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 :מה בעלון

 ענת מאור/סיכומי ישיבות מזכירות

 אלי אלישע/ ברכה לחג המשק

 חג המשק –מקבלת השבת 

 כרמלה אלון/ קיר המייסדים –ראשונים צריף 

 אלי אלישע/סקירה וסיכום חמש שנות פעילות  בקליטה

 לולו טלמור/דוח רכב

 אורי יזהר/ תלונה למטרופולין

והיו , יש ביבי ושרה -סיפור שלא פורסם מעולם על בן גוריון 

 ..י ופולה'ביג

 משולם סיקרון ונגה פרסי/ מהנעשה בישובנו
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 סיכומי ישיבות מזכירות

 (16762' מס)        71.66.62 -סיכום ישיבת מזכירות מ     

ענת מאור מסרה דוח  – וההשלכות עלינו 7162מכנס הנהגות הקיבוצים " דף מסרים" .1

 .למזכירות

  אישור צוותים .2

  –צוות היגוי להליך הקהילתי וצוות ביצוע איזונים בשיוך הבתים 

הוצע להוסיף את שילה עובדיה . 21.11.2.12אושרו במזכירות והוצגו באסיפה מיום 

 .לצוות ביצוע האיזונים והמזכירות אישרה זאת

. 7.12.2.12הוכן לקראת האסיפה ביום  –א "טופס ההצבעה לקראת בחירות למש .3

 .והנושא חזר למזכירות, האסיפה דחתה א ההצעה

תזרים המזומנים הרב שנתי לקראת הדיון  הוטל על צוות פיננסי להכין את מצב .4

 .באסיפה על חלופת בניה חדשה לדיירי הקומותיים בגבעה

 :והתקבלה ההחלטה הבאה, י צור שלו הגזבר באסיפה"בוצע והוצג ע

הנושא אושר ( 21.11.12)החלטת האסיפה בנוגע לבניה חדשה לדיירי הקומותיים בגבעה  

ר ובמבנה של "מ .12בוץ בבתים בגודל של פ החלטות הקי"הבניה תהיה ע. ברוב גדול

 .בתים דו משפחתיים

כדי לאתר שתי משפחות שיצטרפו לשכונה , ועדת דיור תבוא בדברים עם הדיירים

 .החדשה בשגיב ושאר המשפחות יבנו בשכונה במקום הלול

 

 (17762' מס)    7.67.62סיכום ישיבת מזכירות 

 – א עם סגירת המכרז"הצגת המועמדים למש .1

 .ואהרון צמח( קדנציה שניה) הלנה דיומין: המועמדים

 .הנושא חזר למזכירות, [וכאמור 7.12.12-הנושא נידון באסיפה ב

 . עיתוי התחלת הדיון על שינוי אורחות החיים .2

המזכירות מצאה , פ הצעת חברים"ע, בהמשך לטיפול בנושא שיוך הבתים והשיוך היצרני

על מנת , כמועד תחילת הדיונים בנושא שינוי בקיבוץ 2.12לנכון לקבוע את  אוקטובר 

 .2.12-מועד היעד שנקבע ב, .2.2להכין אותו עד 

מיילים /קהילנט/לוח מודעות/העלון, להידוק המידע עם החברים ;דרכי הפרסום בקיבוץ .3

 .הדיון ימשך בשבוע הבא. הנושא הוצג בקצרה(. לחברים שיש)

 .לאחרונה, שהצטרפו לבני זוגם חברי הקיבוץ, הסדרי התשלום לבני זוג מפוצלי סטטוס .4

 .אחראי השכרת דירות –צבי אלמוג : בהשתתפות

בנוגע לפניה . המזכירות סכמה עם החברים הנוגעים בדבר על כניסה להסדר הקיים

 .ימשך הדיון, נקודתית לתשלום מופחת

 מזכירת הקיבוץ – ענת מאור!!    חג אורים שמח
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 7102  ברכה לחג המשק
 .(באסם בחגיגת יום ההולדת לקיבוץ הוקראה)

 

 .בשם ועדת קליטה אני רוצה לברך על ההחלטה שהתקבלה ברוב קולות 

 החלטה חשובה הן לחברי הקיבוץ והן למתן אופק לכל אלה שהצטרפו

 .אלינו ומחכים בכיליון עיניים להצטרף גם הם כחברים בקהילה המקסימה הזו

 אז החלטה זו היא, משאלות חג המשק הוא תאריך בו חוגגים ומביעים 

 .שנגשים את המאווים והרצונות והכי חשוב שיתגשמו,משאלת הלב שלנו 

 ,אני רוצה להודות למזכירות לוועדת קליטה ולענת שהובילה  את המהלך

 .שבו מבטיחים את עתידם של החברים הוותיקים ומבטיחים את הקליטה 

 נת  שהקיבוץ לאעל מ, משאבי שדה זקוקה וחייבת תגבור של צעירים 

 .יגווע מזקנה

 ,לבנות כאן את ביתם תברכה בקבוצת בנים שחזרו לקיבוץ משאבי שדה ה

 .זהו נכס לקיבוץ ועל נכס צריך לשמור  .תופעה זו לא קיימת בשום קיבוץ

 .אנו נעשה כל שביכולתנו לשמור על הדבר הנפלא הזה

 אסיים בברכת חג שמח 

 .בשמי ובשם ועדת קליטה

 אלי אלישע 

 

