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 מעט המזכיר 

 חג שמח,

 אני רוצה לאחל חג שמח לכל החברים במשאבי שדה:

 משאבי שדה... לכולנו. לחברים הוותיקים, לבנים ולבנות ולכל משפחותיהם, לתושבי בית  

ניהם הוא לזכור ולהזכיר כל העת שהקהילה  יקיבוץ והגדול מבביש הרבה מאוד אתגרים בחיים  

שמכילה את כולנו היא המרכז. לא רק 'אני' 'אתה' ועוד פחות 'הם' או 'אתם'... זה אנחנו. ואם  

יומיומי  ה ול  טיפ הששכחנו לרגע, אז לפחות לנסות להיזכר מפעם לפעם ש  –וזה טבעי    –קורה  

במרחב המוניציפאלי, השירות והדאגה לפרט, בין אדם לחברו או לאדם בתוך משפחתו, הפעלת  

הענפים, קליטה, מהלכים שהתחלנו בהם וצריך לקדמם, שמירה על התקציב, כוח אדם, בעיות  

כזאת שחיה טוב    ,ואתגרים ומכשולים... כל אלו הם חומרי הגלם כדי שתתקיים פה קהילה

או זה שאנו מספרים עכשיו,    ,בה. האינטרס המשותף, הסיפור המשותף ששכחנו  יות לח  ונעים

 כל המאמץ, התבונה, הזיעה, הרגשות והאקשן שעוברים על כולנו.   לכל אלו הם העיקר וראויים  

 

תופסת   והשמחה  גבוהה  האופטימיות  פה,  הנה האביב  כי  יותר,  לנו  נוח  חגים  בימי  איכשהו 

מקום. קל יותר להכיר בטוב. אולי זה הרגע להשתדל ולקחת את האכפתיות הזאת שגורמת לנו  

להיות כל כך אמוציונליים ודעתניים ולנסות לתעל אותה לרוח גבית. לאו  או לפחות לרובנו,  

 אמירה, אלא פשוט... להיות שם אלו עבור אלו.   דווקא בפירגון או

 

  שלכם, שלי, של כולנו,   לומד תוך כדי תנועה. הדלק של האכפתיותואני טועה לא מעט ביום יום  

אני גם    ואז יוצא קצת עשן ולפעמים זה פחות נעים.  יכול להאיץ ולפעמים קצת נשרף במנועים

שמוכנים לדבר באמת, מבין ומודה    ,יםעוצר, כדי להבין טוב יותר, מקשיב ומשוחח עם אנש 

לא תמיד, רק איפה שאני מרגיש שזה    היכן טעיתי, מתנצל ושואל איפה לתקן, להתפשר ולשפר.

 שווה משהו ויהיה לזה ערך.

 

הפסח חג  ערב  ביחד    ,לקראת  פה  גרים  בזה שכולנו,  להכיר  וזו הזדמנות  לברך  הרי  מתבקש 

שוט: לחיות במקום שאנחנו אוהבים. חברות זאת  וחולקים בוודאי רצון אחד מאוד חזק אבל פ

טבעי שלא נחלוק את אותה קרבה עם כל מי שסביבנו. בואו  ורק  בחירה, משאבי שדה גדולה  

עמדה  וכל  כל אדם  לכבד  לפחות  לא,   נבקש  או  לנו  נראית  אם  בין  החלטה  ואפילו    ומחשבה 

 ולזכות לכבוד בחזרה.  

 

פרוק ולשתף, ואולי להעביר את החוויה שלי ואת  עלון הקיבוץ הוא לפעמים במה עבורי קצת ל 

שלי הקהילה    ,המילים  עבור  עובד  קהילה  מנהל  בסוף  השולחן.  של  השני  הצד  דרך  רק  לא 

שנדמה שהכיוון הוא לא נכון והמטרה התבלבלה, אני רוצה להתחייב לכם שאני  כובשבילה וגם  

הזרועות וההיבטים שלה.  במגוון ואין ספור    פה לשם החוסן ולמען חוזקה של הקהילה שלנו
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הטיפול בפרט הוא תמיד לשני כיוונים ובדרך כלל הפרט מסתכל עליו רק מעיניו שלו. אני לא  

כאלו   שיש  בחשבון  לוקח  אני  כמטרה.  הקהילה  עבור  אלא  זאת,  או  זה  עבור  ועובד  כאן 

שהתייאשו מלקרוא כבר באמצע, או לא התחילו בכלל וכנראה שיש כאלו שעודף מילים של  

ילה וחברות, קצת מביך אותם וגורם להם לזוז באי נוחות. ממליץ לנסות לפעמים, בין אם  קה

 בעל פה ובין אם על הדף. הכוונה היא מאוד חשובה.

 

אני חושב, וממש מכוון מאמץ לכך שבשנה הקרובה קצת 'נחפור' בעצמנו ונבין טוב יותר מהי  

א  ומה פחות, מה משרת  לנו  נכון  עבורנו, מה  ומה כדאי להניח או  משאבי שדה  ותנו קדימה 

לשחרר, מה נכון לחברים הוותיקים ואיך זה לא מתנגש עם הרצונות של החדשים ואיך להפוך  

 את החדשים מהר לוותיקים וכן הלאה וכן הלאה.

 אני רוצה לאחל לכולכם וגם לי, חג שמח ובריא עם רגעי משפחה וקהילה. 

 חג שמח,

 עדו 

 סיכומי ישיבות מזכירות 

 ( 5/22)מס'       26.1.2022פרוטוקול ישיבת מזכירות מיום 

 מפוצלי סטטוס – הסדר קליטה  .1

 בזום –מציגה: אחינועם זליגמן  

עברנו על מס' עקרונות מנחים בהסדר הקליטה לגבי מפוצלי סטטוס. צריך להשלים  

 את הדיון. 

 

 שונות: .2

בחינוך הבלתי  התקיים דיון קצר בנושא הנחות מיוחדות למשפחות תושבים  -

 פורמלי, סבסוד של תושבים בשנת בר מצווה ובהשתתפות בתנועת הנוער. 

