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 לולו טלמור   /ענף הרכב
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 לרחל ויקטור 

 והמשפחה  

 משתתפים  באבלכם על פטירתו של האב 

ז"ל                                      בן ציון דורפמן

 בית משאבי שדה 
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 מעט המזכיר 

 שלום לכל חברי ותושבי משאבי שדה, 

בראש ובראשונה אברך את ילדי משאבי שדה שמתחילים בתקווה )נכון לכתיבת שורות  

אלו, עוד לא ידוע גורל תאריך תחילת הלימודים( את שנת הלימודים תשפ"ג. אני רוצה  

העולים  לברך אתכם שתמצאו עניין וחברות ואכפתיות בין כלתי בית הספר ולילדים 

לכיתה א' ולהורים הנרגשים, הרבה בהצלחה. שתהיה לנו שנת לימודים פורייה, בריאה,  

 שקטה ונעימה.

 מעט על הנעשה ביישובנו,

 אסיפות:

החודשים האחרונים התאפיינו לשמחתי בעשייה מרובה בנושא הקליטה והשגנו  

כובדת של  התקדמות רצינית. התקיימו דיונים וטובים ורציניים והייתה השתתפות מ

 החברים. 

וך פירות הנכסים הוצג לראשונה במזכירות ויתקיימו בשבועיים הקרובים עוד  ימתווה ש 

 דיונים בנושא ולאחר מכן יובא להצגה ודיון באסיפה, באותה מתכונת כמו הסדר הקליטה. 

ההחלטה היא להביא להצבעה ביחד את הסדר הקליטה, שיוך פירות הנכסים ושינוי סיווג  

 חדש כיון ששלושת הנושאים קשורים אחד לשני. לקיבוץ מת

 מזכירות: 

החלטתי באופן חד פעמי לשלוח לחברים את סיכומי הישיבות של השבועות האחרונים   

 בנפרד מהעלון.  

  , טיול חבריםהמזכירות עובדת במרץ על מתווה שיוך פירות הנכסים, תקנון עבודה, יזמות

 שולחנה של המזכירות: ונושאים רבים אחרים מהיום יום. בקרוב על 

עדכון תוכנית חומש משאבי   ,2023טיול משק ו/או השוואת תנאים   דיון בנושא שנת חופש,

חינוך    –תהליך כלכלי חברתי במציאות משתנה,  2023מועצה, התייחסות לתקציב -שדה

 טיפול בבעיות פרט מול הקיבוץ ועוד. חשמל, גז,  במשאבי שדה, הסכמי שכר דירה, 

 מופת:מועדון 

לי גולדסמן וילנה קוברסקי הציגו במזכירות את פעילות מועדון מופת ואת הדרישות  

והתנאים כדי לקבל את הסבסוד הגדול של משרד הרווחה. מעבר לכסף ויותר חשוב, הן  
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הציגו את החשיבות של מקום קבוע למבוגרי וותיקי הישוב היקרים מאוד לא רק בשעות  

בוץ אחרות אלא בית קבע שישמש את הוותיקים באופן  אחה"צ ובתלות של פעילויות קי

 וכו'.  , מתן מענה חברתי רחב יותרקבוע בבקרים, עם יותר חוגים, פעילויות ספורט

הנעורים )התלתון השרוף( לבית הוותיקים    הוחלט במזכירות ברוב קולות להסב את מבנה

 ששמו יוחלט בהמשך. 

מועדון הנעורים הישן )מול הכולבו  המועצה תממן הרחבה ושיפוץ רחב מאוד של מבנה 

 ובצמוד לקומונת תנועת הנוער( והנעורים היקרים יעברו לבית חדש. 

   שיהיה בהצלחה בפרויקט ונפעל לקדמו במהירות. 

