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 משולחן המזכיר 

 ברצוני  לפתוח בברכת חג שמח לכל בית משאבי שדה  

נו בחדר  י מחכים כבר לחגוג על טפינו וזקנ , גם השנה חגגנו את ליל הסדר בחיק המשפחה

 שיהיה עמוס לעייפה במסובין ובתקרובת.  ,אוכלה

 אנו רואים את האור ותקוותינו שנחזור לחיים רגילים עם התקהלויות וחיבוקים. 

.  בניצוחה של רונית וצוות הנעורים ,בלנו את החג ברעש והמולה ברחבת המועדוןיהשנה ק

 ימחו אותנו. תודה לכל אלה שלקחו חלק וש 

 , אפיית מצות ועוד. ר גפן מתוק וממתקים, פינות הפעלההיה מפגש לכל הקהילה עם גלידה, צמ 

 הרמנו כוסית וחולק השי לפסח.

 שנכנס היישר לחשבונות החברים. ,מבעוד מועד חולק לחברים גם שי כספי

 

תוכנית  . כעת נותר לאשר באסיפה את 2021אושר תקציב הקהילה לשנת  –  במזכירות

היות ואפשר כבר  להתכנס, נקיים אסיפת חברים לאישור    .שקעות ואת תקציב הקהילההה

 התקציב.  

 הבונוס השנה יהיה מהמקורות הבאים:   .2020חלוקת בונוס לחבר לשנת   האושר

 גד"ש, שגיב, ניהול ואחזקות וקהילה.  

 

 עוד  אחד מארבעת היעדים הסתיים השנה.   –  מענק עזיבה בחיים

 

 הוקם צוות לשם בניית תוכנית חומש.  .של הקיבוץ חומש תוכנית

בא לאישור ונקווה שהיעדים שנציב  והתוכנית נבנית בשיתוף ובעזרת המועצה. לאחר בנייתה ת

 ונאשר יבואו לידי מימוש לרווחת התושבים. 

 

כל הדיירים חגגו את הפסח בדירות   .דיור שנבנו אוכלסוה יחידות   10  - הבניה החדשה

 שכל דייר עושה סביב ביתו, נותר לביצוע הפיתוח של הנוי.  , החדשות ומעבר לפיתוח

 

הרבה עבודה   .תושבת טללים ,איילת ויצמן  למשאבי אנוש נכנסה במרץ -  חילופי תפקידים

 נאחל לה הצלחה בתפקיד.  .לפניה

  ,בתחילה חיפשנו לו מחליף .את ריכוז ענף הבניין מזה זמן רב שילה עובדיה ביקש לסיים

שייקח את ריכוז ענף הבניין. לאחר לבטים הוחלט לאייש את התפקיד של ריכוז הבניין ע"י  

ההפרדה תקל על   נגריה ונוי.  בניין, חשמליה, אחזקה, :קרי ,אדם שירכז את כל ענפי השירות

 עבודת המזכיר. 

בשבוע הבא נקיים   מכרז חיצוני.ל צאת לכן נאלצנו ללתפקיד ומהחברים לא הייתה היענות 

 איונות ונקווה שבמהרה נמצא את האיש הנכון.ר
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 הקדנציה של מזכיר הקיבוץ הסתיימה לה  בחודש מרץ.   - מזכיר קיבוץ

 יצא מכרז פנימי ולאחר שלא היו פניות מתוך הקיבוץ יצא מכרז חיצוני.

 

 ביקור התק"צ  

המפגש יתקיים במועדון בשעה    יגיעו לביקור מהתנועה הקיבוצית. 4/4/2021-ביום ראשון ה 

14:00 . 

