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 -ספר לימוד החשבון-/ יהודה עמיחי

ֵסֶפר ִלּמּוד  ֵאָלה בְׁ בֹוןֲאִני זֹוֵכר שְׁ  ,ַהֶחשְׁ

 ַעל ַרֶכֶבת ֶשּיֹוֵצאת ִמָּמקֹום ֶאָחד וְַׁרֶכֶבת ַאֶחֶרת

 ?ָמַתי ִיָפגְׁשּו. ֶשּיֹוֵצאת ִמָּמקֹום ַאֵחר

ֶרה ַכֲאֶשר ִיָפגְׁשּו  ,וְַׁאף ֶאָחד לֹא ָשַאל ָמה ִיקְׁ

ַנגְׁ  ִנָּיה וְׁאּוַלי ִיתְׁ ֵני ַהשְׁ  .שּוִאם ַיַעצְׁרּו אֹו ַיַעבְׁרּו ַאַחת ַעל פְׁ

ֵאָלה ַעל ִאיש ֶשּיֹוֵצא ִמָּמקֹום ֶאָחד  וְׁלֹא ָהיְָׁתה שְׁ

 ָמַתי ִיָפגְׁשּו. וְִׁאָשה ֶשּיֹוֵצאת ִמָּמקֹום ַאֵחר

 ?וְַׁהִאם ִבכְָׁלל ִיָפגְׁשּו ּולְַׁכָּמה זְַׁמן ִיָפגְׁשּו

בֹון  ַעכְָׁשו ִהַגעְִׁתי. ּוִבדְַׁבר ֵסֶפר ִלּמּוד ַהֶחשְׁ

רֹונֹותֶאל ָהַעּמּוִדי  .ם ָהַאֲחרֹוִנים ֶשָבֶהם רְִׁשיַמת ַהִפתְׁ

ַתֵּמש ָבֶהם ַתֵכל ָבֶהם ּולְִׁהשְׁ  .וְָׁאז ָהָיה ָאסּור לְִׁהסְׁ

 ַעכְָׁשו ֲאִני בֹוֵדק. ַעכְָׁשו ֻמָתר

ִתי ּוַבֶּמה ָטִעיִתי  ַבֶּמה ָצַדקְׁ

 .ָאֵמן. וְׁיֹוֵדַע ֶמה ָעִשיִתי ָנכֹון ּוָמה לֹא ָעִשיִתי
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 :מה בעלון

   1117711.72 35' סיכום ישיבת מזכירות מס

 ענת מאור/ משולחן המזכירות

ערן מוסאי / ניצול משאביםו חזורמ   

  לולו טלמור/ שנה לטריאטלון .5

 עופרה דייגי/רשמים מסיור לימודי וחוויתי בתל אביב

 פלאפון-פוגעים באינטרנטהמידע בדבר אתרים ותכנים 

 ענת מאור/  21-ה הקיבוץחג לברכה סימבולית 

 רוע ספרותי במשאבי שדהיא -טעם החיים

 

 

 

 76-ה חג הקיבוץשנכתבה לברכה סימבולית 

 לילדים ולאורחים לבנים הנקלטים  ,משאבי שדה לחברות וחברי

 !את כולנו ביום חגו של הקיבוץ זכות היא לי לברך -כמזכירת הקיבוץ  ,רב שלום

ותורמים  ולשמחתי אני פוגשת אנשים הקשורים, אני נמצאת עמכם קרוב לשנה

 .ויופיה נופיה ,על ייחודה, משאבי שדה ואוהבים את ,לבית הקיבוצי שלנו

ולפנינו , החברה והכלכלה, החינוך שנות עשייה והישגים רבים בתחומי 76מאחורינו 

לקלוט את הבנות והבנים , נוילהעמיק את הרעות והחברות בינ ;אתגרים נוספים

 .למדינה ככל שידנו משגתולתרום 

  .לשלום וסולידריות בהתמדה ושנפעל, חג שמח לכולם

 מזכירת הקיבוץ ענת מאור
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 1117711.72,  35'  סיכום ישיבת מזכירות מס

