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 שתי ציפורים/ אור אסרף

 במכההוא לקח שתי ציפורים 

 הדמעות יורדות בלי הפסקה

 אמא שלו עוד מחכה

 שיחזור לביתה

 שתי ציפורים במכה

 

 לא נעוף יחד יותר מעל לשפת הים

 ולא נלך בגשם עם תיק כבד על הגב

 שתי ציפורים הוא לקח

 

 עיניכם שקטות כמו המדבר

 וחיוכם מאיר כמו של מלאך

 אני שואל , איך זה קרה

 שתי ציפורים הוא לקח

 ציפורים במכהשתי 

 

 הוא לקח שתי ציפורים במכה.

 

על ידי חברם  . נכתבשנהרגו במבצע צוק איתן סמ"ר טל יפרח וסמ"ר יובל דגןכרם של לז

 . בנפאלאור אסרף ז"ל, שנהרג ברעידת האדמה 

 

 2017מאי  ב 1◄ה' באייר תשע"ז ◄ 2181◄מבין משאבים

 69יום הזיכרון וערב יום העצמאות 
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 מה בעלון:
 69הזמנה ליום עצמאות 

 /ועדת בניםבצה"למשרתים החיילינו 

 / ענת מאורהזמנה לאסיפת חברים

 ענת מאור/ ישיבות מזכירות סיכום

 נו הנופלים במערכות ישראלינר זיכרון לזכר חבר

 אפס במשאבי אנוש... 

 נר זיכרון חודש ניסן ואייר

 סיכום פסח תשע"ז/ נגה פרסי

 חודש מאי-תחזית תרבות מועצה

 מהנעשה בישובנו /משולם סיקרון ונגה פרסי
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 בצה"למשרתים החיילינו 

 בקרוב אנו מקווים לקבל חיילים בודדים שיצטרפו אלינו....ולנו חיילים  16

 

 משרת ב... שם  

 גולני אלקרט אדם 1

 חר"פ בוחבוט אביב 2

 מג"ב בן חיים שחר 3

 פיקוד העורף גולדמן דניאל 4

 נח"ל גולדמן רוני 5

 פיקוד העורף דוידזון ניצן 6

 תובלה ויאויל תום 7

 צנחניםבחובש  זילברשטיין בן 8

 חימוש זכאי גיא 9

 קצין שריון ליכטמן מתן 10

 סיירת נח"ל מנדל אייל 11

 מאבחנת מדעי ההתנהגות עובדיה יערה 12

 תותחנים פלג הילה 13

 מודיעין קוברסקי סימה 14

 חיל הים )דבור( רדין סשה 15

 מערך הטכני בחיל האווירה חיים יובל-שפירא בן 16

 

 מאחלים לכולם שירות קל ומהנה

 ושיחזרו אלינו בשלום 

 ועדת בנים
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 הזמנה לאסיפת חברים
 

 במועדון 18.30בשעה  3.5.17יום ד', 
 
 
 

 סדר היום; 
 

  2017ותכנון תקציב   2016סיכום תקציבי של 
 קהילה ועסקים. – 

 
 

  2017; תכנון 2016סיכום  –א. דו"ח רווח והפסד 

 ומגמות רב שנתיות  בתקציב הקהילה    

 . תמחירנית -פרלה מציגה:     

 

 ותכנון  2016סיכום   -עסקים וקהילה  –דו"ח מקורות ושימושים  .ב

2017 . 

 דניאל בן אדיבה, חשבמציג:     

 

 2016והמהלכים בניהול תקציב הקהילה  2017ג. תוכנית השקעות 

 *    *                                                      , מנהלת קהילהענת מאורמציגה:        

 

 מפורסם בקהילנט, ויחולק לחברים באסיפת החברים. – חומר הרקע

 נא לפנות ליפה. –כמו כן החומר יוצג במצגות. המעוניינים לקבלו בכתב מראש             

....................... 
 

