
 
  

 

 

 תפילה / בצלאל אלוני

 

  הוא היושב לו אי שם במרומים

  הוא הרופא כל חולים

  לילדיםהוא הנותן רוב שמחה 

  הוא העושה משפטים

  הוא בשמיים והוא היחיד

  הוא הגדול הנורא

  הוא השומר עלינו מצרה

 

  אלוה, שמור נא עלינו כמו ילדים

  שמור נא ואל תעזוב

  תן לנו אור ושמחת נעורים

  תן לנו כוח עוד ועוד

  שמור נא עלינו כמו ילדים

  שמור נא ואל תעזוב

  תן לנו אור ושמחת נעורים

  לנו גם לאהוב תן

 

  מה כבר נותר לנו עוד בימים

  מה כבר נותר כל היום

  שמש תקווה והמון מבטים

  לילה ויום של חלום

  הוא בשמיים והוא היחיד

  הוא הגדול הנורא

  הוא השומר עלינו מצרה

 

 ...אלוה, שמור נא עלינו כמו ילדים
 

 

 2019 פברואר   1◄ טתשע" טבש כ"ו◄ 2219◄מבין משאבים
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 : מה בעלון

 ואלי אלישע משולחן המזכירות/ אביגיל גולדסמן

  ברמת נגב 2018מסכמים 

 משאבי שדה 2018סיכום 

 סטריקו "הבחירה למזכיר הקיבוץ"/ -תגובה לכתבה

 סיכום חודש ינואר/חברת הילדים והנעורים 

 ו בשבט/ בועז שומרון"דברים בטכס השתילה בט

 נעשה בישובנו/ משולם סיקרון ונגה פרסיהמ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חברים, תושבים וילדים,הורים, 

 הנכם מוזמנים לקבלת שבת 

והרמת כוסית בבית התינוקות המחודש 

 .13:00בשעה  היוםשתתקיים 

 נשמח לראותכם!

 חנוכת בית התינוקות
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 משולחן המזכירות
 
 סיימה ענת מאור את תפקידה כיו"ר קהילה לאחר 31.12.2018-ב 

 הקליטה ושיוך הדירות.שנים. ענת תמשיך חלקית עד סוף פברואר לקדם את תקנון  3

 אנו מודים לענת על העשייה בתקופה זו.

 

 מ"מ זמניים ובהיקף -ע"פ החלטת המזכירות מונו אלי אלישע ואביגיל גולדסמן כ

 מישרה חלקי עד שיימצא יו"ר קהילה.

את בקשתם ואז פורסם  הסירולתפקיד יו"ר קהילה שני חברים שהגישו מועמדותם 

 פנימית לחברים, על אפשרות הגשת מועמדות. וכמו כן הודעה ,מכרז חיצוני

 בימים אלו שוקד צוות האיתור על ראיונות עם מועמדים חיצוניים.

 

  תקנון שיוך הדירות ותקנון הקליטהנמשכים הדיונים בנושא  

 אישיים וציבוריים. אנו מטפלים בעניינים שוטפים –יל ויחד עם זאת ובמקב

 

 בברכת שבת שלום,      

 ביגילאלי וא      

 מ"מ יו"ר הקהילה.      

 

 

 בפעולה " משאבי שדה ת" קהיל

 בפעילות חוויתית ומגבשת !!! את יום המשפחה יםחוגג

 בדשא מול החדר אוכל 10:30-ב 9.2יום שבת 

 מיוחדת לכל הגילאים יחדיו. ODTפעילות 

 הרשמה מוקדמת פעילות זו מחייבת

 הרשמו בהקדם !!! חבל לפספס

 )ההרשמה על הלוח תרבות בחדר האוכל, 

 (אפשר לשלוח לרונית בווטסאפ      
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 ברמת נגב 2018מסכמים 
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 במשאבי שדה 2018סיכום 

