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 לא מאוחר לבקש סליחה

 ולכן, סליחה 

 הגעתי פתאום להבנה

 שיש להתנצל 

 אם כבר טועים כל כך הרבה

 מוטב להתרגל 

 אל המילים שלא נאמרו 

 אל השבילים שלא נבחרו 

 לדיכאון ולשמחה

 זה אף פעם 

 

 לא מאוחר לבקש סליחה

 ולכן, סליחה 

 הגעתי סוף סוף למסקנה

 שיש להתנצל 

 חורים יעל קיטורים וא 

 והנטייה להתרשל 

 וגם על נקמות קטנות 

 ועל נקמות קטנות מדי 

 ממש יצאתי רכיכה 

 זה אף פעם 

 

 לא מאוחר לבקש סליחה

 סליחה  ולכן, 

 

 

  
 

 הלא מאוחר לבקש סליח 

 ה ולכן, סליח

 ההגעתי שוב למסקנ

 ל שיש להתנצ

 ן עד שהגענו כבר לכא 

 ל חבל סתם לקלק

 ק התעצבנו כבר מספי

 ק אני עייף אני דבי

 ה עשו טובה תנו מנוח

 ם זה אף פע

 

 הלא מאוחר לבקש סליח 

 ה ולכן, סליח

 העתי שוב למסקנהג

 ל שיש להתנצ

 ה על העיטוש על הגניח

 ל על משכבי הלי

 ה על ירקות לא בעונ

 ה על חריקות שבשינ

 העל הצצות במלתח

 ם זה אף פע
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   רמי שי העלון הבא יוקדש לזכרו של חברנו  

 . ברוך   רו כ ז יהי    . שנפטר בשבת   

 

  שי תאנו אבלים עם משפח

 של האב והסב על מותו

 ז"ל  רמי שי

 בית משאבי שדה 

   

 

                       מה בעלון:

   לי גולדסמן  / תשפ"ג ראש השנה

 עדו גולדסמן  / סבסוד ושנה טובה  ,על שיתופיות 

 ילנה קוברסקי   / שרותי רפואה פרטיים –שר"פ 

 יהודית זכאי  / מחלימות ביחד  -  רוח דרומית

 הילה ענבר  /כיפור תשפ"ג 

 שי אסא ושלי מסיקה   /מהנעשה בגיל הרך

 ל ממן סיג  /פתיחת שנת תשפ"ג חברת הילדים

 נועה אבריאל אבני  /חולמים עתיד משותף בהר הנגב 
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 תשפ"ג  ראש השנה

את ראש השנה חגגנו בערב חג שני ברחבת המועדון. רקדנו, קישטנו  

ונהנינו מקפה ועוגה,  טובות, ישבנו יחד לשולחן  ותאת הצאלון בשנ 

 תפוח בדבש וחברה טובה.

אלא מקבץ קטן של אנשים שחשוב להם,   ,לא הייתה חוליה לחג

כדי שהערב יצא לפועל   ,שהתנדבו ותרמו בזמנם ובמחשבה יצירתית

 וכך היה. 

 תודה רבה לדינה גוזנברג על הרקדה סוחפת לקטנים ולגדולים. 

גיר שמקשט את חדר  תודה גדולה לרני זכאי ונטע אמסלם על הלוח 

 האוכל בברכות שנה טובה לקיבוץ. 

תודה ענקית לדובי אשל על הקליפ המרגש לראש השנה ועל ההגברה בחג. תודה גם  

 שתמיד נרתמים בשמחה, ניקו גולדפישר, מעיין עובדיה וחן פרסי.  ,למגבירים

, תום צמח  תודה לסימונה, רונית בן טל ונטע דוידזון, שרית בן טל, ניר שנהב, מעוז ברכה

 בהקמה ובפירוק.   ,ועלמה סוריה ולכל מי שעזר בסידור

בשנים האחרונות חוליות החגים הצטמצמו משמעותית. אין צוותים גדולים כמו פעם וזה  

ויחד איתו בקשות ודרישות.    ,בסדר, אבל הרצון שהחגים יהיו גדולים כמו פעם נשאר

יות החגים, לתרום ולהתנדב  בשביל שזה יקרה, אני קוראת שוב לכולם לעבות את חול

 לעשייה של כולנו בשביל כולנו.  

 שנה מתוקה לכולם, רק בריאות ודברים טובים. 

 לי גולדסמן 
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 סבסוד ושנה טובה  ,על שיתופיות 

 לכולם שלום, חג שמח ושנה טובה, 

,  מרכזי, חםלכבוד השנה החדשה ובחגיגיות רבה, פניתי לעצמי וביקשתי שאכתוב על נושא  

 ויהיה במרכזו של סדר היום. עוד שניה יעלה שאו  ,כזה שעל סדר היום רציני מאוד.

