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מה
קטע

בעלון:
"על גליה" מעבודת השורשים של יסמין שי

תודה וברכה  /אמיר וענבל שי
מה חדש  /אלי אלישע
עדכון מועדת בנים /נטע דוידזון
כפר הנופש /מוני מונין
תודה לצוות הכולבו /עדי בבאי
תערוכה בגלריית "הגבעה"

 -דוד מנדל

חויה מטלטלת ומהנ עשה בישובנו  /נגה פרסי

לחביבה ודוד מנדל ולמשפחה המורחבת
שפע ברכות ומזל טוב
להולדת הנכדה,
בת לאיילת לאלעד
בית משאבי שדה

עמ' 2

מבין משאבים מס'  ,2246י"ח תמוז תש"פ 10 ,יולי 2020

עמ' 3

השנה לא תיערך מסיבת בר מצוה ,אבל בהתאם למקובל בעלוננו,
מצורף כאן קטע מעבודת השורשים של יסמין שי

על סבתא גליה
שמי גליה שי נולדתי בתאריך  24/9/1931בבית החולים "הכרמל" אשר נמצא בחיפה .שם
משפחתי היה "כץ" משמעותו כהן צדק .אלה בעצם ראשי תיבות שמעידים שאני כנראה בת
כוהנים .גדלתי בחיפה בקריית חיים בבית קטן .בביתי דיברנו עברית והורי דיברו יידיש .לא
הכרתי את סבי וסבתי ,הם נהרגו במלחמת העולם השנייה .להורי קראו חיה ויעקב .יש לי
אחות קטנה בשם מאיה ,הקטנה ממני בשלוש שנים .אני הבכורה.
בקריית חיים למדתי בבית ספר העממי ואחר כך עברתי לתיכון "חוגים" בחיפה ,שם למדתי
רק שלוש שנים .כשגדלתי למדתי הוראה ב"אורנים" .למדתי חינוך שנתיים מפני שכשהייתי
קטנה רציתי להיות מורה.
לא התגייסתי לצבא מפני שהגענו להקים את הקיבוץ כבר בגיל  .18הכרתי את סביך (סבי ,רמי)
היינו באותו גרעין התיישבותי והגענו לקיבוץ כזוג .התחתנתי אתו בקריית חיים בנת .1951
גידלנו את ילדנו בקיבוץ משאבי שדה.
עבדתי כמטפלת ילדים ,אחראית חדר אוכל ומורה ורכזת חינוך .עד שיצאתי לפנסיה עבדתי
במקצועות אלו וגם בהנהלת חשבונות .כיום אני חיה בקיבוץ משאבי שדה בשכונת הגבעה עם
בעלי.

תודה וברכה
היות ויסמין ביתנו ילדה יחידה בשכבת גילה במשק ,היא הצטרפה השנה לשכבת בר המצווה של
טללים וחותה עימם את משימות הבר מצוה ,בין המשימות היו ביקורים בבתי אבות ומוסדות לילדים
בעלי מוגבלויות  .כמובן כל המשימות נערכו לפני התפרצות הקורונה שפגעה בשאר הפעילויות  ,כולל
ביטול הצגת הבר מצוה.
למרות האכזבה הייתה שנה מקסימה ובהזדמנות זאת אנו רוצים להודות לקיבוץ טללים שהסכימו
לצרף את יסמין לפעילות ולקבוצה.
בנוסף אנו מקוים לקיים במהלך אוגוסט בר מצוה משפחתית ברחבת המועדון  .במידה ובתקוה
שיתאפשר.
לסיום
אוהבים אותך מאד יסמין המקסימה שלנו וטובת הלב ,ומאחלים לך שתגשימי את כל חלומותיך
ותמשיכי להיות מדהימה כמו שאת.
ענבל ואמיר שי
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עמ' 4

