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 אלון אולארצ'יק/ הנה הקיץ

 

 הנה הקיץ 

 הנה יבוא 

 הנה הוא בא כבר 

 הוא בכותרות 

 צא מהבית 

 שב על הגג 

 שבור חלון 

 אל תזמין זגג ו

 

 הנה הקיץ 

 הולך יפה 

 עם סודה ומים 

 וקנקן קפה 

 תאכל אבטיח 

 תאכל מלון 

 תאכל צלחת 

 אתה תהיה ראשון 

 

 איפה הקיץ, הלך בדרכך 

 חום החמסינים נושף בעורפך 

 

 

 הנה הקיץ 

 אפשר לראות 

 לפי השמים 

 ולפי אותות 

 תבין ת'קיץ 

 לא לפחד 

 הכל בסדר 

 והכל עובד 

 

 שמש עולה לה במרומים 

 רוצה לברוח למרחקים 

 

 הנה הקיץ 

 כולם יודעים 

 אפילו המלך 

 והחייטים 

 חם על הכיפאק 

 חם מאוד 

 אם יש לך פצע 

 תכסה ביוד

 

 
 

 

 2016יוני   17◄י"א סיוון תשע"ו  ◄ 2160◄מבין משאבים
 

http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=122&lang=1
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 מה בעלון:

אור/ ענת ממשולחן המזכירה  

 / ענת מאורסיכום ישיבות מזכירות

 תודה לחוליית חג שבועות/ילנה דיומין

        רות חברה של מרסלו בן שופט /אנשים יקרים

החוזרים  םבניה /מילים בפתחה של תקופה חדשה  

 נהיגה בהודו/ יגאל דהן

 נורבגי במדבר/ ראיינה נאווה אשל

 / אלי אלישע ויוסי ליבוביץ2016טיול סופ"ש 

 מהנעשה בישובנו/ נגה פרסי ומשולם סיקרון
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 13/2016אסיפת חברים  מס'  
 19.6.2016 –יום ראשון 

 במועדון לחבר – 18.30בשעה 
 

 הנושא לדיון:
 

 הצגת שתי החלופות לשיוך הנכסים היצרניים

לאחר ההצגה המשפטית של הנושא באסיפת החברים לפני שבועיים, אנחנו 

 :כל עמדה בנפרד מקיימים עתה פנל של הצגת

 

 יתרונות של השיוך הפירותיה-  18.30בשעה  .1

  מציג: רו"ח גיורא מרקר 

 
 

 היתרונות של השיוך הקנייני –  19.30בשעה  .2

  מציג: עו"ד ליעד סידר 

 
 
 

 חברים וחברות, 

זהו שלב חשוב מאד בלימוד החומר! אנחנו פונים לכל 

 .החברים/ות לקחת חלק בשתי הפתיחות גם יחד

 
אסיפה זו,  המזכירות תגבש הצעה איך להעמיד את הנושא לדיון לאחר  

 .של החברים/ות והכרעה באסיפה ובקלפי

 

 

 ענת מאור –יושבת ראש 
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 משולחן המזכירה

 בשורות טובות בנושאי הקליטה

 .בחירת נציגות הבנים והצטרפות מוגברת של הבנים לפעילות בועדת הקיבוץ .1

קליטה, ובתיאום עם הבנים/ות תושבים, הבנים קיימו בהמשך להחלטת המזכירות וועדת 

הליך בחירות עצמאי ודמוקרטי בו הם בחרו את הנציגות שלהם וכן חברים/ות לפעילות 

בוועדות השונות שסוכם לפעול בהן במשותף. פרסום על תוצאות הבחירות ראה בדיווח של 

 הבנים/ות בעלון זה.

רגנות הבנים/ות והן לתרומתם הכל כך אנו רואים בכך צעד מאוד משמעותי הן להתא

 חשובה לבניית הקהילה המשותפת.

השבוע ועדת קליטה ונציגות הבנים נפגשו עם אופיר צימרינג, האחראי על הצמיחה 

הדמוגרפית במועצה, לעיצוב המשך המהלכים לקליטה. המדיניות להליכי הקליטה 

שים עם כלל הבנים/ות, החברתית תועבר לדיון במזכירות.כמו כן אנו ממשיכים במפג

 לעדכונים ודיון על הנושאים העומדים על סדר היום, וליבון ההשקפות השונות.

 

 הקצאת המועצה לקליטה בחינוך ושיפוצי הקיץ במבני החינוך  .2

למבנה חינוך הש.ש. בניין  תלהשמש₪  325,000לשמחתנו המועצה אשרה לנו תקציב של 

 לאור הצמיחה הדמוגרפית. נוסף ולשיפוצים הנדרשים

ת הגיל הרך )פנינה יסעור( ועדת חינוך )גילי בן טל והוועדה( והבניין )שילה עובדיה( זרכ

החלפת גג האסבסט הראשון  עיצבו את התוכנית ע"פ תביעות של התמ"ת ומשרד החינוך.

התבצעה השבוע. וכן, כדי לבצע את השמשת בית החינוך, מדריכי הש.ש. עוברים לשני 

יב'(. בהזדמנות זו הצלחנו גם להחליף את גג הרעפים של  –דרים שליד מועדון הנעורים )י'הח

 מועדון הנעורים שנפגע קשה בסערת חורף קודמת )תודה לשילה על הביצוע המהיר(.

