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 המצווה-מסיבת ברלביום חמישי הנכם מוזמנים 

 פנים ליד המועדוןקבלת  18:00בשעה 

 ליד האסם. "הנסיך הקטן"ההצגה  20:15שעה ב

 

 2016  אוגוסט 5◄תשע"ו  אבב א' ◄ 2163◄מבין משאבים
 



 2עמ'                                                    2016 אוגוסט 5 ,ותשע"   אבב 'א  ,3621 מס' מבין משאביםב

 

 מה בעלון:

 ביקור התנועה הקיבוצית במשק

ענת מאורסיכומי ישיבות מזכירות/   

 הקמת ועדה ציבורית לתיכון אזורי

 ברכות מחג המחזור

ורי ילדי כיתת מנגוברכת ה  

 ילדים יקרים שלי/ רון מדריך הנעורים

 / ענת מאורבחג המחזור ברכות מכל הלב!!

 / צור שלויגל -גזמילוי גז בתחנה 

 ינדרמן על הבנייה/ טובה אבריאלראיון עם שי ז

 אוגוסטחודש  - תחזית תרבות רמת נגב

 קוהלת-מה שהיה הוא שיהיה ""-מסיפורי הארכיון

 מהנעשה בישובנו/ משולם סיקרון ונגה פרסי
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 8.8.2016יום שני הקרוב  ב

 ביקוריה בקיבוציםמ כחלקמזכירות התנועה מגיעה אלינו 

 לשמוע ולהשמיע. 

 : שגיב, אזור הלול המיועד  לבניה, חינוך ג"ר, כפר הנופש. סיור בקיבוץ –08:30

 

/ה שמעוניין כל חברו עם חברי המזכירות רכזי ועדותבמועדון מפגש  - 09:45

ענת -בקהילה  :הפעילות בהווהדיווח על  ,מצגת על העבר-כרמלה אלון להשתתף.

זריז, אלי ירון   -פעילות בועדותהועל  מוניןמוני -העיסקיתעל הפעילות  ,מאור

 יהודית אלישע.ו אלישע, גילי בן טל,

           

 הקיבוצית רכזי מחלקות התנועה על ידי הצגת פעילות אגפי התנועה-10:45

 , מזכיר התנועה  הקיבוציתניר מאירדיון ודברי סיכום של ולבסוף 

       

 ארוחת צהריים. – 12:15

 

אנו ממליצים לחברים לקחת חלק במפגש 

 קורה בתנועה  ממקור ראשון מהולהתעדכן 
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 מזכירות התנועה הקיבוצית

                                                                                                                            חברות וחברים
 2016אוגוסט  03           

שר האוצר משה כחלון החליט להעביר בחוק ההסדרים, במחטף חד צדדי וכוחני שינוי הרסני 
 של שיטת המיסוי הקיבוצית באופן שיפגע בבסיס הערכים ואורחות החיים שלנו.  

החלטה אומללה זו, מגיעה לאחר שורת גזירות קשות שמשרד האוצר בראשותו מנסה להשית 
לון" מכות בנו, הקיבוצים, לכל רוחב הגיזרה בכל תחומי עלינו בשנה האחרונה. "גזירות כח

העשייה והפעילות: פגיעה אנושה עד כדי חיסול החקלאות על כל ענפיה, מענף הפטם, דרך ענף 
המדגה ועד משק החלב. פגיעה מתמשכת בעצמאות החינוך הקיבוצי הייחודי, בלימת כמעט כל 

ת ניסיון כוחני לתקוע את המסמר אפשרות לחדש את הבניה ולקלוט תושבים חדשים וכע
האחרון בארון ולחסל את הבסיס עליו יושב הרעיון הקיבוצי משחר קיומנו: הערבות ההדדית 

 והשיתופיות.

, אין לי אלא לקבוע כי עד כה סירב שר האוצר לשבת איתנו ולמצוא פתרונות מוסכמים. לכן
זאת לא נוכל להרשות.  אתשר האוצר כחלון שם לו למטרה לחסל את התנועה הקיבוצית. 

שנות קיבוץ להימחק כלאחר יד  106 -התנועה הקיבוצית היא תנועה חזקה וגאה. לא נאפשר ל
 על ידי החלטות של פקידים ובאמצעות חקיקה במחשכים בחוק ההסדרים. 

