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 מה בעלון: 

 / כיתת פטלרכב קיבוץ

 זלר/רון קישכבת פטל היקרים 

 כיתת פטל /בנים וחברים -קטע ראפ

 כיתת פטל /קטעים מההצגה על הכולבו

 / נטליה אלמוג ארבעת המופלאים שלי

 / כיתת ערטלזו ערטל

 / ענת מאורסיכומי ישיבות מזכירות

 / ענת מאור ואלי אלישעקליטת הבנים/ות

 יסעור / פנינהלחברי משאבי שדה היקרים

  / יפתח פרייליךקצת חדשות על קיבוצימר.... 

 בישובנו/ משולם סיקרון ונגה פרסימהנשה 
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 מחזור של כיתת פטלהחג שיר מהצגת 

 רכב קיבוץ

 נכנס אל חד"א

 שולף ת'כפתור

 שוב מתלבט אם בג'טה לבחור

 חושב אולי לקחת יונדאי גדולה

 אבל היא שוב אצל חסאן, שוב תקלה

 יוצא לבחוץבסוף לוקח אוטו 

 זה בכלל לא משנה כי..... זה רכב קיבוץ

 רכב קיבוץ

 מאחר בהחזרה ובכלל לא לחוץ

 רכב קיבוץ

 רכב קיבוץ

 עם בדואים בכביש גישה עושה לי מירוץ

 רכב קיבוץ

 חותך הצידה בפסי האטה

 מדליק לי סיגריה ללא חרטה

 לוקח רוורס מהבריכה לשגיב

 מוריד עוד אצבע לליכטמן אביב

 יוצא לבלות באשכולבערב 

 נוהג בחזור בהשפעת אלכוהול

 רכב קיבוץ

 רכב קיבוץ

 אם לשטח נרד, נשלם על חילוץ

 רכב קיבוץ

 רכב קיבוץ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חוזר לגמרי פצוץ 40מפאב 

 רכב קיבוץ

 רכב קיבוץ -משאיר אורות דלוקים

 רכב קיבוץ -מקפיץ תאילנדים לצומת

 רכב קיבוץ -חוזר מהבריכה בלי מגבת

 רכב קיבוץ -גומר בתא כפפות

 רכב קיבוץ -מספר את ג'ורג' בבגאז

 רכב קיבוץ -מעביר חתולים לרביבים

 אם רכב זה עשה עברה תתקשר ללולו תלמור

 

 רכב קיבוץ 

 רכב קיבוץ

 מחזיר את קיזלר הביתה מסטוץ

 רכב קיבוץ 

 רכב קיבוץ

 אוסף את החברה כשהכולבו פרוץ

 רכב קיבוץ

 רכב קיבוץ

 של מפעל זה ממשזה לא רכב 

 רכב קיבוץ

 רכב קיבוץ

 גם ככה זה פאדיחה לסוע בחוץ

נותן לנעורים, נותן לנעורים לנהוג, נותן 

 .לנעורים לנהוג, על הזין שלי
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 ,שכבת פטל היקרים

לפעמים מילותיו של מדריך קטנות מידי מכדי לתאר את חניכיו, במקרה שלכם הן אפילו לא 

מתחילות לתאר, המזל שלי הוא שגדולים ורבים ממני היו מחנכים ועל כן תרשו לי לצטט את 

שאמר שביתנו הוא בניין של  כצנלסוןהמחנך הציוני הסוציאליסט האהוב עלי, ברל, ברל 

 לבבות.

זה היטב על שבילי הקיבוץ, לא פעם ייגשו אלי צעירי וזקני הקיבוץ כאחד, אני מרגיש את 

ויספרו לי שהנעורים ככה, ומה הם עשו או לא עשו הפעם, ואיך זה יכול לקרות ומה אני מתכוון 

 לעשות, והאמת שהם צודקים. 

בבות כי לפעמים זה מרגיש שלא הכל עובד, שדברים חורקים והבניין זז, אבל הוא זז רק כי הל

שלנו פועמים, והם אינם פועמים תמיד בסנכרון, לעיתים הלב שלכם פועם לצד אחד ואילו שלי 

לשני, אבל הם תמיד יפעמו ביחד, והם יפעמו יחד כשתלכו לצבא ולשנות השירות, מקומות 

בהם עדיין תהיו החניכים שלי, כי ביתנו הוא בניין של לבבות ולא בניין של אבנים, ביתנו אינו 

ממועדון הנעורים, הוא אינו בנוי מקיבוץ משאבי שדה, הוא בנוי מהחיבור והאינטימיות  בנוי

שיצרנו אנחנו ביננו, הוא בנוי מהדיאלוג והסימטריה, הוא בנוי מאהבת האדם שפועמת 

 בחוזקה ממני אליכם, ומאהבת האדם שפועמת מכם אלי. 

היקרים שלי, בעיקר מה שהייתי מכל אלה הוא בנוי, והוא בנוי מאוד הרבה אחרים ולכן פטל 

רוצה לעשות זה לברך כל אחד מכם באופן אישי, על מי שאתם, ועל מה שהינכם, ואין זמן טוב 

יותר לכתוב ברכה שכזו מאשר תוך כדי התבוננות בכם עכשיו, בהכנות אחרונות לחג ולמסיבה 

 כמובן:

עט כל החלטה שלך הייתה הראשון שאברך יהיה עידו, איתך עידו מעולם לא היה לי פשוט, כמ

כל כך ייחודית שהיה לי קשה מאוד איתה, אבל גם מעולם לא סמכתי על חניך כמו עלייך 

 שתקבל את ההחלטה הכי נכונה עבורך, ולכן בלב שלם אני שולח אותך להתגייס בעוד שבועיים

יונתן אני השני, גם הוא בוחר ומעצב את דרכו ולא נותן לשום דבר להכתיב לו אותה הוא יונתן, 

חושב שמשהו בך קשר אותי אלייך מהרגע הראשון, בחור כה חריף שתמיד מנסה ורוצה להבין 

 יותר כשבליבו נפש עדינה ורכה

השלישי יהיה תובל, גם הוא נפש גדולה ועצומה בפני עצמו, גם הוא אמיץ ובוחר להיות חבר של 