 נושא שיעלה ליידוע ואישור, ככל שהזמן יאפשר זאת; 

הצגת ההצעה הפרטית של החברים החותמים לדיון חוזר בנוגע לזכאות שיוך הדירות של 

 החברים שהלכו לעולמם לפני היום הקובע.

 
                                                

 ענת מאוריו"ר האסיפה;                                   
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 סיכום ישיבות מזכירות
 2.4.2017 מיום 16/17ישיבה מס' 

 מנהל מש"א .1

 המזכירות סיכמה להביא את המועמדות של ניב יערן.

 מועמדותו לא אושרה בהצבעה בקלפי.יב הציג עצמו באסיפת החברים אך  נ

 ועדת מש"א תדון בהמשך ההליך, שיכלול פרסום מכרז פנימי חדש.

 

שהוגשו בנוגע להצבעה חוזרת על שיוך הבתים לאלה שהלכו  דיון על החתימות .2

 לעולמם לפני היום הקובע, ויש להם יורשים מדרגה ראשונה.

 חתימות. 55הוגשה למזכירות עצומה עם 

 ם ויגישו אותה למזכירות ולאסיפה.המערערים ינסחו את ההצעה שלהם

 

 19.4.17מיום  17/17ישיבה מס' 

 מינוי רב"ש  עלעדכון ממש"א  .1

המזכירות שמעה על מועמדות של חבר לתפקיד הרב"ש. לאחר השלמת הברורים בנידון, 

 נפרסם כמובן את שמו לידיעת הציבור.

 

 ערן דורון – עדכון משולחן ראש המועצה החדש .2

. מנכלי"ת המועצה היא אדוה לויד )שהיתה דוברת 4.4.2017-ערן דורון נכנס לתפקיד ב

)הבחירות הבאות לרשויות המועצות הן בעוד שנה  המועצה(. נאחל להם הצלחה רבה !

ערן החליט לשנות את השיטה של ההקצבות לישובי המועצה ולבצע אותה דרך  וחצי(.

כנית הוא תוך כחודש, מובנת  ורצינית של כל ישוב. מועד הגשת התותוכנית חומש הכנת 

 .4.6.17  ביוםעד למליאה 

לתוכנית השקעות שלנו: אנו פונים  סוכם לגבש את היעדים בתחומים השונים בדומה

לכל יו"ר הועדות ולבעלי הפונקציות להגיש את הצרכים וההצעות שלהם )רצוי מאד 

 בליווי הערכה תקציבית( ונדון בהם במזכירות.

כמו כן חשוב לנו לשתף את החברים/ות: כל חבר/ה שיש לו רעיון לקידום מיזם כלשהו 

 בקיבוץ, נא להעביר לענת מאור.

 

 על התחלת התכנון המפורט והמדידה בשכונת הבנים העתידית עדכון .3

בשעה טובה התחילו המדידות בכל הקיבוץ. צוות התכנון של משרד השיכון והמועצה 

הציגו בפנינו, בקריאה ראשונה את התקנים הנוכחיים של המדינה. שי זינדרמן ושילה 

 ג נוסף מטעם הבנים.עובדיה מלווים את הפרוייקט מטעם הקיבוץ ודניאל אלקיים ונצי

 

 המשך....
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 עדכון על ממ"ד למועדון לחבר/מועדון מופת .4

 מנהלת רווחה –בהשתתפות: יהודית אלישע 

לשמחתנו משרד העבודה והרווחה יוזם הוספת ממ"ד שיבנה בצמוד למועדון לחבר 

אש"ח. את רוב הכסף נקבל ממשרד  243המשמש לפעילות מופת. עלות הפרוייקט 

 מהתקציב הר"מ. 10%ועלינו לשלם  העבודה והרווחה,

שנים המקום מיועד למופת. המזכירות תומכת בהתחייבות זו  7עלינו  להתחייב שלפחות 

 בתנאי שיובטח שנקיים במועדון  גם אסיפות ישיבות וארועים פרטיים. 

