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  :מה בעלון

 / ענת מאורומשולחן המזכירות ישיבות מזכירות מיסיכו

 הזמנה לסבב שני של "שולחנות עגולים"

  / הילה ענבר ושי אסאמהנעשה בגיל הרך

 נר זיכרון חודש אלול ותשרי 

 / משולם סיקרון ונגה פרסימהנעשה בישובנו

 

  דוד אשל \ָכה ַהָבָאהרּוב

 

ָע"ט  ַבָקָשה ִלי ֵאַלִיְך ַתשְׁ

ַאט ִכי לְׁ ָשר, לְׁ  ,ִאם ֶאפְׁ

ִרי  ִאם ָצִריְך... ִעצְׁ

ַאֲחִרי  ,ָדָבר לֹא תְׁ

ָמה ֹקִשי ָנשְׁ ָע"ח בְׁ ֵתְך ַתשְׁ  קֹוַדמְׁ

ָמה ה ַמֵהר ֶנֶעלְׁ ִאי ַכַמָ  ,ּורְׁ

ָע"ט ַבֶקֶצב ֶשִלי ִכי ַתשְׁ  לְׁ

ִלי לֹא נֹוָרא, ַעצְׁ ָצת ִתתְׁ  .ִאם קְׁ

 

ַמן ֶלֱאֹהב ִני ָלנּו זְׁ  תְׁ

אֹוב ַסֵלק ָכל ַמכְׁ ַמן לְׁ  ,ּוזְׁ

ִלילּות ַהַדַעת ֹשב ִבצְׁ ַמן ַלחְׁ  זְׁ

ָמה לֹא ָלַגַעת ָמה ֵכן, ּובְׁ  ,בְׁ

ָדִנים ַיֵשב מְׁ ַמן לְׁ ִני ָלנּו זְׁ  תְׁ

ִניִנים ָכִדים וְׁ ָלִדים, נְׁ ַקֵבל, יְׁ ַמן לְׁ  ,ּוזְׁ

גִ  ַהרְׁ ַמן לְׁ ֹעםזְׁ ִלטְׁ  יש, ַלַחּוֹות וְׁ

יֹום ַטּנֹות ַהּיֹומְׁ ַמן ִלקְׁ ִני ָלנּו זְׁ  .תְׁ

 

 

ֵלב ר ַמן לְׁ ִני ָלנּו זְׁ ָע"ט, תְׁ  ֹוֵגעַ ַתשְׁ

ֵגעַ  ַגעְׁ ִהתְׁ ִהָזֵכר ּולְׁ  ,לְׁ

ֵין ַענְׁ ִהתְׁ ֹמד ּולְׁ ַמן ִללְׁ  זְׁ

ֵין ַדמְׁ ַבֵצַע ֶאת ָמה ֶשָהרֹאש מְׁ  ,ּולְׁ

ִלים ַנֵצל ָכָראּוי ֶאת ָכל סּוֵגי ָהַאקְׁ  לְׁ

ִליִלים ַעת ַהצְׁ ַרת ִצּפֹוִרים ּוִמִשפְׁ  ,ֵלָהנֹות, ִמִזמְׁ

ִריחֹות ִקיעֹות ּוִבזְׁ ִפָּיה ִבשְׁ  ִלצְׁ

ֵריחֹותּו ָעִמים וְׁ ַמן ַלֲהָנָאה, ִמטְׁ  .זְׁ

 

ֹרד ַמן ִלשְׁ ִני ָלנּו זְׁ  תְׁ

עֹוד ַמן וְׁ  ,עֹוד זְׁ

יֹות ַמן ִלהְׁ ִני ָלנּו זְׁ  ּותְׁ

רּו ָלנּו ֲהמֹון ֲעִשּיֹות  .ִכי נֹותְׁ

 

ָע"ט ִני ָלנּו ַיד ֲאהּוָבֵתנּו ַתשְׁ  תְׁ

ֵכנּו ַאט ַאט ַדרְׁ  ,ֵנֵצא לְׁ

ַנֵצל ָכל ַדקָ  ָדו נְׁ  הַיחְׁ

ָשָנה יֹוֵתר ֲאֻרָכה ֶכה בְׁ ִנזְׁ  .וְׁ

 

