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 מה בעלון:

 /ענת מאורמשולחן המזכירות
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 מסיפורי הארכיון

 גרמניה/ נאוה אשל –סמינר ללימודי עברית בפרייבורג -מיני

/גילי מחשבות על החופש הגדול-יומנה של חנונית בקיבוץ

 אשל

 

 מהנעשה בישובנו/ משולם סיקרון ונגה פרסי
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 משולחן המזכירות

  2016/17בנושא:דיווח על ההשתלמויות לשנת תשע"ז –אסיפת חברים .1

 .במועדון 19.00בשעה  24/8המועד יום רביעי 

כזכור הקיבוץ החליט לשנות השנה את המטרה והדרך של אישור ההשתלמויות. 

  וכן  ,של השכלה גבוהה לכל מי שטרם עשו זאת בעבר השלמההמטרה היא לאפשר 

ההחלטה על שינוי אורחות החיים, אם  לפניודוקטורט   M.Aללימודי המשך של לימוד  

 וכאשר.

 כירות מאשרת ללא קלפי.וכן הוחלט שמש"א מקיימים את הדיונים והמז

 רשימת החברים שאושרו ללימודים תחולק לת.ד. בדף ההזמנה לאסיפה.

 הנושא השני באסיפה יהיה עדכונים על  מהלכי השיוכים, הקליטה והמיסוי.

 

 . בעלי כלבים שאינם מכבדים את חבריהם .2

ל לצערנו אירעו בשבועיים האחרונים שני מקרים חמורים של נשיכת כלב והתנפלות ש

כמו כן, חוזרות ונשנות תלונות חברים על מטרד של כלבים כלפי ילדים  כלב אחר.

וחברים בשטחים ציבוריים ופרטיים.  קשה להפריז בפגיעה הקשה של נושא זה בחיי 

הקהילה שלנו. לפיכך אנחנו עומדים על כך שכל בעלי הכלבים יוודאו את מחויבותם 

וץ. כן אנו פונים למי שמוכן לקחת אחריות להקפיד הקפדה יתרה על זכויות חברי הקיב

לפנות  -על הנושא לרבות שיתוף פעולה עם המועצה בהזמנת לוכד לכלבים משוטטים 

נהגות פוגענית של כלב, רשאי למצות את תאלינו בהקדם. וכן יודגש שחבר שנפגע מה

 זכויותיו ולהגיש תלונה במשרד הבריאות ובמשטרה.

 

 הקיבוץ כלפי שיוך הקרקעותסקר בנושא עמדות חברי  .3

כזכור פורסם בעלון הסקר שעושה פרופ' רחל אלתרמן. חברים שמתקשים למלא אותו 

מח' באינטרנט יכולים לבוא לקבל את השאלון אצל יפה שואר. עו"ד מיקי דרורי מה

 ממליץ מאד לשתף פעולה עם המחקר.המשפטית של התנועה הקיבוצית,

 

 תדירות חלוקת הדואר .4

 אה מרשות הדואר שעלול להיות צמצום בימי חלוקת הדואר קיבלנו התר

ימים בשבוע בלבד. פנינו למועצה לעשות ככול שלאל ידה למנוע גזרה זו. כמו כן,  3-ל

רותם כהן תפרסם בקרוב שעות חלוקה שונות של פתיחת משרד הדואר בקיבוץ כדי 

 לתת מענה טוב יותר לחברים ולענפים.

 

 בברכת שבת שלום,      

 ענת מאור        
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 7.8.2016 40ישיבת מזכירות  מס' 

 אישור תקציב נוסף להשקעות בחינוך בגיל הרך.   .1

 מנהלת גיל הרך. –רכז ועדת חינוך, פנינה יסעור  –בהשתתפות:  גילי בן טל     

 אש"ח לשיפוצים והתחדשות  387כזכור קיבלנו מהמועצה הקצבה של     

 בני המושבים. העבודות הן בעיצומן.המבנים בגיל הרך והעברת גרעין  

לטובת חידוש  2017-במקביל ועדת חינוך וצוות הגיל הרך פנו להקדים השקעות מ 

פניה למועצה לאשר זאת פות בביצוע. המזכירות אישרה תוך החצר כדי לאפשר רצי

 .   2016ותוך הצבעה על מקורות השקעה חלופיים פנימיים מתקציב  2017בתקציב 

 

 בין השיוכים, קליטת הבנים והדיונים בממשלה ובכנסת על   סנכרון     .2

 מיסוי התנועה הקיבוצית.   

עו"ד אורי זליגמן, עו"ד אחינועם זליגמן וענת מאור נפגשו עם  עו"ד אודי אמיתי,  

 הממונה על החוזים במשרדו של רשם האגודות השיתופיות.

וההחלטות על השיוכים של במפגש הועלו רעיונות להסדרת הלו"ז של הליכי הדיונים 

 הבתים והנכסים ונוהלי ההצבעה בקיבוץ לאחר שינוי התקנון.