, מהתקציב של החלפת המבנה מועדוני הנעוריםוכן, ועדת חינוך שוקדת על יישום שיפוץ 

 שהם עשו עם  כפר הנופש.

 

 1447המדינה מתייצבת מאחורינו באופן מוחלט נגד העתירה לבג"צ על  .3

היה מרענן לקרוא את עמדת המדינה הנחרצת בפנייתה לבג"צ להסיר את העתירה, 

להתנגד לצו הביניים, ולחייב את העותרים בהוצאות )להבדיל מבג"צ הקשת המזרחית 

מו כן, בג"צ דחה את , בה עמדת המדינה לא היתה חד משמעית בעדנו(. כ2002בשנת 

הפניה לצו על תנאי. זה נותן מקום לאופטימיות שנוכל, יחד עם קיבוצים אחרים, לממש 

את ההחלטה, הגם שעננת הבג"צ טרם הוסרה. במקביל, אנחנו כאמור בין הקיבוצים 

הראשונים שהכנו את כל החומר הנדרש לרמ"י, והחותמת לא זכינו מאפשרת את 

שך בשורות טובות!.פתיחת ההליך. נקווה להמ  

 מזכירת הקיבוץ – ענת מאור                                                                 
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 סיכום ישיבות מזכירות

 18.5.2016, 23סיכום ישיבת מזכירות מס' 

הישיבה הוקדשה להתייעצויות עם עו"ד מיקי דרורי, רכז המחלקה המשפטית של התנועה 

הקיבוצית, על היבטים שונים של הקליטה, הקשר עם רשם האגודות ושיוך הנכסים. חילופי 

 הדעות תרמו לליבון הדברים.

 22.5.2016, 24סיכום ישיבת מזכירות מס' 

 ,בהשתתפות ועדת בנים -( 28 -18היעד ותקנון הסדר בנים )לגילאי  .1

המשתתפים באסיפה פנו לדחיית הדיון בגלל אי משלוח  .הובאה השבוע לאסיפת החברים

.של החומר לפני האספה. לקראת האספה הבאה בנידון יצורף החומר בזמן  

  

התפקיד  סוכם לפרסם מודעת דרושים. –הקיבוצית נציג/ת הקיבוץ במועצת התנועה  .2

שלנו עם הנעשה בתנועה )ביולי, יתקיים אצלנו ביקור של חשוב לקשר ולמעורבות 

 מזכירות התנועה(.

 

כזכור, זהו תת צוות מתוך חברי המזכירות, המופקד, כשמו  – דו"ח מצוות תיאום וביצוע .3

 ההמשימות שמסכמים עליהם. כמו כן הוא מהוו ביצועיהתיאומים ו הנעתכן הוא,  על 

פורום להתייעצויות להכנת סעיפים למזכירות, וכן להתייעצות וקבלת החלטות 

 תקציביות בסדר גודל קטן. 

 

 29.5.2016, 25סיכום ישיבת מזכירות מס' 

הישיבה הוקדשה לדיון על ההיבטים המשפטיים של שיוך הנכסים היצרני, בהשתתפות עו"ד 

העמדות הוצג בעלון, ובאותו ערב, אחינועם זליגמן. חומר הרקע של השוואה בין שתי 

 התקיימה עליו אסיפת הסברה לחברים/ות.

נקיים כאמור הצגה של שתי העמדות, כשכל פותח תומך באחת מן   19/6ביום ראשון הקרוב 

 החלופות;

 יציג את יתרונות השיוך הפיירותי; – רואה חשבון גיורא מרקר

 .יציג את יתרונות השיוך הקנייני –עו"ד ליעד סידר 

 )הפתיחות תהיינה באותו ערב או ערב לאחר ערב, לפי הנגישות של הפותחים(.

בכך נסיים את שלב לימוד החומר, ולאחריו המזכירות תגבש הצעה איך להעמיד את הנושא 

 לדיון והכרעה באסיפה ובקלפי.

 

 

 

 המשך...
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 5.6.2016, 26סיכום ישיבת מזכירות מס'    

 נושאי דיור:

 בהשתתפות ועדת תכנון  - מקורות שיקום הנוי בשכונת  .1

לשמחתנו השלב הראשון של ההרחבות עומד בפני סיום. ועדת תכנון הציגה את הצורך 

בשיקום מזורז של הנוי בשכונה שיעשה בתיאום עם אדריכל נוי. כן אושר לעבות את 

 צוות הנוי למשימה זו.

 

 נהלת.יעם המ – דחיית ביצוע המרפסות והפרגולות בכל הבתים המורחבים .2

שנים, סוכם  שבניית  2-3ההרחבות תוך   כלמתוך רצון להבטיח תקציבית את יישום  

. )למעט מס' במרוכזלכל הבתים המרפסות והפרגולות תעשה רק בסוף כל ההרחבות 

בתים בשל צרכים סביבתיים(. משפחה שמעוניינת לבצע זאת בעצמה קודם לכן, תעשה 

התקציב הסטנדרטי רק בעת הביצוע של  בל אתזאת ע"פ מפרט  הפרגולות המתוכנן ותק

 כמו כן, מתוכנן שלקראת הסתיו, יתחיל ביצוע ההרחבות בשכונת הגבעה. הקיבוץ.

