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עמ' 2

מה בעלון:
הקהילה  -בפרוס חג הקיבוץ

ה/68-ענת מאור

קיבוץ משאבי שדה חוגג  /68שרונה רכזת גיל רך והצוות
סיור לסיכום  2017בקהילה

הימים הראשונים במשאבי שדה – מיומן הקבוצה/כרמלה אלון
סיכומי ישיבות מזכירות  /ענת מאור
אמצע החיים-הזדמנויות חדשות /אביגיל גולדסמן
אך ..היו זמנים ,ומה הלאה /?...עדי בבאי
סיכום מפגש תושבים עם חברת מטרופולין
זה קרה השבוע /משולם סיקרון
בגלל הרוח /אריה שורק סטריקו
מחשבות על תרבות/רונית בן טל
מהנעשה בישובנו /משולם סיקרון ונגה פרסי

תערוכה חדשה ב"גלריית הגבעה"
"שמי הוא כתום"
ציירה ענבל שי
שעות הפתיחה
א-ו 18:00-20:00
שבת 10:00-20:00
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הקהילה  -בפרוס חג הקיבוץ

עמ' 3

ה68-

גם השנה ,הקיבוץ עוטה פעמי חג ,המלווים בזיכרונות ,געגועים ,כשלים וגאווה.
 דור לדור יביע אומר .לקראת החג השנה ,הקיבוץ כולו רושם לעצמו נקודת ציון חשובה
של שילוב דורות; קבלת ההחלטה על מסלול הקליטה והבנייה של הבנים/ת שלנו ,במקביל
להבטחה הקיימת של השלמת היעדים של חברי הקיבוץ הוותיק ,והשלמת שיוך הבתים
והשיוך היצרני .ההכרעה עברה ברוב מכובד של  62%מהמצביעים ,ונותנת רוח גבית חיובית
לשילוב הדורות.
זו עת לשלוח ברכות חמות והצלחה לבנינו ,דור ההמשך שלנו ,שביתם הוא ביתנו ,והצלחתם
היא הצלחתנו!!
 העמקת השורש החברתי  -הקיבוץ אימץ השבוע החלטה להיכנס לתהליך של העצמת
האמון בין החברים ,למזער מחלוקות וכוחנות ,למצות יכולות ,ולחדש אווירה קיבוצית
נעימה .נזכור; רפי נשיא ,הוא לא קוסם (ואף לא "נשיא"); הוא איש של הליכים
ומקצועיות ,שהצלחתו תלויה בשיתוף הפעולה של מירב החברים! נקווה שנשכיל
במהלך שנת העבודה ,למצות את המירב החברתי המשותף .וזאת ,בנוסף להצלחה
החברתית הרבה של סדנת "הזדמנות שנייה" ,לקחו בה חלק  18חברים/ות וכל זה
במקביל להמשך הטיפוח הכל כך חשוב של הרווחה ,החינוך ,התרבות ועוד.
 לקול המיית הפטישים והבנייה בשלוש השנים הקרובות
ההרחבות בבתי השכונה בגבעה המזרחית החלו ,נקווה שבמחצית השנה הראשונה של
 2018תתחיל הבנייה החדשה של חברי הקיבוץ שיסגרו מעגל של בית לכל חבר קיבוץ,
ושההרחבות בשכונת הגבעה המערבית יהיו ברצף למזרחית ,ושנחליט בקרוב על
הקומותיים בגבעה.
הקשיים בעת השיפוצים אינם קלים ,והחברים מוזמנים להיעזר מקצועית בשי זינדרמן,
ובנושאים חברתיים ברותם כהן ,וכמובן בסיוע הדדי ומשפחתי.
 וכרגיל ,החברים והחיים השוטפים מצריכים לב וטיפול
כל אדם הוא עולם בפני עצמו ,ורבים מאיתנו זקוקים בעת שונה לקהילה;
השבוע פורסמו מכרזים למש"א ולניהול החינוך הלא פורמלי (שהמענה להם דחוף);
לגאוותנו ,קבוצת חברות מתנדבות נהדרת משמחת לב יולדות ולהבדיל ,מקלה על
החברים/ות בעת אבל ,ורבים תורמים בעמלם ובפעילותם שכולנו נוכל ליהנות ביום יום
ובעת חג .ברכות וחג שמח!
ענת מאור ,מזכירת הקיבוץ

