודה לכרמלה שרצתה אך לא יכלה לעזור הרבה הפעם ,ואיחולי החלמה מהירה
לאבישי.
תודה נגה פרסי
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עמ' 12

תחזית תרבות ,מאי  /2015רמת נגב
אתם חיים בסרט?
מקרן חדש באולם גולדה ברביבים יביא לכם את הסרטים הכי חדישים עד הבית
הקרנת בכורה  -מוצאי ל״ג בעומר יום חמישי7.5.15 ,

 – 20:30התכנסות ברחבת האולם ,פופקורן ושתייה  21:00 ,הקרנת סרט (שמו יפורסם
בהמשך) הכניסה חינם אך יש להזמין מקומות ישיבה באתר המועצה.
 תכנית הסרטים שיוקרנו באופן סדיר תפורסם בהמשך
ששי ציוני  ,שלוש שנים למחאה החברתית9:30 , 8.5.15 ,
הקולנוע והתקשרות כמכשירים לשינוי חברתי
גלית רויכמן :ברוכים הבאים חצר האחורית
ד"ר טל פבל :האינטרנט כבמה להבעת ה'קול האחר'
מקום :אודיטוריום שפרינגר ,המכון למורשת בן גוריון ,מדרשת בן גוריון מחיר,₪ 30 :
לפרטים 08-6592103 ,shbsh@bgu.ac.il
ערב עונות השנה  21:00 , 15.5.15 ,קבוץ שדה בוקר
שירים על עונות השנה בהשתתפות  4חבורות זמר ובהנחיית איש הרדיו מנחם פרי.
מחיר כרטיס ,₪ 30 :להזמנה באתר המועצה.
הצגת ילדים  ,העכבר שלא רצה להיות עכבר  ,התיאטרון שלנו  21.5.15 ,בשעה 17:30
מחזה על פי ספרו של אהוד מנור .הצגה מוסיקלית בעיבודה ובבימויה של עפרה פוקס .
סיפורו של עכבר המרגיש עלוב ומסכן ,ומחליט שהוא רוצה להיות בעל חיים אחר.
בעזרת בעל הבית שלו הוא מתוודע לתכונותיהם של בעלי החיים השונים .הצגה
מקסימה שמעלה את הדיון על קבלת העצמי ,על מי א ני ומה אני רוצה להיות .מיועד
לגילאי  .3-7אורך ההצגה כשעה.
אולם גולדה ,קבוץ רביבים .מחיר :ילד , ₪ 20-מבוגר .₪ 35-להזמנת כרטיסים באתר
המועצה.
רמת הנגב מטיילת בירושלים ,יום ששי 22.5.15
יום טיול מודרך במסלולים שונים בעיר ירושלים ,בעזרת מדריכי יד בן צבי.
 .1כמו מתוך תמונה – סיור בעין כרם
 .2קריית יובל – סיפורה של שכונה
 .3יושב על הגדר -סיפורה של שכונת מוסררה

עמ' 13
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 .4עליה ויזמות בשכונת קטמונים,היא שכונת גוננים
 .5על קו התפר – סיור לאורך גדר ההפרדה
 .6מעבר לחומה – מאפייניה וייחודה של החברה החרדית
 .7מעורב ירושלמי – סיור בשכונות הנחלאות
 .8קיבוץ בתוך עיר – הקיבוצים העירוניים בירושלים
עלות , ₪ 70 :כל הפרטים הטכניים וסידורי הרשמה באתר המועצה.
הצגת מנויים " ,החולה המדומה" תיאטרון החאן 21:00 , 27.5.15 ,
ארגאן ,היפוכונדר עשיר ,מוציא הון עתק על רופאים ותרופות .כדי לזכות ברפואה חינם
הו א מחליט להשיא את בתו לרופא .אבל לבת תוכניות אחרות והן קשורות לצעיר
המאוהב קליאנט ,שאינו רופא כלל ומתחזה למורה למוזיקה כדי לזכות בקרבתה של
אנג'ליק הבת .המשרתת אנטואנט רבת התחבולות מצילה את כולם מכל הצרות וכך
כולם מגיעים לסוף הטוב .סאטירה חריפה על רופאים ורפואה ובעיקר על פחדיו של
האדם מעצם קיומו.
עלות ₪ 70 :לקנייה באתר המועצה.