הפרוייקט יעבור  -כשיוסדרו הנושאים של החוזה עם משרד העבודה והרווחה והמועצה 

 עדת תכנון עם המתכננים והבונים.לטיפולה של ו

 

 2017.4.23 מיום  18/17ישיבה מס' 

דיון בהמשך להחלטות הקיבוץ על   - חלופות דיור הקבע לדיירי הקומותיים בגבעה .1

 מסגרת ההרחבות

 משתתפים: ועדת דיור

ה שההרחבות שלב א' בגבעה יתחילו במחצית השנה הקרובה, ובעקבות ובתקו

ערך לשלב האחרון בגבעה, דיירי ישיוך הבתים, התחלנו להההתקדמות בדיונים על 

 הקומותים. בדיון נבחנו החלופות השונות והמשך הדיון יהיה באחת הישיבות הבאות.

 

   התוכנית האדריכלית של הדירות החדשות שיבנו בשגיב מערב. .2

 דוד מנדל יו"ר ועדת תכנון דיווח על פעולתה של הועדה בנידון.

משרד האדריכלים כמה אפשרויות. ועדת תכנון הציגה אותם עדה ע"י והוגשו לו

 לדיירים והם יחליטו על המבנה הפנימי במסגרת מעטפת בניין אחידה.

 ה(.ימ"ר )אין אפשרות לבנות קומה שני 120הדירה היא בת 

 חדרים.   5או  4יש אפשרות בחירה לדירה בת   

 (26/4ביום ד' )המפגש של ועדת תכנון עם הדיירים התקיים בהצלחה 

 

 על סיום תפקידה כרכזת הגיל הרך שלנו. פנינה יסעורהודעתה של  

פנינה מלאה את תפקידה במהלך השנתיים האחרונות בהצלחה גדולה לשביעות רצון 

אצלנו אך מסיבות מעבודתה תה מרוצה יפנינה הי הצוות החינוכי, ההורים והקיבוץ.

 היא החליטה לעבור למקום אחר. אנו מאחלים לה הצלחה בהמשך הדרך ! ותאישי

 פורסם מכרז פנימי וחיצוני לתפקיד.

 התושבים ומשפחותיהםלכל  החברים, 

 יום עצמאות שמח והרבה משמעות במעשינו.

 מזכירת הקיבוץ –ענת מאור 
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  מגש הכסף/נתן אלתרמן 

 

  והארץ תשקוט, עין שמיים אודמת             

 . תעמעם לאיטה על גבולות עשנים

  ...- קרועת לב אך נושמת -ואומה תעמוד 

 ... לקבל את הנס האחד אין שני

 

  למול סהרהיא לטקס תיכון. היא תקום 

 . ועמדה למולם עוטה חג ואימה

  אז מנגד יצאו נערה ונער

 . אט יצעדו הם אל מול האומה -ואט 

 

 , לובשי חול וחגור, וכבדי נעליים

 . בנתיב יעלו הם, הלוך והחרש
  לא החליפו בגדם, לא מחו עוד במים        

 . האש -הפרך וליל קו  -את עקבות יום 
 

 נופלים במערכות ישראלנר זיכרון לזכר חברנו ה

 עסלוג'-בכיבוש ביר 11.6.48ז"ל נפל  יהושע כפתורי

 עסלוג'-בכיבוש ביר 11.6.48ז"ל נפל  יצחק צ'וקרן

 בקרב על חוליקאת 18.7.48ז"ל נפל  יהודה פרננדס

 בקרב על חוליקאת 18.7.1948ז"ל נפל   משה כנעני

 בעת מילוי תפקידו. 16.6.1966ז"ל נהרג  נתן גוטסדינר

 בעת מילוי תפקידו. 16.9.1973נהרג  רוני בכר ז"ל

 במלחמת יום הכיפורים. 13.10.73 נפל ז"ל צבי ליברייך

 במלחמת יום הכיפורים. 10.1.1974ז"ל נפל  קלמן וישנגרד

 .הגליל במלחמת שלום 4.8.82-פלז"ל נ ג'קי סבן

 באסון המסוקים.  4.2.97ז"ל נהרג  גדעון פוזנר

 בעת מילוי תפקידו. 18.7.1997ז"ל נהרג  אילון פרייליך

 בעת מילוי תפקידה. 7.8.2006 הרגהנ ז"לענבל ניקסון 

 כרם ברוךיהי ז                 

 , עייפים עד בלי קץ, נזירים ממרגוע

  - ונוטפים טללי נעורים עבריים

 . דם השניים יגשו, ועמדו עד בלי נוע

 . ואין אות אם חיים הם או אם ירויים

 