לאור הדיונים על חוק ההסדרים בממשלה ובכנסת ובתוכו סעיף בעל משמעות גדולה 

על שיטת המיסוי של הקיבוצים בעיקר המתחדשים אך גם השיתופיים סוכם: 

 ציבורית תתברר בכנסת. -יטיתכשהמפה הפול 2016להמשיך לדון בנושא לקראת סוף 

נו למחרת היום, הם נתנו מזכירות התנועה הקיבוצית בקיבוצ יש לציין שבביקור

 משנה תוקף להמלצה להמתין מס' חודשים עם החלטות חשובות של מדיניות.

עם זאת, בנושא השיוך היצרני נדרשת החלטה מקדימה הקשורה במיסוי ונביאה 

 לאסיפה בראשית ספטמבר.   

 

 14.8.2016  41ישיבת מזכירות מס' 

 לקחים בעקבות המפגש עם התנועה הקיבוצית  .1

שהשתתפו ולקחו חלק המפגש עבר בהצלחה. תודה לחברים  הערכה כללית: .א

נציגי התנועה: בכפר הנופש )אן דהן(, בשגיב )יעקב ענבר באירוח המפגש עם 

התפקידים שהציגו  ורבקה קדם( בחינוך )פנינה יסעור וגילי בן טל(. תודה  לבעלי

את פעילות הקיבוץ בליווי המצגת: מוני, ענת, כרמלה אלון, ירון זריז, אלי 

אלישע, דוד מנדל, גילי בן טל ויהודית אלישע. ותודה ליפה שואר על הארגון 

 ולהלנה דיומין על המצגת המוצלחת.

 הדיווחים של מנהלי אגפי התנועה וניר מאיר היו מעניינים ונתנו מידע עדכני

ימסר על יבמיוחד לאור הנושאים הרבים מולם ניצבת התנועה הקיבוצית כיום. 

 .24/8-ח באסיפה ב"וכך ד
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. המזכירות החליטה לבדוק בחיוב את הצעת המלצה לקיבוץ לקלוט חיילים בודדים .ב

רכזת אגף  חינוך ומשימות ד"ר גבי אסם שנצטרף לקיבוצים שפתחו שעריהם וליבם 

רייליך נענה לפניה לבדוק את הנושא ולהביאו לדיון לחיילים הבודדים. יפתח פ

 במזכירות ובאסיפה. 

 

 דיון על הזכאות בשיוך הבתים ליחידים וגרושים/גרושות .2

 כזכור כלל ברזל הוא שלכל חבר/ה יש זכות על ביתו עד סוף חייו.

תה שכל חבר/ת קיבוץ מקבל ילגבי הורשת הבית, המלצת המזכירות וצוות שיוכים הי

-של הבית ויחיד או גרוש  זכאי ל 100%-מערך בית. כך יוצא שמשפחה זכאית ל 50%

הנוספים. הועלתה הסתייגות בנדון באסיפת  50%-המערך הבית ורשאי לרכוש את  50%

ההסבר עם עו"ד אחינועם זליגמן וכן הגיעו פניות נוספות למזכירות. סוכם לבחון 

ם של תוספת ליחידים וגרושים. כן הוצע לבדוק את הדגמים אפשרות לתת מקד

 הקיימים בקיבוצים אחרים, ולקיים על כך דיון נוסף.

 מוזמנים לקחת בו חלק. המעוניינים 17.35בשעה  28/8הבא הדיון במזכירות יתקיים א' 

 

 פניות ללימודי חוץ של שני בנים מהתיכון בפנימיות בתשע"ז .3

 בהשתתפות: ועדת חינוך גילי בן טל וטלי גולדמן.  

יה בחינוך יושל בת ללמוד בפנימ ,הפניות הן של בן  ללימודים בכפר הירוק במגמת טניס 

המזכירות וועדת חינוך רואים בנופי הבשור את מסלול  סביבתי במדרשת בן גוריון .

הבחירה להורים הלימודים הטוב והרצוי לבנינו. עם זאת כמו בעבר נשמרת זכות 

ובניהם, כל עוד זה עומד במסגרת מספרית ותקציבית סבירה. שתי הפניות אושרו 

 בהסדרים הבאים:

מהסכום עומד  20%תקציב הכלכלה של בני הנעורים מועבר ברובו לשכר הלימוד ) .א

וכן משנה הבאה גם תקציב החוג העומד לזכות כל   ;לרשות ההורים לחופשות(

 ר הלימוד.נער/ה יוקדש לתשלום שכ

 משכר הלימוד יהיה עליו/ה. 50%במקרה שאחד מההורים אינו חבר קיבוץ  .ב

ענת מאור נפגשה עם מח' עליה באגף לחינוך התיישבותי ועליית הנוער למיצוי מרבי  .ג

  של קבלת מלגות לבנינו שבפנימיות.

 .8/9עד יום ה'  29/8עדכון על החופשה של ענת מאור, מיום ב'  

 ים שוטפים אמיר ברקוביץ.מחליף אותי לעניינ 

 ענת מאור         
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 2016יולי -דוח מוסך יוני

, נםכדאי לתק והתברר שלא[  3-ו 18] יש פיגור בהחלפת רכבים אחרי ששני רכבים עברו תאונה

 2014מכוניות קיה ריו  2לאחרונה רכשנו עוד  רכבים מהסידור. 2הוצאנו  3-ולפני התאונה של ה

 [37] 30הכנסנו גם את היונדאי  [ שהן יותר קטנות  מהקיה פורטה אבל יותר זולות.28 -ו 27]

 את דניאל. שימשהש

רכבים שעברו את  2כרגע יש בצי  במחיר סביר. 17לא הצלחנו למכור את הג'טה  םבינתיי

 מ והם אמורים לצאת מהסידור בקרוב."המאתיים אלף ק

 .ומפעילה החדשה והתדלוק מתנהל כסדרההחברה תדלוקים: התחנה כאן עברה שיפוץ על ידי 

 משאבת הבנזין שואבת באיטיות והיא תוחלף בקרוב.

