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 68-הערב יום העצמאות 
 במשאבי שדה

 יום הזיכרון סיוםטכס  20:00

 הדלקת משואות בסימן סבתות 20:15
 נקלטיםהבנים ה בניל

 מופעי יום העצמאות על הבמה  20:30

 מופע זיקוקים מרהיב 21:00

 הרקדה לילדים ופתיחת בית קפה 21:10

 הרקדה לבוגרים  21:40

 התחלת מנגלים  22:00

  מסיבה עיברית 22:30

  

 מה עוד: 

  ועוד... קליעת צמות לד,וקעקועי חינה, מפל שוק
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:מה בעלון  

 

 הנופליםחברינו על 

 נו הנופלים במערכות ישראלינר זיכרון לזכר חבר

 חופשי ומאושר/יובל גל ים

 )רכזת חינוך ג"ר(  פנינה פרץ יסעור/ מהגיל הרך באהבה

 /ענת מאורמשולחן המזכירות

              סיכום סיור להשבת הניקיון וחיסול גלי האשפה במשאבי שדה

 / ענת מאורסיכומי ישיבות מזכירותו

 !כדור הארץ במועצה האזורית רמת הנגביום 

חסן, לולו, שילה, מאיר ורני, תודה מכל הלב/ מרגלית ל

 ומשולם סיקרון

 סיכום פסח תשע"ו/ נגה פרסי

 העיקר שכחתי/ טובה אבריאל

 מבין משאבים/משולם סיקרון ונגה פרסי
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 הנופליםחברינו  על
 

  11.6.48-נפל בקרב בביר עסלוג' ב 1927נולד בשנת  –יצחק צ'וקרן 

 הנוער -בלימודיו. עלה לארץ במסגרת עליית היה מצטייןנולד באיסטנבול, תורכיה. יצחק 

חיים -והיה חניך בהכשרה בגבעת חיים וברביבים שבנגב. ראה בקיבוץ צורת 23.7.1943-ב 

אידיאלית והטיף לכך. אחרי סיום הכשרתו בגבעת חיים התגייס לפלמ"ח ושירת שנה אחת 

שנתו השנייה בפלמ"ח עבר יחד עם חבריו  לאחרבחולתה עבר עם קבוצתו לבית השיטה. 

העצמאות השתתף בפעולות -למלחמתחלוצה. בתקופת המאבק שקדמה -לקיבוץ משאבים

 בפיצוץ גשר בנות יעקב.  -המחתרת של ה"הגנה", ובכלל אלו 

העצמאות שירת באחד מגדודי חטיבת הנגב. היה חייל שקט ומסור מטבעו -עם פרוץ מלחמת

עסלוג', בעת שהוא וחבריו שהו בבניין משטרת המדבר של -ונענה לכל קריאה. עם כיבוש ביר

ידי המצרים, ויצחק עם שאר החברים נקברו תחת המפולת ביום -ל מוקש עלהופע -עסלוג' -ביר

 (, ערב התחלת ההפוגה הראשונה.11.6.1954ד' בסיוון תש"ח )

יצחק היה בין חברינו עולי  תורכיה בחלוצה. הוא היה בין הראשונים בחלוצה, אשר כמו "

 וסידור העבודהשאומרים "נכנסו לעניינים". למן הרגע הראשון היה חבר המזכירות 

הלך מאתנו, גם באותו יום שהיה יומו האחרון, עת יצא עם חבריו לכיבוש בדרך אופיינית לו 

לחודש יוני, עת נגזר עלינו לכרות את  11-עסלוג', וכך גם הוחזר אלינו באותו יום שישי, ה-ביר

 (.  4.5.1973    567מתוך "מבין משאבים" מס' ) ."קברינו הראשונים באדמתנו, אדמת חלוצה

 

  18.7.48-נפל בחוליקאת ב 30.12.26-יהודה פרננדס, נולד ב

בן הארץ, יליד ירושלים. אל התנועה בא כשהחליט לעזוב את חוצות ירושלים, ולבקש  –יהודה 

דרך אחרת בחיים. הוא נשלח בחבר חברת הנוער לעין גב ומשם הצטרף לקבוצה עם בואה 

התבלטה נטייתו החזקה לעץ ולפרח. גינת הנוי שמסביב כבר בימים הראשונים  להכשרה לגבת.

 יתה היפה במחנה. הוא ביקש "להלך בעקבות הצאן", ובענף זה קיבל את הכשרתו. ילאוהלו ה

בימים הראשונים להיותנו במושבה הסתגל בקושי לעבודה השכירה וביקש מהקבוצה לאפשר 

כרתו הקיבוצית. עם גמר שנה העבודה הזאת חישלה במידה רבה את ה–לו לצאת לסדום. שנת 

וכמנהגו החל לטפל  יה, אך שבועות מעטים שהה בפלוגה בהרצל להיותו שם חזר לקבוצה.

בגינות הנוי ובשתילי פרחים, עם שליחת מספר ניכר של חברים בתגבורת לחלוצה הלך גם 

 יהודה ושם נפל בקרב על חוליקאת.

 

 . 18.7.48-נפל בחוליקאת ב  30.3.27-משה כנעני, נולד ב

 בדרך נפתלת הגיע אלינו משה, חניך שפיה ופעיל בסניף הנוע"ה בחיפה. 

אחד  –התגייס לפלמ"ח. במשך שנתיים חי במסגרת החטיבה המגויסת ובסיס מחלקתו  1943-ב

ממשקי הקיבוץ הגדולים. הקיבוץ כדרך חיים קסם לו ועם סיימו את שתי שנות שירותו החליט 

להמשיך את חייו בקיבוץ. בהזדמנו פעם לגבת בחודשים הראשונים להיותנו שם, פנה בבקשה 

 המשך...
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. מפעל סדום קסם לו והתנדב לצאת לעבודה . שנה זו של פגישתו עם להתקבל כחבר לקבוצה

חברים ממשקי הקיבוץ הצעירים גיבשה את הכרתו הקיבוצית. הוא היה מאחרוני היוצאים 

לחופש מסדום. בינתיים נחסמה הדרך לירושלים, ולסדום לא יכול היה לחזור. לכן תבע את 

ויס למחלקת המשקים. הוא השתתף במבצע הליכתו לחלוצה. משם יחד עם יהודה פרננדס, ג

חוליקאת ויחד עם חברים אחרים נפצע קשה. ניסו להוציאו משדה הקרב, אך ללא הועיל. משה 

 נפל בקרב על הבטחת התחבורה לנגב, אותו חבל ארץ שבו קשר את גורלו לעולמים. 

 

 . 16.9.1973-, נהרג במלחמת יום כיפור ב 9.12.1952נולד  –מרדכי מירון )רוני( בכר 

גדל ברמת גן ובה סיים את חוק לימודיו בבתי הספר "יהלום" ו"דביר". הוא היה תלמיד טוב 

ובעיקר הצטיין במשחק הכדורסל. הוא היה בן מסור ודואג להוריו וחבר  -וספורטאי מעולה 

תכנן ללמוד מיכון חקלאי, לאחר סיום  נאמן לרעיו. רוני, שאהב במיוחד את החקלאות,

וכחבר גרעין "רחם" התנדב לשרת  1970השירות הצבאי. לצה"ל התגייס במחצית נובמבר 

בנח"ל. במסגרת שירותו עבר קורסים מקצועיים בחילות שונים, וביניהם השלים קורס לטיהור 

פי שהיה נח"לאי ופינוי, קורס למפעילי מק"כ ואף הוסמך כתותחן של תותח מתנייע. אף על 

שירת רוב זמנו בקווים הקדמיים וזכה ב"אות השירות המבצעי". הוא היה חייל טוב 

וממושמע, שזכה להוקרת מפקדיו וחבריו. לפני תום שירותו הועבר, במסגרת של"ת, לקיבוץ 

(, 1973בספטמבר  (16משאבי שדה ומונה לאחראי על שדות הפלחה. ביום י"ט באלול תשל"ג 

 דכי מירון בעת מילוי תפקידו. נפל טר"ש מר

 

 -11.6.48-עסלוג'  ב-, נפל בקרב בביר 26.12.25-יהושע כפתורי נולד ב

הספר החקלאי בן שמן, ולאחר -יהושע למד בבית.  1935נולד בצ'כוסלובקיה ועלה לארץ בשנת 

כך חזר לקבוצתו, -תקופת הכשרה בגבע עבד כמה שנים כמדריך "הנוער העובד" בחיפה. אחר

יוסף. עם גמר ההכשרה בגבת עברה הקבוצה לפלוגה -שעלתה בימים ההם להתיישבות בג'יב

עבר  1947-ע ובהתגייס לפלמ"ח בגב 1945בהרצליה שהתיישבה בחלוצה אשר בנגב. בשנת 

 לגבת ומשם עלה להתיישבות בחלוצה. 