 הוחלט: לקיים דיון רחב על שלושת הסעיפים בנפרד.

 ( 6/22)מס'         6.2.2022פרוטוקול ישיבת מזכירות מיום 

 נוהל טיפולים רגשיים:   .1

 ועדת בריאות הציגה את השינויים בנוהל החדש. שני נושאים עיקריים לדיון:  

מי מחליט ומאשר טיפול רגשי לחבר? התקיים דיון בין חברי המזכירות. זהו נושא   .א

 רגיש מאוד ואין הסכמה גורפת. סוכם כי הנושא יובא לדיון נוסף בשבוע הבא.

פים לנוהל כי גם בעלי מקצוע  סעיף ב' לנוהל אושר. סוכם כי מוסי  –בחירת המטפל   .ב

יכולים להיכנס לרשימת    ,שרשומים במרכז לאימון ,עם תואר ו/או בעלי הסמכה

 מטפלים.
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 בקשה לנוהל סבסוד טיפולי פדיקור רפואי:  .2

ו. בריאות הציגה כי בעבר הטיפולים היו נעשים ע"י חברת קיבוץ והחבר היה נהנה  

חיצונית בשכר. ו. בריאות ממליצה  מטיפול ללא עלות. כיום עושה זאת מישהי 

 ₪.  ₪150 מתוך עלות של  50שהקיבוץ יסבסד 

 נמנע.   2 ,נגד 1  ,בעד 3

 ההצעה אושרה. 

 התקציב הוא כחלק מתקציב ועדת בריאות. 

 

 בית עלמין משותף:  .3

בנושא בית עלמין אזורי במשאבי   ,בהמשך לפגישה עם מנכ"לית המועצה, הילה קפלן

שדה )משאבי שדה, טללים, שיזף( עדו הציג מסמך עקרונות שחשוב למשאבי שדה  

 לשמור עליהם במידה ויהיה בית עלמין משותף.  

כל עוד אין התחייבות להרחבת   , המזכירות מתעקשת שלא מתקדמים עם הנושא

 המשבצת על ידי רמ"י. 

 : עדכון על סטטוס בחירת תנועת נוער .4

 עדו הציג למזכירות את הסקר שנערך בקרב בני הנוער.  

יותר של המזכירות ולאחר  מלא  בשבוע הבא יערך דיון נוסף בפורום    נערך דיון בנושא.

 מכן הנושא יובא לאסיפה.

 

 עדכון מנהל קהילה:  .5

ממינהלת .א נציגים  מס'  ע"י  שנכתב  למכתב  המזכירות    התייחסות  לחברי  החינוך 

 בנושא החינוך הבלתי פורמלי. 

כולל אופן הליווי והמעקב.    ,עדו הציג תכנית עבודה לניהול החינוך הבלתי פורמלי

 חברי המזכירות ביקשו להמשיך ולעדכן בנעשה בחינוך. 

 חלוקת כספי שגיב:  .ב

למעט חברים שיש בינם לבין הקיבוץ    ,עדו עדכן כי הפעימה הראשונה חולקה לכולם

 אי הסכמות בנושא חובת העבודה. 

        

 ( 7/22)מס'       13.2.2022פרוטוקול ישיבת מזכירות מיום 

 ישיבת מזכירות ביקב רמת נגב  .1

 שיח פתוח על פעילותה של המזכירות, דברים לשימור ולשיפור. 

 אלא רק פעילות קבוצתית. ,לא עלו נושאים לדיון

 ( 8/22)מס'      20.2.2022פרוטוקול ישיבת מזכירות מיום 

 בית ספר לחינוך מיוחד  –הצגת בית אקשטיין   .1

 ספי מלכיאור, מנהלת אגף חינוך רמת נגב.  / מציג: רועי נצר, סמנכ"ל בית אקשטיין 
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  ,ספי ורועי הציגו את בית אקשטיין ואת מהות הפרויקט של בית ספר לחינוך מיוחד

 במידה ויאושר ע"י משאבי שדה.  ,ה עבור תושבי המועצהשיוקם במשאבי שד

אך העלו שאלה מדוע המועצה לא לוקחת    ,חברי המזכירות רואים בחיוב את הרעיון

 או במרחב המועצה.  ,אחריות ובונה בית ספר כזה בתחומי בית ספר משאבים

 המזכירות אישרה עקרונית להתקדם ולהכין תוכנית מפורטת. 

 תוכנית מפורטת והסכם ויביא את הנושא שוב לדיון במזכירות. עדו יכין 

 

 בחירת תנועת נוער  .2

 עדו עדכן על הסטטוס של  התהליך. 

 בני המושבים. תנועת הנוער קיים שיחות והצבעה משלו והוא מעוניין להישאר ב

 ביום רביעי הנושא יעלה לאסיפת חברים בלבד. 

 אי. ההורים שזכאים להצביע יכולים לקיים מפגש עצמ

 בסוף שבוע הקרוב קלפי נפרד לחברים ולתושבים.

עדכון במזכירות ולאחר מכן באסיפה בנושא חישוב שנות הוותק לחלוקת יתרת   .3

 כספי שגיב לפעימה השנייה 

 . שעל פיהם יחושבו שנות הותק לפעימה השניה ,עדו עדכן בנושא סעיפים עיקרים

והפסיקו   64ו לפנסיה בגיל  יש נושא אחד שאין לו התייחסות בכלל והוא נשים שיצא

נחשבות כשנות ותק?  אם לא, האם ניתן לתת    64-67לצבור ותק. האם השנים בין 

 לנשים בגילאים האלו לחזור למעגל העבודה? 

             

 המשך דיון בנושא טיפולים רגשיים  .4

 דיון המשך בנושא נוהל טיפולים רגשיים.  

 דנו בסוגיה מי רשאי לאשר טיפול רגשי. 

מנהלת מרכז טיפולי  לאו  ,לרופא משפחה ,לפנות לצוות המייעץ ךהוחלט כי חבר צרי 

 ברמת הנגב. 

 עולה לאישור האסיפה. 

