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 מה בעלון:

 ות במהלך חג ראש השנהיוהזמנה לפעיל

 ה/ ענת מאורסיכום חברתי לקראת ראש השנ

 / ענת מאורסיכומי ישיבות מזכירות ואסיפות

 פרץ יסעור/ פנינה מהגיל הרך באהבה

 / אלי אלישעהחדשהאיחולים לשנה וברכות 

 / לולו טלמורענף הרכב

 חיים לובנטל/ בית

נוסעים נכבדים/ מטרופולין

 מהנעשה בבריאות וברווחה/ יהודית אלישע

 /צוות הארכיון חיים חפר-פרזיטיםה:מסיפורי הארכיון

 משולם סיקרון ונגה פרסי /מהנעשה בישובנו
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 סיכום חברתי לקראת ראש השנה
והסתיו מפציע. זו העת לסיכום שנתי ראשוני )סיכומי פעילות הוועדות ראש השנה בפתח, 

 בסיכום קידום יעדי החזון שהצבנו. (. נתחיל 2016עשו בסוף יי

 לביצוע בהמשך בוצע 

שיוך הבתים 

 והמגרשים

 

   1447אימוץ החלטה על חלופת האגודה 

 על התשלום שמאות של רמ"י רישום תיק רכישת הקרקעות שלנו ברמ"י  

 ולהביא ליידוע החברים רושילא הוכנה סקיצה ראשונה של הפרצלציה

 להביא לאסיפה את ההחלטה גובשה הצעת מזכירות להסדר שיוך הבתים

 טבלת זכאות ותשלומים לחבר 

 
 לביצוע בהמשך בוצע 

שיוך נכסים 

 יצרניים

 עיבוד ההצעה/ות להחלטה  לימוד הנושא ע"י חברי הקיבוץ

 גיבוש פרטי ההצעה החלטה נקודתית על חלוקת האחוזים

 
 לביצוע בהמשך בוצע 

הליך 

קליטת 

 הבנים

 

  אימוץ מתווה הקליטה ברוב גדול

 גמר ההסדר לאור החלטת המיסוי גיבוש הצעת הסדר הקליטה

 הבנים שבביתנו 55קליטת  כנס קליטה גדול של הבנים/ות

סנכרון הקליטה ליעדי הקיבוץ  הקמת נציגות בנים ושילוב בועדות

 הותיק

 פירוק הלול שיפוצים גדולים בחינוך

 
 לביצוע בהמשך בוצע 

קידום התב"ע ותכנון  

 םשכונת הבתי

 התב"ע נמצאת בשלב

 סופי להפקדה 

 ביצוע תשתיות ע"י 

 המועצה/הקיבוץ

 קביעת תוכניות הבניה החודש מתחיל התכנון המפורט  

 .החברתי בקיבוץ הנושא המקביל הוא המרקם

לטיפול בנושא  כל חבר/ה הפוניםהחבר היחיד, וקידום צרכיו ואתגריו הוא טעם הקיום שלנו. 

חברים העלו  35-כלשהו, זוכה למענה ותגובה, גם אם לא תמיד ניתן לענות על כל המאוויים. כ

פניות שונות שטופלו במהלך השנה. וכמובן, מושם גם דגש על צרכי הקיבוץ ותביעותיו 

"שאיני מטפלת בכל הדברים",  שמועת השוואמהחברים, ולכן זו ההזדמנות להפריך את 

 "שמתגלגלת" בעת מחלוקת, לגיטימית, על אופי הטיפול.

 תחילה להתקפל בנושא המיסוי הקיבוצי!ניצני בשורת חג; מסתמן שהממשלה מ ;לסיוםלפני 

  .לכולנו ומילת פרידה משמעון פרס, איש בשורה וחזון

 ענת מאור,ה בכל המובנים לכל בית משאבי שדה ישנה טובה ופורי
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 סיכומי ישיבות מזכירות ואסיפות

 11.9.2016 43/16ישיבת מזכירות 

 , קהילה2016 –סיכום חצי שנתי של דו"ח רווח והפסד  .1

 רכזי ענפים, קהילה.  –תמחירנית  משתתפים  –מציגה: פרלה זרזינסקי  

בסך הכל עומדים טוב בתוכנית התקציבים; רכזי הענפים והוועדות  מנהלים ועוקבים  

 טוב על התקציב שבאחריותם.

 שיפור ניכר בצמצום הגרעון הגדול שהיה בענף הבגד ובגיל הרך.  

