
 
 

 

 

 

 

 יונתן שם אור /התחלה חדשה
  

 

  הימים היפים נשארו מאחור

  עם תקוות חלומות ושברי אכזבות

  וריחות מוכרים

  של חצר ופרחים

  של ימים שעוברים ושיגרה נעימה,

 
  חיכיתי לרגע הזה שיגיע

  וריק לי עכשיו משום מה בנשמה

  צפוי כמו שמש

  ובכל זאת מפתיע

  העולם מאיים לי אבל גם מבטיח

 
  זה היה זה נגמר

  אבל יש הרגשה

  חדשההתחלה  שהסוף הוא תמיד,

 
 

  העולם יסתובב והשמש תזרח לה

  ואני עם חיוך, אסתובב בין כולם

  אחפש לעצמי איזו דרך ללכת

  אמצא ואלך לי בה הלאה והלאה

 
  זה היה זה נגמר,

  הם איתי לתמיד בכל זמן ומקום תזיכרונונשארו 

 ... חדשים תזיכרונוומחר כשאכיר עוד ועוד אנשים אעשה לי איתם 

 
  ...ר, אבל יש הרגשהזה היה זה נגמ
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http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=15378&lang=1
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 מה בעלון:

 שלום כיתה א'

 אביגדור גרג'י \הפסלים של גנדי במטרופוליטן

 לזכרו של יצחק שדה/ כרמלה אלון –מסיפורי הארכיון

 / ענת מאורומשולחן המזכירותסיכומי ישיבות מזכירות 

 דו גולדסמןרכב/ דוד מנדל ועבבילי הקיבוץ חנייה ונסיעה בש

 / חנה גרג'ישדהרונית  –ציורים 

 / טובה אבריאלהחוג לספרות ממשיך..

 בית ספר משאבים-הורים לגרת יקטע קצר מתוך א

 גרת מינהלת החינוך במועצהיקטע מא

 אז מה קורה איתי בימים אלה..?/ נאוה אשל

 ומשולם סיקרון רסיפ/ נגה מהנעשה בישובנו
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 משאבי שדה

 ג'י נדניאל פר

 איתן ברקן

 גל מוסאי 

 יהונתן לוברצקי 

 אור אייזן

 עלמה סוריה

 יסמין רבי 

 עמית ניצן 

 

 טללים

 אליה אבריאל

 אלעד פינקלשטיין

 שיזף

 אליה ג'וס 
 אחינועם נופר

 חוות השחפים

 תמר שחף

 ילדי כיתה א' בזוגון

 

 שלום כיתה א'

 

 שנת לימודים מוצלחת
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 מכתב מאח של חנה גרג'י-הפסלים של גנדי במטרופוליטן

ב, "שלום לך, אני מצרף צילום של הפסלים של גנדי, שאני מציג כעת במוזיאון הגדול בארה

זו תערוכה של עובדי המוזיאון, שאני אחד מהמארגנים שלה, מוצגים  .המטרופוליטן בניו יורק

לבני המשפחה , נא למסור 2017ביקורי בקיבוץ בחודש ינואר מעבודות, הצילום הוא  420בה 

של גנדי ולאחותי,אני חושב שזו גאווה לקיבוץ, שהפסלים מוצגים באחד המוזיאונים 

 תודה המפורסמים בעולם,

 אביגדור גרג'י.

 

 הלזכרו של יצחק שד –מסיפורי הארכיון 

שנים לפטירתו של יצחק  65לאוגוסט מלאו  20-החודש, ב

הביוגרפי שדה ז"ל. בעלון זה אביא קטעים קצרים מהסיפור 

שלו המעיד על פעילותו הרבה למען ההגנה על הארץ בטרם 

 הקטעים מתוך הספר יצחק שדה/אלבום בעריכת  מדינה.