כאדם הנלחם על דעתו בעקשנות: חבריו החדשים הכירו שויכוחיו ומלחמתו הוא היה ידוע 

 באים מתוך אותה כנות בה הוא חי ורוצה להמשיך לחיות את חייו.

ם לפני התחלת העצמאות גויס יהושע גיוס מלא ושירת בחטיבת "הנגב". יו-בפרוץ מלחמת

עסלוג'. לאחר כיבוש בניין המשטרה -ההפוגה הראשונה יצאו כפתורי וחבריו לפעולה בביר

הוסיפו להתקדם, אולם האויב הפעיל מוקש שהיה מחובר לבניין הסמוך למשטרה ובפיצוץ, 

 (, נפל.11.6.1948ביום ד' בסיוון תש"ח )

 

 

 

 המשך...
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 4.8.82-ב הרגנ 31.10.1961נולד  -יעקוב )ג'קי( סבן ז"ל

התגייס לצה"ל, ושירת בגרעין נח"ל מוצנח. יעקב עבר אימוני טירונות, עבר  1981בספטמבר 

 קורס נהגי נגמ"ש וכן קורס צניחה. הוא הועלה לדרגת רב"ט ושימש כמקלען ביחידתו. 

במלחמת שלום הגליל לחם יעקב עם יחידתו במבואות מחנה אל אוזעי. ביום ט"ו באב תשמ"ב 

 21, בעת טיהור המחנה, הוא עמד בתצפית על אחד הגגות ונהרג מפגיעת צלף. בן (4.8.1982)

 שנים היה יעקב במותו. 

 –( 1983אפריל  15 1066)מתוך "מבין משאבים" מס'  –כך כתבו חבריו בגרעין נוו"ד 

בינינו היית כנער, נער נלהב ונסער בלהט הויכוח שהיה פורץ בינינו, ונער קונדס המצחיקנו עד 

עות במעשי ליצנות.  ואחרי כן בצבא היית לגבר, חסון עד מאוד, נמר בין נמרים, אריה בין דמ

אריות. אנו שהלכנו אתך את כל הדרך, לא נשכח את ידך המושטת תמיד לעזרת החלש ממך 

ועל כך אהבנו אותך. לא נשכח גם את ריצות  הלילה הארוכות בגדוד. היית המאגיסט היחיד 

ג ואף עזרת לנחשלים שבינינו להדביק את הפער. על כך אהבוך גם שהתעקש לרוץ עם המא

מפקדיך.  התזכור ג'קי את הלילה ההוא בטירונות, כאשר איבדת חלק של המאג וכל הלילה 

חיפשנו אותו עם פנסים ונרות? התזכור את קורס הצניחה, אשר בו ראשון לכולנו היית? 

ספור יחדיו? "איזה צחוקים" היית אומר, התזכור את ההיאחזות אשר בה עברנו חוויות אין 

כשנזכרנו בהם יחדיו. לעתים נדמה לנו כאילו כלום לא קרה, כאילו לא הלכת מאתנו. ביום 

שישי, בחדר האוכל, כשהחבר'ה מתאספים ליד השולחן המשותף, מחפשות עינינו את דמותך 

, בהביטנו איש בפני החסונה, לבושה בטוב טעם כרגיל, עד שמדקרת כאב של זכרון עוברת בנו

 רעהו מגלים אנו את צפונות ליבנו הזהות. 

חיית חיי גיל מלא, שמחת נעורים וכלות הנפש, ואף כך נפלת בלא מכאוב. כדור יחיד של מרצח 

 שתקף לחייך וכיבה חלק משלהבת ליבנו שיקדה אתך. לעולם לא נשכח אותך ג'קי.

 
 16.6.1966 -קומנדקר בנהרג בתאונת   20.8.1946נולד   -נתן גוטסדינר 

הילדים -אביב למד שנה אחת במוסד-כוכבא" בתל-הספר "בר-לאחר סיום לימודיו בבית

 הבגרות. -הספר התיכון העירוני א' ועמד בבחינות-מכן המשיך בבית-"הדסים". לאחר

נפל הטירונות -שדה שבנגב.  בתקופת-התנדב לנח"ל לגרעין היוצא לקיבוץ משאבי 1965ביולי 

אביו למשכב ונתן סעד אותו בחליו במסירות ובאהבה. בשוב אביו לאיתנו חזר נתן לקיבוץ 

-האוניברסיטה העברית בבאר-הטירונות. באותה תקופה נרשם לשלוחת-לסיים את תקופת

כפיים מימיו נשלח לעבוד -שבע ונתקבל בה כסטודנט מן המניין. אף כי לא הורגל בעבודת

זו. נתן נבחר לעזור בארגון גרעין חדש לקיבוץ מבין תלמידי הכיתות  בפלחה ונקלט יפה בעבודה

השמיניות בארץ כולה ובקסמו האישי רכש את לבם של הצעירים. הוא לא ידע מנוחה עד 

שמו: גרעין נתן. אחרי שסיים תפקיד זה יצא עם -שהביא למשק גרעין של נוער הנקרא כיום על

הנוי והציב לו -על הגבול המצרי. שם נעשה למרכזהנח"ל "קציעות" ש-הגרעין שלו להיאחזות

חמד. בלילות שמר ובימים עבד בעידור, בסיקול, בשתילה -למטרה להפוך את השממה לפינת

הירק אשר למרגלות ההיאחזות -ובהשקאה. פעם ניצנץ רעיון במוחו להביא אדמה דשנה מגן

 המשך...
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אדמה זו, לא חזר, כי  הנוי, אך בצאתו בבוקר בקומנדקר להביא-ולפזרה לשם שתילה בשטחי

 .בשעת מילוי תפקידו זה התהפך הקומנדקר וכך מצא נתן את מותו

 

 – 14.10.1973, נהרג במלחמת יום כיפור  29.5.1950נולד   -צבי )ג'יימס( ליברייך

צבי, ג'ימס כפי שקראנו לו, נולד בצריפין, עם סיום לימודיו בבי"ס יסודי הצטרף לחברת נוער 

השרון. את משאבי שדה הכיר בזכות אחיו אריה שהיה במשק בגרעין רמות א'. בקבוצת משמר 

מאז רצה להגיע למשק, אלא שלא נמצאה לו מסגרת מתאימה, עד שהתארגן גרעין רמות ג'. 