וכאלו יש הרבה וכל יום נושא אחד מאתגר את השני במהות שלו, במחלוקת שיש סביבו,  

בין   העדין  והאיזון  וכמעט הכול דחוף  והכל חשוב  ובחשיבותו  באמוציות, במורכבות שלו 

ובסבלנו נבלעות להן לצערי, תחת אות טיפול, הכלה  יום    ןת רבה של בעיות הפרט,  בעיות 

 הצידה ולהגיד סדרי עדיפות ולחכות.    ןשאי אפשר ולהזיז אות , יומיות

, כבר סדוקה  1947שהיא נהדרת מאז    ,משאבי שדה הוא קיבוץ שיתופי והשיתופיות הזאת

הנ מאיתנו  ולחלק  בספק  מוטל  כבר  הוא  והמוסר  מובנים,  הרבה  כך  כאלו  בכל  הן  ורמות 

שם,   אי  נשארו  והחלטות  ואמירות  ונהלים  אחרות  בנורמות  נמדד  המוסר  ולאחרים 

והמציאות ההזויה כבר מזמן ועברה ועקפה את התקנונים ההם ונראה כי בכל דבר ועניין  

יש עניין פתוח    – ובכל אחד מאלו     - יש פער וסדק וחריץ ותגובה והערה ורצון לצאת למלחמה  

ואישי וכללי והכל מהכול ועל הכול נשאלת השאלה אבל איך נחליט ומי  ומוצדק ומוטעה  

 ואיך נאכוף.  

  , זה לא שאין מוסר בכלל ומי שעובד אז עובד וגאווה גדולה וכבוד גדול בכלל לכל מי שתורם

אחרת לפרנסה ולחיי קהילה ובכלל. והמקום האדיר הזה  או  או תרם את חלקו בעשייה זו  

תכם ולכם ולנו, ואתם באמת נהדרים  יתי את זה כבר בעבר( ואקם בזכותכם העושים )ציינ

על זה שיש לי     -בגלל הקיום שלו ואני אומר תודה כבן של ההורים שלי וגם כבן של הקיבוץ  

כדי לא לפגוע בזו או זה, פשוט   , את הבית הזה. ואני מבקש מעצמי לאזן את מה שאני כותב

כי    ,לי ושלך ושלנו, וזה בעצם בכלל שלכםיש תחושה שכבר אין רצון שבאמת הכול יהיה ש 

אני לא חבר קיבוץ, אבל אני כותב כאילו הייתי אחד משלכם, כך נוח לי יותר להרגיש בבית  

 ולדבר מולכם בפתיחות. 

וזו תחושת   ואם נישאר שניה ברגשות ותחושות, אז משהו אחד עוד לא הלך כאן לאיבוד 

ציב נמוך ואני צריך לקבל את כל מה שאני  "הכול מגיע לי" ואני חי בקיבוץ שיתופי והתק

החבר ימצה את כושרו    –כי אנחנו עדיין שיתופיים. וזה נכון. כמו שנאמר אצלכם    ,מבקש

ויכולותיו ויעביר את פרנסתו לקיבוץ והקיבוץ ידאג לכל צרכיו של החבר. וקיבוץ, כמו כל  

ולא על בונה לעצמו תקציב שנתי על סמך הכנסותיו  סמך אידיאולוגיה    תאגיד או חברה, 

ומחשבות. ומה קורה כאשר ההכנסות מעבודה ובכלל יורדות ועלויות המחייה עולות? לא  

ויהיה בסדר ויסתדר  ידאג  והקיבוץ  זה קיבוץ שיתופי  כי  זה    ,קורה כלום  אבל הכי חשוב 

חברי קיבוץ יקרים. זה שלכם.    153לעמוד בתקציב ולא לחרוג. הקיבוץ זה אתם והוא שלכם,  

 ם.  רק שלכ

ולא בשיפוטיות ולא בביקורת, נסו להסתכל על הסיטואציה השיתופית לרגע    ,ואני רק מבקש

מהצד ותחשבו שאתם רואים חבל נכרך סביב אותו הצוואר השיתופי הכול כך נהדר ותבינו,  
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הכסף את  להוציא  שחייבים  זה  על  ותגידו  ותילחצו  ותלחצו  תמשיכו  מקנה    ,שאם  זה  כי 

