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 ' שלום כיתה א

 לשתי התלמידות החדשות מקיבוצנו ברכות

 ורסוב תום צמח ודשה 

 בלימודיםבהצלחה ובהנאה 

 מבית משאבי שדה

 

 

  התחלות
 

  דפנה שבו: מאת

 ,אני פוחד שפתאום לא אצליח בשום דבר

 .לא אבין מה יקרה לי מחר, לא אצליח למצוא לי מקום

 ,לא אדע איך מוצאים חברים.. אני פוחד שפתאום

 .שתמיד אנשים אומרים" שלום"ואפילו אשכח סתם 

 ,שיראו בי מן ילד אחר, והכי אני פוחד נורא

  ,המורהוחושש מה תחשוב 
 

 .או פתאום שאשכח לדבר
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 מה בעלון 
 

 ענת מאור/ סיכומי ישיבות מזכירותו משולחן המזכירה

 (מוני) מונין מרדכי/ כלכליתההנהלה המדיוני 

 גלעד בן טל/ במערכת החינוך

 טלי גולדמן/  ז''שנת לימודים תשע

 ארכיון מסיפורי ה

 אילן בן טל/ תיקונים ושינויים בקיבוץ

 י'חנה גרגעם ראיון בדף הירוק  -כמעיין נובע 

 משולם סיקרון ונגה פרסי/ מהנעשה בישובנו
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 משולחן המזכירה
 

 דחיית אסיפת החברים  .1

לדיון סדר היום יועלה שוב  .לצערנו באסיפה האחרונה לא היה מניין של משתתפים

המועמדים , ווח על רשימת ההשתלמויותיד; 13.81בשעה  /119'  באסיפה ביום א

השתתפות החברים חשובה לשמיעת הסברים להחלטה על  .לועדת קליטה

אסיפה , לתשומת לב החברים. עת תגובותהשמרשימת המשתלמים ואפשרות ל

 .זו תהיה מוסמכת לקבל החלטה בכל פורום

 

 משאבי אנושתוצאות המכרז לניהול  .2

 .לקדנציה שניה –של ילנה דיומין , בתום המכרז הוגשה מועמדות אחת

הנושא יועלה לאסיפת חברים בספטמבר ולאחר מכן : תנהל כמקובלהליך הבחירה י

מקולות  01%ה צריך לקבל  9ת יחיד9בה מועמד, תתקיים הצבעה בקלפי

 .המצביעים

 

 כנס בטיחות :  תזכורת למרכזי ענפים עסקי וקהילה .3

 .פ החוק כל עובד מחוייב לעבור הדרכת בטיחות לפחות פעם בשנה"ע

ניפגש כל מרכזי הענפים , במועדון לחבר ,11:11בשעה  /129 'יום ב בתאריך

 .ממונה בטיחות - ולדימיר אופנגנדן ואלי אלישע להדרכת בטיחות בהדרכת

ר ועדת בטיחות ובגיבוי מוני "יו דו גולדסמןעי "מאורגנת ע, ההדרכה חשובה ביותר

 .מתבקשים לעשות מאמץ ולהגיע כל רכזי הענפים. וענת

 

 העבודות בכיכר הכניסה לקיבוץ .4

העיכוב בהיתרים גרם לתחילת העבודה רק באוגוסט ולפיכך העבודות תמשכנה גם 

אנחנו מזכירים לכל הנהגים והציבור להקפיד על כללי . במהלך חודש ספטמבר

 .  ביתר שאתבכבישי הקיבוץ וביציאה ממנו הזהירות 

 
 ברכות עם פתיחת שנת הלימודים .5

הגנים , ילדי בתי הספרהאחד בספטמבר הוא תמיד יום מרגש ומשמעותי לכל 

רה ומסקרנת נאחל לכל בנינו ובנותינו שנת לימודים מעשי. והגיל הרך והוריהם

  .בנופי הבשורובבית ספר משאבים , בזוגונים, בגיל הרך וצמיחה אישית וחברתית
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בעלי ו המטפלות, המורים, וך של המחנכיםזו ההזדמנות להודות לכל צוותי החינ

