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 מה בעלון:

 פורמאליומהחופש הגדול של הבלתי כיתה א' ילדי תמונות של 

  משולחן המזכיר/ אלי אלישע

 / שי אסא והילה ענברמהנעשה בגיל הרך

 / מרקרגע לפני פרידה

 ורווחה/ צוות בריאות בריאות ידכונים בנושאע

 נטליה אלמוג /אז איך מסכמים קיץ מופלא שכזה?

 כמו עונות השנה/ סטריקו שורק

  המדריכים -/ נדב נועה ורוני בנעורים חופש גדול

 / נעמה עובדיהו'-החופש הגדול בתלתון ד'סיכום  

 סגירת מעגל/ טובה אבריאל

  שקד, יובל וניצן./  איזה קיץ היה לנו!! בית משאבי שדה

 יאורכ/ ספי מלקצת מספרים על החינוך ברמת נגב

 

 

 
 ליםומזל טוב ואיח

 לאביבה פישר והמשפחה 

 להולדת הנכד שחר 

 בן לספיר ורוני 

 בית משאבי שדה
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 משולחן המזכיר
 תנועות נוער

 בתקופה האחרונה נתבקשנו להחליט בבחירת תנועת נוער לילדי משאבי שדה.

" שאותה מכירים תנועת המושביםהאפשרויות שעמדו על הפרק, להמשיך עם תנועת נוער "

 ".התנועה החדשההיטב לבין תנועת נוער חדשה "

סביב החלטה כבדת משקל זו, התקיימו אין ספור דיונים: בועדת חינוך, במזכירות, כמו כן 

 מזכירות וועדת חינוך.של הדיונים משותפים 

לאחת מישיבות המזכירות שדנה בנושא הוזמנו יו"ר המועצה ערן דורון ואילון צחור מנהל אגף 

 הנוער במועצה.

 תוכנית העבודה של שתי תנועות הנוער.התקיים גם רב שיח עם הציבור בו הציגו את 

לבסוף נפלה הכרעה בה הוחלט להמשיך גם השנה עם תנועת בני המושבים ולקבל החלטה 

 בסוף השנה אם להמשיך איתם.

 תנועת נוער המועצה תבחר. ומועצה שנה זו הינה שנת בדיקה איזגם ב

 תוכנית השקעות לענפים וועדות

. חילקנו 2019ועדות על פי בקשותיהם להשקעות לשנת התקיימו דיונים בבקשות הענפים והו

 את העוגה וכל אחד קיבל ממנה נתח.

על מנת שנוכל לדון ולקבל  2020אני פונה לכל הועדות והענפים להגיש את בקשותיהם לשנת 

 החלטות כבר בתחילת השנה הבאה.

 חלופת האגודה

משאבי שדה ירכוש את  . משמע, שקיבוץחלופת האגודהשנים החלטנו לקבל את  3-לפני כ

 האדמות מהמינהל וכך יוכל לבנות ללא צורך ברכישה נוספת.

 את הביצוע.שרשות מקרקעי ישראל )רמ"י( לא אפשרה מכיוון מהלך זה, נתקע 

מאחר ואנו חושבים שצעד זה הוא טוב למשאבי שדה, אנו מעוניינים לקדם אותו בכל דרך 

שייקח זאת על עצמו ויחד חבר עלינו לבחור  ."צאפשרית. ולשם כך נפגשנו עם דגן יראל מהתק

 איתו ננסה לקדם את התהליך.

 עדכון משימות

ברוב גדול. ובהצבעה של רוב החברים התקבלה החלטה  שיוך הדירותעברנו את המשוכה של 

תקנון זה נכנס לשלב הביניים עד אשר יושלמו המהלכים הבאים: שיוך נכסים  לשיוך דירות.

 האגודה.ושינוי תקנון 

יהיו מוכנים  2020בימים אלו אנו מתחילים לעבוד על שני התקנונים ומקווים שבתחילת 

 ויובאו להחלטת החברים.

 הצבעה דיגיטלית

כיום ההצבעות המתקיימות בקלפי מבוצעות באופן ידני על פתקים. נבדקה אפשרות לשנות 

 את השיטה ולהצביע באופן דיגיטלי במחשבים ובפלאפונים.
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ויש בה גם  קיבוצים. כמובן יש הרבה יתרונות בשיטה זו. 150-כזו מתקיימת בכהצבעה 

 חסרונות 

לא עבר  -לעבור להצבעה דיגיטלית ולשנות את השיטה והרעיון למזכירות הובאו שתי הצעות 

 במזכירות.

