
 
  

 

 
 

    סתיו ישראלי/ יעקב גלעד
 

  עץ הצפצפה מקריח מול שלולית שקופה

  שליסתיו ישראלי מול החלון 

  גשם פתאומי מביא אותי אל תוך עצמי

  אומרים שהשנה תהיה בצורת

  אבל אני באתי מן הקיץ

  כמו מתוך תבוסה באתי אל החורף

  באתי בטיסה, הגעתי במנוסה

 

  הוא שהבטיח לי חורף חם

  לא יקיים לעולם

  הוא שהבטיח לי חורף חם

  לא יקיים לעולם

 

  רוח נכנסה לתוך בגדים על חוט כביסה

  סתיו ישראלי במרפסות מולי

  גשם לפרקים ניתז על פני שתילים רכים

  גשמים פזורים יורדים בכל הארץ

  אבל אני שוב מצאתי בית

  עץ בתוך גינה, ארץ בשלכת

  עיר כל כך קטנה וכלום לא השתנה

 

 ... הוא שהבטיח לי חורף חם

  

 

 2018 אוקטובר 5◄ טתשע" תשרי כ"ו◄ 2210◄מבין משאבים
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  :מה בעלון

 / ענת מאורישיבות מזכירות מיסיכו

 / חיים לובנטלהיהלום שבכתר –הבריכה 

 / צוות החגסוכות תשע"ט

 הזמנה לערב הוקרה למתנדבים

 / משולם סיקרון ונגה פרסימהנעשה בישובנו

 

 ליאור חנוך ל

  המתקרבברכות לגיוס 

 ללימודי רפואה  ליציאהו

 במסגרת עתודה צבאית

 ובהנאהבהצלחה               

 בית משאבי שדה              

 

 גיא זכאי ל

  מצה"לחרור ברכות לש

 נחיתה קלה במשק ובאזרחות 

 בית משאבי שדה
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 סיכומי ישיבות מזכירות

 בימי החג הרבים , התקיימו פחות ישיבות מזכירות. עתה,  "אחרי החגים", נחזור לשגרת

ת ובאסיפות, למען השלמת וסגירת הנושאים  אף לעבודה מאומצת יותר, במזכירוהעשייה, ו

 של שיוך הבתים, הסדרי הקליטה ושינוי סיווג הקיבוץ, והשוטף.  בהצלחה!

 

 (33/2018)מס'  4.9.2018מזכירות, הנהלה כלכלית ואסיפה  מיום ישיבת סיכום 

 ועדי ההנהלה ורו"ח.של הקיבוץ ותאגידיו כולל  2017אישור מאזן 

 סיכומים עיקריים; מציג;  רו"ח שלומי בהט. 

 בעסקים; גידול בתוצאות שגיב, שדות נגב, רפת ולול רביה.  •

 מש"ח. 6-דיבידנד מהתאגידים; השנה, כמו קודמתה כ •

 איתנות פיננסית מצוינת. •

 נזילות טובה מאוד. •

 יציבות. אין גידול בהוצאות השוטפות. -הוצאות הקהילה  •

 המשך הרחבה לבתי אב והשגת היעדים -השקעות צרכניות •

 ( 4.9.2018 - אושר פה אחד )באסיפה ב

 

 16.9.2018מיום   34/2018מס' מזכירות ישיבת סיכום 

קדנציות במזכירות. נאמרו דברי  2שסיימו  פרידה והערכה ליעקב ענבר ועופרה דייגי .1

 רלי שסיכום, הוקרה ומסרים להמשך. ברכות ליגאל דהן על בחירה לקדנציה נוספת, ול

 מור יוסף ואמיר ברקוביץ, על בחירתם למזכירות.

 

 כתושב.להגיע לקיבוץ דיון המשך על פניית אריה בנימין  .2

הבריאות העלה את הקשיים הנובעים המזכירות החליטה בחיוב על הפנייה. צוות המרפאה ו

ה. הנושא מועבר להכרעת מתושבות של חברים בגיל מבוגר והעומס הנוסף על עבודת המרפא

 .הציבור

. הדיון היה מכובד ובסיומו הוחלט להעביר את  3.10.2018  ד'דון באסיפה ביום ינ הנושא

 הנושא להצבעה בקלפי.