כי זה מהות חיי הקהילה וחייבים    ,תחושת ביטחון ולגבי זה חייבים להגדיל את התקציב

יש סיבה   דבר  ולכל  היה אחרת  הכל  ופעם  ומה פתאום  לסבסד  חייב  והקיבוץ  חג  ארוחת 

שאותה שיתופיות כבר לא תוכל להתקיים  כך  ותוצאה ובסוף בסוף, החבל יתהדק עד כדי  

ף חלילה, אלא כי אותה שיתופיות יקרה, מאוד מתקשה לנהל חיים  ולנשום. לא בגלל הכס

שיתופיים עם הפערים והסדקים וחוסר האמון הבסיסי של בין אדם לחברו ואויבו שנוצרו  

כאן ותחושת המגיע לי היא כמו יריה בליבו הקר והמסכן של הקיבוץ השיתופי. והכל בר  

מת לעשות, ואם הייתי יכול, הייתי  תיקון אם רק רוצים ואם רוצים אז צריך לשנות ובא 

מקריא לכם את מה שכתבתי עכשיו בקול וזה היה נשמע לכם דרמתי יותר ואפילו אפילו  

 משכנע ופאסימי פחות, אבל זה מה יש. 

 ובנימה חיובית ואופטימית יותר,  

אני רוצה לבשר    –כמי שחווה בשנה וחצי האחרונות לא מעט קהילות, דומות לנו ושונות  

בנו כקיבוץ הוא ממש טוב. באמת. ממש טוב. מהרבה מאוד בחינות והייתי רוצה  לכם שמצ

לחשוב שאתם מעריכים את זה לא פחות ממני ומבינים את החשיבות של לשמור על זה, על  

אבל עם מוסר וכבוד ואכפתיות לסביבה ולא    ,מה שנשאר, כל אחד בדרך שלו ולפי היכולת

כי לא כל החלטה    , לשפה וחדי השמיעה ישמעורק למטר המרובע הצר. ורק אסנן מתחת  

 שהתקבלה היא הכרזה למלחמה...  

ולמש  ולעצמי  היקרים  המשק  מוצלחת.ולבני  קליטה  שנת  מאחל  אני  את    פחתי,  שנמצא 

הכוחות להתחבר לנו עם הקיבוץ הוותיק ועם עצמנו ועם חדשים שיבואו, שנסתדר עם הבנק  

ים בזמן וגם נחתום על חוזי שכר דירה  להעמדת הכספים לקליטה ולבית, שנשלם תשלומ

בלי שיחות וחפירות ושכנועים מיותרים, ושנבין ביחד להשכיל שאנחנו גרים וחיים במקום  

שהוא שלנו אבל לא רק שלנו וזה בסדר שלחברים הוותיקים יש בקשות ודרישות ולנו לא  

חו ומה  נותר אלא לכבד זאת ולקיים באהבה והרבה פחות לכעוס על מה שהיה ומה שלק

באמת   שחשוב  ומה  לצד    – שעשו  ולחיות  כאן  להיות  שנים  הרבה  עוד  לנו  שיש  שנבין  זה 

ההורים שלנו וגם ביום מן הימים ממש להיות חלק פעיל בעשייה כאן ובקבלת ההחלטות  

והכיוון הוא חיובי והרוח טובה ומתקדמים אבל באמת. ובעיקר שנבין שאנחנו חייבים רק  

 וכל זאת נאמר ברוח ממש טובה.  –חייב לנו כלום  לעצמנו ואף אחד אחר לא 

 אני מאחל לכולם, 

כולן,    ,וילדים ונוער וכולם  ,אבל איכותיים לא פחות  ,חברים ובנים ותושבים שאינם בנים

 שתהיה לנו שנה טובה ושמחה ובריאה וכזו שמלאה בעשייה עצמית שלנו בשבילנו. 

 עידו 
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 שרותי רפואה פרטיים   –שר"פ 

 מפורט של מגוון שרותי רפואה שמסופקים על ידי החברה לחברי הקיבוצים הסבר 

 מבוא: 

  – כל חברי הקיבוץ ורוב מכריע של הבנים ומשפחותיהם מבוטחים בשר"פ   ,כידוע לכם

הביטוח כרוך בתשלום חודשי מסובסד לחברים ותושבי הקיבוצים, אך בסיכום השנתי  

סכום   –₪ לשנה   60,000הסכום שהקיבוץ מעביר לשר"פ )כולל הבנים והתושבים( הינו  

 מכובד בהחלט. 

