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 מה בעלון:

 הזמנה לחג המשק ויום הילד

 מהארכיון והפעם לא מהעלון... 

 / ענת מאורמשולחן המזכירותו סיכומי ישיבות מזכירות

 מחשבות על שנה בתרבות/ רונית בן טל

 דוח רכב/ לולו טלמור 

 מפגש "יש מוצא"

 אלישע  בשביל

 כן הופתעתי/ משולם סיקרון

 סיקרון ונגה פרסי/ משולם מהנעשה ביישובנו
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 מהארכיון והפעם לא מהעלון... 

 שנה במדבר" 40אלא קטעים מהחוברת "

 ראשית ואחרית הדבר

משום  –"מדוע מדגישים אנו את הבנים בפרט, כאשר הדברים טובים ונכונים לכל אחד ואחת ? 

והסכמה עם צדקת הדרך. אפשר מעין אישור  שהבנים מסמלים המשכיות אורגנית וטבעית,

 אמנם לקיים קיבוץ על ידי הזרמה מתמדת של כוחות מבחוץ, אך אין זה דומה לקיבוץ שבניו,

נכדיו וניניו, אשר גודלו והתחנכו בו, הם גם ממשיכיו, בחינת חי הנושא את עצמו. מכאן היחס 

 ליחה.עם חברי הגרעינים, שגם אני נמנה עליהם, הס המיוחד להישארות הבנים. 

שנה אחורה ולנסות להשוות את הדילמות שעמדו בפני כאשר הכרעתי ללכת  40תרשו לי לחזור 

לקיבוץ, עם אלה העומדות בפניכם כיום. האווירה ששררה בארץ אחרי מלחמת השחרור 

הייתה אוהדת להתיישבות. אין ספק שאווירה זו עזרה להחליט ללכת להגשמה, פרי שבע שנות 

. אפשר לומר שהיציאה להכשרה ולקיבוץ הייתה כמעט סטיכית עם הזרם, חינוך בנוער העובד

בחינת "נעשה ונשמע", אלא שבמוקדם או במאוחר, ובעיקר בעיתות משבר, הגיעו הרגעים 

שאין להימלט מהם, בהם כל אחד עושה את חשבון הנפש שלו. נוכחתי שקודם כל עלי 

 שלוש שאלות יסוד:-להתייחס לשתיים

וותר על רמת חיים ונוחיות אישית למען מטרה או אידיאל כלשהוא ? באיזו האם אני מוכן ל

צורה תרומתי לחברה תהיה מירבית ? מה החשיבות שאני מייחס לחיים בחברה צודקת ככל 

 האפשר ?

משעניתי לעצמי על השאלות האלה ידעתי שהקיבוץ מתאים למאווי וציפיותי האישיים. עם כל 

 שותף לדון ולהיכנס יותר לפרטים".אלה שמרגישים כך, יש בסיס מ

יום, ולכל אחד לחוד, להרים את הראש -"ועתה פונה אני לציבור כולו, הטרוד בטרדות היום

 500ישוב בן  –שנה  40מדי פעם ולהסתכל אחורה בסיפוק ובגאווה על ההישגים שלנו במשך 

, חי בתוך גן נפש, שקם בנגב השומם עדיין, סולל דרך להתיישבות צעירה שבאה בעקבותיו

מטופח לתפארת, ומפרנס עצמו בכבוד, בעבודה עצמית, תוך מילוי משימות לאומיות בחברה 

 שיוויונית וצודקת, בחיים עם משמעות.

מי יתן ויעמוד לנו הכוח שלא לרוץ אחרי עגל הזהב ולהידמות לסביבתנו, לבל נאבד את ייחודנו 

טות, בצניעות, בעבודה ללא ניצול הזולת הקיבוצי, אלא נראה את היופי והטעם של חיינו בפש

 ובתרבות חיינו.