           

 ( 9/22)מס'      27.2.2022פרוטוקול ישיבת מזכירות מיום 

 . 2021וסיכום  2022דיון ראשון בנושא תקציב  .1

 תמחירנית   -מציגה: פרלה זרזינסקי      

 קהילה אל מול התוכנית ועברנו על    2021תוצאות הביצוע של שנת  את הציגהפרלה  

 2022תוכנית  

 

 ( 10/22)מס'        2.3.2022פרוטוקול ישיבת מזכירות מיום 

 הסדר קליטה  .1
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 מציגה: אחינועם זליגמן 

 עליהם במזכירות.    וב סעיפי ההסדר כבר נדונו והוחלטר

 החלטה.   ןנפתרו ואין עליההמזכירות המשיכה לדון בסוגיות שעוד לא 

 

 ( 11/22)מס'      6.3.2022פרוטוקול ישיבת מזכירות מיום 

 2022ואישור תוכנית  2021תוכנית  .1

 . 2022המזכירות עברה שוב על תוכנית  

 התוכנית אושרה. 

 סוכם: 

 יש לדון על כל סעיפי תקציב הקהילה לעומק ולא ברגע האחרון.   2022במהלך  -

   תקציב חינוך: צריך להביא לתוכנית מספר יותר מדויק וריאלי ולא לכתוב סתם  -

   בידיעה שאי אפשר לעמוד בו. המזכירות רוצה שיהיה דיון רחב על החלוקה   ,מספר  

 בנטל ביחד עם ההורים.  

ני הקיבוץ, מה מידת המעורבות  ילקיים דיון במהלך השנה על מהות החינוך בע 

במערכת, הנחות מיוחדות שניתנו למשפחות, סיבסוד תנועת  הניהולית והכספית 

 הנוער, שנת בר מצווה וכו'. 

 שונות: .2

 עלות נושא בפני המזכירות: ה עמית זיו ביקש ל

לטענתו המזכירות התחייבה בפני הציבור לסיים את מתווה שיוך הנכסים והסדר  

 הקליטה עד לסוף חודש פברואר ולהביאו לאסיפה.

א הגיע עדיין למזכירות והסדר הקליטה עוד לא הגיע לאסיפה.  בפועל שיוך הנכסים ל 

 צריך לעשות הכול כדי לקדם את העניין. 

  

 ( 12/22)מס'      13.3.2022פרוטוקול ישיבת מזכירות מיום 

 2022-2021מקורות ושימושים  .3

 דניאל בן אדיבה  –מציג  

 אושר 

 

 13/22מס'       20.3.2022פרוטוקול ישיבת מזכירות מיום 

 2022אישור תקציב קהילה  .1

 חינוך  –סעיף פתוח  

 . ₪2022 לשנת  240,00חינוך גיל רך לא ירד בביצוע מתחת ל

 עדו יגבש תוכנית עבודה לדיונים במזכירות בנושא תקציב החינוך.
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 בקשה לדיון  .2

חבר העלה סעיף בנושא חישוב שנות ותק בהמשך לאסיפת החברים האחרונה.  

, היא החלטה שמפלה את  67"ההחלטה שמותר לנשים להמשיך ולצבור ותק עד גיל 

, אין סיבה לא לתת לגברים  67אם מאפשרים לנשים להשלים ותק עד גיל   הגברים. 

 ן בנושא. ולהשלים שנות ותק". התקיים דיו   67להמשיך לעבוד אחרי גיל 

 הוחלט: לא משנים החלטה קיימת בעניין. 

 

 תקנון בעצמ"ים  .3

התקיים דיון בנושא תקנון בעצ"מים על גיל מקסימום שבן יכול להיכנס תחת חסותה  

 . הסעיף איננו מנוסח מספיק טוב.  28כניסה לוועדה עד גיל  - של הוועדה 

 התקיים דיון בנושא. 

 . 28חסותה של הוועדה עד גיל הוחלט: בנים יכולים להיכנס תחת 

 יובא לידיעת האסיפה. 

 ( 14/22)מס'       27.3.2022פרוטוקול ישיבת מזכירות מיום 

 לקראת האסיפה:  2022אישור תקציב קהילה  .1

 חינוך  –סעיף פתוח  

 . ₪2022 לשנת  240,00חינוך גיל רך לא ירד בביצוע מתחת ל

הנחות לתושבים ללא אישור מזכירות.  חינוך בלתי פורמלי לא מחושב נכון וניתנות  

 כמו כן, אין השתתפות בפעילויות שונות כמו בר מצווה ותנועת נוער. 

בין מה שהקיבוץ   ,הנושא של תקציב החינוך עולה כל שנה כסעיף שיש עליו מחלוקות

 לבין צרכי המערכת.   השקיע מוכן ל

 סוכם: 

  2021תקציב כמו בשנת כיון שצריך לאשר תקציב באסיפה, נאשר לחינוך את אותו ה

ובמקביל נתחיל תהליך של דיונים על החינוך במשאבי שדה, מהם הקונפליקטים, איך  

לכשיסתיימו הדיונים, במידה   , הקיבוץ מסתכל על החינוך הקיבוצי וכו'. במהלך השנה

ויוחלט לתקצב את החינוך בסכום גבוה ממה שהוחלט,  נאשר את החריגה ונקזז את  

שום מקרה אין לחרוג מהתוכנית  . בם בתוכנית הקהילההפער מסעיפים אחרי

 הכללית. 

 

 שאילתא של ציפי זריז: .2

בהמשך לשאילתא של ציפי זריז באסיפה, בנושא המסלקה, המזכירות העלתה את  

 הסוגיה לדיון. 

הוחלט כי צריך להביא לידיעת הציבור בהקשר של שיוך פירות הנכסים העתידי, כי כל  

לא לפי הנורמות המקובלות  שאו מתנהל  ,כלפי הקיבוץ חבר שאינו עומד בחובותיו

 והחלטות האסיפה, לא יהיה חלק משיוך פירות הנכסים, לכשייושם.  
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 צריך להביא את כל התנאים לרשימה אחת כגון: 

חתמו על מסלקה וכו',    לאחברים שאינם מעבירים את משכורתם לקיבוץ, חברים ש 

 חובת העבודה וכו'. 