המאבק שאנו מנהלים הוא מאבק קשה מול שר אוצר ופקידים שאינם מכירים בנו ובתרומתנו 
לא פחות מכך, לכלכלה הישראלית ותרומתנו, כולכם יודעים עד כמה רבה למדינה, לחברה ו

ומשמעותית. הגזירות החד צדדיות של האוצר צריכות להדאיג את כולנו. הן משפיעות על 
הקיבוץ שלכם, על הקהילה שלכם, על המשפחה שלכם ועל אורח החיים הקיבוצי שיקר כל כך 

 לכולנו. 

אין לנו ברירה אלא  .במקומו מלחמתו את יילחם לא שאי, קיומו המשך על נלחם שלא מי
להתייצב בכל כוחנו מול הניסיונות הכוחניים לפגוע בנו ללא הידברות וללא כל ניסיון ליצירת 

 הסכמות. במאבק זה עומדים מאוחדים איתנו, חברינו ושותפינו לדרך, חברי הקיבוץ הדתי. 

קודם כל שידבר איתנו על מנת להגיע להסכמות. אנחנו לא ? מבקשים משר האוצר אנחנו מה
אוייבי המדינה ואיננו מחפשים מלחמות. אנחנו לא צריכים טובות, לא מבקשים הטבות או 
חוקים הייחודיים רק לנו, אלא זכויות וחובות כמו שישנן לכל אזרח אחר במדינה, ולשלם מס 

וצית. מה שנכון וצודק לשותפות של באופן המתאים לצורת ההתארגנות שלנו כשותפות קיב
רואי חשבון או עורכי דין, נכון וצודק באותה מידה לשותפות של קיבוצניקים בדגניה, בסעד, 

 בנחל עוז ובמשמר העמק.  

מה אנחנו מבקשים מכם? שתהיו מעורבים. שתסבירו את עמדתנו ושתלחמו איתנו בקרב 
ייסבוק, בטוויטר, בטוקבקים ובאתרי החשוב על דעת הקהל בכל זירה שתמצאו לנכון.  בפ
 האינטרנט. אלה הן הזירות בהן אנו זקוקים לכם כעת. 

בימים אלה אנו נערכים למאבק על שמירת אורח החיים שלנו.  נמשיך ונעדכן אתכם באופן 
 .שוטף

 של התנועה והצטרפו לעמוד הפייסבוק כאןלחצו 

 בברכה והערכה רבה, ניר מאיר, מזכ"ל התנועה הקיבוצית

https://www.facebook.com/kibbutzmovement/
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 סיכומי ישיבות מזכירות
 17.7.2016 35ישיבת מזכירות מס' 

(. 39וישיבה מס'  37)+ישיבה מס'  ההיבט המשפטי של שיוך הבתים והמגרשים .1

 בהשתתפות עו"ד אחינועם זליגמן.

זכויות חברי הקיבוץ הותיק, הבטחת ם ודיבהמשך לנושאים שלקחנו על עצמנו לק

לאחר אישור ביצוע פרצלציה, עברנו להסדרי שיוך הבתים והמגרשים בהיבטים 

 החברתיים והמשפטיים.

המזכירות הקדישה לכך שלוש ישיבות והנושא במלואו יוצג באסיפת חברים ביום 

 ע"י עו"ד אחינועם זליגמן. 18.30בשעה  7/8א' הקרוב 

והניסוח המשפטי המפורט יחולק לחברים בתאי  יםבעקרונות הכללהאסיפה תדון 

 אר, וחברים המעוניינים יוכלו לעלות שאלות והערות.ודה

 

 אופי קליטת הבנים ו"הצהרת הקליטה" של הבנים הנקלטים .2

המזכירות שבה לדון במדיניות הקריטריונים לקליטה של הבנים/ות ומוצאת 

 קליטה פתוחהלמדיניות  שאושרה אף במתווה הקליטה באסיפה ובקלפי  שעמדתה,

לכל הבנים/ות היא הראויה, תוך איזונים של  ההצהרה של הבנים הנקלטים, מפגש 

עם הבנים, בדיקת מצב הפנסיה ובדיקת ייתכנות כלכלית לקראת בניה או רכישה 

על ההצעה  רשם האגודות השיתופיותעם גמר הברורים והדיונים עם  של בית.