 ...ָשָנה טֹוָבה ַאתְׁ 

ָע"ט ַנת ַתשְׁ  .שְׁ
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 ישיבות מזכירות מיסיכו

                    26.8.2018 םמיו  31/2018מס'  סיכום ישיבת מזכירות

 

בית קפה/מסעדה וגלריה,  ועל מיקום לבתי אומנים/הובי -פרטית יזמות החלטה על  .1

 לחברים/ות מהקיבוץ

י שדיווחנו, יש שני יזמים שמעוניינים לבדוק היתכנות כלכלית לפתוח עסק בקיבוץ כפ .א

בנושא מסעדנות, הכנת בירה וגלריה. המקום אמור להיות גם מוקד חברתי בקיבוץ. 

את פנייתם שזה יהיה במקום מרכזי, בו היה  לאשרועדת תכנון והמזכירות החליטו 

החלטה שלהם(. במקביל, כדי הלקבלת . )המקום שמור להם לחצי שנה מחסן הקניות

בסט, וכן בתקופה סיבוץ לקח על עצמו את הורדת גג האלעודד את היזמות, הק

 הראשונה של היזמות, הקיבוץ לא יגבה ארנונה.

(. ועדת דיור כפר הנופש )עד הרחבת לאומנים מהקיבוץ – פינת החי לשעברייעוד  .ב

החי, יעמדו לרשות אומנים  ומחסנים ומזכירת הקיבוץ אישרו שהמבנים של פינת

טל,  ןעילות חברתית; יגאל דהן, רונית בוחברי קיבוץ המעוניינים בפיתוח הובי ופ

 אריאל אלקרט ואלי אלישע )חברים נוספים מזומנים לפנות ליגאל ורונית(. )זאת  עד

הרחבה(. צרכי ההתב"ע, יהיה זקוק למקום ל "יפ, שהשטח שייך לו עשכפר הנופש

ר המועצה, להעביר לו פרוגרמה על ביתן "במפגש עם ערן דורון יובמקביל, סוכם 

 ליזמות ואומנות לגיל השלישי במשאבי שדה, לקראת גיוס כספים.

ערן דורון קיבל את הפנייה,  תוך הדגשה שהמרכז צריך להיות אזורי. זה בהחלט 

 מקובל עלינו, אם וכאשר תושג תרומה למטרה זו.

 

 ה, והערכות למחצית השניה של השנהסיכום תקציבי חצי שנתי קהיל .2

 תמחירנית –מציגה: פרלה זרזינסקי 

 השתתפו: רכזי ענפים וועדות

בסקירת המצב, הוצג שמרבית הוועדות וענפי השירות עומדים בתוכנית, אך יש גם ענפים 

ותחומים שחרגו מהתקציב. ענת ופרלה דיווחו על הסיכומים שנעשו בכל תחום לצמצום 

הוחלט; העמידה  חריגות,  כדי לעמוד ביעד התקציב שאושר באסיפה.התקציב וביטול ה

עשה ע"י הקיצוצים בתקציבים שסוכמו, עבודת מש"א להגדלת ההכנסות יבתקציב ת

אש"ח מתוכנית השקעות לתוכנית רווח והפסד. הועלתה גם  110מעבודה והעברה של 

ת לפרישה, הצעה שבגלל הירידה הנמשכת בהכנסות מהעבודה עם יציאת חברים/ו

יש להגדיל את התקציב, תוך  –והעלייה בהוצאות הביטוח הסיעודי והביטוח הלאומי  

עם הצגת   -כדי הקפדה, המתבצעת, שלא יהיו בזבוזים. צוין שיהיה דיון על הצעה זו 

, שהוצג ע"י 2017מאזן  אושר 4.9.2018 - באסיפת החברים ב  .2019התקציב לקראת 

 רו"ח שלומי בהט. 
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 לבחירות המוניציפליות הכנות .3

החל  המפתח למספר החברים במליאה, לפיומשרד הפנים/המועצה שינו את  .א

 360תושבים ל  180( המפתח לנציג, הוכפל מ 2018מהקדנציה הבאה )אוקטובר 

תושבים, הרי שיהיה רק נציג אחד  437תושבים בישוב. מאחר ולנו במשאבי שדה יש 

 ת תסכם על נציגנו במליאה.ממשאבי שדה )במקום שניים(. המזכירו

 