 

 עדכונים: .3

 שיוך בתים, שיוך נכסים, שינוי סיווג:  ,קליטה -

נשארו מס' סעיפים פתוחים שעוד לא קיבלנו לגביהם החלטה להמשך. יש מכשול  

בנושא היתר הבנייה למשתכנים בשכונת הבנים. כל עוד הקיבוץ מצהיר לרמ"י  

שהוא קיבוץ שיתופי ולא שינה את סיווגו לקיבוץ מתחדש, לא נוכל לאפשר לבנים  

 בכספם.   לבנות את ביתם

בבדיקה מול משרד הרשמת נמצא כי נוכל לשנות את סיווג הקיבוץ בשינוי תקנון   -

 )הסעיף נמצא בהסדר הקליטה(.  בסעיפי שיוך בתים וערבות הדדית לחבר החדש

נבדקה עלות למשרד שילווה את הכנת החוסרים בתיק חלופת האגודה והעלות   -

 ₪.   400,000מגיעה לכמעט  

 הוחלט: 

כדי להתקדם בנושאי   ,מזכירות תתכנס ליום שלם כל שבועלאחר חג הפסח, ה .א

כך שנוכל תוך מס' חודשים   ,שיוך פירות הנכסים, קליטה ושינוי תקנון הקיבוץ

 לסיים את כל התהליכים הפתוחים. 

כדי שעבודות העפר בשכונת הבנים   ,חתמנו על ערבות ביניים מול המועצה .ב

₪ למועצה עבור עבודות    191,000יוכלו להתחיל. כשיגיע הזמן של הבנים לשלם 

הפיתוח, הקיבוץ יחתום לבנים על מסמך התחייבות שבמידה ולא יתאפשרו  

 התנאים מאיזושהי סיבה לבניית הבית, הקיבוץ יחזיר את הכסף למשתכנים. 

 יובא לידיעת האסיפה. 

 

 ( 15/22'   )מס                                         3.4.2022פרוטוקול ישיבת מזכירות מיום 

 : 2021חלוקת בונוס לחברים בגין רווחי  .1

התנהל דיון על אופן ההצגה של הבונוס לחברים והאם צריך לקשור את הבונוס  

 לשגיב. 

בונוס לחברים היה מורכב מהשתתפות של שגיב, ניהול ואחזקות והקהילה. לקהילה  

 הפער. אין כסף השנה ולכן יש פניה לניהול ואחזקות כדי להשלים את 

החלטה: מוני יפנה להנהלה כלכלית כדי לבקש שניהול ואחזקות ישלימו את החלק  

 אושר בונוס לקהילה.  של הקהילה בבונוס.

 ביטחון: .2

חבר קיבוץ העלה סעיף למזכירות ומבקש שלתקופה הקרובה הקיבוץ ישכור מאבטח  

 חמוש שיסתובב במהלך היום בקיבוץ, לאור התגברות הטרור בתקופה האחרונה. 
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 .2022עדו הציג לחבר ולמזכירות את תוכנית העבודה בנושא הביטחון לשנת 

 התנהל דיון בנושא. 

 סוכם: כרגע לא יעסיקו מאבטח חמוש נוסף בשעות היום. 

רישיון נשק ארגוני,   יעדו יפעל שאותם חברים ותושבים שעובדים בקיבוץ, והם בעל 

 יסתובבו עם נשק במהלך היום. 

 

 תקנון קליטת הורים: .3

 . 2019קנון אושר בקלפי ב הת

 ב'+ג' הם סעיפים שיש בהם ניגודיות.  6סעיף  

 לשנות את שני הסעיפים האלה.   

לא צריך לצאת  , שגר בביתו של החבר או בדירה מושכרת ,הורה של חבר קיבוץ -

 מהקיבוץ אם הוא הופך לסיעודי.

 הורה של חבר קיבוץ לא צריך להראות גיליון רפואי למרפאה  -

  את זסוכם: עדו צריך לקבל מהמרפאה ומוועדת בריאות חוות דעת בנושא ולהביא 

 שוב לדיון. 

 

 תקנון קלפי:  .4

 ויש בו חלק שאינו מנוסח מספיק ברור.   2016התקנון עבר רענון ב  – תקנון קלפי 

     בבחירות האחרונות לנציגי ציבור למזכירות אף אחד מהמתמודדים לא עבר את 

   או המנצח  , עלתה סוגיה האם נדרש במקרה כזה לבצע סיבוב שני הנדרש. המינימום   

 הוא מי שזכה במירב הקולות.  

 עדו הסביר את חוות הדעת המשפטית בנושא בהתייחס לתקנון הקיים.  

 לצאת למכרז חדש לפי העקרונות הבאים:  הוחלט 

 מקולות המצביעים הרשומים.  50%מירב הקולות ובכל מקרה מעל  .א

     , יערך סיבוב שני בין שני המתמודדים 50%במידה והמתמודדים לא עברו את רף ה   .ב

   שקיבלו את מירב הקולות. הזוכה מבניהם הוא זה אשר לו מירב הקולות ובלבד       

 . 50%שעבר את ה      

   צריך לעדכן באסיפה לפני ההצבעה על העיקרון ואת כוונת המזכירות לתקן את  .ג

 . תקנון הקלפי     

 חברי מזכירות.  2חסרים   .ד

 

 

 נושאים פתוחים:בעדכונים  .5

ערן ברקוביץ התנדב להחליף את חיים לובנטל כאחראי נשקייה. חיים    –נשקייה   .א

 ימשיך בתפקידו עד שערן יסיים את ההכשרות הנדרשות. 
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תקנון עבודה נמצא אצל אחינועם אחרי מס' פגישות של עדו ושל איילת עם  .ב

להתחלת דיונים במזכירות. הכוונה היא להכין תקנון  אחינועם. יובא בקרוב  

שמתייחס לכל הנושאים שאין עליהם התייחסות כיום בתקנון. כמו כן, לנסח  

 מחדש סעיפים שאינם ברורים מספיק. 