הגיע למשק, ומצא בו מקומו עוד כחודשיים לפני בוא הגרעין , שאז השתלב  1967בקיץ 

-הגרעין ונשאר בשל"ת במשק עד היציאה לטירונות בהתחיל יחד עם כל  1967במסגרתו. ביולי 

. מתחילת שירותו הצבאי גילה מסירות רבה, ביסודיות וקפדנות למד והתאמן, דבר  1968

  1968שזיכה אותו בציונים למיניהם, בין השאר באות הקליעה ואות ארגון מאהל. באוקטובר 

ירותו במילואים הוכשר מ"מ. בש 155-במסגרת האימון המתקדם עבר בהצלחה קורס משקי

 כנהג טנק. 

בגמר השל"ת הודיע צבי על כוונתו להישאר כחבר במשק. הוא היה דמות בולטת בחברה. 

אהבה מיוחדת היתה בליבו לילדים. מוזר היה לראות את ה"ענק", הבריון מגודל הזקן, יורד 

לספר  מאובק מכף רגל ועד ראש מטרקטור רועש וניגש לשחק עם ילדים קטנים להם אהב

נפטר אביו וצבי יצא למספר שבועות לעזור לאמו בארגון הבית.  1972-סיפורים ובדיחות.   ב

לאחר מכן חזר למשק. במשק עבד במטע ומשם עבר לעבוד במסגרייה. בתקופה האחרונה קיבל 

 על עצמו את האחריות על מחסן הנשק וביצע תפקידו במסירות רבה.

המגויסים לחזית. יגאל דהן ששירת בסוללה סמוכה, באוקטובר נקרא עם  6-ביום כיפור ב

מתאר את פגישתם האחרונה סמוך לנפילתו: "אי אפשר היה לשכוח את קולו, ה"להתראות" 

שלו היה כל כך מעודד, כובע השריון היה הפוך על ראש, עיניו חייכו כתמיד, והמדים הלמו 

תר על המותן וידו אוחזת אותו מאוד. אקדחו הבלתי נשכח היה תלוי בצורה מקצועית ביו

 בחוזקה את הקת. הופעתו היתה מרשימה".

בעיצומו של קרב ארטילרי קשה, נפל צבי ליברייך.   14.10.73זמן קצר לאחר אותה פגישה ביום 

 )מתוך אתר קיבוץ משאבי שדה(

 

בסוף מלחמת יום  10.1.74-, נהרג מירית צלף ב 4.12.1947-קלמן )קמי( וישניגרד, נולד ב

 .כיפור

קלמן נולד בפתח תקווה, הצטרף לתנועת הנוער העובד והלומד, ולמד בתיכון מונטיפיורי בתל 

אביב,במגמת שרטוט.  עם גיוסו לצבא הצטרף לנח"ל, לגרעין רמות א'. במסגרת שירותו הצבאי 

 היה בהיאחזות בקציעות. 

ין ולבסוף נשאר יחידי מכל קלמן הגיע למשק מבלי שהשתייך לגרעין קודם לכן.  הצטרף לגרע

חברי גרעין רמות א' במשק.  חדרו היה מוקד להווי של דיסקוטק, שימש מוקד משיכה לנערים 

ולנערות ממחנות עבודה, מתנדבים ותיירים. השתלב בחיי המשק, בעבודה בענף ובחיי התרבות 

 המשך...
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ימותיו והחברה. ברצון לקח על עצמו תפקידי הוא היה איש בעל חוש הומור שהתגלה ברש

 לעלון ובהופעותיו במסיבות החתונה במשק, כנציג רווקי המקום.

-א השתתף בקרבות הבלימה והפריצה של מלחמת יוםעם פרוץ המלחמה גויס ליחידתו.  הו

אש בחזית הדרום הוסיף לשרת בסיני. -הכיפורים ועבר אותם בשלום. לאחר הכרזת הפסקת

הו מצרור מקלע שנורה לעברו, בעת שעסק (, נפגע בחז10.1.1974ביום ט"ז בטבת תשל"ד )

 מערב לפאיד. -בגידור המוצב מדרום

 

 . 18.7.1997-נהרג בעת מילוי תפקידו ב 2.7.1975-נולד ב –אילון פרייליך 

נולד בקיבוץ משאבי שדה, כשהיה בן חמש יצאה המשפחה לצרפת בשליחות מטעם הקיבוץ. 

הספר היסודי 'שרת' בפריז. כשהיה בכיתה ב' חזרו לארץ, ואילון -אילון למד בגן ישראלי ובבית

הספר היסודי 'משאבים' בקיבוץ. אילון היה תלמיד טוב בכל -השתלב בקבוצת הגיל שלו בבית

ין מאוד בהיסטוריה, מחשבים, מדעי החברה ותנ"ך. היה לו כשרון לכתיבה המקצועות, והתעני

קולחת בסגנון ביקורתי וסטירי, והיה שותף מרכזי בכתיבת מערכונים ובביצועם, בכיתתו 

 ובשותפות עם כיתות אחרות. אילון אהב מאוד לבשל, בדרך כלל יחד עם אמו. 

עניין מיוחד היה לאילון במוזיקה, בעיקר מוזיקה לועזית אך גם במוזיקה עברית וצרפתית. 

אילון עסק גם בספורט, ושיחק כדורסל בקבוצה האזורית של רמת הנגב. לקראת גיוסו לצה"ל 

 השקיע רבות בשיפור כושרו הגופני, בין היתר ב'טיולי הישרדות' ברחבי הארץ. 

במסגרת תנועת הנוער 'מחנות העולים'. הוא  -את ל'שנה שלישית' בתום התיכון בחר אילון לצ

התגייס אילון לצה"ל, לחטיבת  1994חי בקומונה בחיפה ועסק בהדרכה. בחודש דצמבר 

( נפל אילון בעת מילוי 18.7.1997הנח"ל. הוא שירת כלוחם ומפקד, ביום י"ג בתמוז תשנ"ז )

ים, בלילה, בדרכו חזרה לבסיס, נהרג אותו יום היה בכינוס חטיבתי בירושלבתפקידו. 

 דרכים בכביש המוביל מפרדיס לאליקים. -בתאונת

 . 4.2.1997, נהרג באסון המסוקים   8.10.1974  -נולד ב –גדעון פוזנר 

הספר היסודי "ברנר" בכפר סבא, היה האצן המהיר ביותר  -בבית למדגדעון גדל בתל אביב, 

יעה של המשפחה בשליחות של שנה לניגריה שבאפריקה, מטר. בנס 60בשכבת בני גילו, בריצת 

פרח גדעון ואהב מאוד את החוויה. בהיותו בן שתים עשרה עבר עם משפחתו להתגורר בלונדון, 

." . בתקופת שהותו באנגליה השתתף במקהלת "J.F.Sהספר -שם גדל ובגר וסיים לימודיו בבית

 עית גבוהה והופיעו במקומות רבים.נוער מפורסמת. הוא וחברי המקהלה הגיעו לרמה מקצו

, 1995אחיו הבכור, שמעון, חזר לישראל ושירת בצה"ל, ובעקבותיו עלה גדעון לארץ בינואר 

 כדי להתגייס לצה"ל ולתרום למדינת ישראל. 

כחייל בודד, יכול היה גדעון לשרת בעורף, אך הוא התעקש לשרת ביחידה קרבית מובחרת. 

התגייס גדעון לצה"ל, עבר קורס מ"כים והוכשר לשרת כלוחם  1995בתחילת חודש אוגוסט 

בחטיבת הנח"ל, בפלוגה המתמחה בירי טילים נגד טנקים. כחייל בודד, אומץ בקיבוץ משאבי 

 המשך...
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 -שילוב בין שם משפחתו ל"רעל" באנגלית  -כינוהו חבריו "פויזן" שדה. בתקופת הטירונות 

( אירע אסון 4.2.1997משום שהיה "מורעל" על הצבא. בערב של יום כ"ח בשבט תשנ"ז )

המסוקים, כששני מסוקי יסעור התנגשו מעל מושב שאר ישוב. שבעים ושלושה הלוחמים, 

 ם גדעון. בן עשרים ושתיים היה בנופלושעשו דרכם לפעילות מבצעית בלבנון, נהרגו, וביניה

 

 . 7.8.2006-, נפלה בעת מילוי תפקידה ב 27.5.1986-נולדה ברמת גן ב –ענבל ניקסון 

ענבל, בת בכורה להוריה, למדה בביה"ס היסודי "ארנון" ברמת גן, ובהמשך למדה בתיכון 

באליפות ג'ודו  למדה ג'ודו, השתתפה בתחרויות ואף זכתה בגביעים "אבין" במגמת אמנות.

