
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הנכם מוזמנים להצגת חג המחזור של כיתת אילן 

  20:45 -ב ליד האסם התכנסותהיום ערך ישת

 21:00-ב ת ההצגהליתח

  ◄ 2228◄מבין משאבים

 ◄ תשע"ט תמוז 'ט

 2019 יליו 12   
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 מה בעלון:

 / סטריקו שורקראיון קצרצר-כיתת אילן

 תת מרווה/ אלי אלישעיברכות לכ

 נטליה אלמוגוה יקרים/ וילדי בר מצ

 נדב מדריך הנעוריםוה/ ומצהבר ילדי  תודה לכם

 / שי אסא והילה ענברמכתב להורי הגיל הרך

 / לולו טלמור2019 -1רבעון –רכב 
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 70-חגיגות ההפינה של 

 שמחים ומתרגשים להכריז על אירועי השיא של חגיגות השבעים.

והעצמה של הקהילה בחגים ובאירועים במהלך כל השנה מורגשת תכונה רבה 

 השונים בקיבוץ עם דגש על חגיגות השבעים.

 אנו עומדים בפני שיאי האירועים:

,  נתכנס כולנו למופע ענק שיכלול את כל הקהילה 2019 בעשרים בספטמבר

 בקיבוץ. 

 המופע יורכב מכלל האוכלוסיה עם חלוקה לקבוצות לפי עשורים.  

על מנת שהמופע יצליח אנחנו מבקשים ומצפים מכולם להירתם, להאמין , להשתתף 

 ולהנות. 

 "ברור", "מתי חזרות?", "איפה נרשמים?", "מגניב", "אשששששש", "יאללללה"

  

  -תחרות הברכה 

 במעמד זה רוצים להשיק את תחרות הברכה המצולמת.

מזמינים את כולם לצלם סרטון ברכה. מחפשים את הברכה הכי יפה והכי מקורית 

 למשאבי שדה לרגל החגיגות. 

הברכות המקוריות ביותר ישולבו במופע הגדול, וייצגו את משאבי שדה בפסטיבל 

 "ברכות הקיבוץ" העולמי.

 ( tarbut@.gmail.comkms –)ברכות לשלוח למייל 

 

בין המופע שיתקיים בעשרים בספטמבר,  לבין נעילת החגיגות בנובמבר, נקיים 

 מספר פעילויות נוספות כגון שיפוץ אתר בקיבוץ,  תערוכות וטיול. 

 

 בברכת שבעים שמח,

 .צוות החג

 

mailto:kmstarbut@.gmail.com
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 ראיון קצרצר-כיתת אילן

החזרות של כיתת אילן לחג המחזור. שני פנסים על הגג של האסם  את הלכתי לדשא לראות

לכיוון הבמה, ספה גדולה ושלושה כיסאות. הנערים על הבמה מסתובבים מדברים , צוחקים . 

 .פטפוטיםאין לי מושג האם זה שייך להצגה או סתם 

ביצוע  כתיבה שנונה, אותי  מהכיסא לדשא. גלגלראיתי ושמעתי פשוט שלהפתעתי הרבה, מה 

שווה!! כניסה חינם מקומות לא מסומנים  -מעולה, צריך לבוא ולראות. הערב יום שישי

  וכיבוד כיד התקציב.

 

הנערים. בכללי כולם מרגישים נהדר כל אחד מבהפסקה על אבטיח קר ישבתי ושוחחתי עם 

 לא ממש שיתפו פעולה. ,למרות שקיבלו הדרכה מעולה ,וטוב להם בקיבוץ. בנעורים

 

עבדה בגיל הרך  .לגדל ילדיםזה מקום נהדר סה רדין: טוב לי בקיבוץ , זו חממה מלטפת אלי

ובעתיד רוצה ללמוד משהו שקשור לטיפול בילדים ובמבוגרים. בשבילה המשפחה זו תפארת 

 מדינת ישראל.