כפי שסיכמנו, כדי להתחיל בדיונים רציניים בנושא, אני מחפש את  –חינוך   .ג

 וערת באמצע אפריל. הפורמט הנכון ותכנית העבודה לדיונים. התחלה מש

אני מבקש אישור מהמזכירות להכין מסמך עקרונות מתומצת ועיקרי   –קליטה   .ד

כדי להציג אותו לבנים. בנוסף, קביעת תאריך לפגישה עם   ,של הסדר הקליטה

אחינועם בנושא הסדר הקליטה ושינוי תקנון אגודה/שינוי סיווג. אני אעדכן על  

 הנושאים הפתוחים. 

 אושר. 

התהליך לקראת סיום. נשארו עוד כמה מבנים שלא פונו, מסיבות    –ם פינוי מחסני .ה

 והם יובאו להחלטה בפורום של המזכירות.  ,שונות

סיימתי לכתוב את הנוהל והוא הועבר לבדיקה משפטית. יגיע תוך   – תקנון יזמות  . ו

 שבועיים לאישור המזכירות. 

 

 שונות: .6

 בקשה לדיון בנושא מזכירות מצומצמת. 

ואופן בחירת החברים, איזה נושאים מביאים לשולחנה, האם  מה ההרכב שלה  

 מצומצמת. מזכירות המעדכנים את המזכירות הרחבה על סדר היום של ה

   עדו גולדסמן רשם:

 

 )הבת של סוניה(שפע ברכות לאור סינלביץ' 

בחיל   ,משירות סדיר וקבע לרגל השחרור 

 המודיעין,  

 אותם סיימה בהצטיינות 

 וברוכה השבה הביתה  באזרחותבהצלחה 

 בית משאבי שדה
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 כנס קליטה יצא לדרך... 

 . 31.3כנס קליטה ראשון מבין שישה התקיים ביום חמישי, 

היה מרגש ביותר, האסם היה מסודר כמו לאיזה חג, ואכן הייתה זו חגיגה... שולחנות  

עגולים, ארוחת ערב כיד  

המלך, שתייה למכביר  

ניצחו על   -ואווירה טובה 

 הארגון, חברי ו. קליטה. 

כל אחד מהבנים שהגיע  

לאסם, נגע בי אישית, חלקם  

הייתי מטפלת שלהם בגיל  

הרך, חלקם חינכתי, חלקם לימדתי מתמטיקה ואחרים הם בקבוצת הגיל של הילדים שלי,  

 מטובי בנינו היו שם! 

קיבוצית, סיפר על  מזכ"ל התנועה ה -במפגש הראשון, כיבדו אותנו בנוכחותם, ניר מאיר 

אחראי   –התנועה הקיבוצית והראה מצגת על תחומים בהם עוסקת התנועה. יהודה סלומון  

ראש המועצה והילה   -על הישובים באזור הדרום ובימים אלה מסיים את תפקידו. ערן דורון 

 כת היחסים בין המועצה לקיבוץ.  מנכ"לית המועצה, דיברו על תפקידי המועצה ומער -קפלן 

 שנתנה סקירה על מבנה הקיבוץ.   , מזכיר הקיבוץ, הראה מצגת –  דוע

 ליוותה את המפגש והנחתה יפעת ניימן. 

למי שהיה עוד כוח   ,ולסיום

ולא היה חייב לשחרר את 

הבייביסיטר, נשאר לשיר 

 קריוקי. 

המפגשים הבאים יהיו  

 בתאריכים: 

 28-29/4/22שישי -חמישי

 26-27/5/22שישי -חמישי

ל משק  מפגש אחרון טיו

 חברים חדשים. 

 נקלטים, נקווה שבמפגשים הבאים יגיעו יותר.   50במפגש הראשון היו כ 

כחברת מזכירות אני יכולה לומר, אנחנו "על זה". מקדישים זמן וחשיבה לסיום התקנון  

ולהגיע כמה שיותר מהר לראות את כל הנקלטים איתנו במעמד של חברים. אמן במהרה  

 בימינו... 

 

 שביט לאה         
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 בטחון 

אך עם זאת אין שינוי בהנחיות של הרשויות   ,אנחנו נמצאים בתקופה בטחונית רגישה

 המקומיות לוועדים. 

בשבוע האחרון התקיימה פגישה של רכזי הבטחון עם גורמי האכיפה ובעלי התפקידים  

 במועצה.  םהרלוונטיי

 טחון במרחב. כלליות בנושא בות וניתנו הנחיות הוצגו נתוני הפשיעה של השנתיים האחרונ

 מוצגת לפניכם תוכנית העבודה השנתית שלנו והיקפי ההשקעות. 

 חג שמח ובטוח,

 ניב פלג 

 קיבוץ משאבי שדה  – שמירה ובטחון

 הגנה על היישוב מפני אירועים בטחוניים ופליליים

 משימות  יעד/ מה? 
 מתי  איך/פעולות 

הגנה על קיבוץ משאבי שדה  

 בה יחבלה וגנ כנגד  

העמקת החפיר ההיקפי מסביב  

 לקיבוץ 

 2022בוצע ינואר 

תיקון טלאים בגדר, החלפת  

 מקטעים תקולים 

השקעה   2021בוצע 

 ₪2022. המשך ב   40,000

תוספת שעה תחילת שמירה וסיום  

 שמירה 

התחלה מחודש אפריל  

2022 

בגדר   תוספת מצלמות מזהות תנועה

 ההיקפית 

השקעה   2021בוצע 

 ₪2022. המשך ב   20,000

הקניית בטחון לתושבי  

 משאבי שדה 

שקיפות של הרב"ש על הנעשה  

 בתחום ועל אירועים שקורים 
 שנתי 

שיפור זמן המענה לאירועי  

 בה ופח"ע יגנ

 שנתי  במרחב  פלוגת מג"ב, שיטור קהילתי

אימון כיתת כוננות/שמירה על   כיתת כוננות 

 כוננות 

 2022יבוצע 
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 . ענף הנוי מדווח  חדשות החצר
 