סודרו כרטיסי תדלוק לכל רכב ויש  לאחר שהקודמת פשטה רגל. תדלוק בגז: עברנו חברה,

מחוץ לבאר שבע  נקווה שיותר נהגים יתדלקו בגז כדי לחסוך בעלויות! לתדלק באמצעותם.

 תחנות של דור אלון בכול הארץ.  שימו רק גז בבקשה!  ממשיכים לתדלק ב

 תחת השמש של משאבי שדה!גות נהגינו בתוך הרכבים אין חדש בעניין התנה

חסאן ואני לא מנקים בפנים והפסקנו לשמור במוסך חפצים יקרים שנהגות/ים שוכחים בהם 

 לאחר שנעלמו מהמשרד במוסך.  

באמצע הנסיעה  קלות או נוריות אדומות שנדלקותלבסוף יש להמשיך לדווח בזמן אמת על ת

 כדי למנוע נזקים יותר גדולים. תודה 

 שבת שלום     צוות המוסך                                          

 

הנהלה המזכירות,  הנהלת קיבוץ משאבי שדה כבוד:ל
 .עסקית, וחברי הקיבוץ

 שלום רב,

התנועה הקיבוצית בקיבוצכם. סיור זה התקיים במסגרת התקיים סיור מטה  8/8/16ביום ב' 

 תכנית העבודה השנתית וסבב ביקורי השטח המאורגן ע"י אגף הרכזים.

הביקור במשאבי שדה היה מאורגן היטב. הסיור בשטח הקיבוץ, בפרויקטים השונים ובמפעל 

מעניין ביותר, המפגש במועדון שהיה  היה מעניין ומלמד על העשייה המתקיימת בקיבוצכם.

היה רב משתתפים והציג בצורה מרשימה את הקיבוץ בהיבטיו השונים. את הנעשה בו ומעל 

 הכול את האנשים שמאחורי הדברים.

ברצוני להודות לכם, בשם כל מטה התנועה הקיבוצית ובשמי על האירוח החם, על הנכונות 

עשייה ברוכה, לצמיחה בתקווה ל אנא מסרו תודתנו זו לכל חברי משאבי שדה. וההשקעה.

 ולהמשך שיתוף פעולה.

 רכז אזור דרום התנועה הקיבוצית בברכה אסף ארטל
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 שחר ואלון -יתת כרכוםכ

 כיתה קטנה ומאוד שונה. ,אתגר שאינו נגמר ,תהישנה זו הי ואיז

תשומת לב שעוברת מדבר לדבר  ,סקרנות בלתי נגמרת ,הנסיך עם ידע נרחב -שחר

 במהירות מסחררת. תמיד חיובי ומתוק ומשרה אווירה של כיף וצחוק.

אחת שיודעת לגרום  שושנה אמיתית, חברה שהיא אחות, -אלון 

לדברים לקרות, בוגרת מאוד וכשצריך גם ילדותית, שחקנית מוכשרת 

 נערה נהדרת.

בבירור שההמשך אחרי שעברנו יחד שנה ולמדנו להכיר, ניתן לומר 

 הוא די סגור.

דרככם סלולה ולנו נותר להמתין מן הצד ולאט לאט לגלות איזה מבוגרים נפלאים 

 תתפתחו להיות.

 אוהבות מאוד ברית וטלי

 

 11.8.16לבני המצווה         –ברכת המזכירה  ענת מאור 

 אלון שי ושחר פרסי,   -לבני המצווה הנפלאים  

 ואמיר ונוגה וגלעד,להורים המאושרים ענבל 

  –לסבים הגאים ליאורה ויורם ברקת, גליה ורמי שי ומרגלית ומשולם סיקרון 

 מזל טוב גדול מכל בית משאבי שדה!!

 ת ובר המצווה מסמלים את המעבר מהילדות לנעורים.ב

 ואנחנו, לא אומרים  "ברוך שפטרנו מזה", אלא נהפוך הוא;

עם תום הילדות, עם חדוות המשחקים והצחוקים   אנו מאחלים שתמשיכו, כמו הנסיך הקטן,

 ועם היצירתיות והסקרנות.

 ומייחלים שתוסיפו עליהם את נדבך האחריות, התרומה החברתית, המעורבות והעבודה.