יה ממשרד הפנים לקיים בחירות חובה לוועד מקומי למרבית יהתקבלה הנח .ב

הקיבוצים בארץ, בניגוד לנוהל עד כה, שכל קיבוץ החליט אם יש בו הפרדה בין 

האגודה השיתופית לבין הוועד המקומי. התנועה הקיבוצית הגישה בג"צ נגד החלטה 

ופה על ההתנהלות הפנימית של הקיבוצים. עודכן שכל זו, בהיותה מתערבת באופן כ

 הקיבוצים במועצה שלנו, לרבות משאבי שדה, הצטרפו לעתירה.

 

הבחירות לראשות המועצה רמת נגב יתקיימו יחד עם הבחירות לכל הרשויות  .ג

. במועצה שלנו, ערן דורון הוא המועמד 30.10.2018-המקומיות והמועצות האזוריות ב

יפורסמו לפני  –הפנים מחייב לקיים בחירות. נוהלי ההצבעה  היחיד, אך משרד

הבחירות, ועד אז, יפה תולה על לוח המודעות את המידע הנדרש בנושא, לידיעת כלל 

 הציבור.

 

           2.9.2018יום מ  32/2018מס'  סיכום  ישיבת מזכירות 

 ה של אריה בנימין להתקבל כתושב בקיבוץ יחידוש הפני .1

ידשה את הדיון, ותביא את המלצתה בפני אסיפת החברים,  שתחליט המזכירות ח

 בנושא. הפירוט יוצג בדף לאסיפה.

 
  תפקוד ענפי האחזקה .2

חברים במזכירות העלו את סוגיית השירות הניתן לחברים בנושאי האחזקה, ואת גובה 

ן התשלום הנגבה מהחברים ע"י נותני השירות. מאידך, רכזי ענפי העזר נדרשים לאיזו

כלכלי, ומתן השירות הוא חלק מאיזון זה. וכן צויין שיש גם הנותנים שירות טוב. 

שנים הצעה להוסיף תפקיד זה, אך ההצעה  3בנושא רכז שירותים, צויין שהועלתה לפני 

נדחתה ע"י האסיפה מסיבות תקציביות. הוקם תת צוות שימשיך לבדוק מה ניתן לשפר 

 בנידון. 

 
 בעית הכלבים בקיבוץ  .3

רבית חברי המזכירות סברו שלמרות שאנחנו סביבה כפרית, על בעלי הכלבים החובה מ

לא לסכן את האוכלוסייה, ולשמור על איכות הסביבה. אנו פונים שוב למתנדב/ים 

שירכזו את הטיפול בנידון ואת המניעה, במקביל לכך שוועדת חברים, לקחה על עצמה 

 רמים  לסכסוכים של בין אדם לחברו. , הגוומטרדים לטפל במקרי קיצון של נשיכות
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 משולחן המזכירות  

  עדכון סופי של שנות הוותק 

הננו שמחים לעדכן את החברים/ות שמלאכת עדכון הוותק הושלמה לחלוטין; החל 

חלטה לגביהם, וגמור בהחלטה המכתיבת ואשרור התקנון; שמיעת הערעורים וה

קבלה הנחייתו של  דניאל בן אדיבה, משמחת, לידיעת הכל; בישיבת צוות הערעורים, הת

שעל פי חיובי הוותק הנעשים במוסדות המדינה, יש להביא בחשבון החישוב, גם את שנת 

ההתחלה וגם את שנת הסיום של התקופה. משמעות הדבר היא שמאחר מצב צבירת 

(. אשר על כן, 47)ולא  שנים 48, הרי שזה מקנה תקרה של 67עד גיל  20הוותק הוא מגיל 

ל חבר/ה יהיה זכאי לשנת וותק אחת נוספת על מה שפורסם לו. מאידך, קבענו כ

שהצבירה היא אישית, ולא ניתן להעביר שנות וותק מאיש/ה ולהפך. החברים/ות יקבלו 

עתה דף סיכום מעודכן, עם תוספת השנה לכל אחד ועם תוצאות הערעורים )לאלה 

נקודת פתיחה טובה לצוות השיוכים  שערערו(. וכאמור, המסד העובדתי האיתן הזה, הוא

 והאיזונים, היוצא עתה למפגשים האישיים. 