 יעקב ענבר, בוריס גוזנברג: בהשתתפות. י נאמני קרן מילואים"נושאים שהועלו ע .1

 .החברים באופן אישיי "ע  - 0222-שהופקדה בשנות ה" קרן ילדים"פידיון  .א

נאמני קרן מילואים והמזכירות אישרו ומיידעים את כל ההורים שהקיבוץ הפקיד עבורם 

בגין המיסוי הצפוי ,  לפדות בהקדם את סכום הכסף שנצבר, 0222-קרן ילדים בשנות ה

לילד והוא  יכול להוות ₪  022 - 022 הסכום שנצבר לחברים הוא בסביבות. 1.....-כבר מ

בנוגע לקופת חסכון לכל ילד . )י המיסוי"אל תתנו לבנק לכרסם בו ע. יפים" דמי חנוכה"

 (.שהאוצר יזם זה עתה נדון בקרוב

קופות גמל וקרנות ההשתלמות , אישרור ההחלטה על חובת יידוע ומיצוי זכויות הפנסיה .ב

 : של עובדי חוץ בעבר ובהווה

עובדים בעבודת חוץ ומיצוי הפנסיה וקרנות ההשתלמות /ות שעבדו/חברים 02-מדובר בכ

לשמחתנו חלק חברים מקפיד . הוא גורם כלכלי רב משמעות להכנסות הקיבוץ, שלהם

הפנסיה וקרנות ההשתלמות לקיבוץ אך נותרו חברים שלמרות הפניות , להעביר את המידע

מעוניינים בתדרוך כיצד למצות את ה. )החוזרות ונשנות של הנהלת חשבונות טרם עשו כן

המזכירות נתנה (. הפנסיה וקרן ההשתלמות שלהם יכולים לפנות לנציגי קרן מילואים

והוחלט ליישם באופן קפדני את , גיבוי למשימה שהנהלת קרן המילואים לקחה על עצמה

ההחלטה שהעברת המידע ומיצוי הפנסיה וקרנות ההשתלמות הם תנאי לקבלת בונוסים 

 נא חסכו מאיתנו את הצורך לעסוק בהקפאת ההעברות, עובדי החוץ. חיים וקרן

 לעיין במסלקה של האוצר, בהסכמה, מתן אישור לקיבוץ  .ג

קופות , כידוע האוצר הפעיל מערכת לאיתור מידע לכל האזרחים אחרי מקורות הפנסיה

. הגמל וקרנות ההשתלמות שלהם כדי למנוע חובות אבודים של האזרחים בבנקים

עם זאת סוכם שהעברת האישור . מערכת יתרונות רבים הן לחברים עצמם והן לקיבוץל

מומלץ . ה תהיה רק בהסכמה ולא במחוייבות/לקיבוץ להכנס למערכת האישית של כל חבר

מאד לחברים לעשות זאת בחשבונם האישי והמעוניינים יוכלו להעזר באיתור המידע 

 .בנציגי קרן מילואים

  הכנת תקנון פנסיה .ד

כך שנשלים זאת  לפני שינוי , לאישור האסיפה 02.1קרן המילואים יכינו זאת במהלך 

 .הסטאטוס של הקיבוץ במסגרת מכלול התקנונים להבטחת זכויות החבר

 .י הכלבו"אשור חלוקת דוידנדים ע .2

 .₪  22,222.-ברווח נאה של כ 02.2חודשים של  9לשמחתנו הכלבו סיים 

מהרווחים של כל השנה כהחזר  22% בו להועידלוהמזכירות תומכת בהמלצת הכ

ות לחזור /ועודד חברים -בקיבוצים שנקטו מהלך זה . ות המשתמשים בכלבו/לחברים

 .ולקנות בכלבו של הקיבוץ
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 ...המשך

 ; א"ת לניהול מש/עדכון על איתור מועמד .3

ולאחר מכן יהיו , מוני ויפתח, ילנה, הראיונות מתקיימים השבוע בהשתתפות ענת

ות המועדפים יובאו להכרעת /לאחר התהליך המועמדים. נים הגרפולוגייםהמבח

 .המזכירות והקיבוץ

                                                  ות/ות ובנים/יזמויות עיסקיות של חברים .4

אנו רואים זאת בחיוב . ות/לחברים ולבנים, המטרה היא הגדלת פרנסה באחראיות אישית

סוכם שפתיחת מסלול זה תהיה במסגרת ההסדרים . ליזמים והן לקיבוץכמובן הן 

ת יישא בהוצאות רישיון העסק והארנונה /י והיזם"העסק יפעל לפי נוהלי רמ. א :הבאים

לתת זכות ראשונים לבעלי המקצוע בקיבוץ להגיש את הצעותיהם . ב(. בנים תושבים)