המלווה החברתי שלנו מטעם   -  מוןויו"ר התק"צ, יהודה סל   - ניר מאיר: מהתנועה יגיעו –

 דגן יראל בנושא חלופת האגודה.ו יושבת ראש החינוך נועה צור   ,התק"צ

 המטרות והיעדים.  על , הסברים על הקיבוץ,  הביקור יחל בסיור בקיבוץ

 ח בנושאים העומדים על הפרק. לאחר מכן יתקיים שי

 . חברים מוזמנים לבוא ולקחת חלק בדיון

 

שהיא תאורה   ,בחצר הקיבוץ נמשכת עבודת החלפת הפנסים בתאורת לד  - התייעלות אנרגטית

 חסכונית משמעותית. 

 

מהלך שיביא   , עידו גולדסמן נרתם וילווה אותנו בהסדרת משק המים בקיבוץ –  משק המים

 תעשיה, חקלאות, גינון וצריכה ביתית.   - לחיסכון משמעותי וחלוקה שונה משהייתה עד עתה

  

 בברכת חג שמח ושבת שלום  

 אלי אלישע 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לאביגיל גולדסמן והמשפחה  

 משתתפים באבלך 

 על מות האם 

 ז"ל  רחל טינה 

 בית משאבי שדה 
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 לאזרחות ברוכים הבאים 

 אסף שואר

 רון ברקוביץ 

 טמיר בן טל 

 נדב זרזינסקי 

 קליטה מאחלים לכם 

 נעימה וקלה במשק

 בהצלחה בכל אשר תפנו

 בית משאבי שדה       

 

 רוכה הבאה זמירה  ב      

  )חיילת בודדת(

 , בצבא בהצלחה במשק

 מאמצת  ה ת מנדלמשפחוב

 בית משאבי שדה

 

 

אבי קורן /רק השתחררת מהצבא  

 רק השתחררת מהצבא

 איך שספרת את הימים

 לא האמנת אך הבוקר בא

 שוב לא תלך בשמאל ימין

 שמאל ימין, שמאל ימין

 

 את המדים אתה אורז לאט

 בקיטבג שהרבה זוכר

 המסטינג שאולי החליד מעט

 מחר יהיה כבר שלכם

 שלכם, שלכם

 

 כן, שנים רבות הותרת

בתוך הקיטבג הזה, שאינו כבר 

 שלך

על הבוקר הזה הרי, לילות רבים 

 חלמת

במסעות, בתרגיל, בסיור, 

 בצליחה

 אזרח בהצלחה

 רק השתחררת מהצבא

 אזרח בהצלחה

 ארק השתחררת מהצב
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 חיסון עדר 

הוא ידידי ואיש    – מחברי הקיבוץ, וותיק שפרש מעבודה אבל עדיין נושא תפקיד בהתנדבות    אחד 

שיחי. יש לנו נושאים משותפים לדבר בהם, היות והוא מקפיד על הבריאות, אוכל רק מזון בריא  

במיוחד ונמנע מאוכל מתועש או משומר. החבר המדובר מנהל אורח חיים בריא להפליא. הוא  

על מוותר  תארים    אינו  בכמה  נושא  עדיין  הוא  לגבורות,  השואף  המתקדם  בגילו  גם  ספורט. 

מכובדים מתחרויות טריאתלון בהן זכה. מדי פעם יוצא לנו לנהל שיחה על טבעונות, או להחליף  

החבר הזה מסרב להתחסן נגד    -מאמרים ולינקים לקטעי וידאו בנושאים שונים. ועוד משהו  

יסונים. האיש המבוגר והבריא הזה לא פוחד מקורונה, ולא  קורונה. הוא פשוט לא מאמין בח

נמצא בקבוצת סיכון   יודע להישמר    –משפעת. לכן הוא מסרב להתחסן. הוא עצמו  אבל הוא 

לפחד   ייכנע  לא  והוא  חיסון.  לכל  מסרב  ולכן  פוחד  לא  הוא   – לנפשו. 