 . אז תשאל האומה, שטופת דמע וקסם

 , ואמרה: מי אתם? והשניים שוקטים

 , יענו לה: אנחנו מגש הכסף

 . לך ניתנה מדינת היהודים שעליו

 

 . צל –כך יאמרו ונפלו לרגלה עוטפי 

 .והשאר יסופר בתולדות ישראל

http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=743&lang=1
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 אפס במשאבי אנוש... 

יום ראשון, שעת ארוחת צהריים, קיבלתי ווטסאפ : "איתי רוצה להיות מנהל משאבי אנוש? 

 אז אני מצביעה נגד המועמד החיצוני..."

איתי לא היה בארץ, התקשרתי אליו: "הצעת את עצמך להיות מנהל משאבי אנוש ואני לא 

 יודעת??"

הקטע הנ"ל יכול היה להיות מצוין כפתיחה לסיפור, אבל עצוב שזה קרה במהלך הצבעה 

 למועמד חיצוני למנהל משאבי אנוש.

הטות את איך יתכן שחבר מפיץ שמועה, שיש מועמדים מתוך הקיבוץ וכל זה, בכדי ל

 ההצבעה?!  האם זו הדרך?

חודשים לחפש מועמד. אני בטוחה שהם עשו מאמצים לחפש  8לועדת מש"א / ועדת איתור היו 

מועמד מתוך הקיבוץ, וכשלא מצאו פנו לחיפוש מנהל חיצוני. כל הפרטים על אותו מועמד 

ת על גובה חיצוני נאמרו באסיפה. עכשיו נזכרים חברים לשאול מה השכר שיקבל, והשמועו

 השכר רצות... )וגם כאן אותו חבר הפריז בשכר בכדי להטעות את הציבור.( 

חודשים מאז שמנהלת משאבי אנוש סיימה את הקדנציה שלה, הציגה  8להזכירכם, חלפו כבר 

עצמה לבחירה והאסיפה דחתה את בקשתה לקדנציה נוספת בתפקיד. איך יתכן שהיא עדיין 

 ת האסיפה?מכהנת בתפקיד בניגוד להחלט

אני מעלה כאן שאלות קשות, שאלות שקשורות לנו כחברה, שאלות שמופנות לבעלי התפקידים 

 שצריכים לשמור על מנהל תקין.

 בואו נכבד אחד את השני, נכבד את ההצבעות שלנו ונכבד גם את ההחלטות שלנו.

        

   חג שמח

   לאה שביט 
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 סיכום פסח  תשע"ז

תה לנו בעיה יביום החג היזאת למרות שהפסח השנה עבר בסדר גמור, חג לומר שאני שמחה 

הם  .SMS-המדרגות לבמה נעלמו ולא עזר ה .שזה קורה רצינית וזאת כבר לא פעם ראשונה

החג ואני ממש בערב כין מדרגות חדשות אבל זאת עבודה מרובה למזלנו הני רלא נמצאו. 

