
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 שלמה ארצי/ איזו התחלה

 

 , יש סימנים שכבר חלפה לה עוד שנה
 . אמרת והסתכלת על השעון שקניתי לך

 , ובכל זאת, גם אם בכל סוף יש איזו הקלה
 . ידעתי שיש פה איזו התחלה

 
 . יש אבנים שמתפוררות במשך זמן, אמרת

 . והסתכלת על כל המים שבים
 , ובכל זאת, גם אם כל ים יש איזה סוף חלק

 . ידעתי שיש פה איזו התחלה
 

 , אותךוככה, כשפתאום הפסקתי לאהוב 
 . מאותו מקום התחלתי לחכות

 , חיכיתי לך כשהיית איתו
 . חיכיתי לך כמו על סיכות

 
 . יש כנראה איתנו משהו מאוד מוזר, אמרת

 . והסתכלת אלי כשחזרת
 , אני מביט בך ואת בי

 . מביטה ומגלה איך שהסוף הביא גם איזו התחלה
 

 , וככה, כשפתאום חזרתי לאהוב אותך                                                              
 . לאהוב מאותו מקום חזרתי

 , חיכיתי לך כשהיית איתו
 . חיכיתי לך כמו על סיכות

 
 , יש סימנים שכבר חלפה לה עוד שנה

 . אמרת והסתכלת
 , אותו שעון שקניתי לך
 , אותה שעה כמו שאז

 . כמו שבאת, כמו שהלכת
 . ידעתי שיש פה גם איזו התחלה

 , אותה שעה, כמו שאז
 . כמו שבאת, כמו שהלכת

 .איזו התחלה ידעתי שיש פה גם

 ◄חתשע" תשרי א'ערב ראש השנה ◄ 2189◄מבין משאבים

 2017  ספטמבר 20

http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=975&lang=1
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 מה בעלון:

 בראש השנה תלפעילויוהזמנה 

 / ענת מאורשנת יישום האתגרים!–תהא שנת תשע"ח

 / כרמלה אלוןשלום או חלום

 יום כיפור/ נח סגל

 / אלי אלישעאני מאמין

 שירן בשן /לתושבי משאבי שדה

 הרכב/ לולו טלמורענף 

 נגה פרסיו משולם סיקרון/ מהנעשה בישובנו

         

 / קרין גורןעוגת דבש 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חומרים 

כוס סוכר  1

כוס דבש  1

ביצים   3

כוס שמן  3/4

כפית קינמון   1

כוסות קמח   2+1/2

שקית אבקת אפייה   1

תיונים(  2-כוס תה רותח )מ 1

כפות דבש  4 להגשה:

 

אופן ההכנה 

חשוב כדי שהעוגות לא יגלשו(. –מעלות )הקפידו על חום זה, שהוא די נמוך   160-מחממים תנור ל

דבש, ביצים, שמן וקינמון ומעבדים דקה לתערובת אחידה ואוורירית.  במעבד מזון שמים סוכר,

שניות לאיחוד. מוזגים את התה הרותח בזהירות תוך כדי  5מוסיפים קמח ואבקת אפייה ומעבדים 

תבניות אינגליש  2-שניות לתערובת אחידה. מוזגים ל 5עיבוד )דרך השרוול של המכסה( ומעבדים רק עוד 

דקות עד שהעוגות תפוחות, שחומות וקפיציות למגע..  45-50ם קייק משומנות. אופי

סוד מתוק:  

כפות דבש על כל עוגה מיד  2 מזלפים –לעוגות שחומות עוד יותר, עם ציפוי דבש קצת דביק ונהדר 

הדבש מתחמם מחום העוגה והופך לנוזלי, ואז פשוט עם גב של הכף מורחים  –כשהיא יוצאת מהתנור 

אותו מעל העוגה לציפוי. 
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 האתגרים!שנת יישום  –תהא שנת תשע"ח 

 "נלבישך שלמת בטון ומלט"/ נתן אלתרמן. .1

בתכנון, היתרים,  -וועדת תכנון ושלנו ינדרמןשנה הוקדשו מאמצים רבים ע"י שי זה

ומסתמן שהם  יגיעו לכלל  -השלמת התב"ע, התרת בירוקרטיות במדינה, תקציב וכד' 