ולבסוף, אני מאחל לכל מי שחי במשאבי שדה שירגיש גאוות יחידה, מעורבות אישית, שייכות 

 "משאבי שדה שלי".ואהבה למקום, עד כדי לאמצו אל ליבו וללחוש : 
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 סיכומי ישיבות מזכירות

 16.11.2016מיום   51/16ישיבת מזכירות מס' 

 נושא אישי .1

 הערכות לבניית השכונה החדשה לחברי הקיבוץ .2

מייצגים את הזכאים לדירת קבע. -משתתפים: פרלה זרזינסקי, שילה עובדיה   

מתחילה הבניה, ונוקטים בצעדים  2018הרקע: הסיכום בתחזית ההרחבות היה שבשנת 

יתה להתחיל גם את הבניה ימכינים של התכנון והעתקת  קו המים. פניית הדיירים ה

.2017עצמה בשנת   

, )פנסיה, 2012-ישום היעדים מי, ובהתחשב ב2017סיכום: לקראת תוכנית ההשקעות 

הרחבות דיור, קרן חיים, ביטוחים( ובמקורות התקציביים נתייחס גם לפניה זו של 

 הדיירים, תוך ניסיון למצוא לכך מענה.

 המזכירות והאסיפה(הקריטריונים לשיוך בתים )סיכום  .3

לאור תגובות החברים בעקבות הדף לאסיפה. הוחלט להביא לדיון פתוח את שתי העמדות 

 שהיו במזכירות:  

 . 50%ההצעה המקורית כל חבר  

 לתת תוספת מסויימת ליחידים. 

 שנים. 37מומלץ שגיל הגג לצבירת הותק יהיה  

חלוקות באסיפה  היו באסיפה התקיים דיון ער שנטלו בו חלק חברים רבים כשהדעות גם 

 בין שתי הגישות.

שאלות שאלו נהועלו שאלות ודעות לגבי סך שנות  צבירת הותק. כמו כן,   -לגבי הוותק 

ונמסרו הבהרות לגבי הקישור שיעשה בהמשך בין תקנון השיוך, הפרצלציה של המגרשים 

ב האישי לכל משפחה וחבר. )המשך הדיון ראה בסיכום ישיבת המזכירות וטבלת החישו

 הבאה(.

 

  20.11.2016מיום   52/16ישיבת מזכירות מס' 

 המשך הדיון לאור הדעות באסיפת החברים – הקריטריונים לשיוך הבתים .1

על מנת שנים,  35צבירת גג של לאור האסיפה הוחלט להמליץ על  - קריטריון הותק א.

שנה(. וכן,  44/40במידה נוספת לקראת אלה שחסר להם ותק )במקום תקרה של  ללכת

השנים הקרובות, עד להחלת שיוך  4-3כמובן שהחברים ימשיכו לצבור ותק במהלך 

 הבתים בפועל.

לאחר דיון נוסף מומלץ לתת תוספת לחד  קריטריונים בנושא המצב המשפחתי. ב.

ון להתייעץ עם עו"ד אחינועם זליגמן האם ניתן הוריות. לגבי שאר היחידים, מצאנו לנכ

בין גרושים  ;ליחידים )להבדיל בין גרושים לרווקים תדיפרנציאליולתת תוספות 

לאחר שההחלטות על הקריטריונים והסדר שיוך  ששניהם חיים פה ואחרים ועוד(.

המשך.... 
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(, 18.30 שעהב 7.12.2016)האסיפה מתוכננת ליום ד',  באסיפה ובקלפי, וריעבהבתים 

 נמשיך במהלכים הבאים;

 מתן אפשרות ליחידים לוותר על ההרחבה או חלק ממנה. ג. 

 במצב בו הבתים  שייכים לקיבוץ, ההרחבה הינה חלק מזכויות הקיבוץ. 

אם חבר/ה יחידים יכול לוותר על חלק מההרחבה  עם עו"ד זליגמן ץלהתייעסוכם 

 המתוכננת לו/לה ולהפחית בגין כך את סכום התשלום לשיוך.

 

 תכנון. תלוועדיואב אבריאל הגיש סקיצה ראשונה  –ד. הפרצלציה 

תכנון ובמזכירות, כל חבר יקבל את תכנון המגרש שלו, ללימוד,  תבוועדלאחר הדיונים 

 הארות והשגות.

