
 
  

 

 

 

 

 

 אם תלך/עידן רייכל
 

 

 

  אם תלך מי יחבק אותי ככה

  אותי בסוף היום מי ישמע

  מי ינחם וירגיע

  רק אתה יודע

 

  ואם תלך למי אחכה בחלון בשמלה של חג

  שיגיע, יחבק אותי ככה, כמו שאתה מגיע

 

 , כשתלך לשמש אצא, בשדה המוזהב, בוקר וערב

  ירח יאיר את פני שחולמות כל היום רק עליך

 

 , וכשתבוא תישא אותי בשתי ידיך, משדה לנהר

  י ותגיד לי מיליםתרחוץ את פנ

 כמו שרק אתה יודע

 
 

 

 

 2019אוגוסט  9◄ ח' באב תשע"ט ◄ 2230◄מבין משאבים

 
 

 

https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=1428&lang=1
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 מה בעלון:    

 /המשפחה 1976-2019יואל גוטליב  

 יואל חברי/ יואב אבריאל

 מידיעון  מג"ב

 /אלי אלישע משולחן המזכיר

 שיוך דירות/אלי אלישע

 חודש אב/ נר זיכרון 

 / ילנה קוברסקילמה לי?

 וינהב נאוה אשלממכתב 

 משאבי שדהל חגיגות השבעים

 / משולם סיקרון ונגה פרסימהנעשה בישובנו

 

 

 

 יערה וכל המשפחה  משתתפים באבלה של

 אבהעל מותו בטרם עת של הבעל ו

 יואל גוטליב ז"ל

 בית משאבי שדה
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 ז"ל גוטליב אליו

 טתשע" אבב ב' -ו״שלת אדר א' כ"ח

28.2.1976-3.8.2019 

 ברוך ויהי זכר
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  2019 – 1976יואל גוטליב 

בן למרגלית ונתן גוטליב, אח צעיר לדניאל. יואל גדל  1976לפברואר  28 -יואל גוטליב נולד ב

והתחנך בעיר אדלהייד שבאוסטרליה, בקהילה היהודית ועל ברכי המסורת היהודית. 

 כשהתבגר בחר להתחזק בדתו והיה ציוני נלהב. 

"ל ביחידה קרבית. כשהיה לאחר סיום לימודי התיכון החליט יואל לעלות לישראל ולשרת בצה

בן עשרים עשה עלייה והתגייס לחטיבת גולני ושירת בצה"ל שלוש שנים, בגולני ובהמשך 

 ביחידת שמשון.

במהלך שירותו הצבאי הכיר יואל את יערה ומהר מאוד הם התאהבו והפכו לזוג. זמן לא רב 

 הינשא.לאחר מכן, עם אהבה גדולה בליבם, תקווה ואופטימיות, החליט השניים ל

 נישאו יערה ויואל והתגוררו במשאבי שדה.  2001בשנת 

 

התבשר יואל על מותו בטרם עת של אביו נתן, והזוג החליט לעקור אל אדלהייד  2003בשנת 

 במטרה לסייע לאימו של יואל בניהול המפעל המשפחתי.

באותם שנים החל הזוג לבנות את חייו, יערה סייעה בניהול מפעל הצעצועים המשפחתי ויואל 

 נרשם ללימודי הנדסת מכונות ואוירונאוטיקה באוניברסיטת אדלהייד. 

זכו הזוג הצעיר לבן ראשון, בנם בכורם ניתאי, שהפך מיד עם לידתו למקור אושר  2004בשנת 

תאקלמה והסתגלה לחייה החדשים, אך בקרבו של גדול ושמחה רבה. המשפחה הצעירה ה

 יואל עוד קינן הרצון העז לעלות חזרה לישראל ולבנות בה את ביתו.

נולדו שי ומתן,  2007גילה הזוג להפתעתם כי יערה הרה עם תאומים. בשנת  2006בשנת 

 משפחתם גדלה והביאו עימם שמחה וצחוק למשפחה הקטנה. 

 

טו כי הגיע הזמן לחזור לישראל, והמשפחה הצעירה חזרה לאחר שסיים את לימודיו, החלי

 להתגורר במשאבי שדה.