 שלמה דרך הוצאת הקיבוץ המאוחד תשל"ב

 אלון  שבת שלום, כרמלה 

"האהבה האמיתית למשפחה, האהבה העזה והכנה היא 

אהבת הלוחם העוזב את משפחתו, את ביתו, כדי להילחם על 

עתיד המשפחה והבית. לא כן האהבה הפחדנית והאנוכית של 

 המשתמט. אלה ששרפו את משקיהם לבל יפלו בידי האויב, 

 

 המשך....
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ים. ומי שנשאר בעורף עשו זאת למען המשק. עם השולח את בניו למות, עושה זאת למען החי

ואומר אין אני יכול לעזוב את ביתי ואת משפחתי מנצל את הלוחמים, את אלה הלוחמים גם 

 למענו"

ותם )אגב, למן א "כאשר אורגנו היחידות הראשונות ניתן להן השם פלוגות השדה, בקיצור פו"ש

לחודש, אחר  רגון החדש דרש מחבריו התגייסות, תחילה רק"שדה"(. הא הימים נתכניתי בשם

כך הוארך הגיוס לשלושה חודשים. החלטנו לגייס לעבודתנו את האנשים שהצטיינו והתבלטו 

נתמניתי מפקד ארצי של הכוח. הפו"ש היה הכוח שקיים את  כלוחמים ומפקדים בנודדות.

סיון רב ערך, אשר קידם והחיש את התפתחות יבטחון הישובים. הפו"ש שימש לנו שדה נ

 ה בארצנו. הוא החלוץ לפני הפלמ"ח".המושגים של הגנ

 9תוקמנה  – פלוגות המחץ – 14-15.5.1941מ.א )מפקדה ארצית( מיום -"מתוך החלטות ה

 3פלוגות, בגליל דרום  2פלוגות, בגליל תיכון  3פלוגות לפי רישום אישי של מתנדבים: בגליל צפון 

ת הרגילות הקיימות ולא פלוגה. הפלוגות תהיינה מופקעות מהיחידו 1פלוגות, בירושלים 

תיכללנה במסגרת הכוחות המיועדים להגשמת תכנית א'. פלוגות אלו תעמודנה תחת פיקודו 

היחיד והישיר של הפק"ע )הפיקוד העליון(. הפקודות תועברנה באמצעות המגלי"ם )מפקדי 

א הגלילים( כל עוד הפלוגות תמצאנה במרחב פיקודי. שינויים בהרכב הפלוגות לא יחולו אל

באישור הפק"ע )הפיקוד העליון(. אימון הפלוגות האלו יבוצע ע"י המגלי"ם )מפקדי הגלילים( 

באמצעות מנגנון שיעמוד לרשותו לפי תכנית מיוחדת ובפיקוח קצין מיוחד של המטכ"ל. למפקח 

 על אימון הפלוגות מתמנה קצין המטה. מאת: יצחק שדה"

וכפות המאזניים עולות ויורדות, יורדות ועולות.  "מישהו אי שם מחזיק את מאזני חיינו בידיו,

תככי מסחר  –שואת ישראל, תקומת ישראל ומלחמת ישראל. ועל הכף השנייה  –על הכף האחת 

משקלם כבד מאד.   נוער, זכור: בבוא השעה, השלך עצמך על כף -ופוליטיקה, והתככים

 ! נוער, שמע ! "המאזניים. השלך עצמך בכוח ובאומץ ! זה יכריע, המאזן ישתנה 

 

 החוג לספרות ממשיך..

 .במועדון לחבריתקיים  17:00אחת לשבועיים בימי חמישי בשעה חוזר!! חוג לספרות 

החוג מיועד לכל אוהבי הספר והוא מונחה ע"י אילנה שחף מורה ותיקה לספרות המלמדת גם 

 נהנה מאד. בתיכון הסביבתי במדרשה וגם במכללת ספיר, כל מי שהשתתף בשנים הקודמות

יחסי הורים ובנים,  –הנושא אותו בחרנו מתאים לכולנו 

 וכמובן יחסי הורים ובנות, כפי שהם מוצגים בספרות.

 הכיבוד מובטח

 ימי חמישי. 28.9-ו 14.9התאריכים לחודש ספטמבר הם 

 הסיפורים בדרך כלל קצרים שאותם קוראים גם במפגש. 