עמ' 4
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הימים הראשונים במשאבי שדה – מיומן הקבוצה
יום שלישי22.11.1949 ,
בצהריים נסע הפורד לחלוצה להוביל חומרים .בשעה  14:30הופיע הגשם בזרמים חזקים
בליווי רעמים וברקים .בעקבותיו בא הברד .מספר חברים שהקימו את השמייקה נסגרו בו,
בצריף הראשון שהוקם ,לבלי צאת .ריצפת האוהלים נשטפה בזרמים אדירים .חבל שלא
הרמנו את החפצים על המיטות כי כך נרטבו כל הבגדים בבוץ .כעבור דקות מספר החלה
הרטיבות לחדור גם מלמעלה .כשהגשם נחלש והכלואים בשמייקה השתחררו הלכנו לואדי
וראינו את השיטפון שהקיף אותנו מכל העברים .זרמי מים שטפו ועברו במהירות עצומה.
כשהחשיך ונרגענו קצת התיישבנו באוהל חדר האוכל .שתינו קפה .שמענו תקליטים והתחלנו
לדאוג למכונית שנסעה לחלוצה.
בינתיים המכונית לא הגיעה לחלוצה היות וההגה נשבר ואף את הואדי אי אפשר היה לעבור.
עמוס ניסה לעבור את הואדי אך שקע .הלכו לרביבים להביא כלים לתיקון הפורד ואיכשהוא
המשיכו בנסיעה הביתה.
בערב גילינו מכל הכיוונים אורות של מכוניות שניסו לשווא להגיע אלינו .המעבר היה סגור.
מכל הצדדים היינו מוקפים מים .הדלקנו מדורה כדי לסמן למכוניות את המקום ויצאנו
לקראתם .לבסוף פליטי המכוניות הגיעו ברגל .קפואים ,רטובים ועייפים ניסינו ללכת לישון
בצפיפות רבה .ב 23:00-העיר אותנו מבול חדש .הרעמים התגלגלו ממש לתוך האוהלים.
בסיכום – ירדו  18.5מ"מ גשם.
ולסיום,
במילה "גשם" טמונה ברכה ואני מכניסה לתוכה ציפיות רבות –
א .מי ייתן ולאחר  4שנות בצורת תבוא לנו שנה כמו שנת  1950ברוכת
גשמים ושיטפונות
ב .שירד עלינו גשם של ברכות בכל סוגי פרי עמלנו
ג .שיהיו בנו ידידות ,אחווה וסובלנות איש לרעהו
שבת שלום וחג שמח
כרמלה אלון

נאוה ויוסי רייב ברכות ואיחולים
להולדת הנכד ,בן למיכל וגיל
בית משאבי דה
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עמ' 5

(הוקרא במפגש עם וותיקי הקיבוץ)

מזל טוב לקיבוץ משאבי שדה שחוגג השבוע  68שנים לעלייתו לקרקע.
הזמנים חולפים ,עוד שנה שחלפה והקיבוץ התבגר וגדל בשנה אבל ,באמת הוא נעשה צעיר יותר.
בניכם החוזרים מגדילים ומרחיבים את משפחותיהם ואנו זוכים לראות תינוקות זוחלים ,צחוק של ילדים ובני
נוער מתרוצצים על המדרכות וממלאים את בתי הילדים והמרחבים.
ואתם וותיקי הקיבוץ חובקים בחום ובאהבה גדולה את הבנים ואת נכדיכם ומתהלכים אתם בגאווה גדולה.
אנו מתרגשים להיות שותפים למפגש זה שהנו מפגש בן דורי אשר נותן לנו תחושת שייכות לקהילה בה אנו
חיים ,תודה!!
ולכם נאחל ביום חגכם שתמשיכו לגדול ולהתרחב משנה לשנה ולהיות מקום שנעים וטוב לחיות בו.
שאלנו את ילדי גן רותם מהו המקום האהוב עליהם בקיבוץ:
בר מוסאי – ללכת לטייל בכולבו
גילי ניצן – ללכת לטיול במשאבי שדה
אלון גולדסמן – ללכת למתקנים שבגן הדס ולנדנדות שנמצאות קרוב לחדר האוכל.
ארבל הס – לטייל עם אופניים בשבילים של משאבי שדה
נועם כהן – ללכת לגן שעשועים
ארז גולדברג – ללכת לכולבו
נעמי מגן – ללכת לגן שעשועים ולגן "רתם".
עמית מאיר – ללכת לבריכה עם מיכאל וארבל.
מיכאל – אני אוהב את כל הטרקטורונים אלה – לטייל בקיבוץ ליד העצים.
אלה בנטל – לטייל בקיבוץ ליד העצים.
רוני פרנג'י – אני אוהבת לשחק בגן שעשועים.
אביה פרבר – ללכת לכולבו עם אלה.
הילה אייזן – ללכת לראות חתולים.
מירוסלב – ללכת לחדר האוכל.
עידו סבג – ללכת לסבתא ננה ולגן שעשועים.
עומר וקנין – לטייל באוטו עם אמא בקיבוץ.
יפתח אנטמן – לעשות טיול עם אבא במשאבי שדה.
וילדי גן הדס מספרים על מקומות אהובים ומברכים את הקיבוץ:
אלה -אני אוהבת ללכת לגן שעשועים .להתנדנד בנדנדה להתגלש במגלשה ולהיות בקרוסלה מזל טוב
למשאבי שדה .שיהיה לקיבוץ גן שעשועים חדש.
לילך -אוהבת לשחק במתקנים ללכת לכלבו שיהיה לקיבוץ הרבה כיף ליום ההולדת הרבה נשיקות
וחיבוקים.