 מרכזת בריאות ורווחה

 גדול. נבחרה ברוב ילנה קוברסקיבהצבעה שהתקיימה לבחירת מרכזת בריאות ורווחה, 

 ברכות והצלחה בתפקיד. להלנה קוברסקי

 ש ו נ ו ת

 לאורי, תתחדש על הרכישה. רכש את המיול שהיה ברשותו מטעם הקיבוץ. אורי זיו 

. נמשיך ונקבל את שרותיה במרפאה בכל יום 1.9.2019-בלשנת חופש  יצאה אורלי פרנק 

וצוות רווחה. לאורלי שישי. כמו כן, היא תמשיך לכהן בועדת בריאות, בועדת בעצמי"ם 

 בהצלחה !

 ברכות לפרידה ! –נבחרה כחברת מזכירות  פרידה ענבר 

 חברים מוזמנים לבוא ולהצטרף.  .חברי מזכירות 2חסרים עדיין  

 הצטרפו על מנת שתהיו מהמובילים.

ג, פועלים ע"פ -ב-וכיום כתות א לחוק הצהרונים את ההצטרפותמשאבי שדה אישרה  

 .ה טוב הן להורים והן לקיבוץ חוק זה. זהו צעד שיעש

 בברכת שבת שלום,

 אלי אלישע

 

 עידכונים בנושא בריאות ורווחה

 לחברים ולתושבים שלום רב

ברצוננו לברך את הלנה קוברסקי על כניסתה לתפקיד מנהלת בריאות ורווחה בקיבוץ, ולאחל 

 לה הצלחה.

במרפאה במשרה חלקית, אנו מברכים גם את האחות שרית קליינהאוז, שנכנסה לעבוד 

 במקומה של סיגל לוינשטיין ומאחלים לך קליטה מהירה ובהצלחה.

 רפואה מונעת:

לרפואה מונעת ישנה חשיבות גדולה למצב בריאותנו ומאפשרת לנו לזהות מצבים הדורשים 

 טיפול ובכך למנוע מחלות רבות.

ב אין בעיה עם מרפאת הקיבוץ דואגת ליידע ולהזמין את החברים לרפואה מונעת. לרו

 התורים, אלא אם כן ישנם מקרים דחופים, דבר שמביא לדחייה במתן התור.

אנו מבקשים מכולם להתייחס במלוא הרצינות לתזכורות המזמינות אתכם להגיע לבדיקות 

תקופתיות במרפאה  ולרופאים המקצועיים וליידע אותנו, במידה ואינכם יכולים לבוא, על 

 ומכם.מנת להכניס חבר אחר במק
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בנוסף הנכם מתבקשים לשים לב שאכן קיבלתם הזמנות לתורים לרפואה מונעת ובמידה ולא 

 קבלתם, התריע על כך לצוות המרפאה.:

 פעם בשנה –לכירורג שד לנשים  50פעם בשנה, מגיל  –לרופא עיניים  ,פעם בשנה –לרופא נשים 

 לכל ביקור.אנו חוזרים ומזכירים שיש להגיע למרפאה עם הכרטיס המגנטי, 

 להזכירכם, יש להגיע למרפאה בשעות הקבלה בלבד.

 צוות הבריאות בברכת בריאות

 מהנעשה בגיל הרך

 השבוע נפתחה שנת הלימודים תש״פ.

 ילדים. 79בבתי הילדים שלנו השנה 

נשות צוות יקרות  4לשימחתנו רוב נשות הצוות המשיכו איתנו לשנה הנוכחית )נפרדנו מ 

 ת( .שעזבו מסיבות אישיו

 בימי ההיערכות עסקנו בגיבוש הצוותים, הכנת הבתים והשתלמויות  מקצועיות. 

מה המשמעות  -בהשתלמות השנה בחרנו להתמקד בנושא של בחירה ויוזמה בגיל הרך

והחשיבות של בחירה ויוזמה באופן כללי עבורנו ובפרט עבור הילדים, כיצד מעודדים יוזמה 

 ה למעשה באופן מותאם גיל כבר מגיל לידה.ובחירה וכיצד מקיימים את זה הלכ

קיימנו סדנה מטעם הרשת הירוקה שעסקה בעבודה עם עיסות שונות שהבסיס שלהם חול 

ואדמה מקומית, למדנו טכניקות לעבודה ודיברנו כיצד להתאים את זה להתנסות וחוויה בבתי 

 הילדים. 