 .לבנינו צירת חינוך קיבוצי פורה ומשמעותיוהחשיבה ליתפקידי העזר על ההשקעה 

ביצוע הוהילה ענבר על  גילי בן טל, פרץ-פנינה יסעור ,וכן תודה לשילה עובדיה

 .השיפוצים בחצר יתחילו בספטמבר.מוצלח של השיפוצים בגיל הרך  ה

 

 סיכומי ישיבות מזכירות

 21.2.2112 מיום 42' ישיבת מזכירות מס

  נושאי ההשתלמויות לקראת אסיפת הקיבוץהכנה סופית של  .1

  .אחרי עדכונים אחרונים הנושא מועבר לדיווח לאסיפת חברים

 

 בנים  רעל תקנון הסד שהועברה מהאסיפה ההשג .2

ם מצריך שנה רביעית הקיבוץ יממן נבחנה ההצעה שבמקרים שמסלול הלימודי 

  ההצעה לא התקבלה בעיקר בשל  .את תמורת ימי עבודה נוספים של הבניםז 

  ההערכה שהמסלול הנוכחי הוא מוצלח ונותן בסיס טוב ושוויוני לבנים בהשכלה         

 . ובדיור והן בגלל הקושי להוסיף מחויבות של ימי העבודה         

 

 גרושות9דיון על הזכאות בשיוך הבתים לבני זוג נשואים וליחידים וגרושים .8

התקיים המשך דיון האם לתת מקדם של , ובהשתתפותםעל פי פניית חברים  

הדגמים הקיימים בקיבוצים  נמסר עדכון על כן. תוספת ליחידים וגרושים 

 .ד"ועל ההתייעצויות שקיימנו עם שני עו. אחרים 

 01%במזכירות חלוקות הדעות  בין ההצעה המקורית של חלוקה שוויונית של   

נשואיםלזוגות  111%המקנים )זכאות להורשת הבית לזכות כל חבר וחברה  

  ליחידים ולגרושים מתוך רצון לגבש  21%לבין מתן  תוספת של ( ות9ולאלמנים 

  וכן הוצע ליצר מסלול לפיו היחידים והגרושים יוכלו לרכוש .הסכמות רחבות       

  וך הזכויות שלהם בשיוך הנכסים מת, אם יהיו מעוניינים בכך, את חלקם בבית       

  כאשר תגובש ההצעה היא תובא לאסיפה  (.ולא מהתקציב השוטף)היצרניים        

 .ולהצבעה בקלפי       

 ענת מאור,  בברכה
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 !שווה חצי 2-1           

  .היא התבררה לי באספת החברים שדנה בעניין שיוך הדירות העתידי !יש משוואה חדשה

 ,לבין חברים גרושים אחדישנו סעיף שמבדיל בין חברים נשואים שיורישו לאחר מותם בית 

  .בתים שניהורשה כפולה של  תהיה כי במצבים מסוימים ,פרודים ובודדים שיורישו רק חצי

פגיעה  ,זלזול באינטליגנציה ,זאת אומרת שלפי מה אני מבין הפתרון הזה הוא צורה של האנשה

לקנות , המשנה לפתרון שהציעו שם הוא שהחבר הגרוש יוכל עם הזמן .ייםבותק ובמרקם הח

 /12שנות ותק אני מקבל רק  55עשיתי חשבון מהיר שאם אחרי , במקרה שלי !את החצי השני

אבל עם , מסודר עם בית קומפלט להורשה ,נוספות לפני שסוף סוף אגיע לגן עדן 55אצטרך עוד 

  ,הדיור המוגן לש, "ייריםאהפרהסעודים  מחלקת"אותי ל ופחד שאליהם יעביר

 ....!רק להבא אלמד לקח

לשים חסמים עם רף של ותק גירושים איפה  ,לדעתי צריך לעשות הפרדות בין מקרה אחד לשני

 ,פשוט לנסות לעשות את הכול כדי שחבר יוכל להוריש אחרי מותו בית שלם ולא חצי ,שצריך

חבל על הכסף שיתבזבז  .החוק וגם לא במבחן הקלפיכי לדעתי הסעיף המוצע לא יעמוד במבחן 

 שבת שלום .על עורכי הדין

 ט.לולו                                                    

 
  

