מבין משאבים◄2195

◄

ד' טבת תשע"ח◄  22דצמבר 2017

גשם בוא/תרצה אתר
נרהיבה עוז לקרוא לגשם כי ישוב
אל האביב ,האביב .
עלי שלכת ינשאו בזרם שוב כמו מאז .
נקרא לגשם כי ישובה עם הסער מסביב
תהיה הרוח שוב לוחשת ודולקת באור פז .
גשם גשם בוא
גשם גשם שובה
כבר אביב והגבעות
כולן ירוק בוער .
גשם גשם בוא
גשם גשם שובה
גשם שוב מין היערות
הרחוקים ההם .
קראנו בוא נא בוא נא גשם גשם טוב
מין המרום המרום .
שדות של כסף יתפתלו בסערה ,הנה ושוב .
קראנו בואה וחזור נא מין היער למקום
שבו הדרך כבר פורחת ושולחת אור זהוב .
גשם גשם בוא ...
על אם הדרך שוב נפגוש בעלמות
ושערן הרטוב
ינוע חרש על כתפנו מתולתל ונהדר .
הו גשם ,גשם בוא נא בוא נא פה הרוח תחלוף
תשוט אוהבת ונושקת ולוטפת כפרפר .
גשם גשם בוא...
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עמ' 2

מה בעלון:
מהמזכירות וסיכומי ישיבות מזכירות/ענת מאור
מהנעשה בחינוך /גלעד בן טל
תכנון הישוב לטווח ארוך /דוד מנדל
מה הלאה ? וסוף קדנציה /אלי אלישע
מהנעשה בבריאות וברווחה /צוות הבריאות
חדשות מגלריית הגבעה /חנה גרג'י
קוסמטיקה /עדי בבאי
מהנעשה בישובנו /משולם סיקרון ונגה פרסי

בקשה מעורכת העלון
כל מי שרוצה שנכתוב ברכה לבני משפחתו על חתונה ,לידה וכדומה (או שלא נדע הודעת אבל)
מוזמן לפנות אלי.
בהזדמנות זאת אני רוצה להודות לאביגיל גולדסמן שמבצעת הגהה בנאמנות לנכתב בעלונים,
ולאהרון צמח שמשכפל מהדק ומחלק אותם ,וכן לשילה עובדיה שבשעת צורך עושה הגהה
במקום אביגיל.
תודה גם לכל הכותבים שבזכות כולכם יש לנו עלון פעם בשבועיים,
נגה פרסי
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עמ' 3

מהמזכירות
ראשית ,ברצוני להודות לחברות ולחברים שתמכו בבחירתי לשנת כהונה נוספת .כמובן שנמשיך
ביחד עם כלל החברים/ות לפעול לקידום יעדי הקיבוץ וחבריו.
שנית ,אני מקווה שנשקיע את המיטב בעבודה הקהילתית עם היועץ הארגוני רפי נשיא ,כדי
למצוא דרכים לעבודה משותפת לחזק את הקהילה לקראת אתגרי העתיד!
* **

ההצבעה בקלפי למשאבי אנוש תתקיים בסופשבוע זה;
שבת עד שני  23/24/25.12.2017בשעות הקלפי הקבועות.
המועמדים; ילנה דיומין (קדנציה שנייה) ואהרון צמח.
טופס ההצבעה הינו לפי הדגם שהיה קיים עד כה עפ"י החלטת הקלפי .

סיכומי ישיבות מזכירות
ישיבת מזכירות מס'  53/2017מיום 10.12.2017
דגם טופס ההצבעה בקלפי בנוגע לבחירת מש"א  -המזכירות המליצה על השארת הטופס
הקיים .הובא לאסיפה.
רענון תקנון החריגות בבניה – סוכם להביא את הדיון לאסיפת החברים .במקביל ו .תכנון
והמזכירות מקיימת בירורים עם החברים לגבי חריגות.
ישיבת מזכירות מס'  54/2017מיום 14.12.2017
מאחר ובאסיפה ( )13.12.2017התוצאה לגבי טופס ההצבעה למש"א הייתה צמודה הוחלט
להעביר את ההחלטה לקלפי ,ובקלפי התקבלה המלצת המזכירות לבחור את מש"א על פי הדגם
הקיים עד כה במשאבי שדה.
להמשך ההצבעות השונות ,צוות אד הוק יכין את הדיון על שיטת ההצבעה.
בברכה ,ענת מאור – מזכירת הקיבוץ
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עמ' 4

