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  חן קליינמן /מסע

 ,נניח כי כדור הארץ שסע לגזרים וכל מעיו נשפכו

 .שהאנושות נגרסה וכל החי התפצפץ

 ?היכן היינו אז

 

 ,נניח כי השמש וכל לויניה נשלקו

 .נניח כי החלל קרס לכדי שכבת כפור של אבק כוכבים

 ?היכן היו השמים

 

 ,נניח כי כל אינסוף המספרים השלמים נפצו לרסיסים

 .ששמות העצם נטרלו משמם והעצמים גרמו

 ?היכן תלינו את בגדינו

 

 ,אלהים האחד, היחיד והאחיד נקרע עם היםנניח כי 

 .נניח כי הלוחות שברו והאותיות אתם

 ?למי פנינו

 

 ,נניח כי היאוש, הפחד והכעס דללו עד לכדי מים 

 .כי הדמעות כבו והענג רקן

 ?נומה שאל

 

 ,נניח כי כל ההנחות כמו איזוטופ התפרקו מעצמן

 .נניח כי האני נדף

 ?מה עשינו אז

 

 

 2017  ינואר 6◄ זתשע" טבת ח'◄ 2174◄מבין משאבים
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 מה בעלון:

 מוני מונין/ ... פה על קצה המזלגלהשנה הכלכלית שח

 סיכומי ישיבות מזכירות/ ענת מאור

 ר/ כרמלה אלוןחגיגות הסילבסט- מסיפורי הארכיון

 כנס ספרניות/ טובה אבריאל

 צביקה עובדיה /נושא שיוך דירות

 האזורית מועצהבהזמנה לפגישה בנושא הדור השלישי/ 

 עדכון בדבר ביטול רמת נגב כסיווג עיר עולים/ מועצה

 ם סיקרון ונגה פרסימהנעשה בישובנו/ משול
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 ... פה על קצה המזלגלהשנה הכלכלית שח

 עדיין לא סיכמנו את הנתונים. – 2016נתוני שנת 

חודשים והערכה לגבי שלושת החודשים האחרונים של השנה, ניתן לומר  9אבל לפי ביצוע 

 היתה שנה כלכלית מוצלחת. 2016ששנת 

 במשך תקופה.כמו כן, לקראת סוף השנה הבשילו מספר מהלכים כלכליים שהיו על הפרק 

 

המכירות בדומה לשנים האחרונות, תוך שמירה על אחוזי רווח נאים, לקראת סוף  – שגיב

 השנה לאחר משא ומתן שבע עליות וירידות.

ים שהינה חברת ההפצה של מוצרי אינסטלציה בתית, -בחברת פל שווה כניסת שגיב לשותפות

סיטונאים. העסקה ו מבוריותטיצירת תעשיות ומוצרים לגינה וחקלאות באמצעות רשתות, 

 עדיין דרושה את אישורו של הממונה להגבלים עסקיים.

 

מפוזר על ארבעה אזורים שונים דבר שמקשה מאד על התפעול השוטף, אך מאידך,  – גד"ש

 מאפשר מגוון של גידולים ובזמנים שונים.

סביב השנה שהסתימה טמנה בחובה ברוב הגידולים יבולים טובים ורמות מחירים שנעו 

 הממוצע הרב שנתי.

 

ניות סבלה בדומה לשנה הקודמת מהפסדים שנבעו מסיבות שותפות הצנו – שדות נגב

 רוסיה. ובגידול ההיצע בארץ. –שקשורות בשוק היצוא המרכזי 

אך לשמחתנו לקראת הרבעון האחרון של השנה השתנתה המגמה וישנן מספר פעולות שצמצמו 

פעולה בין מגדלים וכמו כן השוק הרוסי התחיל לחזור את היקף היצוא מהארץ. תוך שיתוף 

 לאיתנו.

מגמה חיובית זו נמצאת גם בימים אלו. וממשיכים לחזק ולשפר את שיתוף הפעולה והבנה עם 

 שאר מגדלי הצנוניות.

 

כפי שאנו רואים, גידול החוחובה בארץ הופך למרכזי יותר. מספר המגדלים  – חוחובה וואלי

שטחים שבהם נטעו חוחובה. מצב שיוכל להוביל לשימוש נרחב בשמן גדל. וכמו כן היקף ה

החוחובה ביותר תחומים בשוק התעשייתי. אך מאידך, יוכל להביא לעודף ביצוע  ולירידת 

 מחירים.

