
 

  

      

 

 

 

 

 

 

סיקהמירי מ / קווהת  
 

 היום הזה הוא התחלה

 בדף חדש אתה נוגע 

 ביום הזה תישא תפילה

 תדע שיש מי ששומע 

 אל תוותר מיד 

 ללכת ויש לך מרחק 

 אל תוותר מיד 

 אם לא עכשיו אולי עוד שנה 

 היום הזה הוא התחלה

 תחשוב אתה יכול אחרת

 והתשובה לשאלה 

 בתוכך היא מסתתרת 

 אל תפחד עכשיו 

 כי לא אבדה לך הדרך 

 אל תפחד עכשיו 

 אם לא היום אולי עוד שנה

 עולם מוזר 

 כולו שלך 

 

 2021 אפריל 23◄ תשפ"א אייר  י"א ◄2260◄מבין משאבים
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

כשהתקווה בלב  

 בוערת

 יש בדידות 

 יש כאב 

והתקווה איתך  

 ת נשאר

 אל תאבד אותה

 תשמור עליה

 ומה יהיה מחר 

 אין איש יודע 

היום הזה אתה  

 ראשון 

 בעצמך אתה בחרת 

 ביום הזה הניצחון 

 … בעצם זה שלא
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 מה בעלון: 

 אלי אלישע  / סיכומי ישיבות מזכירות

 רונית בן טל ונטליה אלמוג  /טקס יום הזיכרון 

 צוות יום העצמאות  / העצמאותאירועי יום  

 איילת ויצמן  /  משולחנה של מנהלת משאבי אנוש

 נגה פרסי  / שובנוימהנעשה ב 

 

 

 

וולקן  דליה חברתנו העלון הבא יוקדש לזיכרה של 

 שנפטרה השבוע

 

 

 

 ליאיר וולקן והמשפחה  

 משתתפים באבלכם 

 על פטירתה של 

 ז"ל דליה וולקן 

 בית משאבי שדה 
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 סיכומי ישיבות מזכירות 
 

 (4/21)מס'       1.2.2021פרוטוקול ישיבת מזכירות מיום 

 3/2021-תהליך לבחירת מזכיר עם סיום קדנציה של אלי אלישע ב .1

 הציגה: אביגיל גולדסמן 

 המשך דיון בישיבה הבאה.

 

 קהילה –  2020/21תקציב  .2

תמחירנית  –הציגה: פרלה זרזינסקי    

התקציב בישיבה הבאה. המשך דיון ואישור   

 

 מקורות ושימושים  .3

 המשך דיון ואישור בישיבה הבאה. 

 

 קהילה  –אישור תוכנית השקעות   .4

 נדחה לישיבה הבאה. 

 

 (5/21)מס'       7.2.2021פרוטוקול ישיבת מזכירות מיום 

 המשך דיון  –תהליך לבחירת מזכיר עם סיום קדנציה של אלי אלישע  .1

מנהלת מש"א   –מציגה: איילת ויצמן    

אלי אלישע, מרדכי מונין ואיילת ויצמן, יפגשו לסכם את הנושא. –הוחלט    
 

 קהילה –  2020/21תקציב  .2

תמחירנית  –מציגה: פרלה זרזינסקי    

 לא התקבלה החלטה. 

עם דגש על חינוך הגיל הרך.   , המזכירות מבקשת דיון בנושא הבנים  
 

 מקורות ושימושים  .3

חשב  – מציג: דניאל בן אדיבה    

קולות. אושר ברוב   
 

 קהילה  –אישור תוכנית השקעות   .4

מזכיר/מנהל קהילה   –מציג: אלי אלישע   

 מאושרת עם ההסתגויות הבאות: 

 לבדוק את אורך הגדר.  –בטחון   ➢
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 להביא תכנון מפורט.   –פארק כלבים   ➢

      בקשת המזכירות להביא חוות דעת והצעת מחיר  –שיפוצים ושינויים באסם    –תרבות   ➢

 של איש מקצוע.      

 

 (6/21)מס'      14.2.2021פרוטוקול ישיבת מזכירות מיום 

 החלפת מזכיר ואיתור מחליף לשילה עובדיה  .1

 איילת ויצמן, מנהלת מש"א.   –מציגה 

 איילת הציגה בפני המזכירות את ההגדרה לתפקיד מזכיר, מנהלי ענפי אחזקה.  