המרחק הלא קטן שביננו  כולם גם כשהדבר לא פשוט, וגם כשהדבר מצריך אותו להתגבר על

 לבין טללים, תובל אולי גיאוגרפית הבית שלך בטללים אבל בתכלס הוא כאן, איתנו 

הרביעי יהיה טמיר,  בחור חכם חד והראשון שיזנק כשמדברים על משהו ויבין עוד משהו על 

החיים שלו, אבל טמיר יותר מהכל חבר, ונפש רגועה ושקטה כמו הרוח, אחד הזכרונות 

ם שלי מטמיר הוא את אחד הנעורים צועק ואת טמיר עונה לו שבבקשה יפסיק להפעיל החזקי

 אלימות כי זה לא נעים לו, בגרות שאני לא הייתי מצפה מאף אדם, בטח שלא מחניך

החמישי הוא דניאל, אצל דניאל משהו השתנה השנה, משהו נשבר והתעצב מחדש ומהילד 

וחצי דבר מלבד סקרנות גדולה לחיים, הוא השיל הבלי שפגשתי לפני שנה וחצי לא נותר דבר 



 5עמ'                                                           2017יולי   21 ,זתשע"כ"ז  תמוז    ,8621מס'  מבין משאבים

 
ילדות והתעצב מחדש, בחר לקחת אחריות על החברה בו הוא חי ולצאת לשנת שירות ולהגשים 

 בתנועת תרבות את מה שהוא מאמין בו, אין גאה ממני בך דניאל

שים השישי אלון, בכל שכבה תמיד יש את האחד או האחת שתמיד אפשר לסמוך עליו, שמרגי

שהוא שותף אמיתי שלכם, שהוא עוד מדריך, שלפעמים הוא יותר מדריך מכם, אז זה אלון, 

היה לי מרגש ממש להיות איתך ולראות אותך מצליח שוב ושוב להגיע ליעדים שאתה מציב 

לעצמך, הכבוד לרוץ איתך ולחזור עם נעליים מלאות חול, להתייבש איתך שעות בחזרות 

 , ובכנות קשה לי לדמיין את השנה הבאה בלעדייךכשאנחנו מחכים למאחרים

ואחרון וממש ממש חביב, אדם, אדם היקר שלי, עברנו כל כך הרבה ביחד, כל כך הרבה לשתף 

ולדבר ואני מפחד שכל זה לא היה מספיק, שהייתי צריך להיות יותר, לדבר יותר, לשתף יותר, 

רואה עבורך וכמה דברים שהייתי איזה בחור מדהים גדלת להיות אדם, כמה עתיד אני עוד 

רוצה שתהיה, אני יודע כמה דברים אתה מאחל לעצמך והייתי מבקש עוד דבר אחד שתרצה 

עוד דבר אחד, שהנפש הטובה הזאת שלך אל תחביא אותה, שחרר את האור שלה לעולם ותן 

 לה דרור

 

ותיהיו כל הדברים  וזהו, בירכתי ואמרתי כל שהייתי יכול, מכאן זה שלכם, לכו תיצרו תפציצו

 המדהימים שראיתי בכם בשנים האחרונות

 אוהב ברמות וכבר טיפה עצוב

 רונצוק

 

 

 

 

 

 

 

 לאורית גולדמן והבנות

  ברוכות הבאות

 קליטה מהירה וקלה

 בית משאבי שדה

לחביבה ודוד מנדל והמשפחה, 

 איחולים להולדת הנכד,

 בן לניצן ועדי 

 בית משאבי שדה
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 וחבריםבנים  -קטע ראפ

 היי צבי, מה שלומך :אורן

יהיה בסדר )כיף גברים(, שמעת מה קרה  צבי:

 למזכיר? )בחיוך(

 כן, )ברצינות( עצוב  אורן:

 )מחייך( תלוי למי  צבי:

 כן טוב, אז למי אתה מצביע? :אורן 

האמת שעוד לא החלטתי, שתי האופציות  צבי:

 נשמעות גרועות

 נכון, רציתי לברר משהו אורן:

 לברר מה? צבי:

 300לברר למה אני משלם על בריכה בחורף  אורן:

 שקל

 זה לא אני קובע,זה מלמעלה צבי:

יאללה כבר נמאס, כל יום שולפים לי פה עוד  אורן:

 מס

 יו צבי שמע לי טוב ותפתח את האוזניים אורן:

 נמאס שמעלים פה שכר דירה כל יומיים

 כה גם כשאין בה מיםלשלם על הברי

 ומס שבילים שילמתי החודש פעמיים

 באנו להחיות את הקיבוץ מהמתים

 ובנתיים מבקשים ממנו עוד ועוד כספים

 ומה זה בכלל צבי, נראלי מישהו התבלבל

 לך יותר מתאים דונטלו או רפאל

 אז מה כבר ביקשנו, את הבית חזרה, 

 בוא נראה מה תשווה, כנס אל הזירה

)מלבישים לו שריון על הגב( אוקיי,  אלסטר:

 אוקיי, תן לאולדסקול את המייק )לאט(

 כשאני עשיתי ראפ עוד לא היית בתכנון

 אז בועז רק למד דבר או שניים על גינון

 חזרתם לקיבוץ ילדים מפונקים

 כשאני הגעתי, היה ה רק חול ואבנים

 מתלוננים על המיסים? כבדה לכם הארנונה?

 לפאקינג דימונהאם לא טוב, תעברו 

 ואתם מעזים לדבר על כסף חמודים?