  – והמגרשים צוות עבודה על החישוב הפרטני של שיוך הבתיםה. הקמת 

 ידרשו לכך לאחר אישור עקרונות השיוך והפרצלציה.ימש"א והמזכירות 

 : קליטת הבנים .2

לאחר שהתברר ששני המסלולים שבחנו כדי להקדים את קליטת הבנים, זה של חברות   

 כיםוהכרשהחסרונות לא נמצאו מתאימים לקידום )נמצא  -מותנית וזה של מועמדות 

. אם כן אנו ממשיכים בדרך של סוכם לחזור למתווה בו הלכנובהם עולים על היתרונות( 

: מחד השלמת שיוך הבתים והשיוך היצרני לקיבוץ בשני מסלולים מקביליםהתקדמות 

 יה לבנים/ות. יובמקביל מסלול הקליטה והבנ ;הוותיק 

שינוי התקנון בלבד )ולא שינוי אורחות  המשמעות היא שבסוף התהליך הקיבוץ יחליט על

על  קיבוץ מתחדשלסטאטוס של -( 2020-החיים בפועל, שהדיון בהם יתקיים כפי שהוחלט ב

, והן את קליטת הבנים בעצמאות כלכלית קהוותילחברי הקיבוץ  םהשיוכימנת לאפשר הן את 

שכונת ת יתחלת בנילה ציפייהתוך  2017חג המשק  - ריך רוב מיוחס(. תאריך יעד משוער)מצ

 .2018הבנים בראשית 

; סוכם שמטעם הקיבוץ ילווה את התכנון המפורט של שכונת הבנים עם ההכנות לבנייה 

והמועצה, שי זינדרמן, ומטעם הבנים/ות דניאל אלקיים )צ'יבוטרו(. את  ןהשיכומשרד 

אמור עבודת הצוות מרכזת שירה מור יוסף, מהנדסת המועצה. שלב התכנון  המפורט 

להקים מינהלת לשכונת הבנים/ות כשההרכב  םחודשים. באמצע הדרך, סוכ 6קחת כ ל

שלה יהיה מחצית חברי קיבוץ ומחצית מבין הבנים/ות, שיחליטו לבנות בשכונה 

 החדשה.

יהיה כאמור על ידי משרד השיכון והבנים/ות,  אך  -תקצוב תכנון הבנייה והתשתיות  

תקציב למימון ביניים )לביצוע התשתיות ולתכנון(.  , יוקצה2017בתוכנית השקעות של 

(, הקיבוץ יסייע בהחזר של 2020/22יעדיו )בסביבות  4וכן, לאחר שהקיבוץ ישלים את 

לכל בן/בת, על התשתיות )סכום מחצית מעלות התשתיות בעת ההחלטה על ₪  50,000

 הסיוע לבנים(.

 מזכירת הקיבוץ -ענת מאור                                       
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 משולחן המזכירות       

מרבית רכזי הוועדות והענפי העזר הגישו את  – 2017לתוכנית השקעות  בקשות 
  1.12.16אלה שטרם עשו כן, המועד האחרון להגשה הוא יום חמישי הבא,  פניותיהם.

 

מתקיים בשבוע הבא, ובו מפגש  – השתתפות בכנס הנהגות הקיבוצים במעלה החמישה 

עם מקבלי החלטות במדינה, ודיונים פנימיים חשובים. אורח הכבוד יהיה נשיא המדינה, 

 רובי ריבלין.

 

השתתפות בדיון במועצה על הפסקות החשמל התדירות שחלו בעת האחרונה.  

בהשתתפות האחראי האזורי מטעם חברת החשמל וכל צוות האזור. מטעמנו השתתפו 

רות ונשנות, י לייבוביץ וענת מאור. היישובים והמועצה התריעו כנגד התקלות שחוזיוס

 . נקווה שהדברים יוסדרו לקראת החורף.2012ים מ לאחר שהיה שיפור מסו

 

 השתתפות במאבק המועצה כנגד הגזירות לבטל את מעמד עיר עולים  

לטפל בריכוך החוק בכנסת  ד הוקאלוקחת חלק בצוות הפוליטי שהוקם  ענת מאור

 )לאחר שהבנו שאין סיכוי לבטל אותו או להוציאו מחוק ההסדרים(.