מה חדש
אסיפת חברים -המושג הזה עדיין קיים ואנו רוצים לחזור ולקיים אסיפות  ,משנבצר מאיתנו
ואסור היה לקיים התקהלויות  ,נהגנו על פי ההנחיות ונמנענו מלעשות זאת.
ישנם נושאים רבים על הפרק .ונקווה שהפעם נקיימם במתכונת הישנה  ,היום יש מתכונת
חדשה בזום ונשאלת השאלה האם ניתן יהיה לבצע זאת מאחר והרי לא כולם יוכלו לעשות
זאת  ,אולי מחוסר יידע  ,אולי מחוסר ציוד ,ועוד ...וכיצד ניתן יהיה להצביע ?,איך יירשם
פרוטוקול? אולי יש תשובות לכל ,אבל זו היערכות לא פשוטה.
חדר האוכל -מלבד ההתלבטות על איך וכיצד לפתוח את חדר האוכל על פי הנחיות משרד
הבריאות "חוק הקורונה"  ,אנו צריכים להיערך כלכלית מול מצב חדש שבו אין ל"כפר הנופש"
אורחים ,אין אוטובוסים שמגיעים לארוחות צהריים  ,וההכנסה היחידה שיש היום זה
מהתושבים  .הכנסה זו אינה מספקת וכפר הנופש נאלץ לסבסד את הסועדים ולשאת
בהפסדים.
אנו עדיין קיבוץ וחושבים שמוסד זה הוא חיוני ואסור לסגור אותו מהרבה סיבות ומחפשים
פתרונות.
מטה מול מטה -מטה הנהגת המועצה עומד להיפגש עם מטה ההנהגה של הקיבוץ  ,יועלו שם
נושאים ושאלות  .חברים המעוניינים להפנות שאלה למועצה בכל נושא שקשור לחיינו כאן ,
תחבורה  ,חשמל תקשורת תברואה ועוד מוזמן להעביר בדחיפות עד יום ראשון ה 12.7-בשעה
 9.00את שאלתו ליפה או אלי.
תקציב קהילה -עקב המצב בו חלו שינויים רבים במקורות והשימושים של הקהילה אנו
עושים חישוב מסלול מחדש .לאחר שיהיו הנתונים של החצי שנתי נביא בתחילת אוגוסט
לחברים את הנתונים ונקבל החלטות להמשך ההתנהלות .
בעלי חיים בקיבוץ -בחצר הקיבוץ מסתובבים חתולים ,כלבים ,תנים ,שועלים ועוד.
כלבים -הכלבים הם בבעלותנו ולנו יש את הפתרון ,אין לנו כלבים משוטטים ללא בעלים.
באחריות כל בעלי הכלבים לנהוג על פי תקנון הכלבים.
עוד צוות הוקם לטיפול בנושא שיפעל על בסיס החוק להחזקת כלבים .יוכן תקנון המתאים
למשאבי שדה ויחייב את בעלי הכלבים כאשר יושם דגש על קנסות לאי מילוי התקנון.
חתולים – חיה מוגנת  ,מסתובבים בחצר הקיבוץ מספר לא מועט של חתולים  ,החתול זו חיה
שהולכת היכן שמקבלת אוכל ואם אין לה אוכל היא הולכת לפחים וזה הופך למטרד ,חשוב
לסגור את הפחים ולאלו הרחמנים שבינינו ורוצים לדאוג שיעשו זאת הרחק מאזורים שבהם
יש אנשים  ,כך לפחות ירגילו את החתולים להיות באזורים מרוחקים יותר.
החתולים מתרבים בקצב מהיר  ,הדבר היחיד שניתן לעשות זה לעקר או לסרס.
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עמ' 5