יובא מכלול הנושאים של הקריטריונים  –ה לשינוי התקנון שהמזכירות גיבש

לקליטה, ההצהרה של הבנים/ות,  והשינויים בתקנון הקיבוץ לדיונים באסיפות 

  הקיבוץ ולאישור בקלפי.

 
 24.7.2016 36ישיבת מזכירות מס' 

 (38)+ישיבה מס'  2016השתלמויות  .1

 צוות מש"א הציג את המלצתו למזכירות.

השיטה והמזכירות הוסמכה לאשר את רשימת כזכור החלטנו השנה לשנות את 

 המשתלמים,  לאור המלצות מש"א, ללא הצבעה בקלפי.

עם זאת חבר שלא אושרה לו ההשתלמות, יוכל לערער על החלטת המזכירות בפני 

 האסיפה.

 

 המועמדים לועדת קליטה לבחירת בקלפי  .2

נטע )מזכירה(,  ענת מאורהחברים שהגישו מועמדותם בנוסף לאלי אלישע )יו"ר הועדה( 

)יו"ר ועדת בנים( הם: פרידה ענבר, ציפי זריז וסילביה ניצן.  באסיפה  דזוןידו

 סוכם להאריך את המכרז על מנת להשלים בשני מועמדים נוספים. 27/7-שהתקיימה ב

 . חברים/ות  נוספים מוזמנים להתנדב לועדה חשובה זו
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 חן גולדמן –תיכון הצעה לנציגה לצוות היגוי המועצה על בית ספר  .3

מועצה רמת הנגב החליטה על הקמת ועדה ציבורית לתיכון אזורי. הנושא הוא כבד 

 משקל הן מבחינה חינוכית, והן מבחינה תקציבית.

לפיכך פנינו למועצה שהדיונים יהיו בקשר הדוק עם הישובים באופן אינטנסיבי. חן 

ועדה הציבורית.  בשדה לקחה על עצמה את התפקיד החשוב של נציגת משאבי 

 המזכירות אישרה בברכה את נציגותה. 

 

אמיר ברקוביץ לקח על עצמו למלא את תפקיד. מדובר  – נציג הקיבוץ במועצת התנועה .4

בישיבות של כאחד לחודשיים הדנות בכל הנושאים התנועתיים. בנוסף לכך ענת מאור 

 גם חברה במועצה התנועה.

 27.7.2016 37ישיבת מזכירות  מס' 

 המשך הדיון על שיוך הבתים והמגרשים עם עו"ד אחינועם זליגמן 

 31.7.2016 38ישיבת מזכירות מס' 

 הצעה לחלופה לשיוך הבתים:  מענק תקציבי ללא שיוך.  .1

המזכירות שמעה את ההצעה החלופית אך החליטה לדבוק בהמלצה המקורית, לפיה  

הקיבוץ, יעשה שיוך אישי  של רכישת כלל המגרשים ע"י 1447בהמשך לחלופת האגודה 

 של בית ומגרש לכל חבר ותיק וחדש.

 

   8/8תוכנית סיור מזכירות התנועה הקיבוצית בקיבוץ ביום ב'  .2

 להשמיע. התוכנית:ומזכירות התנועה מגיעה אלינו בתוך ביקוריה בקיבוצים לשמוע 

 פש.סיור בקיבוץ : שגיב, הלול המיועד לבניה, חינוך, כפר הנו  – 09.30 –08.30

 רכזי ועדות פתוח לכלל החברים:ו עם חברי המזכירותמפגש  –12.15  - 09.30

 מצגת על הקיבוץ והנושאים לדיון: מוני, ענת  

 הצגת פעילות אגפי התנועה  

 דיון ודברי סיכום של ניר מאיר 

 ארוחת צהריים. – 12.15

   הרשימה תפורסם בעלון הבא. 2017-השלמת הדיון על רשימת הלומדים ל .3

 3.8.2016 39ישיבת מזכירות  מס' 

 גמר הדיון על שיוך הבתים והמגרשים בהשתתפות: אחינועם זליגמןהנושא: 

  .7/8כאמור הנושא יוצג באסיפה ביום א' הקרוב 

 מזכירת הקיבוץ –ענת מאור  שבת שלום,     
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 מחזור של כיתת מנגוהחג ברכות ממסיבת 
ברכת ההורים
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 הלב !!בחג המחזור ברכות מכל 
 

