מבין משאבים◄2221

◄

כ"ד אדר א' תשע"ט◄  29פברואר 2019

חללית  /דני גזוז
אתמול בצהרים שכבתי במיטה
צלחת מעופפת במרפסת נחתה.
מתוכה יצא יצור חמוד
עם שני זוגות עיניים ואוזניים על עמוד .
האנטנות קלטו שתיהן
אחת אותי ,השניה ירדן.
בן עב"ם לא מהעולם הזה.
הוא היה סימפטי ,דיבר איתי אנגלית.
הזמין אותי לסנדוויץ' במזנון החללית.
לבסוף שאל בקול חלול,
האם את מעונינת לעשות סיבוב בחו"ל?
בואי נפליגה לכוכבים
אני קבעתי עם ההורים,
לא משנה ,תכנסי לחללית.
מעל הכוכבים ,מעל העננים היה עצום.
הייתי המומה ,היתה זו הפתעה מחוץ לתחום.
מסביב לשבתאי טבעת מקיפה
אך מקרוב ראינו שזו סתם כביסה תלויה.
ונוס התגלגל כמו כדור,
בסוף שביל…
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מה בעלון:
אירועי שנת ה/70-צוות
סיכום ,תודה

שנת ה70-

ופרידה  /ענת מאור

טיול קסום אל הגליל – ארץ פלגי מים
"שחמט ,כמו אהבה ,כמו מוזיקה ,יכול לגרום לכל
אחד להיות מאושר"  /אלעד אבלגון
הפנינג משפחות בשחמט
התרשמותי מענף הגד"ש /יפה שואר
מהנעשה בישובנו /משולם סיקרון ונגה פרסי

לציפי אלמוג והמשפחה
משתתפים באבלך
על מות אחותך
קלרה מוסקוביץ ז"ל
בית משאבי שדה

עמ' 2
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עמ' 3

אנו שמחים לבשר על תחילת אירועי שנת ה70-
למשאבי שדה !
לשם כך ,הוקם צוות שמתכנן ,מלווה ומתפעל את האירועים ..לאורך השנה ,נחגוג יחד את
החגים באופן חגיגי ומושקע ..ונסיים בנובמבר באירוע מיוחד של חג המשק !
הצוות כולל את ..רונית בן-טל ,פרידה ענבר ,מאיה זיו-לוברצקי ונאווה אשל.
המטרה העיקרית שלנו היא לשתף כמה שיותר את אנשי הקהילה באירועים ,בחגים

ובפעילויות השונות .הצלחת האירועים האלו תלויה אך ורק במוטיבציה
ובהשתתפות של כל אחד וכל אחת מכן !
במהלך השנה נחגוג יחד את החגים הבאים ( ובנוסף ..הפתעות לאורך השנה) !..
 – 22.3פורים \  – 19.4פסח \  – 9.5עצמאות \  – 22.5ל"ג בעומר \  – 9.6שבועות \ 29.9
– רה"ש \  – 13.10סוכות ובנובמבר – חג המשק !

*****
פסח  -השנה יש בכוונתנו לחגוג את סדר פסח  -ב טעם של פעם..
על לוח המודעות תלויה רשימת הרשמה למי שמעוניין להשתתף השנה בסדר פסח בקיבוץ.
אנא ,מהרו להירשם על מנת שנוכל להתארגן בהתאם.
השנה ,ירכז את החג עדו גולדסמן!
בנוסף ..התיבה שנמצאת על לוח המודעות  -היא המקום בו תוכלו להציע הצעות ורעיונות
שיש לכם בנושא חגיגות ה .70-אנחנו מבטיחות להתייחס לכל הצעה או רעיון 
תודה מיוחדת! לטלי בבאי היקרה ,שעיצבה עבורנו לוגו חדש וחגיגי – מתנה
לקיבוץ !

שתהיה לכולנו שנה חגיגית במיוחד !!
צוות חגיגות ה70 -
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סיכום ,תודה

ופרידה –

עמ' 4

מענת מאור

עם סיום תפקידי כמזכירת הקיבוץ ,לאחר  3שנים ,אני שמחה לעדכן על שהושג ביחד ,על
האתגרים להמשך ,מילות תודה ופרידה אישיות ,ואיחוליי לעתיד מוצלח.