 אבא, עם הסבים, ובמעגל חבריכם.  -המשיכו לפרוח בבית אמא

 יבו אופקים וסובלנות.הגביהו עוף בלימודים ובחברה, העמיקו שורש בקיבוץ ובמדינה   והרח

 

 באהבה,

 ענת מאור מבית משאבי שדה
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 טלי גולדמן וברית ליבוביץלתודה ענקית 

רק עם שני ילדים, והיה צורך למצוא משימות  ,באמת לא קל לעבור את שנת הבר מצוה

שיתאימו לכך כמו הכנת ארוחה בריאותית לשתי המשפחות, הכנת זיתים ועוד משימות כמיטב 

משימות של ועוד השתתפות בטכס יום העצמאות,  ,ניקוי הקברים–יום כיפור  -המסורת 

סמינר יהדות  ספרהבית בו,כמו סמינר שסעים ונסיעה לישוב דתי לשישי שבת המועצה

. בקיצור שנה גדושה, והתבגרות , עליה למצדה ועלייה לרגל לירושלים ועוד..

הרבה חששות לנו שהשיא שלה היה מסיבת הבר מצוה ובעיקר ההצגה. היו 

 ?!!ם!! יומה רק שניהאם יצליחו לעשות הצגה? 

הם יעשו הצגה והם לא  -אלון ושחר היו חד משמעים  ,הילדיםאך 

 מוותרים!!

 ,, והילדים בהדרכת טלי וברית"הנסיך הקטן"על ההצגה  ם החליטוך הבהמש

 .והם התאמנו הרבה בחופשהיות טובים להם והיה חשוב ל החלו לעבוד עליה

 מאד  ונהנינגאים לומר שהם עשו זאת בצורה מרשימה )וכן אנחנו משוחדים( אבל אנו היום 

בנעימות ובהתחשבות ברצון התהליך נעשה וכל היה מצחיק ומקסים, .מכל דקה בהצגה 

 . הילדים

היה נפלא ותהליך נהדר בדרך , יה מדהימהואת היתה חוז ,פשוט תודה רבה

 להתבגרות.

 ,שהתחברו כל כך טוב להצגה הסרטונים המקסימים  גילי בן טל עלך תודה רבה ל

 ,רק היתה טעימה מאדאהארוחה של צוות המטבח בהנהלת סימונה ומ

 ,על שערות הסבתא.צמח סידורי הפרחים של רחל בן שופט היו פשוט יפים. תודה רבה אהרון ו

 תודה לילנה דיומין על העזרה, לרונית בן טל על הקישוטים וליוסי ליבוביץ על התאורה.

 תודה לעוזרות הבמה, לצוות ההגברה מרביבים ולכרמל פרחי במסיבה שאחרי ההצגה. 

 מצוהה-ברפשוט היה תענוג לחגוג כך את  .גוג איתנותודה לכם החברים שבאתם לח

 

 ההורים: אמיר וענבל שי ונגה וגלעד פרסי

 

 

 הלב שלך אינו נמדד על פי כמה אתה אוהב; אלא על פי כמה אחרים אוהבים אותך
 פרנק לימן באום -{ 'מתוך הספר "הקוסם מארץ עוץ", מפי הדמות 'הקוסם }

 

 אהבה היא כששמחים לתת אחד לשני הרבה מעבר למה ששמחים לקבל
ןהספר "למאטיס יש את השמש בבט מתוך }  יהודית קציר -{ "
 

 

http://www.pitgam.net/data/%5B%D7%A4%D7%A8%D7%A0%D7%A7+%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%9F+%D7%91%D7%90%D7%95%D7%9D%5D/1/1/0/
http://www.pitgam.net/data/%5B%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%AA+%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%A8%5D/1/1/0/
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 מה חדש בקיבוצימר

בו ראינו גידול עוד קיץ עומד להסתיים ולשמחתנו, זהו עוד קיץ 

בהיקף הפעילות שלנו והתקדמות ברמת הלימודים. עובדה היא 

שגם הסטודנטים הבאים אלינו מחו"ל,  "פוחדים" מהקיץ 

במדבר. אבל כמו עמיתיהם מהארץ, הם מופתעים  מ"הקלות 

 היחסית" שהם עוברים את זה.

 אז בקיץ זה, כנראה ששברנו שוב שיא של משתתפים!

סינית -דנטים מסין )פתחנו ערוץ של שיתוף פעולה עם חברה ישראליתהפעם, התברכנו בסטו

העוסקת בחילופי תרבות בין המדינות(, מדרום קוריאה, גרמניה, שוויצריה, צרפת, בלגיה, 

 דנמרק, הולנד, ארה"ב, לוקסמבורג, ויתכן ששכחתי עוד איזה מדינה....   

 

ק בו זמנית לכמה תחומים שכולם אנחנו במהלך כולל של הרחבת הפעילות שלנו והדבר נוש

 מטופלים בו זמנית:

חדרים נוספים  4יכולת לקלוט מספר גדול יותר של סטודנטים מושגת על ידי שיפוץ  -

 ששופצו.

שיפוץ של שתי כיתות במהלך השנה החולפת נותן מענה מסודר למקומות לימוד )עד כה,  -

 נאלצנו לנדוד ממקום למקום(.

מקום וגם -כלל הצרכים )גם מורים קבועים, גם ממלאיגיבוש צוות הוראה המכסה את  -

 "עוזרים"(, לרבות מענה לסטודנטים בעלי רמה גבוהה של עברית.