חיוני לטפח שיתוף פעולה בין (. ניםורצוי שגם החברים יפנו אליהם ראשו)לענפי הקיבוץ 

התיאום וההסדרים על מיקום העסק והקשר עם . ג. בעלי המקצוע בקיבוץ לבין היזמים

 י יעשו עם רכז המשק מוני"רמ

 (. או ארועים אחרים) הערכות עתידית לקליטת מפוני השריפות .5

גת האוצר התחלנו להערך בעניין לאור פניית המועצה והתנועה אך הנושא בוטל בגין דא

אנו רואים את עצמנו מגויסים לכך גם בעתיד במסגרת הסדרים שיקבעו . לשכנם במלונות

 .  י המועצה והמדינה"ע

 משולחן המזכירות

  0202מכרזים לתפקידים לקראת  

באופן כללי אנו רואים בחיוב רב את המשכיות כל יושבי ראש הועדות וחברי , כאמור

כמובן שיש צורך להשלים את התפקידים הלא   עם זאת. 02.1הועדות בתפקידם גם ב

מחסנים ותרבות , ר ועדת דיור"השבוע פורסמו המכרזים על לוח המודעות ליו. מאוישים

ת /נציגי ציבור להנהלה הכלכלית ודובר  0ל  ;ת ציבור למזכירות/לנציג  ;ש"לרב ;הדיור

כמו . ואנו מקווים להיענות טובה 0./02המכרזים הם עד (. פ המלצת המועצה"ע)לקיבוץ 

 .ת לרכז את הציוד ומתקנים שלועדת התרבות והחגים /אנו מעוניינים במתנדב, כן

 , תודה לאומני הקיבוץ 

ת האומנות במשרד של מזכירות  לשמחתי רוב אומני הקיבוץ תרמו מפרי יצירתם לפינ

 ,  י'חנה גרג, דוד מנדל, דליה וולקן, אריאל אלקרט: תודה גדולה לאומנים .הקיבוץ 

ליפה על כן תודה ו .פושי פרייליך ולצלמים אמנון זיו ודובי קלעי, סטריקו , ל"טודי ז

ת ות מוזמנים לראו/החברים! נפלאה התוצאה .והביצוע לענבל שי על העיצובהיוזמה ו

 ( .אפשר לנצל זאת גם לשיחה על כוס קפה)ולהנות 

 ,שבת שלום                   

 מזכירת הקיבוץ – ענת מאור      
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 שנה לטריאטלון .5                       

ליחות צעף ו-הכדור, שנה חיפשתי אתגרים חדשים בספורט אחרי שקבוצות הכדורגל 02לפני 

יום אחד משך את תשומת ליבי הודעה קטנה בעיתון  .מהנוףכאן נעלמו הכנרת או ים סוף 

 ענפי  0שמכילה  ,טריאתלוןשמתארגנת באילת תחרות של ענף ספורט חדש שנקראת 

 שמחתי והחלטתי בו ברגע שאשתתף למרות  .שחיה אופניים וריצה: ספורט באותה תחרות

המליץ לי להפסיק לרוץ לגמרי בטענה שהגידים  והאורתופד ,שעברתי פציעה לא נעימה בברך

 ,שבועות לאחר מכן התייצבתי לזינוק באילת השלוש  !!!הוא המליץ ..אז. נעלמו מהברכיים

 .מאז אני בעסק .ראשון והצלחתי לסיים אותו בזמן סבירהאולימפי ה לטריאתלון

 2.שתתפים מגיל מ 222.עם  02-ה הטריאתלוןביום שישי שעבר חגגנו כל הקבוצה באילת את 

 .הגם שמזג האוויר היפה נתן ערך מוסף לעניין !חתיכת חווייה !02ועד גיל 

מקום בשיא האישי שלו ועלה לפודיום ההשתתפו מהמשק מישל שלכבוד האירוע שבר את 

 . מאיר וגאולה בשלשות ולולו בספרינט גם מקום שלישי ,השלישי באולימפי

ילדים נוער ," צבעי הקשת"יש לנו אחלה קבוצה מכול  .חברים מהקבוצה עלו לפודיום 2כ "סה