לבוגרי כיתת "מנגו", אדם אלקרט, אביב בוחבוט, דניאל גולדמן, בן זילברשטיין, יערה עובדיה, 
 שלום רב, –סשה  רדין, טל שאלתיאל ויובל שפירא 

 
סיום י"ב הוא אחד מהרגעים המרגשים בחיים; המעבר מנעורים לבגרות, היציאה לעצמאות, 

 הם אתגרים גדולים וחשובים!  –ההתגייסות  לצבא ושנת השירות 
 

 ואנחנו, הקיבוץ כולו, הוריכם ומשפחותיכם מלווים אתכם בגאווה ואהבה רבים.
 

ארגנתם ביום השואה לקיבוץ, וכך לא יצא לי להכירכם אישית, אך נכחתי בטקס המשמעותי ש
 עמדתי על עומק עשייתכם ורצינותכם.

 
ביתנו הקיבוצי מנסה להעניק לכם בשנות החינוך חוויות וערכים; ללא מילים והטפות אלא 

במעשים ושותפות אנו מקווים שצמחתם לחיי קהילה, לעזרה הדדית, לעבודה ופרנסה, לאהבת 
 , לישראליות, ולאהבת הבית הקיבוצי ונופי הדרום.אדם, להומניזם, לסובלנות לאחר ולחלש

 כמו כן אנו מקווים שצברתם זיכרונות של התפתחות אישית, הווי חברתי, צמיחה וסקרנות.
 

שיהיה לכם ערב סיום מופלא, ועם פריסת הכנפיים, שתזכו להרבה הצלחה, הגביהו עוף, שמרו 
 על עצמכם והרוו את הצימאון לגמוע מהחיים!!

 
 נלווה אתכם באהבה ותמיכה בצבא ולאחריו, ובכל אשר תלכו.ואנו 

 וכמובן מחכים לכם במסלול הסדר הבנים והקליטה בביתנו במשאבי שדה!
 
 

 היו ברוכים בנים/ות!                                                                 
                                                   

 מזכירת הקיבוץ –ענת מאור                                                                      
 

 ילדים יקרים שלי

 אני רוצה לאחל לכם הרבה הצלחה בהמשך

האמת שאם יש משהו שהעבודה האינטנסיבית איתכם בזמן האחרון לימדה אותי הוא שאתם 

ן אותו ובמקומות אליהם אתם רוצים להגיע, כבר מוצלחים, כל אחד בתחומו, במה שמעניי

 ובכלל אתם רק משתפרים עם כל רגע שחולף

ההופעה הזאת היום וכל התהליך שנעשה ביחד איתה בחצי השנה האחרונה הוא מתנת 

הפרידה שלי אליכם, אומנם עוד נתראה בשבילי הקיבוץ אבל מהיום אתם בזכות עצמכם, 

ו כיצד לסלול איש ואישה את נתיבם הלאה בחיים, דרך בחורות ובחורים בוגרים ובוגרות שידע

הצבא, החזרה לקיבוץ ומשם בחירה עצמאית בחיים מלאים שיספקו אתכם. אל תתנו 

לשיקולים כמו זה מסובך או קשה להשפיע עליכם כי אם יש משהו שלמדנו יחד בכל התהליך 

חים להתגבר הזה הוא שדווקא הקשה, המסובך והמעצבן הם המתגמלים ביותר כשמצלי

 עליהם.

 בנימה יותר אישית הייתי שמח להקדיש ברכה קצרה לכל אחת ואחד מכם:

לאדם, המשך בדרכך להיות האדם השלם עם עצמו, המרבה בתחומי עניין, היודע מה עושה לו 

 טוב והמנסה לתקן כאשר שוגה ואף מצליח, אין תכונה גדולה מזו
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ומלאת עוצמות את, זה דרש לא פחות מנס ליערונת, לעולם אל תשכחי איזה אישה חזקה 

