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 מה בעלון:

 ברכת המזכיר לשנה החדשה, שנת תש"פ/ אלי אלישע 

 השנים הראשונות: מבוסס על סיפור אמיתי 70

 מונין ערה"ש תש"פ/ מרדכי –לחן מרכז המשק משו

 / ילנה קוברסקיתחילת תפקיד רכזת ועדת בריאות ורווחה

 כל סיום הוא גם התחלה/ יהודית אלישע

 שמאל/ אורי יזהר ויש ימין יש

 / סטריקוניקיון החצר )חג השבעים(

 נגה פרסי ומשולם סיקרון מהנעשה בישובנו/

 

 

 ברכת המזכיר לשנה החדשה, שנת תש"פ 
 

 ,חברים ותושבים יקרים -לכל בית משאבי שדה 

השנה הבאה עלינו לטובה  אשתה. אנו עומדים בפתחה של שנה חדשה 

 שנת שגשוג ,שנה בה נדע אושר ושלווה , שנה של ביחד .

 אחד את השני . שנה שבה יתגשמו כל חלומותינו , שנדע לאהוב ולקבל

 יה .יאנו בפתחה של שנה מאתגרת ורבת עש

 .מי ייתן ותשרור בנו גאוות המקום והשלווה תשלוט בנו 

 ביחד נירתם לחברה ולקהילה בריאה ושמחה .

 לתנו להשיגו ונאחל לנו את הטוב ביותר ונעשה כל שביכ

 שנה טובה

 ושנת בריאות  לכולם

 אלי אלישע          
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 הראשונות: מבוסס על סיפור אמיתי"השנים  70"

 

הולך ומתקרב וההתרגשות בעיצומה. העשורים כבר עובדים במרץ, החזרות מגבשות  70-חג ה

 את צורת המופע והקיבוץ כולו כמרקחה!

על הכל מנצח הבמאי הנפלא יעקב אמסלם, עובד עם המשתתפים ימים כלילות ונמצא איתנו 

 ביותר. כדי להעלות את המופע בצורה המרשימה

וכולם תוצרת קיבוץ  .שחקנים, רקדנים, זמרים נגנים וצוות הפקה 80 -כבמופע משתתפים 

  משאבי שדה! 

 איפה המופע אתם שואלים? 

 המופע הולך להתקיים על הדשא הגדול ליד חדר האוכל. 

 מה הולך להיות? 

 ארוחת ערב קלה תוגש בחדר האוכל )בתשלום(, 18:00בשעה 

 קבלת פנים חגיגית ומתוקה 19:00 בשעה

 יתחיל המופע.  20:00בשעה 
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לכן שימו לב, המעבר לחדר  .עד-תוקם הבמה צמוד לגל 2.10.2019חשוב לציין שהחל מתאריך 

 אוכל ייחסם עד יום המופע. ה

כל מי שמרגיש שמשאבי שדה הוא חלק מהזהות שלו, בנים, נכדים אחים  ןלמופע מוזמ

מופע. הזמנות מודפסות שיהיה איתנו בוחברים. קוראים לכם להזמין את כל מי שחשוב לכם 

 מם בגדים חמים.ילהם להביא ע רומיאונמצאות אצל רונית למי שמעדיף ללכת על אולד סקול. 

 ן בהמשך. נכוו פע יהיו סידורי חנייה אליהםביום המו

לתאריך בסמוך בחודש נובמבר . למשאבי שדה 70-רוע חגיגות שנת הנציין שהאירוע הוא אי

 המקורי יהיה אירוע נוסף במתכונת הרגילה לציון חג המשק.

 שנים!  70-הכינו את שמלות הנשף וחליפות הטוקסידו לאירוע שקורה רק פעם ב

 שלכם צוות ההפקה

 

 תש"פ ערה"ש –משולחן מרכז המשק 

 2018מאזן 

 שסיכומו הינו כדלקמן: 2018כלכלית את מאזן ההנהלה הלפני כחודש אישרנו באסיפה ו

ישנו שיפור ברווח השנתי. השינוי המרכזי ברווח נובע מהשבת קרקע בחלק  2018בשנת 

לעומת זאת יש שחיקה ברווחיות בפעילות ענפי הקיבוץ  המזרחי בחוות ר"מ ומעסקאות יזום.