 שעות.  22כל המחנכות עברו הכשרת עזרה ראשונה של  חנוסף לאלה, בעקבות חוק הפיקו

מרפאה בעיסוק מטעם תכנית מעג״ן הגיעה גם היא ליום היערכות וביחד ערכנו  -דגנית הוך 

שיחות עם כל צוות בנפרד להתאמת התכנית ההתפתחותית לתחילת השנה וקביעת מטרות 

 להמשכה.

 עם תכנית מעג״ן:מלבד דגנית ילוו אותנו השנה נשות מקצוע נוספות מט

 קלינאית תקשורת -מיכל כהן

 מדריכה חינוכית של גן רותם  -הדר הראל

 מדריכה חינוכית בתים צעירים. -הילה ענבר

 

 הרכב הבתים והצוותים:

מובילה סנאית קלארק אביטן ואיתה אוקסנה פובר, נוי לפסקי וודחה אבו   בית  התינוקותאת 

מהפעוטות יעברו  5קבוצה מעורבת תינוקות ופעוטות.  -ילדים 8מחנכת סבב. בבית יש   -חבאק

 במהלך השנה לפעוטון. 

מובילה יעל ברוך ברקוביץ׳ ואיתה ענבר כהן חדד וחן שועה . את הפעוטון  פעוטון תותאת 

 פעוטות.  16ילדים ובמהלך השנה כשהפעוטות מבית התינוקות יעברו, הם יהיו  11ייפתחו 

 17ש ואיתה יהודית חדד ונעמה רותם. בגנון יפתחו את השנה המובילה אסנת שלוגנון דובדבן ב

 פעוטות.  16פעוטות ובנובמבר ניפרד מסבה ונהיה 
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 .3-4ילדים בגילאי  20אריאלה בונקר וסבטה ברישב.  בגן רותם  עםהגננת הדר עתל גן רותם ב

 .4-6ילדים בגילאי  23הגננת שולי ארליך ואיתה חנה דהן ובת חן דימנט. בגן גן הדס ב

 סשה אוסובסקי תהיה מחנכת סבב בגנון דובדבן ובגן הדס.

 מאיה שפר תהיה מחנכת סבב בפעוטון תות ובגן רותם.

 בהזדמנות זו אנחנו רוצות להודות  לאנשי המקצוע: 

 לשילה עובדיה על שיפוץ גן רותם ובכלל על מתן מענה מהיר ומקצועי בכל עת. 

יצירתיות בפרטים הקטנים ומתן מענה שמשפר לרני זכאי על עבודות נגרות מעולות, 

 לנו את איכות החיים.

 ליוסי ליבוביץ', על מענה מקצועי בתחום החשמל לאורך כל השנה ובפרט בימים אלו. 

וכמובן, למחנכות המופלאות שלנו בעבודה המסורה שלהן ובמאמצים הרבים שלהן להכנת 

 הבתים לפתיחת השנה בצורה הטובה ביותר.

 לנו שנה של עשייה חינוכית ושיתופי פעולה פורים,מאחלות לכו

 שי והילה.

 

 רגע לפני פרידה 

 11זה קבוע .. לא ממש הבנתי את המשמעות עד שחלפו  -מישהו אמר לי פעם שמשהו זמני 

. הרעיון הראשוני היה לסיים את הלימודים באולפן 2008שנים מאז הגעתי לקיבוץ ביוני 

בעיקרון עברתי לכאן, מכיוון שתנאי  -הייתי כבר מאז מרץ ברביבים , ולחזור לצפון. שם 

 … .הקיבוץ שהייתי בו היו תת סטנדרטיים )אבל זה סיפור אחר לפעם אחרת(

 

ש. הציעו לי שם עבודה במשרה מלאה. ”אז סיימתי את אולפן בנובמבר, וכבר עבדתי בגד

ריל לא ידעתי לאן נגמרה העבודה והייתי צריך לסיים. בחודש מרץ / אפ 2009בפברואר  

הדברים יתנהלו, ובמקביל הציעו לי עבודה בירושלים וכאן בחדר האוכל. בחרתי לחדר האוכל, 

 וכפי שאומרים כל השאר היסטוריה.

