מבין משאבים מס'  ,2142כ'

מבין משאבים◄◄ 2184ו' תמוז תשע"ז ◄ 30יוני 2017
יום חופש /נעם רותם ואוהד קוסק
הוא לא חייב לצאת לעבודה

אם אתה צריך יום חופש

לקח לו יום חופש

מה זה אומר על החיים שלך

כדאי מאוד לנצל את זה

"תראה ,אני זקוק לחופש "

ויש לו לעשות דברים

קצת אושר ,תשאיר להם פתקה

ויש לו כמה חברים לראות

שיחפשו אותך

לצאת מהבית ,לפגוש את הקיץ

היום הזה עובד בשבילך
היום הזה עובד

אם אתה צריך יום חופש
מה זה אומר על החיים שלך

אני אוהב לישון

"תראה ,אני זקוק לחופש "

ואין לי רעיון

קצת אושר ,תשאיר להם פתקה

מתי אני יעשה את המליון

שיחפשו אותך

הראשון

היום הזה עובד בשבילך

שמחר ידאג כבר לעצמו

היום הזה עובד

אני אוהב לישון עד מאוחר
ומחר ידאג כבר לעצמו ,מחר

עוד לא הספקתי להכיר אותך
אנחנו שנתיים ביחד

אם אתה צריך יום חופש

עובדים ביחד באותו משרד

מה זה אומר על החיים שלך

אז אם תצאי איתי היום

"תראה ,אני זקוק לחופש "

בלי לעמוד בפקק -נוכל לחלום

קצת אושר ,תשאיר להם פתקה

נבנה לנו בית ,נשתה קולה דיאט

שיחפשו אותך
היום הזה עובד בשבילך
היום הזה עובד ...
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העלון לזכרו של יוסף (יואי) זיו ז"ל
ייצא לקראת יום השלושים לפטירתו
מה בעלון:
סיכום ישיבות מזכירות ומשולחן המזכירות /ענת מאור
חדשות מהחינוך /גלעד בן טל
סיפורים מהארכיון -הימים חולפים שנה עוברת...
רשמי סיור

באלבניה /טובה אבריאל

מה דעתי/עדי בבאי
קצת על התוכניות לתיכון האזורי במועצה
טיפים להורים על התנהלות הילדים בווטסאפ
תרבות במועצה-חודש יולי
מהנעשה בישובנו /משולם סיקרון ונגה פרסי

עמ' 2
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עמ' 3

סיכום ישיבות מזכירות
ישיבה מס'  25/17מיום  15.6.2017וישיבה מס'  26/17מיום 18.6.2017
 .1שתי הישיבות הוקדשו בעיקר לנושא המשך הליך בחירת מנהל מש"א .סיכומי הישיבות
הועברו בדף מידע לחברים בתיבות הדואר.
ההחלטה היא:
להקים צוות לבחינת כל הנהלים של משאבי שדה בנושא :ההצבעה בקלפי ,והבחירות
לתפקידים .הצוות יגבש את המלצותיו למזכירות ולאסיפה בשני לוחות זמנים;
א .לטווח הקרוב; (מקסימום עד חודש); להביא הצעה להסדרי המשך ההצבעה למנהל
מש"א.
ההנחיה לצוות; להציע שיטת הצבעה שתאפשר בחירה ללא צורך במעגלי הצבעה
נוספים.
ב .לטווח הבינוני/ארוך – גיבוש הצעה חדשה כוללת (בשלבים) לבחירות בעלי תפקידים
ולהצבעה בקלפי.
הרכב הצוות; אלי כהן (רכז); יוסי רייב (יו"ר ועדת הקלפי) ,איתי שביט ,יפתח פרייליך,
ילנה קוברסקי ,מוני מונין (רכז משק) ,ענת מאור (מזכירה).

 .2השתתפות החבר בעלות טיפולים רגשיים מעבר להקצבת הקיבוץ (בישיבה )26
בהשתתפות :יהודית אלישע – מרכזת רווחה
ועדת רווחה הביאה למזכירות דיון על האיזון הראוי בין הצורך למתן טיפול רגשי לאלה
שצריכים זאת ע"ח הקיבוץ כחלק משרותי הבריאות הכללית ,לבין עלויות גבוהות במקרים
של המשכיות הטיפולים הרגשיים מעבר לממוצע ,העומד על כ 20-טיפולים .ההתייעצות
הייתה ,האם ובאיזו דרך החבר צריך להשתתף בהוצאות .הדיון יימשך בישיבה נוספת,
והנושא יובא לאסיפה.