הנתונים  הפיננסיים מראים נזילות גבוהה, איתנות   שגיב, גד"ש ושדות נגב. ;המרכזיים

 פיננסית מצוינת והגדלת ההון העצמי.

 

  2019שנת 

פעילות בענפי הקיבוץ דומה לשנה הבתום תשעה חודשי פעילות עסקית ניתן להעריך ש

 הקודמת.

 

 להלן עקרי הדברים: 

ישנה מגמה של קיטון במכירות וירידה ברווחים שנובעת ממספר גורמים  – שגיב

 הקשורים בפעילות המתרחשת בתחום הבניה בארץ.

 עדיין פרי.נו להגדיל את מכירות החברה בשווקים מעבר לים לא נשאו ימאמצ

ים עברה למרלוג יעיל וגדול יותר בעמק חפר, מהלך שיגדיל את מצאי -חברת הבת פל

י דירקטוריון והנהלת מכירות ורווחי החברה. בפנה הגדלת אתבהתאם הסחורות ו

 ניצבים אתגרים , משימות והחלטות אסטרטגיות בתחומי פעילות שונים.החברה 
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בשלב זה של השנה נראה שכל גורמי השמים וגורמי השוק נוטים לבם   - גידולי שדה

  יבולים גבוהים ומחירים טובים ברוב הגידולים. ,ברוכת משקעים השנ לחקלאים.

סלרי האך כתמיד לא הכל טוב. השוק הרוסי אליו מופנית מרבית יבולי הצנוניות ו

 משדות נגב, לא מתאושש ממשבר שפקד אותו לפני שנים.

מאיר אסולין מנכ"ל שדות הנגב, ממשיך במאמצים ובהצלחה רבה ליצור שיתוף פעולה 

 בתחום.ותיאום של המגדלים 

 

כנס לשותפות עם קדש ברנע יכלכלית, להההנהלה הגד"ש וההוחלט בהנהלת  – חוחובה

 טעו לפני כשנתיים בשטחי המושב באזור פקועה.ידונם חוחובה שנ 1000בגידול 

לאחר השלמת כל התהליכים המשפטיים  2020כניסתנו למיזם תהיה בתחילת 

נו, נהפוך לאחד השנים באזור חוחובה שנטענו במהלךדונם  780יחד עם  הנדרשים.

 ממגדלי החוחובה הגדולים בארץ.

חוחובה וואלי שמעבדת את גרעיני החוחובה והופכת אותם לשמן שעיקרו מופנה 

 ית הקוסמטיקה, רכשה חברת הפצה בארה"ב.ילתעש

 

לשלוחותיו השונות פיטום ורביה, עובד ללא הסדרה ותאום בין המגדלים.   ענף הלול 

 של עודף עופות בשוק שמוריד את המחירים.דבר שיוצר מצב 

סה"כ הלולים שלנו הן ברבייה והן בפיטום, מגיעים לתוצאות גידול טובות מאד. אך 

 מחיר הנמוך מוריד את רווחיות הלולים.הלצערנו המצב בשוק ו

 

לפני כשנתיים עלינו על דרך המלך והצלחנו לשפר את התוצאות  - רפת טללים

 ה מתמדת בתפוקת החלב. יהענף תוך עלי עסקיות שלההמקצועיות ו

 מתווה הנוכחי.השיהיה שינוי מהוא עדיין ענף החלב נמצא בהסדרה, אך הצפי 

 

במגעים למציאת  אנו אחרונה.השנה הממשיך את היציבות למגמה מ –כפר הנופש 

 ם .שותפים פוטנציאלי

 

לפתוח את  המתקן שופץ ומוכן להפעלה. אך הרוכשים אינם מעוניינים – נווה מדבר

 המקום, אלא לנסות ולמכור אותו לגורם אחר.

לקיבוץ יש בסביבות נווה מדבר שטח המיועד למלונאות. אנו מנסים למצוא משקיעים 

 המעוניינים בשטח להקמת מיזם מלונאי.