וכמנוע לכל המהלך, הפניית רוב זמן העבודה של נאווה לנושא השיווק. ובעניין אחרון  -

זה, שמחים לציין שבתום תקופה ארוכה של התלבטות, אכן נאווה ממשיכה לעבוד 

 צימר". ב"קיבו

כחלק נוסף למהלך זה, השנה הרחבנו גם את הפעילות שלנו בחו"ל וכרגע אנחנו מקיימים 

ימי לימוד אינטנסיבי(  בשוויצריה, צרפת וגרמניה. במהלך השנה  6עד  3סמינרים"  )-"מיני

 נקיים זאת גם בארץ נוספת. 

 

 מעבר לשיווק, מושם דגש מתמיד על קיום שגרת לימודים ברמה גבוהה. 

במהלך החודשים האחרונים, הצטרפו לצוות הבסיסי )רינה וענבר( עוד שתי מורות )אלה 

 ויערה( המחליפות/מתגברות על פי הצורך. 

על מנת לתת מענה ל"קצוות" )מתחילים מאפס וכאלה שרמתם הרבה מעל הכיתות 

 הבסיסיות(, אנחנו זוכים לעזרתם של מאיר בלטרן ואילן בן טל.

יינת בשני מרכיבים ייחודים: מסלולי "לימוד בחוץ" בהם אילן בן טל התכנית שלנו גם מצט

 עוזר לנו רבות בליווי הקבוצות לעת הצורך, ושלל ה"פגישות האישיות" עם חברים מהקיבוץ.

 המשך....
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 ברכות למור ותמנהומזל טוב 

 להולדת הבן, 

 נכד לאורלי פרנק, אודי זלברשטיין 

 וסימה פלג והמשפחה 

 בית משאבי שדה

לכל ה"משתפים פעולה", שמורה זכות גדולה המתבטאת בין השאר כבמה ל"הסברת הארץ 

 והקיבוץ" כלפי חוץ.

 

 20ו  19ואם דיברנו על נקודות ייחודיות, אז השנה נשלב מבצע נוסף בתכנית שלנו: ב 

באוקטובר, כל התלמידים יצאו ליומיים פעילות מיוחדת בירושלים. בשל אופיו המיוחד של 

 הפעילות הזאת, אנחנו גם נפתח אותה למי שאינו תלמיד מן המניין. 

אים לכל מי שהיה )או יהיה( פעם בקורס שלנו... בימים הקרובים נצא בפרסום לנושא ואנו קור

להצטרף!   יומיים אלה יהיה בנויים על רצף פגישות עם רבדים ומגזרים שונים   -וגם לאחרים 

של החברה הישראלית  ויסתיימו בהשתתפות בצעדת ירושלים. מי שיודע על מועמדים 

 בודדים ולמשפחות.פוטנציאלים להצטרף, מוזמן להודיע לנו בהקדם. העניין פתוח ל

 

: ענף הבניין, החשמל, 62מילה טובה נוספת לכל מי שנתן יד לשיפוצו המהיר ומוצלח של בניין 

הקבלנים החיצוניים וכמובן הצוות כולו! להגיד את האמת, לא הרבה האמינו שנצליח לעשות 

 זאת תוך חודש וחצי ובעלות יחסית זולה! אז שוב תודה לכולם! 

 בת שלוםש

 פרייליךיפתח 

 קיבוצימר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אני התשובה -את שאלת  . 

{ "מתוך השיר "רומן אמיתי } שלום חנוך   

-  

זאת נותרות הפרדוקס הגדול של האהבה הוא, ששתי נשמות נעשות לאחת ובכל 

 .שתיים
 אריך פרום -{ "מתוך הספר "אמנות האהבה }

http://www.pitgam.net/data/%5B%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%9A+%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%9D%5D/1/1/0/
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 שלום מועדת בטיחות

  והתחלנו לדון בבעיות השוטפותבשבועות האחרונים התכנסנו, חברי ועדת בטיחות 

יבוביץ, אלי אלישע, ענבר דיאמנט, לולו טלמור, יוסי ל :חברי הועדה הם .ובדרכים לטפל בהם

 .אהרון לאלוז, גלעד פרסי, אילן ויאויל, שילה עובדיה, עדו גולדסמן

 :מס׳ נושאים שזכו להתייחסות

 .עלו לא מעט בעיות תעבורה שקיימות בקיבוץ -תעבורה   1.

על ידי חומת  יםכבים לא מהקיבוץ שנוסעים מהר מאוד בכבישים, יציאות משבילים שמוסתרר

. די של אוטובוסים ורכבים לחנייה הגדולהכניסה מהירה מושיחיות גבוהות  /הבטון של הפחים

העביר את המלצותינו למועצה. בתקווה שיטופל שביצענו סיור עם דוד סבאח מהמועצה 

 .בקרוב

גש המלצה למזכירות על הקמה של שערים בכבישים הפנימיים שיהיו סגורים בנוסף, בקרוב תו

כך נמנע ריבוי תנועה לא מקומית  .בשעות מסוימות ויפתחו על ידי כפתור רכב או שלט

 .בכבישים הפנימיים של הקיבוץ

 .אתרי בנייה וקבלנים שלא בפיקוח ותיאום עם ועדת בטיחות  2.