המועצה תבצע זאת בתשלום ולאחר הטיפול תחזיר את החתולים למקומם כך שזה לא יעלים
אותם אבל יצמצם את ההתרבות שלהם .
תנים ושועלים – חיות אלו משוטטות להם חופשי בטבע ונכנסות דרך הגדר לקיבוץ
במקרה של בעלי חיים אלה בחצר הקיבוץ ניתן לפנות לרט"ג (רשות הטבע והגנים ) שיבואו
ללכוד אותם.
מכרז מש"א  -לאחר שניב יערן מנהל מש"א סיים תפקידו  ,אביגיל גולדסמן לקחה על עצמה
את התפקיד  ,היא הוסמכה כממלאת מקום לשלשה חודשים  ,כאשר לפתע הגיעה הקורונה
ונגררנו למצבים שונים ולא פשוטים ואביגיל המשיכה בתפקיד בכורח הנסיבות .
ועתה הגיע העת ופורסם מכרז עד לתאריך ה. 9/7/2020-תאריך זה הגיע ופנה אלי חבר אחד .
ההצעה תידון במש"א ותובא לאישור האסיפה והקלפי
בהצלחה
אלי אלישע

עדכון מועדת בנים
בימים אלו מסיימים ארבעת בני כיתת י"ב את לימודיהם,
שתים יוצאות לשנת שירות ,אחד מתגייס בתחילת אוגוסט ,ואחת
מתגייסת בנובמבר
בהצלחה לכולם.
חיוב חשמל לצעירים
החל מחודש יולי  2020ההסדר לגבי חיוב החשמל יהיה כדלקמן:
א .הקצבה לחודשי חורף (דצמבר עד מרץ) תהיה של  350קוט"ש לחודש.
ב .הקצבה לשאר השנה (אפריל עד נובמבר) תהיה של  200קוט"ש לחודש.
ג .כל צריכת חשמל מעל ההקצבה תחוייב במחיר של  0.52א"ג לקוט"ש .
ד .כל צריכה מתחת להקצבה – תזוכה באותו מחיר.
שימו לב וחיסכו בחשמל.
בברכת בריאות
נטע דוידזון
בשם ועדת בנים
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עמ' 6

כפר הנופש
משבר הקורונה פגע קשות בכפר הנופש ,שהיה מבוסס ברובו על תיירות נכנסת וקבוצות
מאורגנות .תיירות זו הסתיימה כרגע ,ולא נראה שתתחדש בתקופה הקרובה ויחד עם זאת עם
סיום המשבר יהיה תהליך שימשך זמן רב עד לחזרה לנקודה שהיינו בה לפני המשבר.
בהתאם לכך ,אנו מתאימים את עצמנו למציאות החדשה ומחפשים אפיקים אל שוק התיירות
המקומית .במקביל נחפש יעדי פיתוח נוספים לטווח הבינוני.
למשבר זה יש השפעות במישרין ובעקיפין גם על תקציב קהילת הקיבוץ ,הן בהכנסה מעבודת
חברים והן באובדן רווחים .וגם מס' ענפים שנסמכו על פעילות כפר הנופש נפגעו מהמשבר.
כפר הנופש הינו אחראי על ענף המזון ,המספק לחברים מזון במחיר מסובסד הודות לכך
שהפעילות העסקית שלו רווחית.
במציאות הנוכחית אנו נאלצים להעלות את מחיר הארוחות ב ₪ 5-לארוחה ,שהמשמעות עליה
של  30%-20%לפריט במנה .זהו עדיין מחיר נמוך ממחיר השוק המשולם במקומות דומים.
לאור כך ,החליטה מזכירות הקיבוץ להעביר לתקציב החבר  ₪ 5ליום עבור ארוחת חבר
שחויבה בחדר האוכל.
רשם :מוני – מרכז משק