 הפאב כל שנה מסיים בהפסדים

 מי אתה בכלל, שתדבר על ניהול

 אפילו עם כנפיים נשארת בתול

 חושב שאתה גבר, היית נווט קרב

 אני הייתי שיריונר, עם כל הבית על הגב

אין בעיה, אין בעיה, נראה לי שצריך פה  אורן:

 כנס אל התפזורתאייזן תי  MCתגבורת, 

טוב אלסטר שב ולמד כי הגיע מאסטר  יאיר:

 ספלינטר

 בא מדאונטאון שגיב, מגלגל אותך בלי פילטר

 גם לי נמאס לשלם על הגנים של הילדות

 הוצאתם את החשק בקיבוץ הזה לחיות

 מי פה בקיבוץ מרים את החגים

 עושה ערבי שירה, מבדר ת'חברים

 ואז בסוף החודש שוב מס מעליב

 להיות חבר, לחזור כבר לתקציב רוצה

 כמה שטויות פה דיברת באמת מספיק ודי

 יותר פשוט לספור את השנים שאתה חי

אני רוצה להזמין אישה יקרה עם גרוב  אלסטר:

 נדיר לבמה

 כן אתה ואתה תקשיבו לי פה טוב נאווה:

 מבחינתי מחר אתם יכולים כבר לעזוב

 ניקח את הדירה, נשנה את התדמית

 עוד זוג זקנים שבא ללמוד עבריתונכניס 

 לא צריך את הבנים, אתם גורמים רק לריבים

 תארזו תחפצים, תעברו לרביבים

 תזכירו לי איך, תרמתם לקיבוץ?

 תנו לי להירגע, לפני שיהיה פיצוץ

 עומדת פה עם האלסטר, משפילה אתכם עם ראפ

 put your  f*cking hands upדיג'יי נאוה   כאן 

)באים ללכת מכות עומדים משני הצדדים, מוזיקה  

מותחת והם בנתיים מתכוננים, רגע לפני האגרוף 

 נכנס שילו בצעד תימני(

לא!!!!, חברים בואו נרקוד במקום לריב, )יוצר 

 מעגל ריקוד ושרים צדיק התמר(

 

 



 7עמ'                                                           2017יולי   21 ,זתשע"כ"ז  תמוז    ,8621מס'  מבין משאבים

 

 כולבועל הפטל  תההצגמ םיקטע

חרונים אני במשבר, נגמרו כל הפקטים ובביר הדאג' הפסיקו למכור נאווה: מאז המיסים הא

 באל מאל אדום, כל זה נגמר כשגיליתי את משאבי סרטן

 ג'אקו: )שיעולים(

שרה כפרה: תשמע כפרה שלי, הסיגריות האלה הצילו לי את החיים, השתעלתי כמו משוגעת 

ירקתי על חתולים כלום לא עזר, ומה לא ניסיתי: מרחתי ערק על הבטן, הפכתי את הכפכפים, 

 עד שיום אחד גיליתי את משאבי סרטן, אפילו את השיעול הם הרגו

 ג'אקו: )שיעולים( סיגריה בת זונה

....... 

 ורד: משאבי סרטן, מנאות חובב אליכם ללבלב

 סוכן: קליט, טוב תביא חמש

 ורד: סבבה, זה יוצא שלושים

 סוכן: מעולה את יכולה לארוז בשקית?

 ה: עם שקית זה חמישיםפריד

 סוכן: מה???? )לוקח שאיפה בטעות( לא שיקרתם שזה מנאות חובב החרא הזה

 ורד: מרסלו תביא שתי שקיות מהכספת

 סוכן: עזבי, עזבי )מחטט בארנק( אוף, יש לי רק מאתיים

 פרידה: מה הבעיה, נפרוט לכם

 סוכן: לא אמרתם שפרצו לפה?

 ואקס שוקולד, כסף יש בערמותפרידה: כן אבל גנבו רק סיגריות 

 סוכן: מה?

 פרידה: אי אפשר לגלגל אותו 

 סוכן: טוב אז תפרטי לי

מרסלו: מה ששני הברנשים החביבים פה לא מבינים, זה שלא משנה מי ינצח פה בבחירות, כי 

זו טרפה וזו נבלה, כי הרי מהי מהות הקיבוץ?????, תקנון ולא שיתוף כמו בעבר, כי משמעות 

יבוץ היא קבוצה, ביחד ולא פילוג, עלינו להתאחד ולא להיפרד, לאהוב ותקנון לא המילה ק

לכתוב, כי אהבת לרעך כמוך, על ראש הגנב בוער הכובע וחול חול ואין מה לאכול אבל לצערי 

 הקיבוץ הולך לאבדון וכל השאלה הוא מי ייקח אותו מהר יותר

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

 סיגריות הוא יגנוב ,בלילה שוב יבוא פורץ ,התגשמות חלום כולם: אווירה של סוף היום

 אני הולך לחזור אך מחר בשבע ושלושים ,ויותר פה לא למכור מרסלו: רוצה לסגור תדלת

אווירה של סוף  והשומר ישן איזה כיף סוגרים מוקדם מת פה לעשן בדואי: יאללה תסגרו כבר

אקח  בלילה שוב אני אבוא , לוםהתגשמות ח היום )עושים שרשרת עם פקט של מלבורו(

 .מלבורו אדום
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 "כיתת ערטל"   2017ברכה לשכבת  בר המצווה 

 ארבעת המופלאים שלי

-לפני שלוש שנים הכרנו לראשונה , אי שם בקיץ של כיתה ד שלכם, או כמו שאתם קוראים לו 

 "הקיץ האגדי"  .

חמודים , מכבדים מלאי חיים כשנכנסתי להדריך בזוגון אתם הייתם הכי קטנים בחבורה, 

ושמחה, ואני כבר אז הרגשתי מאושרת לעבוד איתכם , כי הבנתי כמה אתם קבוצה מיוחדת 

 במינה , לכן הייתי רוצה לברך אתכם באופן אישי.

שייקה   הנסיכה שלנו, שיפה מבפנים ובחוץ , שכל כך רגישה וטובת לב , את תמיד נותנת לי 

תנאי, הברכה שכתבת לי גרמה לי להתרגש ולהבין איזה חלק כוח ומראה לי מהי אהבה ללא 

משמעותי את וכולכם בחיי, את תמיד מלאה בנוכחות שמחה ואושר את  ילדה אמיתית 

 שמאפשרת להיכנס לליבה כשהאמון בנינו הוא הדבר הכי חשוב בקשר! 