ושיפוצים של מבנים שונים בקיבוץ יש תנועה ערה של בשנה האחרונה עקב הרחבות הבתים 

)הנחיות לפי  יש הסכמה שצריך להתנהל מסודר יותר . קבלנים שנכנסים ויוצאים מהקיבוץ

 .גם לגבי אתרי הבנייה וגם לגבי פיקוח על הקבלן ועובדיו חוק(

 

 :כנס בטיחות למרכזי ענפים  3.

 .ם בשנהכל עובד מחוייב לעבור הדרכת בטיחות לפחות פע

 .ניפגש כל מרכזי הוועדות להדרכת בטיחות של שעתיים ,10:00בשעה  12/9בתאריך 

ההדרכה היא חובה ואנחנו מבקשים מכל מרכזי הענפים לשמש דוגמא, להגיע למפגש על מנת 

 .ללמוד ולהעביר את החומר לעובדים

עבודה עם  ,ציוד מגן אישי ,ביגוד ,מכונות ,מיגון ,אחריות מנהלים :הנושאים שיועברו בכנס הם

 סקר סיכונים ,כיבוי אש ,קבלנים

נושא הכלבים בקיבוץ הוא רגיש ומעלה דילמות ולא מעט ויכוחים ומריבות. כיום אין  4. 

)טיפול בכלבים משוטטים, דיווח  מישהו בקיבוץ שמרכז את הנושא

עדה שניקח את הנושא על אחריותנו והחלטנו בו (לוטרינר המועצה וכו׳

ענבר דיאמנט לקח על עצמו .ואנחנו נהיה הכתובת לבעיה, לפחות לעת עתה

 (.כבוד לענבר  באופן אישי את הנושא והוא יקבל גיבוי מכולנו.

בשבועות הקרובים ננסה לעשות סדר בכל מה שקשור לכלבים בקיבוץ, 

 .נהלים וחוקים, ואיך יוצרים מציאות נעימה יותר לחברים ולכלבים

 שבת שלום

 ועדת בטיחות – ולדסמןעדו ג 
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 כרו של רובקה שחם  ז"ללזפסל 

, הישן הוא חלק מהקומביין  ,שאפשר לשבת עליוחדש הבית של יעל שחם עומד פסל  מול 

ה, יוכובע המצחי מזכירים את תפקידו  החיטה  שיבולי 

את יעל:  של  לזכרו נעשה הפסל . שאלתי שמספר מי האיש 

ש וורד ועודד כבר לפני של -אז כךמי הרעיון להכין את הפסל? 

פנו לנדב אבריאל ובקשו ממנו להנציח את זכרו של  שנים 

קציר להראשון מגיע היה כל שנה ש רובקה ,אביהם

 ותתוד  עד לגמר הקציר.  והיה נשארבפלחה  החיטה

עבודתו . על מנת להבטיח את את  אוהביםאנחנו   ,לנדב

.  חברי הקיבוץ מוזמנים לבוא להתרווח על של יעל מול ביתההוצב הפסל  שמירת העבודה 

שזה היה מפעל חייו גם כמוסכניק ידע לתקן את הכלים  זכר ברובקה יהספסל לה

 ותודה למוציא לפועל . לבעלי הרעיון   תודה   שלו, בידי הזהב  החקלאים 

 טובלה

 
 
 

 

 

 חוזרים למטרת קליטהבני משק ברכות ל   

 ושחף )שגיא( משפחת אאודה נועם *

 והילדים בר ועומר 

 טל נלי ורותם-משפחת בן *

 והבת אלה 

 קליטה קלה בהצלחה ו      

 בית משאבי שדה

 
 
 

 .אהבה היא הרבה דברים, ואף אחד מהם אינו הגיוני
 ויליאם גולדמן -{ "מתוך הספר "הנסיכה הקסומה }

  

http://www.pitgam.net/data/%5B%D7%95%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%9D+%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%9E%D7%9F%5D/1/1/0/
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 כתבה על עבודותיו של סטריקו–בדף הירוק 

 

 

 יד שניהחנות הודעב מ

 ספר של משאבים ושל הבשוריש חולצות בית 

 הנכם מוזמנים לבוא לקחת
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 שרה גורשקביץ / ראיון עםמלוקסמבורג לקיבוץ

 אחת החברות בקיבוץ שמתנהלת בשקט, כמעט שקופה עוררה את סקרנותי.

דפקתי על דלתה ושאלתי אם היא תסכים לספר לי על חייה בעבר ובהווה. היא הסכימה 

 והתיישבנו למלאכה. בשמחה

 סיפורה של שרה גרושקביץ:

שלחה  ,כשהנאצים כבר הראו את כוחם באירופה ,נולדתי בלוקסמבורג. בהיותי בת שמונה

כרת וזבבית החדש ואני לא  מצויןאותי משפחתי למשפחת גויים. המעבר היה קל, הרגשתי 

 קשיים וגעגועים עזים למשפחתי.

הבית וגם לומדת קצת. האזור היה  אצל משפחה זו חייתי כשמונה שנים כשאני עוזרת בעבודות

 שקט ובתור ילדה לא הרגשתי את מוראות המלחמה.

כשהסתיימה המלחמה והייתי כבר בת שש עשרה הודיעו לי שהורי עלו לארץ שמחתי מאד 

 להלארץ עשיתי באוניה "שמפליון",  עליה היו גם חנה ההעלייאת  לעלות לארץ ולפגוש אותם.