חייו.   כל  חי  הוא    כך 

כי אין לו 'תו ירוק'. הוא לא מחוסן    –חייו  ועכשיו הוא לא יכול לשחות בבריכה בה התאמן רוב  

חיסון? רוצה  לא  הוא  כך אומרת הרשות.  לו.  לאף    -  לכן אסור  לו מטוש  אז שיסכים שידחפו 

 פעמיים בשבוע אם הוא רוצה לשחות.  

אישה מבוגרת מאוד שחיה בתוכנו. גם אישה זו    -יש עוד חברת קיבוץ אחת וגם היא ידידה שלי   

ותה. היא אוכלת בריא, רק מהצומח ורצוי טבעי ככל שניתן, מתעמלת,  מקפידה מאוד על בריא

ומנהלת אורח חיים בריא במיוחד. גם לה אין 'תו ירוק' ועכשיו אסור לה לאכול בחדר האוכל,  

 או מטוש. פעמיים בשבוע.   -גם לא עם הנכדים שלה, או לשחות בבריכה. או חיסון 

'תו ירוק', רוצה לקבל    – רוצה לטוס    –נגמר בזה    ככה מבטלים אנשים?! אכן כן. וזה לא  באמת?! 

ואם במקרה אתה כבר    - 'תו ירוק'    -'תו ירוק'. רוצה לעבוד במפעל הפיס?    -שרות ציבורי כלשהו?  

 והיום דורשים 'תו ירוק'.   –יפטרו אותך. פעם ביקשו פנקס אדום    –עובד שם  

"..תגיד   ושואלים  בראש  מגרדים  בטח  אתם  אחד...  רגע  אתה....    אתה  -רק  חיסונים!?!   נגד 

" אז לא. אני לא נגד חיסונים. ואני לא מכחיש קורונה.  אני בעד בחירה  ..'מכחיש קורונה'..!?! ..

ונגד היסטריה המונית.   זו הממוסדת.חופשית  'ביטול' אנשים רק מפני שהם    במיוחד  נגד  אני 

ה לעבוד,  הזכות  כמו  בסיסיות.  אדם  זכויות  בעד  אני   אחרת.  בדרכים  חושבים  לנוע  זכות 

הציבור   כל  לילדי  לחינוך  הזכות  מהרשות,  שירותים  לקבל  הזכות  ציבורית,  בלי    –בתחבורה 

שקבעה הרשות. קוראים לזה  צבע התו    ובטח שלא  -. לא דת, לא מין או גזע, לא צבע העור  הבדל

להבין   צריכה  הרשות  החיסונים,  בעידן  עכשיו,  מכפייה.  חופש  וגם  לעשות  חופש  חופש. 

תתחסן.  שה לך  להידבק?!  חושש  לנפשו.  להישמר  איך  יבחר  אחד  כל  לציבור.  עוברת  אחריות 

זו על גבי   -באמת. או שאולי תעדיף להתחבא במרתף הבית. אתה גם מוזמן לחבוש שתי מסכות  

תבחר.   אתה    שומע?!! זו. 

עליך   תגן  הרשות  מקורונה. אתה    -לא  עצמך  על   תגן 

 

אין לך זכות    –זו המשמעות של להיות אדם חופשי. הזכות לבחור איך לנהוג. אה, ועוד משהו  
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. הרשות מבקשת לתת  במיוחד אם אתה הרשות לא ממני ולא מאף אדם אחר.    –לדרוש 'תו ירוק'  

כן בהחלט, אני בעד. אבל כפייה על הציבור את הברירה 'חיסון    – הסברה טובה והמלצות לציבור?  