 

 בהשתתפות ועדת דיור.  -אפשרויות ההרחבה לדיירי הקומותיים בגבעה  .3

 .2013סוכם להוסיף חלופה  לשתי האפשרויות הקיימות מהחלטות הקיבוץ 

 הסדרת צמצום פערי הדיור לחברים בקומותיים הן:לפיכך, אפשרויות 

 ג. הרחבה בקומה למטה.    חיבור שתי דירות  ב.   המתנה לדיור מתפנה .א

נציגי ועדת דיור והמזכירות יפגשו עם תשע המשפחות בשכונה זו, לאיתור ההעדפות שלהם, 

 כדי לאפשר הערכות לקראת הליך שיוך הבתים. 

 

 

 

 

 

 

 

 נושא אחר;

 .המחויבות של עובדי החוץ להעביר את השכר והפנסיה לקיבוץאזכור  .4

עקרון העברת כל ההכנסות של החברים לקיבוץ הוא בסיסי וממולא על ידי מרביתם הגדול 

של החברים. עם זאת מש"א, המופקד על ישום ההחלטות, איתר שני מקרים שהדבר 

בר.לא מיושם. נציגי המזכירות ומש"א יטפלו בנושא עם הנוגעים בד  

  *   *  

  

 המשך..
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 13.6.2016  27סיכום ישיבת מזכירות מס'      

 בהשתתפות: נגה פרסי – מתכונת העלון ותדירות הופעתו .1

כולנו רואים חשיבות רבה בעלון הקיבוץ המהווה מקור למידע והן כלי לשיקוף חיי 

הוצאתו הקיבוץ והלכידות החברתית. מבחינה זו, יש חשיבות לתדירות והקביעות של 

שבועי -נגה העלתה את הקושי לעמוד במחויבות ללוח הזמנים הדו אחת לשבועיים.

הועלו רעיונות לשתי פינות קבועות נוספות  כאשר לא מצטבר מספיק חומר לעלון.

לדיווחי המזכירות וסקירת ארועי השבועיים בקיבוץ. כמו כן מש"א תפנה לציבור 

להצטרף למערכת העלון לתפקידי ראיונות יזומים ודיווחים מהנעשה בשטח. ההחלטה 

צריכה להיות רק במקרים קיצוניים ובהתייעצות עם  בעתולדלג על הוצאת עלון 

 ר/ה.המזכי

 בחירת ועדת קליטה  .2

לאור פרויקט קליטת הבנים/ות הוצע בהסדר הקליטה החדש שועדת קליטה תצטרף 

לועדות שכל חבריהם נבחרים בקלפי. לפיכך הגם שההסדר נמצא עדיין בהכנות 

אחרונות להצבעה בקלפי, סוכם כבר לקיים את הליך הבחירה לקראת תהליך הקבלה 

"א תטפל בפרסום המכרז המיועד לחברי ועדת ועדת מש והקליטה של הבנים/ות.

 הקליטה המכהנים במסירות לאורך שנים וחברים מעוניינים נוספים.

 גידול דבורים בקיבוץ ובעיית הבטיחות כנגד עקיצות  .3

ועדת חינוך וחברים העלו את הנושא בפני המזכירות, לנוכח המצאות חברים וילדים 

יחד עם עוזר התברואן מהמועצה ועם  הרגישים במיוחד לעקיצות. סוכם לטפל בכך

 הנוגעים בנושא הכוורות הנמצאות בקיבוץ.

 תקציב שיפוצים לחברים שעוברים לדירות קבע מתפנות ולא לבניה חדשה .4

יש לקבוע קריטריונים  ,מאידך ,יש להבטיח לחברים הללו תנאי מעבר הולמים ,מחד

התקציביות.  יבחן ע"י  ועדת , במסגרת המגבלות ושיויוניתלמסגרת תקציבית הולמת 

 דיור והמזכירות.

 הכנות והתייעצויות לקראת הדיונים הבאים במזכירות ובאסיפות הקיבוץ .5

**** 

 בקצרה

( מוקדש לנושא 6.7.16מפגש המועצה הקרוב )  - איכות התחבורה הציבורית לקיבוצינו 

לי בקשות  להעבירמעוניינים החברים/ות להתחבורה הציבורית לאזורינו. אודה 

 לשיפורים בנושא  לקיבוצנו.

: צר לנו לציין שראינו השבוע באחת הפינות גם פח ריק וגם תמיהה בעניין האשפה 

ביל קובמ זורלהשליך רק לפחי האשפה והמיחאשפה על הרצפה.... חברים נא הקפידו, 

 מהמועצה.נמשיך  בתביעותינו 

 מזכירת הקיבוץ ענת מאור        
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 לחוליית חג שבועותתודה 

 על החג חוויתי, נהדר ומלא תוכן , עם השתתפות יוצאת מן הכלל !

 תודה מיוחדת לנטליה אלמוג ורונית בן טל

 שארגנו את החג 

 לאדריאנה סטיב,

 לענבר דיאמנט,

 לגלעד פרסי,

 לאביב ליכטמן,

 לאלון ענבר,

 ולכל מי שעזר.