 חג המשק –מקבלת השבת 

מותיקי חלוצה ומהחברים המעטים של אנשי חלוצה שהחליטו להמשיך  אלישע איש שלום

הוא מהגרעין הראשון שהיו בו גם . יגור-חברי גנוסראליהם לחיות בנגב ולאחר מכן הצטרפו 

היא נורית שהיא הילדה  בתם הבכורה של אלישע וסטלה. עמוס מוסנזון ועוד, רות זריז, גנדי

 .'ביר עסלוג-הראשונה שנולדה כאן בקיבוץ משאבים

. 'שנים לעלייה לביר עסלוג 72-שנה לחלוצה ו .2הזמנו את אלישע להגיע לחג המשק במלאת 

 .הוא שמח להזמנתנו והגיע עם בתו נורית ובנו עופר

  –מדבריו בקבלת השבת 

רוצה להודות לכם שהזמנתם אותי , שבגבעתיים יליד שכונת בורכוב, אלישע איש שלום, אני" 

מכיוון שאני . ליום הזה כדי לספר לכן חוויות מתקופת הקמת משאבי שדה והעלייה על הקרקע

החלטתי לכתוב כמה ( שלי 11-כבר מזמן חגגתי את יום ההולדת ה, וגם לא צעיר)מאד מתרגש 

 .דברים כדי להקריא אותם בלי להתבלבל
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מצאנו מקום שומם , משאבים שעלתה להתיישבות כאן במשאבי שדה אני ושאר חברי קבוצת

אפילו בדמיוננו הפרוע ביותר לא . רק אדמת טרשים וגבעה חשופה –לא היה כאן כלום . לגמרי

 .יכולנו להעלות בדעתנו באותם הימים שהמקום ייראה כפי שהוא היום

מתקיים בכבוד , וץ מבוססקיב, משק לתפארת חבריו: היום אני מרגיש כאן ממש כמו בגן עדן

ובהרבה , היום אפשר להגיד בגאווה שאתם דוגמה חיובית למדינת ישראל. וחיי חברה תוססים

 .מובנים

 ..7.11.11בתאריך , במקום הזה. היום אני גאה לספר שהייתי ממקימי הקיבוץ הנפלא הזה

ום לאחר היא התינוק הראשון שנולד במק. נולדה בתי הבכורה נורית שנמצאת כאן היום

אמנם כעבור זמן מה נאלצנו לעבור .  'שהקיבוץ עבר לאתר הקבע של משאבי שדה בביר עסלוג

. אבל לפחות נשארנו בתנועת הקיבוץ המאוחד, (בגלל בעיות אסטמה של נורית) לקיבוץ בארי

בהמשך עברתי עם משפחתי לשכונת בורכוב . בבארי נולד בני השני עפר שגם הוא נמצא כאן היום

 .ובה אני מתגורר עד היום, שנה 12-חזרתי אל הכתובת שבה נולדתי לפני כ. ייםבגבעת

 "ם להמשיך לפרוח ולהצליח גם בעתידאני מאחל לכ

 אלישע איש שלום         

 

 

 קיר המייסדים –צריף ראשונים 

כידוע לכם זהו מוזיאון . צריף ראשונים עומד לרשות הקהל כבר למעלה משמונה שנים-מוזיאון

. הוא נועד לספר ולתאר את ראשיתו של הקיבוץ. ולא מתקיימות בו תערוכות מתחלפותקבע 

. מר לפי הזמנהיעות קבוצות מכפר הנופש ומקיבוציובימי חול מג, הצריף פתוח בכל שבת וחג

בשיתוף עם " אמץ אתר"ס משאבים מקיים תכנית שנתית "כבר שנה חמישית שבי, כמו כן

 .יוזמת המועצה לשימור אתרי מורשתב' מידי כיתות ותכנית המיועדת לתל, המוזיאון

זהו מוזיאון לתחילתו ". חדר הנצחה"מתחילת המחשבה על המוזיאון קבענו לעצמנו שאין זה 

 .משאבי שדה-ראשית ההתיישבות בנגב ובפרט ראשיתה של משאבים, של רעיון כיבוש השממה

המייסדים אשר הגיעו לכאן   צריף ראשונים חשבנו שוב על-ןבהתקרב עשור למוזיאו, היום

נשארו במקום שנים רבות ועל אף כל הקשיים עזבו משפחות , כאשר היה הכל רק חול וחול

הסתפקו בחיי צנע והצליחו להקים ישוב פורח עם ענפי משק מפרנסים , ובתים מסודרים

 .י תושבי האזור"ומוסדות חינוך לכל הגילאים אשר מבוקשים גם ע

 .ונשמח לשובם וקליטתם של הבנים דור ההמשך, הנהיה גאים בחברינו אל

התייחסנו לזמן היותם בקיבוץ והכנסנו לרשימה , השתדלנו מאד לעבור על כל רשימות האנשים

להשיג את . והמשיכו לחיות איתנו עוד שנים אחדות 11.1את האנשים שנשארו כאן אחרי ינואר 

שקיבלנו לא היו באיכות מספקת  התמונות של כולם היה מורכב ומסובך  וגם חלק מהתמונות

" נעלמו"יתכן ויהיו חברים ש. ולכן במקרים בודדים נאלצנו רק לציין את השם ללא תמונה

 .מרשימותינו ואיתם הסליחה
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, בהזדמנות זו תודות לנורית ברוך על כך שנרתמה לעניין והקדישה לנו הרבה מזמנה וכשרונה