 אז בואו...

 להתראות, טובה
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 מזכירות סיכומי ישיבות

 18.8.2017מיום  37/2017מס' ישיבת מזכירות 

 ההיבט המשפטי של שיתוף הפעולה עם טללים. –בית העלמין  .1

 יו"ר ועדת הנצחה. איתי שביט,בהשתתפות:        

ע"פ החוק,  לבית עלמין מקומי יש היתר לקבור רק  את מתי הישוב, ואסור לקחת תשלום 

נו ממשיך לעמוד בהסכמתו לשיתוף קיבוצלפיכך, הוחלט שעבור קבורה של אנשים מבחוץ. 

פעולה עם טללים בבית העלמין שלנו, אך על טללים והמועצה להסדיר זאת עם רמ"י,  

 כנדרש בחוק.

 תכנון אסיפות חברים הקרובות .2

 עדכון הנוהל לטיפול רגשי .3

 16 -)ל ללא השתתפות החבר₪  5,000 -אושרה הצעת ועדת בריאות לפיה החבר יהיה זכאי ל

. 20%, הקיבוץ ימשיך לשאת ברוב התשלום והחבר משלים 17-מפגשים(. החל מהמפגש ה

 ₪(. 300 -)עלות מפגש כ

(, היא בתקופת היותם בחצי שנה 28הזכאות לטיפול רגשי לבנים בהסדר בנים )עד גיל  

 )מועדפת( ובהסדר לומדים. מי שנמצא בעצמאות כלכלית, ישא בהוצאות בעצמו. 

 :5.9.2017-"פ החלטת אסיפת חברים מעדכון ע 

(. כמו 20%בלבד )ולא  10%יהיה  17-האסיפה החליטה שגובה השתתפות החבר מהמפגש ה

כן צויין שועדת בריאות מוסמכת להתייחס למקרים מיוחדים )להקל על אלה המתקשים 

 ולחילופין, לבחון עם החבר וגורמי מקצוע, במקרה שהמפגשים 10%לעמוד אף בתשלום של 

 מתארכים מאד(.

 38/17מס'  17.8.17ישיבת מזכירות 

 מעורבות הקיבוץ בהשפעה ובתרומה לחברה הישראלית בנושא;

 בהשתתפות: עודד אונגר, נציג התנועה מעמותת "קיבוצניקים למען החברה".

עודד שם את הדגש על התנדבות קיבוצית ולא רק של חברים כבודדים. קיבוצים שמהווים מודל 

הם: מעגן מיכאל, גזר, ואחרים. המדיניות של המעורבות בחברה הישראלית היא של  לפעילות זו

 "סוד גלוי", כדברי מוקי צור, דהיינו, מחד לא לבוא בגישה פטרנליסטית אך מאידך לא בהסתר.

 עודד ציין שכדי להצליח בנושא התרומה, יש להבטיח שלושה דברים:

 רכז לנושא .א

 שיהיה מובנה בתקציב הקיבוץ מסויםתקציב  .ב

 של הקיבוץ ולאזור. DNA-התנדבות קיבוצי שיתאים ל פרויקטאיתור  .ג

החברים המשתתפים  התנועה יכולה לסייע בליווי מקצועי ובחיבורים בין הקיבוץ והסביבה.

חבר/ה שמוכן/ה לרכז את הנושא,  במפגש ציינו את חיוניות ההתנדבות לחברה ולעצמנו.

  ענת מאור.מוזמן/ת לפנות ל

 המשך....
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כמו כן אנו שמחים לציין שבנוסף לרשימת מתנדבים שפורסמה לפני שבוע, מתנדבים גם 

 סטריקו, דבורה'לה וגאולה ברוח המדבר.

לשני ארגונים העוסקים בנושאים חברתיים או הומניים ₪  10,000וכן, הקיבוץ תורם מידי שנה 

 )בטיפול הגזבר והמזכירה(.