 מבזק קצר לאחר תקופה ארוכה ללא מבזק קצר 

 

למי שלא מכיר את השעה   , החורף הסתיים כמעט רשמית. עדיין קצת קריר בשש בבוקר

 ...הקסומה הזו

ו בשבט נקלטו למרות מזג האוויר שהחליט שהוא נגד כולנו פחות  "לשמחתנו רוב שתילות ט 

  .או יותר

 

בפתח. סופות חול ומטליות ניקוי... קניות לחג ומדשאות שמתחילות להוריק. הקיץ  האביב 

מתקרב ואנו מתכוננים לקראתו. בדיקות ההשקיה של המדשאות הסתיימו. בדיקות  

אחרונות למערכות הטיפטוף ואנו מתחילים את העונה. בשבועות האחרונים מתקיים מבצע  

  ,ך ראשון לקראת מיחשוב מערכות ההשקיההתקנת מוני מים במערכות ההשקיה. זהו מהל

כולל אפשרות לשליטה ובקרה מרחוק. ככה נוכל להתאים את כמויות המים באופן מדויק  

 .כמעט מיד כשהן קורות ,יותר ולזהות נזילות

 

גיזומים גיזומים גיזומים... כמעט כמו חסמבה חסמבה חסמבה... ביצענו מספר גיזומים  

בכניסה למרפאה ובסביבת חדר האוכל. המטרה כמובן   , רדרסטיים מאחורי המועדון לחב

ומי כמוני מכיר את    ,לאחר שנים של הארכת שיער  ,היא התחדשות. כמו ביקור אצל ספר

 .התחושה המרעננת הזו

 

אביב הגיע כאסח בא... אכן התחלנו לכסח מדשאות וכמובן להשקות. זאת לאחר דישון כל  

עות הקרובים. החורף האחרון תיעתע בכולנו. הקור  המדשאות. מחזור דישון נוסף יהיה בשבו

גרם לעליית עשבים   ,עם מעט הטיפטופים שהיו ,הקיצוני צרב את הצמחים והיובש הממושך

  ...שוב ושוב. לא משעמם

 

  ...בקשות אביביות

 . אנא פנו מדשאות בשעות הערב והלילה. תנו לדשא להתרענן ולצמוח

 ...קירת עשבים כפעילות משפחתית מאחדתקחו יוזמה ותעקרו עשבים. אין כמו ע

 .תמנעו מחנייה על מדשאות עם קלאב קאר. ההליכה הקצרה עד הבית תעשה רק טוב

אנא פנו את הדשא מרהיטים, צעצועים,   ,ביום בו אנו מכסחים את המדשאה הקרובה אליכם

 ’וכו

 

 . בברכת חג שמח לכולם

 דב
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 2022כמעט פורים        

היה כמעט מוכן, התפאורה המדהימה, התחפושות,    הכל

  - אפילו האלכוהול כבר הוזמן וגם לא שכחנו את התוכן 

שירים ...DJ ,הצגות, משחקים, תחרות תחפושות

 ...וריקודים

בשישי  לא פרשנו. המסיבה  עוד  רק את השטיח האדום

כי הוחלט ברגע האחרון לבטלה. איום    ,מהילא התקי 

ולדעתם של   ,מוחשי ומסוכןב שוהקורונה נהיה פתאום 

דבקו וידביקו  יחוגגי פורים י   ,הממונים על הבריאות

  ,ובעת הזאת אין לקחת סיכון מיותר , במספרים גדולים

זאת למרות שלא הוטלו מגבלות בשום מקום ציבורי  

  .וברחבי המדינה מסיבות התקימו כרגיל

למחרת בשבת השמש זרחה וההפנינג הפורימי יצא 

פתוח והבטוח. האוירה היתה טובה והיה מוצלח מאוד. אנשים הגיעו  לדרכו באויר ה

שהכינו בני ובנות   ,בהמוניהם ונהנו מהתהלוכה הצבעונית, ההפעלות המגוונות והמושקעות 

וכמובן גם מהצמר גפן    ,בלוניםהאמן כולל אמני הרחוב שהסתובבו בין האנשים, והנעורים, 

הנערים. הציבור נהנה גם מהפוד טראק פיצה, מהבירות  שהכינו וחילקו  והפופקורן המתוק

תודה גדולה לנעורים ולגרעינרים. תודה גם למגבירים שלנו על   ה.והגלידה הטעימה של גלנד

 . המוסיקה המתאימה והקיצבית

נתראה    .ותודה רבה לצוות פורים שעבד וטרח במשך ימים ולילות על המסיבה שלא התקיימה

 .טובים יותרבתקווה לימים  ה שנה הבאב

צוות פורים, אווה ליפשיץ, דובי אשל, טמיר בן טל, נועה גולדמן, מור בן טל, יאיר  בשם 

 דסמן ורונית בן טל לבלטרן, נטליה אלמוג, לי גו
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 עצי האלון אשר בקיבוצינו 

 שמעתי השבוע הרצאה על עצי האלון בארצנו. 

 וזה הזכיר לי את עצי האלון שנטע יואי ז"ל בקיבוץ. 

האלון   מעץ  חנוכיות  להכנת  ספלולים  לאסף  הגן  ילדי  עם  הולכת  הייתי  החנוכה  חג  לקראת 

 המצוי שנמצא בכניסה לקיבוץ מצד ימין. ועכשו הוא בשיא פריחתו. 

פקקים מכינים  היו  ממנו  השעם  אלון  הוא  הבינגוליה  ע"י  ומוסתר  שקיים  אלון  לפני  עוד   ,

 המצאת הפלסטיק וגם כיום עוד ממשיכים להכין.

סוגים של אלונים: אלון התבור, אלון מצוי, אלון שסוע,    5פעם היתה ארצנו מכוסה בעצי אלון.  