 .והבאתו מחלום לביצוע, ית למימוש הרעיוןותודה עמוקה על העיצוב היפה והדאגה האינסופ

לבעלי המקצוע להם  םתודה ג. תנים שרות כבר שנים רבותתודות לתורמים להם אנו נו, כמו כן

 .נזדקקנו בתליית הלוחות ותאורתן

מר תודה לאלישע איש שלום ולמשפחתו אשר הגיעו לספר לנו את סיפורה של וזו גם הזדמנות ל

 .שנה .2מלפני " חלוצה"

 ,רכות לקיבוצנו הוותיק ולצעירים הנקלטים שיעלו על קודמיהםב

 כרמלה אלון והצוות, בהצלחה                            

 

 

 ,שלום לכולם

 "צריף ראשונים"הנכם מוזמנים ל

 .לטקס הסרת הלוט מקיר המייסדים

 הטקס ייערך עם הדלקת נר שני של חנוכה

 ...:31בשעה  31.31.1.31ביום רביעי 

 מזקן ועד טף, כולם מוזמנים

 

 

 

 .סקירה וסיכום חמש שנות פעילות  בקליטה
 

 .נבחרתי כאשר היה צמא גדול לקלוט  , חמש שנים עברו מאז שנבחרתי לרכז את ועדת קליטה 

התקיים כנס אותו ריכז חיימה והגיעו כמה עשרות ,עוד טרם נבחרתי והצטרפתי לועדת קליטה 

 .נו  שקליטה במשאבי שדה היא חובת השעההחברים בקיבוץ  הבי. בנים  

הצטרפו ועזבו את הועדה לא מעט חברים וכאן המקום להודות לאלו , מאז שנכנסתי לריכוז

 . שממשיכים ומתמידים עד היום 

 "  .קליטה" -כשמה כן היא , הוקמה ועדת קליטה המטרה שלשמה 

אך בחרנו להתמקד ולתת עדיפות , היו המון פניות של משפחות לבוא ולהיקלט במשאבי שדה 

 .וזכות ראשונים לבנינו

גם בו לקחו חלק עשרות , קיימנו  כנס בנים  נוסף  שמטרתו להתחיל להניע  ולהגיע אל  המטרה  

 . משפחות
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 .7-יש במשאבי שדה ככיום , כשהתחלתי עדיין לא היו במשאבי שדה כאלו שבאו לשם קליטה 

ילדים קטנים המתרוצצים , בנות משק ובני זוגם עם ילדיהם הממלאים את הקיבוץ /בני, איש 

 .בחצר ובחדר האוכל 

אך לא . אחינועם זליגמןד "עוי "הסדר קליטה שהוצג לפני החברים באסיפה ע" תקנון"נכתב 

 ( .קלפי, אסיפה. ) קיבל עדיין את אישור החברים

מכל , גידו שאנו עושים יותר מדי ויהיו כאלה שיגידו שאנו לא עושים מספיק יהיו כאלה שי

 .מקום אנו שואפים להגיע ליעד 

רוח גבית טובה קבלנו עם בחירתה של ענת כמזכירת הקיבוץ שרואה את החשיבות והצורך 

 .בקליטה 

לעשות אך מה . משב הרוח של ענת  בנושא הקליטה כמשב חזק מדי לא מעט חברים רואים את 

ומתקבלות החלטות חדשות , הדרך להשגת המטרה מלאה מהמורות הן מהמדינה והן מהקיבוץ 

 .לבקרים המטלטלות את כיוון הספינה  וצריך לעשות חישוב מסלול מחדש

לפעמים יש הרגשה שהיעד אליו אנו שואפים הוא כמו אופק ככל שהולכים אליו לא מגיעים 

 . אליו

 .מתקבלות החלטות והדרך עוד נמשכת  ,אז נכון שנעשים דברים

קטר ולא סוסים כי כיום את הרכבת מושך . ובנקודה זו של הדרך בקשתי להחליף את הקטר 

 .קטר קצת ישן וצריך להביא קטר דיזל חדיש 

 .נהיה בצניחה דמוגרפית ,  ולא.  חשוב לזכור שעתיד הקיבוץ הוא בצמיחה דמוגרפית

שאור ימשיך לבקוע מבתינו ושיהיו עוד הרבה בתים , משאלה אסיים ב, חג חנוכה הוא חג האור

 . במשאבי שדה  מהם יבקע האור

 חג חנוכה שמח 

 אלי אלישע

 

 דוח רכב

מהם  .-כעת לרוב הרכבים יש מולטימדיה ו. לסידור 11-ו 12החודש הכנסנו שני רכבים חדשים 

 .   עם מערכת מוביליי הבטיחותית

התוצאה הייתה מאכזבת מאוד בלשון , רכב רכב, בחודשיים האחרונים בדקתי תדלוקי הגז

 .תדלוקי הבנזין עלו על תדלוקי הגז! המעטה

לפי מה שבדקתי יש אולי פנל של ! אני לא מבין את החברים שמתעצלים לגשת לתחנה ולתדלק גז

: אני שואל את השאלה, הלכל היתר הז?? איפה היתר. נהגים שמתדלקים גז באופן קבוע .1-כ

אם היה לכם רכב פרטי האם הייתם מתדלקים אותו רק בנזין כשתדלוק בגז היה חוסך לכם 

אני מזכיר שאפשר לתדלק  גם , אפרופו גז! וברור שאני מאוכזב! ברור שלא? מההוצאה %..