מהנעשה בחינוך
בימים אלה נכנס חיימה לתפקידו כמנהל החינוך הבלתי פורמאלי .הוא מסתובב ,מסתכל ,בודק
ומנסה להבין מה השתנה בשנים שעברו .ואכן עברו לא מעט שנים מאז חיימה עמד בראש
המערכת שנקראה אז חברת הילדים וכמו שהקיבוץ כבר לא כל כך דומה למה שהוא היה ,כך גם
מערכת החינוך והאתגר העומד בפניו הוא בהחלט גדול.
בכך באה לקיצה תקופה לא פשוטה שבה היה החינוך הבלתי פורמאלי ללא מנהל נבחר ,מאז
שטלי סיימה את תפקידה .אני רוצה שוב להביע צער על הדרך שבה טלי סיימה את תפקידה ועל
הפגיעה שנפגעה וכן להודות לה על התפקיד שמילאה ,על ניהול מערכת החינוך הבלתי פורמאלי,
על העבודה הקשה הניהולית והחינוכית שעשתה ועל המקום הטוב שהמערכת התקדמה אליו
תחת ניהולה.
תודה נוספת מגיעה ליגאל שהתנדב ולקח על עצמו את מילוי המקום הזמני ועשה כמיטב יכולתו
למלא את החסר ,וזאת בנוסף לתהליך השיפוצים שהוביל יגאל ושעומד להסתיים בקרוב.
וכמובן לצוות המדריכות והמדריכים שהמשיכו ונשאו בעול בכל אותה תקופה ,גם כאשר הרגישו
מעט אבודים ועשו את המירב והמיטב.
בגיל הרך אנחנו נכנסים לשגרת עבודה לאחר שבתחילת השנה נבנו צוותים חדשים ונשות צוות
חדשות נכנסו למערכת .שרונה מרביבים מנהלת הגיל הרך מובילה את הצוותים ואת העבודה
החינוכית בהצלחה רבה .מספר הילדים במערכת נשאר דומה השנה -כ 90 -ילדים אך אנו
בתהליך של גדילה ועלינו לבחון את הכיוונים לקראת שנה הבאה.
אני מאחל לכל הילדים/ות ,ההורים ,המדריכים/ות והמטפלות המשך עשייה חינוכית מיטבית
ומעשירה.
גלעד.

נר זיכרון חודש טבת
דייגי עודד ז"ל ,נפטר ב' טבת תש"נ
דילארד (יהלומי) מלי ז"ל ,נרצחה יג' טבת תשנ"ה
וישינגרד קלמן ז"ל ,נהרג טז' טבת תשל"ד
הילדה טייב ז"ל (אמא של לולו טלמור) ,נפטרה ג' טבת תש"מ
שרה לינה זקס ז"ל (אמא של יעקב ענבר) נפטרה י"ט טבת תשע"א
בלומה מרגלית ז"ל (אמא של עדי בבאי) נפטרה כ"ד בטבת תשס"ג
סמדר שדה ז"ל נפטרה ז' טבת תשט"ו
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עמ' 5