 אלון התולע ואלון הגרעין. ההבחנה נעשית ע"י הפרי הבנוי מספלול בלוט. 

 מיני אלונים.  160ברחבי העולם יש 

ו עצי אלון ועצי האלה. עציים מקודשים למקומות פולחן בכל  עוד קודם לתקופת המקרא הי

 רחבי המזרח התיכון. והתנ"ך מזכיר את עץ האלון בכמה ספרים.

 "על ראשי ההרים יזבחו ועל הגבעות יקטרו תחת אלון לבנה ואלה. כי טוב צילה והושע". 

 צנו. לדאבוננו, הושמדו בארץ מרבית האלונים על ידי השליטים הזרים שכבשו את אר

שנים קמה עמותה לחדש את עץ האלון בארץ. ולהכרזתו של האלון כעץ הלאומי של    3לפני  

 ישראל. 

 נ.ב. 

 י"ב. -שמשמש את כתות ז' הבית של הנעוריםעצי  אלה יש ליד חדר האוכל וליד 

 טובלה אבריאל 

 

 

 

       

 שלום לכולם,                                         

 אחרי שנים רבות של עבודה משותפת עם דר' ירון במרפאת השיניים,  

 עוזב אותנו.  במקומו הגיע דר' דמיטרי בק עם ניסיון רב שנים,  

 אשר עובד במקומות רבים ביניהם בקיבוץ רביבים.

 ולדר' ירון היקר, אנו רוצים להודות מקרב לב. 

 דה לך על המסירות, הנתינה והשותפות האמיתית. תו

 תודה לך על ההשקעה האינסופית. 

 תודה על תשומת הלב, 

 הסבלנות והטיפול האישי בכל אחד ואחת.

 בהצלחה בהמשך הדרך 
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  שהייום הא 

ביום שלישי התכנסו נשות הקיבוץ היקרות לערב חגיגי שהוכן במיוחד עבורן. בזמן שהשמש  

נו  י התנגנה מוסיקה נעימה, התפנקנו בגבינות משובחות, יין טוב ובעיקר נהנשקעה לה,  

 מאוירה מקרבת וחמימה.

ששיתפה בין היתר   ,פיסטית הצעירה מרינה אקילובא בסוף הערב עלתה להופיע הסטנד

 מהחיים שלה כעירונית שנישאה לבן משק, והפילה אותנו מצחוק. 

  כן ירבו ערבים מסוג אלו 

 גולדסמן לי 
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 שנות וותק  45

ראשונים להתישבות ולהבנות עד כלות ובכל דבר,   ,שנה במקום במדבר 72שיושבים  ,אנחנו

 לא הכרנו את המושג פנסיה. 

 או עד שאחזה בנו הקורונה, לאסוננו.  ,עבדנו כל עוד יכולנו

בספריות, כל עוד אנו  גם היום ובכל יום ויום משתדלים להיות מועילים: במפעל, במתפרה, 

 חיים. 

חלק מקיפוח מתמשך   היא תחושת הקיפוח בימים האחרונים בחלוקת הירושה  ,ועל כן

 ותפוח. 

 איך משווים אותנו לבני התשחורת הצעירים? 

 הרי מפרידות בינינו עשרים ויותר שנים ומעשים. 

 עייפנו ממלחמות ומאבקים. אוחזות בנו המחלות והחולשות. 

 ההתנצלות ועוד שטויות.   ,והמרגיזה אותנו השלו 

 תקנו את מעשה העוול, הסדק.  אאנ

 ותבוא אלינו השלווה, השקט הגואל והצדק. 

 טובה'לה 

 

 

 ביקור בסטודיו 

 ביקר השבוע  השר חילי טרופר,השר לתרבות ולספורט

 על החוג לציור    ,שוחחו על האמנות בסטודיו של סטריקו, 

 אפילו הצטלמו. ו  רתית.יוכתיבה  יצ

 

  

 

 

 בית משאבי שדה משתתף  

 באבלם של צביקה עובדיה והמשפחה  

 על מות האח  

 ז"ל  אבנר עובדיה 
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 הספד לעליזה בן טל

 כל  דבר בחייה עליזה עשתה ברצינות תהומית ולקחה עד לקצה  

   .כמו בחייה כך במחלתה ובמותה

ויתרה על כל טוב בארצות   ,בגיל צעיר עליזה התמסרה לתנועה הציונית ולמדינת ישראל

  וכהגשמה . , והדרכה בתנועת דרור הבונים בצרפתהנוער  תנועתעלתה ארצה דרך  , הברית

ומשם לעבודה באוניברסיטה שם זכתה לתואר העובדת  .. למטע, לכפר הנופש, לקיבוץ

 .  המצטיינת

 . להכילהיה קשה  בדבקות שלעיתיםבעוצמות ועשתה הכל 

 ב וברע.  שנים רבות היינו יחד.. בטו

 היא זו שאמרה לי בוא נצא לדרך חדשה, איש איש לחפש את דרכו.. בנפרד. 

 על צעד זה אני מודה לה. 

  ,בעיקר עיניה דיברו ,כשביקרתי אותה באיכילוב בהוספיס היא הייתה מותשת וחלושה

הייתה שם עייפות שלווה וכניעה לצו הגורל.  אלמנטים שלא קשורים להוויתה של עליזה  

אם דרך   ,בל תמיד נלחמה ולא נחה לרגע. תמיד חיפשה את הטוב, השמח, היפהשתמיד א 

 אמנות ואם דרך שירה. 

הגוף לא יכל   קהמחלה הארורה הכריעה את כוח הרצון שלה. הנפש רצתה להמשיך ולהיאב

 עוד. 

שם שלווה שלא הכרתי בה. עליזה לעולם לא נחה בשלווה על זרי דפנה, תמיד חיפשה,   ההיית

, משמעות, מקום שהוא בית.. חיפשה את זה בעוצמות מטורפות. כשנפרדתי  תוקשר, שייכ

ממנה הייתה שם שלווה גדולה ותחושה שעליזה כמו אומרת לי ולעצמה עשיתי בעולם הזה  

 את המיטב שיכולתי .. עשיתי זאת בדרכי שלי.  