בנוגע להתנהלות . תדלקו רק בגז בבקשה. בעמק שרה עם כרטיס תדלוק שנמצא בתוך הרכב
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נייר , את כל שאריות האוכל,שמשאירים בתוך הרכבים , רבותית הפסולה של חלק מהנהגיםהת

 ?מה יהיה...! בדלי סיגריות שערות של כלבים ועוד אני שואל, בגדים, בקבוקים מלאים, טואלט

והיו מיועדים רק להסעת , בדרגת תיירות שעלו הרבה כסף 41-ו 22רכשנו שני מיניבוסים  2.13-ב

כי משתמשים בהם גם להעמסות שונות ומשונות , מצבם היום על הפנים, חיות מרביתנוסעים בנו

שרכשנו גם בכסף טוב , למה לא משתמשים בעגלה, אני עוד שואל! שהורסות אותם מבפנים

 ?לדברים האלו

 ....רק לאלוהים יש פתרונות כי הוא ברא את האדם

 !!ח ועליזחג משק שמ                                         

 ט.לולו                                                                   

 

 תלונה למטרופולין

 לחברים שלום

ח שפורסם העלון הקודם על פגישה עם נציג חברת מטרופולין אני מבקש להציג בפניכם "בעקבות הדו

אני לא . מטרופולין באזור שלנוגשתי למשרד התחבורה על השירות הגרוע של חברת ההתלונה ש תא

 .אתם לא פעם וזה לא עזר להתגברות על הליקויים תיכבר דיבר. מאמין שדיבור ישיר עם החברה יעזור

לסייע לנו ומלשכתו הודיעו לי שהם עוקבים אחרי הטיפול של , איתן ברושי, ביקשתי מחבר הכנסת

 .משרד התחבורה בעניין

 .ו תתגייס למשימהאני מקווה שגם המועצה האזורית שלנ

 אורי יזהר         

 

 

 

     6.....7                              שדה משאבי

 הציבור לפניות המחלקה ,בדרכים והבטיחות התחבורה משרד:לכבוד

 הדרום בקווי מטרופולין האוטובוסים חברת על תלונה: הנדון

 למשאבי לנסוע כדי 045של קו  לאוטובוס שבע בבאר המרכזית בתחנה חיכיתי, 30.10.2017’ ב ביום 

, חיכינו. הגיע לא והאוטובוס חלפה השעה. 16.00 בשעה לצאת אמור היה האוטובוס. גר אני שם, שדה

, החברה למוקד התקשרתי. הגיע לא והאוטובוס עברו והדקות ,ורביבים שדה למשאבי נוסעים כמה

 שאין לנו נאמר חלופי אוטובוס כשדרשנו. דקות 20 עד 15-ב יאחר והאוטובוס תקלה שהייתה לי ונאמר

 לרמת 36 קו סמוך מרציף יצא מכן לאחר דקות כמה אבל. לעכשיו מעכשיו אוטובוס להקפיץ אפשרות

 .16.35-ב מהתחנה יצא שלנו האוטובוס הדבר לש בסופו. בלבד אחר נובע עם חובב
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 ובקווים 045 בקו מטרופולין חברת של האוטובוסים של איחורים של ארוכה לשורה מצטרף זה איחור

 שלנו מהאזור והן אלינו שבע מבאר בנסיעה הן, שדה למשאבי גם הנכנסים רמון למצפה 064-ו 060

 כלל בדרך היא התשובה האיחור סיבת על החברה של המוקד את או הנהגים את כששואלים. שבע לבאר

 שאם כך, תקלות של במקרים לגיבוי ונהגים באוטובוסים ממחסור נובע הדבר, לדעתי. תקלה שקרתה

 ואוטובוסים נהגים על לחסוך לחברה חשוב יותר. איחורים של לשורה הלאה מתגלגלת היא תקלה קורה

 .לציבור הולם שירות לתת מאשר

, לעיתים. המעטה בלשון, מצטיינים נהגים אינם מטרופולין של  מהנהגים חלק לפחות. הכל לא וזה

 לפני. אותו שידריכו מנוסעים ומבקש הדרך את מכיר לא הוא אחר לקו אחד מקו נהג מקפיצים כאשר

 יכול לא  וכבר 80 בן אני כי לאט ירדתי, שדה משאבי בתחנת מהאוטובוס לרדת כשביקשתי כשבועיים

 הדלת את לסגור והחל הסבלנות את איבד הנהג. כבד תיק עלי שנשאתי גם מה .צעיר כעלם למטה לדלג

 אלה. הדלת את מחדש פתח הוא עליו כשצעקתי רק. בחוץ וחצי בפנים היה שלי גוף כשחצי האחורית

 הנהגים בקרב נפוצה תופעה זו גם. הנייד בטלפון הזמן כל דיבר שהנהג לי אמרו הקדמית תלמהד שירדו

 נהגים וכריםשכש שמקלים מה זה. פרטיות בשיחות גם אלא עבודה בשיחות רק מדובר ולא, החברה של

 .נמוך בשכר

 לא דבר שום אבל, מתלונן הציבור. שלנו באשור תלונות לשמיעת נציג פעם מדי שולחת החברה

 של השירות רמת את ברצינות לבדוק הציבורית התחבורה על כאחראים אליכם פונה אני. משתפר

 תוספת כמו הדרושים התיקונים את עליה תכפו צריך אם. גרועה היא שלדעתי מטרופולין חברת

 יעזור לא דבר שום ואם מיליונים בכמה אותה תקנסו או/ו תקלות של במקרים לגיבוי ונהגים אוטובוסים