ניתאי, שי ומתן גדלו והתחנכו במשאבי שדה, יערה עבדה בקיבוץ, ויואל החל לעבוד במקצוע 

 שרכש כמהנדס ובשנה האחרונה עבד כמהנדס בחברת אינטל.

ם ולפני כשנתיים נולדה לפני כארבע שנים החליטה המשפחה לבנות את ביתה בקיבוץ טללי

גלית הביאה עימה אור גדול ושמחה למשפחה כולה, ויואל   גלית. –ביתם הצעירה והרביעית 

 היה מאושר.

היה במותו והותיר אחריו משפחה המומה  43בליל שבת חש יואל ברע וליבו הפסיק לפעום, בן 

 וכואבת.

 

 יואל היקר,

אנחנו, משפחת דייגי, אימצנו אותך אל ליבנו וביתנו לפני כעשרים שנים. חייל בודד 

 מאוסטרליה, עם ניצוץ של שמחה בעיניים ואהבה גדולה בלב לאחותנו הצעירה יערה. 
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לאורך השנים למדנו להכיר את רחשי ליבך, את היחודיות שבך, ולהתרגל למבטא האוסטרלי, 

חתיות. מאז שחזרתם לישראל, ולסבתא עופרה נולדו עוד שהיה לעיתים מקור להלצות משפ

נכדים, הפכנו למשפחה גדולה ומורחבת וראינו אותך עושה חיל בעבודתך, שומר על האהבה 

 והזוגיות הטובה עם יערה ודואג לילדים. 

לפני שנתיים, כשנולדה גלית, ראינו איך חזר הניצוץ הצעיר אל עינייך. היא מילאה אותך 

 ונראית מאושר ממש. בשמחה וצחוק

 

ועכשיו, פתאום אתה אינך. ברגע אחד חיים שלמים נסתיימו. ולא הספקנו. לא ידענו. יערה 

 עומדת כאן איתנו, ילדייך האוהבים לצידה, כולנו המומים, מבולבלים. איך ימשיכו מכאן?

 המשפחה שלנו, משפחת דייגי, ידעה משברים לא מעטים. והנה בכל זאת, אנחנו כאן, קצת

שבורים, קצת חסרים, אבל עם אהבה גדולה בלב. אנחנו מבטיחים לך יואל, נוח על משכבך 

בשלום, אנחנו נדאג ליערה, נשמור עליה ועל הילדים מכל רע, נאהב אותם כפי שאהבת עתה, 

 וננסה בכל כוחותינו למלא את החלל הגדול שאתה מותיר אחריך.

 אוהבים וכואבים,

 ורית, אורי ולייה.עופרה, זוהר, רונן, ברק, נ

 יהי זכרך ברוך.

 

 יואל חברי, 

שבוע שעבר בנו כולנו בהלם, כל כך צעיר וכבר נלקחת מאתנו. כישקמנו בבוקר, הוכאתמול 

התקשרת אלי וביקשת להתייעץ בנושאים שהם כל כך לא קשורים למקום שבו אנחנו נמצאים 

יערה ואמך את ביתך בטללים. כרגע. הגעת אלינו מאוסטרליה, משאבי שדה ואז בנית יחד עם 

כתה של אמך. לא התערבת רבות בחיי הקהילה בטללים, אך לנו אותך ביכעבור זמן קצר ליוו

מי שבכל זאת נפגש אתך, מצא אדם שנכון לעזור, אדם שאכפת לו ואדם שמבקש לייצר רק 

 טוב סביבו. יערה והילדים, אנחנו בטללים מייד הקמנו קבוצת ווטסאפ לסיוע בכל אשר

תצטרכי ומוכנים לסייע לך בכל שיידרש. למרות שאת ביישנית וצנועה, אנחנו כאן מחזקים 

 .אותך ובשבילך ומקווים בשם כל תושבי טללים שלא תדעו עוד צער

 יואב אבריאל

 

 מעלון  מג"ב

יואל היה מתנדב במתמיד רמת נגב , הגיע באופן קבוע למשמרות לא פשוטות בשעות לא 

כיתת  הכוננות המועצתית רמת נגב. השתתף במשימות מיוחדות והכל . היה חבר בשגרתיות

 בהתמדה בחיוך ורצינות המיוחדת לו. השאיר אחריו את יערה אשתו וארבעת ילדיו. 