מיני פיץ
ברוב הוד והדר נפתח מגרש המיני פיץ במשאבי שדה .התקיים טכס בנוכחות ראש המועצה ערן
דורון שנשא דברים .השתתפו גם נציגים ממחלקת הנדסה של המועצה  ,חברים וילדים
ששיחקו וחנכו את המגרש.
דברי המזכיר אלי אלישע
ערב טוב לראש המועצה ערן דורון
לאונל מוריליו איציק בר מחלקת הנדסה רמת נגב ,ולכל מחלקת ההנדסה במועצה .
למשרד לפיתוח הנגב והגליל
קהילת משאבי שדה.
אני רוצה להודות לכל אלה שבזכותם נבנה המגרש .מועצה אזורית רמת נגב ,ומוני מונין
משאבי שדה .
בזכות כל אלה אנו עומדים כאן שמחים ונרגשים לחנוך את מגרש המיני פיץ.
אני תקווה שזו תהיה הסנונית הראשונה לפרויקטים נוספים לרווחת הקהילה
אנו לוטשים עיניים גם לעבר המגרש הצמוד מגרש הכדור רגל שיחזור להיות ירוק ושמיש..
כעת כל שנותר הוא שהפנסים שהותקנו ע"י יוסי ליבוביץ ותודות גם לו  ,ידלקו בערבים
וישמשו הן את הגדולים והן את הקטנים
שחקו בו בהנאה  ,מגרש זה נבנה לכם ובשבילכם.
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עמ' 7
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תודה לצוות הכולבו
רציתי להביע את תודתי
לכולבו ועובדיו בתקופת
הקורונה ,בכתבה זו
שפורסמה בשבועון "הזמן
הירוק" ב ,4.6.2020-מצאתי
ביטוי להרגשתי ולכן אני
מצרפת את הכתבה ורוצה
לציין שאני מזדהה עם
דבריו
תודה רבה
עדי בבאי

לסימונה כהן והמשפחה
משתתפים באבלכם
עם פטירתו של האב זיקרי יוסף ז"ל
שלא תדעו עוד צער
בית משאבי שדה