 

עברתי זמן מעניין מאז שהגעתי ורוצה להודות לכולם. למדתי המון על האופי הקיבוצי ועל 

ודה על התמיכה, האדיבות והעזרה לאורך האופן בו אנשים חיים )ועובדים( בקהילה סגורה. ת

 זו הייתה חוויה. -כל השנים 

סימונה. היא הסיבה העיקרית שהייתי כאן כל  -יש אדם אחד במיוחד שראוי לאזכור מיוחד 

כך הרבה זמן. אישה מיוחדת. סבלנית, רחומה, נדיבה ביותר ולעולם לא מסוגלת לומר לא, 

 שיש לכם אותה כמנהלת הענף המזון.למדתי כל כך הרבה ממנה. יש לכם  מזל 

באשר לי, התעוררה הזדמנות והגיע הזמן שאצא לחופשי ולהיפרד. אני יוצא לטבריה ללמוד 

 תואר שני בתיירות ומלונאות, ואני מקווה שזה יעזור לי להתקדם לכיוון קצת אחר.

 תודה שוב על הכל

 מרק
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 )קטע ממכתב להורים( על החינוך ברמת נגב קצת מספרים

 

  אז איך מסכמים קיץ מופלא שכזה?

. 

 

 

 

 

 

 מאתגרים, מתרגשת מהזכות לעבוד עם ילדים ובני נוער מקסימים, אני כותבת ומתרגשת,

השתתפו ורקדו  שמחו,וששרו -מלאי אהבה ושמחה שהגיעו במרץ לפעילויות בחופשת הקיץ

טיולים מהנים  עברנו חוויות שישארו וילוו אותנו כזכרונות בהמשך החיים,.  איתנו:(

ות שבמסגרתו הנעורים בנו לעצמם חצר פרוייקט נגר חג מחזור, הופעת בר מצווה, ומאתגרים,

פעילויות  סיכום שנה של תנועת הנוער, גדר במו ידיהם,ונדנדה  ,שולחנות ,עם ספסלים 

סופרלנד ושלל פעילויות מגוונות  טיולי נעורים, ימים בצפון, 3טיול קייטנה  מועצתיות ,

דרך בשנתיים ומעשירות פה בבית בהובלת צוות מדריכות אשר היוו לי שותפות מלאות ל

 ולילדים מבוגר משמעותי ודמות חשובה בתהליך ההתבגרות. האחרונות,

 

 תודה לכם צוות יקר על קיץ בלתי נשכח:

 נדב בן שבת ,רוני גולדמן ,מורל לוי ,נעמה עובדיה ,יובל בוחבוט ,ניצן דווידזון ,שקד בן טל

 ונועה שפירא.

 "הקיץ עבר ,החום הגדול.

 שנה חדשה באה לכל

 נודדות ציפורים רוחות מנשבות,

 הולכים ובאים הימים הקרים

 הביטו וראו קטונתי אתמול,

 הקיץ עבר ואני כבר גדול.

 שנה חדשה התחילה היום

 היי נא ברוכה ובואך לשלום.''
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וממשיכות בדרכן ,מוקירה תודה על אני מאחלת בהצלחה לכל המדריכות היקרות שסיימו 

 התקופה המדהימה יחד.

 

ועכשיו אחרי שהתארגנו ,ניקינו ,עיצבנו ,חידשנו את הבתים לקראת השנה החדשה הצטרפו 

ג שיפעל השנה לראשונה תחת -אלינו מדריכות חדשות, שראל אוחיון ויערה עובדיה בתלתון א

 מון בהצלחה! פיקוח של משרד החינוך בתכנית ניצנים, נאחל להן ה

ו ואיתו נעמה עובדיה, שמחים -דודי קוברסקי חוזר לצוות החינוך וידריך את ילדי תלתון ד

וכמובן צוות הנעורים רוני גולדמן נדב בן שבת ונועה שפירא שממשיכים  ):  שחזרת אלינו

מאחלת לכולנו שנה משמעותית מלאה בעשייה ,הנאה ,למידה  איתנו בעשייה החינוכית .

 ת.והתפתחו

 

כיתת אננס המתוקים על כניסתם לכיתה א' ולמערכת החינוך  כםאנו שמחים ומברכים את

 המון בהצלחה בכיתה א' ובשנה החדשה, מתרגשות מכניסתכם! .הבלתי פורמלית

 מנהלת חינוך בלתי פורמלי. נטליה אלמוג,

 

  איזה קיץ היה לנו!! בית משאבי שדה

 קיץ של חוויות, התרגשות וצמיחה.