 

 ברביבים. 8.10.2019יום שני, – על ההתנדבות ועל מפגש מתנדבים במועצה 

במפגש מזכירים עם  אדווה לויד, מנכלי"ת המועצה וסוניה רביבו, אחראית המתנדבים 

עולה כי רבות מהפעולות שחברי ולפיו  במועצה, הוצג חוק ההתנדבות של המדינה, 

הקיבוץ עושים בבתינו הקיבוציים, נחשבות כפעולות התנדבות. וכן, המתנדבים זכאים 

על פי החוק, לביטוח של הביטוח הלאומי. לפיכך, בכוונתנו להעביר את רשימת חברי 

הוועדות שלנו למועצה, כדי לעשות ביטוח למתנדבים. חבר/ה שלא מעוניין שנעביר את 

 מסרו נא ליפה. החברים מוזמנים לאירוע למתנדבים, עם תמיר בוסקילה. –שמו 

 

 .יזמות של סימה פלג בנושא קרמיקה 

כמקובל בקיבוץ, קיבלנו בברכה את החלטתה של סימה, שבנוסף לעבודתה במורה 

לחינוך גופני במשאבים, היא מנסה לפתח את הקרמיקה כעסק קטן. כל ההתנהלות 

ת החשבונות של הקיבוץ, מנוהלת ע"פ החוק, וההכנסות התקציבית היא דרך הנהל

 מיועדות לרכישת חומרי הגלם. בהצלחה!.

 

 .תזכורת; כל התושבים, גם הזמניים, נא לעדכן על הנוכחות את המרפאה 

הדבר מתחייב מחוק בריאות ממלכתי, ומצרכי ההתארגנות של  המרפאה. כל השוהה 

 כן, הוריםו/או מעסיקים. מעבר לאירוח קצר )כחודש(, דאגו נא לעשות

 .אימוץ המלצת המועצה לראות בחינוך עבודה מועדפת, ולסבסד עובדיו 

 המטרה היא לעודד קליטת עובדי חינוך מהחוץ בביתנו, בגין המחסור הרב.

 הסבסוד הוא כמו לבנים תושבים בדיור, בכל בו, בחדר האוכל ובכביסה.

 מזכירת הקיבוץ –שבת שלום!    ענת מאור 
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 .עובר לבתי החברים "שולחנות עגולים"סבב שני של 

 ב ס ל ו נ י ם    מ ת א ר ח י ם

סיעור מוחות למציאת פתרונות לחיזוק  -לערב שמטרתו 

 .הקהילה, ומבט קדימה לעתיד

 

 

 

 

 

 

 

 .בתאי הדואר חולקו פתקים בהם שובצתם לבתי החברים המארחים

 19:30בשעה   20.9.2018 להתראות ביום חמישי 

 .שמח למאפה  מלוח/ מתוק מעשה ידיכםנ

  .הצוות המארגן
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  מהנעשה בגיל הרך

 "הקיץ עבר, החום הגדול

 שנה חדשה באה לכל..."

 עם פתיחת שנת הלימודים נשמח לעדכן על המתרחש בגיל הרך.

בחודש יולי נכנסנו לתפקיד ניהול מערכת הגיל הרך. זו הפעם הראשונה שלתפקיד נכנסות שתי 

ביחד במשרה מלאה(. זוהי מתכונת חדשה שאנחנו יזמנו וקידמנו אותה ואנחנו שמחות, רכזות )

נרגשות  ומלאות תודה על כך שסמכו עלינו ואפשרו לנו לקיים אותה ולהביא אותה הלכה 

 –הילה אחראית על גני משרד חינוך.  – שילמעשה. חלוקת התפקידים הכללית בינינו היא: 