 .טוב שירות שנותנת לחברה אותו ותעבירו הזיכיון את ממנה תשללו

 .עניינית ותשובה לתלונותי רצינית התייחסות מבקש אני

   משאבי שדה, אורי יזהר ,בברכה     

והיו , יש ביבי ושרה - גוריוןסיפור שלא פורסם מעולם על בן 

 ..י ופולה'ביג

 .קיבוצניק ופעיל חברתי –מאת עמיקם אסם 

אמת , אני מצהיר חד משמעית שכל הכתוב הוא אמת לאמיתה. הכתוב להלן לא פורסם מעולם

 .צרופה מראשיתה ועד סופה

באותם . בוקר-ל בקיבוץ שדה"באמצע שנות החמישים שימשתי בתפקיד מפקד מחלקת הנח

בוקר בהיותי -גוריון הכרתי בשדה-את בן. בוקר כחברים-גוריון בשדה-ימים חיו פולה ודוד בן

ולו הייתה לי אז תודעה . עבדתי אתו בדיר. במחנה עבודה של תנועת הצופים. א"בכתה י
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אבל כשהייתי … יכולתי לבקש צילום של שנינו חולבים משני עברי אותה כבשה, היסטורית

כי כלובש מדים בדרגת , גוריון כבר היו שונים-וג הקשרים ביני לבין בןס, מפקד מחלקה במקום

הוטל עלי , לא פחות מכך… "זקן"סמל ראשון הוטלה עלי האחריות לשלומו ולביטחונו של ה

 .כולנו השתדלנו להקל עליה… שמדי פעם נזקקה למשהו כזה או אחר, לתת סיוע לרעייתו פולה

. שאלתי בתמיהה, "?פולה, מה קרה". "ר לישון בו הלילהחד"יום אחד פנתה אלי פולה וביקשה 

פולה " )גוריון-ם דאג האמרשלד בא לבקר את בן"מזכיר האו: "תשובתה הייתה קצרה ופשוטה

-והאמרשלד הזה יישאר בשדה", (…כשדברה עליו עם אחרים, "דוד"מעולם לא קראה לבעלה 

לא היססתי ". …מצוא לי מקום לישון בוולכן יש צורך ל, גוריון-ילון בצריף של בן, בוקר בלילה

ולכן אני מפנה את , לא: "ופולה ענתה". ?אין עוד מקום בצריף שלכם? מה" –לשאול את פולה 

המספיקה רק , גוריון יש מיטה צרה-הרי לבן? ואז איפה אני אשן. והאמרשלד יישן בה, מיטתי

יגשתי מיד לאחת מבנות מחלקת נ. גוריון-אמרתי לרעיית בן, "יהיה בסדר, הבנתי, פולה". "…לו

כולנו היינו  –החיילת לא ביקשה הסבר … ללילה, ואמרתי לה שצריך להכין חדר לפולה, ל"הנח

גם , החדר יהיה מוכן… אני לא שואלת למה: "והיא אמרה לי מיד –גוריון -קרובים לפולה ולבן

המיטה הייתה : ילהל הוקצה לפולה לאותו הל"אחד מחדרי מחנה הנח, ואכן". נחמד וגם מכובד

ומנורת לילה חוברה ליד המיטה והושמה על , על השולחן הוצב אגרטל עם פרחים, מוצעת יפה

 .שרפרף גבוה

ובה נטלו חלק גם , גוריון-הייתה התכנסות בצריף של בן. ם דאג האמרשלד הגיע"מזכיר האו

" באין רואה"פולה יצאה כמעט . נשאר ורק האמרשלד, בערב כולם יצאו לדרכם. נכבדים אחרים

, פולה נכנסה. ואני ליוויתי אותה לחדר היפה שהכינונו לה, (כדי שדאג האמרשלד לא ירגיש)

אבל אל תשכח להעיר אותי : "ולפני שסיכמה באמירת תודה היא לחשה לי, "איזה יופי"אמרה 

פולה ענתה לי בלי ". ?למה כל כך מוקדם, פולה"אינסטינקטיבית שאלתי ". ברבע לשש בבוקר

מחר . כי הוא לא ראה אותי יוצאת, האמרשלד לא יודע שיצאתי מהבית: "בכל הרצינות, חיוך

כי שם אנחנו , גוריון ואני נעמוד על הדרגש לפני הכיור במטבח-בן, כמו בכל בוקר, בשש בבוקר

ותה שיקום בערך בא, אז אני רוצה שהאמרשלד… מצחצחים יחד שינים ואומרים בוקר טוב

 .".…וכך לא ידע שישנתי בלילה מחוץ לצריף, יראה את שנינו שם יחד, שעה

שאל , !(שהנהג ישן בתוכה)כשליוויתי בבוקר את האמרשלד לכיוון המכונית . הכל קרה כמתוכנן

: הוא אמר לי כך, "YES"כשעניתי לו . אותי האמרשלד באנגלית אם אני דובר אנגלית

אשתו , וזה שכדי לקבל אותי בביתו! במדבר היא מעשה מפליא גוריון לקומונה-הצטרפותו של בן

אל ! זה ממש לא יאומן –הייתה צריכה לצאת באין רואה מן הבית כדי שיהיה לי מקום לישון 

, מאד-מאד-אלא מעריך אותה מאד, אבל אני לא רק מודה לה מכל הלב, תגיד לה שהרגשתי

 ".וחבל שאני לא יכול להגיד לה את זה
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? איפה את היום ואיפה הייתה פולה, ושרה… גוריון אז-איפה היום אתה ואיפה היה בן. ביבי, נו