שיווק החוחובה שהחל ברבעון האחרון מבטא את רמות המחירים הסבירה שידענו בשנה 

 הקודמת.

 

 שנה בהיקף הפעילות שלו ובהיקף המכירות הן בתחום גדל ה – תיירות כפר הנופש משאבים
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 ...משך.ה

הלינה והן בתחום ההזנה וזאת בצורה ממשמעותית. תוך הגדלת הרווח ברבעון הראשון של 

שיוסב למרכז כנסים כדי לאפשר הגדלת יכולת השיווק השנה ישופץ מבנה האוקספורד 

 לתחומים נוספים.

 

 ממשיך לשמור על רמת פעילות גבוהה וטובה. – אולפן

 

 חקלאות בעלי חיים

שנה של תמורות בענף הלול. הסכמים שהיו בעבר הפסיקו להתקיים והשוק הפך לפתוח -לול

ויותר תחרותי. הענף שומר על איכויות  גידול טובות למעט, להקה שסבלה ממחלה בלול 

 הפיטום הישן.

 

נסות ולשפר את כמות החלב המיוצרת וזאת תוך העסקים כרגיל ממשיכים ל – רפת טללי שדה

 שיפורים בסככות הרפת ושמירה על בריאות העדר.

 יזמויות בפעילות העסקית מתנהלת בדומה לשנים קודמות.

 

דונם בחוות  552של  השבה-החודש דצמבר חתמנו עם המינהל על הסכם הפקעה – חוות ר"מ

 ר"מ וזאת לצורך הקמת שכונות ופארק בבאר שבע.

 , אנו אמורים לקבל את הכספים מעסקה זו.2017עון הראשון של השנת ברב

במקביל אנו בוחנים כציד לנצל את האופציה שניתנה לנו בחוזר, כמה אפשרויות לרכוש חלק 

ממגרשים ללא מכרז. וזאת על ידי מציאת קבלן או יזם שיהיה מעוניין לעשות שימוש באופציה 

 שניתנה.

 

ממניות נווה מדבר  74%אישר בית המשפט לנאמן שמינה למכור  בחודש אוקטובר – נווה מדבר

 6.5של החברה הכלכלית וסוכנות לידי חברה משפחתית שממרב עסקה ברומניה. תמורת 

 מש"ח ישמשו להחזר החובות.

 כמו כן הוחלט שמשאבי שדה תשאר בחברה.

 לידי המשפחה.י אופן העברת השליטה בשלב זה עדיין קיימת מחלוקת בין הנאמן לחברה לגב

 מחלוקת שאמורה להיפתר בימים אלה.

נווה מדבר סגור לקהל החל מנובמבר האחרון ובעם פתרון המחלוקת נכנס להשקעות הנדרשות 

 כדי להחזיר את האתר לפעילות.

 

העבודות להקמת שדה סולרי על אדמות הקיבוץ מתוכננות לחודש אפריל   – שדה סולרי

 הקרוב. 

 מוצלחת.ורמים במלאכה, שנה אזרחית תהתודות לכל העוסקים ו
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 מרכז משק –וני מ

 ישיבות מזכירות סיכומי
 

 25.12.2016 מיום   56/2016 סיכום ישיבת מזכירות 

 

 (1.2017לרבות בישיבה מיום  .עיבוד הצעת המזכירות בנוגע לקריטריונים לשיוך בתים ) .1

 ראה בהצעה לטפסי ההצבעה שמוגשת לאסיפה ב-4.1.2017

 

 לסטאטוס של בן קיבוץ בהסדר בנים –אישור המעבר של אדם נגר מאומנות .2

 . 18אדם, הנכד של חיים לובנטל, מסיים עתה את תקופת האומנות בהגיעו לגיל 

המזכירות אישרה את השתלבותו במסגרת הסדר בנים עם הזכויות של כל בן/בת קיבוץ.  

 נאחל לו המשך השתלבות מוצלחת.