המשך....
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עמ' 6

אביגיל -אני אוהבת את הבריכה בקיבוץ ,כי כל יום שלישי יש לי חוג שחייה ולפעמים בסוף אפשר
לקפוץ במקפצות שיהיה לקיבוץ כיף ביום הולדת.
מתן -אוהב את חד"א ואת הכלבו ואני הולך לשחק במתקנים של חד"א שיהיה לקיבוץ כיף ומזל טוב.
איילה -אני אוהבת ללכת לחד"א כי יש שם אוכל קצת יותר טעים מבבית  .מזל טוב לקיבוץ שיגדל ויהיו
לו עוד בתים.
שקד -אני אוהבת ללכת לבריכה אבל אני כבר לא יכולה ללכת כי נגמר לנו המנוי ,שיהיה לקיבוץ הרבה
כבישים ושבילים ,גם כדי שיוכלו לרכב על אופניים וגם למכוניות.
כרמל -אני אוהבת לעשות חוג שחייה בבריכה של קיבוץ משאבי שדה שיהיה לקיבוץ הרבה יופי והרבה
אהבה שיהיו בו הרבה חיות.
יהל -אני אוהב ללכת לרפת להאכיל את הסוסים והפרות מזל טוב לכל מי שגר בקיבוץ משאבי שדה
שתהיה עוגה שכתוב עליה "קיבוץ משאבי שדה"
יונתן -אוהב ללכת עם הגן לטיולים בקיבוץ ולמצוא דברים בטיול ולרוץ ,שיהיה לקיבוץ הרבה פרחים
ונעים.
אמיתי -אני אוהב ללכת לבריכה במשאבי שדה ולשחות שם ,שיהיה לקיבוץ המון בריאות והרבה בטון
שיהיו הרבה שבילים ,אני אוהב לנסוע הרבה באופניים.
יעל -אוהבת את הגן חיות בקיבוץ ולבקר את איתן בגנון דובדבן שיהיה לקיבוץ בריאות ופרחים יפים.
ליה -אני אוהבת ללכת לשחות בבריכה במשאבי שדה  ,מזל טוב ושיהיה יום הולדת שמח.
הגר -אני אוהבת ללכת לחיות בפינת החי בגלל שאני אוהבת ללטף את החיות .שיהיה לחיות כיף
לחיות בקיבוץ ושירד גשם.
נוגה -אוהבת ללכת לכלבו ולקנות שם גלידה בטעם תות וגם הרבה סוכריות וארטיק  .שיהיה לילדים
והאנשים בקיבוץ משחקים חדשים והרבה בריאות.
איילת -אוהבת לטייל בקיבוץ עם אופניים וללכת לאכול בחד"א ולשחק במתקנים .שיהיה לקיבוץ יום
הולדת שמח עם בלונים.
עמוס -אוהב לשחק בעץ הנדנדה ולהיות במקפצות בבריכה .שיהיה לקיבוץ מזל טוב ושיהיה לו יום
הולדת שמח.
בר -אני אוהבת ללכת לבריכה כי כיף לי לצלול ולשחות .שיהיה לקיבוץ יום הולדת שמח.
אסף -אוהב לעשות סיבוב באופניים וללכת לבריכה בקיץ עם אמא ואבא .שיהיה לקיבוץ כיף ומזל טוב.
עומר .ל -.אוהב את הבריכה וכיף לי לצלול עם המשקפת שיהיה לקיבוץ מזל טוב ושמח ושתהיה לו
עוגה.
רומי -אני אוהבת לרכב על אופניים בכביש ולעשות עם המשפחה סיבובים בעליה ובירידה  .שיהיה
לקיבוץ הרבה פרחים ועצים.
רני -אני אוהבת את הבריכה במיוחד שחם .שיהיה לקיבוץ מזל טוב ומתנות ופרחים.
קמה -אוהבת לרכב על אופניים בקיבוץ ולהגיע מהר מהר לגן ולחכות לאבא בשער ,מזל טוב לקיבוץ.

המשך....

עמ' 7
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נדב -אני בחרתי אותי  ,את אסף ,ובני הדודים שלי במקומות בבריכה כי אני אוהב לשחק בבריכה .
שיהיה לקיבוץ מזל טוב ושהוא יגדל בריא.
עומר .מ - .אוהבת לשחק עם חברים בקיבוץ בבית שלהם .רוצה לשלוח לקיבוץ נשיקות ומלא חיבוקים.
שיר -אוהבת לשחק במתקנים שליד גן הדס במגלשה האדומה .שיהיה קיבוץ כיף ועוגה והרבה
קישוטים.
תלמה -אוהבת לשחק במתקנים של חד"א וגן הדס כי זה כייפי .שיהיה לקיבוץ כיף ושיהיה לו משהו
חדש כמו אוטו.
תמוז -אוהבת לבקר במתקנים ושאחותי מנדנדת אותי בנדנדה .שיהיה לקיבוץ כיף ביום הולדתו ושמח.