 סיכום חצי שנתי של מקורות ושימושים .2

 חשב –מציג: דניאל בן אדיבה 

הקהילה עומדת טוב בתוכנית ההשקעות. עם זאת יש חוסר של כמה מאות אלפי 

יש להביא אותו ניתן להצביע על מקורו במדויק, א שקלים בתזרים המזומנים, שלא 

 .בחשבון ההתנהלות

 11.9.2016 – 44/2016ישיבה מזכירות מס' 

 נהלילמתשובה  -המלצה לגבי תחנת דלק בקיבוץ  .1

 משתתפים: צור שלו, דניאל בן אדיבה.

הוצע להמליץ על שימוש פנימי של תחנת הדלק, לרכבי הקיבוץ בלבד והמיולים, בגין  .א

 אסיפה.בהעלויות הגבוהות הנדרשות להפיכת התחנה למסחרית. ההמלצה אושרה 

 2016/17רשימת המשתלמים  .2

ן שיש צורך לדון צוי הלומדים.המזכירות דנה בהערות ובביקורות שהועלו בנוגע לרשימת 

ולאמץ חלק מהדרישות לקראת שנה הבאה אך לא נכון לשנות את החלטת האסיפה והקלפי 

לגבי לומדי תשע"ז. החברים הגישו  חתימות לשינוי השיטה, ובאסיפה רבת משתתפים 

שהתקיימה במיוחד למטרה זו, התקבלה במשותף המלצת המזכירות לתשע"ז, תוך מחויבות 

 .2016המזכירות ומש"א לקיים על כך דיון לקראת הבאות, ואימוץ ההשגות, עד סוף 

 

 תוצאות המכרז לניהול משאבי אנוש .3

 הלנה דיומין הציעה את עצמה לקדנציה שניה לניהול מש"א.

 שני, -הנושא הועלה באסיפה במהלך ספטמבר  ויועמד להצבעה בקלפי בימי שבת 

 באוקטובר.  10 - 8 

 

 זים בשיוך הנכסים היצרניים מציג: מוניחלוקת האחו .4

בעת חלוקת הנכסים יש להחליט איזה אחוז יחולק לפי ותק ואיזה באופן שווה בין כל 

וה לכלל שו 30%מהנכסים יחולקו ע"פ ותק  70%החברים. האסיפה אישרה את ההמלצה ש 

 באוקטובר. 8-10 החברים. להחלטה בקלפי ב 

 ...המשך.
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 18.9.2016 45/2016ישיבת מזכירות 

 .ולולוחיים לובנטל,  בהשתתפות .גיבוש המלצת המזכירות בנושא שיוך הבתים .1

הבית הנוכחי שייך לו )ולפי בחירתו,  /ה,חברהכל חייו של במהלך תזכורת; כלל ברזל מקדים;  

 עד הליכתו לעולמו.בזכות זו יחד עם בן/בת זוגו, שאינו חבר קיבוץ( ואין לעשות כל שינוי 

; המזכירות ממליצה לאסיפה על ההצעה המקורית של שיוך שוויוני לגבי הורשת הבתים .א

(. לחבר היחיד תהיה אפשרות לרכוש את 100%לכל חבר. )למשפחה יוצא  50%של 

החצי השני של הבית בחייו או ליורשיו עם הליכתו לעולמו. וכן, כל חבר, יחיד או משפחה, 

 זכאים לאותו גודל מגרש. 

ו לפי כל בית אב זכאי לשיוך בית מלא, עם תרות שהוא יגיש את הצענטל יידע את המזכיבחיים לו

 סייגים קלים. האסיפה תתקיים לאחר החגים.

 שנות הותק בזכאות לשיוך הבתים.חישוב ב. 

 שנים. התקבל ברוב קולות. 37ההצעה היא לצבור וותק עד     

 משתתפים: ועדת בטיחות   .בטיחות וסגירת כבישים פנימיים .2

הצעה של ועדת בטיחות  ם גדולה ברחבי הקיבוץ, בעיקר בכביש המרפאה ושגיב.תנועת רכבי

כן צויין שיש לשפר את תווי תנועת  להתקין שערים. היזמות מתקבלת בברכה ואושרה. היא

 הרכבים בקיבוץ והשילוט.