 ,אח לנועם , מזל טוב לגל ושי להולדת הבן
 . רבקהלנין , ורותם ל"אבי כהן זלנכד 

 

 אח לעידו, ברכות להדס ושי סבג להולדת הבן

 נכד לקטי ולמוני 

 

 מזל טוב לגילי ורונית בן טל
 .בן לטל וענת,להולדת הנכד 

 

 ,מזל טוב לחביבה ודוד מנדל להולדת הנכד
 .בן לאיילת ואלעד

  
 מבית משאבי שדה
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 כלכליתההנהלה המדיוני 

 112/ביצוע חצי שנתי 

כל הענפים  .מראות על פעילות כלכלית נאותה, חצי השנה הראשונה ומגמות ברבעון השלישי

פועלים להמשך מגמה זו . מלבד לול רביה ישן מראים על גידול ברווחים לעומת השנה הקודמת

 .גם ברבעון האחרון של השנה

 .מעסקים לקהילה 115/העברת דיווידנד בגין שנת  האושר – דיווידנד

 

 לפני כחודשיים נענה בית המשפט לפנייתנו והורה להוציא את עודד דסאו  – נווה מדבר

 .ניהול החברה עבר לידי נאמן שמינה בית המשפט. מאחזקות וניהול החברה

מטרה הו .פעילות לא יוצרת חובהלהפעיל את האתר בהווה  במידה ומטרות הנאמן הינן 

למכור את החברה לגורם עסקי שיציע את המחיר הטוב ביותר עם יכולת לתפעל היא העיקרית 

 . חוב שנוצר בשנים האחרונותה ישמשו להחזרת היכספי הקני. את החברה

 .גופים עסקיים שמתעניינים בקנית החברה' ישנם מס

בלה החלטה שתיירות הינה חלק חשוב מליבת העסקים של הקיבוץ ולכן יועדה כלכלית קה

שאר כחלק מהבעלים בנווה מדבר ולהגדיל  את הפעילות שם לתחומים ינהיה מעוניינים לה

 .נוספים

 

ת באר שבע מקדמות הקמת שכונה למגורים על חלק משטחי חוות יהמינהל ועירי – מ"חוות ר

השטח נמצא מערבית לכביש עוקף באר . דונם 1,111-מ בהיקף של כ"ר

 .שבע

קיבוצים למינהל הרוב התהליכים המשפטים להסבת הקרקע מ

הסתיימו ואנו נמצאים בשלב האחרון של קביעת הפיצוי שנקבל עבור 

בכוונת כל הצדדים לסיים את התהליך עד סוף שנה  .הסבתם למינהל

 .זו

 

מזה מספר שנים מקדמים הקיבוץ ויזמים הקמת חווה סולרית על שטח של  – חווה סולרית

 .'דונם באדמות הקיבוץ באיזור ביר עסלוג 1,1/1

הקמת התחנה עוברת תהפוכות רבות וזה כתוצאה מהחלטות שנקבעות ומשתנות לעיתים מצד 

אך לפני כן חייבים . בנות בתחילת השנה הקרובהיכרגע התחנה אמורה לה .ינהרשויות המד

שכרגע קבע סכום גבוה מאד , תשלום למינהלהלעבור את המשוכה אחרונה והיא גובה 

 .שהיזמים טוענים שדרישה זאת לא תאפשר הקמת הפרויקט

 .החווה נהל ולקבוע מחיר סביר שיאפשר את הקמתינמשכים המגעים לשנות את דרישת המ

 רשם מוני
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 במערכת החינוך

הקיץ חלף עבר לו ובראשון בספטמבר התחלנו את שנת הלימודים החדשה מלאי תקוות 

בשתי מערכות החינוך עברנו קיץ עמוס ותוסס . צמיחה ועשייה, וציפיות לשנה מלאת פעילות

מנהלת פנינה מנהלת הגיל הרך וטלי  -וזה הזמן להודות לשתי המנהלות העומדות בראשן

על ההובלה המסורה במשך השנה כולה ובעיקר בקיץ שהיה מרובה בפעילויות , החינוך הבוגר

 .ובעשייה

. ילדים 01 -הפעוטונים והגנים מונים היום קרוב ל, בגיל הרך גדלנו והתרחבנו ובתי התינוקות