 בהירה ושמוליק. אך עדיין לא הכרתי אותם.

 , אך אחי הגיע לארץ ולומד בתל אביב.1942-הגעתי לבית דודתי, נודע לי שהורי נספו כבר בכש

 לאחר כחודש שיבצו אותי בקיבוץ יגור שם פגשתי את בהירה, חנה'לה ושמוליק.

 ה שלי כמבשלת.התגייסתי לפלמ"ח, שם התחלתי את הקרייר 1947-ביגור למדתי ועבדתי וב

 משאבי שדה. כיום –אחרי המלחמה עברנו לגינוסר והצטרפנו לגרעין שעלה ל"משאבים" 

 קיבוץ( ואחר כך עם סוסיק.הכאן הקמתי משפחה עם משה אדלר ז"ל )הסנדלר המיתולוגי של 

וכשכבר עבדתי במטבח כמבשלת יצאתי  הייתי בקורס החצי שנתי באפעל ,במשך השנים

היה לי קשה מה". במטבח עבדתי שנים רבות עד שלקורס בישול ברופין וחזרתי עם "דיפלו

הייתי באה למטבח, מנקה דגים  09.00עד  05.00ועברתי למפעל, אך לא ויתרו לי וכל בוקר מ

 ומכינה את פינת הדיאטה.

הבגדים ומשתתפת בשמחה רבה במועדון היום אני פנסיונרית, עובדת לפי הצורך במחסן 

 טחון שיש לי בקיבוץ.ימופ"ת לדור הותיק. אני מרוצה מהשלווה והב

 שמעה וכתבה: עפרה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נר זכרון חודש אב

 א של שולמית זיו(, נפטר כח' באב תשל"טאלוני שרגא ז"ל, )אב

 א' אב תשנ"ג הברוך אסתר ז"ל, נפטר

 סבן ג'קי ז"ל, נהרג ט"ו אב תשמ"ב

 נפטר ט"ז אב תשע"ג שדה)טודי( זכריה 

 דבורה בלומברג )סגל( נפטרה כ"ג אב תשע"ג
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 מסיפורי הארכיון

לפני שבוע ציינה כיתת "כרכום" את שנת בר המצווה. נגה )אמא של שחר( ואמיר )אבא של 

 .1978אלון( הם בני כיתת "חצב" שחגגה את בר המצווה ביוני 

!!!!( בני כיתת חצב.  16) 16מצאנו את סיכום האירוע החגיגי של  23.6.78מיום  850בעלון מס' 

אז נהגו לחגוג את בר המצווה עם הכניסה לחטיבה. היו אלה שני אירועים גדולים ומשמעותיים 

והיו לעומס כבד על אותם הילדים בני המצווה. בשנה ההיא הוחלט להפריד בין שני האירועים. 

סימן לבגרות,  –רוע גדול של פעילויות המעידות על אומץ וחוזק הכניסה לחטיבה נחוגה באי

"שרשי החצב" שכנהוג נכתבה על  חגגו הילדים את בר המצווה בהצגת 21.6.78-ולאחר מכן ב

 בעזרתו של יואי זיו. י הילדיםיד

 : "פתחו את כל הלבבות"השיר  -מתוך חוברת בר המצווה של כיתת "חצב" 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פתחו את כל הלבבות

 ודעתם תזוח

 זירקו את כל האכזבות

 אותן תישא הרוח

 פתחו את כל הלבבות

 הכל מלא רינה

 עם המילים המצטרפות למנגינה.

 

 פתחו את כל הלבבות

 ץ נושבת רוחבחו

 במרחבי הערבות

 הכל תמיד פתוח

 פתחו את כל הלבבות

 לנשום ביום כזה

 אויר רווי באהבות

 במלוא חזה

 

 הלבבותפתחו את כל 

 עת החצב פורח

 כי הפרחים אז לרבבות

 נושאים אלינו ריח

 פתחו את כל הלבבות

 תהיה פה היכרות

 עם חצבים בני המצוות

 על סף בגרות.
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 גרמניה -סמינר ללימודי עברית בפרייבורג -מיני 

ימים ללימודי עברית, בעיר פרייבורג  5בשבוע שעבר חזרתי מגרמניה, שם התקיים סמינר של 

(Freiburg)  אנשים, כמעט כולם דוברי עברית ברמה די גבוהה 16הפעם לימדתי קבוצה של 

 )מתוך כל הקבוצה, אישה אחת יהודיה והשאר נוצרים(

 הסמינר אורגן כל ידי קיבוצימר יחד עם הסוכן שלנו בגרמניה

 במהלך הסמינר לימדתי את התלמידים נושאים שונים הקשורים לשפה העברית

ובנוסף, על מנת "לתבל" את השיעורים הדידקטיים, למדנו יחד כמה ריקודי עם, שרנו שירים, 

 ערכנו קבלת שבת משותפת ואפינו חלה )המתכון המשובח של פושי!!(

 האנשים שהגיעו לסמינר, רובם גרים בעיר פרייבורג והשאר גרים בסביבה הקרובה

אהבת מדינת ישראל וכל מה שקשור לעם כולם לומדים עברית להנאתם והסיבות מגוונות: 

היהודי, אוהבי שפות שונות, אנשים שביקרו בארץ ורוצים לבוא שוב ושוב ועוד סיבות רבות 

 ומגוונות..