 יהי זיכרו ברוך ...נפטר בטרם עת 

 אמן
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 לכל בית משאבי שדה,

עברו קרוב לשלושים שנים מאז פקד את ביתנו אסון גדול עם לכתו של אבינו ובעלי, עודד דייגי 

ז"ל. כבר אז נכחנו עד כמה קיבוץ משאבי שדה, אינו רק קיבוץ, אלא קהילה שהיא משפחה, 

 בית.

ואביהם של ניתאי, שי,  לפני כשבוע נפרדנו באופן פתאומי מיואל גוטליב )ז"ל(, בעלה של יערה

מתן וגלית. המומים ומבולבלים הגענו לקיבוץ ביום שבת בבוקר ולא ידענו את נפשנו מצער 

ותדהמה. תוך זמן קצר מאוד התגייסה הקהילה המדהימה וסייעה לנו בכל סידורי ההלוויה, 

 השבעה וכל הכרוך באבל פתאומי ומטלטל שכזה.



 7עמ'                                                                9201אוגוסט  9,  טתשע" באב ח',   3022מבין משאבים מס' 

 
לכל חברי וחברות בית משאבי שדה, לכל מי שסייע  אנחנו רוצים להביע את תודתנו העמוקה

לנו לעבור את השבוע הקשה והכואב הזה ולהאמין שנוכל, ממש בקרוב, לעמוד על הרגליים 

 בחזרה.

תודה גדולה לאיתי שביט, אלי אלישע, יהודית אלישע, צוות החינוך כולו ברשות נטליה והילה, 

או לנחם ולעודד את רוחנו, ולצוות שהתגבש עובדות הרווחה, חברות וחברים מכל הגילאים שב

כדי לדאוג שלא יחסר לנו דבר בכל רגע. חיממתם את ליבנו מאוד, הזכרתם לנו שמקום שהיה 

 בעבר ביתנו, הוא עדיין כזה.

  שנדע ימים יפים, ללא צער וכאב,
 

 גוטליב –משפחת דייגי 

 

 

 

 

 חודש אב ןזיכרונר 
 

 אלוני שרגא ז"ל, )אבא של שולמית זיו(, נפטר כח' באב תשל"ט

 ברוך אסתר ז"ל, נפטרה א' אב תשנ"ג

 סבן ג'קי ז"ל, נהרג ט"ו אב תשמ"ב

 נפטר ט"ז אב תשע"ג שדה)טודי( זכריה 

 דבורה בלומברג )סגל( נפטרה כ"ג אב תשע"ג

 

 

 

 
 

 משתתפים באבלה של חגית אופק והמשפחה 

 על מות האם

 נורית פיגנבוים ז"ל

 בית משאבי שדה
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 משולחן המזכיר

 נציגי ציבור למזכירות

 שוב יצא מכרז לבחירת נציגי ציבור למזכירות. 

 צריכה אנשים שאכפת להם .רוצה והמזכירות  בואו להשפיע, 

לטות הרי גורל שאנו לכולם הבית הזה חשוב  ובוודאי לכולם יש רצון להשפיע בקבלת הח 

 .ןעומדים בפניה

 תרומתכם חשובה. ..אל תהיו אדישים 

 

 .על ג'וקים ומטרידנים

 ראשית תודה לדודי על עזרתו המסורה בטיפול .

 רמה על הריסוסים שנעשו ברחבי הקיבוץ.דודי ניצח ביד 

נעשו מספר ריסוסים והתוצאה נראית לעין בצורת החרקים המתים  שאנו רואים. אז לא  

 להתרגש ולקבל זאת בהבנה.

 

 הסכם תושבות 

 לאחר שאושר באסיפה ההסכם , כל אשר נשאר הוא לבוא ולחתום.

ים. בקיצור כל אחד שאינו חבר כל התושבים, מועמדים, עובדים , שכירים, בני זוג של חבר

 מתבקש להגיע ולהסדיר את שהייתו בקיבוץ אצל צבי אלמוג.