 ודות לסימונה ומרקת

 שפתרו בצורה יצירתית

 בעיית כוח אדם בארוחת החג.את 

 נתראה בחג הבא

 ילנה דיומין מנהלת מש"א
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 כמה מילים בפתחה של תקופה חדשה מנציגות בני המשק החוזרים.

 חברים יקרים,

 הקיבוץ הקטן שלנו גדל... 

זה מרגש וחיובי, ויחד עם זאת מבלבל ואפילו מרתיע. לעיתים נראה כי אצל חלק מהציבור, 

 מעלים גם חששות.החידוש והשנוי 

יש המון סימני שאלה על איך נשתלב בקהילה, באיזה אופן ועד כמה עמוקה תהיה 

 המעורבות שלנו בחיי היום יום.

 מנקודה זו אני רוצה להתחיל.

אז קודם כל תודה. תודה שפתחתם את ביתכם בפנינו והכנסתם אותנו פנימה. תודה על 

 .הקיבוץ היפהפה שבניתם, משאב קסום בלב מדבר

אנו אסירי תודה על האפשרות לגור במקום בו ילדינו יכולים לגדול לצד סבא וסבתא, דודים 

ניים בשבילים ובני דודים, לרוץ חופשי בדשאים לטפס ולשחק במתקנים, לטוס עם האופ

מפעילויות תרבות מעשירות, מחינוך איכותי ומחיי קהילה ערבה  תולרבוץ בגרנוליט. ליהנו

 זה לזה.

מים בקצב מהיר. הטכנולוגיה והקידמה פורצים גבולות וזה דבר נפלא, דרכו החיים מתקד

 הטבעית של העולם. אבל איפשהו בדרך, נעלמות הפשטות הרעות הכבוד והסובלנות. 

כאן במשאבי שדה אנו זוכים לפנינים יקרות אלו כל יום מחדש. כאן מתאפשר לנו לחזור 

ם המיוחד הזה, בו אפשר להוריד רגל מהעבודה בעולם שזז בקצב מסחרר, הביתה למקו

 מהגז לנשום עמוק וליהנות מהדברים החשובים בחיים באמת. 

זוהי הסיבה העיקרית לשמה בחרנו לחזור לחיות בקיבוץ. לא מאינטרס כלכלי כזה או אחר, 

לא מהמחשבה לבנות בתי פאר מפלצתיים מוקפים גדרות ענק פרטיות וכבישים רחבים. 

הקים שכונה חדשה בדמותו של הקיבוץ. אנחנו רוצים להמשיך את להיפך, החלום הוא ל

הדרך, ולהפוך לקהילה אחת גדולה ומגוונת. ליצור המשכיות לקיבוץ משאבי שדה בכל 

 התחומים.

אז בואו ניפגש בשבילים באמת. נדבר, נתקשר מעבר להנהון מבויש לשלום וברכת יום טוב. 

 מוכרים.בואו נהפוך את כל הפרצופים הלא מוכרים ל

נשאל שאלות ונפעל על פי קוד השיח האנושי והמכבד. לא על הכול נסכים, אך בעזרת גילוי 

 לב נדע את האמת הפשוטה של כל אדם, כך נמלא את הפערים שקיימים רק במחשבה.

אנחנו לא רוצים לקחת דבר שאינו שייך לנו, אלא ליצור אותו יחד. לעבוד עבורו ולהרוויחו 

 ון אמיתי וכנה לעבור תהליך התחדשות כולנו יחד.יש לנו רצ בכבוד.

 כקהילה אחת, נוכל לעזור וללמוד האחד מהשני. לצמוח לשגשג ולפרוח.

 בהצלחה לכולנו

 וחג שבועות שמח!
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                    2016קיץ            אנשים יקרים,                    

הנפלא של הקיבוץ לירושלים, וגם זו השנה השנייה שאני חוברת אליכם למסע השנתי 

 הפעם, לקראת שבת, אני חוזרת אליכם במחשבותיי לרגעים הקטנים שהיו לנו יחד:

 לארוחת הבוקר שלפני, "על חשבון הקיבוץ" ולסוכריות הקטנות שחולקו באוטובוס.

)בסוף בכלל  כנסתליון פעם  "לא לשכוח תעודות זהות" כדי להיכנס ליואיך הזהירו אותנו מ

 בחוץ... חלקשהשאירו  ,.(, ואיך אף אחד לא הזהיר אותנו מהמכנסים הקצרים..ביקשו לא

 המכובדה "מכוחותינו", נושאת דברו....  בריתועם  בנטוהמפגש הלא צפוי עם 

איתם "ייקוב הדין את ההר",  ולידם,  בבית המשפט העליון,והקווים הישרים והנוקשים, 

 "למען ינחני במעגלי צדק"....הקווים המעוגלים מלאי האור והחמלה 

בתי המוסלמים העשירים, שנותרו מיותמים ונטושים  בטלבייה,והבתים הכל כך יפים 

נכנס לגור  ברנראחרי המלחמה, ועד היום לא כל כך ברור אם הם "נסו" או "גורשו"... ואיך 

 סרב.... ש"י עגנוןשם אחריהם, אבל 

דר עם הציורים על התקרה והמעלית הירושלמי המרגש, מלא ההוד והה ומלון ימק"א

 האחת, ואיך הזהירו אותנו לא להתבלבל עם מלון המלך דוד שממול....