 

לנשים בגילאי ובמקרים מיוחדים,  גמלאיללא נמצאה הצעה הולמת להקדמת דמי עידוד  .3

64-62 

המזכירות, וכן ועדת מש"א, מצאו שהקשיים בהצעה/ות שהועלו, רבים יותר מהיתרונות, 

 לכלל הנשים. 64ולפיכך  מוצע להשאיר את המצב הקיים, של פרישה בגיל 
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      26.9.2018  מיום   35/2018מס'  ישיבת מזכירותסיכום 

 שלנו למליאת המועצהקביעת המועמד  .1

המזכירות החליטה להמשיך במסורת הקיימת במשאבי שדה, לפיה אחד מבעלי התפקידים 

הינם נציגי הקיבוץ במועצה. זאת, מתוך הערכה שיש  –המרכזיים, רכז/ת משק או מזכיר/ה 

חשיבות לקשרי העבודה שנוצרים תוך התפקוד השוטף. לפיכך, מרדכי מונין ימשיך לייצג את 

 שדה במליאת המועצה. משאבי

 3.10.2018 – הכנת האסיפה ל .2

 

 :מידע

 במועצת רמת הנגב לא מתקיימות בחירות! –ממשרד הפנים והמועצה       

, שיו"ר המועצה ערן דורון הוא המועמד היחיד, הורה משרד הפנים 1.10.2018 -בהיוודע ב

בהצלחה רבה,  תוך שנים נוספות, ללא קיום בחירות. נאחל לו  5-על המשך כהונתו ל

 ציפייה להעמקת ההשקעות וטיפוח היישובים!

 

 תתקיים אסיפת חברים 10.10.2018  ביום ד' הבא 

 סדר היום לאסיפה:

 שינויים בתקנון העבודה לגבי התנאים לעבודה בתמורה .1

 עדכונים .2

 

 13/14/15.10.2018 –הצבעה בקלפי תתקיים ב 

ועפ"י תוצאות הדיון באסיפה גם על , ההצבעה תהיה בעניין תושבות לאריה בנימין

 שינויים בתקנון העבודה בנוגע לתנאים לעבודה בתמורה.

 

 בלשכת התכנון המחוזיתלדיון התב"ע הוגשה 

חודשי עבודה אינטנסיביים ותיקונים רבים בתוכנית הצלחנו להשלים את מפת  3לאחר 

התיקונים והדיון חזר ללשכת התכנון המחוזית. במקביל, ההנהלה הכלכלית הצליחה 

להסדיר את חילופי השטח החקלאי שנדרש לטובת התב"ע והתקבל אישור של רמ"י 

צפים להחלטה חיובית על הפקדת )רשות מקרקעי ישראל( להגשת התב"ע. עתה אנו מ

 התב"ע.

 

 המפגש הבא יהיה במסלול המשותף של   - פי נשיאמצוות ההיגוי עם ר    

 .                                         20.30בשעה   24.10.2018  בנים, ויתקיים ביום ד'ו חברים 

להכנת המפגש,  10.10.2018  -פגשו ביצוות ההיגוי המשותף, ועדת קליטה ונציגות הבנים, י

 ויפרסמו את תוכנו. שריינו את המועד, והבטיחו השתתפותכם!
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 היהלום שבכתר –הבריכה 

תקנים היוקרתיים ביותר בשטחי הקיבוץ נמצא אחד המ במקום הטופוגרפי הגבוה

 ביותר...בריכת השחייה.

שנים רבות אני מתפקד כמנהל, מפעיל, ואיש 

אחזקה של הבריכה. היו זמנים טובים וזמנים 

האדם הזמין. היום טובים יותר, תלוי בכוח 

 הצוות מורכב ממצילים, איש ניקיון ואנוכי.

משמש שנים רבות כמציל ראשי גל ים יובל 

רוב שעות הפתיחה ושומר על המקום בשנמצא 

והמתרחצים. אני נעזר בחברים נוספים כדי 

וון שהבריכה פתוחה בכל ימות השנה כולל שבתות, חגים ואפילו יכ ,למלא את תפקיד המציל

 והרחצה ללא מציל אסורה בהחלט. , פור ביום כי

רוב ימי השישי שזהו היום הפנוי של יובל. תפקיד המציל בחנן סלע מאשלים ממלא את 

יוסף, נועם צרפתי )גם הוא מאשלים(, יונס  מחליפים נוספים הם: כרמל פרחי, אייל מור

ועוד. הכל לפי אלנברי )מחורה( שמלווה אותי שנים רבות, רן מועלם )ממדרשת בן גוריון(, 

 הצורך. למרות מאגר המצילים, לפעמים אני מתקשה מאוד למצוא מציל מחליף.