אזורית.  אהבה מאוד בעלי חיים, בקיבוץ במסגרת הגרעין גידלה ברווז וחתול עם חברותיה. 

ענבל אהבה לצייר, ניגנה על גיטרה, ואהבה לנגן עם אחיה שניגן על הפסנתר. טיילה טיול בת 

 מצווה בארה"ב ולפני הגיוס לצבא טיילה בארגנטינה וברזיל. ענבל אהבה ספורט אקסטרים

והספיקה לצלול ולעשות בנג'י עם שני אחיה. ענבל היתה ילדה מקסימה, נדיבה וטובת לב 

 שמוכנה לעזור, לתרום ולתת מעצמה. היא תמיד נלחמה בשביל אחרים.

ענבל השתייכה לתנועת הנוער "מכבי הצעיר" ובמסגרת הגרעין היתה חצי שנה בקיבוץ משאבי 

 מת ביחידת קרקל והייתה צלפית מצטיינת.שדה. במסגרת השירות בנח"ל התגייסה כלוח

, חודשיים לפני המעבר לפרק משימה שהיו אמורים לעשות בעיר  7.8.2006-ענבל נהרגה ב

 רחובות יחד עם בני הגרעין בהדרכת בני נוער בסיכון.

 

 
 

 נר זיכרון לזכר חברנו הנופלים במערכות ישראל
 עסלוג'-בכיבוש ביר 11.6.48ז"ל נפל  יהושע כפתורי

 עסלוג'-בכיבוש ביר 11.6.48ז"ל נפל  יצחק צ'וקרן

 בקרב על חוליקאת 18.7.48ז"ל נפל  יהודה פרננדס

 בקרב על חוליקאת 18.7.1948ז"ל נפל   משה כנעני

 בעת מילוי תפקידו. 16.6.1966ז"ל נהרג  נתן גוטסדינר

 בעת מילוי תפקידו. 16.9.1973נהרג  רוני בכר ז"ל

 במלחמת יום הכיפורים. 13.10.73 נפל ז"ל צבי ליברייך

 במלחמת יום הכיפורים. 10.1.1974ז"ל נפל  קלמן וישנגרד

 .הגליל במלחמת שלום 4.8.82-בפלז"ל נ ג'קי סבן

 באסון המסוקים.  4.2.97ז"ל נהרג  גדעון פוזנר

 בעת מילוי תפקידו. 18.7.1997ז"ל נהרג  אילון פרייליך

 מילוי תפקידה.בעת  7.8.2006 הרגהנ ז"לענבל ניקסון 

 יהי זיכרם ברוך                 
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 פנינה פרץ יסעור –מהגיל הרך באהבה 
 "הזמן אין לו זמן והוא רץ כמו סופה

 הסוחבת לילות במעופה

 והופכת אותה להיסטוריה יפה..."

 ההרגשה שרק התחלנו את השנה והנה כבר רואים את סופה... 

שנה,  התינוקות משפרים עמדות מי מזחילה לעמידה ואלה בבית התינוקות הבוגרים כבר חגגו 

 שכבר הולכים מנסים את הקפיצה והריצה ואז פוגשים את כוח הכבידה ....

בפעוטון מגלים את השפה כאמצעי תקשורת יעיל וכל יום מרחיבים  את אוצר המילים.  והגוף 

ם רצים קדימה לכבוש  כבר יכול להגיע לכל מקום, שיכורים מהאפשרויות הנפתחות בפניהם ה

 כל יעד גם אם הדרך פתלתלה וזה לא קל בכלל ... ולמטפלות אין רגע דל ....

בגנון רותם מתגבשת קבוצה של אנשים קטנים שיודעים בדיוק מה הם רוצים, דבר לא נסתר 

מעיני הילדים והם שואלים ושואלים ולדעת הכל הם רוצים.  התיבות הרגילות כבר לא 

צים לבנות ולבנות... והבנות בכל הזדמנות מטפלות בתינוקות )בבובות( זה גן מעניינות הם רו

 שהתברך בהרבה אמהות הריוניות וכבר נולדו כמה תינוקות... כן ירבו! 

מציירים, מכיירים, בונים,  –ובגן הדס חגיגה ממש כמו בכוורת דבורים הם עסוקים ופועלים 

חוקה , עוקבים אחרי תהליכים ומעמל ידיהם אופים, מבשלים, מטיילים בסביבה הקרובה והר

נהנים. המשחק בקבוצות בשיאו הם מגלים את הכוח שבקבוצה ומשתפים פעולה להשגת 

 המטרה.

בגן רותם ובגן הדס טיפלו במסירות בזחלים של טוואי המשי וכבר הגיחו פרפרים ואפילו 

 הטילו ביצים..  

ן רותם לקבלת החג. בתום התוכנית יצאנו לכבוד חג העצמאות התכנסנו כל ילדי הגיל הרך בג

 למצעד דגלים בשבילי הקיבוץ והתרכזנו לארוחת צהריים ישראלית על הדשא הגדול.

 תודה רבה לסימונה מנהלת ענף המזון ושרית מנהלת הכולבו שנרתמו למשימה ועזרו לנו בכל.

עמיד לתפארת לאלי כהן שעבד ימים ארוכים וה -ועוד תודה אחת גדולה שיושבת וממתינה  

 בפעוטון למעלה ובגנון רותם גדרות ושערים לפי בקשת התמ"ת והכל תוצרת בית. יישר כח!

  

הפרשה הסמוכה ליום העצמאות  היא פרשת קדושים, זוהי הפרשה הקצרה ביותר בתורה, 

אבל היא בין המשמעויות ביותר עבורנו, ובמיוחד לרגל יום העצמאות הקרב ובא :    הפרשה 

בה בסימן של מצוות חברתיות, והיא  הנחילה לנו כמה מן האמירות והציוויים כולה כתו

 שלאורם אנו מתנהגים ומחנכים את ילדינו ובראשם הציווי:   

 -ואהבת לרעך כמוך

ציווי  שמקפל בתוכו את  ההכרה בזכויותיו הבסיסיות של כל אדם באשר הוא אדם, את   

  ל כבוד בחברתו.זכותו של האדם לחירות, לשוויון ולחיים ש

יופייה וייחודה של הפרשה זו שהיא בוחרת להסב את תשומת לבנו דווקא אל השכבות  

החלשות , המודרות, ואל חסרי המגן,  ומצווה עלינו להיאבק על זכותם לשוויון  ולחיים של 

 המשך...
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 –כבוד.  היא מצווה עלינו  להיות זהירים בכבודם של הנכים, המבוגרים, בכבודם של שכירים 

ותם בשכרם, של עניים וחסרי כל , ובכבודם של אזרחים ותושבים שאינם שלא לעשוק ולקפח א

כי  כולם בבחינת, 'ֵרִעי', 'רעך'   -מבני עמנו היושבים בקרבנו וזכאים כמונו לכל חירות וזכות

שיש לאהוב  כמוני וכמוך.  בכיבוד הזולת באשר הוא, אתה מבטא את אנושיותך ואת מהותך 

 כאדם וכאזרח, 

בישראל עוברת משבר ערכי וחברתי, חברה שבה הפערים החברתיים הולכים החברה היום 

ומעמיקים, ובין שני עמים שוררים יחסים של אי אמון וחשדנות עמוקים. וראוי שיום 

העצמאות הבא עלינו יהיה בסימן  'ואהבת' של הפרשה,  פרשת קדושים מסמנת לנו את הדרך 

הזולת באשר הוא ואת קדושת זכויותיו כדי  את אהבת –שבה עלינו ללכת ולחנך את בנינו 

 לבנות חברה טובה יותר , שבה ישררו הצדק השוויון והשלום.