  הטרייה תלמשתחרר       

  ,שפירא בן חייםיובל 

 עם שחרורך מצה"ל 

 בהצלחה באזרחות

 והשתלבות נעימה בקיבוץ

 משאבי שדהבית         

 התחלה חדשה

זה הוא הזמן זה היום זה 

  הרגע

החופש קורא לי מכל 

  הכבישים

  זה הזמן זה היום זה הרגע

החופש קורא לי לצאת 

 ... לחיים חדשים

 גלעדיעקב                         



 6עמ'                                                                 9201 פברואר 1,  טתשע" טבש כ"ו,   9122מבין משאבים מס' 

 

 "הבחירה למזכיר הקיבוץ".-תגובה לכתבה

 שלום דן, 

 זה שוב אני סטריקו,

 

 דן יקר,

 ,"הבחירה למזכיר הקיבוץ". נושא בו אנו חלוקים 2218ברצוני להתייחס לכתיבתך בעלון מס' 

 כמו גם בכמה נושאים.

 במאמרך אתה כותב בלשון "רבים" כמו למשל "לסגור פיות מלעיזים". 

 דוגמא נוספת: "הפיות ממשיכים בהפצת "פייק ניוז". מי אלה "הרבים" ? 

 –והנך ממשיך בכתיבתך..."המבצעים סיכול ממוקד" למועמדותו של המזכיר )סיכול ממוקד 

 לא הגזמת בתיאור(..נוסח צבאי לחיסול מחבל 

 ת בי באופן אישי. כתיבתך פוגע

 אני מבין את ההתגייסות שלך למען חבר.

האם לא היה נכון יותר להציע לו להתקרב שוב לקהילה ולקהילה אליו, לרכז חג )דוגמא חג 

 להיות חבר מזכירות ולפגוש אותו באסיפות. (.70-ה

 אולי הקבלה היתה אחרת. 

 מה דעתך ??

 סטריקו        

 נ.ב.

 דיעת כזב.י -"פייק ניוז" בעברית 

 

 

 ג' -תלתון א' 

 
  -הורים וילדים יקרים שלום לכולם

 חברות. -חודש ינואר היה בסימן חודש השפה העברית, חג ט"ו בשבט ו"ערך לדרך"

עברית ציינו בחידון היתולי שבו הילדים הכירו מושגים חדשים וישנים האת חודש השפה 

 בשפה העברית. 

 פעילויות:ט"ו בשבט ציינו במספר חג האת 

 יצרנו ראשי דשא מגניבים ) נא לא לשכוח להשקותם...( -יצירה

 אפינו עציץ קאפקייקס תפוז ובתוכו שתיל כדור שוקולד. -היאפי

בשישי שתלנו אמנון ותמר בכדי חרס שקישטנו וערכנו קבלת חג עם ברכות לאילנות והרמת 

 ו'. -כוסית משותפת עם ד'

נו לבין הנעורים. ניקינו, גרפנו וסידרנו את נים בשטח ביום החג עצמו, נטענו שיחי -ובשני

 השטח והחצר מחוץ לתלתונים. 
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בנושא חברות עסקנו במושג חברות ואלו הם חבריי, פירטנו את  "ערך לדרך"בפעילויות 

 מאפייני מי הוא החבר? ואת חשיבות החברים בחיינו. 

 

ו ממטעמי האפייה פעילויות יצירה בנושא חורף, אפינו ואכלנ רכנובנוסף, ע

ולקראת סוף החודש התחלנו ,שלנו, חגגנו יום הולדת לאליה אבידן 

 בהכנות לקראת יום המשפחה שיחול בתחילת חודש פברואר הקרוב. 

בחודש פברואר נעסוק בנושאי יום המשפחה, חג האהבה הבינלאומי 

 שיתוף פעולה. -"ערך לדרך" -ובנושא החודש

 

פרויקט עבודה ותחזוק הבוסתן בהדרכתה של  -רויקט הבוסתןבחודש זה נתחיל את פ,בנוסף 

לכלל ילדי  גרציאלה אופק. הפרויקט יתקיים בימי שישי בקבוצות קטנות )קבועות מראש( 

 ו' במשותף. -א'

 

 לכל שאלה ופרטים נוספים ניתן לפנות אלינו.

 מאחלות חודש פברואר פורה ומהנה.