את החופש במסיבת פתיחת הקיץ של חברת הילדים, עם מתנפחי מים על הדשא ועוד  התחלנו

 הרבה פינוקים.

במהלך הקייטנה אנו המדריכות העברנו לילדים פעילות קבועה ״חוגי מדריכות״ אשר כל 

 מדריכה העבירה חוג שונה, הילדים התנסו בכל החוגים.

פעילויות ערב )ערב שבירת שיאי גינס, היו בקייטנה פעילויות שיא בכל מיני נושאים, כמו 

 המירוץ למיליון, שחיה לילית, הכל הולך, לילה לבן...(

נסענו מחוץ לקיבוץ לטיול באיזור שביל המעיינות, ליום כיף בבאר שבע ולסופרלנד. בנוסף 

 בבאר שבע! I Jumpהילדים במהלך השנה אספו בקבוקים לפיקדון ומהכסף שהרוויחו נסענו ל

  תן ברביבים והצגה בירוחם.-לויות מועצתיות למשל יום מים ברתמים, שוק קחהיו גם פעי

  היה מהנה מאוד! ו לטיול קייטנה של שלושה ימים באיזור הכנרת-יצאנו יחד עם תלתון ד

בשבוע האחרון קיבלנו בשמחה ובאהבה את ילדי כיתה א החדשים אשר עלו אלינו מגן הדס, 

  בדרך החדשה.נאחל להם המון בהצלחה בכיתה א ו

ציינו את סיום הקייטנה במסיבת סוף הקיץ בבריכה והפרידה מאיתנו, צוות המדריכות. היה 

  מרגש מאוד.

  היה לנו קיץ גדוש בפעילויות מגוונות, מגבשות ומהנות.

 נאחל לכולם בהצלחה בשנת הלימודים החדשה.

 תודה על קיץ מדהים, אוהבת המדריכות.

  שקד, יובל וניצן.
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 / סטריקועונות השנהכמו 

 ציונות דתית על כל השטחים

 הדתה הפרדה בין איש לאשה

 מדינה ? בבקשה !

 יקה, אזרחות, לאום,תפוליטיקה, א

 מלחמות ושלום.

 ממתין בסבלנות, שמישהו ימות

 מסכין או דריסה בירושלים

 בירושלים שחורבה לה.

 סלקטור מועדון, אתיופי ללא אופי

 אין כמוני ME TOOפליטים קו העוני, 

 מבצעים, גבולות בטוחים.

 הצוק לא איתן, סדוק, שביר,

 כמו העובדים במשביר.

 קורבנות, אנסים, פצועים,

 משרד הפנים, על הפנים.

 זמר מזרחי, אחי, אחי הגדול.

 יומן חדשות, פרסום חוצות.

 עובדים זרים, בריונות בכבישים

 אופניים חשמליים,

 ישיבות הסדר, מלאכי עליון,

 פט,בית המש

 דגל, זהות, פטריוט, אמונה,

 צ.ס.ק.א. אכלה כשר

 מס, מיסים, מס חזון, רכבת לירושלים

 שחורבה לה ...

 מדינה באבל, סביבה חבל.

 עולם(מברים דיו הא לעיר הבהדים, ארץ להד"מ )

 מה איתי ? מה איתי ?

 ראליטי.
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  בנעורים חופש גדול
  

החופש הגדול שלנו בנעורים התחיל מעבודה על מסיבת הבר מצווה שקרתה ממש בשבוע 

הראשון של החופש. עוד לפני שהתחיל החופש כיתת מרווה התחילו להצטלם, לרקוד ולהתאמן 

לקרת היום הגדול שבו הופיעו עם הצגה מדהימה שתיארה בקצרה ובהומור רב את אופייה של 

 ים לעשות ומעסיקים אותם. הכיתה ואת הדברים שהם אוהב

 

מיד בשבוע שלאחר בר המצווה התחלנו בחזרות לחג המחזור של כיתת אילן שכתבו בעצמם 

 ותוך זמן קצר הצליחו להתכונן אליו ולהעלות אותו על הבמה בצורה מצחיקה ומרגשת.