המשיכה והתגברה וכדי שנוכל לתת , הצמיחה המבורכת שהחלה עם חזרתם של בני המשק

ה לכל התינוקות והילדים שנרשמו השנה התחלנו במהלך של מענ

גן רותם הוותיק הפך להיות גן בפיקוח משרד . שיפוצים והרחבות

שמעבר לכביש עבר שיפוץ ( הגנון)בית הפעוטון הבוגר , החינוך

נים מדריכי "שיהבית ששימש בשנים האחרונות את השומתיחה ו

בות פעוטות חזרו שופץ אף הוא ולאחר שנים ר, תנועת המושבים

יש עדיין לסיים את החצר ולהתקין את הגדר שתחליף . לשכון בו

הבתים היו , אך למרות לוח הזמנים הדחוק, את הכתומה הישנה

על . מוכנים לקליטת הילדים בראשון לספטמבר והצוותים היו ערוכים ומוכנים לפתיחת השנה

לברכת יישר כח ולהערכה רבה על כל אלה ניצחה ביד רמה ובזרוע נטויה פנינה אשר ראויה 

שנה שעמדה , פועלה וכן על הובלת מערכת החינוך של הגיל הרך במשך כל השנה האחרונה

תודה גדולה גם . בסימן של שיפור מתמיד ובניהול מוצלח של החלק החינוכי כמו גם הכלכלי

ים לכדי הבניין והחשמל שנרתמו למאמץ והביאו את השיפוצ, הנוי, הנגריה: לאנשי המקצוע

 .סיום וגם לענת מנהלת הקהילה על השגת התקציבים והתמיכה הרבה לאורך כל הדרך

 

 ,שהיה גדוש בפעילויות מגוונות ,חברת הילדים והנעורים הסתיים החופש הגדול, בחינוך הבוגר

, המדריכים בניצוחה של טלי עמלו רבות כדי לבצע את התוכניות ולהוציא לפועל את הטיולים

ערך לשנה החדשה ואנו עדים למצב יצוותי המדריכים החלו כבר לה. המחנות ושאר הפעילויות

שבו חלק מהשכבות יהיו מצומצמות ויהיה עלינו לתת את הדעת על כך ולמצוא את הדרכים 

גם כאן לפנינו שיפוצים במבנים של חברת הילדים . ת לתגבורן וחיזוקןהמעשיות והיצירתיו

 . ב"עד י' והתאמת מבנה הנעורים הצעירים לכך שיכיל את כל חברת הנעורים ז

ועדת חינוך מלווה בדיוניה את שתי מערכות החינוך ונדרשת לדיונים אשר עוסקים בנושאים 

ועלים שני תתי צוותים אשר מסייעים מתוך הועדה פ. השוטפים ובנושאים המהותיים כאחד

 .   למנהלות מערכות החינוך באופן שוטף ורציף

ולכל ההורים השולחים מדי בוקר את ילדיהם , מפעוט ועד נער, אני רוצה לאחל לכל הילדים

 תיתיאמשל שותפות , שנה של עשייה והתרוממות רוח, שנת לימודים נפלאה, למערכת החינוך

 .שנה טובה. יושל יצירת חינוך איכות
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 .גלעד

 מרכזי הענפים עסקי וקהילה :אל

 כנס בטיחות למרכזי ענפים: הנדון 

 .כל עובד מחוייב לעבור הדרכת בטיחות לפחות פעם בשנה

ניפגש כל מרכזי הוועדות להדרכת , בחדר ישיבות ,21:11בשעה  /219בתאריך 

 .בטיחות של שעתיים

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

 .למפגש על מנת ללמוד ולהעביר את החומר לעובדים

 .החברים מתבקשים לעשות מאמץ ולהגיע

 רכז ועדת בטיחות מןסדו גולדע ,בברכה   

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ברכות לזהבה ודובי קלעי 

 ל טטיאנה"לנישואי עמוס עם בח  

 