 25.9.2016 46/2016ישיבת מזכירות מס'   

 . דרכםבחינת ההצעה החדשה של קופ"ח לביטוח סיעודי  .1

 משתתפים: יהודית אלישע, אילן בן טל

 3,000עם ביטול הביטוח הסיעודי הקולקטיבי, הקיבוץ החליט על ביטוח סיעודי פנימי, בגובה של 

המזכירות אימצה את המלצת הצוות המקצועי  מש"ח. 4,5לחבר, ויצירת קרן פנימית של ₪ 

ו לפני שנה. עם זאת, ההמלצה שההצעה של קופ"ח  לא מצדיקה את שינוי המצב שהחלטנו עלי

 לקרן סיעודית. 2017אש"ח בתוכנית השקעות  250היא לאמץ את דרישת ועדת בריאות להכניס 

ולהמליץ בפניהם, לשיקולם, לעשות ביטוח  59וכן, לקיים מפגש הסברה לחברים שמתחת לגיל 

 בעתיד.  סיעודי בתקציב אישי. כמובן שחבר שעושה לעצמו ביטוח אישי זה יהיה שייך לו

 ועדת הנצחהעם  .. פניית טללים לקבור בבית העלמין שלנו את מתיו2

 המזכירות אימצה את ההצעה של ועדת הנצחה. יובא לאסיפה לדיון. 

 מקום מרוכז להנצחת חברים וקרובים בקיבוץ. עם ועדת הנצחה. .3

 ושמעו ויוחזר לדיון.ההתקיים דיון ראשוני. ועדת הנצחה תדון בהערות ש

 טובה!!שנה 

 מזכירת הקיבוץ – ענת מאור
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 מהגיל הרך באהבה

 "התואיל להגיד לי, בבקשה, באיזו דרך עלי ללכת מכאן?" שאלה אליס

 אמר החתול -"זה תלוי במידה רבה לאן את רוצה להגיע." 

 " אמרה אליס -"לא אכפת לי כל כך לאן. 

 "אם כך, לא משנה באיזו דרך תלכי." אמר החתול.

 שאגיע לאנשהו" הוסיפה אליס כהסברבתנאי  -" 

 "בטוח שתגיעי" אמר החתול "אם רק תתמידי בהליכה"

 

 -לאחר התמדה בהליכה במהלך שנה תמימה אין ספק שהגענו  

 -הגענו למערכת יציבה, מקצועית,  מתחדשת ובצמיחה מתמדת 

 

 מארבעה בתים גדלנו לחמישה , 

 ועוד היד נטויה! 84ו מונים והיום אנחנ 64בשנה שעברה מספר הילדים עמד על 

 מאוסף של אנשים טובים הפכנו למערכת הוליסטית מסונכרנת עם גאוות יחידה !

 חידשנו מסורות,  העמקנו קשרים עם הקהילה והחזרנו עטרה ליושנה!

החלפנו גגות אסבסט לכל הבתים, ערכנו שיפוצי עומק בשני מבנים ואבזרנו בציוד חדש 

סאות, כונניות, מזרונים , סדינים , קוביות פינות בובות, שולחנות, כ –את כל הבתים 

 ועוד ועוד ועוד.... 

 ואנחנו עם הפנים לחצרות ואלה יהיו פנים יפים מאוד!

 

הצוותים בשטח, ההורים,  -אכן עשינו דרך יפה ובדרך הזאת לצדי צעדו אנשים רבים  

ל, אנשי המקצוע צוות הגיל הרך של ועדת חינוך , ועדת חינוך ובראשה גלעד בן ט

 הרבים, המזכירה, המועצה... לכל אלה ולעוד הרבה  אנשים טובים בדרך תודה רבה!

 מאחלת לקהילת משאבי שדה 

 שנה טובה , שנת צמיחה, שגשוג והצלחה !

 מנהלת הגיל הרך –פנינה פרץ יסעור 
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 ברכות איחולים ואיחולים לשנה החדשה

בארץ או בחו"ל, אנו שולחים לכם ברכות לכל בנינו באשר הנכם, במשאבי שדה, 

 ואיחולים לשנה החדשה .

שתהה השנה הזאת, שנה שבה נבצע את ההרכבה על המטע הישן והמתבגר, ולאחריו 

 תתחיל צמיחה של מטע מתחדש ירוק ומניב. 

כשמביטים אל השנה החדשה שאוטוטו נכנסת ושומעים את משק כנפיה כשהיא מעל 

 לבקש ולקוות, רוצים לברך ולומר מילים טובות. נפרשת, הלב מתרגש. רוצים

כשמביטים אל השער יודעים שזה זמן התחדשות והתחלה, הלב מתרגש, רוצה לשאוף 

 ולייחל רוצה לומר ברכות, והרבה טוב לאחל.