ך בנעורים וכבר באמצע החופש יצאנו לטיול נעורים לאזור ומאותו לב החופש הגדול העלה היל

הכינרת. היינו באקווה כיף בטבריה, התרחצנו בירדנית, לנו בקיבוץ מעגן, טיילנו בנחל עמוד 

ועשינו ספורט ימי בכינרת. הטיול היה מאוד מגבש עבור הנעורים, הם היו חלק מהותי מבנייתו 

 ונהנו ממנו. 

 

ד פעילויות כמו נסיעה לפיינטבול בכרמים, לילה לבן שהנערים בהמשך החופש היו לנו עו

הדריכו את רובו ובסופו עלינו למגדל המים לראות את הזריחה. עשינו גם תחרות מאסטר שף 

שהיריבות בו הייתה מרה והניקוד היה צמוד ויצאו ממנו מנות מעוצבות וטעימות להפליא. 

לנו הגענו ביום שלא היו בו כמעט תורים נסענו יחד עם כל חברת הילדים לסופרלנד, למז

 והנערים יכלו לעלות שוב ושוב על כל המתקנים ולהספיק להנות מכל מה שיש למקום להציע. 

טיילנו יחד לעין ירקעם )ליד ירוחם( והתרחצנו במעיין שעדיין מלא במים קרירים ונעימים 

 לרחצה ואפילו יחסית עמוקים גם בחודש אוגוסט. 

 

ף החופש נסענו לתל אביב לפארק "נינג'ה ישראל" שבו יכלו הנערים לנסות את ממש לקראת סו

 לה שאף הצליחו לטפס על הקיר וללחוץ על הבאזר הנכסף. אהמתקנים מהתכנית והיו כ

אותו שוע גם סיימנו פרויקט שהתחיל כבר במהלך השנה לנעורים והגיע לשיאו ולסיומו )נכון 

ה בתחום הנגרות, למדו דנהנעורים. הנערים עבר ס שמאחורי לעשיו( של שיפוץ הפרגולה

להשתמש בכלים, לסמן ולתכנן והרכיבו בעצמם ספסלים, שולחנות ונדנדה שמקשטים עכשיו 

 את הפרגולה שלנו בחוץ .

היה לנו חופש גדוש בפעילויות משותפות שחיזקו את תחושת הביחד שלנו בנעורים, גרמו לנו 

 בולות.לנסות דברים חדשים ולמתוח את הג

 

תודה לכל מי שלקח חלק בחופש ונאחל לכולם שנת לימודים טובה ומוצלחת והמשך פעילות 

 בנעורים.

 אוהבים נועה, נדב ורוני.
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 סגירת מעגל

"מנהיגה ללא גבולות"  אני קוראת עכשיו את ספרה של פרופסור דבורה כהן על הנריטה סאלד

. תמיד 1860-הברית ב שבמרילנד בארצות הנריטה סאלד נולדה בבולטימור  וכך היא כותבת:

למודת  המאירופהרגשת שליחות ורצון לסיוע למהגרים פליטים יהודים שבאו  אותה  הליוות

 הפוגרומים

הסיוע התבטא בלמוד השפה האנגלית ומציאת 

 מקומות עבודה.

נשלחה לארץ  60והיא בת  1920בשנת 

 כדי לבסס את מערכת הבריאות. ישראל 

" ארגון הדסה" היא הקימה את 

 וגופים שונים למען הילד והנוער בא"י. מוסדות 

מכון  טיפת חלב. תחנות לטפול באם ובילד,

וכן הקימה  לפיסטור חלב, בית ספר לאחיות,

את "לשכת הסעד" המחלקה לשרותים 

 50חברתיים. במסגרת זאת הצליחה להקים 

לשכות סעד. את בית החולים הדסה עין כרם , 

. ארגון הדסה גוף שאינו שיך ובית חולים בצפת

 לשום מפלגה ונותן שרות ליהודים וערבים.

לרכז את  נתבקשה הנריטה סאלד  1932ב

 הטיפול בילדי עלית הנוער.