מזה כמה חודשים עובד בכל נושא הסדר והניקיון בחור בשם יוני. יוני מחלק את זמנו בין 

 הבריכה והקיבוצימר. בסופי שבוע עוזר לנו מאוד דודו ונונו וגם כשיוני לא מגיע. 

ענף הנוי שמטפל בכל הקשור לנוי בבריכה, דשא צמחיה, עצים ההשקיה, כאן המקום לציין את 

 ועל זה ברצוני להגיד תודה רבה! 'וכו

עסק, דבר שמצד אחד שומר על  ןכמו כל מתקן שפתוח לקהל, בריכת השחייה מחויבת ברישיו

קהל המתרחצים אבל מצד שני בשנים האחרונות נהפך למערכת בירוקרטית מסורבלת 

וי תחת" ומסחטת כספים של כל המוסדות המעורבים. משרד הבריאות, המשרד המהווה "כיס

 לאיכות הסביבה, משטרה, כיבוי אש, משרד הפנים, הרשות המקומית ועוד.

כתנאי להפעלת הבריכה אנחנו נתונים לביקורת הדוקה של משרד הבריאות האחראית לבדיקת 

תיה לכל דבר. יש לנו בקר המחובר נתוני המים. המים בבריכה חייבים להיות ברמה של מי ש

(, מוליכות חשמלית PH) הגבהערך לרשת האינטרנט המנטר את  נתוני המים, כלור, 

(REDOX .עכירות, טמפרטורה, ועוד. בכל רגע נתון למשרד הבריאות יש גישה לנתונים אלה ,)

עבדה בנוסף מגיע פעם בחודש )פעמיים בחודש בחודשי הקיץ( דוגם מים שלוקח דגימות למ

שתפקידה לחפש חיידקים מייצגים על ידי גידול תרביות. הבריכה שלנו מצטיינת בנתוני מים 

טובים, והדוגם שמבקר בכל הבריכות בדרום הארץ אמר שצריך להביא לפה את כל מפעילי 

 הבריכות כדי שילמדו איך בריכה צריכה להיות ואיך המים צריכים להיראות.

משתמש בחומרים המוגדרים כמסוכנים וכאן ניכנס המשרד  כדי לשמור על איכות המים אני

לאיכות הסביבה ) או לשמירת הסביבה כשמו החדש( ודורש רישיון לחומרים מסוכנים עם 

 המון תנאים לרכישתם ואחזקתם.
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המשטרה עוסקת בכל הקשור לביטחון, לכיבוי אש יש את הדרישות שלו, למשרד הפנים 

הקשור לדרכי גישה, כמות אנשים, שילוט, חניות, נגישות, והרשות המקומית יש דרישות בכל 

 ועוד. בקיצור סיפור לא קל.

אנחנו מחויבים להקפיד על כל מיני כללים המונחתים עלינו מכל המוסדות הללו. כמו למשל: 

אסור להכניס בעלי חיים, אסור לעשן, אסור להכניס דברי אוכל ושתייה, אסור להכניס דברי 

קשה לפעמים  ער ארוך, וכו' וכו'.יץ, אסור לקפוץ או לדחוף, חובה לאסוף שרולזכוכית, אסור 

 לאנשים להבין שחוקים אלה הם לטובת הכלל.

הופכת הבריכה שלנו עלות ההפעלה של בריכת השחייה היא מאוד גבוהה. מזה הרבה שנים 

צה חודשים בשנה לבריכה אזורית בה מתקיימים חוגים לילדים ולמבוגרים. המועעשרה כ

משתתפת ברוב ההוצאות והדבר מאפשר לנו 

להחזיק את הבריכה פתוחה. המועצה גובה 

כסף מכל תושבי המועצה המשתתפים 

בחוגים השונים ולנו הקושי לאכוף את זכות 

לבריכה ללא תשלום.  ס(, יש זכות להיכנםהכניסה של האנשים הבאים. לחברי הקיבוץ )בינתיי

אני מאוד מבקש  מהחברים והתושבים, אל תשלחו את אורחיכם לבד לבריכה!! אתם חייבים 

לבוא איתם!! לפעמים מגיעים אנשים השד יודע מאיפה, ואומרים שהם אורחים של פלוני ולנו 

אין שום אפשרות לדעת מי הם באמת. )היה מקרה לאחרונה של משפחה שהגיעה ואמרה שהם 

 חים של זאב ועליזה!! לא ידעו בכלל שהם כבר הרבה מאוד שנים כבר לא בקיבוץ(אור

 חברים, יש לנו בריכת שחיה נהדרת!! חבל לא לנצל אותה. בואו בהמוניכם.      