 ממש לא ...!!!לא.     –   או בידוד'

"אנחנו פועלים לפי ההנחיות     -גם של זו האזורית שלנו   –מכיר את הטיעונים של הרשויות    אני

ואני בהחלט    העדכונים של ראש המועצה אני מקפיד לקרוא את    –המדעיות הטובות ביותר שיש"  

 כך גם כל שוחרי הבריאות ברשויות.   –ו. אני יודע שהוא בא בטוב מכבד את פועל

מדינת ישראל התחייבה להעביר את הנתונים שלו לחברות התרופות שסיפקו את    !אבל זה ניסוי

החיסונים. שילמנו בכסף מלא על הזכות להשתתף בניסוי! תודה לאל שבינתיים הניסוי מראה  

מה עם קבוצת    -ובקנה מידה מדינתי. ומאחר וזה ניסוי    -אבל זה עדיין ניסוי בבני אדם    – הצלחה  

כל מי שמסרבים להתחסן, ילדים    –. ויש מתנדבים לקבוצת הביקורת  צריך ביקורת? לא צריך?  

מקונספירציות    - שפוחדים  ערבים  אברכים,  כך,  על  לאל  רוצה     - ותודה  שלא  מי  כל  בעצם 

למה לכפות 'תו ירוק' על כולם? "אבל  להשתתף בניסוי. למה לא להיעזר בהם כקבוצת ביקורת?  

תאמרו. ואתם בוודאי מתכוונים למחלות    –אם לא יתחסנו כולם יש סיכוי למוטציות חדשות"  

רק   לעצור  למה  אבל  צודקים.  חומרתן.  תהיה  מה  לדעת  אין  יתפרצו  ואם  התפרצו,  לא  שעוד 

לפני כשנתיים? אם כבר צריך 'תו ירוק', אז    בהלת החצבתמה עם חצבת? זוכרים את    –בקורונה  

כעת ניתן להגן על כולם גם מחצבת. אפשר פשוט להוסיף פס שחור, אולי צהוב, על גבי  ה'תו  

 הירוק' .  מבינים לאן זה הולך?...?

בטלו את    -אנא מכם    –אזורית שלנו באם יש מי 'שרואים את הקולות', שם במשרדי המועצה ה

אל תפגעו בהם,   –חובת 'התו הירוק' באזור המועצה. אל תתנו יד לאפליית מי שחושבים אחרת  

אל תפגעו בפרנסתם, ואל תגבילו את חירותם. פשוט אל. אם אתם מהססים איך לעשות את זה  

   ☺. זה מה זה פשוט... הדבקאו   העתק – יש כבר מי שעשו   –הנה   –

 קטן לפני סיום,  ומשהו

הרבים   ציווי  לנפשתכם'במקרא,  ז'ונשמרתם מאד  לפוסט  הקשור  פעמיים.  - ה  ,  בשני    מופיע 

וגאולה. בפעם האחת משה רבנו בערוב ימיו    ,המקרים סמוי מסר של אזהרה אך גם הבטחה 

גם הוא בערוב ימיו,    -ע  ו יהוש  -באזני עם ישראל. בפעם השנייה    -מסכם את העבר והעתיד לבוא  

באזני   שגם  מוסיף  והכתוב  ישראל,  עם  כל  באזני  לבוא  והעתיד  העבר  את  ים  השופטמסכם 

של בג"ץ בירושלים בנושא זה. ולמה משה ויהושע    החלטת בינייםהנה    -. משל להיום  והשוטרים

ישראל  למשל, ונשמרת לנפשך..? כי ידעו שעם    –ציוו על הרבים? למה לא ציוו ליחיד לגאולתו  

לא מכפייה. וכדי לתת לזה    –קשורים זה בנפשו של זה. וכולם ערבים זה לזה, מכוח האהבה  

 מקור כל הדברים כולם שהכול נהיה בדברו.   –תוקף מחייב ציוו לקשור את נפש העם בקב"ה  

 הנה דברי משה רבנו: 

ם: ְלַנְפֹשֵתיכֶּ ְמֹאד,  ם  ם,   ְוִנְשַמְרתֶּ ְרִאיתֶּ לֹא  לִכי  ִמתֹוְך  - כָּ ְבֹחֵרב,  ם  ֲאֵליכֶּ ה  ְיהוָּ ר  ִדבֶּ ְביֹום  ה,  ְתמּונָּ