 

כאשר יהודים  אמנם ראשיתה של עלית הנוער היתה ביוזמתה של רחה פרייר עוד בגרמניה 

בבן שמן ובקיבוצים. אבל  להמשך לימודם  והיא הראשונה לשליחתם  בבתי הספר  הופלו 

פעילותה של הנריטה סאלד בילדי עלית הנוער בצד המעשי והארגוני היה משמעותי ביותר 

 . והיא כונתה "אם עלית הנוער"

ופה אני מתקשרת למכתב ששלחה הנריטה סאלד לאמא של חגי אבריאל ז"ל. הלנה אמא של 

והתישבה בירושלים בשנת  חגי היתה אשת חינוך מנהלת בית ספר בוינה היא עלתה לארץ

.היא קלטה ילדים מעלית הנוער , מהם ששאפו ללימודים גבוהים ומהם שלא הסתדרו 1939

למקרא משה אילת .לימים בתי מיכל  פרופסור  בהם ה להם.עהצי ית הנוער ישעל במסגרות 

  למדה אצלו ואף טיפלה בו בשיטת פאולה.

 המעגל נסגר              

 טובה אבריאל            
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 'ו-'דתלתון חופש ב
 הורים יקרים שלום!

 החופש הגדול עבר במהירות ובכיף והנה לפנינו תחילתה של שנה חדשה בפתח!

 אז מה היה לנו?...

 חודש יולי:

את החודש הראשון פתחנו בהפנינג מתנפחים גדול שהסתיים בבריה שם חילקנו את חולצות 

 הקייטנה שעיצבנו.

 עברנו מספר פעילויות בנושא שונים:

*מדינות בעולם: הודו סין ויפן,רקדנו הכנו תלבושות מסורתיות וגם הכנו מאכלים ייחודיים 

 לאותה מדינה.

 
*פעילויות מטעם המועצה:יום שוק בחי נגב ברביבים,הפנינג בבריכה באשלים,נסיעה לאילת 

 ימים של תנועת הנוער. 3 ומחנה קיץ TOP 94לשנירקול בחוף הים ולפארק אתגרים 

 
שאליו נסענו מכסף  -בב"ש I jump*טיולים ונסיעות חוץ: נסיעה לשביל המעיינות ויום כיף ב 

 שחסכנו מאיסוף בקבוקים.

 
*אירחנו בתלתון שלנו את ילדי רתמים, הראנו והסברנו להם מה זה קיבוץ קיימנו מספר 

 דר האוכל.פעילויות משותפות ולבסוף קינחנו בארוחת צהריים בח

 
לילה לבן!! שזהו ערב שיא לו  –*פעילויות ערב: סימני דרך,שחיה לילית,וכמובן איך אפשר בלי 

 הילדים מחכים כבר מתחילת החופש.

 
*במהלך כל החודשיים התקיימה פעילות קבועה בימי חמישי הנקראת "חוגי מדריכות" בה כל 

-יצירה,ניצן-ספורט,שקד-מורלריקוד,-מדריכה מעבירה חוג בתחום שמעניין אותה )נעמה

 הילדים עברו אצל כל אחת מהמדריכות והתנסו בכל החוגים. אפיה(.-בישול קר, יובל

 
 מזל טוב! -*חגגנו ימי הולדת ל: הילה פרסי,מעין ברקוביץ ותום ביל

 
 חודש אוגוסט:

 *את חודש אוגוסט פתחנו בנסיעה לסופרלנד שם התחלקנו לקבוצות קטנות ומבוגר אחראי.

 ינו כיף חיים!עש

 

ג. הילדים התכוננו -*מופע כישרונות צעירים: את המופע עשינו כפעילות משותפת עם תלתון א

תרגילי קארטה ועוד... ובסוף \מופע קוסמות\שירה\ריקוד -והתאמנו כל אחד על המופע שלו

 האימונים העלנו מופע נפלא בו כל אחד זכה להפגין את כישרונו האישי.
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שף: הילדים קיבלו מצרכים ומתכונים והיה עליהם להכין ארוחת צהריים *פעילות מאסטר 

סלט ועוד... הילדים הפגינו כישורי בישול מדהימים והיה  ציפס, פסטה, שניצלים, עשירה.

 מאוד טעים!

 התקיים טיול קייטנה לצפון. 13-15/8*ב

שייט  הקיבוצים. הטיול כלל בתוכו טיול מים בנחל הבניאס, שכשוך בעין יזרעאל ומסלול נחל

את שתי הלילות העברנו בבתי הילדים של קיבוץ  קיאקים ובילוי בפארק המים "לונה גל".

 אשדות יעקוב ובערב ערכנו פעילות משותפת עם ילדיהם.

העברנו חוויות, שיתפנו אחד את השני בהרגשתנו  בסוף כל ערב עשינו "מעגל סיכום יום". 