 

 החל לפעול במרץ השנה. – סולריהשדה ה
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המגעים לרכישת חברת סיוון העוסקת בתחום מוצרי נקיון למיגזר המוסדי,  – סיוון

חודשו לאחר שהמו"מ בזמנו הופסק עקב הצורך של בעלי החברה להסדיר את הנדל"ן 

 הקיים מול שלטונות המס.

 

נותרו לנו מספר חודשים להשלים את זכויות היזום בשטח שהוחזר למינהל.  – ר"מ

ואינו מעודד השקעות בניה, אך לאחרונה עם התחלת שוק הנדל"ן בבאר שבע קשה 

 הבניה בשכונת הפארק יש התעוררות והתעניינות ממספר משקיעים.

 

ת הרפואה על שטח ימינהל התכנון ממשיך בתכנון קרי –מזרחי בחוות ר"מ השטח ה

. ולפי מעט הבדיקות שנערכו עד כה, אין סימנים 40חוות ר"מ מצידו המזרחי של כביש 

 במשך השנה צפויות המשך הבדיקות.ארכיאולוגיים.  לממצאים

 

 לנותנים ממרצם ומכוחם לשגשוג הכלכלי של הקיבוץ. ,תודה לכל העוסקים במלאכה

 שנדע למקסם את הטוב שקיים בביתנו.  ,בכל תחומי החיים שנה טובה לכולם

 משקהמרכז  –מרדכי מונין 

 

 תפקיד רכזת ועדת בריאות ורווחה תחילת

 שלום רב,

 חברים יקרים, בני משק, תושבים, כל בית משאבי שדה

לאחר תקופת חפיפה מאומצת עם יהודית אלישע היקרה שעשתה כל מאמץ כדי להעביר לי 

 .7.10.2019-מקסימום מידע בכל נושא אני נכנסת לתפקיד רכזת ועדת בריאות ורווחה החל מ

 

הצהריים במשרד )המקום עדיין  בבוקר ועד 7.00-אעבוד באופן קבוע בימי ג', ד', וימי ו' מ

בבדיקה( וכמובן אגיע לפגישות, ישיבות וכל אירוע נוסף שיתקיים במשאבי שדה או במקום 

אחר )ימי עיון, ביקורים בבתי חולים ומסגרות בריאות אחרות ועוד(. כמובן אהיה זמינה 

 revacha@kms.org.ilבכל עת ובדוא"ל  6565109-050בטלפון הנייד שמספרו 

 

 שמח ושנה מוצלחת! 70מאחלת לכולנו חג 

 ילנה קוברסקי

 

 

 

mailto:revacha@kms.org.il
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 כל סיום הוא גם התחלה

 מהתפקיד רגע לפני פרידה

חברים, בנים ותושבים יקרים, בימים אלה אני מסיימת את תפקידי כמנהלת בריאות ורווחה 

שנים. במהלך תקופה זו בנינו מערכת רחבה ותומכת בכל הקשור לנושאי הבריאות  16מזה 

 והרווחה, לרווחת החברים. 

 ת זו.עשינו ואני מאמינה שנמשיך לעשות, כמיטב יכולתנו על מנת לשמור ואף להרחיב מערכ 

ברצוני להודות באופן אישי לכל השותפים לעשייה ולשיתוף הפעולה, לא הייתי יכולה  

להתקדם צעד אחד בלעדיכם. המוכנות להיות בכל עת, בנתינה, הקשבה, ייעוץ, תמיכה ומתן 

 פתרונות:

לצוות המרפאה ומרפאת השיניים, וועדת בריאות ורווחה, לצוות האמון על מועדון מופ"ת, 

בעצמי"ם,  לצוות הרווחה, לחברות שעסקו ועוסקות בטיפול שטח, למטפלים המסורים ועדת 

הדואגים לחברים הסיעודיים, למנהלי הקהילה, לעובדי הנהלת החשבונות שמלווים את כל 

נושאי התקציבים והתכניות השנתיות, מש"א, ענפי השירות על המענה המקצועי והמהיר, 

י: להתנדב ללוות ולבקר חברים, לכל הגופים החיצוניים: לחברים הרבים שתמיד נענו לפניית

כולל מחלקת הרווחה במועצה שמלווה אותנו בתחומים רבים ברגישות ובנתינה רבה, את 

 עובדי עמותת מט"ב, את חברת ההשמה יד חרוצים ועוד ועוד.