 

 ואופן הטיפול במרקם החברתי  2017החזון והיעדים לשנת  .3

  2012המשך המתבקשות מהיעדים שנקבעו ב החזון והיעדים הם בעיקר משימות  .א

פורסמה  2017התוכנית של , והמזכירות תמשיך לטפל בהם. 2016ומהחזון ותוכנית 

. הוחלט להוסיף, כמידת האפשר, גם טיפול 2016בחוברת סיכום פעילות הועדות 

במשימות תרומה למדינה, על מנת לא להתמקד רק בנושאי פנים וצריכה. כל 

 .יון פתוח ואישור באסיפההמכלול יובא לד

 

המזכירות החליטה שיש להעדיף המשך התמקדות ביעדים שהצבנו לעצמנו ולפי  .ב

שעה, לדחות את הנושא של טיפול תהליכי בנושא של המרקם החברתי. עם זאת 

הנושא צריך להיות נר לרגלנו כל העת בהתנהלות החברתית ובתרבות השיח ויצירת 

 ההסכמות.

 .נושא אישי .4

 

  29.12.2016מיום  57/2016 ישיבת מזכירותסיכום 

 ווחי מימוש קרקעות חוות ר"מ יהיבט המיסוי מר .1

המזכירות אישרה את המלצת מוני, דניאל וצור להסדרים כספיים בנושא. באסיפת 

החברים הבאה נדון בחלוקת התקציב בין הקהילה/יצירת מקורות פרנסה וחלוקה 

 לחברים, ויימסר דוח תקציבי.

 

 

  1.1.2017מיום  1/2017ישיבת מזכירות  יכום ס
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 ע"פ חוק התכנון והבניה –בניות חריגות בקיבוץ   .1

 רמת נגב. בהשתתפות ועדת תכנון.האזורית יה במועצה יפקח הבנ ,דוד כהן -פותח

 וברור שנכנסנו לעידן חדש של     ;המזכירות וועדת תכנון למדו את הנושא ומורכבותו

 אכיפת חוק התכנון והבניה גם בקיבוצים. סוכם: 

ונקיים על כך אסיפה מיוחדת ופרסום  קרי החקיקהידף מידע עם עועדת תכנון תכין  .א

 בכתב של הדברים )מידע נרחב נמצא באינטרנט(.

הקיימות ויתקיים דיון  על  תעדכן את הצעת ההחלטה ומיפוי החריגותועדת תכנון  .ב

 ניה והקריטריונים הפנימיים שלנוע"פ חוק התכנון והבהקריטריונים לתוספות בניה 

 ודרכי הטיפול בחריגות. נקיים דיון במזכירות ובאסיפה.

כל את החברים ואת מזכירות הקיבוץ ואין לנו  החוק מחייבמיותר לציין, שבכל מקרה  .ג

 בלהישמע להנחיות והחלטות פקח הבניה. מרחב של שיקול דעת

נדרשים כבר עתה )ללא קשר  -שמוסיפים  כל תוספת לביתם הובהר לנו, שהחברים/ות .ד

 . להגיש פניה מסודרת למועצה להסדרת הנושאלקיום הדיונים( 

 שונות .2

 משולחן המזכירות

 2017חוברת סיכום פעילות הועדות לתכנון  

 .30.12.2016החוברת חולקה לחברים בת.ד. לפני שבוע ב 

ולחברים שהגיבו והביעו שביעות רצון.  תודה לרכזי הועדות הרבים שהכינו את הדוחות

 כמובן שאנו פתוחים גם להשגות והמלצות לשיפור.

לשמחתנו לאחר שבועות רבים של בנית הכניסה לקיבוץ ותקלות טכניות  - שער הקיבוץ 

 השער תוקן ונסגר וחזר למלא את ייעודו המקורי. –ואלקטרוניות בשער 

שטיפל בנושא במסירות. תודה לחיים לובנטל    

אפריל השנה,  -עדיין מתעכבת. נקווה שהתוכניות תאושרנה עד מרץ – הבניה בהרחבות 

 והעבודה תכנס להילוך גבוה בביצוע.

תתקיים  -בנושא הקריטריונים  לשיוך הבתים )הצבעה מקדמית(  ההצבעה בקלפי 

 . 14-15-16/1/2017בשבוע הבא 

החברים, מוזמנים להתעניין וללמוד את טפסי חברים שלא שמעו את ההסבר באסיפת 

 ההצבעה מראש.