התביעות הקונקרטיות שהצגנו בועדת הכספים היון; לדחות את תחילת החוק לשנת 

(; לסייע ביצירת מקורות תעסוקה חלופיים; 4שנים )ולא רק ל  10; לפרוס אותו ל 2018

כפל פגיעה לרעה"; דהיינו, להביא "יטריונים, ולמנוע ב הפריפריה בקרלהתחשב במרכי

בחשבון את העובדה שמועצה אזורית רמת הנגב נתנה כבר בהסכמה, את הארנונה של 

 עיר הבהד"ים לירוחם וערים נוספות. נקווה שחלק מהתביעות תושגנה.

 

יתקיים ביום רביעי  -ענת מאור ושי זינדרמן עם הבנים/ות  ,מפגש של ועדת קליטה  

במועדון. כל הבנים מוזמנים לבוא, לשמוע, לשאול, להגיב  20.30בשעה  30.11הקרוב, 

 ולהיות שותפים.

 

 בהשתתפות  20.00 – 17.00יתקיים במועצה בימי ג', שעות קורס קיימות וסביבה.  

             ד"ר כילית וייל שפרן, אורלי גלאור והילה קפלן. חלק מהקרוס יוקדש לקידום פרויקטים           

 של משתתפי הקורס. חשובים נציגים שלנו!

 

! נאחל לכולנו חג נעים ומעצים, שיבטא את חג קיבוץ שמח

 ענת מאורבברכה,  החוסן, המאוויים והחברותא שלנו.
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 ח רכב"דו

 ברכב יותר נוח שנקנה מנכה עם קילומטראז נמוך. 29נכים הרכב החודש החלפנו את 

 בסידור יש לחץ לאחר שנאלצנו "לנדב" ובזה נסיים את רכישות השנה.החודש נרכוש עוד רכב 

שהיה צריך  36-נשאיר את הלכן  עד ינואר, כי רכבו הושבת.דיומין רכב לטובת דר' ויקטור 

יש לזכור  לחץ. כך שיהיה קצת פחות והרכב החדש שיכנס החודש  להימכר עד סוף השנה,

]עם הצטרפות  שמשרתים ציבור נהגים הולך וגודלשל המחשבים[  1מכוניות ]+ 15שבסידור יש 

וברור  נהגים משתמשים ]בלי הענפים[ 200-בני המשק לפני צבא[ .לפי מספר כפתורים יש כ

 שנצטרך לחשוב איך להסדיר את העניין בשנה הבאה.

בשבוע שעבר בשעות הלילה, נהג נרדם על ההגה בנסיעה, יצא בנס מהאירוע לאחר שגדר 

 עדה.והנהג יוזמן לבירור בו מזל גדול היה פה! נגרם רק נזק לרכב. הרכב. ההפרדה בלמה את

לבדוק את  להשתדל לא לנהוג לבד, מבקש מנהגים שנוהגים בלילות לשמור על ערנות,אני 

מוטב  לנוח קצת ולהתאושש. טחה,אם אתם עייפים אפשר לעצור בצד בבעצמכם בנהיגה. 

 בזהירות.סעו  לאבד רגע בחיים מאשר............!

 : יםוקנסות חדש עוד בענייני נסיעה

  נקודות חובה. 6ח+הורדת "ש 500-הנהג ייפרד מ -אי מתן זכות להולכי הרגל במעבר חציה 

 שימו לב! נקודות חובה. 10 - עקיפת קו הפרדה רצוף ל."כנ - מי שעוקף במעבר חציה

חוזרים בלילה ולא  בבוקר,נהגים מזמינים רכב עד למחרת  הבלאגן חוגג.-בענייני סידור

דבר שגורם למפח נפש  ד', 30אחרי  תשמשתחררויש יותר ויותר הזמנות   משחררים את הרכב!

 יש בני משק שנוסעים עם כפתור ההורים ועוד ועוד. לנהגים שמחכים בתור לנסיעה .

ועדת רכב הייתה מתרוקנת מהחברים שלה מרוב  אם היינו צריכים לפעול לפי התקנון,

תמנע התעסקות סרק  ל המצב הזה,קצת התחשבות תקל בכ ,אז חברים קות בנושאים!!התעס

 תודה. ותחשבו על זה. וכו...

 :אני מגדיר את המצב כך בענייני התנהגות נהגים בתוך הרכבים אין חדש תחת השמיים!