 

שיר פולישוק: לשיר רומן ממושך עם משאבי שדה מגיל שנה ועד עכשיו הוא בקיבוץ עם 

חדר במשק. הוריו  שיש לויבוץ בארי לשנה. שיר הוא מה שנקרא  "ילד חוץ"  עזיבה אחת לק

-כמו הוריולשם הוא נוסע בקורקינט חשמלי. האם ילמד רפואה או הנדסה  ,גרים בטללים

 ימים יגידו.

 

שותפה לכל פעילויות עם  הוהייתוטוב לה במשק. עבדה בגנים  מצויןלעד צמח: מרגישה 

למדה במגמת אופנה לתפור ולתכנן בגדים, בעבודת הגמר  ,הילדים. בבית ספר נופי הבשור

 !!שימו לב לבגדים שלה אז, ראיתי ומצא מאד חן בעיני. אוברולשלה היא תפרה סוג של 

 

ופי קצת ביישנית. בנלמרות שהיא אורן זיו: מרגישה בסדר, היתה מדריכה פעילה בזוגונים, 

 נבהלתי וברגע זה לא היה לי יותר מה לשאול. .וביולוגיהכימיה  ות הבשור למדה במגמ

 

את זה יותר מידי  ותיקחמושלמת מכל הבחינות, ואל  ההייתניצן אשל: הילדות שלי בקיבוץ 

אין מערכת מושלמת וצריך –אבל בנופי הבשור לא למדתי כלום. לגבי המשק  ,ברצינות

 וטעיה עד שנמצא את הדרך המתאימה. ןדרך של ניסיוהמשיך בל

 

מציע לקיבוץ.  חזק  ומחובר , מרגיש טוב מאדבידסיגריה העם אלי נדב זרזינסקי: נדב בא 

, אוהב מוזיקה ולמד בבשור שלא משאירים מקום לשחותחוגים רבים ה את  להפחית

 גאוגרפיה ומטראולגיה.
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נוסע  היהואף פונג, -טניס, פינג :, מחובר לספורט המחבטים מצויןאמיתי סטיב: מרגיש 

-באילת מבקר את אביו מעביר את זמנו בין אילת  למשאבי שדה, .לבאר שבע לחוג טניס

היה חוזר קיבוץ ה היה שמח אם בחגים במשק עזר בהגברה וביולוגיה,אדגר,. למד כימיה 

  .להיות יותר שיתופי

 

בר בתחילה הראה לי בנייד את ליעד סטיב: נער מיוחד במינו בבשור למד במגמת אומנות, כ

מפרשי גלשן ציורים מתוך תמונות שצילם  גבי  הוא צייר על מהמהמת.ה עבודת הגמר שלו

 נוסף לזאת עשה גם כמה פסלונים קטנים עם רעיונות מקורים מאד. ,בעולם ובטיולי

 

. החשיכה להכין את ההקרנה של הסרטוניםגילי בן טל בא והנה נגמרה  כמעטזהו ההפסקה 

 והבמאי של ההצגה רון, המדריך הקודם של הנעורים קורא להם להתארגן. ירדה על הבמה. 

 בכל מקרה בהצלחה  לכל הנערים בכל אשר ילכו ולהתראות בהצגה

 סטריקו שורק

 

 

 ברכות לכתת מרווה
  –לבני המצווה הנפלאים 

 להורים המאושרים, לסבים הגאים ולכל בית משאבי שדה .

 אנו חוגגים היום את בר המצווה שלכם ושמחים יחד איתכם.

 אני רוצה לאחל מזל טוב ל:

 אורי , מאי, אלה, נעמי, מישה, אלירן, נועם.

 קשתי מאלה שכן מכירים לתאר אתכם בכמה מילים..יאני אישית לא מכיר אתכם ולכן ב

ה  ובוודאי שההורים שלכם שמכירים אתכם מצויין גאים בכם ואשריהם התמלאתי גאוו

 שזכו לילדים טובים ומוכשרים שכאלה.