עמ' 8
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עמ' 9

חויה מטלטלת
לפני שבועים התחילו כאבי ראש לבני זה היה אחרי שהוא שהה זמן רב ליד המסכים ולא שתה
כנראה מספיק ,כך לפחות היתה ההנחה שלנו באותו הזמן .אמרנו לו תשתה מים תתנזר
מהמסכים קצת והכל יסתדר  ,ביום החום עלה ל 39 -פלוס ונשאר גבוה עוד יומים אז כבר
התחלתי להיות מודאגת  ...האם זאת קורונה  ,ודוקא הבן הזה באמת נזהר ושם מסכה  ,אבל
אולי בכל זאת הוא נדבק?!! בקיצור יום שישי בבוקר הבנתי שצריך יעוץ התקשרתי לשר"פ
והם לא נותנים המלצות לקורונה כתבתי לאחות שאמרה שאכן יש צורך בהפניה לבדיקת
קורונה אך חייבים הפניית רופא ופה יש בעיה – איפה יש רופא  2700* ,התקשרתי  ..פעיל רק
מארבע אחר הצהרים,
תור בירוחם -לא נותנים יעוץ בנושא קורונה ביום שישי לאורחים .אז מה עושים לכל
הרוחות!!!
לאחר שהאחות התייעצה טלפונית עם רופא המשפחה במשק סוכם שביום ראשון נצא לבדיקת
הקורונה.בנתיים אנחנו אמורים לא להסתובב (בידוד) .הורי נכנסו גם להסתגר.
אני מוכרחה לומר שבניגוד לימי קורונה העליזים שבהם כולם היו בסגר והיה בסך הכל ,לפחות
בשבילי ,זמן בכיף לקרוא ולעשות דברים שמזמן רציתי אך
לא היה זמן ,כאן בסגר הזה לא היה כיף וההרגשה שכולם
ממשיכים להסתובב ורק אנחנו בבית ואולי עוד נאלץ
להשאר זמן רב במקרה ש ..כל זה גרם לתחושה ממש
לא נעימה  ,ולמרות שחברה טובה הביאה אוכל  ,התחושה
להיות בסגר היתה ממש לא כיפית!!
במיוחד שיש את המחשבה מה יהיה אם הוא נדבק
בקורונה -יעשו עלינו תחקיר אפדיומלוגי וכל האנשים
שאני עובדת איתם ,וכן אני מודה עד עתה ממש לא שמתי
מסכה -זילזתי בסיכוי להדבק בקורונה ,אז הם יאלצו להכנס לבידוד ואם חס וחלילה יש
מישהו בסיכון שידבק כתוצאה מכך ...ובכלל ממש אבל ממש לא נעים להיות הראשונים
שהביאו את הקורונה למשק .גם מה יהיה עם מבחני הבגרות ? ומה יהיה עם מסיבת הסיום
של הבת?!!
בשבת הגיעו חברים לביקור שלצערנו לא יכולנו להפגש איתם בגלל הבידוד .ביום ראשון כל
המשפחה נשארה בבית כאשר הגיע ההפניה ואישור לבדיקה מקופת החולים יצאנו אני ובני,
שהבריא בנתיים ממחלתו לעשות את הבדיקה לקורונה שהיתה בשעה שתיים ושבסך הכל
נמשכה שתי דקות .הבעיה היתה שרק תוך  24שעות נקבל תשובה והמסיבה סיום של בית
הספר של הבת יום למחרתבבוקר  .כל הערב הסתכלנו באתר הכללית לראות את תוצאות
הבדיקה שאולי יגיעו מוקדם יותר ויאפשרו את היציאה למסיבה בבית ספר .אך ללא הועיל .
למחרת על הבוקר בשש כבר בדקתי אך עדיין אין תשובה ...ואז בשבע וחצי בבוקר הגיע
ההודעה שיש תשובה באתר .
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בחשש רב בדקתי את התשובה ואיזו שמחה והקלה -התשובה שלילית מיד כל הבית שמע זאת
ובשמחה עידכנתי את ההורים ואת המורה של ביתי
והבת יצאה בשמחה למסיבה ואנחנו נסענו לעבודה
ולשיגרה.
מאז אני עם מסיכה  ,לא רוצה להיות הראשונה עם
הקורונה במועצה ולא רוצה להכנס לסגר אז אם תראו
אותי עם מסיכה אל תתפלאו ,אני הבנתי שעדיף מסכה על
כל הבלבול מח שיכול להיות אם לא נזהר וזאת אפילו אם
מחלת הקורונה תעבור עלינו בקלילות.
לסיכום תודה לאורלי יפעת ואביבה במרפאה על העזרה עם ההפניה והאישורים ותודה לורד
על העזרה עם האוכל בבידוד הקצרצר שעברנו.
והרבה בריאות לכולם נגה פרסי

הקורונה שוב בכותרות ,עליה בכמות הנדבקים והחולים ואפילו שני חולים במועצה ועוד כמה
מבודדים .מזג האויר החם לצערנו לא משפיע לרעה על הקורונה החוגגת ,ובמשק שוב נסגרת
בריכת השחיה בחדר אוכל מרווחים את הישיבה .מה הלאה כנראה נדע בקרוב...
בינתיים הסתיימה שנת הלימודים ,זה היה קצת במפתיע אחרי שהבטיחו הארכה ,והסיום היה
שונה ,מסיבות הסיום התקיימו בכיתות ללא ההורים .פתיחת הקייטנה בחברת הילדים,
נפתחה במסלול של גלישה על המים .הקיץ הזה דורש יצירתיות וגמישות רבה מאד מכל
המערכות החינוך עם התוכניות לקיץ שמשתנות כל פעם לפי מגבלות הקורונה  .בהצלחה.
בחורשת סוקוליבקה הורידו עוד כמה אורנים שמתו במהלך השנה ומכינים את השטח
לשתילה של אלונים נוספים  .ההנחה שבתוך ארבע שנים כבר יהיה אפשר לשבת בצילם.
פליבק –חמישה שחקנים שעושים אימפרוביזציה הציגו סיפורים של חברים מזוויות שונות,
במועדון ,מרבית הסיפורים באופן לא מפתיע עסקו בקורונה .היה נחמד להיפגש שוב בצוותא.

שבת שלום ותשמרו על עצמכם משאבי שדה