 ;מתוכננת בנייה בהיקף רחב,  2018, ובמהלך 2017הבשלה, והחל מסוף 

מינהלת הבנייה בוחרת את קבלן הביצוע . דירות 20 -ביצוע ההרחבות בגבעה )מזרח(  .א

 בהצלחה!,  והעבודה תחל בסביבות נובמבר זה. 24.9.2017בישיבתה ב 

 על ההרחבה, זכאי  שמוותרתזכורת; ע"פ החלטות שיוך הבתים, חבר 

 לחלף תשלום.

. התכנון יחל במקביל לביצוע ההרחבות דירות 29 -תכנון ההרחבות לגבעה )מערב(  .ב

גבשו  -, והביצוע יימשך מיד ברצף. דיירי הגבעה המערבית, נא 2018במזרח, בראשית 

 צרכיכם, כך שלא יהיו עיכובים מצידנו בפנייה להיתרים. 

. האדריכל הגיש את התוכניות והדיירים דירות 12 -ביצוע השכונה החדשה לחברים  .ג

דירות; עתה עוסקים בתכנון המפורט  2קולם; יש לאכלס עוד בחרו את ההתאמות לפי שי

 ומיצוי תקציב משרד השיכון. המנהלת תדון בלו"ז התחלת הבנייה.

. ו. דיור והמזכירות כבר המליצו על העברת דירות 8 -בחינת המענה לקומותיים בגבעה  .ד

לה משפחות לאכלוס בשכונה החדשה. עתה, נבחן במשרד השיכון יישום החלטת ממש 2

יחידות דיור ביחד )לקיבוץ ולבנים(, ייהנו מסבסוד  40, לפיה קיבוצים שיבנו 1454

משמעותי לטובת תשתיות הקיבוץ הוותיק ועוד. אם התוכנית תאושר באוצר, אנו בוחנים 

 להשתלב בה, ונביא  להכרעת הקיבוץ.

נושא הקיבוץ עושה ככל שלאל ידו שגם בתים.  22כ  -התחלת התשתיות לשכונת הבנים  .ה

בהכנה  -; השלמת הגשת התב"ע )ההחלטות הושלמו, ועתה2018זה יכנס לביצוע ב 

; לחילופין, הסדרת תנאי הלוואה 1488להפקדה(; לחץ על השלמת רכישת הקרקע ע"פ 

 50%טובים למשכנתא בבנק; קידום התכנון המפורט; הוקמה מנהלת בנייה קיבוץ/בנים )

 ( שבוחרת עתה את חברת הניהול.50% -

 

 .השלמת השמאות, וההחלטות על שיוך הבתים והיישום .2

השלמנו את כל הדיונים וההחלטות לגבי הקריטריונים לשיוך הבתים ואת  2016/7במהלך 

והפרצלציה , שמאות הבתיםההיבטים המשפטיים. עתה אנו עוסקים בשלב האחרון של 

 התב"ע(.     לחברי הקיבוץ הוותיק )הסקיצה מוכנה, ותעודכן עם השלמת  של המגרשים

 כמו כן, עלינו להחליט על עיתוי הקמת צוות יישום לחישובים ולתשלומים של השיוך.

 המחייב את, היישום, והן על על השיוךאזי, יובא הנושא להכרעה בקלפי הן עקרונית 

 , עם גמר הפרוייקטים(.2020)כאשר שינוי הסיווג בפועל משוער ל שינוי סיווג הקיבוץ 

 גבש את ההצעה ואת החלטות על שיוך הנכסים היצרניים.וכן, נותר לנו ל

 המשך...
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 קבלת החלטה מסכמת על מסגרת ועיתוי קליטת הבנים .3