 תצא הודעה לקהילה, בדבר החלטת המזכירות לפיצול משרת המזכיר. 

 . 21.2.2021יצא מכרז ביום א'  

 ההצעה אושרה פה אחד.              

 

 הקמת צוות לתוכנית חומש .2

 ולבקש מהם להצטרף לצוות.באחריות אלישע לפנות למרכזי וחברי וועדות 

 

 דיווח מועדת בריאות  .3

 מרכזת בריאות ורווחה –מציגה: הלנה קוברסקי  

 הלנה הציגה את השימוש והעלויות בקנביס רפואי. 

 

 השתלטות על שטחי הקיבוץ .4

 רכז ועדת תכנון  –מציגים: הלנה קוברסקי, דוד מנדל  

 המוזמנים הציגו את דברם.

 לא התקבלה החלטה.

 יש להמשיך ולקיים דיון למציאת פתרון.  להקים ועדה ולגבש תקנון.הוצע  

 ש ו נ ו ת  .5

מטה  אלישע יתן אינפורמציה לגבי פגישה עם נציגי התק"צ ומפגש  –  1/3-מפגשים ב ➢

 )מזכירות( מול מטה המועצה.

מרכזת נעורים וזוגונים שלחה מייל לחברי המזכירות בנוגע לחלונות   –  נטליה אלמוג ➢

 שבורים בזוגונים. 

 הנושא בטיפול.    –אלישע       

התקיימו מספר ישיבות בנושא. הישיבה האחרונה התקיימה עם עו"ד    –  שיוך נכסים ➢

 אחינועם זליגמן. והגענו לתוכנית מגובשת כמעט גמורה. 

 בא לאישור המזכירות עם סיום עבודת הצוות. ולאחר מכן  הכיוון הוא שיוך פירותי שיו

 יועבר לידיעת החברים. 
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 ( 7/21)מס'           21.2.2021פרוטוקול ישיבת מזכירות מיום 

 יחסי הקיבוץ עם הבנים  .1

 נושא חשוב. תחושה שיש מערכת יחסים של אי אמון בין הבנים לקיבוץ.  

 הוחלט:  

 לקבוע מפגש חברי מזכירות עם הבנים.  ➢

 להזמין את שי אסא, מנהלת הגיל הרך, לישיבת מזכירות  -תקציב גיל הרך   ➢

 לא אושר.  – 2021תקציב 
 

 השקעות בטחון גדר  .2

 רב"ש. –השתתף: ניב פלג  

 אש"ח לבטחון למטרת הקמת גדר, עם הסתייגות לגבי מיקום נדרש.   40אושר תקציב של 
 

 חיסונים לקורונה  .3

 יו"ר צח"י   –השתתף: איתי שביט 

 ההנחיות והדרישות יהיו ע"פ הנחיות המדינה. 
 

 המשך דיון   –  הקמת ועדת חינוך .4

 מרכז ועדת חינוך  –השתתף: אייל מור יוסף  

 י אייל ויובא למזכירותההצעה לפורמט אחר להקמת ועדת חינוך, יעודכן ע"

 לישיבה הבאה לדיון והחלטה. 

 

 ( 8/21)מס'          28.2.2021פרוטוקול ישיבת מזכירות מיום 

 דיון בנושא תקציב הגיל הרך .1

     רכז ועדת חינוך  –אייל מור יוסף  ו  מנהלת הגיל הרך –משתתפים: שי אסא  

 שי הוזמנה כדי לתת סקירה על תקציב הגיל הרך. 