 ומנחישות של רמטכלית להצליח ולהעלות לא ריקוד אחד אלא שניים עם החברה פה לצידך

לדניאל, שגם אם הוא מאוד יתאמץ להסתיר, כולנו יודעים את מידת הכישרון שהוא התברך בו 

 כוח קולני בחזרותבאומנויות הבמה ובליבו הטוב שמתכווץ מעט בכל פעם ששוב פורץ לו ווי

לסשה, הקומיקאי שלנו, שמוצא את המצחיק בכל עניין ודבר בקיבוץ )גם בכאלה שעדיף ולא 

יצחקו עליהם(, אתה היחיד שהייתי במהלך החזרות צריך לצמצמם את הכישרון שלו ולא 

לטפח אותו על מנת להמשיך ולהישאר מדריך נעורים אחרי הערב הזה, אך תדע שבורכת 

 גדול שעם קצת עדינות יוביל אותך למקומות גדוליםבכישרון 

לבנצי, תודה, פשוט תודה לך על מידת הרצינות וההשקעה שהשקעת על מנת שהערב הזה 

יתקיים, על אכפתיות ורצון להצליח, בברכה אחרת אמרתי לך כבר ואני חוזר ואומר: תמשיך 

יין במעשייך, אני סמוך לטפח את הרצון הזה, הרצון להצליח ששוב ושוב בועט אותך להצט

 ובטוח שתמצא את הנישה גם בצבא על מנת לממש רצון זה

לאביב, אביב היקרה והמקסימה שאיני בטוח אם אתם יודעים אבל הספיקה במהלך השנה 

לחנך אף היא את ילדי הקיבוץ, עכשיו כשאת עומדת ממש שנייה לפני הגיוס אני רוצה להגיד 

לדרך, עשית עבודה נהדרת ועמדת בכל האתגרים שמציבה  לך שאני גאה בכך שהיית לי שותפה

 לך עבודה עם ילדים נודניקים וקטנוניים, וכמובן גם עם ילדי הזוגון

ואחרון, והכי הכי חביב טלטול, לא הרבה יוצא למחנך לפגוש אישיות מדהימה שכזו, בחור 

הרבה מילים אחראי ומסור, רציני ורגיש, חכם עד מאוד ובואו לא נשכח חתיך, טל אין 

שיכולות לתאר את גודל ההערכה שלי אלייך, היית לי מדריך שני בנעורים ולעיתים אף ראשון, 

אתה כוח כה חיובי, מיוחד, מוביל ובכנות, אם הייתי יכול להשאיר אותך עוד שנה בנעורים 

 הייתי עושה זאת, אבל כל שאאחל לך הוא עלה והצלח, אני גאה להיקרא מדריך שלך

רי שכולנו התרגשנו מעט, זה הזמן לדמעות מסוג אחר, אז תחזיקו חזק את ועכשיו אח

 המבוגרים בקהל כי כיתת מנגו הולכים להפיל אתכם מהכיסא, שיהיה בהצלחה 

 רון )מדריך הנעורים(
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 ברכות ואיחולים  ,מזל טוב

 לרותי ואורי יזהר 

 ולכל המשפחה

 להולדת הנכד,

 דודובן לרונית 

 בית משאבי שדה
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 קוהלת-מה שהיה הוא שיהיה ""-מסיפורי הארכיון

אנשי שכונת "מקורות" הרימו כוסית עם שי זינדרמן, הפועלים וכל  31.7.2016ביום א' 

 המלווים כתודה לסיום הרחבת דירותיהם.

המתאר את ין דאז יוסף בבאי יכתבה של רכז הבנ 24.10.1986מיום  1231מצאנו בעלון 

הייסורים בבניית שכונת הגבעה ובהרחבת הדירות לקראת המעבר ללינה המשפחתית וכל זאת 

 בכוחות מקומיים.

 ראו זאת כהכנה נפשית לאלו המחכים להרחבה.

 

 דו"ח מענף הבנין –נדידת העמים עומדת בפתח" 

לגמר כתיבת הדו"ח הזה נדחתה על ידי משבוע לשבוע על מנת שאוכל לתת תחזית ברורה 

העבודות בהן אנחנו עוסקים. לצערי, עד לרגע זה קשה לנקוב במועד מדויק לגמר העבודות . 