ראש השנה הוא זמן ייחודי ומיוחד, הוא זמן הזדמנויות לכל אחת לכל אחד באשר הוא, 

 שאוף ולהיות עם לב פתוח וטוב.אפשר לבקש, לרצות, לחלום, ל

 שנה טובה שנה ברוכה, שנה בשפע מלאה, שנה מתוקה, נהדרת ונפלאה.

 

 האור,  השמחה, וההמולה חזרו לחצר הקיבוץ. בזכותכם החברים מהלכים גאים.

 בתקווה לשנת קליטה והמשך הצמיחה,  שתהא השנה הזו הגשמת הרצון והאיחולים.  

 .מברך בשמי ובשם ועדת קליטה

 שנה טובה
  אלי אלישע

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9עמ'                                                    2016אוקטובר  2 ,זתשע"א' תשרי     ,6621 מס' מבין משאבים

 

 ענף הרכב
 חזקה ופתרונות של בעיות שונות ומשונות.אממשיכים בעבודה רגילה של  בצי הרכב אין חדש,

הוא מקבל את סידור   יש לזכור שחסאן לא נמצא לרוב במוסך בשעות הבוקר פרט ליום א'.

כול הטיפולים הדרושים הבחור מבצע את  העבודה השבועית ולוקח את הרכב בסוף העבודה.

מבצע את הטסטים ולאחרונה לקח גם על עצמו לדאוג לקלנועיות של  של צי הרכב והמפעל,

סיפר לי שהעבודה הראשונה שלו הייתה מכונאי  חמד של בחור ונכס אמיתי למוסך. הותיקים.

  עבר לעבוד בחברת סיטרואן ובמכון לטסטים עד שהגיע לכאן.אחר  מטוסים קלים,

שתי המכוניות הקיה  ף להורדת מחיר הרכישה של רכבים שאנו רוצים לרכוש!הוא אלו

 ח!"ש 15000חסכנו שם לפחות  האחרונות יכולות להעיד על כך,

 

 בתדלוקים בגז המצב השתפר אחרי שחברת דור אלון חזרה להפעיל את התחנה

הם  כרגיל. -כרטיסצורך בלתדלק שם כי המחיר יותר זול, ללא  ועדיףהישנה ליד רמי לוי 

.נא לתדלק ולנסוע רק בגז כי זה מוריד את  15.00.ביום ו' עד  19.00ועד  08.00פתוחים משעה 

 מ! תודה."העלויות ואולי נוכל שוב להוריד אל מחיר הק

 

 יהיה מחויב במחיר יום השכרת רכב. בענייני תקנון יש לזכור שמי "שתוקע" רכב ליום שלם,

ורד ל יפנהמי שרוצה עוד יום , מיום אחד על בסיס מקום פנויבנים לא יכולים לקחת רכב יותר 

 חזקת רכבים.אמזיזים רכבים לפי הצורך של  סדרנית הרכב. במסגרת עבודתנו ורד ואנוכי,

 שהנהג יקבל רכב תקין. חשוב לנו בהבנה כי  קבל זאת צריך ל

 

שעוברים על  שיש נהגים לבסוף אני מבקש לציין מצב מאוד מסוכן בנושא מהירות הנסיעה,

ים לזכור הנהגים חייב יותר ממה שקובע החוק! 50%החוק בצורה מסוכנת ונוסעים מהר ב

וחייבים לקחת בחשבון שייתכנו תקרים וצרות אחרות  ל הזמן,שהרכבים נוסעים המון וכ

 זכרו ש התאונות אינם קורות, הן נגרמות!   במשך הנסיעה.

 לולוובטוחה   ושנה טובה                                      

 

 
 מזל טוב נטע לנישואיך עם בח"ל עמית

 זכאי רניואיחולים להורים יהודית 

 וברכות לסבא וסבתא חגי ובהירה  

 המורחבת המשפחהולכל 

 מבית משאבי שדה
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 בית 

הבית הוא  מה זה בית? בית בשבילי זה המקום שלי, זה מקום שאני גר בו, המקום שאני ישן בו,

 המקום בו אני מרגיש הכי בטוח לחיות ולגדל את הילדים שלי. " ביתי הוא מבצרי".

נכון שבית עולה כסף, הרבה כסף, אבל כסף הוא לא העיקר. בית יותר חשוב. רוב החיים שלי גרתי 

בבית הזה. היו בו ימים טובים וטובים פחות. אך תמיד הוא היה הבית שלי. והנה ביום אחד מחליטים 

יוך דירות, ואז מתברר לי שלפי דעתם של חלק מהחברים שגרים בזוגיות, הבית שלי הוא לעשות ש

כבר לא הבית שלי. הבית שלי הופך להיות כסף, הרבה כסף, כפי שנאמר בישיבת המזכירות. שם 

 טוענים שאם אני רוצה את הבית שלי, את כולו, אני דורש משהו שלא מגיע לי.