 הנ"ל? אז מה בעצם מגיע לנו במסגרת הביטוח 

מרפאת משאבי שדה סגורה  בשעות בהן ת היום והלילה ו פנייה בטלפון למוקד בכל שע .1

על   תלהתייעצו המוקדנית מבקשת רק מספר תעודת זהות ומעבירה פניה לרופא תורן  –

הרופא מבצע תשאול מפורט של מצב רפואי, נותן המלצות ומפנה    –מצב רפואי  

או מיון סורוקה. חשוב    ,אן פלאזה(ו"ש )ובריאותה בב  –לפי הצורך   םרפואיימרכזים  ל

ח  "ש 42-ח בימי חול ו"ש 82ביקור חברי קופת חולים כללית בבריאותה עולה  –לדעת  

  35בשבת וחג. מטופלים המגיעים עם הפנייה משר"פ משלמים השתתפות עצמית של 

 בלבד.  ש"ח

רפואית אקטיבית  מצב רפואי מסכן חיים/דורש התערבות של זעקת אמבולס במקרה א .2

צור קשר עם אחד ה"מוקפצים" ממשאבי שדה  ימיידית. במקרה זה המוקדנית ת

ישנם מספר חברים ובנים שברשימה ואחד/אחת מהם    –שנמצאים ברשימה שלהם 

 יגיעו לבית המטופל בהתראה קצרה.  

שמאפשר להגיע   ,אצל מספר חברים ותיקים מותקן בבית לחצן מצוקה – לחצן מצוקה  .3

אלא בלחיצת כפתור ולקבל מענה מיידי לצורך   ,א חיוג וללא צורך בהזדהותלמוקד לל

"המוקפץ" יגיע לתת עזרה ראשונה ומה שנחוץ עד להגעת    –זעקת עזרה דחופה  א

 .האמבולנס

הרופא מגיע לבית המטופל תוך   -₪   35הזמנת רופא הביתה בהשתתפות עצמית של   .4

ליים  אכשירים רפואיים מינימכאשר הוא מצויד במ  ,תרושעתיים עד שלוש לכל הי

מרגישים לא בטוב אך לא    ,בעיקר במצב סיעודי ,לא פעם החברים – ומגוון תרופות 

התשלום לרופא במזומן, הקבלה   –מומלץ בהחלט לזמן רופא הביתה  –במצב קריטי  

מוגשת למרפאה ומקבלים זיכוי. הרופא יבצע בדיקת המטופל, יעשה  

ום לרופא משפחה וייתן במידת הצורך תרופות  טיפולים/חבישות, ירשום מכתב סיכ

 בכמות מספקת עד לפתיחת המרפאה. 

     –מבוטחי שר"פ יכולים לנצל שרות שר"פ גם כשהם לא  נמצאים בקיבוץ פיזית   .5

 בנים בהסדר הגרים במקומות אחרים מוזמנים לפנות לשר"פ בשאלה/התייעצות. 
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ת מקבלות דיווח על כל פנייה  האחיו –קשר ישיר ומתמיד עם המרפאה שלנו  יש לשר"פ  

 לשר"פ ויודעות להמשיך בטיפול.  

 

ועדת בריאות משאבי שדה דואגת לכלל תושבי הקיבוץ ומזמינה את כל התושבים  

העלות   .יב עם כלל האוכלוסיה של הקיבוציםטבשל הסכם מ –להסדיר מנוי בשר"פ  

 היא יחסית מאד נמוכה בהתחשב במגוון השירותים שאנחנו מקבלים תמורתה.  

 

 גמר חתימה טובה! 

 ילנה קוברסקי 

 

 מחלימות ביחד  -  רוח דרומית

  ,אנו מארחים בכפר הנופש משאבים אורחים מכל מיני מקומות, מהארץ, מהעולם

 ישראלים, תגליות, תיירים. עוברות כאן אינספור קבוצות.  

שמשאירות עלינו חותם. ןיש קבוצות מיוחדות במינ  

חודשים, עמותת רוח דרומית.   3רוצה לספר לכם על אחת העמותות שמגיעות אלינו  כל   

הן מגיעות אלינו לכפר הנופש     .יש להן פרויקט  שנקרא "מחלימות ביחד" ,חודשים  3כל 

מגיע הצוות המארגן   ,בנות  שמחלימות מסרטן.  ראשית 30בים להעצמה, כל פעם משא

כמה הכלה   - שמכין את אולם הקקטוס ומקשט אותו לכבודן של  הבנות. ואיזה צוות 

 ונשמה יש בהן.  

 במשך יום וחצי הן זוכות לסדנאות ופעילות שרוח דרומית מארגנת עבורן.  