יול נפרדנו מיסמין שי שעברה לנעורים וקיבלנו אלינו את והתכוננו ליום למחרת. בערב השני לט

 כיתת יערה. כיתה ד' החדשים,

 הכנת שלוש ארוחות ביום, -יצאו איתנו לטיול הורים מלווים ונטליה אלמוג שעזרנו בכל דבר

הובלת מסלולים לוגיסטיקה ועוד... ובזאת אפשרו לנו המדריכות   הגשת עזרה ראשונה,

 המון תודה!! -עם הילדים להתרכז בהדרכה ובזמן

 
 *בשבוע האחרון לחופש קיימנו מגוון פעילויות הכירות ומשחקי גיבוש עם כיתה ד' החדשים,

 פעילות בלונים מצחיקה, יום מתוק, הכנת חולצות טאי דאי ועוד...

 
 מזל טוב! -ניב מוסאי ואריאל רדין *חגגנו ימי הולדת ל: אלון אופק,

 
רב בבריכה שכללה ארוחת ערב חברתית,מעגלי סיכום שנה יחד *את החופש סגרנו בפעילות ע

 עם ההורים, ברכות והרבה חיבוקים..

 
 גיבוש הקבוצה, -כעת בסיומו של חופש זה אני רוצה להגיד שהתהליך אותו עברנו השנה

הורגש אף יותר ותרם לחופש להיות חופש מלא בילדים שעברו תהליך  אחריות ועוד,  חברות,

 מם ועם הקבוצה.משמעותי עם עצ

 מאחלת לכולם שנה מוצלחת, מלאה בילדים שמחים ומחייכים בכל יום.

 נעמה.

 

 

 דאודי של מאיר אבלומשתתפים ב

 ז"לשלמה דאודי  אחיומות על 

 בית משאבי שדה
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הגנים  בגיל הרך, מבתי הילדים ,כל מערכת החינוךבהצלחה ב שנת לימודים חדשה נפתחה 

ובו ילמדו השנה במועצה התיכון האזורי בית הספר השנה נפתח היסודי והתיכון. ובתי הספר 

הורים ותלמידים   ,בשנייה האחרונה ממש  הכנתו כולל האישורים הסתיימו י'. -ילדי ט'

  .התגייסו לסדר את הכיתות ביום שישי

 עה רבה, קהשאהבה ונראה שהם יזכו ל טכס מכובד התקיים ביום הראשון להורים ולילדיהם.

הילדים חוזרים ,נתיים התחושות טובות יב ם בתיכון הזה.חלומות מחכים להתגשמותהרבה 

 .יש מטבחון לשתות ולאכול ויש אומרים שזה מרגיש כמו זוגון ,מרוצים

 בנופי הבשור ובמדרשה.עד סיום התיכון יב' ממשיכים -נערי יא'

 חברתית.נאחל לכל הילדים בהצלחה הן בלימודים והן מבחינת 

 

סבוק של יבפי  תמונות מפעם  ,מתקרב . האירוע עים מתחילים להרגיש את ההכנות לחג השב

 .התחלת חזרותבמועדון עם יעקב אמסלם  הבמאי ו כיתות במשק משנים קודמות , מפגשים

להצטרף ורצוי שבדרך. אפשר חג הלכבוד רונית חילקה עוגות  ,אוכל בצהריםההשבוע ליד חדר 

  ולהשתתף.... 

 

היו הופעות שונות הרשמה לחוגים דוכני .מסיבת סוף הקיץ  של המועצה נערכה השנה בטללים 

 המועצה.תושבי ומפגש של  היתה אוירה טובהובעיקר אוכל מתנפחים  ולבסוף שירת המונים. 

  

בארוחת ערב החיילים פונקו  .למשק השבוע הגיעו שאלתיאל  ל מהיחידה של טל  "נחהחיילי 

 .חברתית מעשי ידי אנשי משאבי שדה

 

מי יוכל להחזיר אותו , לפני כשבועיים.  נפל, לפני שנים גנדי הכין העץ עם פסלי החסידות ש

  לתפארתו?!!

  

  ,הזירה מתחממת  מכל הכיוונים, השמצותתעמולת הבחירות כבר פה, ...עוד מעט ..... בחירות

 הקלטות הצגת היריבים כלא ראויים ועוד  ועוד ... הכל כדי לזכות בקולו של הבוחר.  

 

  לכל בית משאבי שדהשבת שלום 

 ושנת לימודים מהנה