 חיים לובנטל                                                                            

 

 

 

 השדה הסולארי תחנת כוח אשליםטלפון חירום של מפעילי 

של  מידיתכדי לאפשר פעולה  08-6112934בכל מקרה של סנוור אנא התקשרו לטלפון 

 מקום הסינוור המדויק שבו קרה המקרה חשוב שתציינו  את  הפעלת השדה.צוות 

 מדויקתהוהשעה 

 בתודה מראש ובברכה, נסים פורטה
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 סוכות תשע"ט
 

זמן, בעזרת מתנדבים, הכנת הסוכה ארכה די הרבה 

אותם גייסנו: בני המשק הצעירים, הבנים הנקלטים 

בלעדיהם לא היינו מצליחים להרכיב את הסוכה.  –

 וכך היה:

הכנת קישוטים לסוכה והתוצאה  -בשבת לפני החג 

  הייתה מדהימה.

ארוחה בסוכה, קפה ומוסים  –בערב החג הראשון 

 וכמובן הרקדה עם דינה.

 עפיפונים צבעוניים.ביום שלישי הכנו 

הייתה   -ביום רביעי אחה"צ העפנו אותם ואחר כך 

 ארוחה חברתית מלאה מפה לפה.

ביום שישי הכנו חלות כל אחד לפי טעמו ולקחנו את 

 החלות לאפות אותן בבית.

היו שישנו  –במוצאי שבת הקרנו לילדים סרטים עם "פופ קורן"  ואז הוקמה "עיר אוהלים" 

 צליח להתמיד, חיכתה לו ארוחת בוקר כיד המלך בסוכה.עד הבוקר, ומי שה

מי שהיה נהנה, היה שמח והגשם  –בערב החג השני "ערב טברנה" עם דיוניסיס בוזוקי גרוב 

 שזירזף רק הגביר את השמחה.

 ולסיכום, היה חג שמח ומהנה.

בהחלט  .תודה לדינה על ההרקדה, תודה לבונים וכמובן למפרקים בסוף החג את הסוכה

 יתה עבודה.יה

 ותודה מיוחדת לצוות החג: 

 פרידה ענבר, שי אסא, אלון דוידזון, נאוה רייב, רונית בן טל, שי כהן ונטע דוידזון.
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 רכזי וחברי ועדות ומתנדבים בקיבוץ ומחוץ לקיבוץ

 .לערב ברביבים מוזמנים

ברשימה  ,עד יום ראשון  בבוקר ,להסעה רשםיניתן לה 

  בחדר האוכל.התלויה 

 ותחזור בסיום הערב. 18:15ההסעה תצא לרביבים בשעה 
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אפשר לראות מלא חצבים בדרכים ומידי פעם בבקרים  .הסתיו כבר פה למרות הימים החמים

 והילדיםחגי תשרי עברו  ,אז זהואחרי הצהרים. מגיעה כבר יש עננות של סתיו ורוח קלה 

אפשר לחזור חוזרים לפעילות.  ס "חוזרים ללימודים והפעילות במועדון מופת וחוגי המתנ

 לשגרה הטובה.  

 
בצמוד לסיום יום  הכיפורים  התאספו חברים  ברחבה שלפני חדר האוכל     -חג  סוכות  

.   םבעזרת רבים בהם בני משק עם ילדיה הוקמה הסוכה בהמשךתקעו יתד ראשון לסוכה. ו

.בגוף העלון על הפעילויות הרבות ניתן לראותפירוט רב יותר   

 

והורדת התמרים, ואפילו הדקל ליד גן רותם גיזום ענפי הדקלים כמדי שנה פעל להנוי צוות 

 נוקה ועכשיו אפשר להגיע לגויאבות שבעונה זאת ניתן כבר להריח ואכול אותם.

הענק בקיבוץ כוסח מכל ענפיו כך שלא יסכן את האנשים העוברים  עץ האקליפטוס ,בנוסף  

 כמו שעשה בעבר.–לידו והוא כבר יתחדש במהרה 

 

ם המחנות שבמרתקת ומזעזעת על סין, בין שאר סופר שם על בהרצאה השבוע היו  םהוותיקי

וזה כל העולם. לומוכרים  םאיבריה אתקוצרים  ,ותםהורגים אופשוט מסין אנשים אוספים 

 .עדיין בימים אלוקורה לא משהו שהיה פעם זה 

 

נוספים במשק ומתאימים לנעשה "אירועים" דכונים לגבי בקשה קטנה: אשמח לקבל ע

 בישובנו. 

 

 משאבי שדה שלום   שבת