 .נחמד .בשנה הבאה אתחרה עם מספר זהה לגיל שלי !פרסבמ 22ובוגרים  

 שבת שלום   לולו                                                         

 

 

 

  

ברכות לכבוד הכניסה לבית הקבע 
 זון ידלנטע דו

 והילדים ניצן ואלון

 
 
 
 
 

 לורד ויובל בן חיים

 והילדים יובל הילי וליאור

 בית משאבי שדה  
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 מיחזור וניצול משאבים 

   ,לא לזרוק לאשפה שיש להם מוצרי חשמל מקולקלים  מבקש מאנשים  תי יהי 

 ,או לאנשים ומוסר אותם לקיבוצימר  מכשיריםאת ה אני מתקן  .אלא למסור לי

 .בית ראשון במולדת האנשים בכמו  ,שזה מקרוב הגיעו

 . כמו כן הנני מעביר גרוטאות רבות לחצר גני הילדים

 .מוזמנים לבוא ולראות  לטובת הילדים הנכם את עץ הנדנדה שדרגתי

 קוניםילעזור בתבשמחה לבוא ואני מוכן 

 . 2222900109 פוןפלא 

 ערן מוסאיתודה  

 

 שימו לב 

 שעות הפתיחה של הכולבו השתנו

 ובשישי ושבת ללא שינויבערב  ..:70-..:0 בימי ראשון עד חמישי 

 ברכות למתגייסים החדשים

 בן זילברשטיין

 יערה עובדיה

 רוני גולדמן

 שיהיה לכם שירות קל ושיעבור בשלום

 

 ברכות למשתחררת

 יובל בוחבוט

 באזרחות  בהצלחהו  

 בהצלחה לכולם

  ועדת בנים
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 בתל אביב רשמים מסיור לימודי וחוויתי

תל במזכירות ומרכזי ועדות לסיור לימודי וגיבוש  חברתי הביום חמישי שעבר יצאנו חברי 

 .אביב

בו מרכז העיר  ,כבר במהלך הנסיעה קיבלנו הרצאה מקיפה מענת מאור על תכנון ערים מודרני

וגם מרכז של כל )מרכז העיר . תרבות וחברה, כלכלה –מכיר את כל האלמנטים של החיים 

, מרכז בריאות, בנק: צריך להכיל את כל  המוסדות הנחוצים כמו( ונה וגם של הקיבוץשכ

אה יר", וכמובן בתי ספר גני ילדים ופארקים' בית קולנוע וכו, תיאטרון, ספריה, חנויות מזון

בנות בתי מגורים לא רק לעשירים אלא גם ימסביב צריכים לה. בילוי בשעות הפנאיל "ירוקה

הדגש הוא על אוכלוסיות מעורבות עם רחוב תוסס המלא באנשים . הבינוניברי השגה למעמד 

 .והמולת ילדים

המהווה , אביב-להסתכל על מרכז תל ופתחה לנו דרך אחרתמעניינת מאד  ההייתההרצאה 

 .דוגמא להתחדשות עירונית

ר "שהיה יו ,בתל אביב הגענו לבית תנועת הקיבוצים שם חיכו לנו קפה ועוגה ואלישע ינאי

 .ר מוטורולה העולמית"יוגן וטורולה בארץ במשך שנים רבות וסמ

כיצד בונים קבוצה של ( תוך כדי הבאת דוגמאות)אלישע ינאי ניהל אתנו דיאלוג והסביר לנו 

כיצד מכשירים אנשים מצוינים מלמטה ויוצרים  ;(כמו גם הקיבוץ)מצוינים להובלת מפעל 

 . חדשיםתה מעניינת מאד ונתנה לנו רעיונות ייההרצאה ה .תשתית של מובילים

. ומוזיאון מימין, אופרה, תיאטרון, וראינו דוגמא של מרכז נגיש( כל היום בהליכה)משם הלכנו 

 .ומשרדי ממשלה( עזריאלי)בית חולים משמאל מרכז קניות גדול 

. ורקבניו י, י ישראלי קיבוצניק לשעבר"שהוקם ע WE WORK""ביקרנו במוסד  חדש שנקרא 

למנף עסקים בכדי פגש אחד עם השני תוך שיח יזהו בית שנותן מקום לאנשי עסקים ויזמים לה