את ילדה פעילה מאוד , מנהיגה, משקיעה מאוד בכל מה שאת עושה, בריקודים ,בבית  אורי

 הספר ובפעילויות שאת לוקחת חלק בהם.

 ת , שרה וגם יודעת לרקוד. את ילדה  אחראית ובעלת כישרונות רבים  , מנגנ מאי 

את יודעת להיות חברה טובה ומאוד אכפתית, המרחק לא מונע ממך לרצות ולהיות  אלה

 חלק מהקהילה בקיבוץ למרות הקושי שבדבר.

עלייך נאמרו הרבה  דברים טובים מאוד. חברותית ומזמינה,ושאת מאוד כשרונית גם  נעמי

 במשחק וגם בריקוד. 

ותי , בכל מקום רוכש חברים ואתה אחד שרוצים להיות לידו, אתה ילד מאוד חבר מישה

 ובנוסף לכל זאת  גם ספורטאי מצטיין.

 . אתה אחד שאוהב לעזור, מאוד נעים וטוב. ויש לך כישרון מיוחד בציור.אלירן
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תמיד תגיד מה שאתה חושב , בעל כישרונות רבים ובמיוחד יודע  ,אתה מאוד אחראי נועם

 לגלף.

 אחלים לכם המשך מוצלח בכל דרך שתבחרו . אנו מקווים ומ

אתם יוצאים עכשיו מהילדות לבגרות , תמשיכו להיות ילדים שמחים ושתדעו ,החברה כבר 

 רואה בכם ילדים גדולים אחראים ורציניים. 

 אנו מאחלים לכם רק בריאות , הצלחה בלימודים  ובחברה . 

 ייהנו מכם.  אתם הניצן שכעת ניפתח ורוצה לאחל לכם שכל הסובבים

 למשפחות אני מאחל הנאה רבה מהילדים המקסימים שלכם. 

 באהבה,

 מכל בית משאבי שדה

 אלי אלישע מזכיר הקהילה

 

 

 ה יקריםוילדי בר מצו

 ערב טוב

 ערב מיוחד ומרגש לפנינו.

 .עבורכם, עבור המשפחות וצוות החינוך

 כיתת מרווה

 בצבע אחר...כיתה שכזאת, קצת מבולבלת, קצת מחולקת, כל אחד 

 ככה נכנסתם לנעורים לפני שנה...

 בחור יחיד ומיוחד. -נדב -אז הגיע הדבק ואז,

עם המון אהבה וסבלנות, הכיר כל אחד ואחת מכם,  על שלל גווניכם השונים והצליח ליצור 

 יחד אתכם קבוצה!

 

קבוצה שבוחרת לעבור תהליך ביחד, וזה ניכר במיוחד בתקופה האחרונה סביב חג הבר 

ידעתם לאסוף את עצמכם גם כשלפעמים היה קשה, לחזור לתלם ולהוציא מעצמכם , מצווה

עברתם יחדיו משימות וחוויות רבות שילוו אתכם עוד שנים, בעתיד, בכך  את המיטב.

 המשכתם מסורת קיבוצית חשובה.

כולי תקווה שבסיום שנה זו אתם חשים מלאי גאווה בתרומתכם, ושעוד תוסיפו לתרום 

 תכם ולהתפתח לבוגרים יצרניים, עצמאיים, חברתיים וחופשיים.לסביב

 אוהבת אתכם מלא נטליה 

 תודותו

 בהזדמנות רוצה לומר תודה מכל הלב למספר אנשי שבלעדיהם הערב לא היה נראה אותו דבר

 בראש ובראשונה לחניכים, שבחרו להשתתף ולהיות חלק מהתהליך.

 להורים על השותפות והאמון
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 מדריך שנת בר מצווה –רוני מפיקה, נדב  –הנעורים לצוות 

 הבמאים הסבלניים המקסימים שלנו. –עינת ויובל 

 אשת חינוך, כוריאוגרפית, שחקנית, ועל הליווי בכלל –נעמה 

 צילום -גילי 

 רונית תפאורה

 נטליה אלמוג

 

  והומצהילדי בר  תודה לכם

 תודה לכל מי שעזר לערב הזה לקרות.