 סוכם:  

 לטפל בהסעות של מטפלות. להעזר במשאבי אנוש. ➢

 להעזר בכח עבודה מקומי. ➢

 החלפות ע"י המנהלת.  ➢

 תתקיים פגישה עם: אלי אלישע, איילת וייצמן ושי אסא.  ➢
 

 המשך דיון   –  הקמת ועדת חינוך .2

 רכז ועדת חינוך  –משתתף: אייל מור יוסף  

 הוחלט: לאשר את הקמת הנהלת חינוך ציבורית 

 .         קולות אושר ברוב 
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 שנים ולפחות שנה.  3-מרכז הועדה יכהן לאחר תום הקדנציה הנוכחית מהבחירה ל

 לבדוק קדנציה של מרכז ועדת חינוך.  ➢

 נדחה לישיבה הבאה.  –הסעיף אישור תקציב קהילה   ➢

 

 (9/21)מס'         7.3.2021פרוטוקול ישיבת מזכירות מיום 

 השתלטות על שטחי הקיבוץ .1

 החליטה להקים צוות השתלטות על שטחי הקיבוץ. המזכירות  

 אושר ברוב קולות. 
 

 תכנות כלכלית לבנים שבונים יה .2

 בעבר הוחלט במזכירות שהבנק הוא זה שיבצע היתכנות כלכלית לבנים שרוצים לבנות.  

 יעשה גם היתכנות כלכלית. כעת הבנים מבקשים שהקיבוץ 

 למזכירות להציג את בקשתם. סוכם: שנציג ממנהלת הבנים יוזמן  
 

 שינוי אורחות החיים  .3

 עו"ד אחינועם זליגמן תוזמן למזכירות ותציג את השינוי באורחות החיים.
 

 שעות עבודה לחברי המזכירות .4

 השתתפות חברים בישיבות מזכירות, שעות עבודה או התנדבות? 

 הרכב חברי המזכירות: מחויבי התפרנסות וחברים בפנסיה. 

 הנושא יעבור לטיפול מש"א.  –הוחלט  

 

 (10/21)מס'       14.2.2021פרוטוקול ישיבת מזכירות מיום 

 עקרונות הקליטה  .1

ועדת  )שירה מור יוסף ו (רכז ועדת קליטה)עמית זיו  ,השתתפו: עו"ד אחינועם זליגמן

 ( קליטה

המצגת תחולק לחברי המזכירות לעיון    אחינועם הציגה את עקרונות הקליטה.  –סיכום 

 ולהעלות שאלות. 

 

 תהליך ההתקדמות לקראת השינוי  .2

    ועדת )שירה מור יוסף ו (רכז ועדת קליטה)עמית זיו  ,עו"ד אחינועם זליגמןהשתתפו: 

 ( קליטה   

המצגת תחולק לחברי המזכירות  .  אחינועם הציגה את העקרונות לקראת השינוי   –סיכום 

 לעיון ולהעלות שאלות. 
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 (11/21)מס'          21.3.2021מזכירות מיום פרוטוקול ישיבת  

 2021  –אישור תקציב קהילה  .1

 אושר ברוב קולות.   –אש"ח   150  –תקציב חינוך  

 אושר ברוב קולות.  –  2021תקציב קהילה  

 

 מטה מול מטה  .2

 פגישת נציגי המזכירות: אלי אלישע, מרדכי מונין,   24.3.2021-ב

שרית בן  טל, סשה רדין, חביבה מנדל, יפגשו עם נציגי המועצה להציג את הבעיות של  

 משאבי שדה, כפי שהועלו בישיבת מזכירות. 

 

 לקראת המפגש עם נציגי התק"צ  .3

  4.4.2021-נציגי התק"צ יגיעו לסיור בקיבוץ וישתתפו בישיבת מזכירות ב

 כדי להציג את עצמם ואנו נציג את האתגרים שאנו מתמודדים איתם. 

 

   2020הצעת החלטה לחלוקת בונוס בגין שנת   .4

 הקהילה, הגד"ש, ניהול ואחזקות ושגיב סיימו בהישגים יפים. 2020בשנת 

 ₪ בונוס.  6,000כל חבר יקבל 

 הבונוס אושר פה אחד. 

 

 ש ו נ ו ת   .5

 ורוצים התייחסות למצב הנוי.  ,נשאלה שאלה למה יש עיכוב בביצוע לקיבוץככר הכניסה  ➢

נדחו לאחר חג    17.3.2021-ב להתקיים   ים אמורהיו הראיונות ש   – החלפת מנהל הבניין ➢

 הפסח. 