                                                עומר או יותר נכון נושי שלנו!                                            

רציתי להגיד לך כמה הרגישות שלך חשובה לי ולחברים שלך, מנהיג אמיתי שרואה את 

סביבתו ודואג לפרטים הכי קטנים , שמחבק בשקט ובצניעות ואחד שאפשר תמיד לראות מה 

רות את כל האמת! חשוב הוא מרגיש לפי הפנים האמיתיות שלו שלא מסתירות שום דבר ואומ

שתדע כמה חכם עמוק ובוגר אתה  כל כך בוגר שבשיחות שלנו לפעמים אני שוכחת שאתה בן 

 אבל אז פורצת ממך השמחה והצחוק ורואים את הילד שבך! 13

 !   menירין 

ירין לא סתם אתה חביב הבנות , ילד יפה מצחיק שמח , אחד שיודע להקשיב לאהוב ולהכיל 

וחן מי נחשב חלש מאמץ ומעצים אותו, עם לב וערכים כאלו מי לא תתאהב בך! את סביבתו, ב

אני מסתכלת עליך וכל פעם חדש מתרגשת מהלואליות  שלך למשאבי שדה לחברים ואלי. כל 

פעילות איתך מדהימה כי האנרגיות המטורפות שלך שוטפות את הקבוצה ואותי ,האנרגיות 

טוב בעולם! אני בטוחה בזה. תמשיך לגדול להיות אדם האלו יום אחד עוד יצרו שינוי גדול ו

 המאמין באדם.

 מיתרי יקר שלי    

אתה לפעמים כל כך צנוע עניו ושקט שאנשים לא זוכים להכיר אותך מספיק טוב ויודעים איזה 

עולם פנימי חבוי יש בתוכך , כל כך רגיש , כל כך עדין וטוב לב  שאני יודעת ששום דבר שאני 

יספיק לתאר את זה. אתה משרה סביבך אווירה שנעים להיות בה  רוגע ושקט פנימי. אגיד לא 

הקשר שלי ושלך מיוחד ונוצר לאט לאט ממבחן אמון אחד לשני ... אני מאחלת לשנינו לעבוד 

 על הפתיחות והכנות כדי להעצים את היחסים בנינו!

 

אתם נותנים לי כוח להאמין זו זכות גדולה להיות המדריכה שלכם וחלק מחייכם , -ערטלים 

באדם ולהמשיך ליצור חינוך ערכי ומשמעותי ששורשיו מלאי אהבה!!! תודה על מי שאתם , 

 אלמוג נטליה  ,גאה בכם ואוהבת מלא
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שיר ממופע הבר מצוה של כיתת ערטל

 זו ערטל                       
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 במה  זו ערטל מופיעה על

 ואין לה כל פחד לתת את הכל

 נשמה.  שירי  היא תופיע תיתן כאן

 תחלום על חיים אחרים בגדול.

 זו ערטל זאת קבוצה למופת

 תביא אהבה ותיתן לכם שואו

 אך תדע גם לומר בפניכם ת'אמת

 עולם ומלואו! מאתנוכל אחד 

 

 מהרוגעבגילנו מותר קצת לצאת 

 בקיבוץ יעודכן  וקצב חדש

 להמריא לחלל להגיע לנוגה

 או לחיות בתוך ג'ונגל סבוך ומסוכן.

 ולתרום מעצמנו  למתוח גבולות

 למען הכלל ולמען הפרט

 אל המחר נשים פעמינו

 אבל לא נשכח מה שפעם נחרת.

 ונסיר את הכובעאז בואו היום 

 ניתן הזדמנות להפגין יכולות

 תראו שמחר נהיה על הגובה

 לא נפסיק לעלות. אתכםויחד 

 הלב בערטל פועם ללא הרף

 נותן פה תקווה  ושיר מתנגן

 כמו הזאב המוכן אל הטרף

 כולכם באהבה.  נעוט ונחבק את

 

 נופיעמעטים מול רבים הערב 

 חלום שחלמנו ביחד נפתור

 נצא ונשפיע ביחד נקום,

 לא נחפש מסיכות ומסתור

 עולם לתפארת מאתנוכל אחד 

 שיש בו פלאים מעולם הדמיון

כה ברורה   אך בו מציאות

 ומוגדרת

 ארבעה ילדים השווים פי מיליון..

 זו ערטל
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 סיכומי ישיבות מזכירות
 

 28.6.2017מיום   27/17סיכום ישיבת מזכירות מס' 

 מפגש בין מזכירות הקיבוץ ונציגי הבנים וועדת קליטה

ה ונציגות הבנים. הגם שהועלו בו ועדת קליט ,התקיים מפגש חשוב וטוב בין חברי המזכירות

זוויות שונות  של כל צד  לגבי יחסי הגומלין בין חברי הקיבוץ הוותיק והבנים, עצם ליבון 

בישיבה נוספת גובשו העדכונים למתווה הקליטה שרובם נובעים  הדברים המשותף היה חשוב.

מיום  29/17משינויים חיצוניים של המדינה במהלך השנה האחרונים. )ראה פירוט בישיבה מס' 

 , המופיע במידע על הקליטה(.5.7.2017

 2.7.2017מיום  28/17סיכום ישיבת מזכירות מס' 

 משפטית בנושאים קיבוצייםהזכאות של חבר קיבוץ להזמין חוות דעת  .1

יה יה למזכירות לפיה עקב השינויים בקיבוץ בהם נוצרה תרבות ארגונית של פניתה פנייהי

הולכת וגדלה לחוות דעת משפטית ע"י מוסדות הקיבוץ, הרי שבמקרים בהם חברי קיבוץ 

ש בנושאים קיבוציים )חוות דעת שניה( י -מעוניינים גם בחוות דעת משפטית נוספת, וזאת 

לאפשר זאת במסגרת מוגדרת, כדי לאפשר דיון מאוזן והוגן, כך שלא כל הידע המשפטי יהיה 

 מרוכז בידי המזכירות/הנהלה כלכלית/ועדות.