על רצונו בקליטת הבנים, תוך החלטה להתקדם בשני  91%כזכור הקיבוץ החליט ברוב של 

מסלולים מקבילים; השלמת היעדים לחברי הקיבוץ הוותיק )פנסיית המטרה, צמצום פערי 

יור, קרן חיים וקרנות לבטחון הסוציאלי(, וקליטת הבנים לחברות, שתתבצע לא לפני הד

קבלת ההחלטות על השיוכים של הקיבוץ הוותיק.  מאז המזכירות, בליווי יעוץ משפטי 

"חברות ובדיאלוג עם הבנים, שוקלת מהי הנוסחה המתאימה לאיזון זה. הוחלט על דגם של 

 .ללימוד והכרעת הקיבוץבא מיד לאחר החגים ", הנבדק עתה סופית, ויונדחית

 ! חג הקיבוץ השנהנשאף ונקווה לסיים שלב הכרעה חשובה זו, עד לאישורה בקלפי, עד 

 

 עבודה מובנית למזעור המתח בין הקבוצות ושיפור תרבות השיח. .4

בצד קידום יעדי הקיבוץ, טרם הצלחנו לאתר את הדרך לטיפול ברקמה החברתית של 

המתחים שבו, ואי כבוד מספק בשיח ובהתנהלות. וכן, חיוני לסיים את הליך הקיבוץ, על  

 ניהולי.-בחירת מש"א, שהתמשכותו והמחלוקות סביבו מקרינים אף הם על אי שקט חברתי

, לבחון אם יש נכונות לעבודת עומק רפי שנירהמזכירות תבחן התקשרות עם איש מקצוע, 

 בקיבוץ. חברתית. הנושא יובא לעדכון ו/או דיון 

 

 טיפוח החינוך, הרווחה, התרבות וכל התחומים ו יצירת שגרה טובה .5

יתה פעילות טובה של  רוב הועדות והיעד הוא המשכיות ושיפור בשנה הבאה;  יגם השנה ה

, אחרי השדרוג שנעשה במבני החינוךלהמשיך בעבודה החינוכית החשובה והטובה;  בחינוך

על שיפוץ כל מבני החינוך הבלתי פורמלי; בתי הספר בגיל הרך )לפני שנה(, עתה שוקדים 

ממשיכים בפעולתם הברוכה, והמועצה החליטה על הקמה של בית ספר תיכון אזורי. 

להתברך באלו הממשיכים בעבודתם, לשביעות רצון הקיבוץ ורצונם הם;   -מלאים הג

, להמשיך לשמור על רמת ברווחה בבריאות ובסיעוד; ת"מופהמבורכת של להתמיד בפעילות 

להמשיך בתפקוד הטוב בחגים ובשגרה, בתרבות, שירות ויחס אישי טובים מאוד. 

, שתורמים רבות טיולי הקיבוץ ושגיב)החברים/ות מוזמנים להרבות בהשתתפות(; המשך 

שכל הוועדות לגיבוש החברתי )כבר החלו בתכנון הטיול לשנה הבאה(. וכמובן, נפעל במשותף 

מזכירות, ה. כלכלית,  ו. חברים, ביקורת, שיכו בפעילות השגרתית והחשובה; ימ האחרות

הנצחה, בטיחות, פנסיה וקרן , מש"א, קליטה, בנים, תכנון, דיור ומחסנים, עלון, רכב

איוש רב"ש; צוות לטיפול בסמים; הרחבת  -2017/8. לקידום ב מילואים, ו. קלפי, וצח"י

 חזור, הכלבים. ים; המלמדינה; בחינת הסדר הלומדי התרומה

 

 ענפי העזר וענפי השירות .6

זו החוליה החשובה הפועלת באופן שוטף ורצוף להבטיח מתן מענה ושירות לצרכי החברים; 

 הבניין והתקשורת, החשמליה, הנגרייה,  אחזקה, אחזקת דירות,  המוסך, הנוי,ענף 

 המשך...
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, המרפאה, מרפאת השיניים, ענף הבגד, המתפרה, חנות הבגדים, הארכיון, הכלבו 

הספרייה, בית ראשון במולדת, קהילנט, מועדון לחבר, הפאב, קוסמטיקה, המספרה 

רכזי הענפים מנהלים אותם באופן אוטונומי, ותפקיד הקהילה הוא לגבות,  ובריכת השחייה.