 חג שמח

 לבית משאבי שדה

                  

 , 

 

 

  

  
 

 נאמנות
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 משולחן המזכירות

 9.5.16 –בקלפי  ההצבעהתוצאות  .1

ההשכלה )ברוב גדול(. זה נדבך אושרו תקנון הסיעוד והתיקונים הנלווים אליו,  והתוכנית להשלמת 

 חשוב בהבטחת הצרכים של חברי הקיבוץ הוותיק.

 הקצאה מתקציב המועצה,  לקליטת הבנים/ות -בשורה טובה  .2

מליאת המועצה של רמת נגב אישרה לנו תקציב מכובד לפרויקטים של קליטת הבנים/ות )תב"ר(. 

 ני חינוך נוספים לקליטת הילדים. התקציב מיועד לתכנון הפיתוח, לתשתיות)בהמשך( ולשיפוץ מב

 נקווה שזה בדרך לפתרון משבר האשפה . –הבטחת הניקיון בקיבוץ  .3

ולהבדיל, מזה חודשיים היה לנו מאבק כנגד "הנחתת" המועצה לצמצום דרסטי של פינוי האשפה, ללא 

 בהמשך העלון. -!  עדכוןלמחזור . נראה שאנו חוזרים לדרך המלך. ועתה,פתרון חלופימתן 

 18/5 –מוזמנים לאסיפה החשובה ביום ד' הבא  –הדיון על שיוך הנכסים היצרניים  .4

מורכב. הדילמה היא בין שיוך קנייני או פירותי. יציגו את הנושא עו"ד  -הנושא של  השיוך היצרני

 !.  היו עימנומיקי דרורי ועו"ד אמיר גנץ מהמח' המשפטית של התנועה הקיבוצית

 והמידע עם החברים והבנים/ות הנקלטים.שיפור דרכי הקשר  .5

של החברים. המאגר  למיילים האישייםהחלטנו, שבנוסף לקהילנט, חשוב שחומר הדיונים יישלח 

 .העבירו את המייל ליפה -שבידנו לא מספק )ורובם של המיילים בעבודה(. חברים 

 להערות!פתוח "סיכומי דיוני המזכירות".  ראו את המדור הקבוע של -השגרה הבריאה .6

 מועדים לשמחה, זיכרון ועצמאות!  .7

מלאי משמעות; המעבר ההיסטורי מעבדות לחירות, והאקטואלי, מיום  -החגים והמועדים בעת הזו 

מציבים בפנינו את הזכות והמחויבות למאבק על  –השואה והגבורה ויום הזיכרון ליום העצמאות 

 חירותם וזכויותיהם של כל איש ואישה. 

טל, רכזת ו. תרבות ולוועדה כולה, לרכזים ולצוותים של החגים והאירועים, -ונית בןתודה גדולה לר

 י"ב, שזיכו אותנו בטקס יום השואה והגבורה כה עמוק ומכובד. -ולחניכי י"א

 מזכירה.               –ענת מאור  יום עצמאות שמח!                                                     
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              סיור להשבת הניקיון וחיסול גלי האשפה במשאבי שדהסיכום 
 )בתקווה שיצאנו מ"העבדות" לאשפה, לעצמאות באיכות החיים וערכי החיים(.   

 

 א. המטרות;

 הגדלת והתאמת מכלי האשפה לצרכים, כך שייפתר המשבר.  .1

 מעבר למחזור יעיל וזול. .2

 הסברה ולמידה. .3

הממונות על איכות הסביבה במועצת רמת  – קפלן והילה וייל שפרן ד"ר עלית; ב. המשתתפים בסיור

הנגב; ענת מאור )מנהלת קהילה(; בועז שומרון ואילן ויאויל )צוות הנוי(; שי זינדרמן )מנכל לשעבר 

 (, רותי יזהר )נציגת ציבור(.הערבהשל המועצה האזורית 

ודה לחברים/ות ורכזי ענפים איתור המצב והצרכים בכל שכונות הקיבוץ )ת; ג. יעדי הסיור

 ש"התגייסו/גוייסו" תוך כדי הסיור, להצביע על חומרת המצב ותביעה לפתרון(.

 (.היעדים 3פירוט הדרכים להשגת )בעקבות הסיור  מסקנות והחלטות לביצועד. 

 

 הגדלה והתאמה מלאה של כמות מיכלי האשפה לצרכים .1
 

ת של המועצה שהיא מקטינה את מספר פינויי קיבלנו הודעה חד צדדי 2016כזכור, במרס ; הרקע

)עוברים מפינוי אשפה של פעמים בשבוע לפעם בשבוע(. וזאת כדי לעבור ממדיניות  100%האשפה ב 

של "הטמנת אשפה" ל"מיחזור". הגם שהיעד של מיחזור מקובל עלינו מאוד, הסברנו שהנזקים של 

                                                                                                     ערימות האשפה המצטברת, אינם הגיוניים ומסוכנים!    

ישובים,  13בראשית אפריל, הובלנו את הערעור במועצה, והוא התקבל ע"י כל  מזכירי המועצה )

 .5.5צע רק עתה ב להוסיף מכלי אשפה לכל הישובים. לצערנו, זה בו התחייבהואחד נמנע(, והמועצה 

במאי(  ומיכלית  גדולה אחת )והשניה  7באפריל +  5פחי אשפה נוספים ) 12קיבלנו ; המצב הנוכחי

 הוחזרה כי הגיעה שבורה(. הפחים הבודדים שהתפנו יתווספו לתחנות.

 ;להמשך ביצוע

 במהלך מאי ייבדק אם כמות מיכלי האיסוף החדשה מספיקה לנפח האשפה, או שיש להוסיף  .א

 עוד פחים )והיה ותידרש תוספת, על המועצה להשלים זאת מידית(.         

 צוות הנוי יעביר מיכלים שנותרים חצי ריקים, למקומות עמוסים במיוחד. .ב

 סוכם להוסיף עוד שתי פינות אשפה בשכונת הגבעה; בכביש העוקף )בין אמיר ודודו(; .ג

וליד בריכת השחייה.                                                                                                      

 המועצה תטפל בבעיית חוסר היציבות של הפחים החומים. ד. 

 סגירה של הפח   , מעבר לכמות המאפשרת בפחים מלאיםהחברים נדרשים לא להשליך אשפה  .ה

 )פחים גדושים ופתוחים מהווים מקור קשה לפיזור הזוהמה ע"י חתולים/כלבים(. וכן, במקום            

 של עומס, נא ליידע את צוות הנוי, שידאג לתגבור.        

 

 מעבר למחזור יעיל וזול. .2

הפסולת,  למחזוראנחנו רואים עצמנו שותפים למעבר ההכרחי מהטמנת פסולת כללי; 

ו והמדינה עושים זאת; דאגה לאיכות החיים, לכדור הארץ ולדורות מהטעמים שהעולם כול

 הבאים; והוזלה משמעותית! )ישירה לנו ולעולם(. 
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 עולם המיחזור צמח ומתפתח עם השנים;הצרכים והמיכלים למיחזור. 

 )לפחי האשפה יש להשליך רק חומרים מתכלים בשקיות אשפה סגורות וטיטולים(.