תכנון הישוב לטווח ארוך
תכנית התב"ע של משאבי שדה הושלמה והוגשה ללשכת התכנון המחוזי.
על תכנית התב"ע עבדו לסירוגין ,בעשור האחרון ,מספר רב של מתכננים ,מהנדסי ערים ,אנשי
איכות הסביבה ,ועדת תכנון ומח' ההנדסה במועצה.
מה זה תב"ע" :תכנית בניין ערים" .תב"ע הוא מסמך בעל תוקף חוקי שנועד להסדיר את
השימוש בקרקע ,או בשם אחר תכנית מתאר לפי חוק התכנון והבניה ,נאמר שאין לבצע כל
פעולות במקרקעין אלא אם כן נתנה הועדה המקומית היתר לכך .והועדה לא תיתן את ההיתר
אלא על פי מה שנקבע בתכנית המתאר.
תכנית המתאר מורכבת משני מסמכים עיקריים :תשריט (מסמך גראפי) ותקנון.
בתקנון הסברים לאופן מילוי הוראות התשריט .התב"ע מתייחסת לאופי של היישוב וקובעת את
הכללים לשמירת האופי ,כמו מה גובה הבתים ,רוחב הכבישים ,מבנים לשימור ,מערכות
תשתית ,איכות הסביבה ,תחבורה ,נוי ,פינוי אשפה וכו'.
התכנית המיועדת לישובים כמו משאבי שדה ,מתייחסת ל 500-דירות למשפחות ועוד מספר
דירות קטנות לצעירים וחיילים.
השינוי המרכזי בתב"ע החדש ,שהוגש מול התב"ע הקודם הוא שאזור הלולים והרפת הופך
לשטח מגורים ,דבר שיאפשר לבנות את שכונת הבנים המיוחלת.
בתב"ע יש דרישה לשמר מספר מבנים בכדי לשמור על אופי הישוב -
( )1מבנה האסם )2( .מבנה מגדל המים )3( .צריף הראשונים.
כמו כן יש מספר עצים לשמירה.
בתכנית שהוגשה לאישור יש מאפיינים ברורים של קיבוץ ,לדוגמה החניות של הרכבים
במקומות מרוכזים ולא חניית רכבים על יד הבית.
מערכת כבישים היקפית ושבילים בתוך השכונה.
לאחר שהתכנית מאושרת ,קשה מאד לבצע שינוי בתכנית .כל שינוי מצריך הסבר מנומק ועובר
תהליך ארוך עד ביצוע השינוי.
התב"ע תנחה את הבנייה במשאבי שדה ב  20- 15שנה הקרובות .תשמר את אופי המקום
ותאפשר פיתוח עד ל  500בתי אב בקיבוץ.
רשם :דוד מנדל
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עמ' 6

סוף קדנציה
אדם שמסיים את תפקידו בדרך כלל ,התאריך לסיום כהונתו ידוע מראש ,אלא אם נפסקה
כהונתו לאלתר ללא הודעה מוקדמת .
משמע ניתן להיערך ,יש זמן להגיש מכרז ,יש זמן לבצע בחירה מסודרת ,אסיפה/קלפי.
ואפילו יש זמן לסיים את הבחירה כך שתהיה תקופת חפיפה מסודרת והעברת התפקיד עד
סיום מועד הקדנציה.
מנהג  ,כך נקרא משהו שנוהגים לעשות .
במשאבי שדה יש מנהג.
המנהג בתקופה האחרונה הוא שרק לאחר סיום הקדנציה מתחיל תהליך האיתור והבחירה.
וכהונתו של בעל התפקיד גולשת אל מעבר לקדנציה .מצב זה אינו תקין ובעל התפקיד
המכהן מעבר לתקופה לה הוא נבחר פועל ללא סמכות .
אני הודעתי על סיום תפקידי כמרכז וועדת קליטה לפני יותר מחודשיים ,הודעתי שברצוני
לסיים ב , 31.12.2017-עד עתה לא נתלה מכרז לאיוש התפקיד.
בואו נפסיק עם המנהג הלא תקין ,שאנו נוהגים לעשות ,ולא נאמר "אז מה עוד חודש
חודשיים לא יקרה כלום" ,לצערי בעלי תפקידים שממשכים וממשיכים בכוח האינרציה ,
ועד שמישהו לא קם וצועק ,אז הכל בסדר ,ואנו שלמים עם זה.
אני קורא לאחראים על איוש התפקידים בקיבוץ לפעול על פי התקנון.