 . 3אי לידה עד אחראית על בתי הילדים לגיל

תפיסתנו החינוכית מתחברת לחינוך הקיבוצי ואיכויותיו הייחודיות. אנחנו שואפות לבתי 

ילדים בהם אווירת ה"בית" מורגשת. בהם כל ילד וכל מחנכת מרגישים משמעותיים, שייכים 

ואהובים. המחנכות פועלות מתוך כוונה, הבנה והתאמה התפתחותית, מטפחות את העצמאות 

ד והסקרנות הטבעית שבו  על ידי מתן אפשרויות  לבחירה ויוזמה. הבתים מזמנים של היל

הזדמנויות ללמידה חברתית שמקדמת פיתוח  מיומנויות חברתיות ורגשיות בגיל הרך. העצמת 

חשיבות ה"בית" כמתקיים בתוך קהילה שחשוב לנו להיות חלק ממנה ולתרום בה, להיות 

 שמקיימים אותה.מחוברים לטבע שבה וללב האנשים 

בהמשך לכך, אנו נשמח ליוזמות ושיתופי פעולה עם חברים מהקהילה שיש להם רצון ויכולת 

 לתרום בתחומים שונים.

בימים אלו מתגבשת קבוצת בנים שיחד איתנו בונים תכנית להשמשת הבית האדום 

אנשים )הג'ימבורי( כמרחב ללמידה חוויתית, לפעילות הורים וילדים ופעילויות שונות. 

 המעוניינים לקחת חלק ביוזמה מוזמנים לפנות לנלי בן טל או אלינו.

 -בשבוע שעבר נפתחה לה שנת הלימודים בהתרגשות רבה. ביום ראשון הגיעו הילדים אל הגנים

 מי לגן חדש ומי לגן מוכר. ההתרגשות והחששות נצפו היטב בפני הילדים, ההורים והצוות. 

 ילדים: 76פותחים עם את שנת הלימודים תשע"ט אנו 

תינוקות עם צפי להתרחבות והצוות: אוה ואתי. אנו  3יפתח את השנה עם  בית תינוקות:

יאל אלקיים ושילה עובדיה. עובדים על תוכניות הרחבה לבית התינוקות בעזרתם של דנ

 יצאו בהמשך.ידכונים ע

 פעוטות והצוות: יעל, ענבר ויוליה. 12 פעוטון תות:

 ילדים והצוות: אסנת, לימור ויהודית. 14 גנון דובדבן:

 ילדים והצוות: הדר, מזל ובת חן. 17 גן רותם:

 ילדים והצוות: שולי, אורטל, סמדר ומארין.  31 גן הדס:
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 בנוסף יחליפו בגנים: סבטה ונוי. 

לקראת פתיחת שנת הלימודים התקיימו ימי היערכות שכללו סדנאות מקצועיות, הכנות 

ש המבנים. אנו רוצות להודות לאנשי המקצוע שנותנים מענה ושירות צוותים ורענון וחידו

מקצועי ואדיב: לשילה ומאיר מענף הבניין, ליוסי לייבוביץ' מענף החשמליה, לרני זכאי על 

עבודות הנגרות והתחזוקה, לבועז והצוות על עבודות הנוי, לצוות המכבסה ומחסן הבגדים 

 ש. ולאלישע ואלי כהן על תחזוקת כיבוי הא

עוד נודה ליהודית, יפעת וצוות המרפאה על שיתוף הפעולה עם כניסתנו לתפקיד ועל הדרכת 

 הצוותים בתחום הבריאות. 

סימונה מחדר האוכל ושרית מהכלבו נרתמו לתהליך התייעלות ושיפור במערכת הגיל הרך, אנו 

 מודות ומברכות על שיתוף הפעולה.

שעה, בכל שאלה ולכל  ת חינוך, על הזמינות בכלתודה גדולה לגלעד בן טל, יושב ראש ועד

 התמיכה והעשייה לקידום וטיפוח החינוך בקיבוץ.,כפתיות בקשה. על הא

 

 לקראת ע"ט / פבלו זקס

 נסתכל אל האופק

 ונראה נקודה קטנטנה 

 מהבהבת ולאט מתקרבת

 השנה החדשה! –זאת היא 

 היא נראית חרוצה, מלאת מרץ

 כאחת הנושאת בשורה

 שאנחנו, כולנו,ומקווה 

 נעזור להגשים חלומה.

 ,היא רוצה להיות שנת האושר

 שנת האחדות, השלום, האהבה.

 מחייכת היא, שופעת בכוח,

 כי בנו היא מאמינה.