שוק מחנה ואיך  בארמון הנציב ובמשכנות שאננים,והקור הלילי ועייפות היום, בתצפית 

 לובש חג נעורים פתאום, באמצע הלילה.... יהודה

 הנעלים למים,והכניסה עם הבגדים ו לעין מבועוהירידה ברגל 

שכוח האל...  במנזר סט. ג'ורג'והתצפית מלמעלה באמצע המדבר, על הנזירים הסמויים 

עם הציורים הגדולים ולידו, האומנים בבית המלאכה עם סט. גרסימוס,  והמנזר השני, 

, וסיפורי הקונספירציה שלא נגמרים: על ביד קנדיוהגזע הכרות  הפסיפסים הנפלאים...

 ....רביןואולי גם עם  דיאנהועל מונרו  ועל  קנדי

 -ול"כותל הקטן" של הורדוס, ולמעבר התת ולשביל המעיינות לעין חנדקו"מסע הכומתה" 

, והטיפוס מעיין מריםהמופלאה ול ולעין כרםקרקעי החשוך, בתוך המעיין, בלי פנסים... 

ה, ועיצבן את התלול, עד המנזר למעלה ואיש הדת הנוצרי שרצה "לעדכן" את ההיסטורי

 המדריך........

מבפנים, עם ההדרכה  ענת ולכל המקומות הללו מובילים שני המדריכים הנפלאים:

מבחוץ עם ההדרכה הנהדרת והניגון בגיטרה  אביתרהמצוינת והניסיון האישי במשכן, ו

 כאשר סטריקו מקפיד להחזיק לו כל פעם מחדש את התווים....

 אביבה ושולחן המלכות עם שלל העוגיות שאספה נהג שלנו,הובין לבין, איך לא?  הקפה של 

 מכל נשות המחנה... והארטיקים הנהדרים כשכבר כמעט התעלפנו מהחום....

שאינו נח לרגע, כדי שהכל יתקתק כמו שעון, כדי שכולם יהיו אלישע, ועל כל אלה מנצח 

דממה דקה....   מרוצים, ושלא יחסר שום דבר לאף אחד.... והכל בשלווה ובנועם ובקול

  אלישע, שאפו !!!

 שבת שלום ותודה לכם אנשים יקרים, רות
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 2016טיול סופ"ש 
 

 הלא הבנתי את משמעות אף פעם .מפעלים וחברות עושים את זה  , קוראים לזה "גיבוש"

עם החברים  ,יוצאים יחד,  אבל בעצם כל אחד לחוד אנו אמנם .למה קוראים לזה כךו

 הקרובים או עם בן /ת זוג ואין הרבה קשר בין אותה קבוצה. 

היום אני  .משאבי שדהגם מזה מספר שנים שגיב עושה סופ"ש כזה לעובדים ובעקבותיה 

 "גיבוש" . ,יכול להגיד שאין מילה טובה מזו לטיולים האלה

ט העליון  בשכונות ביום הראשון  בקרנו בכנסת ובבית המשפ .השנה יצאנו לאזור ירושלים

 .בניצוחה של ענת מאור. רוב תודות על היום המעניין ,היפות של ירושלים

 

 בלילה יצאנו לשוטט ברחובות ירושלים ולתצפת עליה, ראינו את יופיה הרב בלילה.

לא   פסחנו על שוק מחנה יהודה .מי שלא היה בשוק בלילה ,הופתע מאוד מכל ההמולה, של 

אות בצעירים עם מוזיקה,  האזור פשוט שוקק חיים ממש חיי המסעדות הפתוחות ומל

 טוב שאכלנו אי פעם  חזרנו למלון יימקא שם התארחנו .-לאחר שקינחנו ברוגלך ה  לילה.

 ערב הווי , יין ושירה .  קיימוביום שישי יצאנו לואדי קלט ולמנזרים ובערב 

 למחרת בשבת יצאנו לאזור יד קנדי ועין כרם.

 

אם להתוודות ולומר למה אני עושה זאת ,  .נים  אני מארגן את הטיוליםמזה מספר  ש

 .התשובה פשוטה "הביחד"

פשוט הרגשה  ,להרגיש את האווירה הנעימה של כל המשתתפים, של העזרה אחד לשני 

שכיף לנו ביחד. להרגיש איך הבטריות של כולם מתמלאות ושכולם חוזרים ואומרים שהיה 

 כיף, זה מצדיק את העשייה ואת הצורך שכך צריך להיות לפחות פעם בשנה.

 זו הסיבה שהרמתי את הכפפה והוצאתי את המחשבה לפועל.  

וון דעות וחשיבה רחבה יותר. הצוות פעמים היינו צוות גדול יותר וזה חשוב מאוד, כי יש מג

הצטמצם והשנה נותרנו יוסי  ל. ואנכי, עשינו זאת בהרבה אהבה ורצון טוב ואולי חשוב 

שנתרום בעתיד מניסיוננו, אבל אני חושב שחשוב מאוד להחליף את המוביל מידי פעם ולגוון 

 בחשיבה ובעשייה. 