שאיתי בקשר לפעמים יומיומי ומאפשרים לי להדריך ותומכים בי בהדרכת תודה להורים 

 הילדים, בלעדי התמיכה שלכם השנה לא הייתה מצליחה להיות מה שהייתה.

 לרוני המדריכה שעשתה איתי הכל ותמכה ותמיד הגדילה ראש

ושית תודה גדולה לעינת ויובל שהובילו את התהליך בצורה הכי מקצועית, חינוכית נעימה ואנ

 שיש. 

 נעמה שליוותה ויצרה עם החניכים את המופע והייתה דמות חשובה מאוד בתהליך

 לרונית על התפאורה היפה וגילי על העזרה

שי ניקו נועה עמית ועומר, שרצו לעזור לחברים שלהם שיהיה להם מופע  -לצוות הבמה 

 מכובד ומרשים

 

 ועכשיו התודה הארוכה, לחניכים שלי.

ובים. אני לא יודע איך לסכם את השנה שלי אתכן. זאת הייתה שנה מאוד שכבת מצוות האה

מיוחדת ומאתגרת שמסתכמת בערב הזה, תהליך יצירה משותפת שלכם, יצירה שהייתה 

במובנים מסויימים השנה כולה בקטן. כמה צדדים זה הבליט בכם, יפים וקשים, מצחיקים 

 ופחות, של מתח ועצבים, ואהבה מורכבת ושותפות.

 זה אתגר אותי מאוד בתור מדריך ואני דוקא רוצה להודות לכם, באמת באמת דווקא על זה.

 אני רוצה להודות לכל אחד ואחת

 אורי שלימדת אותי על להרגיש בעוצמה מאוד גבוה, שאכפת לך כ''כ ממה שקורה

 נעמי על שמחת חיים היפה והפשוטה והקלילות 

 אלה על האומץ שלך להתמודד עם אתגרים

על ההומור, היכולת להשטות בכל מצב גם כשלאף אחד אחר זה לא נראה הזמן, האופי  מאי

 החזק שלך

 אלירן על הרעיונות שלך, טוב הלב, הרצון שלאחרים יהיה טוב, על לרצות להשתנות

נועם שלימד אותי שאין סוף למה שאפשר לגלות על בנאדם, וכמה הפתעות נעימות אפשר 

 לעזורלקבל ממנו, ההומור, הרצון 

 ומישה שלימד אותי על להיות מי שאתה ולא לפחד להגיד בלי לחשוב על מה אחרים יגידו
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ראיתי אתכם השנה, הופכים מחבורה של ילדים שלא מבינה מה הם עושים ביחד, לחבורה  

שעדיין לא תמיד מבינה. אבל עם הרבה הרבה יותר. אני מאמין שאתם חבורה שמבינה יותר 

הכח של קבוצה בכלל ולברוא מציאות בפרט, על חברויות לא קלות,  על אחד על השניה, על

שלא פשוט זורמות, אבל שיש להן מטרה, על לעשות פרויקטים ולהגשים יוזמות, על להיות 

 חלק מקהילת משאבי שדה.

וזו מטרת השנה בעיניי, שנת עלייה למצוות, שנה של התבגרות, של להבין שדברים הם  

מורכבים, במיוחד שמנסים להשפיע על המציאות ואכן השפעתם. שנה של לקיחת אחריות, 

 על עצמכם ועל ילדים אחרים.