 שבת שלום  

 ענת מאור
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 כנס ספרניות                       

בכנס ספרניות לספריות ילדים בשפיים בחודש שעבר, כנס בן שלושה ימים השתתפנו: טובה 

 אלה ימים שמוסיפים הרבה העשרה וחשוב שספרנים  יקחו בו חלק. אבריאל ויפה שואר.

ד"ר חנה לבנה ראש מרכז ימימה לספרות ילדים ואחראית על ספרית הילדים בבית ברל, נתנה 

 את כל ההורים הצעירים: "מה כוחה של הספרות". לנו הרצאה שחשוב לשתף בה

 אופן הגיבוש של המתבגר הוא ע"י חיקוי והזדהות משפיע מאד, סוג הספרות שנסחף אליו.

בני נוער נוטים להעריץ ולהפנים ערכים שספגו. והדרך הטובה ביותר היא דרך ספרים 

 איכותיים.

היכולת לקרא ולכתוב מפתחת את קריאה משפיעה על אוצר המילים משפיעה על האוריינות. 

 הבנת הנקרא. השכלה היא הדרך לפרוץ גבולות.

ארץ יצורי יה, שהם בעיקר בנויים על מיתולוגיות למשל: "זפורי פנטיבגיל הרך נרבה בס

. ספר שנכנס לנפשו של הילד שיש לו דחפים אלימים. 1963" נכתב ע"י מוריס סנדק בשנת הפרא

 ד שנרדם.משקף את התהליך שהילד עובר ע

. דותי פוגשת בדחליל שמבקש 1900-מאת פרנק באום, יצא לאור ב הקוסם מארץ עוץ"הספר "

מוח מאיש הפח שמבקש לב. באריה שמבקש אומץ ודורותי שמחפשת בית, שהם אבני היסוד 

 לבטחון האדם.

כתב מיכאל אנדה, במרכזו עומד ילד מופנם שהוא אנטי גיבור.  הסיפור שאינו נגמר"הספר "

ילד שהוא לא פופולרי. הילד בורח מבני  כתתו המציקים לו. מקום המפלט היא חנות הספרים. 

 ושם הוא קונה את עולמו.

לבני נוער מומלץ לקרא ספרות דיסטופית שהיא ניגוד לאוטופיה. והיא מציגה מציאות אנושית 

 "משחקי הרעב"" של ג'רג' אורוול, חוות החיותודות חברתיים שליליים כמו "שבה שולטים יס

 של סוזן קולינס.

זה מעודד את הנוער להתבונן במציאות באורח ביקורתי. ד"ר חנה לבנה כמעט ולא מצאה פסול 

 בכל ספר שיצא. העיקר העיקר שיקראו ויקראו.

שלהם, נחשפנו למגמה חדשה של ובנוסף להרצאות ששמענו מפי סופרים ותהליכי הכתיבה 

 ספרים מוקלטים שאפשר לשמעו דרך הפלאפון. מצרך חשוב לנסיעות ולהליכות.

יש אצל יפה את הכרטיס שנותן את היכולת להתחבר וליצור קשר עם המוציאים לאור חברת 

 איי קאסט. אני ממליצה מניסיון. 

 מגיעים מהקיבוצים.הרבה תודה לתנועת המושבים היוזמת את הכנסים וחבל שמעטים 

 שנה חדשה, תקציב חדש. ספרים מבוקשים שאין לנו, אפשר להשאיר הזמנה אצל משולם ויפה.

 העיקר שנרבה בקוראים.ו

 שבת שלום,        

 טובה אבריאל        
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 והפעם על חגיגות הסילבסטר מסיפורי הארכיון

ד של קדושה בכנסיה מיהו או מהו הסילבסטר ?   הוא היה האפיפיור הראשון שזכה למעמ

 בדצמבר הוקדש לו.  כל יום בשנה צוין בכנסיה על שמו של קדוש כלשהוא. 31והתאריך 

העבריים נחוגו על פי -בצעירותי, לפני קום המדינה נהגנו על פי הלוח העברי. החגים היהודיים

"ט ימי הולדת, ימי נישואים וכל אירוע כמו י"א באדר, ט"ו בשבט ואפילו כ –הלוח העברי 

 בנובמבר.  אני עצמי לא התייחסתי לתאריך האזרחי של יום הולדתי ובעצם עד היום.