 טיול משק: 

הובאו בשבועות האחרונים  כל אלו   –יול השוואת תנאים ט/טיול חברים /טיול המשק

למזכירות ובהחלט נושא שראוי לדיון עמוק ורחב מכל מיני היבטים שהוחלטו ממזמן  

ונשארו ואולי כבר פחות מתאימים לתקופתנו, כמו לא מעט נושאים אחרים. הוחלט  

שהשנה מוציאים שתי אופציות לטיולים עם תקציב ברזל קבוע לכל חבר. לקראת שנה  

 רחב על הנושא ונחליט להמשך. הבאה, נקיים דיון 

 ענף הבגד: 

בשנה האחרונה אני וזוהר ויאויל, מנהלת ענף הבגד עובדים ביחד כדי לבחון לעומק את  

ענף הבגד. עלויות, הכנסות, לקוחות, שירותים שנותנים ומקבלים וכל מה שקשור בניהול  

 פיננסית.  עסק. אנחנו מקבלים החלטות כדי לייעל את המערכת ולייצב אותה מבחינה

הייתה עליית מחירים ללקוחות חוץ ולתושבי משאבי שדה. כיום,  אחת הפעולות הנדרשות  

גם לאחר העלייה הענף מוכר במחיר הפסד ולמרות זאת, החלטנו בשלב זה על עלייה  

 בלבד ולא כזו שתכסה לגמרי את העלות. הדרגתית

 האנרגיה משק 

מוני המים בבתי החברים, תושבים, מבני  בחצי השנה האחרונה החלפנו את כל  -מים 

ציבור, עסקים ומפרטי נוי. נשאר לנו עוד מספר מפרטים לא מבוטל כדי להשלים את  

העבודה ואז נוכל להיקרא משק מים יעיל שיודע לקרוא את צריכת המים שלו לפי צרכן  

ה  ולהוריד את פחת המים שלנו לאחוז סביר. בסיום תהליך זה, נקבל מרשות המים הנח 

 משמעותית על צריכת מים לגינון הציבורי. 

 . 2022תושבים משלמים לפי צריכת המים שלהם מחודש אפריל כיום, 
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נתייחס  חברי הקיבוץ יקבלו בחודשים הקרובים חשבונות מים לא לתשלום ובעתיד הקרוב  

למים כמו לחשמל. כלומר, כל משפחה תקבל כמות מים לצריכה במידה והיא תחרוג  

 ב על הפער.מהכמות, נחיי

אנחנו נדרשים לפעולה דומה גם במשק הגז שכיום פועל ללא מונים בכלל למעט   -גז 

 מחירי הגז עולים וכיום הקיבוץ מסבסד את רוב עלויות הגז באופן כללי.   עסקים ובריכה.

. מצד אחד זה מבורך וחסכוני  יותר ויותר מכוניות חשמליותבקיבוץ לאחרונה יש   –חשמל  

עלות החשמל עולה ונדרש לעשות התאמות בהחלטות  צריכת החשמל ולחבר אבל מצד שני 

 בעניין.  הקיבוץ

 טווסים: 

טווסים על ידי הלוכד והם נלקחו לחוות טווסים והם חיים להם באושר רב. לצערי    5נלכדו 

מהקיבוץ ויש לנו  וער חברים/נהמלכודות שהונחו בקיבוץ משכו הרבה תשומת לב מצד 

אני  ... סוגרים את המלכודות כדי להפריע ולחבל בהחלטת האסיפה.  ןצילומים של אות 

 מקווה שמקרים כאלו לא יחזרו על עצמם. 

 פיתוח שכונת הגבעה: 

תודה  דשא. ההמזרחית שינתה פניה ובימים הקרובים יונחו מרבדי  שכונת הגבעה  

 . לעוסקים ולעוזרים במלאכה

 רכבים:

אני מבקש מחברים ומתושבים שנוסעים ברכבי הקיבוץ להקפיד על תדלוק בסיום נסיעה,  

החזרת רכב נקי, דיווח על תקלות, החזרת רכב בזמן, לא לשמור רכב ליד הבית אם הוא  

לא בשימוש. השימוש ברכבים של הקיבוץ יכול להמשיך ולהתקיים רק אם נקיים את  

דים קשה מאוד על תחזוקה ושמירה על הרכבים  הכללים שהוחלטו בעבר. לולו וורד עוב

 וניהול נכון של צי הרכב אל מול הדרישה הגבוה לשימוש ברכבים. 