הסיבות לכך נעוצות בפיגור בעבודה של קבלנים שונים ובמחסור בכוחות עזר בענף. ולגופם של 

 דברים:

 42הפיגור של סולל בונה הוא עובדה קיימת. עד כה נמסרו, במסירה ראשונה רק  – יחידות 32

דירות, ויתר השמונה בקרוב. לקבלן יידרש זמן לביצוע תיקונים ורק אחר כך תימסרנה הדירות 

שנית. הפיגור המשמעותי ביותר בשכונה הוא בעבודות הפיתוח. הקבלן, שאמור היה לבצע את 

העבודה ואף התחיל בה, חזר בו, ועתה אנו בודקים אפשרויות חדשות. יש פיגור גם בעבודות 

אינסטלציה, ביוב, חשמל ונגרות. יעקב עובד בשרברבות בלא עזרה  –לנו, כמו מקצועיות ש

קבועה מאז שפיטרנו את סלימן, ובנגריה לא הצלחנו לתת עזרה צמודה למאיר בזמן הקריטי 

של העבודות בגבעה. את התקשורת בגבעה מבצע שי זינדרמן וגם כאן יש פיגור מאחר ושי 

ם זמן. בלי עזרה של חבר רציני שיצטרף לשי בתקשורת, אחראי על כמה וכמה תחומים הדורשי

אי אפשר להשלים את כל עבודת החיווט והדבר יפגע גם בנושאים אחרים,שהוא מופקד 

עליהם. מכל הנאמר כאן תבינו מדוע קשה לנקוב במועד מדויק למעבר, אך אם החברים יגלו 

ח, נראה לי שנוכל להעמיד הבנה ויהיו מוכנים לעבור לדירות גם לפני תום עבודות הפיתו

 לרשותם את הדירות בסוף נובמבר.

 

ה"קוביות" להרחבת שגיב יגיעו כנראה בשבוע השני של נובמבר.  – הרחבות שכונת שגיב

לפיכך, ניכנס בתחילת נובמבר לדירות כדי לפתוח את הפתח בקיר, ואח"כ נאטום אותו בדיקט 

דירה לא תארך מעבר לסוף נובמבר, ואז עד הגעת הקוביה. אני מקווה שעבודת הגמר בתוך ה

יהיה אפשר להשתמש בחדרים ממש. נגוזה תקוותנו שהעבודה בדירות המורחבות תתבצע 

לאחר שחלק מדייריהן יעברו כבר לדירות בגבעה. אני מניח שעבודת החיבור והגימור מחוץ 

 למבנה תימשך גם מעבר לנובמבר".

 

 צוות הארכיון
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 לדליה ויאיר וולקן

 לנישואי הנכדה עדי, בתם של רעיה ועומרברכות 

 

 בית משאבי שדה

 

 יגל-מילוי גז בתחנה גז
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 חודש אוגוסט-תחזית תרבות רמת נגב

 אולם גולדה רביבים    21:00סרט "ללכת בדרכך"     9.8.16
לואיזה 'לו' קלארק )אמיליה קלארק( גרה בעיירה קטנה באזור הכפרי של אנגליה. ללא כיוון 

ברור בחיים שלה, הבחורה המוזרה והיצירתית עוברת מעבודה אחת לאחרת כדי לעזור 

למשפחתה לגמור את החודש. האופטימיות שלה עומדת למבחן כשהיא עומדת בפני אתגר חדש 

בודה חדשה והופכת להיות מלווה ומטפלת לוויל טריינור )סאם בקריירה שלה: היא לוקחת ע

בנקאי צעיר ועשיר המרותק לכיסא גלגלים. מאז תאונה שעבר לפני שנתיים, חייו  -קלאפלין( 

של וויל התהפכו לחלוטין: הוא כבר אינו הנשמה ההרפתקנית שהיה פעם, וניכר שוויתר על 

שיש בשביל מה לחיות. הם יוצאים יחד לסדרה  החיים, כלומר, עד אשר לו מחליטה להראות לו

של הרפתקאות, אשר במהלכן גם וויל וגם לו מגלים שקיבלו יותר ממה שציפו, חייהם 

תיאה  במאי:סם קלפלין, אמיליה קלארק   שחקנים:ולבבותיהם ישתנו מעבר לדמיונם.   