עמ' 4
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משולחן המזכירות
 .1מידע מהמועצה
א .איתור מקורות פרנסה לתושבי המועצה  -דווח במפגש מזכירי הישובים שהמועצה
פועלת להעברת מתקן האמוניה ומפעלים נוספים לתחום שיפוטה תוך בדיקה
קפדנית של נושא איכות הסביבה.
ב .בית הספר התיכון האזורי – המועצה קיימה ישיבה עם משרד החינוך ובית הספר
הסביבתי במדרשת שדה בוקר לבחון שילוב בית הספר של המועצה בבית הספר
הקיים במדרשה .המשא ומתן לא עלה בטוב וממשיכים בבדיקת המתווה של הקמת
בית -ספר עצמאי של המועצה.
ג .בעיות הפסקות החשמל התדירות באזורנו – למרות הטיפולים מול חברת החשמל
הנושא טרם בא על תיקונו .ב 10/7-יתקיים סיור של נציגי הישובים אצל מנהל
התפעול של חברת החשמל בדרום ,לראות כיצד לשפר את המצב.
 .2ברכות עם גמר שנת הלימודים תשע"ז ואיחולים לחופש גדול עשיר בפעילות ומוצלח !
לגיל הרך – שנפרד בתודה גדולה מפנינה יסעור ונמצא עתה בשלבי בחירה של המחליפה
(ובינתיים ציפי זריז תהיה ממלאת מקום) – איחולים להמשך פעילות שגרתית מוצלחת
בחודשי הקיץ !
ברכות לכל הגננות ,המטפלות המובילות וצוות העובדות המקצועי והמסור.
לילדי בית הספר משאבים – עם גמר שנת הלימודים  -איחולים לחופש מהנה ופעיל.
תודות לצוותי החינוך הלא פורמלי ,שפועלים בהתמדה ובהצלחה בביתנו בראשותה של
טלי גולדמן ,ולכל צוות המורות בבית ספר משאבים על שנת חינוך נוספת מוצלחת
ומעשירה .איחולים לחופש מרענן ולצבירת כוחות לשנה הבאה.
לילדי התיכון בנופי הבשור – ברכות עם סיום שנה אינטנסיבית והעשרת הידע .נצלו את
חופשת הקיץ לצבירת חוויות וכוחות מחודשים.
מצפים להיפגש בחג המחזור של מסיימי י"ב ביום שישי  7/7ומסיבת בר המצווה ביום
חמישי ה.13/7-
שבת שלום,
ענת מאור – מזכירת הקיבוץ

מבין משאבים מס'  ,2184ו' תמוז תשע"ז 30 ,יוני 2017

עמ' 5

חדשות מהחינוך
שנת הלימודים תשע"ז הסתיימה וכל התלמידים יוצאים לחופש הגדול ,בתיכון יצאו כבר
בשבוע שעבר ,ואליהם הצטרפו אתמול הצעירים ,תלמידי "משאבים" .במערכת החינוך הבלתי
פורמאלי ,נערכים לפעילויות שיהיו במהלך החופשה והתוכניות הוצגו בפני ההורים ע"י
המדריכים בכל שכבות הגיל .אני רוצה לאחל לכל הילדים וההורים חופשה נעימה ,מהנה
ובטוחה וכן לצוות המדריכים בראשותה של טלי שיצליחו להוציא את כל התכניות לפועל
ויראו ברכה בעבודתם הקשה והמסורה.
בגיל הרך אנו נפרדים השבוע מפנינה שמסיימת את עבודתה בניהול המערכת .בצער רב אנו
נפרדים ,שכן ,פנינה הותירה במשך השנתיים שהייתה אתנו ,את רישומה העז על כל מי שעבד
איתה ,והיה עימה בקשר מקצועי ואישי -ילדים ,הורים ,אנשי צוות וחברי ותושבי הקיבוץ.
הגיל הרך עשה בשנתיים אלו כברת דרך משמעותית ,לא רק שגדלנו פיזית ואנו עומדים היום
על קרוב ל 100-ילדים ,נעשה גם שיפור איכותי כמעט בכל תחום שהיה תחת ניהולה של פנינה-
בהדרכה ,בניהול הצוותים ,בתכניות העבודה וגם בניהול הכלכלי .בשבילי ,זו הייתה הרגשה
טובה ותחושת בטחון ,לעבוד עם פנינה ולדעת שהיא עומדת בראש מערכת הגיל הרך ומובילה
אותה לכיוון של שיפור מתמיד .אני רוצה להודות לך בשמי ובשם ועדת חינוך על העבודה
המסורה וההשקעה העצומה שאיפיינו את עבודתך כאן ,ולומר תודה נוספת על המקום הטוב
שאליו הובלת את הגיל הרך במשאבי שדה.
עדיין לא נבחרה מחליפה לפנינה ובימים אלה אנו מסיימים לראיין את המועמדות שפנו,
מקווה שנשכיל לבחור את הראויה מביניהן .עד שתתבצע הבחירה ותיכנס לתפקידה המנהלת
החדשה ,הסכימה ציפי זריז לקחת תחת אחריותה את הניהול לתקופת הביניים ועל כך מגיעות
לה כל התודות.
גלעד.