 לשמור על הנהלים והחוקים. אני מבקש לכבד את פועלם ותפקידם ו

 שתהיה שבת שלום, 

 עידו 
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  למשפחותוהרבה נחת מזל טוב  ,איחולים רבים

 

  בלטרן  מאירל

 אח ליובל ורותם  ,אלון דת הנכד להול

 לניצן וניר בן 

 

 לרותי ושי שאלתיאל 

 דת הנכד,להול

 בן לרון ואביב

 

   כהן אליו אלהל

 דת הנכד,להול

 עדי ויואבבן ל

 

 

 בן שופט ורחל ויקטור   מרסלול

 אלה, הדת הנכד להול

 סל קא ו שרהל תב

 

 ברכות מבית משאבי שדה
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  כרת תודה.ה

ת מעומק הלב לכל השותפים הרבים לסיום פרויקט ההרחבה בגבעה בצד  ו ברצוננו להוד

מודים לקיבוץ על המשאבים הרבים שהושקעו ונדרשו להצלחת סיום הפרויקט,   המזרחי. 

 אישורים ועוד ועוד…… הפיקוח  המקצוע, הביצוע, אנשי  התכנון,  ה עלויות, ה הן ברמת 

 

קח על הבניה. בניה של הרחבת בתים  ברצוננו להודות מעומק הלב לשי זינדרמן שפי

לתת מענה ולדייק    מרביתומורכב ונדרשת השקעה  יייחוד , כל בית הוא פרויקט  םקיימי

 את התוכנית ורצון הדיירים.  

ונתן מענה מקצועי ועשה את ההכי טוב בתנאים    סהתייחעבורנו שי היה לאוזן קשבת 

בקשות  הה לשי בריכוז . כמובן תודה מיוחדת גם לאן דהן שעזרםהקיימיובאילוצים 

  ר להיעזעוד כתובת  ה הייתירים  יובמעקב אחר נושאים בהם היה צריך לטפל. ועבורנו הד 

 ולקבל מענה.  

 תודה רבה על כל תהליך הפיתוח.  

תודה לאנשי הנוי ותודה מיוחדת לדובי אשל שהוביל את כל תהליך הכנת השטח לפיתוח  

  ,ועל התוצאה של סיום פרויקט , יםדשא, בעזרת צוות הנוי של קיבוץ רביבההנוי ושתילת  

ועתה השכונה כולה התכסתה בצבע הירוק. חגיגה לעיניים לגוף    ,הנחת משטחי הדשא

 ולרווחת הנפש.  

לניר, למעוז ליוסי ליבוביץ   ןהבניי בהכרת תודה עמוקה לכל השותפים הרבים גם לצוות  

חת סיום  לחשמלאים לרני זכאי ולעוד רבים. כל חוליה בשרשרת היא חלק חשוב בהצל

 הפרויקט.  

 בברכה ובהערכה רבה. 

 יוסי ונאוה רייב. 

 

 

 בהצלחה וברכות 

 עומר גולדמן  ל

 קשת תבור ב נת שירותצא לשיש

 בית משאבי שדה

 

 



 8עמ'                                           2202  ספטמבר 9, בתשפ" אלולבי"ג ,  7822מבין משאבים מס'  

 
 2022אוגוסט 

 לכבוד: 

 תושבי משאבי שדה 

 עדכון בנושא עליית מחירי שירותי כביסה  

 ענף הבגד משאבי שדה 

לצערנו, מזה תקופה ארוכה אנו מתמודדים עם עליות המחירים של החשמל, גז, מים, שכר  

   .דומהעבודה וכ 

 

את השירות המקצועי והאיכותי ביותר, אנו נאלצים לבצע   לכםעל מנת להמשיך ולתת  

 כביסה.ה במחיר   12%עדכון מחירים של  

 

ההשקעות,  ץ ספג את  עדכון המחירים בא לאחר שנים רבות בהם לא עדכנו מחירים והקיבו

אנו מודים לכם על ההבנה ומבטיחים להמשיך   השינויים ואת עליות המחירים על גבו.