א .מוקד הפעילות היה בתכנון ,פיצוח וקידום  2יעדים שנקבעו על ידי הקיבוץ;
 .1הסדר שיוך הבתים והמגרשים וטבלת האיזונים.
בעבודה מושקעת ומקצועית של המזכירות לאורך  3שנים ,בליווי עו"ד אחינועם
זליגמן ,קחבש הנוסח המשפטי; בעבודה מקצועית של ועדת תכנון ,הושלמה מפת
פרצלציית הצל ,ולכל משפחה מגרש; בפעולה טובה וקשר אישי יקר מפז עם החברים,
של צוות האיזונים; בהכנה מושכלת של ההנהלה הכלכלית את תקציב האיזונים;
במעורבות גבוהה של החברים באסיפות ובקלפי -הושלמה במלואה הכנת הסדר
הבתים והמגרשים ,שיתרום תרומתו הרבה לתחושת חברי הקיבוץ ובניהם .ההסדר
מוכן בשלמותו לאישור האסיפה והקלפי בהקדם!
(המועד הצפוי ליישום הוא  ,2021ולאורך של  5שנים ,או יותר ,וללא תלות בהחלטות
רמ"י).
 .2קליטת הבנים/ות -עיצוב המדיניות והלו"ז והרשמת  28משפחות לבנייה!
האתגר נזרע לפני  6 -7שנים ,עם החזרה של קבוצת בנים/ות למשאבי שדה ,ובחירתם
לראות בה בית! ועדות הקליטה דאז ,קיבלו פניהם והחלו לעבוד על הסדר הקליטה.
במהלך  3השנים האחרונות ,עמלנו וגיבשנו דרך שתענה הן על הבטחת צרכי החברים
הוותיקים ב  4היעדים ,והן במתן אפשרות להתחלת הבנייה של הבנים ,ומחויבות
מראש לקליטתם לחברות בסוף /2020ראשית  .2021ההצעה עברה ברוב מכובד בקלפי
( .)20.11.17ובמקביל ,נעשו ונמשכות הפעולות הנדרשות להתחלת הבנייה; השלמת
התב"ע (שהתעכבה רבות והאור בקצה המנהרה); פירוק הלול ,גיבוש ההסדרים
המשפטיים ,שיש לאשרם (הסדר קליטה לחברות במסלול "חבר חדש " והסכם בניה
עם בונים טרם חברות) ,והקמת נציגות בנים ,ושילובם בתפקידים .ולכן ,כדברי
הבנים ,עוד הדרך רב ,אך זו העת להצטרף להגשמת החזון והחלום .במקביל ,חשוב
להגביר עוד את המעורבות וההתרמות מהפוטנציאל של הבנים.

ב .הושם דגש מלא על ניהול החיים למתן תוכן ומענה לכל תחומי חיי
החברים/ות.
 .3טיפוח פעילות רצופה ואיכותית של וועדות הקיבוץ ,המופקדות על מענים לחברים;
א .לאוכלוסיית החברים הוותיקים -ו .בריאות ורווחה ,המרפאה ומופת -נותנים
מענים למופת
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ב.
ג.
ד.

.4

עמ' 5

לילדים/הורים -מערכות הגיל הרך ,הלא פורמלי ,משאבים והבשור -מתפקדות
טוב מאוד.
כלל הקיבוץ – נהנה מפעילות תרבותית פורייה ,ורוב ענפי השירות מיטיבים
בשירות.
וכך ,כל הועדות (בנוסף לעיל) סייעו לקיום רקמת חיים תוססת ובועטת של
הקיבוץ; מש"א ,ועדת חברים ,קליטה ,בנים ,רכב ,ביקורת ,הנהלה כלכלית ,תכנון,
צח"י ,העלון ,קלפי ,דיור ומחסנים ,פנסיה וקרן מילואים ,הנצחה ,בטיחות וכיבוי
אש ,נציגות הבנים.
המשך יישום  4היעדים; פנסיה ,צמצום פערי הדיור ,קרן חיים ,ב .סוציאלי.
בניצוח מנהלת הבנייה ,ההנהלה הכלכלית ,והנהלת החשבונות ,היעדים
מתקדמים ומפוקחים תקציבית .פנסיית המטרה תעמוד בשנת  2019על ;₪ 5,000
ההרחבות למקורות והגבעה (שלב א') הושלמו והיעד העיקרי עתה הוא הנחת אבן
הפינה לשכונה החדשה! .ועימו ההרחבה האחרונה לשאר בתי הגבעה ,ובניית 9
מבנים חדשים לחברים בשכונת הבנים; קרן החיים מתקדמת לפי התכנון ,וקרן
הביטוח הסיעודי נפתחה.