 )המיכלים הכחולים(. אושרה תוספת לפי הצרכים. - נייר .1

 בלבד. 4)המיכלים הגדולים(. כרגע אושרה תוספת של  - בקבוקים .2

 לפחים!(. מחוץ)במיכלים המיועדים לכך(, או בתחנות האשפה,  - קרטונים .3

 יגיעו בקרוב למועצה וליישובים. –)במיכלים כתומים(  -חומרי אריזה .4

 יוכנסו בהמשך. -ומחזור בטריות ומתכות)מיכלים סגולים( מיחזור בקבוקים  .5

 הפחים ולא בתוכם )אוספים בימי א' תודה לצוות הנוי!( לידרק -*השלכת גזם 

פינות  מספראת  להגדיל! פנינו למועצה נגישות גבוהה למיכליםהתנאי להצלחת המיחזור; 

מיכלים סמוכים לעיתונים, מחזור ) ריכוזי, ולייצר מיכלי מיחזור הוסיף, להמחזור בקיבוץ

 בנפרד(; –בקבוקים, קרטונים(, בשכונות הבאות )שגיב וכפר הנופש 

 . ליד התקשורת )קיים חלקית(6ליד חדר האוכל )קיים(                              .1

 . גבעה, ליד ח"א )רק עיתונים(.7ליד הכל בו )קיים(                                   .2

 )להוסיף חדש(.           –. גבעה עוקף 8קיים חלקית בלבד(             בשכונת שגיב ) .3

 . אולם ספורט  )להוסיף חדש(.   9ליד הקיבוצימר )להוסיף חדש(.                  .4

 . בשכונה החדשה )קיים(. 10זוגונים/אלקטרוניקה )קיים חלקית(.            .5

 המחזור". יבוצע ע"י רותי יזהר.של מס' הבתים לפי "פינות  מיפויהמועצה ביקשה 

 הסברה ממוסדת ומודעות/ביצוע עצמי של כל חבר/ה! .3

עם בלימת "ערימות האשפה" )בתקווה שהנושא נפתר/יטופל אינטנסיבית ע"י המועצה( המועצה, 

 . סוכם על הפעולות הבאות;יישום המיחזורעימנו, עוברים לשלב החשוב של 

 ספר משאבים והחינוך הלא פורמלי; של צוותי החינוך, בית המשך הדרכה .א

 )פרידה ונטליה התנדבו לסייע(. הדרכת מיחזור בשכונות; שגיב והגבעה .ב

 ; בתחנת איסוף האשפה והמחזור )לרבות הדגמה(.שלטי הדרכה .ג

 לפנות ערב. כולם מוזמנים!  17.5מתקיים בקיבוצנו ביום ג',  יום כדור הארץ; .ד

 בקיבוצנו; למעקב היישום והביצוע! דרושים מתנדבים .ה

 ליישוב מצטיין במחזור! תחרות ומתן פרס; שי הציע למועצה לעשות המלצה .ו

 מנהלת קהילה. –ענת מאור                                                           
 

 

 

 

 

 ל"ז אבישי אלוןחברנו אזכרה ל ,יום חמישי ,בערבחר מ

 עליה לקבר  18:00

 בצריף ראשונים ארץ ישראל ערב שירימפגש חברים ו 19:00
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 סיכומי ישיבות מזכירותדות
 
 24.4.2016,   20סיכום ישיבה מס' 

 
דיווח על  -על שיוך המגרשים דרך האגודה  1447קידום יישום החלטה  .1

 המפגש החיובי  עם שולה בן צבי מרמ"י:  

מוני ענת מאור וצבי אלמוג נפגשו פעמיים עם שולה בן צבי ולאחר "מקצה 

השיפורים" שנדרש במסמכים, נקווה שהתיק שלנו יאושר לתחילת טיפול. כמובן 

 שב הרוח בבג"צ.שהשאלה הגדולה היא לאן תנ

 

 

 הסדרת התשלום לרמ"י על כל המגרשים בפעימה אחת. .2

המזכירות והאסיפה המליצו על כך פה אחד. הגם שהוצאה בתשלום אחד תהווה 

עומס לא קטן על התקציב של הקיבוץ, הרי שההנחה הניתנת לאלה שרוכשים 

את במרוכז ובעיקר הימנעות מחלוקת המשבצת התכנונית של הקיבוץ, מצדיקים 

 המאמץ.

 

 נושא אישי  .3

 

 1.5.2016,   21סיכום ישיבה מס' 
 

בהשתתפות גלעד  בן טל, מרכז ועדת   לימודי  תלמידים בבתי ספר אחרים .1
 חינוך.

המזכירות ממליצה להמשיך במדיניות החינוך לפיה אנו רואים בחינוך הקיבוצי את  
 בגיל הנעורים.דרך המלך הן מבחינת תוכנו והן מבחינה חברתית לגיבוש קבוצות 

 במקרים בהם יש צורך חינוכי להפנות חניך למוסד אחר, הקיבוץ יסייע בכך. על  
תלמידים /הורים המעוניינים בבית ספר אחר מבחירה, לדון על כך עם ועדת החינוך  

 והמזכירות,
 ובמקרה שזה יאושר, ההורים ישאו בחלק מן העלויות הנוספות, אם קיימות כאלה. 

 
 מוזמנים: ועדת קליטה. – קצב הקליטה  .2

סוכם לפעול לפי החלטת המזכירות שהשנה הקרובה מיועדת לקליטת בנים/ות  
בלבד או לנכדים או בני קיבוץ שהוריהם לא חיים עתה בקיבוץ )במקרים אלה יהיו 
מבחני קבלה ותשלום עבור התשתיות(. משפחות  מבחוץ המעוניינות להמתין 

וא לתושבות,  ובהמשך תיבחן לגביהן לפתיחת הקליטה בהמשך, יכולות לב
מועמדות וקליטה , בהתאם למצאי הדירות ועיתוי ההחלטה על פתיחת הקליטה גם 

 למשפחות מבחוץ.
ובמקביל, ועדת קליטה נפגשה שוב עם הבנים/ות לעדכונים שונים ולהצגת הרצון  

. של הקיבוץ להצטרפותם לחלק מן הוועדות, בנוסף לאלה שכבר פעילים ומעורבים
כמו כן, הבנים סיכמו לבחור לעצמם נציגות ולנהל את הליך קליטתם ברמת 

 מעורבות גבוהה יותר.
 ברכות להצלחה משותפת ! 
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 עם צוות מש"א. – נושאים שונים בהסדר דמי העידוד ושעות עבודה בתמורה  .3
בראשית הדיון ילנה מסרה דוח על הצלחת השיטה, הפועלת כשלוש שנים   .א

 לשביעות רצון החברים והענפים. 
. 6%המזכירות אמצה את החלטת משא להשאיר את דמי העידוד לחברים על  .ב

אך הוחלט לא להמליץ  על כך בגלל חשש  8%-)נבחנה הצעה להעלות אותם ל
 ות הכרוך בכך(. למחסור במקומות עבודה ובגלל אי השוויוני

 לעליה בגובה הפנסיה.   6%-אושרה פניית גמלאים להצמיד להם את תוספת ה .ג
שעות נוספות לעובדיהם בימי שישי אושרה פניית כפר הנופש לאפשר חישוב  .ד

 .13.00שעה מה
הוחלט שברגע שבעלי חוב של ימי עבודה עוברים לעבודה מלאה, הם יהיו  .ה

להמשך סגירת החוב של ימי עבודה , במקביל 6%זכאים לדמי העידוד של 
 )מש"א(.