למרק
עם סיום תפקידך אצלנו ,ברצוני להודות לך על שיתוף פעולה
פורה ומשמעותי בתחומי הבריאות והרווחה.
הנך אדם ישר ,מקצועי ,בעל ניסיון רב ,רגיש ,קשוב ואכפתי
ובכל מהלך תקופת עבודתנו המשותפת ,ידעתי תמיד שיש לי
כתובת לעזרה בפתרון בעיות ,לחשיבה משותפת ולחיפוש דרך
לקידום

האינטרסים הקשורים לבריאות ולרווחה ,לרווחת חברי

משאבי שדה.
אני מאחלת לך הצלחה בדרכך החדשה
יהודית אלישע
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עמ' 14

אנחנו כבר אחרי פסח יום השואה עבר והנה יום הזיכרון וכבר יום העצמאות פה .מרגישים
היטב את הקרב באויר ,פעם הקיץ מנצח ופעם החורף ,גם ריח החופש עוד עומד באויר ,עוד
קצת וחוזרים לשיגרת העבודה והלימודים ...לעוד קצת.
נעורים -תחילה אדייק שבפסח המחסן של אורלי אורגן מחדש על ידי הנעורים הם שהוציאו
החוצה את הציוד מי שרצה לקח את שלו ומה שלא צריך המשיך הלאה.
בחג הפסח הנעורים אירחו את כיתות ז -ט לארוחת חג לכבוד הפסח וכתבו הגדה במיוחד לשם
כך עם בדיחות מההווי שלהם ,היה מאד מוצלח .גם צבעו את מועדון הנעורים ופעם בשבוע
חוזר לו מנהג ישן לתחייה ,ארוחת בוקר מצופרת בחדר אוכל ,פנקיקים טוסטים ועוגיות ועוד.
גם השנה כנהוג כיתת י"א ,השתתפה בטכס יום השואה.
חברת הילדים -במהלך חופש פסח היה מחנה של יומיים בלימנים הקימו את המחנה שיחקו
שם אכלו על האש ועוד .לקטנים יותר היה קומזיץ בלילה ולגדולים לילה לבן .בחול המועד
התקיימה הצגה על קרקס באסם ,לילדי הגן והזוגונים שבסופה היתה הפעלה לילדים
בספורט-משחק כדורסל התקיים אצלנו .קב' רמת-הנגב שיחקה נגד הפועל הר חברון .בשלושת
השלבים הראשונים הובילה הקבוצה האורחת .בשלב הרביעי המצב השתפר והמשחק נגמר
בתיקו ( ,)47 :47ואז הייתה הארכה ואז הכול השתנה והקבוצה של רמת-הנגב ניצחה!
במשחק נגד אופקים ניצחו בהפרש של  12נקודות והפסידו לאליצור באר שבע השחקנים
ממשאבי שדה הם רוי עובדיה אביב ליכטמן וארז שגב .העונה מסתיימת כשהם הגיעו למקום
השני בליגה .כל הכבוד!!
יום השואה -אחר הצהרים עלו לבית הקברות לאנדרטה לזכר הנספים בשואה .בערב היה טכס
מכובד בו ילדי כיתת י"א הקריאו ושרו והורים שאיבדו בני משפחה בשואה הדליקו נרות
לזיכרם .הוקרן סרטון שממחיש בריקוד את השלבים השונים מעליית היטלר השואה ושחרור.
בסיום הטכס הייתה עדות מרגשת של ניצ ולה מהמחנות .חשוב ,חשוב כל כך לשמוע עכשיו
כשעוד אפשר.
ולך מרק המזכיר רוצה להודות על כך ,שאכן כתבת כמו שהבטחת בכל עלון ,כתבה על מה
שקורה במשק .תודה לך על התקופה הלא קלה הזאת .שיהיה לך בהצלחה בתפקיד הבא.

המסיבה והזיקוקים עוד רגע ,המנגלים כבר מוכנים

יום עצמאות  67שמח משאבי שדה