בברכה,
ילדי וצוותי הגיל הרך
שרונה – מנהלת הגיל הרך.

סיור לסיכום  2017בקהילה
השנה עומדת להסתיים ואת פעילות הקהילה נסכם ב -משותף בין העסקים והקהילה.
מרכזי הענפים ,והוועדות ייקחו חלק בסיור שבו נראה את העשייה החברתית והעסקית .
את הסיור נפתח בכלא באר שבע ,בו מתבצעות עבודות עבור שגיב.
עבודה זו תורמת חברתית והצדדים יוצאים נשכרים .
נבקר גם בשיקום שהוא מפעל שבו התרומה חברתית ושגיב מספקת עבודה לאנשים עם מוגבליות.
ולאחר מכן נמשיך לישוב לקייה  ,בו הוקם מפעל תעסוקתי לנשות הכפר ,שם נראה את הרקמה הבדואית,
נשמע על מעמד הנשים הבדואיות  ,נסייר באזור ונקנח בארוחת צהריים במאהל בדואי .
ענת מאור
אלי אלישע

מזל טוב למאיה ואוהד לוברצקי
וליעל ואורי זיו
להולדת הבן/הנכד זוהר,
אח לאביגיל ,יהונתן ואיילת,
בית משאבי שדה
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עמ' 8

סיכום ישיבות מזכירות
.1

.2

.1

.2

.1

ישיבת מזכירות מס'  47/2017מיום א' 5.11.2017
הצעת ההחלטה על זכאות כל הורה בגין קליטת בנו בקיבוץ ,ובנייה/קניית בית – חמשת
הסוגיות של קבלת כל הבנים לחברות; שמירה מגרש לכל בן/בת (שנמצא עתה בהסדר
בנים ,גיל נעורים ,או הגיל הרך) שיהיה מעוניין לבנות ביתו במשאבי שדה; מענק של
 ₪ 50,000לתשתיות .וכן הנחות בגין שרותים ,שכר דירה וצבירת שכר דירה ,ע"פ תקציב
הקהילה בכל עת.ההצעה אושרה באסיפה ב 15.11.17-ותובא לקלפי יחד עם כל תקנון
הסדר קליטת הבנים.
גיבוש ההצעה על מודל הקליטה המודל שגובש בהסכמה רחבה ,על ארבעת השלבים
הוצג באסיפה ע"י המזכירות .את ההיבטים המשפטיים הציגה עו"ד אחינועם זליגמן.
ואושר בקלפי  20.11.2017ברוב גדול.
ישיבת מזכירות מס'  48/2017מיום ד' 8.11.17
אישור ההיקף התקציבי של החברים/ות שלא מרחיבים את בתיהם ודרך ההתחייבות.
כזכור ,הקיבוץ אישר בקלפי ,במסגרת שיוך הבתים העתידי ,שחברים שלא מרחיבים את
בתיהם יקבלו ,רק בעת שיוך הבתים ,תקציב בהיקף עלות ההרחבה (וכן את תוספת
ההתאמות שניתנת לאלה שמרחיבים דירה ,ובהפחתה של עלות התכנון ,אם בוצע לפני
ביטול ההרחבה).
בשכונת הגבעה המזרחית ,מדובר על  4-5משפחות .המזכירות גיבשה את הקריטריונים,
וההסכם עם המשפחות יהיה רק לאחר החלטת הקיבוץ על שיוך הבתים ויכנס לתוקף רק
לאחר שיוך הבתים בפועל).
בחירת צוות ליישום שיוך הבתים וטבלת האיזונים
תפקיד הצוות הוא לעבד את הנתונים של שמאות הבתים והפרצלציה (שנעשית כאמור לפי
קבוצות בתים) ולהגיש הצעה למזכירות ולקיבוץ לשיטת חישוב האיזונים .ההליך
החשבונאי יתבצע ע"י הנה"ח .הצוות יעביר לאחר החישובים לכל חבר את חישוב האיזון
האישי שלו בשיוך הבתים .כמו כן ,הצוות יגיש הצעה להליך ערעור ,אם יידרש.
הצוות יכלול שני חברי מזכירות ונציג/ה ציבור ויובא לדיווח באסיפה.
ישיבת מזכירות מס'  49/2017מיום א' 12.11.2017
הערכות לקראת העבודה החברתית בקהילה עם רפי נשיא
המזכירות שמעה חוות דעת על עבודתו של רפי נשיא בקיבוצים אחרים והחליטה להמליץ
עליו כמוביל התהליך בקיבוץ .עם זאת ,סוכם שההחלטה עצמה צריכה להתקבל רק
באסיפה על מנת שתהיה שותפות מירבית של החברים בתהליך .באסיפה מיום 19.11.2017
הנושא אושר ברוב גדול .המזכירות מגבשת את צוות ההיגוי והוא יובא לעדכון באסיפה.
המשך....
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עמ' 9