לפנינה יסעור
רכזת החינוך בגיל הרך
תודה על שנתיים חשובות ומשמעותיות
בהצלחה בהמשך
מבית משאבי שדה

עמ' 6
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סיפורים מהארכיון -הימים חולפים שנה עוברת...
ושוב חלפה לה שנת לימודים ואתה גם שנת בר המצווה..
אני מחזיקה בידי את עלון מס'  291מיום  7.7.1967בו מציינים סיום עשור לבית הספר שלנו,
של משאבי שדה.
שנת  1967הייתה שנה משמעותית מאד לכל עם ישראל וגם לנו "הקטנים" משאבי שדה .זו
הייתה השנה הראשונה שבה ציינו סיום מחזור ראשון בבית הספר .כיתת "אשל" סיימה י"ב
וה"ילדים" יהיו לחיילים.
בשנותינו הראשונות לא היו לנו מספיק ילדים ובכל זאת ידענו לגייס ילדים לכיתות "אשל-
אורנים"  .כך דאגנו שליוסי ,יובל ועמליה תהיה חברת ילדים ויהיה להם בי"ס במקום ולא
נשלח אותם ללמוד בקיבוץ אחר כפי שהציעו לנו בוועדת חינוך של הקיבוץ המאוחד.
אין בכוונתי לחזור על סיפור תולדות ביה"ס ,אלא רק לציין בכאב שהיום לא מחפשים דרך
להגדיל את חברת הילדים וזה כבר שנים אחדות שמספר הילדים קטן .הם בהחלט סובלים
מכך ולא מרוצים .שנת בר המצווה דלת פעילויות וקשה מאד להרים מסיבה עם מופע כפי
שהיה בעבר.
מתוך אותו עלון המוזכר למעלה אני מביאה את ההמנון שחיברו ילדי כיתת "אשל" למסיבת
הסיום שלהם בבית הספר "משאבי שדה" שכלל את כל שנות הלימודים מכיתה ב' ועד י"ב.
שבת שלום ,כרמלה אלון
שיר לכיתה חלוצית
אנו כיתת חלוצים
אפילו אם אנחנו לא רוצים
אם בית הספר קם נתכונן
מבלי שנתכוון –
אנחנו ראש חץ למחזור
אשר כמוהו לא יחזור
אנו כיתה ניסיונית
למחנכות ולמורי אנגלית
על לחיינו כאן התגלחו
למדו והתמחו
מטכניון ואורנים
כל הבוגרים המצטיינים
אשלים ,אשלים ,הכל הם משלימים ,ואם גם נסרב אז לא שואלים
דרך מפרכת ,מוכרחים ללכת .אשלים,אשלים ,תמיד משלימים.
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עמ' 7

17/06/2017

מה

דעתי

אתמול יום שישי ,הייתה הופעה של להקת "חלומות"  .חברי הלהקה :ילדים צעירים עד גיל
הנעורים כולל.
ההופעה הייתה בשעה  .17:30לכל הדעות זמן מתאים לכל המשפחה.
היה יפה ומהנה .תודה לרונית על המאמצים ,המסירות והחוויה.
אני שמחה שיש לנו כפר נופש מלא אורחים ושבקבוצימר יש אולפן עם קבוצה מפינלנד.
הם היו הקהל של ההופעה.
בהזדמנות זו רוצה להודות למשפחות החברים והתושבים ,ששלחו לפחות את נציגיהם
הכלבים .לא בטוח שהם כל כך נהנו ,אתם הייתם נהנים יותר.
ומה הלאה? ....התרבות היא כלי חברתי לכולנו – הקהילה .אם לא נגיע לאירועים נאבד את
זה.
וחבל לי.
עדי בבאי