 שרוק                                                                      

 לרכישה באתר המועצה.₪  20כרטיסים במחיר 

 

 מידע ראשוני   :  -ועוד חדשות תרבות לחודשים הקרובים 

 

 משופעים בכל טוב בעזרת מפעל הפיס :  -בספטמבר 

 מפגש עם סופרות סרט דוקומנטרי הקרנ-  אירועים  במסגרת "ימי תרבות פיס" .א

  

 אירוע פתיחת שנה בתמיכת "בימות פיס" .ב

 ברמת הנגב פותחים את השנה החדשה באירוע ברמה אחרת :

 במחנה טלי  22/9/2016יום חמישי 

לילדים, לבני הנוער ,  –יהיה מהנה לכולם , יהיה מגוון  ; יהיה שמח

 להורים לסבים ולסבתות , לחברים ולחברות .

 !יופיעגידי גוב  וגם  הרבה משלנויהיה 

       

 : 2017-2016עונת מנויי תיאטרון  .ג

 , רכישת כרטיסי מנוי תתאפשר במהלך ספטמבר.  2016העונה תפתח בנובמבר                

 מידע על ההצגות ניתן יהיה למצוא בחוברת הפעילויות של המתנ"ס.               

 

 המשך קיץ נעים !
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 ינדרמן על הבנייהזראיון עם שי 
 ?מה הקף הבנייה בקיבוץ כיום

 כרגע אני עובד באזור מקורות , זה כולל שכון ותיקים לשתי משפחות. הגדלנו את הבתים 

. עלות הרחבה מהם גם שיפוץ 1 ,הרחבהבבתים  2באזור הגבעה  .בתים 19סה"כ  ,מטר 120-ל

 .לבית₪  אלף 350היא 

 הבא? השלבמה 

 בתים בחלק המזרחי של הגבעה )ליד הגנון( 20-התרי בנייה להוצאתי -מעבר לגבעה 

 מתי תתחילו לשפץ בגבעה?

 כנראה בסביבות נובמבר

 כמה זמן נמשך השיפוץ באזור מקורות?

די עיקרית עם הקבלן, שעובדים פחות מחודש. הבעיה ה 14השיפוץ באזור מקורות נמשך בערך 

 בעיה עם קבלני משנה.פועלים, אני לוחץ עליו שיוסיף פועלים , יש גם 

 האם אתה מרוצה מהעבודה?

הקבלן הנוכחי נוח, מה שאני מבקש הוא עושה, אין הרבה  ,איכות העבודה סבירה לדעתי

 לפרוייקט הבא יהיה מכרז. ויכוחים, הבעיה העיקרית שאי אפשר לקבוע לוחות זמנים.

 במה אתה עוד עוסק?

 לאולמות כנסיםבכפר הנופש קספורד מבנה אושיפוץ  .א

 ה.קפיטריהפיכת המבנה שנבנה כחדר מלאכה ללובי לכפר הנופש, אולם קבלה ו .ב

נתיים התב"ע לא מאושרת. ברגע שתאושר נפנה את הלולים. המועצה יב -פינוי הלולים  .ג

האזורית מתכננת תשתיות. המימון דרך משרד השיכון והביצוע חלקו דרך משרד 

כולל פינוי הרפת ושטח לכוון השער  מגרשים לבנייה 300יש לנו בקיבוץ לפחות השיכון. 

 הפונה לטללים.

 האם יש לך עוד תפקידים?

 בקבוץ הגושרים כיועץ כלכלי ובמשאבי שדה בעסקי הכלכלה. אני יו"ר

 

 ראובן והבוס  אבורייב  ,עם פועלי הבנייןלסיכום הבנייה התאספו חלק מתושבי מקורות 

שבזכותה השתדרג  ביתם.   הבניה  גמר  הודו על  ליד שולחן עם כיבוד, ושי זינדרמן

ברו כבר לפני חמש יעליו ד "שהלא יאומןעל כך " ,מקורותתושבי  רכה בשם יב ,גיידי עופרה 

רותים יהשו הממ"ד ,בזכות החדרזאת  ,בית מזמין אורחיםהקם והתממש. עכשיו   ,שנים

  .פושהרוב הוסיומטבחים חדשים  שבון המרפסת על ח הסלון שהורחב ,הנוספים

 לם .וזאת ותודה לכל העושים במלאכה . בקרוב אצל כ שאפשרתודה לקיבוץ 

 

 ה'ראיינה טובל
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מצוה בשבוע הבא והפעם רק שני ילדים אך בכל זאת עושים הבר חג המחזור עבר בהצלחה, ו