ֵאש  דברים ד טו.   .הָּ

 ע: ווהנה דברי יהוש

https://rng.org.il/articles/item/78/
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001297089
https://www.atzuma.co.il/tavyarokout
https://www.kms.org.il/videoGallery/clips/2015/2/13309/252692WGBXEJ178118.jpg
https://www.kms.org.il/videoGallery/clips/2015/2/13309/112163SCXTAF937590.jpg
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ת  ה, אֶּ ם, ְלַאֲהבָּ ם ְמֹאד, ְלַנְפֹשֵתיכֶּ ם-ְוִנְשַמְרתֶּ ה ֱאֹלֵהיכֶּ  יהושוע כג יא. .ְיהוָּ

הקבוצה הפרטית של    –לקשור את הפוסט הזה ולהביאו לסיום, אחשוף שיחה ב 'משפוחה'   כדי

קראו מה קרה כאשר הודעתי    –המשפחה בווטסאפ. ואם אתם עדיין תוהים אם אני התחסנתי  

 ☺תרתי משמע...   –   מהומת אלוהים  -למשפחה על כך שהתחסנתי  

 הכל מאהבה.   –כמו שאמרתי  

 –ובבניין הארץ ננוחם  
 דן חנוך.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kms.org.il/videoGallery/clips/2015/2/13309/497536DNJELQ422962.pdf
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 לכל המשפחות שפע ברכות אושר ונחת  

 

 לבר ומתי להולדת הבן, 

 אח לשיר ואיתי

 שאלתיאל נכד לרותי ושי 

 

 מוטי ולונהל                 

 אבנון 

 להולדת הנכד,

                   בן לטליה ודן 

 

 חיים בן  לדבורלה ויעקב 

 להולדת הנינה סאני  

 נכדה לרונן ולבנה

 בת לחן ועמית

 

 מזל טוב                

 בית משאבי שדה            
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בשלום , כמעט מאזן מלא בין גוש תומכי   עבר  יום הבחירות

ביבי לגוש מתנגדי ביבי ובאמצע חרדים וימנים קיצונים  

ומה    ,וערבים משתי מפלגות שונות, שלא ברור מי ילך עם מי

עיות. מפלגת העבודה  י לאחר הבחירות הרב-יהיה פה עכשיו 

זכתה ברוב  שבו היא  ,חזרה מהמתים וכך זה גם נראה במשק

 . מוחץ

נעים  לא  ממש העם המזג האויר  ,ו את יום הבחירותחלק ניצל 

או לקניות בעיר הגדולה   ,לנקיונות בבית , וסופת החול החזקה

רכב המטאטא כבישים ניקה את הכבישים  מיד לאחר הסופה הגיע באר שבע או בכולבו. 

   .לקראת החג והאביב

 

בו חולק שי חגיגי   , ליד המועדון לחבר ,נערך מיני הפנניג

החברים   , שכלל את התושבים ,לכל קהילת משאבי שדה 

תחנות   , היתה הרמת כוסית סמלית .עובדים הזריםהו

ת קרקס  אוטו גלידה עם תור בלתי נגמר והופע ,הפעלה

 ים. טנלקטנ

חג   , כשחגיגותבניגוד לפעמים הקודמות ,לפחות הפעם

הכל   ובמבודדים רבים,נסתיימו בהדבקות המשק ופורים  

 עבר בשלום. 

 

פסח נחגג באוירה משפחתית. הפעם במעגל משפחתי רחב יותר, זאת בזכות החיסונים והירידה  

במספר הנדבקים. אם זאת חשוב לציין ששוב, בפעם השניה, לא התקיים חג קיבוצי משותף,  

 בגלל וירוס הקורונה הידוע לשימצה.  

 

ד רגע נפרדים מהמצות וחוזרים לפסטות הלחמים וכל  החדר אוכל היה סגור כל השבוע ועו

 החמץ הטעים. 

 

   , וחג מימונה טעים שבת שלוםחג פסח שני שמח, 