המשך הליך בחירת מש"א
המזכירות גיבשה את המלצתה לאסיפה .באסיפה מיום  19.11.2017הגיעו להסכמה של
הליכה מיידית למכרז מקוצר ושל השהיית כהונתה של ילנה דיומין במזכירות עד גמר
הליך הבחירה.
צוות למעורבות חברתית – עפ"י הצעת התנועה הקיבוצית
בהמשך לפעילות רבת השנים שלנו בפרוייקט קליטת בית ראשון במולדת .והרתמותנו
לעזרת חיילים בודדים ,והתנדבות חברים וש.ש .בחברה הישראלית – נכנסנו לקבוצות
הקיבוצים המייסדים של פרוייקט המעורבות החברתית בחברה הישראלית .הקיבוצים
שנכנסים לפרוייקט צריכים לייעד בתקציב השנתי שלהם בסיס של . ₪ 10,000
ישיבת מזכירות מס'  50/2017מיום א' 19.11.2017
צוות אד -הוק בנושא בחירת בעלי תפקידים ונוהלי עבודת הקלפי.
הצוות הציג את טיוטת ההצעה הכוללת ,את התקנון הקודם ,הערות של הצוות והמזכירות
ותגובה של עו"ד אחינועם זליגמן .עתה יגובשו ההמלצות לשינויים בצוות האד הוק
והמזכירות ויובאו לאסיפה .הבחירות הנוכחיות למש"א יתקיימו ע"פ שיטת הבחירה
הקיימת .עם שינוי אחד בתקנון ,שיובא לאסיפה הקרובה.
הצגת החוק החדש בנוגע לאכיפת חוק התכנון והבניה.
דוד מנדל הציג את החוק החדש שמגדיל את סטנדרט האכיפה והקנסות במידה ניכרת
במגזר הערבי והחקלאי .יש לחשוב על דרכים ליידוע והיערכות של הקיבוץ.
עדכון על מצב התקדמות השכונה החדשה לחברים
משתתפים :פרלה ,אהרון צמח.
החברים העלו את פנייתם לקידום מירבי של הבניה ,והמזכירות הציגה את המהלכים
והטיפול שנעשה ע"י ועדת תכנון ושי זינדרמן .עם זאת אושרה פנייתם של נציגי הדיירים
להפריד בתקציב  2018את הסעיף לקידום השכונה החדשה מסעיף ההרחבות ולשתפם
בדיונים בועדת תכנון בנוגע לשכונה.
***************************************
לקראת אסיפת חברים ביום ד' 29.11.2017
הצגת התב"ע
קומותיים בגבעה
אשרור צוות ההיגוי לתהליך החברתי וצוות איזונים ושיוך הבתים
תיקון אחד בתקנון הקלפי.
סדר היום המשוער יחולק בת.ד.
בברכת חג משק שמח ומלכד,
ענת מאור – מזכירת הקיבוץ
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עמ' 10

אמצע החיים-הזדמנויות חדשות
אז ככה פתאום באמצע החיים הוזמנתי לסדנה שהכותרת שלה –
"אמצע החיים-הזדמנויות חדשות".
ותהיתי  -מה ולי ולסדנה ? לא חבל על ימי עבודה ? האם בא לי להיפתח עכשיו בפני אנשים שאני
מכירה ? מה זה יועיל ?
התלבטתי ולבסוף נפלה ההחלטה .חיימה ואני נשתתף בסדנה .לא יזיק ואולי יועיל .את הסדנה
הנחתה בנועם ובעניין רב מרב גלעד גרנות שהצליחה בשישה ימי הסדנה לקבץ ולגבש חבורה בת
 18גצי"ם (גמלאים צעירים) .חלילה מלחשוב שהרעיון המוביל היה לא לעבוד בגמלאות ורק
להנות מהפנאי .נהפוך הוא ,ככל שנעבוד נתמלא גם בתחושת "אני מועיל" ,גם נתפרנס וגם נשכיל
לנצל את הפנאי שנחת עלינו לטובתנו האישית ,למשפחתנו ואף לקהילה.
בתהליך נרקמו חוטי קשר ונוצרה אוירה כנה בה העלינו סוגיות משמעותיות הכוללות גם
חששות וכישלונות וגם הצלחות .החברים בקבוצה הכילו אחד את השני בהקשבה ,סבלנות
ואמפטיה תוך פרגון הדדי ונכונות לייעץ ,לסייע ולתמוך.
כשדיברנו על הקהילה הייתה בנו תנופה לקידום יוזמות בזמן הפנאי שלנו ,גם אישיות וגם למען
האחר ולמען עצמנו ביחד .לאחת מהפגישות הוזמנו בעלי תפקידים מרכזיים ששמעו והשמיעו
והייתה שיחה פורה וטובה.
איני רוצה למנות את רשימת היוזמות שחברים לקחו על עצמם ,שמא תישמע פה התחייבות .אני
מזמינה את מי שרוצה ,לכתוב על כך בעלונים הבאים .כן אני יכולה להעיד על מפגשי  +60שאחד
מהחברים היקרים לקח על עצמו לארגן ,והראשון יהיה באחד מערבי חנוכה.
אני מביאה כלשונם מדברי המנחה בסיכום הסדנה –" תודה והערכה מיוחדת לרונית ולפרידה
שעמלו רבות למען קיום הסדנה .ניכר היה שהן משקיעות מאמץ רב ומבורך לקידום תחומי
עשייתן ופועלות ליוזמות באופן מקצועי ורציני עם נשמה יתרה .לאורך כל הסדנה בוטא מצידן
רצון טוב ,אכפתיות ,לויאליות ומחשבה מעמיקה מתמידה וממושכת על הקהילה ודרכי
שיפורה".
ואני אביגיל מודה אישית לרונית ולפרידה שלא ויתרו לי ,לענת מאור על העידוד והתמיכה
בקיום הסדנה ולכל החברים שהשתתפו .היה לי כף (וטעים) אתכם.
שבת שלום ,וחג משק שמח
אביגיל