לא מקבלים בגין זאת בונוס. עם זאת, הם  -חברים שחייבים ימי עבודה רבים  .ו
 ימי עבודה )מש"א(. 26-יזוכו בשל כך בהקטנת חוב ימי העבודה שלהם ב

 
 8.5.2016,   22סיכום ישיבה מס' 
 

 מדיניות וקריטריונים לשיוך המגרשים והבתים.  .1
וצוות השיוכים התחילו את הדיון בנידון לאחר שנגבש את המזכירות 

 ההמלצות הנושא יובא לאסיפות חברים ולקלפי.
 

 ערעור על המלצת המזכירות על העברת הבית לבנים ששוכרים אותו .2
 לאורך שנים.

לאחר דיון מחודש הוחלט שבני/ות שלא עולה בידם לבנות בית )חדש או 
שנים של שכירות. עם  17ירה לאחר הרחבה של קיים( יפסיקו לשלם שכר ד

זאת הבית יישאר של הקיבוץ. )כמובן שהבנים ימשיכו לשלם את הוצאות 
 הארנונה, אחזקת הבית והוצאות הקיום(.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ובית רביבים ,בצער משפחת הולניקמשתתפים 

 .ולניק  ז"להשל אורי  בטרם עת במותו

 כרו ברוךייהי ז

 בית משאבי שדה

 ובית רביביםמשתתפים בצער המשפחה 

 ז"ל רחל סבוראי ה שלעם מות

 יהי זיכרה ברוך

 בית משאבי שדה
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 !יום כדור הארץ במועצה האזורית רמת הנגב

 קיבוץ משאבי שדה איפה?

 17:00-20:00ו,  ”, ט' באייר תשע17/5/2016יום שלישי,  מתי?

 ?מה מצפה לנו

 צמחי תבלין ומרפא, צילום בטבע ועודסדנאות למבוגרים: גינון מקיים, 

של החינוך  דוכני אוכל בריא, תן-שוק מקיים ויריד קח .החינוךמערכת הפעלות סביבתיות של 

והכרזה על הזוכים בתחרות טקס סיום ו מופעים של הרכבים מקומיים, הבלתי פורמלי

 המשפחה הירוקה.

074-ובטלפון  https://www.fee.co.il/ykh2016: פרטים נוספים והרשמה לסדנאות

7013301  

 

 חסן, לולו, שילה, מאיר ורני, תודה מכל הלבל

 ,ר או תקלה כלשהיא בקלנועית'אנו מודים לחסן ולולו שבהתראה קצרה על פנצ

מתקנים ומביאים עד וקחים את הקלנועית מהמקום בו נתקעה למגיעים במהירות 

 כמה שזה עוזר לנו. ,הבית

קלקול או  ,שילה ומאיר שבאים במהירות כשיש סתימהלבהזדמנות זאת תודה גם 

 נזילה וזה קורה לא מעט. מתקנים בזריזות לשביעות רצוננו. 

בתיקונים שונים כמו  ומודים אנו גם לרני, ענף של איש אחד, שנענה ברצון לבקשותינ

 ומהמנעול כורסא וכד

 סיקרון תודה מרגלית ומשולם

 העיקר שכחתי  

 בלי מים אין חיים ובלי שילה אין מים.

ואחרי שענת מאור אשרה. אלי כהן קנה. יוסף ליבוביץ חיבר לחשמל. כל הקולר לא היה שווה 

בלי ידיו הנאמנות של שילה שמהר ועשה. ועכשו כל הטף מגן הדס ומגן רותם אבות, אמהות, 

שותים מים צוננים ובימי החמה הקופחת על ראשינו ומיבשת את לשד סבתות, וסבים 

מהמתקנים המחשלים את גופם הצעיר  עצמותינו אנחנו שותים לרוויה, ויכולים בכיף ליהנות

 של ילדינו ונכדינו.רק חבל שהעצים שנתנו לנו צל נעקרו כי מיובשים היו.

 יעת המטפלים בדבר.ועכשו אנחנו זקוקים לסככת צל ועוד ספסלים לישיבה ליד

 טובה'לה

 

https://www.fee.co.il/ykh2016
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 תשע"ו סיכום פסח

אז הגענו לסיכום הסדר. עברה כבר שנה וחשוב לי לציין שהפעם היה הרבה יותר קשה יותר 

לארגן את הפסח,  גם בגלל שאני וטלי גולדמן, מובילות החג, היינו עסוקות מאד לפני החג כך 

בוקר עוד אכלו ארוחת בוקר במאורחי כפר הנופש  150שהכל הצטמצם לשלושה ימים. וגם 

  לקראת סוף החיסול.כך גם היו מעט מידי אנשים וביום הראשון בעריכה לצערי .  החג

 בחמש וחצי פוזרו הבקבוקים וצלחות הסדר על השולחנות

איש  220ברבע לעשר. השתתפו סה"כ -טיפה מאוחר לרגיל הסתייםהחל הסדר, שבשבע וחצי 

 .נעימה וחגיגית ההיית האורחן. האוויר 43-כולל את החברים ואורחיהם ו

, על אשל נאוה היתה , אם הסדרשנתלו על ידי רני זכאי  של גנדי וחדר אוכל קושט עם עבודותי

 הקלידים.  ליוה את הסדר בנגינה עלההגברה ניצח ארז שגב , ומרסלו  

ת ותוך דקות ספורו "שמחה רבה" הקיבוצימר זימרו בשמחההילדים הביאו פרחים לבמה, 

עברנו מהאביב לארוחה הראשונה קנידלך גפילטפיש ודג חריף והמון סלטים מצויינים. ואם 

השנה, אז כן העובדה שכל הסלטים היו זמינים כבר בשלב זה לציבור  מה נשתנה  יםאלוש

. בנוסף לכפר נופש היה בדרך למרק את הלחץ בכניסה למטבח הבמקביל למרק הקנידלך הוריד

דבר שגם הקל על העומס.  ,כך שרק מי שהיה מעונין ניגש לקחתם בקרבתוקנידלך כלי עם מרק 

קיבוצימ שר  המכות,. 10-הופיעו בשגם   הילדים ללאחר מכן נמשך הסדר עם מספר שירים ש

אז נחצה הים והעם ו .משה היכה בסלע"שיר המעלות" ו""שלח נא את עמי", אורי יזהר שר "

להם  והחביא ותמשפחהסדר את האפיקומנים שכל החיפשו שהילדים ו עבדות לחרותיצא מ

  .לאם הסדר העבירו

נמשך הסדר עם פדיון האפיקומנים ומופע החד שהיתה ממש טעימה לאחר הארוחה העיקרית 

להודות לעובדות המתפרה יולנד זיו אסתר פלג ושולה והזדמנות זאת לנצל אני שמחה   .גדיה

אחרי שהקודמות הלכו  ,חדשות לחד גדיהנרתמו לעשיית תלבושות שבהתראה קצרה ברוך 

 .חברים וילדים הקריאו קטעים מההגדהבמהלך הסדר  בכל שנה כמווהתבלו עם השנים. 

 לסיום חולקו פרסים קטנים לילדים וקרטיבים לכל המשתתפים.