 ולתת לכם שירות מקצועי ואיכותי, אותו נתנו עד היום. 

 . 1/9/2022עדכון המחיר יתבצע מ  

 

 בברכה, 

 זוהר ויאויל 

 מנהלת ענף הבגד 

 משאבי שדה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ליאיר וולקן 

  והמשפחה 

 ח אשל ה ועל פטירת באבלכם  משתתפים

                                     ז"ל דני וולקן

 בית משאבי שדה 
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 ענף הרכב 

לאחר   בהחלפת המערכת.נתחיל    כבר כמה חודשים  שלא הצלחנו לכתוב מה הולך בענף.

  ,המערכת לכאן ללמד עלכי בהתחלה סיכמנו עם החברה שיבואו  ,ארוכים "צירי לידה" 

מתן  מרחוק ו שלנו השתלטות על המחשב על ידי   הוחלט שנעשה זאת  ,לא הסתדרבסוף  

עם דוח   תה בעיהיהי   שאלנו שאלות וקיבלנו תשובות בצורה ויזואלית. .במקביל הסברים 

ודניאל החשב שלנו ישב איתם   ,  ]דוח לחשב[ מיוחד שלא מצאנו בתוכנה

 כמה פעמים עד שהבעיה נפתרה.  

קילומטראז  עם המצב מעורפל וקשה למצוא רכבים   רכבים, יניי בענ

ג  יש סיכוי שנשי .34אוטו מספר עד היום הצלחנו להשיג רק את   ,נמוך

 נקווה לטוב.  ,לפני החגמתאים עוד רכב 

באילת   שנתקעו, 7ו  27תקלות רציניות ברכבים    שתיבזמן האחרון קרו 

אחד   יכים לעזוב את הרכב שזה מצב לא נעים.והנהגים היו צר  ,ובצפון

לאילת עם הדר ב. כדי להחזיר   !על ידי חסן שנסע ביום שישי   טופלמהם 

עד   יתוקן   השני,  ,טכנאי של החברה  על ידי בינתיים את הרכב שתוקן

 מחר. 

   עבר דרך המערכת יודיע ונסדיר.מי שיש עוד כפתור שלא ל  בעניין הכפתורים הכול סודר.

רק   רוב הנהגים נוסעים לפי החוק, מהירות נסיעה של נהגים: לפי מה שבדקנו במערכת,

 גרעין קטן ממשיך לנסוע במהירות גבוהה. 

לפני  יש לבדוק   , גרם להםברכבים וקשה לדעת מי מכיוון שיש הרבה פגיעות   לבסוף,

 פגיעה ולהודיע בזמן. אתם לצל  ,את הרכבהנסיעה 

 תודה  יש לחנות את הרכבים הגדולים בחניה הגדולה.  תזכורת,

 לבדיקה.  למוסך  פעם בחודש ןלגבי קלנועיות, יש להביא אות 

    חסן והדר על העזרה! ודה לדניאלת 

    . לולו ט. שבת שלום

 כך היינו 

 11.8.2022סגל -דברים שנאמרו באזכרה לדבורה בלומברג

דבורה נלקחה מאתנו במהירות רבה לפני תשע שנים. באותה שנה חגגו בני ובנות כיתת  

תמר את יום הולדתם החמישים. כמה ימים לאחר מכן דבורה הודיעה שהיא חולה בסרטן.  

עם    50  -שנים התייעצתי אתה אם מתאים שנחגוג ביום הולדתנו ה 10זה הזכיר לי שלפני 

הורים וחלק מהמורים שעדיין חיים בקיבוץ. דבורה התלהבה  כל הכיתה ונזמין גם את ה

מהרעיון והבטיחה לתמוך ולעזור ככל שיידרש. כמובן שקבענו את התאריך פחות או יותר  

 שתינו נולדנו בחודש אייר, אני נולדתי יומיים אחריה.    –ביום הולדתנו  
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ראת המפגש.  בחודשים שלפני יום ההולדת ישבתי בארכיון הקיבוץ והכנתי עצמי לק

 שאלתי את עצמי, מי היינו בילדותינו?  מי היו המורים שלנו? איזה מן חינוך קיבלנו?   