מזל טוב למאיר בלטרן והמשפחה
להולדת הנכד ,בן לעפרי ויאיר
בית משאבי שדה

מבין משאבים מס'  ,2193ו' כסלו תשע"ח 24 ,נובמבר 2017

עמ' 11

אך ..היו זמנים ,ומה הלאה?...
במסגרת הדרכתי ב"צריף ראשונים" אני מספרת למבקרים על  10השנים הראשונות מחיי
הקבוץ .כל פעם אני מספרת ומרגישה לעצמי כמה שינויים חוו החברים ,כמה תהפוכות התחוללו
במהלך  68שנות חיי הקבוץ.
קו המים שהגיע ,מחסן הבגדים שעבר כמה גלגולים ממבנה העץ לבניין החדש ,מבגדים של הכלל
עד לסימון אישי ברקמת יד ועד למכונת הטרמופץ' שמדביקה את המספרים בדבק על ידי חום,
הגיהוץ ב"פרס" מגהץ האדים ,ובגדי העבודה הכחולים שפסקו להופיע בנוף הקיבוצי.
המכבסה  -ממכונות כביסה מכניות ומסחטה שסחטה את הבגדים ותלינו אותם על החבלים
עברה למכונות כביסה בעלות נפח של  25ק"ג אוטומטיות עם כרטיסי מחשב ,וסבון נוזלי שזורם
למכונות אוטומטית.
חלוקת המקררים הראשונים "אמקור  "5והגעת משאית עמוסה בטלוויזיות "סלורה" .חברים
רבים שמחו בפירוק וחלוקה לחדרי החברים .ומאז תוכניות הטלוויזיה ,במיוחד תוכניות
משחקי כדורגל וכדורסל מכתיבות את לוח הזמנים התרבותי שלנו.
חדר האוכל בצריף (ששימש כמקום מחסה לאפרוחים כאשר ירד שלג בשנת  .)1951עבר למבנה
אבן ,והוגדל פעמיים עם התרחבות הקהילה ,ובפעם השלישית נוסף אגף שלם לצרכי האורחים
של "כפר הנופש" .מהפכה נוספת הייתה עם הכנסת מכונת שטיפת הכלים ,הוחלפו הכלים
מפלסטיק ,יצא ה"כולבויניק" מהשימוש ,למרות מחאתם של מספר חברים .עברנו להגשה
עצמית והכשרנו את המטבח .אוכל כשר ,אין ארוחות ביום שבת ובחגים.
המשבר הגדול שעברנו ,בעקבותיו הופסקו ארוחות הערב ,ומאז פחות חברים מגיעים לאכול בו,
גולת הכותרת ארוחת ערב בימי שני ,וארוחת ערב בימי ששי.
חדר האוכל איבד מערכו ואינו לב לבו של הקבוץ.
הכלבו התחיל בחדר קטן באסם .כל המצרכים חולקו חופשי .סיגריות "נדיב" ו"נובלס"
,סידקית ,חומרי רחצה וגילוח ,לא אוכל .פירות קיבלנו חופשי פעם בשבועיים באקונומיה.
הכלבו עבר למבנה המאפייה ושם חילקו פרודוקטים ,מוצרי החלב חולקו לפי תקציב למשפחה.
משם עבר למכון האריזה ששופץ לטובת העניין .לאחר כמה שנים הוגדל שוב .היום בכלבו
פוגשים יותר חברים מבכל מקום אחר.
צריך לזכור את יוזמתו הברוכה של עודד דייגי ז"ל שהיה מזכיר הקבוץ .בזכותו קבלנו כרטיס
אגד חופשי ,יכולנו לנסוע בכל הארץ פרט לאילת .בצער נפרדנו מהכרטיס כי אגד הפסיקה לפעול
באזור שלנו ונכנסה חברת "מטרופולין" .
בחינוך שלנו – בית ספר אזורי שממוקם אצלנו בתחום הקבוץ .מהפך מלינה משותפת ללינה
משפחתית .סיום "הבתים הכוללים" והפיכתם ל"זוגונים" ,יותר מאוחר ל"תלתונים" .שינוי
מגמה בלימודי בנינו בתיכון .מעבר מ"אשל-הנשיא" "לנופי הבשור" ולפנימייה במדרשת בן
גוריון.
המשך....
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עמ' 12