 , איחולים לעתליה ובני סודרי

 .ל יגאל"לרגל חתונת סיוון עם בח  
 

 ,ל אורון"עם בח מזל טוב הדר לנישואיך

 והמשפחהזינדרמן ברכות לשי ו  

 

 מבית משאבי שדה
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  ז''שנת לימודים תשע

 

מסיימת שנה ראשונה של ניהול החינוך הבלתי  ,ובאופן אישי ,שוב התחילה שנת הלימודים

 . הרבה מחשבות לעתיד ומסקנות מהעבר משולבות בתחילת שנת הלימודים. 'יב-'פורמלי א

 . אספר שהילדים מתוקים והאווירה הכללית בכל הבתים נעימה ומלאת התרחשויות ועשייה

 .בחברת הילדים אנו מתחילים שנה עם צוותים בהרכב כמעט מלא

 .(עד נובמבר אז מתגייסת) אדריאנה סטיב ויערה עובדיה, ליאור שלג 'ג-''א

 .חודשים 3-שחר טהר ממשיכה ואליה יתלווה אהוד מצרפת שהגיע דרך הקיבוצימר ל 'ו-'ד

 . רון קיזלר' יב-'י ,מדריכה ניצן פרחי' ט-'כרגע עדיין במצב המופרד ז: בחברת הנוער

בכוונה שהשנה . ארגון בחוף הים בניצנים שבת-הנעורים הבוגרים פתחו את השנה בשישי

 .בהובלה והשתתפות רבה יותר של הילדים, נצליח לקיים יותר פעילויות

שמחה לבשר שבשנה החולפת בהובלת יגאל  ,כפי שהצהרתי בעבר על שיפוץ מועדון הנעורים

ד דהן ובעזרת חברים נוספים מועדת חינוך אנו פועלים מתחת לפני השטח ובמרץ בכדי שבעתי

( בסביבות דצמבר)'' זוגון השרוף''הגופים הבוגרים לאחר התאמת ה /הקרוב נוכל לחבר בין 

 .'יב-'הפעיל מועדון נעורים רב גילי זהתחיל לול

. שנתחזק ונתגבש עם האתגרים הצפויים,אוהבת ופתוחה , קרובה, מאחלת לנו שנה שמחה

 .שנוכל להיות יצירתיים וחופשיים קשובים וגמישים

 .ואני גאה בכם מצויןהיה חופש , ודות לצוות ולילדים הנהדריםאבקש לה

 ,היום יותר מתמיד אני מבינה שכל זאת לא היה מתאפשר אילולא אישה אחת שהאמינה בי

 .לנה דיומיןי -דחפה אותי ונתנה לי הזדמנות אמיתית לעשות משהו גדול באמת

 . ועל אווירת העבודה הנעימה בחינוך בקיבוץ, השפעת עלי רבות

  .תודה ענקית בתקווה להמשך עבודה פורייה ומוצלחת

 

 טלי גולדמן

 .בלתי פורמליהחינוך הרכזת 

 

 

 

 והגננות במשאבי שדה, המורות, הודעה לכל המורים

 במועדון 27:11בשעה  4591994126ביום ראשון 

רת ושטראוס במטרה ללמוד איך ניתן להשיג מקסימום זכויות להגדלת המשכנקיים פגישה עם אריה 

כדי להפיק תועלת ממשית מהפגישה בבקשה לדאוג להגיע לפגישה  .והפנסיה של כל אחד ואחת מכם

 .ח הדיון יהיה תיאורטי בלבד"ללא הדו(. ח שרות"דו)ח תקופות עבודה "עם דו
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 ירון זריז, מקווה לפגוש את כולכם

 ארכיון הסיפורי מ

והנה לא די לנו בבלאגן שנוצר בעקבות . נושא אקטואלי מאד כרגע, הפעם על הנעשה בכבישים