עד להגעת ה"מתנדבים" לקיבוץ לא התייחסנו לתאריך הנוצרי של ראשית השנה, וכששמעתי 

שאומרים "שנה טובה" בחודש כסלו לא הבנתי איך זה ומה פתאום. לי ולחברי בני גילי הייתה 

רט כי ל"מתנדבים" הצטרפו גם בני הנעורים שלנו שהשתכרו יחד איתם התנגדות לחגיגה זו בפ

 )במזרח אירופה היו הגויים משתכרים ומסיימים את הלילה בפוגרום כנגד היהודים(.

 אז מה לנו שנחגוג לזכרו ? –על האיש סילבסטר יש האומרים כי היה אנטישמי ורודף יהודים 

"ליל הסילבסטר נפתח במדורת ענק  –ובנו" נכתב ב"נעשה ביש  3.1.1975מיום  687בעלון מס' 

ובואה של החדשה. זה מזכיר  1974שהוצתה על הגבעה, להודיע קבל עם ועדה על סופה של שנת 

את אבוקות האש שהיו נדלקות בתקופת בית שני להכריז על ראשיתו של החודש. לאחר 

ים, במועדון הגבעה ההצתה כל עוד היא בוערת נתכנסו החוגגים, חבורת המתנדבים וצעיר

לחגוג כמיטב המסורת. עד כמה שידוע לנו לא התנזרו החוגגים משתייה הראויה לשמה. 

למחרת נפשו המתנדבים מעייפותם ובמטבח נראתה הגזברית שוטפת כלים, ואיש הנוי מכין 

 תבשילים".

רואה  מקטע זה של העלון תבינו שאנחנו חברי הקיבוץ לא חגגנו את הסילבסטר ועד היום איני

 סיבה לחגוג מועד זה. הרי יש לנו "ראש השנה" שלנו שהוא חג נפלא.

 

 שבת שלום          

 כרמלה          

 

 

 

 

  

 ברכות ליהודית ואלי אלישע

 להולדת הנכד,

 בן לתום ועמית

 בית משאבי שדה 
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 נושא שיוך דירות

ויש  ,מראשית הקיבוץ השוויון היה שוויון בחלוקה . יש חבר שיש לו ידיים טובות לתיקונים

, יש מי שההורים עזרו או הורישו ויש מי שבא לקיבוץ עם נכס כאלו שאפו עוגות טעימות

 בזה אין שוויון . .כלשהו

 שהוא לא אחיד ( . 6%עידוד  העיקרון בקיבוץ היה ועודנו שיש שוויון בחלוקה ) למעט מענק

 בהצעה של צוות השיוך יש מצב לאי שוויון . 

, אין שום סיבה שחבר נשוי לא יקבל אותו דבר ,  50%-מעבר ל 10%אם יחיד או גרוש יקבל 

 .  20%ואם כך אז זוג חברים צריך לקבל 

 X 2 50%ישו האבסורד הגדול יותר בכך שאם יש זוג גרושים ששניהם חברי קיבוץ , אזי הם יור

 , לאן נגיע .בהנחה 20%או  10%, ואם ירכשו במזומן , יקבלו עוד  20%+ 

לא הבנתי מדוע הבן שלי או בן של חבר גרוש " שווה "  יותר מבן של זוג חברים נשואים 

 בקיבוץ.

כמו שאני רואה את הנושא , צריך להיות שוויון בחלוקה בין אם את/אתה גרוש או יחיד או 

 נשוי .

 שחבר אחד מקבל צריך גם השני לקבל ולא משנה מצבו המשפחתי . מה 

 לחבר , לכל חבר , ואם רוצים לתת תוספת , שהתוספת תינתן לכולם . 50%אני בעד חלוקה של 

 צביקה.
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 על הדשאים ואויר נקי הביאה איתה ימים קפואים, קרהוזו   2017שנת  -שנה אזרחית החלה 

בד קיבלנו גם את שאר החבילה של החורף, שפעת הצטננויות וכדומה.  וובד  ,וקר כל כך וצח

 מ"מ. 30-הגענו ל , ובכל זאת מעטבצפון יותר ואצלנו   ...גשםו

 

 ... ועודקצת לפני סוף השנה פרצו לכולבו נגנבו סיגריות 

 

 -אירועי חנוכה 

 אחד ו...  כל באו רבים   .באולם האסםהתכנסנו בנר חנוכה הראשון  

שולחנות  ה כנהוג בארוחה חברתית, כך התמלאו -אכל מביתוהביא מ

בזמן האוכל  . וסופגניות לכולם שהכינה ציפי אלמוג  בדברי מאכל , מרקים ודברי מאפה

העולים החדשים  קיבלו את הבמה החג בתוכנית הילדים הכינו את הלמפיונים לתהלוכה. 