 עינב וניצן. ,בברכה 

 

 
 

 ואחים יקרים!ילדים הורים 

 של חברת הילדים, 2019הנכם מוזמנים לאירוע יום המשפחה 

 באסם. 17:00בשעה  5/2 -שיערך ביום שלישי הקרוב ה

 בתוכנית:                                                     

 *בית קפה בהפעלת הילדים.

 *פעילות יצירה שתשאיר לכם מזכרת נעימה.

 הופעות וברכות.*מסכת 

 

 בילוי משפחתי מהנה -מובטח

 .המדריכים צוות - נתראה 
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 ו -תלתון ד
 

 הורים יקרים,

 חודש ינואר הסתיים והנה סיכום של הדברים העיקריים בהם עסקנו.

 

 "קבלת השונה":-*פעילות ערכית

כלשהי מוגבלות פיזית משימת הילדים התנסו באפיה ובמשחקים כאשר כל אחד מהם קיבל 

 אותה.והיה צריך לצלוח 

 צפינו בסרט "בחזית הכיתה" ולמדנו על מחלת הטורט.

למדנו את השיר "שווים" של רן דנקר ועילי בוטנר, בשפת הסימנים, אותו נציג באירוע יום 

 ולסיכום הערך צפינו בסרט "פלא". המשפחה בחודש הבא.

 בחודש הבא נעסוק בערך החברות.

 

ערכנו את התחרות "מלך האיות" בה התבקשו הילדים  רית,חודש השפה העב במסגרת*

 לאיית מילים ללא טעויות.

 -*חג ט"ו בשבט

קישטנו עציצים ושתלנו בהם את  בשבוע שלפני החג, הכנו עץ אכיל מעוגה וכדורי שוקולד,

צבענו אדניות ושתלנו בהם פרחים , ניקינו את החצר ושתלנו גינה  הפרח אמנון ותמר.

 ג' בהדרכה של צוות הנוי, אותה נתחזק במהלך השנה.-תלתון א' משותפת יחד עם

 

 -*שיחות הורים

 שיחות ההורים התקיימו כמתוכנן בהצלחה רבה, דיברנו על הילדים ועל הנעשה בתלתון.

 תודה רבה לכם על שיתוף הפעולה ועל הנכונות להגיע.

 

 -*פעילויות השגרה

חוץ, זמן חופשי וניקיונות התקיימו כמתוכנן משחקי חברה,משחקי  פעילויות האפייה,יצירה,

 בכיף ובהנאה רבה!

 בברכת חודש טוב ומוצלח,

  נעמה וגיא.

 
 
 
 
 
 
 
 



 9עמ'                                                                 9201 פברואר 1,  טתשע" טבש כ"ו,   9122מבין משאבים מס' 

 

 משאבי שדה: םבנעורי סיכום

החודש הייתה פעילות מגוונת מאוד עם המדריכים המהממים אמיתי  -ו' -קבוצת ד' 

בשבט בעקבות העצים של הקיבוץ, דיברנו  ותמר, מערב אליפות ישראל בדקה ועד פעולת ט''ו

 על ערכים כמו עזרה לזולת כבוד וביקורת בונה.

 

עשינו משחק משימות מטורף בקיבוץ עם הרבה תמונות יפות  -קבוצת ז' ח' בתנועה  �

ומצחיקות, ציינו את ט''ו בשבט בפעולה על מהי קיימות וזרענו זרעי פרחים בכל מיני 

 ב קיץ נגד חורף ועוד!מקומות בקיבוץ, עשינו ער

בערב מהמם בהובלת החניכים, יצאנו עם שכבת  ציינו את הנוביגוד -ינואר בנעורים  

ח' לאכול בטללים, המשכנו לתכנן את דוכן ההתרמה עם שכבת המצווה והכנו דברים 

לקראתו, דיברנו בקפה דילמה על השפעת המדיה על חיינו, יצאנו עם שכבת ח' לסיור בכל 

 המועצה בעקבות יזמים חברתיים ששינו את הקהילות שלהם.