הכפפה וחושב לעשות זאת בשנה  אני פונה כעת לכל אשר חפצ/ה נפשו/ה  לקבל ממני את

הבאה. בשמחה אשב איתו/ה במידה וירצה , חשוב רק לציין שהמחשבה לשנה הבאה צריכה 

 להתחיל כבר עכשיו כי המלאכה מרובה .

 אנו רוצים  להודות לכל  החברים שיצאו  לטיול .

 תודה רבה. 

 פסק.יאסור לתת לפרוייקט המבורך  הזה לה

  אלי אלישעיבוביץ וליוסי  ושנתראה בשנה הבאה.
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 נהיגה בהודו

 למי יש זכות קדימה בהודו ומה הם חוקיה בנושא תחבורתי!

כדי לפשט את עניין החוקים ולהכניס קצת סדר בבלגן רצוי לחלק את המצב העדין של 

 התחבורה ההודית לכמה פרקים

 בעלי חיים על ארבע:

את זכויותיה להגיע בנחת לאמצע הפרה כידוע לכולנו היא קדושה ולכן היא לא נרתעת לנצל 

 זיז אותה ממקומה.תעלות גירה בשלווה מוחלטת. שום צפירה לא ההכביש להתיישב ול

נועזים יותר וחוצים את הכביש ללא  ,למרות היררכיה הנמוכה מאשר הפרות ,הכלבים

 ללא נביחות מיותרות. ,הודעה מוקדמת

רדים להם מהמגדל הגבוה , יו,יש להם כבוד כי הם שומרים על המקדשים  ,הקופים

לפעמים הם  י נהגים."מתהלכים לצידי הכביש בתקווה לקבלת שוחד, בעיקר בוטנים ע

וון, קופצים מעל הריקשה יזועמים שלא קבלו את המנה היומית וללא אזהרה הם משנים כ

 בלי להתייחס לכללי זהירות.

להחליט מהי הדרך הנכונה  יים, אינם משנים נתיב, ונותנים לכל הממונעיםתהולכי רגל על ש

 ביותר לנסוע ולהשאיר את ההלך עדיין עומד.

אין חוקים שמגבילים אותם. הם נוסעים ולא עוצרים בכל שלב של נסיעתם, הם  ,לאופנועים

שאין הכרח להרכיב משקפיים  ,לא רואים אף אחד ממטר ולכן זו הסיבה למיטב ידיעתי

  בזמן נהיגתם ומה גם שזו הוצאה מיותרת.

גלגלים ויותר הם השליטים האמתיים. הם שולטים ללא עוררין על מה  4הגים על נ

שמתרחש על הכביש. ממה שהבנתי ככל שאתה יותר מהר, יותר זריז, יותר נועז, יותר דוחף, 

חלטת בה ,אז הסיכוי שלך להתקדם הוא בהתאם. לכן גורלם של הולכי רגל  נתונה לחלוטין

 הנהגים.

 .זר בסבלנות ולהמשיך על דרכי כורכראכולם צריכים להי ,ניםעד שהכבישים יהיו תקי

  מטר כביש כל ק״מ. 10העירייה מנחמת את תושביה על ידי סלילה של  ,לפעמים

שירות נאמן . עקב מידותיה המאוד  תגלגלים ונותנ 3שמתנועעת על  ההריקש אתיש  ,לבסוף

  .הוחצרים היא יכולה להשתלב בכל מצב ולעשות כל מה שעולה על ר

 יכול להיות ראלי.שעכשיו תדמיינו מצב 

כורכר, מטר ממנה כלב חוצה את אותו מרחב, קוף שחלף \פרה שוכבת לה באמצע כביש

מעל הפרה, הולכי רגל שכבר צפוף להם מנסים להשחיל את עצמם בין הפרה לכלב,  לו 

ספרם אופנועים בנהיגת סללום מקצועי חולפים בחלל המאוד צר, ריקשות שמתחרות במ

לא מוותרות על אף חלל ריק, ולבסוף עשרות מכוניות ממלאות את החלל  ,כנגד האופנועים

 שנותר. 

 אני שואל אתכם למי לתת זכות קדימה.

 יגאל דהן
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  נורבגי במדבר

בטוח לא פיספסתם אותו. גבוה וחתיך עם חיוך רחב 

תלמיד  ( מנורבגיה.LARS) לארסומפטפט בעברית. זהו 

פעמים בקיבוצימר. לא חסרים אנשים עברית כבר שלוש 

מעניינים בין התלמידים המגיעים אלינו, ואחת לכמה 

 חודשים אני מוצאת את הזמן לראיין אחד מהם.

נשוי ואב לשלושה בנים בוגרים נולד בעיר קטנה בצפון נורבגיה ממש קרוב  48לארס, בן 

פה הקרוב לעיר מגוריו. לגבול עם רוסיה. כבר שנים הוא עובד בביקורת דרכונים בשדה תעו

לארס לא יהודי, כמו מרבית תלמידי קיבוצימר אך מרגיש קשר מיוחד לעם היהודי ולמדינת 

למה?? מה מושך את אותם  –גם כמו רוב תלמידי קיבוצימר. ושוב נשאלת השאלה  –ישראל 

אנשים להגיע אלינו שוב ושוב ?  לפעמים אנחנו מקבלים תשובות חד משמעיות ולפעמים 

ובות לא ברורות, אך בכל מקרה כל אותם אנשים מרגישים רגש חזק ועוצמתי של קירבה תש

 לעם היהודי.