 

 תנועות נוער

הנושא בחירת תנועת נוער שתתן ערכים חינוכיים לילדינו עומדת בזמן האחרון על הפרק ועד 

 ה ונבדוקואנו לא רוצים להחליט עד שלא נמצעתה טרם התקבלה החלטה , הנושא הוא כבד 

נו הוא טובת הילדים . יושא עד תום  ונקבל החלטה בכובד ראש, כאשר העומד לנגד עינאת הנ

 .החלטה טרם נפלהוהעם וועדת חינוך , מועצה ומזכירות  ו מקיימים ישיבות אינטנסיביות אנ

 מקווים שבקרוב מאוד תיפול הכרעה.

 

 נוי

ערב, הצד שהורחב בגבעה מהנוי צוות בימים הקרובים נתחיל לראות פעילות קדחתנית של 

אנו מבקשים להישמע   אשר לקח על עצמו פרוייקט גדול זהזאת בניצוחו של בועז,  ושופץ.

 לבקשות של צוות הנוי ולהפסיק להחנות רכבים על הגבעה. 

 ואף מהווים סכנה.איכות החיים של הדיירים ב ,פוגעיםלעבודה השוטפת  מפריעיםהרכבים 

 אך ורק באזורי החניה המוסדרים.  הנכם מתבקשים להחנות

 ועד לעדכונים בעלון הבא                                                                                                   

 שבת שלום                                                                                                        

 מזכיר/מנהל קהילה  אלי אלישע
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 שיוך דירות

 נושא שיוך הדירות העסיק את החברים די הרבה זמן .

ערות קחו חלק בדיונים ובכל פעם שהיו ההוקדשו לזה מספר רב של דיונים, חברים רבים ל

הייתה התייחסות מלאה .  התקיימו דיונים  באסיפות עם עורכת הדין אחינועם  זליגמן 

 שבהרבה סבלנות הסבירה וענתה  לשאלות.

לקבל החלטה לאישור התקנון  נובה נתבקשבנושא אסיפה אחרונה התקיימה ביום רביעי 

 העברתו להצבעה בקלפי . ול

 תתקיים בסוף השבוע הבא.הצבעה וה האסיפה אישרה את העברת התקנון לקלפי

אנו תקווה שכלל החברים יאשר ושלכל חבר ישויך ביתו כמו בכל מקום בעולם , לפחות נוכל 

 בעבודה ובעשייה. להוריש את ביתנו שעמלנו עבורו

 תהיו מעורבים ובואו להצביע .

 -עומדים לפנינו עוד שני נושאים כבדים לא פחות  

 שיוך נכסים .1

 בוץ.שינוי תקנון הקי  .2

 שנסו מתניים ונמשיך הלאה במלא המרץ.

 

 שבת שלוםבברכת 

אלי אלישע        

 

 

 מזל טוב  וברכות 

 והמשפחה לאן ויגאל דהן

 להולדת הנכד,

 בן לנמרוד וליאת      

 משאבי שדהבית                    
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 12עמ'                                                                9201אוגוסט  9,  טתשע" באב ח',   3022מבין משאבים מס' 

 
 

 

 ברכות ל
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 למה לי?

 "אני מאמין" בנושא ריכוז ועדת בריאות ורווחה במשאבי שדה –ילנה קוברסקי 

שמעתם את האיחולים האלה? אני שומעת אותם כל הזמן, זה  –רק בריאות! הרבה בריאות! 

הוא סימן  היכר של זמננו! ומה עם הרווחה? האם היא חשובה באותה המידה? כמובן! לכולם 

 חים, על אחת כמה וכמה כאשר מתבגרים.חשוב שהתנאים הסביבתיים יהיו נו

ראייה  התפקיד של ריכוז ועדת בריאות ורווחה הוא לדעתי תפקיד חשוב בקהילה ומצריך

אמפתיה, כישורי ניהול ונכונות לבוא לעזרה, חשיבה מחוץ מערכתית לצד יכולת הקשבה ו

  לקופסה והרבה רצון טוב למצוא פתרונות אופטימאליים במצבים מורכבים.