יציאת מצרים כמו  תמחוויי תליהנומודה לו על התגייסותו לכך. אין ספק שלא היינו יכולים 

המון תודה. )המדרגות נמצאו  –בזכות רני זכאי  נחוג כמיטב המסורתהחג  ,שצריך בלעדיהן

 נתיים ומסתבר שהושאלו בלי לידע אף אחד!!(יב

הכנת לאדריאנה סטיב על  ,יקוד של החד גדיאר את שעושה בחן ובנועם  תודה לטלי גולדמן

לרונית בן ו ,עזרה עם התחפושות של יציאת מצריםלילנה דיומין על ה ,מקוריותה עשר המכות

 .חגיגיתה בעיצוב התפאורה ,הצרטל על העזרה בהתראה קצר

 ואף שר את השיר יפה נוף.  ,שהנחה את הערב בכישרון רב תודה לאב הסדר סטריקו 

 ובכך המשיך את המסורת שלנו.  ,כה בסלעעל כך ששר את חג המעלות ומשה הר לאורי יזה

שהוקלטו שירים ב ,בעבר ובהווהבערב זה מנגן בו זמנית שמענו אותו תודה רבה למרסלו ש

שידרג את המנגינה ליציאת  הוא גם הפעם . בלווי מרסלוהחברים שרים  בפסח עם ,בעבר

 מצרים.

שהשנה נעשתה היסטוריה בפסח. פעם ראשונה שבמקום ואם לא ידעתם אז רק שתדעו  

תה גם אם הסדר הראשונה בקיבוץ יתה לנו מגבירה בחג וזאת היא נאוה אשל שהיימגביר הי

  אז כל הכבוד ותודה.

ילדים מקהל הוזמנו לבוא . חשוב לציין שינוי נוסף שהיה השנה והוא ביצוע "מה נשתנה" 

תה שההורים הנלהבים צילמו מכל יבעיה היחידה היולשיר בלי חזרות וזה עבד יפה מאד. ה

 זווית והסתירו לשאר הקהל. 

חשוב  להזכיר שהפעם גם  .תודה למרק ולצוותו על היעילות בהגשה של הארוחות והחיסול

כמו כן כלוך לחוגגים בשולחנות. הכתמים והלכך חסכנו את בו  ,לבופה עבר הדג החריף

 והספיק לכולםחוץ מזה האוכל היה טעים  .מוצלח היה פחות-דלך השנה היו קנוייםיהקני

 .תודה לסימונה ולטבחים

הפתרון  ,שטיפת כלים לא עבדה ברגע המכריע של החיסולמכונת  –אך לא הכל היה בסדר 

המהיר שניתן היה הכנסת הכלים לאמבטיות עם מים וסבון. חשוב לציין שהשנה בניגוד 

 וכך החיסול נעשה קל יותר לכולם.לשנים עברו לא החזרנו את השולחנות למקום 

 בסיום הערב החיסול היהלחג.  ולחברים שבאו לסדר ולערוך את החדר אוכלנעורים תודה ל

 בעזרת רבים שנשארו עד הסוף וכמו שאומרים סוף טוב הכל טוב. ונעשה מהיר 

שאר לחג במשק, לקחת חלק בארגון ינים להיבשנה הבאה אני מזמינה את בני המשק שמעוני

 ובתכנון החג .

 כפר נופש( 46 -חברים עם אורחיהם , בית ראשון ו-כולל 240תודה רבה לכל המשתתפים )

 נגה פרסי  .ויום עצמאות שמח                              
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 מזל טובאיחולים ו 

 להדס ויאיר להולדת הבן,

 אח לאור והילה,   

 נכד לדובי וזהבה.   

 וכל המשפחהאסא לשי ורפי 

 ברכות ואיחולים להולדת הבן

 נכד לפרידה ויעקב
 

 משאבי שדהבית באהבה מ

 

 לנאוה ויוסי רייב ולכל המשפחה,

 ברכות ואיחולים לרגל נישואי

  .ירת ליבו נעמיאמיר לבח 

 מזל טוב וברכות 

 לרחלי ודן חנוך והמשפחה

 להולדת הנכד, 

 .בן ליעל וגל
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 חברתנו  בכאבה שלמשתתפים 