נציין שבשני . הופכים לנו את הכביש בכניסה לקיבוץ, (חיסול הדשאים)הרחבת הדירות 

אילן ויאויל וכל צוות הנוי עובדים על , בועזל. המקרים עובדים במרץ להחזיר את פני המקום

 .עובדים על הכיכר בכניסה לקיבוץהצ "אנשי מעוכך גם ל, חי הדשאים תודה רבההכנת שט

כתבה מאת יואי זיו רכז הנוי דאז ולהלן   5.0.1065מיום  612' ובאותו הנושא מצאנו בעלון מס

– חלקים ממנה 

" להתלבש"ברצוננו , ואין טוב מאשר להתחיל דבר בראשיתה של שנה, לקראת השנה החדשה"

, דרך הביצוע תכלול הסברה. תחבורה פנימית וחנייה בתוככי משאבי שדה על הנושא של

 .לתוקפו" חוק"ולאחר מכן ייכנס ה( על מנת להזכיר ולהרגיל)תקופת הרצה קצרה 

יש במשק עוד , והחניון ליד מגרש הכדורגל, פרט למגרש החנייה הראשי  -  חנייה מסודרת

החנייה תהיה אך  .מכוניות 2/-1/צב לכביש ארבעה חניונים קטנים שבהם יכולות להיכנס בני

לחברים . תיאלץ לחנות בחניון הראשי, ומכונית שלא יהיה לה מקום, ורק בחניונים אלה

רק במקרים . פעילים וממונעים יהיה שלט עם מקום שמור בחניון הקרוב ביותר לחדרם

סידורים מיוחדים  ייעשו, כאשר כל החניונים לא יספקו, מיוחדים כגון בר מצוה או חג מחזור

שיכוונו את , בתקופת ההרצה רק נשים ניירות הסברה מתחת למגב. לחנייה בשולי הדרכים

לכל הענפים ובעלי הטרקטורים , ובהזדמנות זו. ולאחר מכן פשוט נדביק אותם, הנהגים לחניון

ט ופר, כי הוא מיועד למכוניות, בחניון הראשי אין להחנות טרקטורים לאחר שעות העבודה: 

 .לכך נזילות השמן והסולר מזהמות את החניון

 .שבימי חול" בשעות הילדים"או גם , בשבתות בלבד סגירת הכבישים

 "יואי ,שנה טובה ומסודרת       

 !!!!!!שנה  21כך כתב יואי השבוע לפני      

 
 רכזי הביטחון :לכבוד

 ,שלום רב

 תרגיל עורף לאומי  :הנדון
 "(.נקודת מפנה"בעבר נקרא תרגיל " )עמידה איתנה"יתקיים תרגיל   320/-11בין התאריכים  

בשעות הבוקר , יתקיים תרגול של כל המרחב האזרחי ברמה כלל ארצית 120/בתאריך  (1
 .ובשעות הערב

תישמע צפירה בכל הארץ והאזרחים יידרשו לתרגל כניסה  10:15 -ו 11:15 ותבשע (/
 .למרחב מוגן או למקלטים

 .יתקיים מסע הסברה באמצעי התקשורת השונים 120/-13בין התאריכים  (3

 .יש לפתוח את המקלטים בישוב ולאפשר לתושבים לבקר במקום 120212/ביום  (2

בסיום התרגיל אבקש לקבל דווח על תקלות ומוכנות המקלטים ובאם קיימת בעיה  (5
 .במערכת הצפירה
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 .ט"במקרה של תקלה אבקש ליידע את הקב
           המועצ ט"קב זנה מוטי ,בברכה                                                                                          

 יקונים ושינויים בקיבוץת

 מעתה : לפני כשלושה חודשים החלטנו על שינוי שיטת בחירת היוצאים ללימודים

 .אלא חברי המזכירות( הצבעה בקלפי)לא עוד האסיפה מחליטה 

 

פורט בדף לחברים שהסביר שבעקבות השינויים , א"י מש"שהובא ע, הרציונל לשינוי זה

צוות משאבי אנוש , ובעקבות בקשת החברים להסדיר את נושא הלימודים"באורחות החיים 

הדגש הוא על השלמה או המשך של השכלה ...... והמזכירות דנו בנושא הסדרת ההשכלה

 " קורסים מקצועיים כאחתהגבוהה ועל 

 (של החתומים על הדף, כולל השגיאות, הניסוח)