אני מצפה מכם אחרי השנה הזאת להמשיך בדרך שצעדנו בה יחד, על אף הקושי ובגלל 

היפים שהולידה, דרך הקבוצה, דרך שהיא להוביל את חברה הנעורים, ושל פשוט  הדברים

 שלנו. וההכרותלהיות בני אדם טובים יותר. דרך של להעמיק את השותפות שלנו 

אוהב את כולם, שלא יהיה לכם ספק, אפילו שלפעמים קשה לראות, תמיד בשבילכם לכל 

 ד אלמד מכם הרבה, תודה!בעיה, עצה, אוזן קשבת וכתף תומכת. למדתי ועו

 נדב מדריך הנעורים

 

 

 

 ברכות והרבה מזל טובשפע 

 לויקטור והלנה דיומין וכל המשפחה

 להולדת הנכדה,

 לאייר )סווטה( ועמנואלבת 

 בית משאבי שדה
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 מכתב להורי הגיל הרך

  ,להורים שלום

בתינוקות ופעוטות שהוריהם בתקופה האחרונה אנחנו נחשפים יותר ויותר למקרי התעללות 

  הכניסו אותם למסגרות חינוכיות.

אתמול יצאו הורים בכל המדינה למחות על אוזלת ידה וחוסר מעורבותה של המדינה 

 .במסגרות החינוך לתינוקות ופעוטות וגם אנחנו לא יכולים להישאר אדישים למתרחש

 

  ביטחון. כהורים, המקרים הללו מעלים תחושות מטלטלות, חששות וחוסר

 חשוב לנו להגיד שאנחנו כאימהות וכמנהלות המערכת של הילדים שלכם, אנחנו אתכם.

 .אתכם ועם הצוות החינוכי שלנו

 

הגדרנו שאחת המטרות החשובות ביותר היא להיות בשיפור מתמיד   בתחילת דרכנו בניהול

ראות את הילד, עם כל ילד וילד. לדעת ל  המחנכות  בכל הנוגע לאיכות הקשר שמתפתח בין

הרגשי והפיזי. לאפשר לו חוויות  -להיות רגיש לצרכים שלו לתת לו את המענה הטוב ביותר 

 .חיוביות, מעצימות ומחבקות

 

אנחנו מאמינות ויודעות שעל מנת שהצוות יוכל לתת מענה שכזה לילדים הוא צריך לחוות 

מה האישית השוטפת. קשר כזה בעצמו. אנחנו דואגות ושואפות ללוות כל איש צוות בר

להדריך , למקצע, לאפשר לפרוק, להכיל, לתת מענה לצרכים, להגדיר מטרות ויעדים להיות 

איתם בקושי וכמובן לשמוח ולחגוג הצלחות. בוועדת החינוך אף הוחלט שתתקיים חשיבה על 

שיפור וייעול תהליך הליווי של הצוותים על ידי מעורבות הוועדה החל משנת הלימודים 

 .ובההקר

 

בתהליך קבלת עובדת , כל אשת צוות חדשה עוברת תהליך של סינון קפדני שכולל הצגת 

  .המלצות ותקופת ניסיון בעבודה ,אישורים להיעדר רישום פלילי, הצהרת בריאות

אישי וצוותי שכולל גם השתלמויות אחרי שעות   מקבלות ליווי והדרכה  נשות הצוות

 .העבודה

 

על כל יום שהן נותנות מעצמן למען   ת שלנו ומודות לכל אחת ואחתאנחנו סומכות על הצוו

  !הילדים שלנו

 

והקהילה להמשיך להיות קשובים, ערניים , לא מתפשרים   מחובתנו , אנשי החינוך, ההורים

 .על חינוך ילדינו ולפעול ככל יכולתנו לטוב ביותר

 .שנדע רק טוב

 . שי והילה
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הצגה מצחיקה עם סיפור מפתיע על מישהו היתה הצלחה גדולה. העבר רק שבוע הבר מצוה 

הילדים הולכים לחפש מי פוגע בהם ומוצאים , שפוגע בילדים בעזרת כישוף עם בובות וודו

עשתה זאת מרוב אהבה וקינאה במדריך החדש. הילדים נעמה שמדריכתם משנה שעברה 

וידאו המצחיקים היו משולבים נהדר. אין ספק מגיע להם וקטעי כיכבו והיו פשוט מקסימים 

 ולבמאית. םכל הכבוד להם ולמדריכיה

 

 

 

 כיתת אילן שבת שלום ובהצלחה בחג מחזור