 ני ביצוע  ההשקעות.לסייע  כשנדרש, ובקרה חברתית ותקציבית, לפ

 תקציבי הקהילה וגיוס כספים  .7

לשמחתנו הקיבוץ נמצא במצב כלכלי טוב, אך תקציב הקהילה מושפע מהמגמות של ירידה 

בהכנסות מעבודה; עלייה בהוצאות הסיעוד ומהשנה, עלייה בהוצאות תשלומי הביטוח 

הלאומי, לאור החוק החדש. לפיכך, היעד הוא לשמור על איזון תקציבי, ולהביא בחשבון 

שגיב והעסקים. השנה הפקנו לקחים ונקווה לעמוד שהבונוס יהיה, בשנים טובות, רק מ

בתקציב בזכות שיפור בבקרה הניהולית המוקדמת, ובדיווח הפנימי. כמו כן נמשך גיוס 

 הכספים מהמועצה, ומיצוי תקציבים ממשרדי הממשלה. 

 החבר/ה כיחיד ומענה בנושאים אישיים .8

יפול, בירור או סיוע. הקיבוץ מורכב מרקמה אנושית, ובצמתים רבים החברים פונים לט

נמשיך לתת את המענה המיטבי, כמובן במסגרת  נוהלי הקיבוץ, המגבלות התקציביות 

וחילוקי דעות לגיטימיים בחלק מהנושאים. בנושא זה מטפלת במסירות גם ועדת חברים, 

 ועדת רווחה ומתנדבות, וכן עומדת לרשותנו עובדת סוציאלית ושוטר קהילתי.

 )בעוד שנתיים(.     70-ות ליובל ההקמת צו –פני עתיד  .9

חברים כבר העלו זאת לסדר היום, במגמה שנאתר "משוגעים לדבר", כדי להתארגן לשנה  

 של פעילויות רצופה בחג היובל.

המזכירות,  תודה גדולה לכל מנהלי ענפי הקהילה, ליושבי ראש הוועדות, לחברי/ות - תודות. 10

 על שיתוף הפעולה, היזמות, הביקורת הבונה והעידוד.  –לחברים שתמכו

 שנה טובה ומבורכת לכל אחת ואחד, שנת קידום היעדים 

 וקידום הסובלנות והשיח!

 מזכירת הקיבוץ – ענת מאור                                                                  

 

 

 לבחירת חברי מזכירות קלפי
 תתקיים מיד לאחר חג ראש השנה,

 .23-24-25/9/2017 –מוצאי שבת עד יום שני 

 חברים/ות. 5מועמדים, ומתוכם ניתן לבחור  10יש 

 החברים מוזמנים לקחת חלק בהצבעה.

 שנה טובה!!

 המזכירות
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 שלום או חלום

"ציפור גן עדן" ועכשיו עונת הפריחה אני יושבת בביתי ומבעד לחלון רואה בגינה שלי שיח של 

שלו והפרחים יפים מאד. כמובן שהשם מוביל אותי למחשבות על גן עדן, אבל לא זה שבשמיים 

 אלא כאן במשאבי שדה.

פיזית אנחנו חיים טוב, מצבנו הכלכלי מצוין ולנו הפנסיונרים גן עדן. אבל המצב החברתי מעכיר 

ות להיות בינינו דעות שונות וחילוקי דעות, אין לנו את רוחי. אנחנו חברה דמוקרטית ויכול

כפייה של דעות ומחשבות אך יש לנו דרך חיים וזה "הקיבוץ". כולנו כאן מתוך בחירה, יש לנו 

מנגנון התנהלות שנבחר בצורה דמוקרטית, יש לנו אסיפה שבה כולנו יכולים להביע דעתנו ואף 

יות תוך הבנה הדדית, כבוד איש לרעהו, הקשבה להגיב אחד על דברי חברו, אך כל זה צריך לה

 איש לדברי חברו וגם אם איני מסכימה עלי לשמוע ולהבין.

 המצב היום כואב כי חדלנו להקשיב ויש בתוכנו חברים התוקפים ופוגעים באחרים

אני רוצה לאחל לכולנו לא סתם "שנה טובה" אלא שנמצא את הדרך לגשר בינינו, שנוציא 

הגנאי שמעבירה בי צמרמורת "מחנאות" .חילוקי דעות לא צריכים להוביל  מתוכנו את מילת

למחנאות ולהתבטאות הנשמעת כשנאה ולא כסתם כעס. יש מקום לכעס בחיינו אך כעס שנשכח 

 תוך שעות או ימים.