, למרק ועוזריו מבית ראשון על על האוכל ושיתוף הפעולה לסימונה וצוות המטבח רבהתודה 

 ן והחיסול. החברים ואורחיהם עזרו בחיסול אך לא עד הסוף!!! החימום האירגו

בשנה הבאה השיטה תהיה חייבת להשתנות כל משפחה תצטרך לקבוע מראש נציג לחיסול או 

חדש את חוליה ולהוסיף כמו כן חייבים ל מם.עד לסיודע מראש את תפקידיו וישאר לעריכה שי

 . ב זהאנשים כדי שיהיה אפשר להמשיך חג חשו 5לפחות 

ילנה  ,רינה שומרון ,רני זכאי ,חנה גרג'ישלומית זיו  , זרושענוספים לאנשים מכל הלב תודה 

  .רונית בן טלללרן לביב וגל פרחי סטיב, אדריאנה  טל מוסאי ,דיומין

 צליחמאחלת לכולנו שנ משתתפים בחג.כמובן לכל התודה רבה לכל הילדים שהופיעו בחג ו

 .להמשיך ולחגוג ביחד גם בשנים הבאות

  ויום עצמאות שמח תודה נגה פרסי
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 10/04יומן אירועים   -רכב           

ענף זה  של ענף המחשבים. 6והמגן   17 רכבים.הם יחליפו את ה ג'טה 2לפני פסח רכשנו עוד 

 כך שחברים יוכלו להשתמש בו בסופי היום והשבוע. 31יקבל את הטידה 

הם מצוידים   מ נמוך."עם ק 2014רכבים משנת  .35ו  25 שנרכשו הם קיה פורטההרכבים 

נמצאת בתא igo חוברת של תוכנת הניווט  הם יקרים ויש לשמור עליהם. במולטי מדיה וניווט.

רכבים אלו  יסודרו בעדיפות ראשונה לנסיעות  הם יכנסו ברגע שיצוידו בדלקן בנזין. הכפפות.

 ארוכות.

תחנות  47ל כול רכב יש חוברת חדשה בצבע כחול בה רשומות כתובותיהן של בתא הכפפות ש

 תודה נא לא להתעצל ולתדלק. תדלוק בגז בכול הארץ.

בשתי המכוניות הגדולות נהגים מורידים את כריות הראש לרצפה!לפי החוק אסור לנסוע בלי  

 ואם מורידים יש להחזיר אותם בסוף הנסיעה. כרית ראש.

 נא לזכור שהביטוח תקף רק בגרירה מהכביש! גרירת הרכב במקרה של תקלה, בעניין ביטוח

לכן נהגים, זה עוד סיבה טובה לא  שח! 800-מחוץ לכביש זה נקרה חילוץ ויש לשלם במקום כ

 ]אין החזרת כספים[ ירדת שילמת! לרדת מהכביש ]יש סעיף בתקנון שאסור לרדת[.

נא  דקות, לאחר מכן היא תמחק אוטומטית. 30כל הזמנה תישאר משובצת   קצת מהתקנון:

 לשים לב.

 הזמנת רכב שתתבצע ללא שימוש ]תקיעת רכב[ תחויב ביום השכרת רכב.

 יש לעצור בזהירות בצד באם נדלקת נורה אדומה ולהתייעץ.

 לבסוף אני מזכיר שבעיות בסידור רכבים, יש להתקשר רק לסדרנית הרכב.

 סעו בזהירות!   זהו להפעם.

 אות שמח!    לולוחג עצמ

    

 

 סטריקול

 מסיים את העבודה בעלון. אתה אחרי שנים רבות  

 .א האחריות והאכפתיותועשית זאת ברצון במל

תודה רבה לך בשמי ובשם כל העורכים הקודמים, 

 בהצלחה במשך.

 ברכות לגל פרחי שלקח על עצמו להמשיך בתפקיד.

 נגה פרסי 
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יום השואה עבר, יום הזיכרון עוד רגע מסתיים, הסיפורים על החיים שניצלו ואלו שאבדו 

 68שנת  .ותחושת ההחמצה של מה היה יכול להיות אם.. והנה כבר יום העצמאות בפתח

יש כל כך  במדינה. לא מדהיםממש המצב בימים אלו החגיגות בפתח למרות שלמדינת ישראל 

יהיה הרבה יותר טוב והרבה יותר ש 68-דחוף אז נאחל לשנת ההרבה דברים שחייבים תיקון 

 .שהרוע הכוחנות והשחיתות יקטנו והטוב יעלה יפרח שמח וצודק לכל הגרים במדינה

 

  .חופש פסח היו מלא אורחים והבריכה היתה מלאה עד אפס מקום בימים החמיםב

והתנועה  חלקם קוצרו מעט הילדים יצאו לטיולים רגלים מחנות וטיולי אופנים דרך המועצה 

 עקב הגשמים.  וכיתת י"ב יצאה למסע פולין.

  

קיץ ויש לנו ימים של חום נעים ו...חום כבד כמו שהיה  ביום ג' שבו לאנחנו נכנסים 

 מעלות. 39 -הטמפרטורה  הגיעה  אצלנו  ל

 

ופים אוהל לאירוח והופעת להקת ת  וקםמימונה.  הה, השני של פסח שבת, סוף החג-במוצאי

 וכמובן כיבוד  מתוק  ברמה גבוהה. 

 

 ליד הגנים  כרתו מספר  עצי אורן שנטו ליפול על הצריף ועל המתקנים. 

 

נה  ישל חגית, שהרצה  וניתח את יום העצמאות מבחאביה ביום ב'  נפגשו  הוותיקים עם שאול 

 אמונית. 

מטיילים  המנסה  להגיעה  אוורסט. המספר על חוויות קבוצת    -בערב הוקרן במועדון הסרט  

 לשיא ההר הגבוה בעולם...

באותו היום התקיים טיול צהריים לסביבות ירושלים עם המדריך  חרמץ. הטיול נמשך כמה 

 שעות טובות המשתתפים קיבלו המון  אינפורמציה ונהנו  מהנופים ובעיקר מהמדריך.

   

 חנה גרג'י. פרחוני וצבעוני מאד ציורי  -בגלריית הגבעה תערוכה 

 

 
 המשך...
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קו לדוההיה טכס קצר במהלכו גם יום רביעי  ערב יום השואה התכנסו חברים בבית הקברות 

  . קרא קדישפלג  ושמוליק נרות זיכרון

רק שבו מהמסע לפולין הקריאו ש בני הנעורים הבוגרים  בחלק הראשון בערב בחדר האוכל

  יקירהם שהושמדו בשואה. לזכר נרות זיכרוןהדליקו שישה חברים  קטעים 

שאביה היה רופא והיה חבר עם עדות של יהודית  אשריאל  יוצאת הונגריה היתה ה בחלק השני

תמיד היתה כמו  היתה הילדה היהודיה היחידה בכיתה היתה שוה לכולםשוהיא ראש והעיר 

הכל השתנה.  אחדיעו לעיר וביום הם חיו באושר ועושר עד שהגרמנים הגכל חבריה ללימודים 

דודה רחוקה שהיתה בעיירה שבה הנאצים כבר הרגו והתעללו כש התראה ראשונה היתה

כדי  פשוט חשבו שהיא משוגעת ולא עשו כלום הגיעה כדי להזהיר אותם, הוריהביהודים 

הם קיבלו זאת אבל  במלחמה צריך להיות ביחד  להםאבא שלה אמר להתגונן או לברוח. 

את הזוועות איך כאשר ברור ותיארה  יפה ודיברה כל כך שך היו לה מחשבות על כך. היא בהמ

מטר אז מי שעייף יכול לעלות לעגלות ויסע  500הגיעו לבירקנאו סיפרו להם שיש הליכה של 

הם נסעו ישר לתאי הגזים. אביה הופרד מהם כבר בתחילה ומת ולשם כמובן זה היה שקר 

לא היה גז עברה לעבוד בבית חרושת בהמשך היא היתה אמורה למות מגז אך למזלם 

חשוב היה לה שנשמע,  וחשוב היה  זה  היא אחותה ואמא ניצלו. למטוסים עד לשיחרור

 לשמוע.

 

 "והגדת לבנך"הסרט שנעשה  במסגרת    הוקרן מלאת  שנה  לפטירת אבישי אלון ז"ל.בביום ב' 

 אבישי וכרמלה. על 

 

כיתת בהשתתפות בני  ונפגעי פעולות האיבה יום הזיכרון לחללי צה"לטכס  התקייםביום  ג'  

 . וה ומצהבר 

 

 

 חג עצמאות שמח