 (12/21)מס'         4.4.2021פרוטוקול ישיבת מזכירות מיום 

 ארוח נציגי התק"צ 

היתה סקירה על   הגיעו נציגים ממס' תחומים. .התק"צו בישיבת מזכירות את נציגי  ארחנ 

 הנעשה בתק"צ ואצלנו בקיבוץ. 
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 טקס יום הזיכרון 

שמנעה מאיתנו אפשרות של התאספות יחד ביום הזיכרון, השנה נפגשנו   ,אחרי שנה מורכבת

 כל קהילת משאבי שדה באזור האנדרטה לקיים טקס מכובד לזכר חללי מערכות ישראל. 

                                                                                                           :ברצוננו להודות לכלל המשתתפים שנרתמו

 אילן  כמפקד הטקס. 

אביב ומרסלו בשירים נוגעים ומרגשים                                                                                    

 רחל ואסנת                                                                                      -  למקריאות

ניקו, מעין וחן                                                                                          עומר, -  לנעורים הבוגרים על ההגברה

אופיר ואביגיל יחד עם   ,מאיה, סתיו, אורי מתן,   שי, בר, :ולילדי שנת מצוות היקרים

 ההכנות והארגון.   ,המדריכות שלהן נעמה ורוני על כל ההשתתפות

 אנו מודות לחברי הקהילה שהגיעו ועל ההזדמנות לחוות יום לא פשוט שכזה יחדיו. 

 רונית בן טל ונטליה אלמוג 

 

 משתתפים בצערה של רחל ויקטור והמשפחה

 על פטירת האם

 ז"ל  רבקה דורפמן  

 בית משאבי שדה

 

 

 דזוןית דומשפחבני   של םאבלב משתתפים

 ז"ל דוידזון של אבי  אימו פטירתעל  

 ז"ל טילי דוידזון 

 בית משאבי שדה
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 . אירועי יום העצמאות

בערב יום העצמאות התכנסנו כל הקהילה לחגוג את יום העצמאות. סוף סוף התכנסנו לאירוע  

אמיתי, פנים מול פנים, באווירה נפלאה ובחגיגיות רבה. למרות שלא הוגש כיבוד, בשל הצורך  

 להישמע להנחיות, האווירה לא נפגמה ותחושת היחד ניצחה.  

ריאה מפי רותם והעלאת הדגל לראש התורן.  הערב נפתח בטקס לסיום יום הזיכרון, בקטע ק 

 לאחר מכן הודלקו המשואות לתפארת מדינת ישראל!  

 השנה, טקס המשואות עסק בהתמודדות מדינת ישראל ומשאבי שדה עם מגפת הקורונה. 

את המשואות הדליקו נשים ואנשים שעשו לילות כימים בהתמודדות אישית, קהילתית  

 ה: ומקצועית עצומה עם מגפת הקורונ

  יו"ר צח"י  - איתי שביט 

 רכזת רווחת הפרט  -  נאוה רייב

 רכזת התרבות  - רונית בן טל 

  אחות במיון סורוקה  - קמילה )ועמוס( ברקן

 חייל משוחרר   -  רון ברקוביץ

 נער בכיתה ז'  - בר גולדמן 

את המשואות הם הדליקו בליווי ילדי שנת המצוות וריגשו  

 בדבריהם את הקהל. 

לילך, בליווי מרסלו, לשיר את השיר  לאחר מכן עלתה 

 האופטימי "פרחים בקנה". 

שירה מוריוסף ברכה את החיילים שלנו שיהיו בריאים וישובו אלינו בשלום. סטריקו, שוב  

בליווי מרסלו, הפיח בנו את תקוות השלום בדרכו השמחה עם "שיר לשלום" ואיתו רקדו בנות  

 התלתון... 
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הקורונה ע"י גלעד  צפינו בקליפ שצולם במהלך תקופת 

ורונית והזכיר לנו שבקרוב יגיע היום שבו נוריד לגמרי את  

 המסכות מפנינו. 

לסיום הערב עלו בנות החוג של יערה בריקוד מדהים לצלילי  

השיר "שוב עולה המנגינה". הן גרפו מחיאות כפיים סוערות  

ם מכל זווית. תודה ליערה עובדיה על הכוריאוגרפיה  וצילומי

 בה.  וההשקעה הר

  ,המנחה האולטימטיבי ,את הערב הנחה בחן ובהומור דודי

שלאחר הטקס הכריז על ריקודי עם בהנחיית דינה, פינות  

 יצירה ו...הפתעות בשמיים, בהמשך. 