 .5יחסי חוץ; עם המועצה וגיוס כספים ,המגעים לקידום התב"ע ,החלטה
,1524רשם האגודות השיתופיות ,הייעוץ המשפטי ,התנועה הקיבוצית.
בכל אלה פעלנו באופן רציף והחלטי ,וזה סייע בגיבוש היעדים וההישגים של
הקיבוץ.
 .6ניהול תקציב מאוזן ,וחידוד המדיניות הנדרשת פני עתיד.
חמש השנים האחרונות מתאפיינות בירידה גדולה בהכנסות הקהילה ,בגלל
הפרישה מהעבודה ,ובגלל העלייה הגבוהה בהוצאות הסיעוד ,וכן הביטוח הלאומי,
הארנונה ,והוצאות עבודה .לשמחתנו ,על אף זאת ,תקציבי הקהילה היו כמעט
מאוזנים במלואם בשנים  2017ו  ,2018וזה הישג חשוב .עם זאת ,צריך למצות
יותר פרנסה ,ולהוסיף לתקציב השוטף ,כמענה לגידול בהוצאות .וזאת ,תוך המשך
ניהול תקציבי מבוקר.
 .7מענה לצרכים אישיים של חברים ואוזן קשבת למעוניינים/ות לא מעטים.
האדם ,כל חבר/ה היו נר לרגלינו ,במסגרת המגבלות .לעיתים זה הצריך סיוע,
ולעיתים הגנה על מעמד החבר/ה .לא הכל הסתייע .סליחה ,עם הנפגעים שלא
במתכוון.
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עמ' 6

 .8הפעלת ההיבט הדמוקרטי; סדירות בישיבות מזכירות ,האסיפות והקלפי.
הצלחנו לקיים ניהול טוב ותקין ,תוך קיום שקיפות ודיווח שוטף בעלון .עם זאת,
לא תמיד הנושאים מובאים להכרעה בזמן ,ע"פ ההחלטות .יש מעורבות גבוהה של
החברים בקלפי.
 .9קידום נושאים חברתיים – קהילתיים מגוונים.
א .הפעלת צוות קבוע של בנים עם צרכים מיוחדים (ע"פ התקנון שאושר); ב.
הצטרפות למסלקת האוצר (בשלבי ביצוע של צוות הפנסיה) ג .מתן אפשרות
לקליטת הורה סיעודי בבית החבר/ה (לאישור הקלפי) ד .מעורבות בחברה
הישראלית (בית ראשון במולדת; חיילים בודדים; פעילות התנדבות) .ה .הסדרה
עם מפוצלי הסטטוס החדשים (להשלמת ביצוע) .ו .שינוי בתקנון עבודה (להמשך
נושאים) .ו .הסדרת חוב פנסיה של מספר חברים (הושלם) .ז .הסדרת חוזי העבודה
עם המטפלים מחול (הושלם) .ח .הסדרה ועדכון שנות הוותק של החברים/ות
(הושלם) ט .דיון לעידוד גיוס לשירות משמעותי בצבא י .הקמת צוות לחגיגות
השבעים ,ובתוך כך ,לנראות הקיבוץ .שיהיה בהצלחה!!

ג .פעילויות שהתחלנו בהן ויימשכו הלאה (רציפות ניהולית והתחדשות).
 .10קבלת ההחלטה על שינוי סיווג הקיבוץ (כתנאי ליישום השיוכים והקליטה).
 .11ההליך החברתי עם רפי נשיא– קיום חוגים על דרכי ההתמודדות עם המתח
החברתי ואיזוני השליטה; פועל צוות דיון של מעצבי דעת קהל; וקידום הדיאלוג
הבינדורי לבניית קהילה משותפת ,מעתה פני העתיד ,עד קבלת הבנים לחברות
בעוד שנתיים.