 27.8.2017מיום  39/2017מס' ישיבת מזכירות 

 –לקחים בעקבות הארועים בחודש האחרון  –ההתנהלות החברתית במזכירות ובקיבוץ  .1

 חולק דף לחברים.

כפי  ת ההצבעה בקלפי, המזכירות בודקתלאחר תוצאו –מש"א יו"ר המשך בחירת  .2

שנתבקשה היבט משפטי מקדים לפני המשך ההליך. במקביל צוות לשיטת הבחירות 

 והצבעה בקלפי, התחיל את עבודתו, בראשות יפתח פרייליך.

 3.9.2017מיום  40מס' ישיבת מזכירות  

 קהילה. בהשתתפות רכזי ענפים וועדות. –.  סיכום חצי שנתי דוח רווח והפסד א .1

 תמחירנית –הציגה: פרלה זרזינסקי           

 . מקורות ושימושיםב     

 חשב –הציג: דניאל בן אדיבה          

הנתונים מורים על עמידה בתוכנית, כאשר משקללים את הוצאות רווח והפסד 

והשימושים ביחד. המטרה היא, להתמיד באותה מגמה גם במחצית השניה של השנה, בה 

דבר המחייב הקפדת יתר בסעיפים  –צפויות הוצאות מוגדלות בחלק מענפי השרות 

שיפור  של רכזי הענפים והועדות, ע"י אחרים. התוצאה החיובית הושגה ע"י תפקוד הולם

הניהולית של אישור ההשקעות לפני ביצוע, וע"י שיפור הדיווח/מעקב התקציב  הבקרה

 הפנימי .

 המועצה אשרה במליאה תוספת תקציב לשיפוץ בחינוך., 2017עדכון תקציב  –ועד מקומי  .2

צל לגיל הרך לשיפוץ מבנים לחינוך הבלתי פורמלי. סככת ₪  195,000התוספת כוללת 

 .2017תוספת לתקציב ₪  260,000סה"כ תוספת ₪.  65,000 -ותקרה אקוסטית 

 אושר.

 משולחן המזכירות

הראשון בספטמבר הוא תמיד יום מרגש. שנת  .ברכות עם פתיחת שנת הלימודים תשע"ח

הלימודים נפתחה בטוב בנופי הבשור, משאבים ובגיל הרך. איחולים חמים לכל ילדינו לשנה של 

 הרחבת אופקים, סקרנות ופעילות חברתית ענפה.

 ברכות מקרב לב לצוותים החינוכיים, ובהצלחה בעבודת הקודש שלכם. 

  ברכות להצלחה לחן גולדמן, שמונתה למנהלת בית הספר "משאבים" )מנהלת מחליפה(.

 המשך....
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  'מפגש מנהיגות מקומית, יישובי רמת הנגב וביר האדגהזמנה ל .1

     18.30בשעה  24/9 – אשוןמוזמנים למפגש חשוב זה שיתקיים ביום ר חברי המועצה

   במועצה האזורית בבית גיל הזהב. המפגש הוא ביוזמת מנהיגים מקומיים מביר הדאג'. 

 נו.נשמח להשתתפות חברים מקיבוצ

  

        קבוצת נוער מתנדב לפרוייקט עיצוב שבילים או פינות חן בקיבוץ   . 2

שלושה ימים(. במסגרת פרוייקט של המועצה לזכר יוסי יופה ניתן לקדם )ליום עד  

יזמויות נקודתיות בתחומים הר"מ. חברים שיש להם רעיון ונכונות לקדם טיפוח של פינה 

 מוזמנים לעשות כן.-כלשהיא בקיבוץ, ומוכנים לרכז קבוצת נוער לביצוע הדבר 

 שבת שלום,      

 שנת לימודים מוצלחת,      

 מזכירת הקיבוץ –ענת מאור       

 חנייה ונסיעה בשבילי הקיבוץ עם רכב

ויוצאות בשבילים הפנימיים בעת האחרונה אנו עדים יותר ויותר למכוניות פרטיות הנכנסות 

למכוניות החונות בתוך הנוי הקיבוצי וחצר הקיבוץ, בצמוד לבתים או לשבילים ו  בקיבוץ

 בטיחותית ופגיעה באיכות החיים של כל תושבי הקיבוץ.הדבר יוצר סכנה  -ובגינות הפרטיות

שימוש ברכב בשבילים פנימיים צרים תוך חסימת מעברים מהוה פגיעה בנוי הציבורי ויוצר 

 פגיעה בטיחותית בילדי וחברי הקיבוץ.