 ? ללמוד ממנו, אפילו רק קצת, זה לא משהו שראוי קצת

 

 

 תזכורת-שלום לכל החברים

 ,ג"אנחנו מעלים את מחיר הכביסה לק 0.0.01-ב

 . ח"ש 5-ח ל"ש 8.1-מ

 שתהייה שנה טובה לכולנו

 ענף הבגד ,זוהר

 

 

 

 

 

 פעילות במועצה וסביבותיה בדצמבר

   71-הפסטיבל ה -7102פסטיבל צלילים במדבר 

 מחיר  המופע שעה 

רביעי 
67.67.7162

 
 

אומנים  –רביעיית שדה בוקר מארחת  62:71
 יוצרים והרכבים מקומיים

 הכניסה חופשית

 הכניסה חופשית מבחר פיוטים לחנוכה –צליל פיוט  61:61

71:71 

 11כרטיס רגיל  נתן גושן מארח את אמיר דדון
 | ח "ש

 | ח "ש 01תושב 
 ח"ש 117611בקופה 
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אעירה  –יגל הרוש ואנסמבל שיר ידידות  77:71
 שירת הליל המיסטית של יהודי מרוקו: שחר

 הכניסה חופשית
שי

מי
ח

61.67.7162
 

 

 הכניסה חופשית אולפן פתוח של יצירות חדשות –בכורות  67:11

62:11 

 11כרטיס רגיל  מאיה דוניץ  –י שירים בערבית "ח
 | ח "ש

 | ח "ש 71תושב 
 (ח"ש 11711בקופה 

61:61 
מפיאצולה ועד  –אנסמבל טמפרה 

 פרוקפייב 
 הכניסה חופשית

71:71 
תזמורת הקאמרטה  –ממזרח שמש 

הישראלית ירושלים ומקהלת בת קול 
 (הכניסה חופשית)

 הכניסה חופשית

77:71 

צברי ונבחרת הגרוב של המזרח  שי
 התיכון

ח "ש 11כרטיס רגיל 
 | 

 | ח "ש 71תושב 
 ח"ש 11בקופה 

 טיולים במסגרת פסטיבל צלילים במדבר

 .מדריכי רשות הטבע והגנים יוציאו מידי יום טיול לסביבה הקרובה 

 .בכניסה למצוק הצינים, שער מדרשת בן גוריון –נקודת מפגש לכל הטיולים 

 .כל המשתתפים עם רכבם לנקודת תחילת הטיולמשם יצאו 

 .למידע נוסף לחצו על הקישורים

: מחיר) "לאקום"להקת  והופעה של בעיר עבדת –המדבר על אדוני  – 6176777162יום חמישי  

י "כמו כן עלות כניסה לעיר עבדת אשר תשולם ע (ח"ש .2 –  .1ילד עד גיל | ח "ש .2מבוגר 

 .המשתתפים במקום בקופת הכניסה

אמן כלי ההקשה  והופעה של טיול לפארק חרותות הסלע בהר מחיה  – 6176777162יום שישי 

 ח"ש .2 –  .1ילד עד גיל | ח "ש .3מבוגר : מחיר קובי הגואל

שי 
שי

61.67.7162
 

 

תושב | ח "ש 11כרטיס רגיל  יקל בנד ועידו מוסרי'המג? למה ככה 66:11
 ח"ש 11711בקופה | ח "ש 11

 הכניסה חופשית ילדים כותבים מוזיקה –אנסמבל מיתר  67:11

תושב | ח "ש 11כרטיס רגיל  מקהלת הגליל העליון –" ושיר נתת בפי" 62:11
 ח"ש 11בקופה | ח "ש 71

http://rng.org.il/event/%D7%A4%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%91%D7%9C-%D7%A6%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8-%D7%98%D7%99%D7%95%D7%9C-%D7%9C%D7%A2%D7%99%D7%A8-%D7%94%D7%A0%D7%91%D7%90%D7%98%D7%99%D7%AA/
http://rng.org.il/event/%D7%A4%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%91%D7%9C-%D7%A6%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8-%D7%98%D7%99%D7%95%D7%9C-%D7%9C%D7%A2%D7%99%D7%A8-%D7%94%D7%A0%D7%91%D7%90%D7%98%D7%99%D7%AA/
http://rng.org.il/event/%D7%A4%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%91%D7%9C-%D7%A6%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8-%D7%98%D7%99%D7%95%D7%9C-%D7%9C%D7%A4%D7%90%D7%A8%D7%A7-%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%AA-2/
http://rng.org.il/event/%D7%A4%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%91%D7%9C-%D7%A6%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8-%D7%98%D7%99%D7%95%D7%9C-%D7%9C%D7%A4%D7%90%D7%A8%D7%A7-%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%AA-2/
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 ביישובי המועצהמגוון מופעי תרבות קהילתיים  -"מאירים את חנוכה

 12.2.12..12-2ברמת הנגב יתקיים בתאריכים " מאירים את חנוכה"פסטיבל 

בשיתוף פעולה עם  –במהלך הפסטיבל יתקיימו שלל אירועי תרבות וחברותא ברחבי המועצה 

מופע תופים ואש הכולל סדנת , הצגות תיאטרון לילדים: בין האירועים.  רכזי תרבות בישובים

מופע מוסיקלי , תיאטרון קומי שלופתא ותיאטרון פלייבק לילדים ולמבוגרים,  התנסות בתיפוף

, הקרנות סרטים, הרצאת צילום בנושא טקסי אור ואש בעולם, "יין ועד כוורתמאריק אינשט"