ברצוני להדגיש: לארס הגיע אלינו ללא כל ידע בעברית. הראיון איתו נערך אך ורק בעברית 

על פי בקשתו. ואני נשארתי ללא מילים.. איך הצליח להגיע לרמת עברית כזאת גבוהה!! 

כח רצון עז מאד מצידו בשילוב עם היכולות של רינה שומרון,  -מצד אחד התשובה היא 

 המורה הראשית שלנו,  שיודעת לתת מענה מדויק לכל אחד ואחת שמגיעים אלינו.

 לארס, האם נולדת למשפחה דתית? איזה קשר יש לך לתנ"ך?

"ך כדי "הורי לא היו נוצרים דתיים במיוחד. אך אמא שלי השתמשה לא מעט בסיפורי התנ

לחנך אותנו. אני זוכר שכבר כילד הוקסמתי מהסיפורים ובמיוחד מסיפור יציאת מצרים. 

כך הרבה -סיפור יציאת מצרים השפיע עלי מאד, איך עם ישראל הצליח להתגבר על כל

מכשולים ולהגיע ליעד. זה נתן לי ועדיין נותן לי כח להתמודד עם הקשיים שיש לי בחיי. אני 

 זאת אבל אני מרגיש קשר חזק מאד לעם ישראל".לא יכול להסביר 

 האם ביקרת בישראל לפני שהגעת לקיבוצימר?

פעמים בישראל וטיילתי במקומות רבים. ובנוסף, התנדבתי פעמיים בתכנית  5"כן, ביקרתי 

תכנית מיוחדת לתיירים מחו"ל שמגיעים לארץ ומתנדבים במשך  –( SAREL"שראל" )

בהמשך, עלה לי הרעיון ללמד עברית. חיפשתי אולפן לעברית תקופה בבסיסים צבאיים. 

שבועות, התחלתי מאפס.   3באינטרנט וכך הגעתי לקיבוצימר. בפעם הראשונה למדתי 

מילים: "שלום" ו"לחיים". בפעם השנייה הצלחתי להשיג מהבוס שלי חופשה  2ידעתי לומר 

 שבועות." 8שלי כאן אני מסיים בפעם השלישית  –שבועות. ועכשיו  6-ארוכה יותר והגעתי ל

 מה גורם לך  לחזור לכאן שוב ושוב מלבד זה שאתה לומד את השפה?

"שורשים!! כבר כילד התרגשתי מהסיפורים על השורשים של האדם. כאן, בקיבוץ בנגב אני 

הקשר לאדמה, הקשר  לומד בשיעורים על חקלאות במדבר החל מתקופת התנ"ך ועד היום,

כל זה קשור  –לשפה וכו'. אני לומד על החיים בישראל, החיים בקיבוץ, החיים בנגב 
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לשורשים. אני לא יודע איך להסביר את זה. נולדתי וגדלתי בעיר קטנה בצפון נורבגיה וכאן 

 בקיבוץ אני מרגיש בבית שלי.

גוריון שאמר -בן רוב האנשים חושבים שמדבר זה כלום. שממה. אבל אני חושב כמו

שהמדבר הוא המקום לנפש היהודי. אני חושב שהמדבר זה המקום לנפש של כל אדם. רק 

 במדבר אפשר למצוא שקט לנפש,זמן לחשוב ולהירגע.

ואני חושב שמה שהכי חשוב  אני מרגיש שיש לי שורשים חזקים בנורבגיה וגם בישראל. 

 לאדם זה להיות מחובר לשורשים שלו."

ק עם לארס מה דעתו על השורשים של העם הפלסטיני אך הוא מיד הודיע לי ניסיתי לבדו

 נחרצות שהוא לא מעניין לדבר על פוליטיקה..

 האם חשבת להתגייר?

"לא, אין לי צורך להיות יהודי. המטרה שלי היא לבקר כמה שיותר את הארץ, להכיר 

 ."אני לא יודע. –אנשים, לדבר עברית כמה שיותר טוב. לגבי העתיד 

 מה אומרת המשפחה שלך על כל העניין? 

 "הם מבינים אותי, הבנים שלי מרגישים גם כן קשר חזק לישראל וביקרו כאן כמה פעמים."

 מה לדעתך מייחד את האולפן של קיבוצימר?

ל קרוב ונוח. יש אפשרות להכיר את האנשים שחיים כ"קודם כל זה מצוין לגור בקיבוץ. ה

 פה וזה נהדר.

שנותן לך להתרכז בלימודים. אני אוהב מאד את צורת הלימוד שנותנת לנו יש פה שקט 

אפשרות ללמד גם תוך כדי טיולים, אנחנו נפגשים עם חברי קיבוץ בכיתה ושואלים אותם 

שאלות ומאד ומכירים מקרוב את כל אחד מהם עם הסיפור המעניין שלו. אנחנו לומדים 

יך לשלם לנהג אוטובוס. אני מאד אוהב את דברים שימושיים כמו איך להזמין במסעדה, א

 השילוב של עברית מודרנית ועברית מהתנ"ך, לומדים שירים בעברית והכל מאד מגוון."