מותר להיכנס עם מכונית לשבילים רק במקרה חריג של פריקת ציוד כבד, או הסעת אדם עם 

 ומייד לאחר כך לפנות את הרכב למגרש חנייה מסודר.מגבלת ניידות 

מטר ממקום חנייה  100שווה לשלם במאמץ וללכת אפילו 

 וליהנות מאיכות חיים של חצר ללא מכוניות.

ילדים יכולים להסתובב חופשי בשבילים ללא חשש ודאגה 

של ההורים, ואילו אנשים מבוגרים יכולים להסתובב ברגל 

 כב.ללא פחד מפגיעת כלי ר

בזמן האחרון אנו עדים שגם חברים וגם אורחים של חברים חונים ונוסעים בשבילים בניגוד 

 למוסכם בקיבוץ.

 ועדת תכנון וועדת בטיחות פונים לחברים לשמור על מוסכמות שהיו מקובלות בקיבוץ בעבר:

 להחנות רק במגרש חנייה מסודר. .א

 היכן להחנות את הרכבים. להנחות את האורחים .ב

 ינים שמי שגר בקיבוץ יכול להבין מה הוא מרוויח תמורת אי נוחות קלה, המחיר שווה.אנו מאמ

 למען בטיחות ורווחת כולנו

 דוד מנדל                               דו גולדסמןע
 ו. תכנון                                 ו. בטיחות
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 רונית שדה –ציורים 

 הציורים של רונית כולם דמיוניים.

 הצמחים שונים, מנהלים ביניהם דיאלוגים בין קמילה לפריחה.

 שילוב של צבעים חמים וקרים, מצבי רוח משתנים.

 .כשרון לתחומים שונים באומנותלרונית 

 חנה גרג'י.     

 

 חרור מצה"לעם השהילה פלג לברכות 

 באזרחות ובמשק קליטה קלה

 לשנת שירות:בהצלחה לנערים היוצאים 

 "תרבות" ביבנה –דיומין דניאל 

 כפר הנוער, עיינות –אלון ענבר 

 כפר הנוער, ויצו הדסים –טמיר בן טל 

 בית משאבי שדה
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 אולם גולדה, קיבוץ רביבים | 20:00כ"ב באלול | בשעה   13/9/2017יום רביעי 

 רכישה באתר המועצה₪.  10כרטיסים: 

פוטו        סרט דוקו

 פרג'

הקרנת הסרט ומפגש עם 

 הבמאי, קובי פרג' 

במסגרת ימי תרבות 

 פייס.

 

תל אביב, דיזנגוף פינת ארלוזורוב. ישראלים רבים חולפים מדי יום 

על פני חנות הצילום המפוארת שנחרטה בזכרון הקולקטיבי כמקדש של 

צילומי משפחה וכלות, אך מעטים מכירים את הסיפור שמאחוריו. הבמאי 

בן הדור הצעיר במשפחה, מלווה בבן דודו צלם הסרט, רועי קובי פרג', 

בעזרת חיטוט  .פרג', יצא להתחקות אחר ההיסטוריה המשפחתית

בארכיונים הפרטיים מקלף שכבה אחר שכבה ומגלה את קורותיהם של 

עשרת האחים והאחיות שעלו מבגדד בשנות החמישים וטיפסו בסולם 

מנסה לפתור את חידת ההצלחה מן המעברה לארמון. בדרכו הוא 

 .התפוררותה הכואבת של המשפחה והיפרדותם זה מזה

 
 

 לכל בית משאבי שדה,

תודה רבה על הברכות, האיחולים, 

המתנות והאוכל המדהים. חיממתם את 

של בית  אמתיתליבנו ונתתם לנו תחושה 

 וקהילה תומכת ומחבקת. 