 .12יישום החלטה  ,1524חלופת האגודה לקנית הקרקע-התיק חתום מ .2016
 .13השיוך היצרני  -לאחר החלטת האוצר ,לגבש את ההסדר ההולם ביותר.

 .14המשך המאמץ להכנת בתי מעבר לכל בן/ת המתכננים להגיע ()2019/20
 .15פני עתיד; פתיחת הדיון על שינוי אורחות החיים לקיבוץ ( ,2019לקראת .)2021
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עמ' 7

 .16טיפול ביעדים ונושאים שלא הצלחנו לקדם; א .הגדלת האמון והביטחון של חברי
הקיבוץ ובניו ,בעמידה בלו"ז ובמערכת ההחלטות .ב .הגדלת פוטנציאל
ההשתכרות ג .אכיפה של תקנון הבנייה .ד .מניעת סמים ואלכוהל ה .איכות
החיים ובעיית הכלבים .ו .שוויון מגדרי ז .הדרכה לענפי השירות והעזר ח.
הקמת מוקד מידע אלקטרוני להחלטות
מילים אישיות ותודה רבה
ראשית ,אני רוצה לומר תודה גדולה לשותפים בניווט הדרך; מזכירת קיבוץ היא לא פרש
בודד; ללא חברי המזכירות המסורים והפעילות הברוכה של רכזי וחברי הוועדות ,מנהלת
המשרד והתמחירנית כל זה לא היה באפשר!
שנית ,אני מסיימת את תפקידי בסיפוק רב ,לא רק מתחושת קידום יעדי הקיבוץ ,אלא גם
מהחברות; על מעשי מיעוט-נכפר ,אך תודה לרבים/ות שפירגנו בחום ,ביקרו בהוגנות ושיתפו
מאהבת הבית! .מאחלת שהקהילה כולה תמשיך להתגבש בהקדם לאחת; וותיקים ,חברים
ובנים ,שעוצמתם בשילוב ידים הדדי.
שמחתי מאוד להיות שותפה ,לפרק זמן מסוים ,בגאוות משאבי שדה בנגב! יש לכם בעד מה!
וכמובן איחולי הצלחה למזכיר הקיבוץ הבא!
ובאשר אלי ,התחלתי כבר בדרכי החדשה כנציגת ציבור בבית דין לעבודה כמגשרת ,ובכתיבת
ספר על ערכיי וחיי" .אני מוצאת בכך הנאה וברכה רבה".
אשמח להיפרד מהחברים/ות והבנים/ות באירוע הסיום ביום ד' הקרוב 6.3 ,ב.17:30-
מלווה אתכם באהבה ובאיחולים להצלחה רבה גם בהמשך הדרך!
ענת מאור – מזכירת הקיבוץ המסיימת.

"סֹוף זֶה ָּת ִמיד ַה ְת ָּחלָּ ה ֶשל ַמ ְשהּו אַ חֵ ר"

כולם מוזמנים לפרידה מענת מאור
(מזכירת הקיבוץ המסיימת)
ביום רביעי 6.3.19
במועדון ב17:30-
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עמ' 8

טיול קסום אל הגליל – ארץ פלגי מים
תוכנית הטיול
יום שישי 12/4
 7.00-9.00ארוחת בוקר
 – 9.00יציאה מהמלון
 10.00אתר החרמון ביקור ועליה ברכבל.
 11.30מפל סער
 12.30מסלול הליכה בניאס תחתון.
 14.30ארוחת צהריים קלה בשטח.
 15.30אגמון החולה.
 19.30ארוחת ערב שישי
 21.00שירה בציבור

יום שבת 13/4
 7.00-9.00ארוחת בוקר
 9.30עזיבה לאחר פינוי החדרים.
 10.00תל דן מסלול מודרך.
 12.00סיור בבריכות הדגים.
 13.00ארוחה במסעדת דג על הדן.
 14.30חזרה לקיבוץ

יום חמישי 11/4/2019
 7.00יציאה מהקיבוץ
 9.30ארוחת בוקר עצמאית בחניון שער הכרמל
 11.30בית הגליל – דומוס גלילאה –
 13.30ארוחת צהריים בשטח
 14.30נחל עיון ומפל התנור
 16.30מטולה – סיור בתים מספרים
 18.00הגעה למלון ארץ דפנה.
 19.30ארוחת ערב.
 21.00הרצאה מרתקת מפי צדלניק.