 נטליה  . שזו להם הפעם הראשונה בחנוכה "בית ראשון במולדת"במסגרת שנמצאים אצלנו 

 רומן ניגן בחליל . שירי חנוכה וגם שיר מהאופרה ובעוצמה מדהיםשרה ש -זמרת אופרה 

במולדת"  שוןבית ראתושבי " . את הילדים יבידימה הרקיד בסגנון ספורט ,שפרטה על הפסנתר

ילדי גן הדס הופיעו  " ברך.במולדת בית ראשון"מותיקי וואדים  צבו להדלקת נר ראשון,יהתי

 קיבלו הילדים זיקוקים מהנר הגדול. בריקוד קצר לבסוף 

ואם כבר בחנוכה עסקנו אז נס גדול היה לואדים  שברך על הנרות ושאולי אם היה בחברה 

ם לפני החנוכה בדרכו בערב בחזרה מכנס בים המלח יאחרת  היה גם מברך  "הגומל", יומי

יר והוא יצא המום קצת, אבל בשלום , ומכונית , מזלו שנפתחו כריות האובכוח התנגשה בו 

 למכונית היה פחות מזל והיא נהרסה לגמרי. 

 

את ברגע שהחל להחשיך העיפו והוריהם עם הלמפיונים   התאספו הילדים בנר השלישי 

ר חם היא עולה מתמלאת אווימדליקים אש ברגע ש השבתחתית ענקיתנייר ת יספוטניקים )שק

לאחר מכן הודלקו הלמפיונים והשיירה יצאה בדרך לחדר  .היה פשוט יפה. והמראה ויר(ולא

צוות המטבח. משפחת בן סעיד  שהכין ארוחת ערב מיוחדת לחנוכה  הוגשה אוכל  שם 

לילדים חולקו בליווי מרסלו המאסטרו.  תה יוהמוזיקה ברקע היהדליקו החנוכיה לדורותיה 

  סופגניות וקרמבו.

 

 ".לץ"  -הופעה  של  נערכה הדליקו ילדי הזוגונים אתנרות החנוכה ואז בנר השישי באסם 

שמאחוריו מסך שבו ראו את פנטומימה שחקן הוא הרעיון המרכזי שהופעה מדהימה ומיוחדת 
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עם מה שקורה על המסך. ילדים ה אחוז אבמוהוא היה מתואם ואלמנטים נוספים הצל שלו 

  הוזמנו לשתף עימו פעולה וכל הקהל נהנה.

 

היו ריקודים  תה באסם מסיבה  לסיום השנה ולקבלת השנה החדשה.יהינר שביעי בליל שבת 

  .והיה שמח למחרת ראינו כנראה עדות לשמחה

ליד חורשת סוקוליבקה על הכביש מכונית אחת כנראה 

ה אל יתה בחנייודחפה את השניה שהיהגיעה במהירות 

נשיקה לכבוד השנה החדשה? לאולי  .עמוד החשמל 

נעצרה המשיכה עוד מעט לסיבוב ושם  והראשונה

 כשחלקים ממנה פזורים על הדרך. 

 

עוברת שינויים ומחורשה שקטה  שמשמשת בעיקר את הכלבים ופה שם  חורשת סוקוליבקה

יצקו מדרכה נתיים כבר ידי הבית ספר. בלגם את הילדים היא תהפוך בקרוב למעבר המרכזי לי

העברת השער עם הקוד לאותה יהיה השלב הבא   חניית אופניםמבטון והתקינו לידה מתקן ל

קספורד הישן והאמבנה נופש להכנת הצים בכפר כניסה, שינוי זה נעשה לקראת התחלת השיפו

 אולם כנסים ועוד.–לתפקידו החדש 

 

 

  שבת שלום לכל בית משאבי שדה

 