 משפחת ענבר, הילה, אורן, תלמה, נעמי תמרי ומיה

 
 
 

 תודה ובקשה

 .מבצע איסוף משקפיים לנזקקים אך לא נשלם תם 

זוגות משקפיים( ועתה אני זקוקה  200-תודה ענקית לכל מי שטרח והביא )כ

 .לכפר סבא מתי שהוא ומוכן לקחת את החבילה ליעדה /הת שמגיע/למתנדב

 תודה, אביגיל
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 עודת זהותת

בית הספר "משאבים" הינו בית ספר יסודי אזורי ברמת נגב השוכן בפאתי קיבוץ "משאבי 

 שדה". בבית הספר לומדים ילדי הישובים מהאזור, )קיבוצים ,מושבים וישובים קהילתיים(.  

ארבע שכבות ח',  -א' עד  -תות אם מ יכ 20-תלמידים ב  520 -בבית הספר "משאבים" לומדים כ 

 כיתות מקבילות. 3וארבע שכבות בהן מקבילות  תותישתי כבהן 

בית ספר "משאבים" שואף להיות בית חינוך המטפח אדם רחב אופקים, המודע לעצמו 

 ולסביבתו המשתנה.

בית הספר חותר להצמחת תלמידיו , על צרכיהם המגוונים, להישגים בתחום הלימודי, החברתי 

 וההתנהגותי תוך חיזוק תחושת המסוגלות.

היהודית בית הספר שוקד על חיזוק הקשר בין התלמיד לקהילתו, לביתו בנגב, למורשתו 

 ולמדינת ישראל

 
 מאיגרת מנהלת החינוך במועצהקטע 

 
 
 
 

והמשפחה ללב קוברסקי  

האבמשתתפים באבלכם על מות   

 ז"ל קוברסקי בוריס

 בית משאבי שדה

 

 

 "משאבים" בית הספר  אגרת הורים שנתיתמתוך 
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  מזל טובברכת 

 ולאלה ואלי כהן לבהירה וחגי זכאי

 והמשפחה המורחבת 

 בן לעדי ויואב -/הנכד להולדת הנין                    

 

 מזל טוב לשירי ויובל חיים 

 והמשפחה המורחבתלגליה ורמי שי  

 /נינהלהולדת הבת

 
 

 מזל טוב תברכ

 , ניצן וסוניה, סימה ואודילאסתר פלג 

 והמשפחה המורחבת

 בת לרז וסטפן - הנכדה/הנינהלהולדת 

 
 

 

  ואיחולים ברכות

 והמשפחהלדינה ובוריס גוזנברג 

 לרגל חתונת בתם

 ינה עם בח"לא 

 

 בית משאבי שדה
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 אז מה קורה איתי בימים אלה..?

בהמשך להתעניינות רבה ומתגברת, בנוגע ל "מה קורה איתך נאווה..?? " מצד חברי ותושבי 

 .( ניצן וגילי אמא לשני ילדים ), גרושה , 51נאווה אשל, בת  משאבי שדה אספר מעט על עצמי..

לאורך השנים למדתי ועסקתי במגוון תחומים, ביניהם: הפקת פרסומות, תראפיה באומנות, 

 ניהול משאבים וגיוס כספים לעמותות חברתיות, שווק בתחום התיירות, לימוד עברית ועוד..

ת החלק ובימים אלו אני מסיימת א RETTERבמכללת  NLPלפני כחודש סיימתי לימודי 

 . NLP master practitioner )- ו  NLP Practitioner   ) תעודת הסמכה מכללת רטר המעשי

מאז, אני מעצבת את חדרי  לפני כחודשיים נפרדתי מתפקידי כמנהלת שווק בקיבוצימר. 