הטיול אינו כולל את העלויות הבאות.
תוספת אדם לבד בחדר ₪ 350
טיפים

נא להזדרז בהרשמה לטיול על גבי לוח המודעות על מנת שנוכל להתארגן

הצוות  :יהודית זכאי ,לאה שורק ,אלי אלישע

עמ' 9
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"שחמט ,כמו אהבה ,כמו מוזיקה ,יכול לגרום לכל
אחד להיות מאושר"

זיגברט טאראש

ציטוטים רבים מעין אלו ואחרים נכתבו ועוד ייכתבו על שחמט,
משחק המוחות שאדישות מעולם לא הצליחה להכות בו.
סיפורו של המסע שלנו בתחום השחמט ברמת הנגב מתחיל לפני כשנה לערך ,אז ישבתי
במשאבי שדה עם נאוה אשל חברתי הטובה ושיחקנו.
כמו רבים וטובים גם היא לא חשבה שתצליח לאגור סבלנות מספקת למשחק ,אך כמובן
התאהבה בין רגע ,כאילו היה זה האביר על הסוס הלבן שהגיע לשאת את ידה..
באשר אליי ,תושב אשלים ועובד סוציאלי במקצועי ,ימי השחמט שלי מסתכמים
בהשתתפות בחוג בכיתה ב' ובויתור על ביקורו בארץ של גארי קספרוב לטובת איסוף קרשים
לקראת ל"ג בעומר..
יחד ,החלטנו לחלוק את אהבת המשחק שלנו עם שחקנים נוספים במועצה ,וליצור חברויות
ואתגרים ספורטיביים סביב המשחק.
המסע הבא אותו בחרנו ,היה פניה לדרור הראל מנהל המתנ"ס ,פנייה אשר נענתה
בחיוב ובנכונות רבה ואני מודה לו מאד על כך .בהמשך לכך ,בעזרתם של צוות פאב 40
המעולה קיימנו אירוע חשיפה רב משתתפים ,אליו הגיעו גם ראש המועצה מר ערן דורון ובנו,
ועמם ההבנה כי הפוטנציאל וההתעניינות
במועצה גדולים מאוד.
לאור כל זאת ,ובהדרכתה של אילנה דוד -מנהלת
מועדון השחמט המפואר של ב"ש ולמעשה מלכת
השחמט של הדרום ,הוקמו חוג ילדים בהדרכתם
של יוסי דזחצר וג'ון קריבין המסור ,וכן מועדון
בוגרים באחריות שלי ושל נאווה -הלוחשת
לסוסים ,לרצים ,ואפילו למלך לעתים..
בנוסף ,אני מאוד שמח לציין כי הפרסום שערכנו ,הביא את הבשורה לידיעתו של Marco
 ,Ferranteמורה שחמט איטלקי ,בדרגת אמן המתגורר במדרשת בן-גוריון ,אדם מיוחד אשר
מטוב ליבו מגיע לעתים קרובות ומעביר שיעורים לחברי המועדון שלנו.
מכוח האנרציה והמוטיבציה הרבה של המשתתפים (הילדים והבוגרים) ,החלטנו
להכות בצריחי החובבנות ולפתוח קבוצות ליגה ,המשתתפות בליגה מקצוענית ומגיעות
להישגים מרשימים (קבוצת הבוגרים עתידה להעפיל ליגה כבר בשנתה הראשונה!!).
בהקשר הזה נציין כי את הקיבוץ מייצגים בגאווה ובמקצועיות ואדים דולגין ,דותן
בבאי ,וכאמור נאווה אשל.
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עמ' 10