שוב ראינו ( סניפים 0בארץ ישנם כבר )הפרוייקט מקבל תאוצה בעולם ובארץ . קיימים וחדשים

 .י עולם העסקים הגדול"דוגמא של רעיון קיבוצי של עבודת צוות שאומץ ע

בנייני . ריאה ירוקה בלב העיר הינההריים ועברנו לסיור בשרונה שמשם הלכנו לאכול ארוחת צ

שמענו על ההיסטוריה של  .בתי קפה ומתקנים לילדים, שוק( עדיין לא ברי השגה)מגורים 

ששימש את התושבים שחיו כאן וסייעו בביסוס  ןראינו את היקב ומקום כבישת השמ, המקום

 .החקלאות והטכנולוגיה בארץ

 

וראינו את תל ( לא ברגל) 09-עלינו לקומה ה, הגענו למגדלי עזריאלינוספת לאחר הליכה קצרה 

קינחנו בקפה ובתצפית לילית על תל . מה שראינו עלביחד עם ענת   דנוו. אביב פרוסה לפנינו

 .חוויתי ומוסיף, היה יום מעניין .אביב וחזרנו הביתה לעת ערב

 .הסיורתודה רבה לענת ויפה שארגנו את 

ה דייגיעפר  
 



 8' עמ                                                   4122  דצמבר 9 ,ז"תשע  כסלו  'ט  ,4742 'מס מבין משאבים

 

 



 9' עמ                                                   4122  דצמבר 9 ,ז"תשע  כסלו  'ט  ,4742 'מס מבין משאבים

 

 



 21' עמ                                                   4122  דצמבר 9 ,ז"תשע  כסלו  'ט  ,4742 'מס מבין משאבים

 

 

ואצלנו  , יש מקומות שעברו את  מאה המילימטרים,  גשם זלעפות שבוע שעברבהיה  ארץבכל ה

  ..מ שלם אחד לא ירד"אפילו מ -פטוף אבק וקצת ט, רוחות

 

 !  מזל טוב !שנים לקיבוץ משאבי שדה 21. חגגנו את חג המשקבסוף השבוע 

לאחר  ,לקבלת שבת משותפת קקטוס בכפר הנופשביום שישי  אחר הצהריים התכנסנו  באולם 

 .בעבר מחגיגות  במשקרטונים  הוקרנו שני סומשחק בינגו נערך  ,הדלקת הנרות וקצת שירה

האסם היה ".  הטברנה בסנדלים"החלטורה   -להקת שירה בצוותא עם  ההייתאסם בבערב 

 תה נעימההיי הוהאווירמסודר בצורה מזמינה 

ו מספר רב של שולחנות משחק לגילאים הי, התקיים יום הילדבשבת בבוקר ברחבת הקהילה 

 . העוגה של חג המשקוכמובן  עשיר כיבודהיה  ,חילק ממתקיםהנוסטלגי  "פיל"ה, שונים

 

בה הוסבר כיצד לזהות את סימני הרצאה חשובה  להורים  פ "במובתחילת השבוע התקיימה 

ספר הבשור שענו הרוע היו גם נציגים מבית יבא .מתי להתחיל לדאוג ואיך להגיב ,המצוקה

  .מההורים המודאגיםשאלות קשות 

 

 במועדון מופת

 בוצי מרביבים סיפר  על מאות אתרים עתיקים  באזור  . 

 פעם  בשבועיים מתקיים  חוג לספרות בניהולה של  טובהלה  , 

 זיכרון בהדרכת בתיה מקיבוץ חצריםהושימור שיפור ל ה סדנההחל 

 היה . מתמודדת נפשית  מול  מניה דפרסיה -במועדון היה סיפורה של הילה כהן ' יום ב

קשה לשמוע אך עם ההרצאה הלכה  וגברה  ההערכה למרצה  ולמאבק הפנימי  

 .והחיצוני שלה

 

 ...העבריתהגיעה קבוצה  חדשה  והם מתחילים להכיר את " במולדתבית ראשון "ל

 

משאבי שדהלבית  שבת שלום ומבורך  