 לכן אנו נושיט את ידינו

 תצטרף גם אתה ונראה,

 רק ביחד! –שביחד נוכל 

 ההווה והעתיד נשנה.

שתהיה לכולנו שנה טובה של למידה, התחדשות 

 ועשייה

 הילה ושי

 

 ברוכה 
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 נר זיכרון אלול

 לול תשס"זחקלאי משה ז"ל, נפטר יח' א

 סגל גיל ז"ל, נפטר י' באלול תשס"א

 רייב נילי ז"ל, נפטרה כה' אלול תשמ"ט

 אבני רחל )אמא של זהבה קלעי( ז"ל, נפטרה יד' אלול תשמ"ג

 כבירי חנה )אמא של רותי שלו( ז"ל, נפטרה ח' אלול תשנ"ח

 סלובינסקי יצחק ז"ל נפטר י"ט אלול תשכ"ג

 "דלמל לואיס ז"ל נפטר א' אלול תשל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נר זיכרון תשרי

 אבריאל חגי ז"ל, נפטר ו' תשרי תשל"ג

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

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

 מרגלית גצל ז"ל, נפטר ז' תשרי תשמ"ד

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

 קובלר הדרה נפטרה ל' תשרי תשי"ד

 דב ברל זייציק ז"ל נפטר ב' תשרי תשל"ז

 כ"ד תשרי תשע"זרועי זכאי ז"ל נפטר 

 ז"ל נפטר ה' תשרי תשע"זשמואל )שמוליק( פלג )וסרמיל( 
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 ברכות ומזל טוב לאילן ושרית המשפחה

 ללידת הנכדות התאומות

 בנות למור ואילן

 בית משאבי שדה

 

 

 איחולים וברכות

 לאלברטו גולדמן והמשפחה 

 לרגל חתונת אריאל עם בח"ל מליסה

 בית משאבי שדה

 

 

 

 תודה רבה 

 ןלאהרון צמח על האכפתיות והמקצועיות בעלו

 ותודה לילנה דיומין שתחליף אותו בתקופה הקרובה
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שנה חדשה החלה, נאחל שתהיה טובה מקודמתה, וכן שהשקט יחזור לאזורנו ונראה פריחה 

בכל התחומים. סימן ראשון וטוב לכך, הם שלושת זוגות התאומים שנולדו רגע לפני תחילת 

 השנה .. כזאת עוד לא היה בישובנו.

 

  ,הבריכה  ע"י צוות הנוי פורחים בלבן וזה סימן יפה לכך שהסתיו כבר כאן חצבים שנשתלו ליד

 גם הטמפרטורות קצת ירדו ובעיקר אחר הצהרים מרגישים רוחות קלות של סתיו.

 

רגע לפני ראש השנה  התכנסנו ליד המועדון להרקדה על ידי דינה והיה גם כיבוד  בשפע .זה 

 הנוסעים בימי החג.  היה ניסיון לחגוג עם כולם, גם עם אלו

בערב החג עצמו הייתה ארוחה חגיגית בחדר האוכל, ובלילה נחנכה השנה החדשה  במסיבה 

 בפאב.

 

הבנייה נמשכת בגבעה לאיטה. אלו שמשפצים שיפוץ נרחב גם בבית הקיים יצאו לדיור חלופי 

 בשכונת הצעירים ובקיבוצימר וממתינים לסיום השיפוץ.

 

שבר הלילה ונפל על הכביש ליד ביתם של אמיר וענבל שי, מזל שזה ענף גדול של מכנף נאה נ

 קרה בלילה ואף אחד לא נפגע.

 

 . 

יום כיפור, זמן לחשבון נפש וסליחה, בואו ננצל את ההזדמנות,  ולסיום משהו קטן, רגע לפני

 םנשליך את חוסר האמון ואת העוינות את המחנאות. לא בגלל שאנחנו תמימים או אופטימיי

 תקנה אלא בגלל שאנחנו רוצים משהו טוב יותר להמשך החיים שלנו כאן.  חסרי

 נגה ושנה טובה  תודה

 

 הרבה שמחות ושנה טובה ומתוקה 

 בית משאבי שדה

 שבת שלום

 וגמר חתימה טובהצום קל ולקראת יום הכיפורים 