בטיחים את הבית שגרים בו לעצמם, רוצים לשים יד גם על חלק חברים שגרים בזוגיות, אחרי שמ

 . ואחר כך אומרים שאני מבקש משהו שלא מגיע לי. כסף, הרבה כסף.שלימהבית 

בית? עכשיו אנחנו בתהליך של הרחבת דירות. מוסיפים חלק חדש  ½בנוסף לזה: מה המשמעות של 

ייר להשקיע לא מעט כספים כדי להתאים לבית ובחלק הישן לא נוגעים. החלטה זאת מחייבת את הד

את החלק הישן לחדש. אם יש לי שותף לבית, האם הוא משקיע יחד איתי? וכשניתנת לי האפשרות 

אני צריך גם לשלם שוב על מה שכבר השקעתי? על זה נאמר לי:  ,שלא שלי היום ,לקנות את החלק

שנה בזמן  30לחיות כמו לפני  "אז אל תשקיע!" "אל תרחיב".  זאת אומרת: אתה הבודד תמשיך

 . אתה לא נשוי, תקבל עונש!!!21-שאנחנו הזוגות מתקדמים למאה ה

 לכן אני מציע לשנות את הצעת החלוקה בשיוך הדירות.

 

 ההצעה:

 (  לחלק את הבתים לפי בתי אב. 1

 מהבית שהמשפחה  מתגוררת בו, בכפוף לוותק צבור. 100%( לכל בית אב בקיבוץ מגיע עד 2

 אבא, אמא, ילדים, בודד, רווק או גרוש. הגדרת בית אב:( 3

 ( כל אדם יכול להיות שייך לבית אב אחד בלבד!!4

מהוותק שצברו עד לרגע הפרידה ובהמשך כל הוותק. זאת אומרת   50( לזוגות שנפרדו מחשיבים 5

 שבני הזוג מתחלקים בוותק כשהם נפרדים.

גרושים( מחליטים לעבור להתגורר יחד, יהיה עליהם לוותר על (  אם חברי משק בודדים )רווקים או 6

 זכות בבית אחד.

 בקבלת הצעת שיוך זאת אני רואה שיעשה צדק עם כולם, כולל אנשים במצבי.

 חיים לובנטל                                                          
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נוסעים נכבדים,

ירות במהלך חגי תשרי:לנוחיותכם פירוט אופן הפעלת קווי הש

ראש השנה:

, ערב ראש השנה, יופעלו הקווים במתכונת של יום שישי.2.10.16-ביום ראשון ה

 , א' ראש השנה, לא יופעלו קווי השירות.3.10.16-ביום שני ה

, מוצאי ראש השנה, יופעלו הקווים במתכונת של מוצאי שבת.4.10.16-ביום שלישי ה

 יופעלו הקווים במתכונת של יום ראשון., 5.10.16-ביום רביעי ה

 יום כיפור:

, ערב יום כיפור, יופעלו הקווים במתכונת מצומצמת, מודיעין 11.10.16-ביום שלישי ה

 האתר יעודכן בסמוך למועד השינויים.

, מוצאי יום כיפור, יופעלו הקווים במתכונת מצומצמת, מודיעין 12.10.16 -ביום רביעי ה

 למועד השינויים.האתר יעודכן בסמוך 

 סוכות:

 , ערב סוכות, יופעלו הקווים במתכונת של יום שישי.16.10.16-ביום ראשון ה

 , מוצאי סוכות, יופעלו הקווים במתכונת של מוצאי שבת.16.10.16-ביום שני ה

 , יופעלו הקווים במתכונת של יום ראשון.18.10.16-ביום שלישי ה

 ה, יופעלו הקווים במתכונת של יום שישי., ערב שמחת תור23.10.16-ביום ראשון ה

 , מוצאי שמחת תורה, יופעלו הקווים במתכונת של מוצאי שבת.24.10.16-ביום שני ה

 , אסרו חג, יופעלו הקווים במתכונת של יום ראשון.25.10.16-ביום שלישי ה

 מטרופולין מאחלת לכל נוסעיה שנה טובה ובטוחה!