מה לי ולתפקיד הזה? מה הן הסיבות שגורמות לי להאמין שאוכל לבצע אותו על הצד הטוב אז 

 ביותר?

 קודם כל

 !אכפת לי! מהקהילה שלנו ומכל חבר קיבוץ באשר הוא או היא 

 

 !כמכלול ללא יוצא מן הכלל!  חשוב לי! נושאי הבריאות והרווחה 

 

 צבים מורכבים, וחשיבה יש לי! יכולות ניהוליות מוכחות, ניסיון רב בפתרון מ

שנים לקחתי על עצמי פרויקט שנכשל ונסגר ולא רק החזרתי למצבו  12מערכתית.  לפני 

הקודם, אלא פיתחתי, הרחבתי, קידמתי והפכתי לפרויקט הדגל של הסוכנות היהודית 

הדבר מצריך  –והתנועה הקיבוצית! אני מנהלת תקציב של מיליון וחצי שקל בשנה 

 אני עושה את זה מדי שנה ומקבלת שבחים!  –רטגי ובקרה מדוקדקת כמובן תכנון אסט

 

  שנים וסיימתי בהצלחה. קיבלתי תואר אקדמי  3למדתי עבודה סוציאלית במשך

ורישיון עבודה, אני מוסמכת להגיש פניות לביטוח לאומי, בתי משפט, מוסדות 

שפחות רווחה סיעודיים ועוד. במהלך ההכשרה המעשית וכחלק מהלימודים טיפלתי במ

קשישים, ילדים ומבוגרים עם מגבלות פיזיות ונפשיות,  –במועצה שלנו ובדימונה 

ניהלתי קבוצה עבור נשים במצבים מורכבים בחייהן ועוד. בכל מקום זכיתי להוקרה 

והמלצות להמשך הדרך בתחום העבודה הסוציאלית. בעבודתי בסוכנות היהודית אני 

 –העולים החדשים בשנה החדשה בכל הרמות  מתמודדת עם משברים אותם חווים

אישית, משפחתית, קהילתית. אני אחראית על פתרונות בכל הקיבוצים המשתתפים 

 במספר בנגב ובגליל. 45-כ –בפרויקט 

 

  אני רוצה! אני באמת רוצה ללמוד ולהשקיע בתחום הבריאות והרווחה במשאבי שדה

רך לפתח כיוונים נוספים. יש לי מכל הלב להמשיך בדרך שיהודית סללה ובמידת הצו

 אנרגיות והרבה מרץ! 



 14עמ'                                                                9201אוגוסט  9,  טתשע" באב ח',   3022מבין משאבים מס' 

 
לאף אחד לא יהיה קל להיכנס לנעליים הגדולות של יהודית אשר הקדישה לתפקיד שנים של 

ללמוד  עבודה קשה, הרבה אנרגיה, מחשבה, מאמץ ואהבה! במידה ואחליף אותה, אצטרך

 לעומק את העשייה המרובה שיהודית עסקה בה על כל היבטיה.

 שמח אם תתנו בי אמון ולא אאכזב!א

 שלכם באהבה,

 ילנה קוברסקי

 

 ברכות ואיחולים

 ליפעת  וצבי טל יוסף והמשפחה 

 להולדת הנכדה,

 בת לנועה ויאיר

  בית משאבי שדה             

 
 

החינוך הבלתי פורמלי  ילדיבמסגרת קייטנת הקיץ, בין שלל הכיופים והפעילויות נסעו 

אפשר ש היתה  תוצאההו ומסתבר שבטעות קייטנות שהיו אמורות להגיע לא הגיע .לסופרלנד

. החיסרון לא תורים ארוכים.ל היה לעלות בכיף כמה שרוצים על כל מתקן

 .היחידי היה החום הכבד והלחות הרבה

 

. ועכשיו נהנה מידיה המוכשרות בחגיגיות רבה נפתחה המספרה של קטיה

 של קטיה. מוזמנים לפנות לקטיה לקביעת תור.

 

 ילך כשורה התקיים מפגש הורים וכולנו תקווה שהכל ביה"ס התיכון האזורי קורם עור וגידים.

 .בתחילת שנת הלימודיםפתח  הוא יו

 םשלום ותשמרו על עצמכשבת 