ישלחו  -פרטים נוספים ותכניה ..פסיפס ועוד, קרמיקה, סדנאות של יוצרים מקומיים מחול

 !בקרוב

 :מופעים ואירועים בסביבה הקרובה

 קיבוץ טללים" ארבעים"פאב  - 1276777162יום חמישי , החיים על פי יעל לובנטל

 .7: בקופה| ₪  ..: ביום האירוע| ₪  .4: מכירה מוקדמת - ..:21הופעה  ,..:.2פתיחת דלתות 

  רכישת כרטיסים באתר המועצה₪ 

אחורי ", "החיים זה לא הכל: "המוכרת מתוכניות הטלוויזיה, שחקנית תיאטרון וטלוויזיה

מציגה מופע סטנד , ומהצגות התיאטרון הרבות בהן לקחה חלק' "לא לפני הילדים", "החדשות

עם שיריה האהובים  – 21אילנית חוגגת  61:71
 והמוכרים של אילנית

תושב | ח "ש 71כרטיס רגיל 
  11בקופה | ח "ש 71

תושב | ח "ש 21כרטיס רגיל  ערב גאלה חגיגי – 71צלילים במדבר חוגג  76:11
 ח"ש 21701בקופה | ח "ש 11

 הכניסה חופשית הדס קליינמן ואביב בכר –פעם אחת  77:11

ת
שב

 
61.67.7162

 
 

קונצרט תיאטרלי לכל  –" איה פלוטו" 66:11
 המשפחה

תושב | ח "ש 11כרטיס רגיל 
 ח"ש 11בקופה | ח "ש 11

 הכניסה חופשית רביד כחלני –מפגש עם אמן  61:11

אנסמבל המנדולינות של  –" ירושלים וונציה" 62:71
 קונסרבטוריון באר שבע

| ח "ש 71תושב | ח "ש 11רגיל 
 ח"ש 11711בקופה 

 הכניסה חופשית רז שמואלי ומיכל גבע , איה כורם –השלושרות  61:11

אסתר רדא מארחת את מרינה מקסימליאן  71:71
 בלומין

| ח "ש 01תושב | ח "ש 11רגיל 
 ₪ 117611בקופה 

77:71 Yemen Blues  שנות  71סוגרים  –ימן בלוז
 פסטיבל

| ח "ש 71תושב | ח "ש 71רגיל 
 ח"ש 71711בקופה 
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 .אפ מנקודת מבט של אמא לשלושה ילדים שבעצמה עדיין נשארה ילדה

 

מועדון מושב קדש ברנע  - 276777162, יום חמישי" קוד התדר"טת הטיפול יהרצאה על ש

 .יתכניסה חופש. 71:11 - 76:71בשעה 

 2ובחירת , פורמולות 11הרחת ) שבבסיסה  אבחון ייחודי , שיטת התדר הנה שיטת אימון"  

שממקד ומסייע לאימון איכותי והבנה עמוקה של (  דרך חוש הריח, הפורמולות של המהות שלך

מטפלת "שגית שמחה . ומה הפוטנציאל שלך כשאתה במיטבך, מי אתה, המהות של התדר שלך

" התדר"צחוק ומאמנת בשיטת -יוגה ויוגה, מנחת מעגלים, (מרפא ונשימותמגע )רב תחומית 

ההרצאה תכלול  טעימות מהשיטה . בהרצאה חווייתית על  התדר ועל הדרך שהגיעה לשיטה

 .ואימון מקדים של אחד מהמשתתפים בשיטה

 

 6776777162, יום שלישימרסדס בנד בהופעה בברקה   

 .21:3: התחילת הופע   .3:.2: פתיחת דלתות

 .באר שבע, .2שלושת בני עין חרוד : כתובת, ההופעה תתקיים במועדון הברקה

 https://www.barakalive.co.il/event/1026: לינק לרכישת כרטיסים

 

. ערד ודימונה, חורה, מצפה רמון, בירוחם  67-6176777162, נגב בחנוכה פסטיבל דוקואביב

 http://www.docaviv.co.il/negev47. ב"פרטים באתר או בתכנייה מצ

 הכניסה חופשית לאירועים בירוחם** 

 קיבוץ טללים 11פאב ,  7676777162יום חמישי , "גלגל החיים" –קפה שחור חזק 

₪  .7: בקופה| ₪  ..: ביום האירוע| ₪  .4: מכירה מוקדמת - ..:22מופע  ..:21פתיחת דלתות 

  רכישת כרטיסים באתר המועצה

, הוא הרכב היפ הופ ישראלי המורכב מהצמד אורי אלמו ואילק סהלו" קפה שחור חזק"

שכותבים ומלחינים , הם בני דודים מהעיר נתניה אלמו וסהלו.  DJ Moshikכשמלווה אותם 

בו אירחו את , "יהיה בסדר"הוציאו השניים את הסינגל  .2.1בשנת . יחד את כל השירים שלהם