ואכן הקהל בהמוניו פצח בריקודי עם סוערים ולפתע הוארו  

 ים ובשלל זיקוקים מרהיבים.   השמיים באורות נוצצ

ה המשיכה להרקיד ולסחוף את  כאשר תמו הזיקוקים, דינ

  שקינחו באופן סופי את הערב הנפלא!!! ,הקהל הרב שרקד ורקד עד בוא הטילונים

 
 תודה לחוליית יום העצמאות ורונית בראשה, ג'סיקה, אווה, אורן, נטליה, אייל והדס.  

סי  תודה לנעורים המסורים שעזרו בהכל!!! תודה מיוחדת לעומר גולדמן, ניקו גולדפישר, חן פר

 שהקימו ותפעלו הכל בעצמם!   ,צוות ההגברה והתאורה המעולים והחרוצים -ומעיין עובדיה 

תודה לנעמה עובדיה ולילדי שנת המצוות על העזרה והנכונות בכל האירוע ובמיוחד בטקס  

 המשואות וטקס יום הזיכרון. 

 תודה לשילה על העזרה בתליית הדגלים ברחבי הקיבוץ. 

שהזכירה לנו את כוחה של הקהילה שלנו ולדודי שהנחה   ,ההרקדה הסוחפתתודה לדינה על  

 בחן וכישרון רב. 

ותודה לכל מי שנרתם לתת יד, לעזור, לשיר, להקריא ולהיות חלק מהחג ומהקהילה הנפלאה  

 שלנו. 

 חג עצמאות שמח! 

 צוות יום העצמאות. 
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 והמון מזל טובחמות ברכות 

 דהן אןואל יגל

  להולדת הנכד,

 בן לדורון ושני

 דהבית משאבי ש

 

 

 

 מצה"ל ךלשחרור ברכותשפע 

  דיומיןדניאל 

 במשקו אזרחותב בהצלחה

 בית משאבי שדה
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 משולחנה של מנהלת משאבי אנוש 

   קהילה יקרה, 

לאחר חודשיים וחצי בתפקיד אני נרגשת לרשום בפעם הראשונה בעלון ושמחה לעדכן על  

 הנעשה משולחני.  

אני מזכירה כי הדלת שלי פתוחה תמיד לכל פנייה, שאלה, התייעצות או סתם אפילו   ,ראשית

 לומר שלום.  

שהייתה לי לעזר רב עם   ,את התקופה הראשונה העברתי בלמידה ועל כך אני מודה לאביגיל

 סבלנות רבה. כמובן שסובבי לקומת המזכירות סייעו אף הם רבות, ועל כך אומר תודה.  

 
 להלן נושאים שבוצעו וקודמו עד כה :  

 עם חברים ועובדים ומתוך כך עלו נושאים שונים אשר טופלו.    שיחות הכרותבוצעו  .1

, התקיימו ראיונות, בוצעו שיחות  מנהל ענפי שירותי אחזקהקידמנו תהליך לבחירת   .2

 ממליצים ובימים אלו אנו בתהליך סופי לבחירה.  

 שונים בקיבוץ ובוצעה בקרה על חובת העבודה.  ה  בשיבוץ לתפקידים בענפיםסייעתי   .3

 בימים אלו אנו בתהליך למציאת מזכיר/ה חדש/ה לקיבוץ.    – בחירת מזכיר  .4

 )מזכיר/ה לקיבוצימר, רכז/ת מיצוי זכויות( מכרזים לתפקידים שוניםיצאו   .5

לו המתינו זמן רב, ועוגנו מולם תנאי העסקה אשר    ,בוצע מולם תהליך –  עובדי הסיעוד .6

ילנה ואני, והסברנו להם על התנאים אותם    ,ם עימם. כינסנו את כולם לשיחהמטיבי

 שיפרנו. בימים אלו אני בתהליך חידוש החוזים מול כולם.  

אשר ייעשה דרכי   , הוחלט על תהליך קליטת עובדים מנוהל –  קליטת עובדים חדשים .7

 בלבד ובכך ימנע קבלת עובדים ללא חוזי עבודה וטפסים נלווים נדרשים.  