קשה להישאר אדיש למראה העיניים הנוצצות של אותם אנשים ברגע שהם לומדים משהו חדש 

 על ישראל או על השפה העברית.

היפה שלנו ועל התכנית בקיבוצימר וחלקם הביעו התעניינות  כמובן שסיפרתי להם על הנגב

 רצינית בתכנית שלנו.

אנחנו כבר מתכננים את הסמינר הבא בפרייבורג, ובמקביל עובדים על פרסום סמינרים נוספים 

 במקומות שונים בגרמניה

 שבת שלום  

 נאווה אשל

 

 

 מחשבות על החופש הגדול -יומנה של חנונית בקיבוץ 

איזה כיף בחופש הגדול. אל תקראו לי חנונית , למרות שזו הכותרת, כי אני קצת מתגעגעת 

לבית הספר. אין מה לעשות בחופש הגדול. נכון שאומרים שאנחנו בזוגונים, אבל יש רק 

...אהה, גם פעילות מים  פעילויות וטיולים. ..נכון, היה לילה לבן והיה טיול שלושה ימים. וזהו 

יתה פעילות יצירה וסרט ויום שוקולד. וגם מאסטר שף, שהיה י. אהה, נזכרתי, הויום בריכה

ו , בקיצור -אחלה וטעים, ובכלל היה טיול לילה לדיונה, שהיה כיף. וספר השיאים, של זוגון ד

הבנתם... קצת פעילויות... בסופו של דבר, אני מתגעגעת לבית הספר. וסופרת את הימים, עד 

. ואם אתם שואלים אותי, למה אני מתגעגעת בבית הספר ???  תחילת שנת הלימודים

 להפסקות כמובן...

 גילי אשל
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והלילה, כן זה הלילה לאהבה, וגם לילה של עוד קצת תחרויות  חג האהבה ,ט"ו באב היום  

רד בג'ודו כל הכבוד!! רצינו אדה שעוד רגע מגיעה לסיומה וכן יש לנו שתי מדליות אבאולימפי

 לעוד אז אולי בפעם הבאה.. עוד ארבע שנים.נו יוקיוו

 

 סן הבגדים כבר היומחכל כך קרוב ועדיין  לא מוכר. נכון בנות מ - ביקור  בחוות מעין הנעורים

שמענו פרטים על   ,הכנסת-ימת שנים. ביקרנו בביתיזה היה חדש. חווה שק נו,  אבל לרובשם

את  הבריכות  ואת חוות הסוסים. שם  . אחר נסענו לבקרהחווה ועל  הזוג  המנהל את המקום

 חיכה לנו כיבוד שניתן ביד רחבה.  

 

זה  ,נרשמו  לא רבים  אבל האוטובוס  יצא עם קצת יותר  - סיור בכנסת ובבית המשפט העליון

 אבל מי שיצא לא הצטער!  ענת מאור  הובילה טיול מעולה. בערבהיה מעייף וחזרנו 

ועוד  ,ן משפטי ולמדנו על המבנה ושימושושם גם שמענו דיוהוא התחיל  בבית המשפט העליון, 

היה צפוף טעים.  אחר  ,יהודה -ועוד היה מעניין! צהריים אכלנו במסעדה קרובה לשוק מחנה

ה.  היה מעניין בשכונת טלבי סיירנויצאנו לכנסת וביקרנו  במליאה ובחדרי ועדות ולבסוף  

  .וההסבר של ענת היה מעולה

 

רק בן  ובת. אבל למי שזה נוגע   ,ה.  לכאורה אין סיבה טובה למסיבה  גדולהמצוה-ברמסיבת 

החברים האורחים ו  לאחר ארוחה על הדשא,לו היה חשוב וכל מי שהיה קרוב התגייס לעזור. 

שהיו  הושני  בני המצועם  "הנסיך הקטן"התחיל המחזה , הברכותלאחר  התאספו ליד האסם.

 .הראשיים.  בסוף הוזמנו כולם לבריכת השחייה השחקנים

של פקקים ושיירות בלתי נגמרות היו ובמשך הערב והלילה לחגיגה בקיבוץ שבדרך נזכיר רק 

וגם זכו  ים.  המונים  באו לראותלילה של מטאורכדי לחזות ברמון מצפה ל בדרך  מכוניות

לראות כוכב נופל מידי כמה דקות זה היה יפה  וחשוב לציין שגם פה במשק בדשאים היה ניתן 

 לראות יפה את הנפילות רק היה צריך להסתכל למעלה

 

 . "חמש מכשפות הלכו לטייל - ם"ריים  הוצג  במועדון  מחזה לילדיבשבת אחרי הצה

 

על ספרו  החדש,  שעסק  בנושא קהילות בתוך ישובים. והיה  סיפר יגאל צחור  מרביבים 

 לתרום לשיפור פני הקהילה. יםאנשי קהילות מהצפון לנגב,  שמנסמעניין לשמוע על 

 

 והרבה אהבה לכל בית משאבי שדה ,שבת שלום