שהיא השראה בפני עצמה, זוהי   ,ה בשם קרןבחור , קצת על העמותה שהעומדת בראשה

עמותה שמעניקה טיפולים לחולי סרטן ומשפחותיהם בכל איזור הדרום. נותנת מענה גם  

 בבית החולים סורוקה במחלקה האונקולוגית, והכל בהתנדבות מלאה.  

שמגיעות להוספיס בית, ומעניקות עזרה לחולים.   מהעמותה מתנדבותיש גם נשים   

מטפלים( שנותנים מענה לכל   80)יש מערך שלם של  מטפלים מוסמכים לרוח דרומית 

.  החולים  

גאים וגאות לארח אותן כאן אצלנו !!   ,כפר הנופש ,אנו  

:  בחרנו את כפר הנופש משאבים )אחרי שהיינו  ביקשה שארשום רוח דרומיתקרן מ

הן מגיעות אלינו בזכות האדיבות הסבלנות, החדרים הנעימים,    . (במקומות אחרים

 והאוכל.  

, לכולם על  זה המקום להודות לכל צוות משאבים, לעובדים בחדר האוכל, במטבח

.  מיד כיף לחזור לכפר הנופש משאבים, תהסבלנות והאדיבות  

 רשמה: יהודית זכאי  

צוות כפר הנופש משאבים    
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 כיפור תשפ"ג 

 בשעה טובה נפתחה השנה ואיתה מערכות החינוך החברתי והגיל הרך.  

מנהלת החינוך גם היא חזרה להתכנס באופן קבוע החל מחודש יולי במשרד החינוך  

המשופץ אליו חברו יחדיו שתי מערכות החינוך, הגיל הרך וחברת הילדים, לבית ניהולי  

ן והמהות המשותפת וכמובן גם  משימתנו לגבש את החזו  ,כעת, כשיש בית משותף משותף.

 את הדרך.  

הזמנים והתקופות השתנו, הקהילה והחברה השתנתה, מה שהיה פעם זה לא מה שהיום,  

לכן הגיע הזמן לעשות עצירה, לבחון מחדש את הדברים ולגבש תפיסה קהילתית משותפת   

 בנושא החינוך.  

חשיבה אודות תהליך   בהמשך לפנייה ובקשה של  עדו, מזכיר הקהילה, קיימנו במנהלת

לבחינת מהות החינוך במשאבי שדה וההשלכות הכלכליות.  חברנו לנשות מקצוע  

תוך בחינה והתייעלות   ,שצפויות לעזור לנו בגיבוש החזון המשותף ,מהתנועה הקיבוצית

 כלכלית של שתי מערכות החינוך )גיל רך וחינוך חברתי(.  

 א יוצג במזכירות. על התהליך הקהילתי נפרט בהרחבה לאחר שהנוש

 עוד על שולחן המנהלת עד כה עמדו נושאים שקשורים להיערכות לפתיחת שנה.  

עלינו,   , אלו לא פוסחים גםך בארץ חווה משברים ואתגרים רביםברמה הארצית החינו

 ומציאת אנשי צוות איכותיים ומקצועיים.   בעיקר סביב משבר כח האדם

 ת ועבור כולם זוהי דרך חדשה.  אנשי צוו גויסובמערכת החינוך החברתי 

להרים פעילות קיץ   ,הזדמנות להודות לסיגל ממן שהצליחה, כמעט כנגד כל הסיכויים

ולפתוח את השנה. הדרך עוד ארוכה אבל עם המוטיבציה והיכולת אנחנו מאמינים שסיגל  

 תוביל את המערכת למקום שאנחנו חולמים עליו. תודה סיגל ובהצלחה! 

שיצאה לחופשת לידה. שלי נכנסה בחודש   ,יקה אלמלם מחליפה את שיבגיל הרך, שלי מס

ובליוויה הצמוד של  שי, דואגת שדברים   יוני ישר לקייטנת הקיץ והיערכות לפתיחת שנה

 ימשיכו להתנהל כמו שצריך למרות כל האתגרים. 

 תודה גדולה לשלי ולשי.  

תפקידים  ה פעולה של בעלי עוד מבקשת להודות בשם מנהלת החינוך על התגייסות ושיתוף  

השונים בקיבוץ: ענף הבניין, חדר האוכל, הכלבו, המכבסה, הנוי, הנהלת החשבונות  

 שגם בזכותם אנחנו מצליחים לקיים את המערכת.   ,ומשאבי אנוש

תודה מיוחדת למזכיר הקהילה, עדו גולדסמן, שבניהולו ותמיכתו גורם לדברים פשוט  

 לקרות. 

 מאחלת שנה של עשייה משותפת ואחדות.   