לסיכום ,הנכם מוזמנים ומוזמנות להגיע מדי יום ג' ,בשעות  19:30-21:30למתנ"ס המועצה
ולהצטרף למועדון שלנו .כמו כן אנו ממשיכים לפעול ולהניע את כל הממלכה קדימה,
ונשמח לראותכם/ן בהפנינג שחמט שעתיד להתקיים ב 8/3בפאב  40בו נקיים טורניר נושא
פרסים ,ומשחק סימולטני וחגיגי של מרקו מול מספר יריבים במקביל.
חברים וחברות ,השחמט ברמת הנגב חי ,בועט ,ולא מסתפק בפט (תיקו) !
להתראות
אלעד אבלגון ,אשלים

קהילת השחמט ברמת הנגב מתפתחת וגדלה..
ואנחנו שמחים לקיים הפנינג משפחות נוסף !!

יום שישי  8.3.2019בפאב 40
 – 12:00התכנסות
 – 12:30סבב משחקים ראשון
 –13:15סבב משחקים שני
המשחקים יתקיימו בליווי של יוסי דזחצר וג'ון קריבין
ו ..אורח מיוחד MARCO FERRANTE -
שחמטאי בדרגת Fide Master
במהלך האירוע יתקיים מולו משחק סימולטני !

כולכם מוזמנים – נתראה בפאב ! 40
הכניסה חופשית !
לפרטים נוספים ניתן לפנות לנאווה אשל 050-7640015

במהלך האירוע ניתן יהיה להירשם לחוג שחמט ילדים המתקיים במועצה
ולמועדון שחמט למבוגרים

עמ' 11
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התרשמותי מענף הגד"ש:
הגד"ש התחיל בערך מיום הקמת הקיבוץ .לעומת איך שהיה בהתחלה ניתן לראות התקדמות
אדירה בגידולים ובעסקים מאז ועד היום.
ביום שלישי ( )23/1יצאנו חברי הנה"ח וצוות גד"ש לסיור בבית אריזה "גזר שליט" בחדרה,
בארגונו של יהודה אלקרט .שם סיירנו במתחם של בית האריזה ,לשם מועבר הגזר של הגד"ש
שלנו .בבית האריזה קיבלנו הסבר מעניין מאוד אודות התהליך של כיצד מגיע הגזר לבית
האריזה ועד אריזתו למשלוח .המקום היה מטופח להפליא ומושקע .הסיור וההדרכה היו
מאוד מעניינים ,מושקעים ומשכילים.
בנוסף ,בישיבת הנהלת גד"ש שהתקיים במשרד הגד"ש ,הייתי במשרד יפה ומטופח ,בסיור
והסבר בשדות וגם קטיף סלרי ואריזתו.
כל זה לא היה מתקיים ללא האדם המבצע מאחורי הארגון  -יהודה אלקרט ,שדאג לסיור
מעניין ומשכיל ,אוירה נעימה והרבה צחוקים .יהודה דאג להכל ,מרמת ההגעה למקום עד
לרמת הסיור המושקע והאוכל הטוב והטעים.
אז תודה רבה יהודה ,מי יתן ונרבה בסיורים שכאלו ואנשים כמוך.
בהוקרה,
יפה שואר

מזל טוב ואיחולים
לבת חן וענבר דיאמנט והמשפחה
להולדת הבת אחות לטליה
נכדה לאביבה פישר
בית משאבי שדה
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עמ' 12

אחרי יום מוזר של קור מקפיא ואוירה של חורף הגיע הגשם ששטף הכל וניקה את האויר
ואולי אפילו נזכה לעוד שיטפון אם רק ימשיך ככה.
החללית הישראלית יצאה לדרך לפנות בוקר ,משכימי קום וכאלו שעשו לילה לבן זכו לראות
את השיגור ,צעד ראשון שלנו בחלל .
נפגשנו במועדון לשיחה עם ד"ר גיל רופא המשפחה המתמחה אצלנו ,לגבי רפואה מונעת
וחשיבותה בשמירה על בריאותנו .
בבית של טובל'ה אם נרים את עינינו נראה טווס על הגג מעשה ידיו של נדב אבריאל.

שבת שלום ושבת חורפית לכל משאבי שדה