מגורי החברים מצריפים ללא שירותים ,מקלחת ציבורית לחדרים עם שירותים ומרפסת .בניית
בתי קומתיים ,ודירות לוותיקים .עם המעבר ללינה המשפחתית הרחבת הדירות בשכונת
"שגיב" ובנייה חדשה בשכונת ה"גבעה".
לא נשכח את מערכת "סידור העבודה" ,את מערך התורניות ותורנות השמירה .כל אלה נמוגו
ואינם .היום התורנויות הן תרומה בתמורה.
הפרידה מחברינו שהלכו לעולמם ,זכרונם לברכה.
ואנו חברים שהתבגרנו .סבים וסבתות .סביבנו ילדים ,בנים ,נכדים ,ונינים.
מלאו אסמינו בר ויקבינו יין,
בתינו הומים ,הומים מתינוקות
ובהמתנו פורה -
מה עוד תבקשי מאיתנו מכורה,
ואין ,ואין עדיין?
מה עוד תבקשי מאיתנו מכורה,
ואין ,ואין עדיין?

והלוואי שיהיה לנו כח לחזור לחברה קולטת ובנינו במהרה יהיו חברים.
הערה – דברים אלו נכתבו מזיכרוני .באם שכחתי משהו חשוב אני מתנצלת מראש תמיד אפשר
להוסיף.
עדי בבאי

מחשבות על תרבות
כבר הרבה זמן אני חושבת על הדרך הנכונה לעשות תרבות בקיבוץ,
כזאת שתהיה משותפת לציבור הרחב ,שבה אנשים ירצו להשתתף וגם לקחת חלק בעשייתה.
הרעיון שחשבתי עליו הוא ,ליצור צוותים של  2-3משפחות שיקחו על עצמן ,יחד איתי,
אירוע תרבותי -חג ,ערב ,צוותא ,או כל רעיון אחר .זה יכול להיות סביב נושא כלשהו
שקרוב לליבן כמו מוזיקה ,ספורט ,אוכל וכו'.
אז בואו נראה מי ירים את הכפפה ומי מוכן לנסות ולהשתלב בעשייה התרבותית שתהיה
כאן .אני מחכה לפניות אלי בכל ערוץ תקשורת אפשרי.
תודה ,רונית.
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לרות שאלתיאל והמשפחה
משתתפים באבלכם עם מות האב/הסב
שאול שקורי ז"ל
בית משאבי שדה

עמ' 13
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עמ' 14

זה קרה השבוע
השבוע ביקרו את מרגלית כמה מאחיותיה ,אנחנו הכנו אוכל לארוחה משותפת והן הביאו כל
אחת מבישוליה וקניותיה .הייתי בטוח שיהיה נחמד .חיכינו למרגלית שתחזור מהכלבו .והיא
הגיעה .סידרה מה שהביאה והשמחה הייתה רבה .אלא שאז היא לא מצאה את הטלפון הנייד
שלה .התחלנו לחפש ולנסות לשאול היכן הייתה ואולי שכחה את הטלפון...
(נזכיר שלפני כמה חדשים איבדה את הטלפון שלה בחזרתה מהרצאה ברביבים .וכל החיפושים
בדרך ,במכונית סביב מקומות החנייה לא עזרו והיא לא פסקה מחפש עד שנקנה נייד חדש).
היא נסעה לכלבו ושאלה אם מישהו מצא .ולא רק היא ,גם אני הסתובבתי ,ולא מצאתי .נעלם !
מה לעשות זה קורה אבל היא סירבה להתנחם והמשיכה לחטט ולחפש .צלצלנו למכשיר ולא
שמענו תשובה .אנחנו השלמנו עם האבדה .היא לא! ואז פתחה את המקרר להוציא גבינה
צהובה ו ..על הגבינה בתוך המקרר היה ה..טלפון .מזל ,מזל טוב!
טוב שלפעמים מוצאים מה מחפשים.
משולם

חנוכה מדליק בצריף בן-גוריון
חנוכה תשע"ח  2017לכל המשפחה!
בכל ימי החג -משחק 'סימני דרך'
איך מאיירים את חייו המרתקים של האיש הקטן גדול הזה?
ביום ה' ,14.12.17 ,בשעה  12:00מפגש מרתק עם המאייר יניב שמעוני,
לרגל הוצאתו מחדש של הספר ''דוד בן-גוריון ,ראש הממשלה הראשון" מאת דבורה עומר.
מומלץ להירשם לפעילות 'בן-גוריון וחדר הסודות' שתתקיים בימים א'-ד'  20-17בדצמבר בכל
שעה עגולה 15:00-10:00 ,הפעילות בתוספת תשלום.