שיסלחו לי אותם אנשים על  מהר מדי! "התפתחומהקוף אזי ישנם ש" התפתחאם האדם 

 בציבור שכן משאיר רכב נקי. האבל יש גם פגיע הפוגעת,ההגדרה 

 ן  על שיתוף הפעולה,תודה לורד וחס ,זהו

 ולכולם חג משק שמח ושבת שלום.

 לולו
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 מחשבות על  שנה בתרבות

 לחברים ולתושבים שלום.

בימים אלה מלאה שנה לכניסתי לתפקיד וברצוני לשתף אתכם במחשבותיי על השנה שעברה. 

נכנסתי עם הרבה מרץ, רצונות ורעיונות. אולי חלמתי וחשבתי שאנשים צמאים לתרבות 

ולמפגשים חברתיים, ושרוב הציבור מחכה שיהיו חגים שאפשר להתגאות בהם. אבל בפועל 

נתקלתי בלא מעט אדישות, השתתפות דלה ומעגל קטן יחסית של אנשים שנרתמים לעשיית 

 החגים והאירועים.

 תרבות והחגים צריכים להיות חלק מחיי הקהילה שאנו חיים בה. אני מאמינה שה

 המפגש החברתי סביב האירועים והחגים הוא גורם חשוב שבונה ומעצב את חיי הקהילה.

אני לא כותבת כדי להטיף, אבל מאוד קשה שיש הרגשה של חוסר חשק מצד הציבור. בשבילי 

יהיה אולי הכי קל לוותר או לבטל, לעשות משהו קטן ולסמן שקיימתי את האירוע, אבל אני 

 עוד מקווה שדברים ישתנו והאנשים יתרמו מזמנם בסך הכל לחג אחד בשנה.  

 שיבוצים לחגים.  טבלה עםמודעות הלוח אני תולה על 

 כרגע דחוף מאוד למצוא אנשים שיחזקו את הצוות לחנוכה... ונקווה לימים טובים יותר.

 שלכם רונית, רכזת תרבות וחגים.

 וכמובן, חג משק שמח !!!

 הופתעתיכן 
 

כשהייתי  בביקור  אצל רופאת העיניים במועצה  , ראיתי בחורה  המשרתת  במשמר הגבול,  

 מקלע. -היא הסתובבה עם אקדח וגם תת

 עם.-שאלתי אותה אם היא גרה במועצה. כן היא אמרה, אני גרה  במרחב

 אבל זה ישוב דתי?   זה בסדר היא אמרה.  -

 התברר לי שהצעירה הזו היא מפקדת התחנה שם.  מדהים חשבתי. אחר כך

 אמר לי מישהו  שהיא נשואה  ויש לה תשעה ילדים יותר מאוחר  

 תשעה ילדים!   ?נדהמתי , לצעירה הזו יש ילדים

 משולם סיקרון

 

 חוג ליוגה במשאבי שדה
 הצ'קרותמי שרוצה להתחזק, להתגמש, להזרים דם לכל הגוף וגם לפתוח את 

 20:00-21:30מוזמן להשתתף בחוג ליוגה שמתקיים כל יום חמישי בשעות 

 בחדר ההפעלה שבקיבוץ משאבי שדה.

 0522917353לפרטים ניתן לפנות לדנית בטלפון:
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 ''בשביל אלישע''

 טיול לזכרו של אלישע קולבקר ז"ל

 רכס ירוחם הלא מוכר: בורות מים  נרקיסים של נחל מסעד

 של קיבוץ משאבי שדה.  והחצר האחורית 

 קרוב אבל לא מטויל.  -לאזור קרוב ברמת הנגב טיול 3.12.2016שבת 

 ,נתחיל  באזור אגם ירוחם, נעלה על הרכס נבקר במספר בורות מים ונלך לכיוון נחל מסעד

 -נרד לנחל משאבים, משם פריחתם בדצמבר -מקבץ נרקיסים שאינו מוכרובו  ,היפה לכשעצמו

הוקירו ונהנו מחברתו במהלך  ,הכירושותיקי החוג עם משפחתו של אלישע יקירנו, וניפגש עם 

  הטיולים.