 בברכה,

 דורין דרור

 

 

 

 קוברסקידודי 

 ,ברוך שובך הביתה מהצבא     

 .והצלחה באזרחי לשיחרור ברכותשפע    

 בית משאבי שדה
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 מהנעשה בבריאות וברווחה

 העניינים כרגיל, ידי הצוות מלאות בעבודה מתינוק ועד קשיש  :במרפאת משאבי שדה

ומשתדלים לתת מענה מקצועי ונעים לכולם. בשל העבודה הרבה הנדרשת בנוסף לשעות 

הקבלה, אנו חוזרים ומבקשים את כולם להגיע בשעות הפתיחה בלבד. בנוסף, מי שנרשם 

מקרה של ביטול, כדי לאפשר לפגישה עם הרופא/ה, מתבקש לבוא בזמן ולהודיע למזכירה ב

 למטופל אחר לקבל את התור.

  בפרוץ החגים הבאים עלינו לטובה ברצוננו להזכיר כי במקרה ויש צורך, בשעות בהן

בבאר שבע  טלפון ONE המרפאה סגורה, לפנות לשר"פ , או למרפאת בריאותא במרכז 

9579 * 

 :בנושא טיפול שטח "התרחבנו" בשל הצטרפותה של רותם כהן לצוות, זאת בנוסף  ברווחה

ופרידה שמטפלת בנושאי   בהתנדבות לעפרה דייגי המבקרת מספר חברות באופן קבוע

העובדים הזרים. בנוסף על כך ישנן חברות  וחברים אשר מבקרים חברים ומיידעים אותי 

ווה שחברים/ות נוספים יצטרפו למעגל ובכך על צרכים שונים העולים. תודה לכולם ובתק

 חבר/ה המעוניין בביקורי בית , מתבקש לפנות אלי נוכל להפיג, ולו במעט, את הבדידות...

 "רונית בן טל ופרידה ענבר אחראיות על הפעילויות המבורכות, במועדון "מופת :

הללו. הגיוון המתקיימות מדי שבוע. זה המקום להזמין את כל המעוניינים למפגשים 

בנושאי המפגשים גדול והחברים שמגיעים נהנים...אז ראו עצמכם מוזמנים למפגש וכיבוד 

 ומובטחת לכם הנאה.

 בתכנית , לאחר החגים, לפתוח את המועדון  פעמיים בשבוע בשעות הבוקר, פרטים בהמשך.

 ם לבנים החוברת המתארת את מגוון שרותי הבריאות הניתנים לחבר וכן ג -  סל הבריאות

מטרתה של חוברת זו היא מתן  נמצאת בשלבי הגהה אחרונים ותחולק בקרוב לחברים.

שקיפות באשר לשירותים הניתנים לחבר בכל הקשור לבריאות. אנו מקווים שתעשו בה 

 שימוש ותעזרו בה.

 צוות הבריאות מאחל לכולנו שנה טובה, הרבה בריאות, שמחה ונחת

 יהודית אלישע

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שירי לנישואיך עם בח"ל יובלמזל טוב 

 ברכות לסבא וסבתא רמי וגליה 

 להורים ערן וענת 

 כל משפחת שי המורחבתלו

 מבית משאבי שדה
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 אל חברי ועדת קליטה

 הממשיכים והחדשים ברצוני לברך את כל חברי הוועדה שנבחרו,

 אן דהןמאור, ציפי זריז, פרידה ענבר, ענת 

 יוחאי גולדמן, נטע דוידזון,  לבי ניצן,יס

)קלעי(, רפי אסא, אייזן נציגי הבנים: הדס 

 ולדסמן(  גיובל סוריה )

 נעשה ונצליחבברכת 

אני רוצה לאחל לנו שנה של עבודה קשה, שנה שבה הקליטה תצא 

 לפועל ושכל המועמדים יהיו חלק מאיתנו כחברי משאבי שדה. 

 שנגדל ונפרח.ההצלחה שלנו היא ההצלחה של משאבי שדה, 

 מאחל

 אלי אלישע
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 –מסיפורי הארכיון 

 הפרזיטים / חיים חפר

יתכן והכותרת שנתן חיים חפר אינה מתאימה אך התוכן מתאים מאד לימים אלו. לו היה ניתן היינו 

שולחות את השיר למר משה כחלון אשר לא די לנו מכל המקטרגים כמו "הקשת המזרחית" הרי 

שנוסף גם הוא על שונאינו ומנסה לסחוט אותנו ולהציק לנו, אז לעידוד החלטנו להכניס בעלון את 