 סוכם: 

 להעדיף ולמצות ככול שניתן שיח ושכנוע פנימיים. זו הליבה של הקיבוץ. .א

דעת שנייה  מאידך, בעידן ההסתמכות המוגברת על חוות דעת משפטיות, לעיתים חוות .ב

 הינה צורך חשוב.

למצוא את האיזון בין הזכות/הצורך לדעה שנייה לבין אי זילות בריבוי פניות, תיאום בין  .ג

 הפונים ובקרה תקציבית להגבלת מס' הפניות.

ההליך: חבר שמעוניין בחוות דעת משפטית נוספת על זו של המזכירות, יביא זאת בפני  .ד

 את ההחלטה בידי המזכירות(.האסיפה לשכנוע ואישור )לא להשאיר 

מומלץ להשלים את ההצעה גם לגבי חוות דעת משפטית בנושאים אישיים מול הקיבוץ.  .ה

 הנושא יועלה לאסיפת חברים.

 

 פניה לדיון על העצומה לסיום תפקידה של יו"ר מש"א .2

 משתתף: איתי שביט

ות בקלפי איתי ציין שהמזכירות חייבת לכבד את החלטת האסיפה כיוון שהיו שתי הצבע

לא נבחרה. המזכירות ציינה שהנוהג הקיים בקיבוץ הוא שכל עוד אין מחליף דיומין והלנה 

יבחר מחליף. לפיכך, המזכירות פונה לאיתי שביט ילבעל תפקיד, הוא  ממשיך בתפקידו עד ש

לא להעלות לאסיפה את הנושא עתה, אלא להעלות אותו בדיון שנפתח עתה על בחירת בעלי 

 עתיד. )עם זאת,  שמורה לאיתי הזכות להחליט אם להיענות לפניית המזכירות(.התפקידים ב

בישיבת מזכירות נוספת הועלתה הצעה חלופית לפיה הלנה תהיה ממלאת מקום, תמשיך 

 במשרה אך לא תכהן כחברת מזכירות בתוקף תפקידה עד גמר הבחירות לניהול משאבי אנוש.

......המשך

. 
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שניים לדיירי הקומותיים בגבעה בשכונת החברים הבאת המלצה לאסיפה לבנית בית חדש/או  .3

 הוצע ע"י ועדת דיור. -החדשה שתבנה 

 הנימוקים התומכים בהצעה:

מאחר ויש דירה אחת או שתיים פנויות בשכונה החדשה  ;קידום מצאי הדירות בקיבוץ .א

יש תועלת רבה בקידום הבניה בקיבוץ. ובמיוחד  –דירות(  12-שתבנה עתה, )יש מקום ל

 כדי לא לעכב את שיוך הבתים.

בחישוב כלכלי של מעבר לדירה מתפנה, הערך הכלכלי עתה, עם ההחלטה על שיוך  .ב

-במבנה ובכסף ליורשי החבר לעומת כ ₪ 700,000-הבתים גבוה יותר משתוכנן )כ

 לבית חדש( ₪  900,000

הפער בין אופצית חיבור הדירות  –בחישוב כלכלי של אובדן דירות להשכרה רב שנתית  .ג

 לבין  בניית דירה חדשה הוא לא גדול ובטווח רב שנתי לא קיים. 

נכון ולכן המזכירות לא מצאה ל -₪  900,000-מאידך עלות בניה של בית חדש היא כ .ד

משפחות(.   )הערה: יש להדגיש  8להמליץ על בניה חדשה לכל דיירי הקומותיים בגבעה )

שכמקובל חברי המזכירות שהם דיירים בקומותיים בגבעה לא נטלו חלק בהצבעה 

 במזכירות(.

מהחברים שנכחו באסיפה תמך בהעברת  1/3-ומעל ל 16.7.2017-הנושא הועלה באסיפה ב

 אם כן בהמשך. ההצבעה לקלפי, שתתקיים

 

 5.7.2017מיום  29/17סיכום ישיבת מזכירות מס' 

 בהשתתפות:  עו"ד  אחינועם זליגמן.  – עדכון מתווה הקליטה

  ראה בהמשך, במידע על הקליטה, את הצעת המזכירות שתגיע לאישור אסיפת הקיבוץ

 

 17.7.17מיום  31/17סיכום ישיבת מזכירות מס' 

 בחירת יו"ר למש"א והמשך הליך העצומהקבלת החלטה בנושא הליך  .1

לדיון תשוב ההצעה שגובשה חולקה לחברים/ות לת.ד. בסדר יום של האסיפה, אך המזכירות 

 נוסף ולאחריו  נפרסם את ההצעה.

 

 עדכון למזכירות על מפגש הקליטה עם הבנים )ראה בדיווח על הקליטה(. .2

תושבים, יצטרפו למועמדים לקליטה בת שבע ועידו לביאן, כי כמו כן, המזכירות אישרה 

 בכפוף למבחני קבלה.

 * *  * 

 אהיה בחופשה, לסירוגין. חודש אוגוסטבמהלך  ;לידיעת החברים 

 המעוניינים במפגשים איתי, תאמו נא עם יפה.