  המועצה שם נערוך טקס צנוע לזכרו.בניין גיל הזהב ממשאבי שדה נלך ברגל אל 

  .17:00-יסתיים בו 16:00 -ב ס יחל קהט

 מדרשת בן גוריון.  -המדריך:  אבשלום כהן

 ק"מ, דרגת קושי: בינונית.                      15-, אורך המסלול: כ15מפת סימון שבילים: מס' 

 ל' מים, נעלי הליכה, כובע ומזון לארוחת בוקר וצהרים.  3.5ציוד:  

 . 6:50-בתצא משאבי שדה מההסעה 

 אובאתר המועצה  12:00 בשעה  30.11.16עד ליום רביעי שימו לב! ההרשמה  ₪   70עלות: 

 .)לאחר תאריך זה ביטול ההרשמה מותנה באישור רפואי( 08-6564121 במחלקת הגבייה

  

 מפגש "יש מוצא"

 התמודדות וסיוע של הורים לילדיהם במצבי משבר. 

 במו"פ רמת נגב. 20:00בשעה  27.11.2016הנכם מוזמנים למפגש ביום ראשון בתאריך 

 :מיועד להורים בלבד יעסוק בנושאים הבאיםההמפגש 

 מצוקה. פיתוח שיח בונה חוסן. מתן כלים להתמודדות במצבי מצוקה ומשבר.איתור וסימני 

 יועבר ע"י מירב רחבי מדריכה ביח' להתמודדות במצבי לחץ וחירום ומניעת אובדנות בשפ"י.

 tahar@rng.org.ilמייל: בלהירשם ניתן  

 חה, מספר נייד ליצירת קשר ודואר אלקטרוני. אנא מלאו פרטים מלאים: שם ושם משפ

 

 

 משתתפים בצער משפחת שיזף ובית רביבים

 עומר שיזף ז"ל ,על מות הבן

 כרו ברוךיהי ז

 בית משאבי שדה                                             

mailto:tahar@rng.org.il
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 תרבות במועצה חודש דצמבר

 



 12עמ'                                                    2016 נובמבר  25 ,זתשע"  חשון  כ"ד  , 1721 מס' מבין משאבים

 

 

וליבנו כמובן איתם ועם   .עומר שיזף ז"לשכנינו בקיבוץ רביבים חוו אסון כבד עם פטירתו של 

 המשפחה הכואבת.

 

עלה לגבעה לנסות לתפוש את  היו רבים שניסו לראותו וחלקם גם– וזוהר הבטיחו לנו ירח גדול

עננות בשמיים לא ניתן היה לראות אותו האך בגלל  ואכן הוא עלה הרגע שהוא עולה לשמיים 

 .שנה 68עוד לפעם הבאה.. בכל יופיו ... נו מילא נחכה 

  

 - מופת מועדון

לורל  ,רלי צפלין'של צ סרטים אילמים מצחיקים מראשית המאה העשרים מועדוןהוקרנו ב

שלו פסנתר ונתן את הפרשנות ה שניגן במועדון עלבחור , במקום דיבורים היה והרדי ועוד..

היה  ,הדיבוריםללא  נות גםבשקט אפשר היה להשכך  ,חןהרבה קסם וב זאת עשהו סרטוניםל

 הקדמות לסרטים נתן אחיה של יולנד.ה, את מצחיק ומוצלח מאד

 

 הטמפרטורה  יורדת והקרירות מתגברת ורק גשמים עדיין חסרים.

 

מתי הפך עם ישראל מרועה צאן למגדל  חקלאות.  כרגיל  -ביום ב'  הרצה לנו עקיבא לונדון על 

 .היה טוב

 

כמובן שלפני כן קדמו  -וכן זה קרה ביום אחד ,שכונת מקורות חזרה להיות ירוקה סוף סוף

ואז הגיעו  תיחוח והחלקה של השטח.בהם הפיכת האדמה זיבולה  של אנשי הנוי, הכנות רבות

 כל הכבוד לאנשי הנוי שעמדו במשימה!!. אמיתי שטיחי הדשא והופ בתוך יום יש דשא

 

 שמח לכולםויום ילד  חג משקשבת שלום ו

 

 

 

 