 .והגיע לכשלוש מיליון צפיות ביוטיוב, שכיכב בתחנות הרדיו השונות בישראל', י נצ'נצ

 מצפה רמון, 76-7776777162פסטיבל איניטמדבר 

 /http://negevtour.co.il/intimidbar2017 -ר הפסטיבל פרטים באת

 7176777162, טונה בהופעה בברקה  יום שלישי

 .21:3: תחילת הופעה  .3:.2: פתיחת דלתות

 .באר שבע, .2שלושת בני עין חרוד : כתובת, ההופעה תתקיים במועדון הברקה

 https://www.barakalive.co.il/event/1031: לינק לרכישת כרטיסים

 שיזף-71:71בשעה   7176777162יום שני  –" במדבר דברים"הרצאה  -הרב עמיחי לאו

 הכניסה חופשית

 

https://www.barakalive.co.il/event/1026
http://www.docaviv.co.il/negev4/
http://negevtour.co.il/intimidbar2017/
https://www.barakalive.co.il/event/1031
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                                                                 1122דצמבר                                                   "מנהיגות את המחר"קורס 

 

 "שבי ליד השולחן"

 ".מיזם, נתן לי אומץ לחשוב שניתן לקדם רעיון"

 "ובנחיצות שלו במרחב, חיבר אותי ליכולות שלי ולהכרה בכוח הנשי"

 "הגביר את הרצון שלי להשפיע"

 . "ההבנה לשיח מאזן חידד בי את"

 

 .אלה הן מקצת התובנות של בוגרות הקורס הראשון שהתקיים ברמת הנגב

. פוליטית ומוניציפלית, הינה קורס ייחודי לפיתוח מנהיגות נשים ציבורית" מנהיגות את המחר"קורס 

ייע ולס, כלים והתנסות לנשים הרואות את עצמן כמנהיגות בקהילה, מטרת התוכנית היא להעניק ידע

 .להן להשתלב בתחומי העשייה הציבורית והפוליטית

בהם המשתתפות מקבלות ידע בנושא מנהיגות ומיומנויות הובלה , מפגשים 21 -התוכנית מורכבת מ

 .בזירה המוניציפאלית

 .בניה וקידום פרויקט ומפגש לימודי בכנסת, הקורס כולל מפגש עם נשים משפיעות

 ..:13-..:31אחת לשבועיים בין השעות ' ימי בויתקיים ב  11.3.32הקורס יפתח ב 

 .₪ 511הקורס מסובסד ועלותו 

 מעוניינות  מוזמנות ליצור קשר עם . מספר המקומות מוגבל

 דורית דלריאה

 doritde@rng.org.ilאו למייל  151-3832392

 

 

 
 

? על ירושלים תעבור בשלום  האם הצהרת טרמפ? האם יקרה לנו נס חנוכה ,שבוע הבא חנוכהב

 !!הלוואי

ליסוד  72-ה לחלוצה וילעלי .2 -הבאולם האסם לחג המשק לקבלת שבת  נפגשנו בחג המשק

הכנת ,  שכלל את עוגת יום ההולדת המסורתית של פרידה היה כיבוד עשיר.    שדה-משאבי

חלוצה  ואחר בין  מקימיויותר שהיה בין   .1והיה אורח  איש בן  . הקראות ושירה, חלות

 .הייתה הבת הראשונה שנולדה כאןשהגיעה איתו בתו . שדה-המתיישבים במשאבי

מצפה ולמחרת יצא הטיול לחלוצה ואחר ל. בפאב מטילדהלחגיגה בלילה  הייתה התכנסות 

  .גבולות
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ב מזג האוויר הפך הרבה יותר קר וחשבנו שאנחנו בחורף ושו  .מ גשם"מ 7עד עכשיו  ירדו אצלנו  

 .וקר...כן  ירד עוד גשם. ירד עוד גשםיים ושוב קר ואולי ימכמה ימים חמ - בא שינוי

 

 .אותברר שזו אזעקת שוההייתה אזעקה מפחידה אבל 

 

בית הסוהר ,ימים בשבוע 7מסתבר שיש חוק שהאסירים חייבים לעבוד   -לבית הסוהר טיול 

סוהר וחייבים הם בדרום לבית מספק עבודה לאסירים שמתבססת על שיתוף פעולה בין מפעלי

המפעלים מקבלים תוצרת במחיר זול והאסירים לומדים לעבוד –ם ילהגיד שכל הצדדים מרוויח

תעסיק את האסיר ": וסוהרים מקבלים שקט כמו שהם אומרים הסוהרים  ולהתרגל לסדר יום

הקשר שיש בין המפעלים יש גם את מפעל שגיב והיה מרגש לראות את . "כדי שלא יעסיק אותך

רייב שמגיע פעם ואפילו פעמים  שואר עם האסירים והערכה הרבה שלהם אליו וליוסי לנפתלי

האסירים . מתפרה לסדינים וכדומה עוד יש שם גם את נועם אורים  .בשבוע לראות להסביר

בגלל שלא בא לו לעבוד נשפט מייצרים ומי שלא מגיע לעבודה מקבלים כסף לפי הכמות שהם 

שוב עבודה של – "משקם"בהמשך הטיול עברנו ב .סיד את השכר של כל השבועולפעמים מפ

 שם היה קיה  ל -כפר הבדווי בביקרנו ולבסוף . האוירה שקטה יותרשם –מפעלים כמו שגיב 

מעניין לראות איזה כח יש שם לבנות הבדואיות שלימדו את אימותיהם לקרוא ולהתקדם 

 .המסורתית בעזרת הרקמה 

 

אש  והעיקר -הדלקת  כתובות ועם שירים   -לילדיםהקיבוצי חג המעלות צוין במגרש הכדורסל 

 .הכנסת מחזור נוסף לתנועה

 

המשחק נגמר בהפסד . משחק כדורסל בין הקבוצה מרמת הנגב לזו מעומרהיה באולם הספורט  

 .נגב-לרמת

 

 

 

 

 חג חנוכה שמח ושבת שלום