 נוחי בשלום אישה יקרה את ראויה וזקוקה למנוחה זו  

 בן טל  שי

 

 

 בית משאבי שדה משתתף  

 בצער המשפחה על פטירתה של  

 ז"ל  עליזה בן טל 
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   תה של עליזהדברי תודה ממשפח

Dear Members of Kibbutz Mashabei Sadeh: 

 

We would like to extend our deepest gratitude to you for everything you 

have done to help Aliza Fromson Ben-Tal realize her dream of being laid to 

rest in her favorite spot in all of Israel, Kibbutz Mashabei Sadeh. She truly 

felt at home for so many years on the kibbutz, and even long after moving 

to Tel Aviv a decade ago. We understand that an exception was made to 

secure a spot for her in the cemetery on the kibbutz, and we are incredibly 

grateful to you all for making that happen, beyond what words we could 

convey to you here. 

 

We truly appreciate the memorial service that you helped us put together 

last week on Wednesday, March 23, 2022, including all of the preparation 

that went into the organization of the event, and the outpouring of support 

at the service by countless members of the kibbutz, many of whom also 

paid visits to Aliza during her final months, weeks and days in Tel Aviv, as 

well as the comfort you offered to us last week on the kibbutz. 

 

To say that we are devastated by Aliza's passing is truly an 

understatement, but you all did everything in your power and beyond to 

ease the pain of the loss. 

 

Thank you dearly from the bottom of our hearts. 

 

Warmly, 

Dodi and Derek Fromson 
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 כך שקעה תנועת העבודה 

עמודים, זה יותר ספרון. סה"כ   800זהו הספר התשיעי שכתבתי והפעם, בניגוד לקודם שהיה 

 עמודים. הספר הוא עיבוד של סדרת מאמרים שפירסמתי בעבר בבלוג שלי.   120

הוא מבוסס על הניסיון הפוליטי שלי )לא בתפקיד בכיר( ואבחנותי האישיות על סמך עבודתי  

 פוליטית. ספר זה אינו מחקרי. באקדמיה והתמחותי בסוצילוגיה  

ובמלחמת העצמאות היתה    20-30- הספר מתאר איך תנועת העבודה עלתה להגמוניה בשנות ה

 בתקופת המעברות וצנע.   50-לכח המרכזי ברשות בן גוריון והובילה את שנות ה

 . 1960לדעתי התחלת השקיעה היתה במרד הגדול של ואדי סאלים ופרשת לבון  

ם סדר היום הלאומי מיצה את עצמו, צה"ל כבר הוכיח את עצמו כצבא  בסוף שנות החמישי

 חזק והמעברות החלו להתפנות. 

אבל אז נוצרה ישראל הראשונה והשניה והכשלון של מפלגת העבודה היה שהיא לא הבינה  

שנגמר השלב של קיבוץ גלויות  וקליטה ראשונית, והגיע הזמן לקירוב לבבות. ככל הנראה  

 א היתה מסוגלת לעשות זאת כולל התנועה הקיבוצית. תנועת העבודה ל 

 החל המאבק על יורש בן גוריון ואת הנושא החברתי השאירו למערכת החינוך וזה לא הצליח.  

מלחמת ששת הימים עזרה לימין, שהיו בעד ארץ ישראל השלמה, בעוד בעבודה החליטו לא  

 . 67להחליט ורק החליטו שלא לחזור לגבולות  

תנועת הפנתרים השחורים שהיתה שמאלית נכשלה   –יות  הבעיות החברת

ולאט לאט הם עברו לבגין והליכוד, שידע לנצל את פוליטיקות הזהויות  

בצורה פנטססטית. ולאט לאט המנהיגות של מפלגת העבודה הפכה ללא  

  .רלוונטית ומנותקת מחלק מהעם

 העבודה. בפרק האחרון אני מסביר איך לדעתי ניתן לחדש את תנועת 

 למעונינים, הספר נמצא בספריה.  

 כתבה: נגה פרסי 
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 ענף הרכב 

  ,שעוד לא מוכנה ,א מפתחת תוכנה חדשהיחברת רוזמן הודיעה שה  יש לנו בעיה רצינית.

א לו  ושצריך למצ  ,הבעיה היא בקורא הכפתור ברכב ושנמשיך לעבוד עם הישנה בינתיים.

נתיים הוא משרת את  י ב. ומנסים להסדיר קוראדש  ו[ חדש לפני ח34] קנינו רכב רון.תפ

 המרפאה. 

 עברנו את פרעה....

ר, אבל מחכים כחצי  לקנות אפש .כאלה אבל קשה למצוא כפתרון,  טובים עלו 2יד   גם רכבי 

 . נצטרך להיערך גם לזה .שנה כדי לקבלו

י לבני  על בסיס מקום פנו  4.1.2בענייני הזמנות רכב הורים מצאו פטנט איך לעקוף את הסעיף  

יש גם בעיות    המשק, של התקנון, על ידי כך שהופכים את כפתוריהם לכפתור של המשפחה.

בסידור הרבה    ועוד.  ליד המחנה, אותם  שלוקחים רכבים ותוקעים ,של בני משק חיילים

יש לזכור שהכפתור הוא אישי ואסור   נוהג ברכב הוא לא הרשום בהזמנה.זה ש  פעמים 

נוסיף סעיפים   ים,א ועדת רכב ונסדיר את כל הנוש  ה שלשה ישיבאחרי החג נע .אותו להעביר

 פה. יונעביר לאס 

 עצמכם. על  לשמור על הרכבים ו  תיים תמשיכו לנסוע לפי החוק,נבי

 רות שמח ונסיעה חלקה ! לולו  יחג ח   שבת שלום,                  

 

 מזל טוב והרבה נחת 

 ליולנד  זיו והמשפחה

 לנישואי הנכדה,

עם בחיר ליבה   ,שחר

 אריאל, 

 בתם של נועה ומיכה, 

 בית משאבי שדה

 

 הג פסח שמח משאבי שדח