 לארס, נמאס לי לשמוע ממך שהכל מעולה ונוטף דבש.. מה אתה לא אוהב בישראל?

בעולם.  "אמממ... אני באמת לא יודעת איך לענות לך.. ברור שיש פה בעיות כמו בכל מקום

אין מקום מושלם. אבל מה שהכי חשוב כאן זה האנשים. זה מה שהופך את הארץ הזאת 

 למיוחדת."

 ולסיום, מה אתה הכי הכי אוהב לאכול בישראל?

 "זה ברור. פיתה עם חומוס, טחינה, סלט, הרבה סחוג ופלאפל. הדבר הכי טעים בעולם !!"

 לארס, אתה תחזור אלינו?

 שבועות אולפן." 4ר באוגוסט לעוד "ברור, אני מתכנן לחזו

 ראיינה: נאווה אשל
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 לציפי אלמוג והמשפחה 

 משתתפים בצערך על מות אחיך בטרם עת

 ז"ל טקץ  ישראל

 בית משאבי שדה

 משתתפים בצערה של רינה שומרון

 על מות אימה 

 ז"ל מרים )מרטה( רוזנמן

 שדה-ובית משאבי צוות קיבוצימר
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 מסיבות הסיום כבר החלו.. שבועות עבר בשלום, תודה על כך למארגנים, 

 

 הבריכה שהיתה סגורה לשיפוצים נפתחה... ושוב נסגרה לתיקון השיפוצים ושוב נפתחה.  

 

כלי לא מוכר, עם -בקלמהגן על מנדולינה וינשביום ד' הופיע בפני המעוניינים  בריש אייכן 

 ומחאנו כפיים אחרי כל שיר. ונהנינשירים ומנגינות מתשע ארצות שונות כולל ישראל.   

 

מבית ראשון שעוברת למקום כמסיבת  פרידה  לבחורה   ,ףיעובדות המחסן יצאו לערב כ

  חדש.

 

 -שירה במדבר שמעו מי שנסעו למדרשה, את עמוס עוז  בהרצאה  מהממת על  במסגרת ימי 

 .מה הדבר החשוב שיצרנו בארץ

 

זמרת אופרה וצמד נגנים שאחד מהם בכינור הפליאו בנגינתם קונצרט של צלילים.    'יום ב

 באבא  ג'ון,  דובר פרסית. -בערב היה הסרט הישראלי לוותיקים ולמעוניינים. 

 

ת  ומצווה.  כל מי שרצה קיבל קופסא-ית עם זיתים  שחורים מתוצרת  ילדי הברארוחה  חלב

 ויפים וקצת מלוחים.גדולים עגולים וסגולים פלסטיק  עם זיתים שחורים 

 

ההודעה המרגיעה  הגיעה בסוף  מתנדבים לארוחת שבועות במוצ"ש.  חיפשויום שישי עדיין 

מה מחברים תושבים והרבה הרבה חדר האוכל היה הו חג בחדר האוכל.-יש ארוחת 

 כל הכבוד .-מכל טוב בגבינות פשטידות וסלטים היתה מלאההארוחה החלבית  אורחים.

 

סוערים עם המרקיד עופר לריקודי עם ו לאכילת עוגות גבינהבערב התכנסנו בכיכר הקהילה 

  .ילדיםההורים ואת ה הרקיד אלפסי ש

 

המנחים עלו על מגרש החניה הוקרא מכתב הכל  היה מסודר ומוכן.    ,ביום  א' לקראת ערב

תצוגת  בריקוד, והופיעגן הדס ילדי  אילן בירך בשם המשק, שמופיע בעלון זה,, בשם הבנים

זה לא בנים למרות שמרביתם , הופעת הנעורים שעל השטיח האדום, האופנה של  הילדים
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הקבוצה חברי בהמשך היה . על הכביש ובגובה על חבילות הקש ריקוד זוגותהפריע ל

 שני שיריםשרה רון כהן ריקוד ההורים עם הילדים עם מנגינת הציפורים,  שרו מפינלנד

עשרה . למזכרת הצטלמווולבסוף התינוקות של השנה עלו עם הוריהם קיבלו כובע חמוד 

כיכר הקהילה מעבר להענפים.   לבסוף תהלוכת. חדשים יש בשנה זו. כל הכבוד!! תינוקות

אחד הילדים, פינות יצירה, ל שןהשור הזועם שהצליח לשבור ומתקן , מתנפחים היושם 

 ,. כמובןושוקו פיתות עוגות  כיבוד,והיה שעליו צייר כל מי שרצה,  ,ארוך ,דף ארוך זרים,

 עם מלא ממתקים. הנוסטלגית חיכתה לילדים  ערמת הקש

 

כוללת גם רביעית ששרובה מסובב עזה..  "כוכב"במועדון  הופיעה  מקהלת   ביום ב' השבוע

 היה נהדר!!כנור וצ'לו. המנצח היה  דוד מור.  נגני

 

המפכל לשעבר שסיפר סיפורי מתח מהמשטרה במשך שעתים קראדי משה יום ד ניצב וב

 ואף אחד לא זז. היה מרתק.

  

 השנה הן:תאריכי המסיבות שימו לב 

 מסיבת הבר מצוה 11.8.16-תתקיים מסיבת החג מחזור,  וב 15.7.16-ב 

 

 