יפית ביחד,  התחלנו במפגשי הכנה לצה''ל יהכנו ארוחת ערב כ -רים בנעורים הבוג 

 בנושא צבא העם וצבא שכיר,שנת שירות , התקיים  ערב "אל תפיל את המיליון"

 מחזור.הושכבת יב' עובדים במרץ לקראת חג 

מצווה יצאו לשבת ביישוב דתי והתארחו במרחב עם כחלק ממשימות השנת בר ילדי 

 עם הזהות היהודית.מצווה והכרה הבר 

יב' לבתרונות רוחמה שאליו יצאו מספר ילדים  -התקיים טיול חורף לשכבות ט'

 נהנו מאוד.שמהנעורים 
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 ו בשבט"בט)מרכז הנוי( דברים שנשא בועז שומרון   

 

 במקרה חירום הדורש הצלת חיים

  1-700-700-752ולשר"פ  101יש להתקשר למד"א 

, 9, מבלי לחייג 8123או  8120בחיוג מטלפון נייח מבתי הקיבוץ בלבד, יש לחייג 

 שר"פ, יזניקו את מי שנחוץ מהקיבוץ ומחוצה לו להגשת עזרה.מד"א ו ולהמתין למענה.

  הנכם מתבקשים להוסיף לרשימת המועדפים בניידים שלכם את המספר מד"א

 על מנת שיהיה נגיש במיידי. 1-700-700-752ואת המספר של השר"פ   101

 

  במקרה שאיננו חירום, יש להתקשר לשר"פ בלבד )להזכירכם, יש להתקשר

 לשר"פ  גם בהיותכם מחוץ לקיבוץ במקרה חירום ובמקרה שאינו מצב חירום(.
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ויצאו נופי הבשור  משאבים וספר ה יתבב המחצית תעודות אתמול את לו קיבהילדים 

 !!בהמשךבהצלחה  התכונן לקראת המחצית השניה. ש ל"לסופ

 

  ים,קאר-בקלאבו ניצאלאחר מכן  .האוכל -לנטיעות סביב  חדר  התכנסנו עם רבט"ו  בשבט ב

)ליד פיקניק באזור הלימנים ים ליים וכמובן גם ברגליאופנ,קלנועיות   ,טרקטור עם עגלה

היה מזג  .יצירה לט"ו בשבטפינות השתתפנו ב ,יד המלךככובדנו  שם הגשר בכניסה למשק(

 ממש כמו פעם.. ואוירה מעולה. אויר נעים

 

 מופתועדון מ

לשירה הצטרף גם . ט"ו בשבטלשיר ביחד עם מרסלו  וסטריקו  שירי   נוהוזמ דור ותיק חברי 

 אחיה של יולנד שהגיע מצרפת

 אדם-גנטיקה של בנישל מעבדה ב תוצאות מחקרים  על  סיפר )אבא של דשה( דים  דולגין או

 . שבה הוא עובד

שרו ששני זמרי אופרה  עם אטרון צלילים של  ג'ניהיתמומנגינות  צועניות  נהנינו מערב של 

 .שירים בשפות שונות

מסעה לבוליביה על  סיפרה מועצה( מטעם השלנו עובדת הסוציאלית ה)תמר  גובזנסקי  

   .קבוצת מחקר על העצים בג'ונגלוטיולה עם 

. 

המפעלים  התרשמו מהעוצמה של ואזור הערבה  ים המלחמפעלי טיול לחברים שיצאו ל

  .מהנופיםו

 

לשעבר שהוקם בבית ילדים  מוזיאון מיוחד בביקרנו לקיבוץ  צאלים  השבוע ותיקים  טיולב

את  על מדליות רקעובו שחד מחברי הקיבוץ הורים של אלהיה ש מפעל מציג את תוצרישו

 היה מרגש ומעניין. .וריה של המדינהטההיס

 

לפני שיפלו על  היבשים  אורןה עציאת ורידים מ  אנשי הנוי–סוקוליבקה  משתנה חורשת 

 .מישהו

    

 (בעיצומוהיה לא ) לפני שבועיםכבר הסתיים השיפוץ  התינוקות בית ב מהעלון הקודם,תיקון 

 כולם מוזמנים המחודשת ותערך מסיבה לפתיחתבצהרים והיום 

 ושיהיה טוב לכל בית משאבי שדה שבת שלום       