אני חושבת שחברים רבים חושבים כמוני ורוצים מאד שהשלום ישרור בינינו ושיהיה טעם טוב 

המשותפים. נבליג כולנו על הכעסים ונמצא את הדרך לשיתוף פעולה מלא ובעזרת וסיפוק בחיינו 

כולנו תהיה לנו שנה טובה, שנת שלום חברתי. את בעיית השלום המדיני אין בידנו לפתור אך 

 כולנו מייחלים גם לשלום הזה.

 בה !!!תודה ר –בהזדמנות זו אני רוצה להודות לכל העוזרים, תומכים ודואגים לנו הותיקים 

 שנה טובה ושלום אמיתי בינינו    

 כרמלה אלון         

 ת,הזמנה למפגש מנהיגות מקומי.

 'רמת הנגב וביר האדגשל חברי 

  18:30בשעה  24/9שיתקיים ביום ראשון 

 במועצה האזורית בבית גיל הזהב.

 המפגש הוא ביוזמת מנהיגים מקומיים מביר הדאג'

 .נשמח להשתתפות חברים מקיבוצנו
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 יום כיפור
 

בחיי העם היהודי לא רק כיום צום יום כיפורים מהווה 

גם כיום בו אנו זוכרים את אלו שחיו  אהתמרקות מעוון אלו

 איתנו ובנינו , ועתה אינם. 

מתקיים טקס בו מזכירים את כל שוכני מזה כמה שנים שגם אצלנו נוהגים כך ובערב יום כיפור 

 נו הקבורים מחוץ לקיבוץ.יבית העלמין, ואת חבר

 דואגת לניקיונו ומקבלת הסבר על שוכניו. ,מצווה מגיעה למקוםהבר כיתת 

שמות כל הנפטרים עם קדיש  הזכרתנרות ומוסיפים פרח לכל קבר וקבר,  בהמשך מדליקים

 קצר.מסיימת את הטקס ה ונגינת "ונתנה תוקף"

נראה לי שאין צורך להסביר את חשיבות של טקס זה, בו אנו זוכרים את חברינו לאורך השנים, 

 שנפרדנו מהם.

 עמידה במשימה זו.התודה מיוחדת מגיעה לחן גולדמן ולאביגיל גולדסמן על ההתמדה ו

עקב האכילס של טקס זה , הוא מספר הדל של חברים וילדים המגיעים למקום. יש לנו מסורת 

 נו.יטובה במשאבי שדה, הבה נשתף פעולה ונגיע למקום ונכבד את זכר חבר

 ,תודה

 נח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  נר זיכרון תשרי

 אבריאל חגי ז"ל, נפטר ו' תשרי תשל"ג

 ליברייך צבי )ג'ימס( ז"ל, נהרג י"ד תשרי תשל"ד

 שכטר חיה'לה ז"ל, נהרגה י"ג תשרי תשכ"ג

 מרגלית גצל ז"ל, נפטר ז' תשרי תשמ"ד

  שמואל ז"ל נפטר ט"ו תשרי תשנ"ב מוריוסף

 קובלר הדרה נפטרה ל' תשרי תשי"ד

 דב ברל זייציק  נפטר ב' תשרי תשל"ז
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 אני מאמין 
 

אני שמח על ההיענות של כל כך הרבה חברים המבקשים  להיבחר למזכירות ולקחת חלק 

 בעשייה.

שהגיע הרגע שבו הם לא יכולים מחמם את הלב שכל כך הרבה רוצים להירתם וחושבים 

 להישאר אדישים ולהביט מהצד.

 אני חושב שכל המועמדים ראויים כך שהבחירה תהיה קשה.

 מקווה מאוד שהבחירה תתבצע על פי יכולת האדם ולא על פי מגדרו .

 עשיתי לי סלוגן שמנחה אותי,  אני מאמין בו ואותו אני חורט על הדגל  

 

 קיבוץ אחד עם לב אחד.