 שנה(. 44)לפני  14.1.1972 –ב  509ר הזה שפורסם בעלון מס' השי

 בברכת שנה טובה לכולנו,        

 כרמלה, זהבה ואביגיל )צוות הארכיון(       

"מדי פעם בפעם, כאשר הארץ שוקטת ואורות השלווה נוצצים / כאשר לא יורים ולא הורגים ולא 

טפל בקיבוצים / והדבר הזה הוא מובן בהחלט / כי מפציצים / קמים כמה אנשים חרוצים / ומתחילים ל

בתקופה אשר בה בארץ מכים זה על זה על חטא / ואיש על חזה רעהו "אשמת. בגדת" חובט / מדוע 

פתאום הקיבוץ מן הקליניקה הזאת ישתמט ? / מלבד זאת והפעם ברצינות / מותר בהחלט לאנשי 

ות ו"למלאת כך וכך שנה" / אלא גם לבדוק הטלויזיה והעיתונות / לבוא לקיבוץ, לא רק לחגיג

ולהעביר ביקורת על התופעה הזו המיוחדת במינה / ולראות האם הקיבוץ הוא אותו קיבוץ ומה נשתנה 

/ והאם מה שהאבות זרעו בדמעה הבנים באמת קוצרים ברינה / ולא נורא, אם יהודי, בערב גשם, 

שהקיבוץ מתלבט ב/ ולא צריך לקפוץ מיד על כשלא מתחשק לו לצאת / יקרא מאמר המסביר ומפרט / 

איזה קיבוצניק לא מתלבט מדי פעם ? / והאם אפשר היה להגשים  –הכותב בכעס ובזעם / כי בינינו 

את ההתיישבות וההגנה והעליות / לולא אותן אסיפות כלליות / המלאות וידויים ושיחות ובירורים 

ת, אך מי שעיניו בראשו, מיד תופס / שזה רק מוכיח והתלבטויות / אז נכון, היום ההתלבטות היא אחר

 עד כמה הקיבוץ הוא גוף חי ותוסס.

כל זה יפה ודומני שאין על כך בכלל ויכוח / אבל הנה בטלויזיה, בא פתאום איזה נ.. נפוח / ויעש רוח / 

/  ושוב, כמו שקורה לפעמים, קמה כל הארץ כולה / ומתחילה להרביץ בו את כל הציונות מההתחלה

באמת , חברים, על מי ועל מה ? / אתם חושבים שזה שווה את המהומה ? / אבל, מילא, אם אתם 

חושבים כך, אז בשמחה גדולה / אקום גם אנוכי ואוסיף מילה / כאחד הפרזיטים העירוניים דווקא, 

ם המתקיימים / מהמגבית והקרנות ומהלוואות  ותשלומים / ואשר יודע עכשיו, לאחר בדיקת מאזני

 מושלמת / כי המדינה, מבחינה פיננסית, בעצם לא משתלמת .

אולי גם אני אוסיף מילה חברים / כי הנה, בעיר שמעתי אנשים המספרים / שלוותיקים אצלכם יש  

כבר שיכון של כמעט שני חדרים / ושלמעשה הקיבוצניקים הולכים ומתעשרים / וזה חבל, לא שאנו 

 / אבל כל כך אהבנו לראות אתכם מייבשים ביצות, מקנאים בכם שאתם רואים קצת נחת 

 ...המשך.
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 עובדים בטוריה, מתים בקדחת / באמת, איך העזתם את הרומנטיקה היפה הזו מאיתנו לקחת ? 

אולי גם אני אוסיף מילה רצינית ואומר / כי בימי חיי האנושות בתולדות זמן עבר, עוד לא היה ניסיון 

על המתוק שבו והמר / ואין פלא שהנוער בעולם, הסקרן  כל כך מופלא ומוזר / כמו הקיבוץ והוויתו

 ישראל.-לדעת ושואל / ואת הפלא הזה מנסה לעכל / יודע שהתשובה היא קיבוץ

אולי גם אני אוסיף מילה ואסביר / וזה חשוב בהחלט לדור הצעיר / כי עוד בטרם קמה המדינה / 

ואל תשלחוני לשום מוסד / אם אומר, הייתם אתם ההתיישבות, העלייה וההגנה / ואל תרצחוני נפש 

שהמדינה התקיימה עשרים שנה בלי הכותל / אך לא הייתה יכולה להתקיים בלי הקיבוצים אפחלו 

 שבוע אחד.

 והייתי רוצה עוד להוסיף עוד מילה / אבל חבל על כל מילה על אוזן ערלה".