 שבת שלום,     

 מזכירת הקיבוץ – ענת מאור       
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מידע על ההחלטות הנדרשות ועל  -קליטת הבנים/ות 

 במהלכי הקליטהההתקדמות 
 

 ועדכון מהמפגש עם הבנים(.  17.7.17 , 31/17ומס'  5.7.17,  29/17)סיכום ישיבות מזכירות מס' 

; המזכירות חוזרת וקובעת שקליטת הבנים הוא אחד היעדים המרכזיים של הקיבוץ, היעד

הוותיק. ולפיכך הקיבוץ לוקח על עצמו להגשימו, תוך איזון עם הבטחת צרכי חברי הקיבוץ 

 4לפיכך  המזכירות החליטה, פה אחד, להציע לאסיפת החברים לעשות את העדכונים ונקיטת 

 המהלכים הבאים )נוסח ראשון(:

 

וזאת הן  –שיאפשר שינוי סיווג לקיבוץ מתחדש, לרבות השלכות המיסוי  שינוי תקנון הקיבוץ (1

ליטת הבנים בעצמאות למען יישום שיוך הבתים )זכות לחוכר משנה לכל חבר( והן למען ק

כלכלית. קבלת ההחלטה בקלפי תהיה לאחר אישור הסדר שיוך הבתים )מוערך בתוך מספר 

חודשים(. עם זאת, על פי תביעת רשם האגודות השיתופיות, נדרש לצערנו, אשרור של 

מצביעים מחברי הקיבוץ  75%. ההצבעה מצריכה רוב מיוחס של  2020/ 2019ההחלטה בשנת 

 התומכים בשינוי התקנון. , 66%-ומהם 

 

עם גמר  לתוקף של החברות וכניסה(, 2018)ראשית  עכשיוקבלת הבנים/ות לחברות  (2

)גמר הפרויקטים כולל את סיום תהליך קבלת ההחלטות של הקיבוץ על שיוך  הפרויקטים

הבתים, שיוך הנכסים היצרני ואישור שינוי התקנון על ידי הרשם ואת השלמת ארבעת 

היעדים של הקיבוץ: פנסיית מטרה, הרחבת הבתים ובנית השכונה החדשה, קרן חיים 

.  )יובהר שהקיבוץ יפעל לסיים את "גמר וקרנות להבטחת הכנסה, סיעוד, ובנים בעלי צרכים

, אך אין לראות בכך התחייבות משפטית לשנה זו דווקא(. 2021 – 2020הפרויקטים" במהלך  

)לאחר  2018קרי, ההצבעה על הקבלה לחברות של כל הבנים/ות המעוניינים תהיה במהלך 

תהיה  -של החברות  אישור הסדר שיוך הבתים ואישור שינוי התקנון לעתיד(. הכניסה  לתוקף

 עם גמר הפרויקטים. אז תהיה לבנים זכות להצביע בכל הנושאים.

עד אז, הקבלה לחברות מאפשרת לבנים השתלבות ומעורבות בוועד המקומי וקבלת 

 משכנתא/הלוואה בתנאים טובים.

לאסיפה להסבר דיון  יובא –הנוסח המשפטי של הסדר הקבלה לחברות והמשמעויות שלו 

ושא יוצג ע"י עו"ד אורי זליגמן )רשם האגודות השיתופיות לשעבר, שיחליף את ואשור.  הנ

 כלתו, עו"ד אחינועם זליגמן  השוהה בחו"ל(.

 

. הפיתוח, התכנון והבנייה יתבצעו ע"פ קצב התחלת הבנייה של שכונת הבנים/ות, עתה (3

 (.2018אישור וקידום הליכי התכנון והבנייה )בתקווה שבמהלך 

 ...המשך.
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על עצמו להמשיך לטפל אינטנסיבית, כמיטב יכולתו, בדברים הבאים, הקיבוץ לוקח 

 בשיתוף עם גורמים במדינה, אנשי מקצוע, ובשיתוף עם הבנים/ות;

   .היעד הוא לקדם את ההפקדה –טיפול באישור התב"ע בוועדה המחוזית . 1

 המשך טיפול בחסמי המדינה . - 1488רכישת הקרקע ע"י הקיבוץ לפי החלטה . 2

 חתימת הסכם בין הבן/ת לבין הבנק למתן  ; 1488. במקביל ולחילופין עד הסדרת 3

 בחתימת הקיבוץ   הלוואה בתנאים טובים/משכנתא לבנים, למימון הבנייה,   

 על מסמך כולל.    

 באחריות משרד השיכון והמועצה. בביצוע. – התכנון המפורט של שכונת הבתים .4

  חברות מנהלות  4התקיים מפגש עם  –שכונת הבנים בחירת חברת ניהול לבניית .5

 ענת מאור, מוני, שי זינדרמן, דוד מנדל, (. חברי מנהלת שכונת הבנים הם: 17.7.2017)   

   אלקיים, דור  אן דהן )ועדת קליטה(: ונציגי הבנים: מתי עבד, אהרון לאלוז, דניאל   

 סיור לימודי בשטח.ן. סוכם לקיים שאלתיאל, ניב פלג ולי גולדסמ   

 )בהיקף התקציב מהמועצה(.  פירוק הלול. 6

  )רק למי שלא מימש זכאותו(. פריפריה-בקשה ממשרד השיכון לסיוע בתשתיות. 7

 

הבנים/ות,  קידום הליכי הקליטה ובניית יחסי גומלין בין הקיבוץ הוותיק לבין משפחות  (4

 .המעוניינות להתקבל לחברות ולפרויקט הבניה 

 נושא זה החל בשילוב הפורה של הבנים בוועדות, ויטופל כל העת לפי הצרכים.    

לסיכום; מכלול זה הוצג באסיפת חברים ובמפגש עם הבנים, וההחלטות הנדרשות )בסעיפי 

 תובאנה לאסיפה. -שינוי התקנון ואופן קבלת הבנים/ות לחברות בקיבוץ(  

*** 

 עדכון על מפגש הקליטה עם הבנים/ות

בנים/ות עם משפחותיהן, המיועדים לקליטה. המזכירה  61לשמחתנו, עתה נמצאים בקיבוץ 

ב . הצגנו את החלטת המזכירות, ואת מצ16.7.2017וועדת קליטה נפגשו עם הבנים ביום א' 

 35-הם המידע לכל משתתפ/ת(. השתתפו במפגש כ ,ובתיק הטיפול בכל  תחום ותחום )במצגת

 בנים/ות. סוכם;

הבנים/ות המתגוררות בקיבוץ המעוניינות להיקלט לחברות ולהיכנס  לפרויקט משפחות  .א

₪.  5,000הבנייה עתה, יירשמו לפרויקט + תשלום "דמי הרשמה/רצינות סמליים", של 

בנים/ות המתגוררים מחוץ לקיבוץ יוכלו להירשם לפרויקט הבנייה אם אין להם דירה 

 להשכרה בקיבוץ, או באישור המזכירות

ת המעוניינים להמשיך בשכירות הבית או לרכוש בעתיד בית קיים יצטרפו לפי בנים/ו .ב

 בחירתם למסלול הקבלה לחברות. 