 

 יסמה הזו, היא המנוע  שדוחף אותי וזו הסיבה שאני מציע את עצמי.הס

חושב אני שהגיע הזמן לפרק את המחנות כמו שפירקו את הפלמ"ח , אצ"ל ולחי. ולהקים גוש 

אחד עם מטרה אחת , המטרה שקיימת בכל אחד ואחד מאיתנו  והיא הצלחת הקיבוץ, שהיא 

 למעשה ההצלחה שלנו כפרט. 

 הצלחת הפרט והצלחת הפרט היא הצלחת הכלל . זו לא סיסמה זו המציאות. הצלחת הכלל היא

מספר המועמדים  הרב מראה שישנה התעוררות ויציאה מהאדישות.  זה הזמן למנף את זה 

 ולעשות  

 אז בואו ננצל את המומנטום והעיקר לעשות, לעשות ולעשות .

 

מאמין בה וחושב שיש לנו חברים אני רוצה להיבחר כי בחרתי לעשות את הנכון לחברה שאני 

 טובים בלי יוצא מן הכלל.

 היותי במזכירות תאפשר לי לפעול וללכד את השורות  כי רק יחד נהיה גוש איתן 

 לכן אני מבקש את תמיכתכם ושתבחרו בי . 

 

 ולסיום אני רוצה לאחל הצלחה לאלה שייבחרו .

 אלי אלישע 
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 ענף הרכב

 מכוניות כולם של חברת קיה. 5 ,מתחילת השנה הוכנסו לסידור כל הזמן. צי הרכב שלנו מתחדש

 בזמן האחרון ציבור הנהגים גדל דבר שמקשה עלינו להשתלט מהר על כל התקלות שקורות

ונהגים אחרים נוסעים עם רכב לא תקין  רוב הנהגים לא מדווחים על תקלות, לפעמים בצרורות.

 מצב זה לא יכול להמשך! שמסכן חיים.

 פשוט לא דיווח, רכב שפגוש אחורי שלו נתלש על ידי נהג שנסע קודם,בסע מישהו וע שעבר נשבב

אחריו נהג אחר שהיה לו אירוע משפחתי והיה חייב לנסוע צילם  קשר את הפגוש ויצא לנסיעתו!

 .נוריד את אחריותנו חסן ואני משך ייאז חברים אם זה  ש ושלח אלי.....!את הפגו

סונוורה על  עם נהגת שחזרה הביתה בלילה עם משפחתה, 7רכב לאונה לפני כמה ימים נגרמה ת

 הגעתי לאירוע ראיתי שכולם עומדים ונרגעתי.כש .והתנגשה בוידי נהג שבא ממול 

ראיתי את הרכב שהיה שקוע בצד הנסיעה הגעתי למסקנה הזו אחרי ש שם פשוט היה נס גדול!

מחשב היון חזרתי הביתה  פתחתי את אחרי שלקחתי את כולם למ הנגדית בתוך מעבר מים !

 מהסידור.  7רכב את  והורדתי

חדש מה"קופסה" ,הגיע  34לפני שבועיים נהג נסע עם רכב  -עוד דוגמה של הפקרות עם רכבים

שם את הכול בתא המטען חזר הביתה ושכח להוציא מגשית של  ,כנראה לסופר קנה מה שקנה

ל הדלתות עם כיותר משבוע  עומד ,ליד המוסך ל יוםכ 34רכב אפשר לראות את  -התוצאה  בשר!

 !!ל האזור!ם למיליון רימות בתא שהסריח את כלמה? כי הבשר הפך עם החו פתוחות.

את המסקנה אשאיר  רכבים חדשים. זמנו שניוכן הכמו  פה אפסיק כי יש עוד הרבה מה לספר.

 ל הנהגים ......לכ

 ומתוקה מתוקהשנה טובה   ,ל זאת ובכ                           

 לולו טלמור                                    
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 בס"ד

 2017ספטמבר  14כ"ג באלול תשע"ז,

 לתושבי משאבי שדה

התחלתי את תפקידי כעובדת הסוציאלית ממלאת מקום  2017שמי שירן בשן והחל מספטמבר 

של אושרת דהן של הקיבוץ מטעם המחלקה לשירותים חברתיים במועצה לאחר יציאתה 

סטוריית הקיבוץ, הכרות עם יוהכרה של ה את התקופה הקרובה אקדיש ללמידה לחופשת לידה.