רוי ויהודה קיבלו אותי בחמימות ונפעמתי מהפעילות הענפה     –ערכתי ביקור בגד"ש  .8

המבוצעת שם. בימים אלו אני עובדת על חוזים מתוקפים לכל עובדי ענף החקלאות  

בהתאם לצו ההרחבה המותאם להם.  בוצעה בדיקה מקיפה לכל העובדים באשר  

 בו בהתאם.  לעמידה בתנאי העסקתם לפי צו ההרחבה והחוזים ייכת

מעבר למתנה הכספית שהועברה לכלל החברים והעובדים השכירים,   –  מתנות פסח .9

שכולו טוב"  המעסיקה אנשים עם חסמים תעסוקתיים, ובכך  "חולק שי נוסף מעמותת  

 היינו שותפים לקידום ויצירת הזדמנות תעסוקתית שווה.  

ים אשר יוחזרו  הוחזרו כלל העובדים מחל"ת למעט שני –  החזרת עובדים מחל"ת .10

 בימים  הקרובים.  

 עוגנו תנאים קבועים וברורים לקבלת עבודה בתמורה.   –עבודה בתמורה בכפר הנופש  .11

 

 נושאים פתוחים לטיפול: 

 . בחירת מזכיר .1
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 עדכון תקנון וגרסה מתוקנת על כלל הפרטים באשר לחובת העבודה והתנאים הנלווים.   .2

 חוזים לכלל העובדים השכירים בקיבוץ, ולעובדי ענף החקלאות.    .3

 מודל שכר מתוקף לצוותי החינוך בהתאם לתנאים קבועים מראש.   .4

  בברכה, איילת ויצמן , מנהלת מש"א

יין לא  )עדעו לטללים ולאשלים ואולי גם אלינו הגי  סוריה שהיה בדרך לדימונה טיל מלקים מח

קול  בעוד בדימונה וירושלים שמעו  ,שקט  לילה  היהבמשק , המעניין שנמצאו החלקים אצלנו(

 זה לא יחזור על עצמו. נקווה ש   חזק.נפץ  

 

פינת  גם  ו כמו בסופרים רק קצר יותר,חדש   מסוע  יש בכולבו 

 הקונים.   ציבור ת והנאלטובת  כמובן והכל גדלה  ש הלחמים

 

ללכת ללא מסיכה  כבר מותר ורמתית  ד כרגע הקורונה בנחיתה  

יום  את  רבים ניצלו  לא פלא שואכן ברוגע.  וש חברים לפגבחוץ 

לנסוע לטייל. איזה כיף שאפשר לחזור  / לעשות על האשהעצמאות   

 לנורמליות. 

 

התאורה החדשה  משק  ובכיכר בכניסה ל רואים התקדמות 

 ה  אור הת שפרת את מברחבי הקיבוץ והחסכונית 

 

שניספו   חות החברים פמש  החל בטכס קצר בבבית הקברות לזיכרם של  יום השואה ערב 

תקיימה  ה  ולאחריוכיתת י"א  בהנחייתטכס הנערך ליד המועדון  ערב בשואה. לאחר מכן ב

  מחנותל מספר רב שבשרד  יוצא שואה שאביו . השחקן  "ו של נח קלינגרי יום בחי"  יד ת יחהצג

כאשר הבן השחקן  . אך לא כתב אותםחוויותיו רבות על  סיפר וצעדת המוות  ויץכולל אוש 

וראה דימיון רב בין הסיפורים  בשואה   על חייוהעיתונאי נח קלינגר  סיפרו של קרא את ה  בהצג

.   מוסיקת רקע או אפקטים מיוחדיםללא  היתה  ההצגה   יגם.להצ החליט   ששמע לאלו הכתובים

את    ובתנועותיו בדבריו  והמחיש  אסירהחליף ובכל זאת הוא השואה היה קר בערב  

איך  ו  .באושוויץיום  ואת החיים הנוראים לאורך   ההשמדה במחנה  ההתמודדות עם הסבל

 . נכונה תגובהאו  מזלבעזרת   ת בטוחוממו כמה פעמיםניצל

  

 שבת שלום  משאבי שדה  .