 קליטה ונציגות הבנים יקיימו עם כל משפחה שיח וקבלת טופס ההצטרפות. עדת ג. ו      

 אך האופק עימנו, ובהצלחה לכולנו! –עוד רבה הדרך 

 יו"ר ועדת קליטה. – ואלי אלישעהקיבוץ   מזכירת – ענת מאור                
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 לחברי משאבי שדה היקרים

באתי מרביבים השכנה ויש שיגידו ה"יריבה המיתולוגית" ויש שיראו בזה כמעט "חציית גבול" 

רחמנא לצלן! וכנגד כולם אני אומרת "הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו..."? במבחן התוצאה 

 נועדנו ועוד איך נועדנו !

שנתיים חייתי ביניכם כאחת מכם, אתם אנשים נפלאים ויש לכם במה להתגאות, באתי לנהל 

את מערכת הגיל הרך וידעתי שההצלחה שלי תימדד גם ביכולת שלי לחזק ולטפח את הקשר בין 

מטר תיפול.. כי אני  2הקהילה לגיל הרך עד אשר הגדר שאנחנו מחויבים להרים לגובה של 

מיח מערכת חינוך מנותקת מהקהילה שבה היא צומחת על ערכיה מאמינה שלא ניתן להצ

תרבותה ומסורותיה וכי אני מאמינה שקהילה החפצה בחיים תראה בחינוך ילדיה בכלל 

 ובמערכת הגיל הרך בפרט עורק ראשי בלבה הפועם.

כל כך הרבה אנשים טובים פגשתי , שמחתי איתכם ביום חגכם ובימים טובים וכאבתי אתכם 

 ר על מותם של אנשים יקרים מהקהילה....ימי צע

אני נוהגת להגיד שהתאמתי לכם ואתם לי ככפפה ליד ואכן אני יכולה לספור על פחות מכף יד 

אחת את הפעמים שנתקלתי בהתנגדות מבעל תפקיד כזה או אחר לפעולה או יוזמה כזאת או 

נתתם בי  אמון! -יא אחרת שביקשתי להוביל.... ומילת הקסמים שממנה שאבתי את הכוחות ה

אמון מלא ואני מקווה שלא אכזבתי אני יודעת להגיד בלב שלם שתמיד ניצבה לנגד עיניי טובת 

 המערכת  ופעלתי מתוך אמונה בצדקת דרכי... 

ואלו דברים  על מה אזכר בחשבון הנפש שלי עם סיום תפקידי אני שואלת את עצמי שתי שאלות

הכי קל מול דברים הנראים לעין וכאלה שניתן לכמת אותם . אני יודעת שידברו בעבורי שעשיתי

למספרים. אני יודעת שעשיתי את "הבלתי יאמן" )כך פרלה מנסחת את זה( בנושא התקציבי 

והמספרים ידברו בעדי... אני יודעת שהחצר הנפלאה של הפעוטון והתינוקות שחלמתי אותה 

את הבית הכתום של תנועת  כאשר עוד אף אחד לא יכול היה לדמיין אותה )מי זוכר

המושבים....( ואפילו לא הספקנו לחנוך אותה באופן רשמי ולהודות למועצה , למיכל פריאל 

ולספי שעזרו לי לקדם את נושא הסככה לחצר ולהפוך את החלום לחצר פעילה ...למיכל וספי 

 ה...היקרות שלוחה לכן מכאן תודה רבה בשמי ובשם הילדים, ההורים, הצוותים והקהיל

דווקא כמי שבאה אליכם מאהבה, צעדה  שתזכרו אותיולמרות כל הנאמר לעיל הייתי רוצה 

בשבילי הקיבוץ בין בתי הילדים והגנים באהבה שראתה במערכת את ביתה ובילדים את 

דבריה של  שולי הגננת שהטיבה לבטא את זה בשתי מילים "  שידברו בעדיילדיה....  אבקש 

ת הנפלא היה שותף למשהו גדול יותר מהיחידה החינוכית אותה הוביל. גאוות יחידה" !  הצוו

שבתקופתי הייתה גאוות יחידה למערכת .כי אני מאמינה שזה המפתח לחינוך  אני רוצה שיגידו

 מעולה ואשריי הילדים שמתחנכים ע"י צוות גאה! 

א משנאת המן... עוד אני נוהגת להגיד שהתמזל מזלי ואני מסיימת את עבודתי מאהבת מרדכי ול

אני מעתיקה את מגוריי למרכז והחל מאוגוסט מתחילה בניהול מערכת הגיל הרך של קיבוץ 

משאבי שדה אפשר כבר להחליף את -גבעת השלושה... ואם נחזור למערכות היחסים של רביבים

הפרדיגמה הישנה בחדשה אני מציעה לכם את הסטיקר "רביבים היא "אח" ואפילו משפחה" 
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 לפרידה ויעקב להילה ואורן,

 ולכל המשפחה, 

 ברכות להולדת התאומות,

 אחיות לתלמה ולנעמי 

 בית משאבי שדה

אקיאן ( ואם לא די בכך הנה אני יוצאת ומגיעה שרונה -נו כבר נכד משותף )אלישעהרי יש ל

 הכול נשאר במשפחה!   –קליינפלד מקיבוץ רביבים להחליף אותי 

תם ולא נשלם ....מאחלת לשרונה הצלחה גדולה והנאה גדולה במערכת הנפלאה. תודה רבה לכל 

 האנשים הטובים שצעדו לצדי לאורך כל הדרך. 

 באהבה גדולה פנינה

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לחברים שלום,

  קצת חדשות על קיבוצימר.... 