ברכות ומזל טוב לסבתא-רבה ,טובלה
ולכל המשפחה המורחבת
להולדת הנינה הראשונה,
נכדה לנועה ויואב ,בת לבר ורועי
בית משאבי שדה
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בגלל הרוח /סטריקו ,שורק
מתנדבים ברוח במדבר
סטריקו שורק
ודבורלה בן חיים

במקום רחוק ,בודד
באמצע שום מקום
כמעט סגור ,גרים
נערים רגילים ,רחוק
מההורים ,רחוק
מחיים נורמליים
המקום מדבר
ללא עץ ושיח
אותו הנערים מנסים להפריח.
נערים יפים מכל העדות
ומכל המקומות.
נערים שמצאו עצמם
בשולי החברה ללא עזרה.
רוצים ללמוד להשלים בגרויות.
נכון יש גם שער וגדר
מחופשה אסור לאחר
ישנן חברויות
שיחות קבוצה ושיחות אישיות
וכל המקום המופלא הזה
מתנהל בזכות אנשים נפלאים.
מורות ,מנהלות ,מדריכים
מתנדבים ,בנות ובני שירות
שעושים עבודה .התרגשות.
לומדים אנגלית ,מחשבים מתמטיקה
אמנות ,אזרחות ועוד...
חשוב יותר מכל ,תמיד
לעבר אין משמעות
אם חושבים על העתיד

בהוקרה לצוות רוח במדבר

עמ' 15

מבין משאבים מס'  ,2193ו' כסלו תשע"ח 24 ,נובמבר 2017

עמ' 16

חג המשק ה 68-השנה מגיע עם קבלת החלטה חשובה ,רוצים לקבל את הבנים אך חוששים מכך
שלא הכל סגור וברור ומכך שדרך המלך עוד לא סלולה לחלוטין.
ההצבעה בקלפי עברה אבל לאחר התלבטויות רבות ,הרי כל אחד רואה את זה מזוויות קצת
אחרת ,נראה שהרצון לקבל את הבנים הוא גדול והזמן שעובר מבחינתם ובעיקר מבחינתנו
מאלץ אותנו להתקדם ולהשאיר חלק מהפחדים מאחור ,שיהיה לנו חג משק שמח ושנמשיך
לשמוח עוד שנים רבות
מהפכה בגבעה ,טרקטורים ומחפרים חופרים ומוציאים ערמות עפר ויוצקים יסודות –כשלב
ראשון להרחבת הדירות ,והמשך להגשמת אחד מהיעדים עד 2020
במפעל שגיב משנים את תפקידי החדרים .ועוסקים בשינוי ושיפוץ...
ילדי כיתת בר-המצווה עלו למצדה שם הסבירו להוריהם על המקום ,אכלו קצת ,השתתפו בטכס
שמהלכו קיבלו את ספר התנ"ך ,חזו במיצג על המצדה ,וחזרו הביתה מרוצים.
הוותיקים שמעו על טיבט כשהמרצה היה מדריך הטיולים שלנו -איתי שביט שסיפר והראה
תמונות וסרטונים והנוכחים נהנו.
בליל שבת האחרון התכנסנו במועדון לערב שירי סתיו  ,המועדון היה מקושט
בעלי הסתיו שהתאימו לאווירה .היה כיבוד וצפינו בתמונות מרהיבות של דובי
קלעי בשילוב שירי סתיו ,ומרסלו שניגן על הפסנתר .בין הציפורים והנופים נראו מידי פעם
תמונות אישיות .כל הכבוד לעושים ולרכזת התרבות שלנו רונית בן טל.
ביום א' בית הספר יצא לצעדת בן גוריון יום אחרי כולם ובכיוון הפוך מהמדרשה לשדה בוקר,
הילדים קיבלו חולצות לבנות עם סמל בית הספר וציור של בן גוריון ,הלכו עם דגלים ונהנו ממזג
אויר מעולה .לאחר הצעדה היה טכס קצר ופיתות והביתה.
ביום שלישי הגשם הגיע לאחר אובך והרבה חול ...אבל העיקר שהגיע וממשיך ואיתו הקור -
ברוך הבא חורף

חג שמח ושבת שלום לכל בית משאבי שדה