בעלי תפקידים ומוסדות הקיבוץ, הבנת אופיו המיוחד ולמידת האתגרים העומדים בפני 

 הקהילה.

אלו הם  חלק מתחומי העניין בהם אנו  .ניתן להתייעץ הינם רבים ומגווניםהנושאים בהם 

 פלים:מט

נכויות שונות, אבחון ושיקום, בריאות הנפש, הפנייה למסגרות מתאימות,  – תחום הבריאות

 התמודדות עם מחלות המצריכות התייחסות מיוחדת לפרט ומשפחתו.

ילדים, אבחון  -בעיות התנהגות בגילאים השונים, התמודדויות ביחסי הורים  - תחום החינוך

 נים.ועזרה בעבודה מול גורמי חינוך שו

 :טיפול בשעת משבר

  התמודדות עם משברים ושינויים בחיים )שינוי מקום עבודה, חולי פיזי ונפשי, אובדן

 במשפחה(

 )גירושין )הכוונה, ייעוץ, תיווך בין מערכות(,  בעיות אישות )קשיים בין בני זוג 

 אלימות במשפחה 

 פגיעות מיניות 

 התמודדות עם גילוי שימוש בסמים ו/או אלכוהול 

 ההתערבות המקצועית יכולה להיות במספר רבדים:

 במישור האישי פרטני מול התושב לתמיכה וייעוץ. -

 מתוקף חוק )ילדים בסיכון, בריאות הנפש, נכות, קשישים,(. -

ייעוץ ועזרה בתיווך וליווי תהליכים במיצוי זכויות מול מוסדות המדינה השונים )ביטוח  -

 ה(.לאומי, משרד הביטחון, סל שיקום וכדומ

 ליווי המוסדות הקהילתיים ביישוב.  -

ליווי תהליכים קהילתיים של הקיבוץ תוך התמקדות בנושאים מערכתיים   -בהיבט הקהילתי 

ייעוץ למערכות פורמאליות, וועדות, בעלי תפקידים הנושאים באחריות ומתלבטים לגבי  -שונים 

מקצועי הנותן זווית ראיה נוספת האפשרות לשוחח, להתייעץ ולהתלבט עם גורם דרך פעולתם. 

 052-3930938  , נייד:08-6564110/ 145טלפון:ניתן לפנות:  עומדת לרשותכם.

shiran@rng.org.il.אשמח לעמוד לרשותכם, הפרטיות תכובד 

בברכת שנה טובה ומתוקה 

 עובדת סוציאלית שירן בשן
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והשנה שוב כמו בשנים  ,גיותיהחג הארוחותואיתם  חגים מתחיליםהשנה חדשה לפנינו,  

שיהיה בכל מקרה עם מנהגיו, ו אחד עם משפחתו לא כלא ,כקהילה לא נחגוג ביחדהאחרונות 

 . ברתיתחמבחינה מוצלחת הרבה יותר הלוואי שתהיה שובה שנה טוחג שמח לכולנו 

 

הצפוי הכירו את המורים ואת  ,לימודים והתארגנו  בכיתותשיגרת לבינתיים  הילדים נכנסו 

 שיעורים.להם ב

 

 התלמוד.קטעים  מהגמרא ועם  לקראת החגים  הכין אותנויורם גלילי  ,מופתבמועדון 

 .שחידשה לנו ממעשיהרחל פרחי   אתשמענו 

 

  .בקווי המים היו פיצוצים  תוך כדי גם היו הפסקות מים וההכנות להרחבות מסגרת ב

 

קצת לפני אסיפת החברים התכנסו וותיקים  לחוג את השנה החדשה.  הרימו כוסות לחיים!  

מסע מרתק לעולם הפתיחות על ילנה צ'ודקוב     -התכבדו  ואז ישבו  לשמוע את הרצאתה של

 !  היה מענייןהקלסיות והמודרנית.  שמענו גם  קטעי מוסיקה 

 

 ושנה טובה! חג שמח שיהיה לנו והעיקר 

 

 

 

 

 