 מגמות כלליות: 

  נמשכת המדיניות של רצף קורסים לאורך כול השנה. כמוכן, יש עליה קלה ומתמדת  

 במספר המשלמים.             

 .ממשיכים לקיים "מיני קורסים" בחו"ל. לפעילות זאת, משמעות שיווקית מעניינת   

  מנסים לשמור על הייחודיות שלנו, על ידי קשרים בלתי אמצעים עם חיי הקיבוץ 

 מאתנו.... תודה גדולה לכול העוזרים לנו!  וחברים רבים המהווים חלק בלתי נפרד            

 נו מבדיור של "בית ראשון", קיבלנו על עצץ ובנוסף לטיפול בחדרי האירוח של הקיבו   

 גם לטפל בחדרי חיילים בודדים שהקיבוץ החליט לאמץ .             

 בשוטף: 

  הקבוצה מפינלנד. כרגיל, היה מוצלח וכבר מתכננים סיימנו לא מזמן מחזור נוסף של

 !2018את המחזור 

 חוזרים". לצד ה"נחמדות" שיש בכך, זה גם יכרת עליה מתמדת בהגעת "תלמידים נ

מאפשר לנו להעלות את רמת הלמידה. תאמינו לי שזה בהחלט מרגש לשמוע את 

לעיתונים ישראלים התיירים האלה מדברים עברית! חלקם אפילו כותבים )בעברית( 

 בעברית קלה!

 ואומנם, עיקר השינויים הוא בתחום הצוות: 
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  מעבר למורות הקבועות רינה וענבר, עוזרים לנו, על פי הצורך, מאיר בלטרן,  (1

    הדס )ניצנה( וחפציבה )מצפה(. ,עירית שלו, אילן בן טל

  טל ולוטם בןועל פי הצורך שרה מ ,)מבאר שבע( במשרד, הפיקוד נתפס על ידי דפנה (2

 כן, אני ממשיך בניהול במשרה חלקית. טל. כמו

 ימים בשבוע.  3 -ל( בתחום תחזוקת החדרים, עמנואל )מדימונה( ממשיך להגיע 3      

 לניקיון חדרים, הגיעה ליז המכסה בצורה יעילה, תחום שהיה די "מוזנח" אצלנו. ( 4

       החל לטפל בנוי שלנו במסגרת של יום , )הבעל של שירי( ( חידוש מרנין: יובל חיים5      

 נראות לעין!  בשבוע... והתוצאות           

  ( עוד משרת מפתח, השיווק: לאחר שנים של עבודה בענף ובשנים האחרונות, בניית 6     

   תשתית שיווקית מסודרת, נאווה עוזבת אותנו. בימים אלה, היא ממשיכה להכניס           

  ולנאווה, הרבה תודות ליצירתיות   את יניב גלעדי לעבודה. נאחל לשניהם הצלחה רבה         

 ולמסירות שלה שתרמו רבות לקידום הענף!          

  ( הדבר היחידי שעדיין חסר לנו הוא אדם במשרה חלקית לכיסוי שעות אחה"צ + ליווי 7    

    הסטודנטים + מדי פעם, סופי שבוע. גם משרה זאת דורשת הרבה יוזמה, פתיחות,         

  יכולת לתקשר עם תיירים, ותודעת "שליחות"! בניגוד לשאר המשרות, כאן חייבים         

 אדם מקומי...        

 בפועל, כבר עובדים על הסתיו עם לא מעט אירועים קצת חריגים... 

  מצרפת )אוקטובר(הגעת חבורת רקדנים 

 ,טכס )צנוע( לכבוד קבוצת מצילי יהודים משווייץ בתקופת מלחמת העולם השנייה 

 2  .)קורסים קצרים בצרפת )תחילת ספטמבר 

 .השתתפות בצעדת ירושלים 

  .)תכנית מיוחדת למשלחת נוצרים )סוכות 

 

 בשם הצוות, יפתח פרייליך

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לעפרה דייגי והמשפחה,

 ברכות להולדת הנכדה גלית, 

 בת ליערה ויואל 

 אחות לשי מתן וניתאי

 בית משאבי שדה
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, זה התחיל בסיום כתה ח' בהצגה גדולה ויפה לכל מספר הצגות ילדים חווינו בעת האחרונה 

שהיה מושקע ומלא מסרים  "פטל"השכבה, המשיך בסיום י"ב שהיה חג מחזור של כיתת 

ועליזה עם הצגה יפה  של כיתת "ערטל" הומצוהבר ערב לקהילה עם חיקויים וריקודים. ולבסוף 

 ה שרקדו ושרו בכישרון רב.'של ארבעה חבר

 

סיפרה  ם שסולטנה בית של כרם  ל-ןיעשכונת לובירושלים   "יד ושםל"טיול המועצה  למבוגרים 

 במלחמה ברוחות רעות ועוד..על מנהגי  מרוקאים  שושנה 

 

חיים גורי ומשפחתו ,  רצה מאד לפגוש חברים מלוחמי הפלמ"ח  אך  התארח בכפר הנופש 

 העלו זיכרונות  והתווכחו על הימים ההם...  אלו שישנםכבר נפטרו.  םרובלצערנו 

 

 מזל שבערב מתקרר  מעלות!! 44-42טמפרטורות גבוהות במשק ה - יולי חם

 

חברנו של  לפטירתו יום   30מלאת  ב  העלמין אחרי צהריים  התכנסנו  בביתהאחרון יום ה' ב

  יואי. ו"הגדת לבניך" של סרט  ב  לצפותנפגשנו במועדון  מכן אחר לז"ל.   זיו יואי  

 

טיפסו באילת ,היו בסופרלנד  ,מחנה בצפת, היו בהילדים מטיילים.. נוסעים לטיולי מים בצפון 

 .ילו טיול לילה בנחל חוורים והיד עוד נטויהיט ,בפארק אתגרי

 וכל זה תוך פעילות הקייטנה,.

 יבורכו כל העוסקים בדבר

 

 

 

 שבת שלום והמשך חופש נעים
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