, מעלות  40 -לבימים האחרונים   הגענו ,כמה שחם !!וואו חםנתיים  י, ובעל הנסיך הקטןהצגה 

 שאנחנו כבר באוגוסט והסתיו מעבר לפינה. מזל 

 

וקליפים ההופעה  כיתת מנגו לסיום שנות הלימודים.חג המחזור של בליל שבת הייתה מסיבת 

ו קחי הבנים  פוגע. היה טוב ולא  ,שגם אם לפעמים לא היה מובן לכולם ,היו טובים וההומור

לכיתת כל הכבוד   . מידי פעם הוריהם ובגלל מספר קטן יחסית של בנות, הבנים רקדו כבנות

ו נאחל להם  שיצליחו בהמשך דרכם, אם בשנת שרות א לכל אלו שעזרו להכנת ההצגה,מנגו ו

 בשרותם הצבאי.גם בצורה  אחרת וכמובן   בכל 

 

מפעל ליצור חשמל  על ידי  השמש. שטח  גדול של מראות  כל מי שהיה מעוניין להתקיים סיור ל

של הדס אייזן  הבעליאיר וט  את האנרגיה .  ההסברים שמעו  מובמרכז מגדל המיועד לקל

 .)קלעי לשעבר(

 

ד הריאות ומחלות פקויאביטל אבריאל בנושא תד"ר הרצאה  של   -הרצאות לוותיקים

 על המכשיר החדש שהתמחתה עליו בקנדה  ומשמש אותה כיום בסורוקה. ו הקשורות בריאות

 ומה הסיכויים. "הקליטה לאן"ענת  . הנושא  -נפגשו עם המזכירה 

הרצאה מעניינת  ושינתה משהו  " הכול  עובר  בקול" שגר במשק על הרצאת יניב גלעדי  והיו ב

 בגישה כיצד לדבר.

נגב -ל ל"ווני ההתפתחות  לאור מעבר צהיעל  כ הרצה )בעלה של דבורה סגל ז"ל( דני  בלומברג 

 בכך. ועל תפקידו "ל'עיר הבהדים

 האם עם ישראל המקראי היה עם אחד?-רצה על  השאלההמהישוב שיזף    הס  עמיחי
 היה מעניין ומרתק.

ליד  רהאווימוזיאון חיל  םביניה  אתרים המיועדים למבקרים . פיתוח וחידוש של ר עלסיפאורן ענבר 

 .החדש  יןיכבניין הכנסת עד שנבנה הבנ ששימש  בניין פרומין בירושליםו  חצרים

 

הליכה ורכיבה על גמלים  עזוז.-להשנה היה  טיול.ז"ל אזכרה לאילון פרייליך  התקיימה 

 בטיולים אלו.ולבסוף ארוחה כמיטב המסורת 
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הקיבוץ התרוקן ממרבית הילדים, הזוגונים מכיתה -שקטהשבוע   -טיולים

-ו יצאו לטיול מים באזור הכינרת-ב'

מסע פלמ"ח בשלושה ימים, כיתה ז' 

ארבעה -מסע בעקבות לוחמיםבוכיתה ח' 

 וזה לא הכל רק לפני שבועימים. 

ח  חזרו מטיול ברמת הגולן ולפני כן -ז

ולאחריו  יצאה לסמינר מדצים , כיתה ט'טיול מים בכנרת

כרמל טיול באזור השלושה ימים ובברפסודייה שהספיקו להיות  נעוריםנפרדה מהזוגון ועברה ל

מבלים כולם ו יוצאים שבוע הבא למחנה. בקיצור -וכרגע נערכים לקראת טיול נעורים. ד

 . ופשנהנים מהחו

, בזוגונים חד יומיות ולא נפרט מי עשה מה, רק בכלליהנסיעות האת כמובן אסור לשכוח 

ש, הטיולים כללו את עיר דוד, הספארי, גן חיות התנכי, פעילות ערב בחולות שבטה עם מופע א

 לונה פארק, לונדע  ובאולינג.

חוץ מזה הקייטנה פועלת במלוא המרץ הילדים נהנים חוזרים רטובים או מלוכלכים, עם 

 חולצה בצבעי בטיק או אחרי יום איטלקי, מתוק או אחרי תחרות בין בנים בנות חפש את

  המטמון ועוד מלא פעילויות.

 

 שבת שלום