 

אינני חוזה עתידות לדעת לאן . י המזכירות"לאחרונה פורסמה רשימת לומדים שאושרה ע

קטונתי גם לקבוע מהו . יובילנו השינוי ואיזה מקצועות ישמשו כרשת בטחון לאחר השינוי

 ,אבל גם אינני כזה טמבל, מזכירותהרי אינני חבר , קורס מקצועי או לא

כדי לראות שבין רשימת הלומדים ובין הצהרת הכוונות של , כמו שרב חברי הקבוץ אינם כאלה

 .הקשר הוא מיקרי בהחלט, משאבי אנוש והמזכירות

 

לאור זאת אני מציע להסתפק בניסיון החד שנתי לשינוי קביעת הלומדים ולהחזיר לציבור את 

ומר זאת למרות שפעמיים נפגעתי משיקול הדעת של הציבור בהקשר של אני א. שיקול הדעת

 . הלימודים

אין לי ספק שגם בהחלטות הציבור יש טעויות ועוולות אבל דרך החיים שלנו היא כזו שהציבור 

 . מחליט

 

הדברים נאמרים בהקשר של הלומדים אבל הם נכונים לכל תחומי החיים שלנו שלאחרונה יש 

 . שיותר מידי החלטות מהותיות נסגרות במזכירות, והיא סוביקטיבית לגמרי, לי הרגשה

אולי )ד בכל דבר אבל הציבור מבולבל "יש יותר מידי עו, יש המון הסברים, יש הרבה אסיפות

 אין התלבטות ודיון ציבורי, גיעים דברים גמורים וסגוריםלהכרעה מ, !(?רק אני

 .ובקיצור זה לא קיבוץ

יתכן ואנחנו לא מסוגלים למשהו אחר ויש כאלה שיחשבו שיותר טוב כך אבל בעיני זה לא 

 .תקין

 אילן בן טל

      

 שימו לב



 ____24' עמ                                                   4126 ספטמבר  9 ,ו"תשע   אלול 'ו  ,5642 'מס מבין משאבים   

 .'יום ג /029האופטומטריסט אדי מגיע לקיבוץ 

 ההרשמה בחדר אוכל ובכלבו

 

 

 .. בקשה מיוחדת

 שדה-לכל חברי ותושבי משאבי

 ישירות לנייד הפרטי עם   לא לפנות אלינא  

 בקשות \בירורים  \שאלות 

 בנוגע לקיבוצימר

 2255ניתן לפנות למשרד 

 כמובן שניתן לפנות אלי או ליפתח במקרה דחוף

 תודה  

  י'חנה גרג םע הראיון

בעיתון הקיבוצים  םפורס

 הזמן הירוק 
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 נאווה אשל
 

  

עיתון הקיבוצים בשהופיעה  ' כתבה על חנה גרגי
 "הזמן הירוק"
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, ומזג האויר שכאילו יודע שזהו צריך לעבור שינוי , הילדים חזרו לסדר, שנת הלימודים נפתחה

הטמפרטורות יורדות מעט ואפילו נראה לפעמים מעונן והאוירה היא כבר  -עושה זאת שוב

הרימונים הפרות שמתחילים בסתיו בהם ו, אפילו כבר חצבים בדרכיםוכן יש , קצת סתוית

 טובותהראשונות כבר בות אגויוה כבר מוכנים  חלקם אפילו מתפוצציםוכבר  גדלו  ש

אז אפשר . כבר מבשילות והתמרים כבר הורדו מהדקלים ליד החדר האוכלפומליות ופומלות ה

 !!?הסתו לומר שלא מתחיל

 

  :בשבועים האחרוניםפעילות במועדון מופת 

  ב"ושמעו הרצאה על סרטי האחים כהן בארה. ן טלעם גלעד בנפגשו הוותיקים. 