 יו"ר מנהלת החינוך.   הילה ענבר,
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 מהנעשה בגיל הרך 

שנת הלימודים תשפ"ג נפתחה בהתרגשות רבה. בכלל הבתים עסקו ועדיין עוסקים  

בהסתגלות, יצירת קשר עם הילדים והקניית הרגלים לגנים החדשים. בימים אלו אנו  

ודאי חלקכם פגשתם את הילדים  גי תשרי והסתיו המתקרבים אלינו. עוסקים בנושא ח

מטיילים בקיבוץ ומחפשים אחר סממני הסתיו ואחר פירות הקשורים לראש השנה )תפוח,  

 רימון, תמר( ומחלקים איגרות ברכה לענפי הקיבוץ.

 

 ילדים:   64  ,1.9- נכון ל  ,המונים ,גנים  4השנה נפתחו במערכת הגיל הרך 

 )גילאי שנה עד שנתיים(:  פעוטון תות

אוקסנה פובר, דרינה בלבנוב וודחה אבו חבאק. בינואר אנו    - ילדים. הצוות 13מונה 

 צפויים לפתיחה של בית התינוקות.  

 (: 2-3גנון דובדבן )גילאי 

 אסנת שלוש ויהודית חדאד.   - ילדים. הצוות 10מונה 

 (:3-4גן רותם )גילאי 

עדי איליה )גננת משרד החינוך, מחליפה את הדר בחופשת לידה(,    - ילדים. הצוות 14מונה 

 חדד.  -ברקוביץ' וענבר כהן -יעל ברוך 

 (: 4-6גן הדס )גילאי  

שני פחימה )גננת משרד החינוך, מחליפה את ליז בחופשת לידה(,    - ילדים. הצוות 27מונה 

 אריאלה בונקר וחנה דהן. בגן נמצאת בנוסף סייעת רפואית. 

 אופליה גרביע, אנה חורפוט ואימן אלעביר.    - פו במערכתבנוסף יחלי 

 

תקופת הקורונה קטעה לא מעט מסורות קהילתיות ושיתופי קהילה שהיוו חלק מהתפיסה  

החינוכית והקהילתית של המערכת. שמחות לבשר שכבר במהלך חגי תשרי חזרנו למפגשי  

ווה יותר מאלף מילים לכן  מובילת מועדון מופת. תמונה ש  ,ה'סבטף'  יחד עם לי גולדסמן

 צירפנו לכם כמה מהם בהמשך.  

 

בהזדמנות זו אנו רוצות להודות  לאנשי המקצוע שליוו את הכנת הגנים ומלווים אותנו  

 במהלך כל השנה:  

 לניר שנהב, מרכז ענף הבניין, על מתן מענה מהיר ומקצועי בכל עת.  

 הקטנים ומתן מענה מיידי. לרני זכאי על עבודות נגרות מעולות, יצירתיות בפרטים

 לדובי וצוות הנוי על ההירתמות והעזרה בכל בקשה.

 

וכמובן, תודה גדולה למחנכות המופלאות שלנו בעבודה המסורה שלהן ובמאמצים הרבים  

 שלהן להכנת הבתים לפתיחת השנה בצורה הטובה ביותר. 



 10עמ'                                           2202  באוקטובר   4, גתשפ" תשריב  ט,   8822מבין משאבים מס'  

 
 ים! י עולה פורמאחלות לכולנו שנה טובה ומתוקה, שנה של עשייה חינוכית ושיתופי פ

 שלי, שי וצוות הגיל הרך 
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 פתיחת שנת תשפ"ג חברת הילדים 

 שנת תשפ"ג נפתחה בחברת הילדים בסימן של התחדשות. 

 כך שכל אנשי הצוות חדשים במערכת.  ,במהלך הקיץ עמלנו על גיוס אנשי ונשות צוות

 ילדים ונוער בגילאי א' עד י"ב:  80בחברת הילדים  

שי בנון   .מיקה פלס ומירב פילדס  : מדריכות חדשות 2- ילדים ו 30ג' מונה -תלתון א' 

 ממשיכה איתנו עד לגיוס שלה בדצמבר. 