מה הלאה ?
ראשית ברצוני לברך את ענת על שנבחרה להמשך כהונה.
הדילמה האם זה נכון לתמוך בהמשך או להפסיק כעת הייתה אצל לא מעט חברים.
לא קשה היה לשקול במאזניים את אשר נעשה ולא נעשה במשך שנתיים ,ואם נהייה כנים על
כף המאזניים של הנעשה היה הרבה יותר משקל.
כך שאלו שחשבו שצריך להמשיך חשבו עניינית וראו לנגד עיניהם את אשר יקרה ביום
שאחרי.
אנו נמצאים בעיצומה של פעילות קדחתנית והחלפה של העומד בראש הייתה מאיטה ואולי
אף עוצרת תהליך חשוב בחיינו כקיבוץ וכחברים .
אז הבחירה נעשתה וכעת צריך לשנס מתנים ולפעול יחד ,זה רצון הבוחר.
אני קורא לכל חברי משאבי שדה לתת תמיכה מלאה  ,בסופו של דבר זה הבית שלנו ואין לנו
בית אחר.
אני לא מציע הסכמה עיוורת  ,אני מציע עבודה משותפת שעם תוצאותיה אנו נחייה כחברה
מגובשת .
משאבי שדה התברכה בחברים טובים אחד אחד ואני מאמין בהם .
בהצלחה לכולנו.
שבת שלום אלי אלישע
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עמ' 7

חדשות מגלריית הגבעה
השבת מסתיימת התערוכה של ענבל שי "שמי הוא כתום" ,בהשראת הספר "שמי הוא אדום".
ענבל עשתה מהפך שעברה לצייר ציורים ראוותניים שאינם אופייניים לה.
אבל ,המוטיב של חיות המחמד עדיין קיים.
ויודעי דבר אומרים ,שבכדי לדייק בציורים של רמשים ,חולדות ועכברים ,צריך להיות לאמן,
כשרון גדול.
בשבוע הבא מתחילה תערוכה חדשה ,ולאחריה עוד שתי תערוכות ברצף ,עד חודש מאי.
בחג השבועות
תהיה תערוכה קבוצתית לכל המעוניינים כולל נעורים.

והפעם נושא אחד לכולם "שיבולים וחמניות",
עד שני ציורים לכל משתתף.
אפשר להתמקד בנושא אחד או בשניהם יחד
ו/או בנפרד כל נושא.
אני רוצה להודות לאנשים שאני נעזרת בהם מידי פעם:
לרני ודורון ,על עבודות הנגרות.
ליפה ,על ההקלדה.
לסוניה ,המוכשרת בתחום הגרפיקה הממוחשבת.
חנה גרג'י

ברכות ובהצלחה לטל שאלתיאל
שהתגייס לחטיבת הנח"ל
שיעבור לך בקלות ותחזור הביתה בשלום
איחולים לסימה קוברסקי
שהשתחררה מצה"ל
קליטה מהירה ונעימה באזרחות
בית משאבי שדה
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עמ' 8

מהנעשה בבריאות וברווחה
 שינויים בצוות עובדי המרפאהדר' רוברט יוצא לחל"ת בתקופה שבין  ,1.12-1.4.18תחליף אותו דר' צפנת ,יחד עם דר'
הדס.
שינויים בעבודת האחיות :אורלי דמרי תצמצם את משרתה אצלנו ,שארה מוסיפה עוד
יום עבודה בשבוע וסיגל לוינשטיין תעבוד אצלנו מס' שעות בשבוע.
 הבהרות בנושא הפנייה לשר"פ:במקרה ויש צורך בשרות רפואי בזמן שהמרפאה סגורה או כשנמצאים מחוץ לקיבוץ,
יש לפנות לשר"פ( .מטלפון פנימי מהקיבוץ יש לחייג  8120או  8123מבלי לחייג  9לפניכן,
אם נמצאים מחוץ לקיבוץ יש לחייג  ,1700700752או ( 03-6190557רצוי להכניס מספרים
אלו לנייד).
במידה ומדובר במצב חירום ,יש להתקשר קודם למד"א  101ומיד אח"כ להתקשר
לשר"פ על מנת שישלחו הפנייה למיון.
למען הסר ספק ,בכל מצב ,יש לדאוג להפניה למיון ע"י המרפאה או השר"פ.
עלות אגרת המיון גבוהה (במידה ולא מתאשפזים) ,לכן ,חבר שלא ידאג להפניה ,יאלץ
לממן את דמי אגרת המיון.
 אנו פונים לכל אשר יש ברשותם תרופות ללא שימוש ,להחזירן בהקדם למרפאה. תודה לאדריאנה על הטיפול המסור בספרית ויולטה בהתנדבות ,ותודה לאלה כהןשלקחה על עצמה את התפקיד.
בתודה צוות הבריאות