 שאלות  בפרט  היו הרבה.  על הלומדים של השנה(  ענת מאור)מזכירת הקיבוץ מ

 .הפעם יהשהצבעה אישית לא תה

 וזה היה מרגש!.   נולד לי ילד אוטיסט -נושא ה  ,סיפרה על בנה רון חגית . 

    ערכו מסיבות ימי הולדת  במועדון ואחר כך ישבנו עם סטריקו והמנגן הקבוע שלנו

 .שופט  ושרנו שירים של  נורית הירש-משה בן

 הרצאה של  ו על נשים עושות שלום .סרט במועדון  גרשו את  השטן  בחזרה  לגיהינום

 .  אפאת הוס' פרופ

 

השינוי הוא במהפך הצומת בינתיים  .אביב סוגרים כבישים ומחדשים גם אצלנו-לא רק בתל

     סיםועם האוטוב גןאבלהיה . כשיגמר  נדע כמה זה מוצלח .המסוכנת ביציאה מהמשק לכיכר

הצורה הראשונית של הכיכר בכניסה    ,ששינתה מיקום לכמה ימים ובעיקר בתחנת האוטובוס

 !הכביש עדיין לא סופי אבל זה יגיע.  כבר קיימת

 

לשמוע כל שבוע הרצאה על נושא . ס"דרך המתנ פגישות  השבועיותל  חוזריםהוותיקים  

 .מהגיל השלישימידי פעם טיול  ובקיצור נהנים .  מסוים

 

הילדים  !! היה שמח .עם הרבה ילדים והורים .השנה בגיל הרך לכבוד פתיחת נג יהתקיים הפנ

 .עם הצוותים וזכו להכרות ראשונה ,ראשונהשנפתחו לפניהם לביקרו בבתים המשופצים 
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סולקו כסאות העץ הישנים  ואת מקומן תפסו  כסאות  -האוכל  שלנו מהפכה קטנה  -בחדר

המפות גם שו .גם החלפת השולחנותשבקרוב תהיה ומבטיחים לנו . מחומר פלסטי אפור

 .אז ניתן לקנות כמה הביתה.. ומי שמרגיש עצבות על כך ...יעלמו

 

 במסיבה היו רבים בהם בני  /0ליוחנן עם הגיעו לגיל בשבת נערכה מסיבת יום הולדת 

  מזל טוב -ובהזדמנות זו נחנך גם הבית המורחב, המשפחה המורחבת וחברים

 

 .חנה ולאזור  נחל התנינים-טיול מטעם המועצה האזורית  לידהשבוע התקיים 

ביד חנה  שמעו המטיילים  על ימי המשבר שעברו על הישוב כשהרוב היו בעלי נטיות  

משם נסעו לישוב  המוסלמי .... המאבק שנמשך שם עד שהשתנתה האווירה. קומוניסטיות

החברה אכלו ומרחו ודי . שם אכלו צהריים שהדגש היה על מאכלים צמחוניים.  זרקא-יסר א'ג

 . נחל  וראו את השינויים שעבר ואת הטחנות של הקמח ששוקמואחר סיירו בסביבות ה. נהנו

 

 במועצה "בימות פיס לתרבות"חודש ספטמבר בחסות 
 . !ויחודיים  הזדמנות לשמוע ולראות דברים איכותיים מרגשים

 
 

, במועדון באר מלכה אסיף-שלומית כהןילדים עם הסופרת 9 מפגש הורים  – 10./.10
 לות המפגש ללא ע,  10:11בשעה 

 
באולם גולדה  21:81,  ומפגש עם הבמאית" הוטליין"הקרנת הסרט  – 10./.13
 ₪ 11בעלות , ברביבים 

 
עם גאוות , אירוע קהילתי לכל המשפחה , במחנה טלי" פותחים שנה"אירוע  – 10./.22

. ניתן כבר להירשם אליו באתר המועצה ,ועם הופעת הזמר גידי גוב!! יחידה מקומית 
 . ₪ 21: עלות השתתפות 

 

 

 שבת שלום

  מצוינתושנת לימודים 

 ריםולילדים למורים ולה
 

 

 

 