נר זיכרון חודש סיון
אברהם אבני ז"ל( ,אבא של זהבה קלעי) ,נפטר ד' סיון תשמ"ב
הלן ארליך ז"ל( ,אמא של דבורה ופושי) ,נפטרה ט' סיון תשנ"א
אברהם (אברשה) שי ז"ל(,אבא של רמי שי) ,נפטר ט"ז סיון תשכ"ט
חיה כץ ז"ל( ,אמא של גליה שי) ,נפטרה כ"ה תש"מ
שמואל (פושקין) קדם ז"ל ,נפטר י"ג סיון תשע"ה
הנה מטל ארליך ז"ל ,נפטרה ח' סיון תשנ"א
חוה שביב ז"ל ,נפטרה ל' סיון תשמ"ז
יוחאי גיזנברג ז"ל ,נפטר י"ח סיון תשנ"ב
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רשמי סיור

עמ' 8

באלבניה

אלבניה נמצאת בקצה המערבי של יוון באזור
הבלקן" ,בלקן" ,שם תורכי שפרושו "הר",
שניתן על ידי העותמנים לחלק ההררי של
אירופה  .ארץ קטנה ונשכחת אשר השתחררה
לאחרונה מן הכבלים הקומוניסטים ומשליט
עריץ בשם חוג"ה שרמס את ארצו ברודנות אכזרית הקשוחה ביותר באירופה .פחד חשדנות
אין סופיים שררו בצמרת המדינה בימיי המשטר הקומוניסטי ,היו חוטפים אזרחים מביתם
באישום כוזב וגורלם לא ידוע .החל משנת אלפיים נרשם שיפור ביציבות הכלכלית אך זו עדיין
הארץ הענייה ביותר באירופה .השחרור מהקומוניזם הביא למשטר דמוקרטי.
ארץ הררית ברובה יערות עבותים קניונים עמוקים הרים בגובה מעל  1000מטר ,פסגות
מושלגות בצפון המדינה .חופים בתוליים בצד המערבי של אלבניה לאורך הים האדריאטי
והרבה כרמי זית וכרמי ענבים .אנשים לבביים ומכניסי אורחים .
רוב העם עובד אדמה בשיטות של פעם .ברצועת החוף תנופת פיתוח לצרכי תיירות ,מאות בתי
מלון חדישים בנויים ונבנים ,מזמינים תיירים  .יוגורט גבינות וסלט יווני מרכיב בסיסי
באוכל ,הרבה ירקות ממולאים טעימים.
אלבניה והעם היהודי -
משפחות מוסלמים מאלבניה שסיכנו את חייהם כדי להציל יהודים בתקופת השואה ,ואף 17
אלבנים הוכרו כחסידי אומות העולם .האלבנים יצאו מגדרם כדי להציל יהודים ואף התחרו
ביניהם על הזכות להציל .הסיוע יוצא הדופן לו זכו היהודים מקורו ב"בסה" קוד הכבוד
שקיים באמונה המוסלמית  .חבל שלא כל האיסלם מכיר בו  .בקיצור כדאי להגיע לארץ
היפה והמזמינה .
טובה

 -4.7חיסון כלבת במשאבי שדה 13:30-14:30
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לקראת החופש טיפים להורים על התנהלות בווטסאפ

עמ' 9
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תרבות במועצה-חודש יולי

עמ' 10
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קצת על התוכניות לתיכון האזורי במועצה

עמ' 11
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עמ' 12

החופש הגדול התחיל .ברכות לכל התלמידים והמורים .החגיגות ומסיבות הסיום בעיצומם.
בשבוע הבא ביום שישי חג המחזור ושבוע לאחר מכן ביום חמישי הבר מצווה.
לפני כשבועיים נפרדנו מחברנו יואי זיו ואנו משתתפים בצער המשפחה.
העלון לזכרו יצא לקראת יום השלושים לפטירתו.
להקת החלומות הופיעה אצלנו בהופעה מהנה של שירים וריקודים .ילדים מגיל הגן ועד גיל
צבא שרים ומופיעים !
במסגרת מועדון מופת הופיעה להקת האקפלה מהמדרשה לתשואות הקהל.
חוגי דיון על שיוך דירות עם עורכת הדין אחינועם זליגמן והמזכירה ענת מאור הבהירו וחידדו
סוגיות בעניין.

שבת שלום לכולם
וחופש נעים
לכל הילדים והמורים