החיבורים והציורים שהמורות שלנו השכילו להעביר לארכיון גילו לי עולם ומלואו.  

 מסתבר שבימי בית הספר היסודי קיבלנו חינוך שהלוואי ויותר ילדים היו זוכים לו.  

מת לב לפיתוח הרפלקציה והחשיבה, דגש על קריאת ספרים וכתיבת  רבה טיולים, תשוה

חיבורים, השתתפות במקהלה ובתזמורת, הרבה מאוד ספורט, ובהמשך, גם פיתוח  

 החשיבה הפוליטית יחד עם חינוך לעבודה ולהגשמה עצמית.  

 

ויחד עם זה, שאלתי את עצמי, איך זה שבכל פעם שבני ובנות כיתת תמר נפגשים, הם מייד  

 נזכרים בכל הכינויים המעליבים ובכל העוולות שעשו זה לזו וזו לזה?  

איך זה שאנחנו כמעט ולא נפגשים ואם כן, אז במקרה הטוב משתררת שתיקה ובמקרה  

 הרע, מתחילים לריב?  

 

ביום ההולדת, כך החלטתי, אקח על עצמי את תפקיד הסנגורית. תפקידי יהיה להציג כל  

לו נפגשנו אתם עכשיו מחדש. הרגשתי שאם בעבר המבוגרים  אחת ואחד מילדי הכיתה כאי 

אולי חשבו שהילדים כבר יחנכו אחד את השני, היום נדרשת מחדש התערבות חיצונית של  

אדם מבוגר. נעזרתי בידיעותיי בתחום החינוך ובתחום הגרפולוגיה כדי להבין איך הילדה  

וך המשותף. החיבורים  חוו את כור ההיתוך של החינ  –שבכל אחד מאתנו   –והילד  

והציורים בארכיון אפשרו לי להצביע על תכונות אופי וכישרונות שניתן היה להבחין בהם  

כבר בילדות. קיוויתי שכך נוכל לראות עד כמה אנחנו מפסידים כאשר איננו שומרים על  

 קשר חברי בינינו.   

  

האחרונה שבה ראיתי  יום הולדת חמישים שאותו חגגנו כולנו במועדון הקיבוץ, היה הפעם  

את דבורה יפה ומאושרת, בשיא פריחתה. בדיעבד למדנו שהסרטן כבר החל לקנן בגופה,  

 אבל אז היא עדיין לא הייתה מודעת לכך.  

 

יצאנו מהמפגש מלוכדים ואוהבים יותר, שמחים בסיפור המשותף שלנו ובזכות לגדול  

סאפ  טלנו קבוצת וו  ההיית ולהתחנך בקיבוץ. כשסעדנו את דבורה במיטת חולייה כבר 

 כיתתית ויכלנו להתארגן בתורנויות לסופי שבוע, כדי לשחרר את דני להיות עם ילדיו.  

עברו תשע שנים ובשנה הבאה נהייה בני שישים. זו הזדמנות טובה להתחיל לתכנן את יום  

 ההולדת הבא, אבל הפעם בלי דבורה.   

 תמרי  שלומית 
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 ל "המצ לרגל השיחרור מזל טוב

  אלן גולדפישרל

  יוסף-גיא מורו

   ,ברוכים השבים הביתה

 בהצלחה באזרחות ובמשק 

 

ברוכים הבאים 

 עמיתו  עידו  מיכאל,  עלמה,  מאיה,  אור,

  המושביםבני תנועת מ החדשים הגרעינרים

 נת שירותשכאן לשהגיעו ל

 

 

 

 שבת שלום  

   משאבי שדהבית 

 בהצלחה לכל התלמידים 

 
 
 
 

 

 

 שיגרה/ ענבר תבורי 

 את האהבה שלי 

 אני שמה 

שתי פרוסות  בין 

 לחם

 ושולחת 

 כל בוקר

 לבית ספר 