ברכות ומזל טוב
ליפעת טל יוסף והמשפחה
להולדת הנכדה
בית משאבי שדה

עמ' 9
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קוסמטיקה
שלום לכולם
לאחרונה הפסקנו לעבוד עם צילה הקוסמטיקאית.
עתה עובדת איתנו הקוסמטיקאית עינב ממצפה רמון.
עינב נתנה טיפול כבר פעמיים .כל החברות שקיבלו טיפול היו מרוצות.
הייתה אי הבנה בנוגע למחיר ,ולכן יוצא מכתב זה עם פרוט המחירים לגבי הטיפולים.
מחיר

אורך הטיפול

אופי הטיפול

קצר

טיפול בשעווה – שפם ועיצוב גבות .

₪ 50

רגיל

עיסוי ,הזנה ,פילינג ,החדרת לחות.

₪ 130

רגיל +

תוספת שעווה עיצוב גבות ושפם.

₪ 150

ארוך

ניקוי עמוק (נ.שחורות) ,חיטוי והזנה ,מסג' בפנים ₪ 200
בפניות ,בקשות ,לפנות אלי
תודה
עדי בבאי

מזל טוב ואיחולים
לנעמה וניב פלג להולדת הבן,
נכד לסימה ואודי לניצן וסוניה,
נין לאסתר פלג
בית משאבי שדה
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עמ' 10

עבר חלף לו חג החנוכה .הניסיון להעיף את הספוטניקים ברחבת החנייה ליד הכלבו לא ממש
צלח ,אולי בגלל שלא הייתה רוח ואולי בגלל המיקום  .בכל אופן הספוטניקים לא עלו כמו
שצריך .משם עברנו לחדר האוכל לארוחת חג חגיגית ולהדלקת נר ראשון של חנוכה .חיימה רכז
החינוך הבלתי פורמלי החדש ובנו עדו בירכו והדליקו נרות .הסביבון הגדול ירד וחילק הפתעות
לילדים ואלברטו ניגן בגיטרה וליווה את השירים .היה כף !
למחרת היום התכנסנו בצריף ראשונים להדלקת נר שני ולחנוכת קיר המייסדים .בטקס המרגש
השתתף גם ערן דורון יו"ר המועצה .ולאחר מכן בזוגון הבוגר הוכנו למפיונים והפעם היו גם
למפיונים שמתאימים לקטנים והתהלוכה יצאה לסיבוב במשק ובסופה הגיעו למועדון להופעה
של סמדר המספרת ששיתפה ילדים רבים בהצגה.
בהמשך החג היה ערב באסם בו הופיעה להקת בומביקה שמנגנת בתופים ומפעילה את כל הקהל
בתיפוף על דליים עם מקלות ואף השתמשה באפקטים של מים ואש בנגינה על התופים  .האסם
היה מלא בילדים והוריהם ,היה קצבי ושמח והכיבוד כמובן–סופגניות!
חיימה הפגיש אותנו בני ה  +60במועדון לערב מהנה וטעים ,בליוויו המסור של מרסלו.
הקוצ'ינים (המטפלים של חברים במשק) הופיעו במועדון שעשו זאת
לכבודנו ,הם רקדו ושרו והיה אוכל הודי מכל מיני סוגים  .איתי שביט
סיפר על קוצ'ין ועל יהודי קוצ'ין .היה מהנה לשמוע אותם ולראות את
ההשקעה המרובה בקישוט ובהופעות .יפה ומיוחד כל הכבוד.
ילדי א'-ו' נסעו לראות מופע לילדים במסגרת "צלילים במדבר" חזרו נלהבים ,סיפרו
שהמופע היה מצחיק והמוזיקה היתה מהנה וסיפרו שאחד המשתתפים הוא המדובב
של בוב ספוג ואף הדגים להם .הזוגון הבוגר נסע לטייל בהרי אילת .
ערב נוסף  -תיאטרון הצלילים נפלאות השירים וקסם האקורדיון .ילנה ונגן אקורדיון
איליה זיוריצקי וזמרת האופרה נטליה קורוצ'בסקי מבית ראשון שיוצאת כעת בהופעות
ברחבי הארץ ,כמו תמיד נהנינו.
בית העץ ליד גן הדס עבר למקומו החדש בחורשת המפגש ליד הכולבו

שבת שלום