ספים במרץ בקבוקים מרחבי  בתלתון התחילו פרויקט מחזור בקבוקים והילדים או

לפי בחירת הילדים בחלק מן הימים, לפי שכבות    ,השבוע מורכב מתכנים מגוונים.  הקיבוץ

 עם בשבוע. ופעילות אחת עם ערך פ

 

 הילה בן דוד ואלי פרץ.  :ילדים עם שני מדריכים חדשים  24ו' מונה  -תלתון ד' 

פעילויות ערב בחודש, ילדי התלתון כבר הספיקו    2פעמים בשבוע עם  3התלתון פתוח 

היד עוד נטויה   .לעשות פרויקט התנדבות בגן רותם ועזרו להם לשקם את גינת הירק שלהם

יות של התנדבות בקיבוץ, כולל המשך מסורת שהתחלנו בחופשת  ולפנינו עוד מגוון פעילו

 שנמשיך אותה גם השנה בחופשים מבית הספר.  , הקיץ של עבודה בענפים

 

גם   .נערים ונערות מכיתה ז' עד כיתה י"ב  24שמונה   ,הנעורים התאחדו לקבוצה אחת

על תנועת  שהיא גם המד""בית שלנו ואחראית  ,ענבר לוי :אליהם הצטרפה מדריכה חדשה

 הנוער בקיבוץ. 

לפנינו שנה    .ימי הפעילות בנעורים עדיין בגיבוש החלטות לפי הצרכים של הנערים והנערות

 מלאה בתכנים משמעותיים ומגבשים עבור הנוער.

 

בני המושבים פתחו גם הם את שנת הפעילות במבצע תפוח בדבש ברחבי הקיבוץ וחניכי  

 בתנועה. שכבה ד' התחילו את דרכם 

בבקרים הם מתנדבים בבית    .קומונת הנגב מחזור ב' התחילה את דרכה במלוא המרץ

הספר "משאבים" וביר הדאג' ובצהריים מצטרפים אלינו לפעילויות בחברת הילדים.  

- מחברי הקומונה מרכזים את הקן פה בקיבוץ ומדריכים את הנעורים, ה 2אחרי הצהריים 

 נים אחרים של בני המושבים. י ל לקהנותרים נוסעים ליישובי אשכו 4

שילוב של מסורות   ,אנחנו בתחילת הדרך ולפנינו שנה חדשה מלאה בעשייה והתפתחות

 ישנות וכאלה חדשות שיקומו. 

 

שתמיד נרתמים לעזרתנו   ,זאת הזדמנות טובה להודות לכל השותפים שלנו בקיבוץ

שכל ענף מכיל אותנו מהיבט   לבו וחדר האוכל,פי הבינוי, נוי, נגריה, חשמל, הכענ   :במהרה

 תודה רבה.   - אחר
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עד כניסתי לתפקיד וגם    ,שנרתם למען המערכת בשנה שעברה , תודה גם לעידו גולדסמן

 תודה רבה.   - עכשיו נמצא פה לכל עזרה, בקשה ופניה

כרות עם אנשים שונים בקיבוץ,  יאנחנו במערכת נשמח לכל שיתוף פעולה, עשייה וה

 י בכל מחשבה או רעיון למען מטרה מבורכת זו. מוזמנים ליצור קשר עימ 

 מאחלים לכל בית משאבי שדה שנה טובה! 

 וסיגל ממן. צוות חברת הילדים 
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 חולמים עתיד משותף בהר הנגב 

 שנים למותו  50 -שנים להיוולדו ו  100לזכרו של חגי אבריאל במלאת 

 אבני -נעה אבריאל

כמפקד יחידת סיירי מחוז הנגב.    50-בתחילת שנות ה אבא, חגי אבריאל ז"ל, הגיע להר הנגב  

על   מאוד  עמם  הקפיד  הוא  המדברי,  מהמרחב  ההיקסמות  שלצד  מעידים  ליחידה  חבריו 

 שמירת הטבע והאדם באזור. 

לקיבוץ(   יותר  מאוחר  )שהפכה  בוקר  שדה  הרועים  חוות  בהקמת  והשתתף  הוביל  לימים 

לעיירה(. בתפקידו הציבורי האחרון שימש חגי    וקואופרטיב הכורים במצפה רמון )שהפך 

כראש מועצת רמת נגב. במסגרת זו פעל יחד עם השיח'ים הבדואים באזור לפיתוח פרנסה  

למוקד   ירוחם  אגם  להפיכת  ירוחם  מועצת  עם  ויחד  הבדואיות,  לקהילות  ראוי  וחינוך 

 תיירותי. 

יבה, יהודים  בכל היוזמות והתפקידים האלו הנחתה אותו שאיפה לשגשוג משותף: אדם וסב

 ובדואים, חקלאים ואנשי עיירות. 

שנים למותו של חגי אבריאל, יזמנו את כנס "חולמים עתיד משותף בהר הנגב"    50במלאת  

ולנתב   במטרה להחיות שאיפה זו ובקריאה לתושבי הר הנגב לזהות את יכולתם להשפיע 

 נכון את עתיד האזור. 