 והמשפחה אתי אדלר

 על מות האם

 ז"ל סימה אוחיון 

 בית משאבי שדה

 נר זיכרון חודש ניסן

 חיים מטל )אבא של שרה מטל( ז"ל, נפטר י"ב ניסן תש"ס

 יעקב כץ ז"ל, נפטר כ"ב ניסן תשמ"ח

 אסתר קפטה ז"ל נפטרה ח' ניסן תשס"ט

 יוסף פרייליך ז"ל נפטר א' ניסן תשנ"ג

 ניסן תשל"חאבנר סיטבון ז"ל נפטר כ"ב 

 נר זכרון חודש אייר

 רפי דימנט ז"ל, נפטר ו' אייר תשס"ב 

 טובה )גיטל( ברנשטיין ז"ל )אמא של גנדי( נפטרה י' אייר תשל"ו

 יפה זכאי ז"ל, )אמא של חגי זכאי(, נפטרה י"ג אייר תשל"ו

 נמרוד ברנשטיין ז"ל,)בנם של זלדה וגנדי( נפטר ט"ו אייר תשל"ג

 )סוסיק( גרושקביץ' ז"ל, נפטר כ"ח אייר תשס"ז אליהו

 שושנה ברקת ז"ל, נפטרה ב' אייר תשע"ב

 ליאוניה מטל ז"ל נפטרה י"ב אייר תשס"ט 

 דרור באר ז"ל, נפטר ג' אייר תשי"ז

 אבישי אלון ז"ל, נפטר י"ב אייר תשע"ה

 משה קרדוש ז"ל נפטר י"ב אייר התשעה
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וההרוגים הסיפורים האישים של הנספים בשואה  בר בעצב.וזיכרון עהיום  כןיום השואה עבר ו

 מלווה את הימים האלו. המשפחות השכולות שממשיכות לשאת את העצב ישראל ובמלחמות 

. עם סיום הטקס למדינת ישראל והערב נצא לחגוג 69-יום העצמאות ה אנחנו בערב והנה

 הפנניג ויהיה לנו שמח . מזל טוב לנו ולמדינתנו. לחיים!!ו הרקדה  לסיום יום הזכרון

 

 .בשואהספים לנאזכרה נערכה בית הקברות  יום השואה באחרי הצהריים  בערב 

והדלקת נרות לזכר הנספים.  בני הנעורים בערב התקיים טקס עם קטעי קריאה ושירה של 

עבר במחנות רבים במהלך  שרגא .במשאבי שדהשרגא קלוש שהיה חבר  העדות היהנותן 

 השואה ובדרך לארץ.   

 

 מועדון מופת

 זמרת אופרה.  וזה היה   -והפעם  הביאה  עמה נגן חליל ובחורה  ,ג'ניה הופעה נוספת של

עם ליווי ף לא רגיל  לשמוע מוסיקה קלאסית מבוצעת ברמה גבוהה.  הנגינה  בחליל יכ

 ינת של זמרת האופרה  הייתה  חגיגה  לאוזניים וללב.של ג'ניה  ושירתה  המצו

 ..בערב היה  סרט 

      .אפרים דווידי שפתח סידרה של  הרצאות  על  המצב באירופה בזמן האחרון 

  והכיבוד  !לחם סיפר סיפורים על מפגשיו בעולם בנושא לחם אופהאוכל. –חוג לספרות

     .פיצות –כיבוד העל טוסקנה ו יםסיפור  ובפעם אחרת כמובן לחם!!

  מחברו חמי  צמח מקדש ברנע "אנשי הספרים "ספר ההרצאה מיוחדת על. 

 

 גנבים מבקרים גם בקיבוצנו וגונבים כלי רכב עם ארבעה וגם עם שני גלגלים.. אז שימו לב!! 

ההמשך המרעיש,  קצר ולא היינו מזכירים זאת אילולאתה הפסקת חשמל לזמן יביום שישי הי

והוא כי לאחר שחזר החשמל היה רעש חזק מאד שהגיע ממקורות ונשמע כמו של גנרטור 

 בעוצמה גבוהה במשך זמן רב. מזל שבלילה מישהו כבר כיבה אותו. המשיך לעבוד ולהרעיש

 

 

 שמח למדינת ישראל 69יום עצמאות 