חפץ שנמצא מסביבי  \קיבוצימר בשמחה ואושר. אני צובעת וממחזרת כמעט כל רהיט 

 לצרכים בחדרים.ומשתמשת בו בהתאם 

 .NLPאו קבוצות בשיטת \אתחיל להתפרנס מהנחיית אנשים ו כאשר אסיים את הפרויקט הזה,

 @@ לעצמי. מומלץ ביותר !! RESTART  כל כמה שנים אני עושה @@   

 

 מוזמן ליצור איתי קשר בנייד או מייל – NLPמי שמעוניין להתחיל סדרת פגישות 

 ? NLPמהו   ( ארוחת צהריים בחד"א וכו'.. \לא תוך כדי קניות בכלבו ו )

 NLP =  Neuro Linguistic Programming    בעברית: ניתוב לשוני פיזיולוגי               

נפש הכוללות מגוון רב של טכניקות, מיומנויות וכלים המסייעים להשיג שינויים -טכנולוגיות גוף

בתחומים רבים: טיפול פרטני, חינוך, משמש  NLP-ה .התנהגותיים, רגשיים ובריאותיים

הוא ביצירת אפשרות לכל אחד  NLP-היתרון הטיפולי של ה .ספורט, ניהול ועסקים ורפואה

 .להגדיר מטרה באופן ברור ולהשתמש להשגתה בכוחו המופלא של הדמיון

 ?NLPמה תוכלו להשיג בעזרת תהליך 

  לעומקאיך להפיג מתחים, חרדות ומועקות ולהתחבר לעצמכם 

 איך לטפל בעבר ולסגור מעגלים 

 אישית ולשכלל מיומנויות חברתיות-איך לשפר את התקשורת הבין 

 איך ליצור חשיבה ממוקדת וחיובית 

 איך להתמודד עם מצבים מאתגרים ולחזק יכולות ומשאבים פנימיים 

 איך לטפל בהרגלים שמזיקים לבריאותכם 

  אישית ועוד..איך להשתחרר מתלות ולפתח עצמאות ועוצמה 

 מטרה באופן ברורהוא ביצירת אפשרות לכל אחד להגדיר   NLP-היתרון הטיפולי של ה 

 ולהשתמש להשגתה בכוחו המופלא של הדמיון ! 

 navaeshel@gmail.com 7640015-050ל  נאווה אש תודה 

mailto:navaeshel@gmail.com
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 וברוכה הבאה השגרה,  כבר התגעגענ הגדול... להתראות לחופשהתחילה שנת הלימודים, ...זהו 

 לראות את הילדים יוצאים מהמסכים. 

 

   .נחום היימן שירי ערב הופיעו במשק  בזמרי קהילת רמת הנגב  

 

 מטיילים שנהנו מאד.ביצא אוטובוס מלא   -אשדוד ל ותיקיםטיול ל

 

  בכלל מצב הקיבוצים ,איתן ברושי ודיון  על מצב האומה ח"כ מפגש עם התקיים יום  ה'  ב

 .  בפרט ומצבנו

 

 . ת הגבעה   תערוכת ציורים של רונית שדהיבגלרי

 פרחים .  הצבעים מהממים והציורים מיוחדים ויפים. חברים  ותושבים   -הנושא המרכזי 

 .להתרשם להנות ומוזמנים 

 

שנעשו על המקום, פיצות    עם  לילית רחצהב היכת השחייברגדול בב סיום החופש הגדול נחוג

 כל הכבוד לרונית בן טל ולכל העוזרים לה במלאכה. ! עם פופקורן. היה כיף סרטולבסוף 

 

   .סיום  החופשלדן  ברביבים  נהותיקים  שמעו הרצאה של ד

  הופיעו. ריקודים קצבייםמ לשמוע מוסיקה  קלאסית ולהנות הוזמנו הוותיקים והמעוניינים

 הערב!תודה על    ,יורם הגיטריסט והלנה הרוקדת המיוחדת ,ג'ניה  ליד הפסנתר 

 
 

 מוריםדים נעימה ומאתגרת לתלמידים ולשנת לימו

 שבת שלום לכולם

 

 

 

 

 

 