 

תושבי האזור לחלום עתיד ולצעוד לקראת    כנס "חולמים עתיד משותף בהר הנגב" מזמין את 

זו לצד זו, זו ביחד עם זו, וכולן ביחד עם הסביבה    –שגשוג משותף של הקהילות השונות  

 הנפלאה שעוטפת אותנו. 

משמש כבר אלפי שנים בית למינים מיוחדים של צמחים    –וצחיחה   רמה טרשית  – הר הנגב 

ת  בעלי  אמיצים,  אנשים  של  ולקהילות  חיים  בסביבה  ובעלי  חיים  לבנות  ויכולת  ושייה 

 המדברית המאתגרת. 

פוזרו   ובאזור  גבול מצרים  כְסַפר על  האזור המופלא הזה נחשב עם הקמת מדינת ישראל 

ישובים יהודים,  מנותקים זה מזה בתשתיות ותחבורה, כאשר כל ישוב נקרא לבסס עצמו  

 לחוד. 

מהגבול המדיני, הוחלף המיתוג  אחרי מלחמת ששת הימים וההתרחקות של הצבא המצרי  

של האזור לפריפריה הדרומית של ישראל. פריפריה גיאוגרפית שנאבקת מאז שלא להפוך  

 גם לפריפריה חברתית. 

אזור   של  וניהול  פיתוח  החלטות  מול  אונים  חסרי  קרובות  לעיתים  חשים  האזור  תושבי 

 מגוריהם, המתקבלות 'מלמעלה' וללא התחשבות בשאיפותיהם וצרכיהם.

בשנים   בינלאומיות  חברות  ידי  על  הפתוחים  המרחבים  של  הכלכלי  הפוטנציאל  זיהוי 

לנו להגדיר מה אנחנו רוצים שיקרה   וקורא  נוסף לתושבי האזור  האחרונות, מציב אתגר 

 כאן; לשלב ידיים בעיצוב המרחב המשותף. 



 14עמ'                                           2202  באוקטובר   4, גתשפ" תשריב  ט,   8822מבין משאבים מס'  

 
 

בקהילות ובקבוצות  הכנס הוא תחילתו של תהליך. קודם לו שלב של סדנאות חישה וחלימה  

 שונות ברחבי הנגב. 

הכינוס   ביום  אותנו  ישמשו  אלו  מסדנאות  שיעלו  פיתוח    27.10.22התובנות  לתחילת 

 לתחילת הפיכת החלומות למציאות.  -אבטיפוס ליוזמות שונות 

מעגלי   את  ולהרחיב  להמשיך  כיצד  ביחד  ונתכנן  נחשוב  בזום,  ניפגש  הכנס  אחרי  כחודש 

כיצד לזקק את החלומות וכיצד ליצור שיתופי פעולה פוריים לצורך  השותפים והשותפויות;  

 מימושם יחד עם רשויות וגורמי פיתוח.

 

את הכנס יזמו מו"פ מדבר וים המלח, מצפה רמון )שאני חוקרת מטעמו( יחד עם עמותת  

עתיד במדבר מירוחם )כן. גם שי בן טל שותף(. לשמחתנו חברו ליוזמה זו אנשי אשכול נגב  

אשר בקרוב יתחילו תהליך של תכנון אזורי מתכלל ומצפים לתובנות מהשטח כדי   –  מזרחי

אג'יק   ועמותת  גוריון  בן  למורשת  המכון  אנשי  הצטרפו  אליהם  בתכנון.  אותם  להטמיע 

רשויות   ראשי  הפוטנציאל  את  זיהו  כן  כמו  הבדואיות(.  הקהילות  בקידום  )העוסקת 

 ת התושבים.  פותחים את אזנם לקולו  –מונציפליות באזור  

 

אנחנו מעוררים את מורשתו וצוואתו של אבא   –שנים, ואולי סוף, סוף בזמן   50באיחור של 

 חגי אבריאל. בהתרגשות רבה ובתקווה לעתיד טוב יותר.  –
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 חות ת למשפנחומזל טוב שפע  ,איחולים רבים 

 לשי זינדרמן והמשפחה

 להולדת הנכדה

 ורוני בת לאור

 

 

 והמשפחה  רות שלול

 , ניןלהולדת ה

 , נכד לצור ועירית

  ירןשן לסער וב

 

 והמשפחהנעמה וניב ל

 בת ,להולדת ה

 אחות לגיא ורונה.

 נכדה לניצן וסוניה

 ודיסימה ואל

     לגנינה לאסתר פ

 

 גמר חתימה טובה וטובה  שנה

 קהילת משאבי שדהלכל 