 חפרחיים 

 
 

ראש , שלום לך אותנואחרון המוהיקנים אמר שלום ועזב  –זהו נגמרה תקופה בישראל 

אני לפחות, שמחה בשבילך שמתת  , ז"ל שמעון פרסהממשלה ונשיא מדינת ישראל לשעבר 

 כרך ברוך.לעבור תקופה ארוכה של סבל. יהי זבקלות ולא נאלצת 

 

מעניין מה יקרה השנה? הלואי שיהיה הרבה יותר טוב מהשנה .שנה חדשה מתחילה היום 

 קשה לראות כיצד מפסיקים אותו. הקודמת, בה הרוע התפרץ בעולם ו

 

 .אופן סידרו אותה מחדש יתה טעות בתכנון? בכלה ,מה? מה קרה שם  – בכניסה למשק הכיכר

 אבל סבלנות  ונראה את ההמשך.הסתיים עדיין לא 

 

 מועדון מופת

  הקול בראש.  סרט  אנימציה מיוחד ובכל זאת מהנה.  -הוקרן הסרט 

 יוצאים מזה....שחלקם מכורים  םערוח במדבר -לימור זיו על עבודתה ב 

  שמענו את עקיבא לונדון  על לוחות השנה: העברי , הנוצרי והמוסלמי.  עקיבא יודע

קריים.  וכיצד  כל לוח מנסה לשמור על הדברים ילהרצות  והתמקד   בהבדלים הע

 החשובים למשתמשיו.

  אםווייטנבשנה העל סיפרה משפחת פולישוק . 

  חג ראש השנה.קבלת 
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  הממלכה האחרונה  בהימאלייה.  עם תמונות וסרטי   -על  מוסטנגסיפר איתי שביט

 וידאו.

 .שיחה עם   שאול  אופק )אבא של חגית( על  הימים הנוראים . כרגיל הרצאה מעניינת 

 

המחירים של בסיס רמון כמו בשנים האחרונות,  רק התקיים בפותחים שנה ברמת הנגב  

וההפעלות לילדים היו פחות  האוכל עולים ולא כמו בעבר, על רמת ההופעות מקומיות יש ויכוח

 .של גידי  גוב  ה מהנהופעיתה הה. בסוף מרשימות

 

ענבר שגרה בעבר זה התחיל בארוחה קלה ונחמדה ולאחר מכן  שבת  מפגש נשים. -במוצאי 

שעתיםשלא הצליחה למצוא מקום מסויים, כאן בקיבוץ סיפרה כיצד בטיול בנפאל לאחר 

התיישבה לנוח ופתאם היה לה ממש ברור איך מגיעים למקום ואכן לאחר הליכה בסימטאות 

הגיעה בקלות למקום. בהמשך הלכה לבדוק מדוע זה קרה ודרך כך  הגיעה ללמוד תקשור 

לבחור קלף ולהתחיל לטפל ברייקי ובעזרת קלפים באנשים. במפגש היא נתנה תחילה לכ אחת 

תמונה היה מצורף קטע  שבו מקלפי חוכמת נשים בהם מופיעות נשים חכמות מהתנך ולכל 

הסבר ושאלה. היה מעניין לראות איך חלק ממש נהנו או ממש זה התייחס למשהו שרצו עליו 

 תשובה וחלק ממש לא התחברו לקלף. 

רה שכל אחת תוכל טיציה של רבע שעה עם דמיון מודרך כשהמטיבשלב השני היא עשתה מד

 להפגש את המדריך האישי שלה שיוכל לעזור לה בבחירת ההדרך.

 היה מעניין אך לא כל כך הצליח לרובנו.

 

הכיסאות בצבע  –איך אפשר שלא להזכיר את המהפך בחדר אוכל -מזל טוב וכן התחדשנו 

אפור כהה והשולחנות שהגיעו רק השבוע נראים יפה מאד וכבר מבטיחים לנו שבגלל יופים  של 

חזיקו מעמד לפחות כמו ירק ש  -השולחנות לא ישימו מפות במהלך השבוע. השולחנות יפים

 .קודמיהם 

 

 .משופץ הילדות עם המעבר לבית המחודש והענבל ו ,ברכות לאמיר

 

מזבלים ומחליפים ,ד במרץ על שיחזור הדשאים במקורות, הופכים את האדמה צוות הנוי עוב

 צנרת.  

 שנה טובה לכל בית משאבי שדה

 שנדע להוציא את הטוב שבנו

 ולהתקדם גם ליעדים חדשים

 בשילוב מוצלח של הישן והחדש