 כולכם עושים עבודה מופלאה ועל כך תודה גדולה.

לת שאפשרה לי ללוות רבים מכם במצבי בריאות אני מבקשת להודות לכל מי שפתח לי ד

 שונים ואף ללוות חברים עד דרכם האחרונה... 

 תפקיד זימן לי מגע אישי עם חברים רבים ואני מתרגשת ומודה על כך.ה

עם פרוס החדשה ברצוני לברך כולנו  בשנה טובה ומוצלחת, הרבה בריאות, נחת, שמחה 

ו שנמצא את הזמן גם לעצמנו להתפתחות שתביא ואהבה. אני מאחלת לכל אחד ואחת מאיתנ

 לתחושת סיפוק והנאה.

אני מאחלת לכולנו כקיבוץ וכבית שנמשיך להיות ערבים זה לזה ושמערכות הבריאות 

והרווחה, החינוך והתרבות ימשיכו  להיות לנו לעוגן ולביטחון גם בהמשך. שנדע לשמור על 

 ריך את היש.עצמנו, כמקום מתפתח, משגשג, מכבד, תומך ומע

 עם היכנסה לתפקיד, אני מאחלת להלנה קוברסקי הרבה הצלחה.

 .ולמי שמתעניין בהמשך דרכי..אני מתכוונת להמשיך ולטפל בשיאצו וכן גם לאמן אימון רגשי

 יהודית אלישע
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 שמאל ויש ימין שי

 כחול מצביעי כי למדתי שדה, במשאבי אצלנו וגם שונות בהזדמנויות וקראתי ששמעתי ממה

 למציאות רלוונטית שאינה או קיימת אינה כבר ושמאל ימין בין שהחלוקה סבורים לבן

נתניהו.  את לסלק אותם, העיקר מעניין לא ושמאל ימין של הזה הנושא שכל הישראלית, או

 יעלון, צבי בוגי – מובהקים ימניים שלושה לכנסת מכניסים לבן לכחול שבהצבעה לעובדה

 בעיניהם. חשיבות כל איו – הנדל האוזר, ויועז

 

המרכז    מאד. שטחית היא חשוב לא העניין שכל או ושמאל ימין יותר שאין שהדעה סבור אני 

הוא בלוף אידאולוגי, גם אם היום יש לו כוח פוליטי. כדאי לזכור את לקח ד"ש מהעבר הלא 

 כל כך רחוק.

 

 ואילו ווריאציות, מיני בכל הכיבוש בהמשך תומך  ושמאל. הימין ימין יש האידאולוגי במישור

 הפלסטינים. אפשר עם מדיני הסדר להשגת הפסק ללא לחתור שיש וסבור לכך מתנגד השמאל

הימין.  של סייען אלא מרכז אינו הכיבוש תימבעי שמתעלם הזה? מי "מרכז" בנושא להיות

 אוניברסלית רווחה במדינת דוגל השמאל ואילו מעצורים נטול בקפיטליזם תומך הימין

 הפערים.  של ניכר לצמצום ופועלת לאזרחים סוציאלי וביטחון חיוניים שירותים המספקת

 

 כמה לדעת אותי מהפערים. מעניין אכפת לא . לימיןשוויון הוא השמאל של המכונן העיקרון

 ימני מחקר )גוף קוהלת פורום מהו יודעים הקיבוצית ובתנועה בארץ בןל כחול ממצביעי

 ותדעו. שקד איילת את הפוליטי. תשאלו בימין ההחלטות מקבלי על השפעתו ומה קיצוני(

 

 הן והדת הימין, הלאומנות של חלש. האידאולוגיות והשמאל חזק הימין הפוליטי במישור

 נכון לשמאל. זה ימין בין מהחלוקה להתעלם רבים של ליכולת הסיבות אחת . זוהדומיננטיות

 בעולם. שונות במדינות וגם כאן

 

הנוכחי.  במצבם להם שנוח הביניים מעמד לאנשי מתאימה ושמאל ימין בין החלוקה הכחשת

 להיפטר רוצים גם הם ובחלקם ובפריפריה, הכבושים בשטחים קורה מה להם אכפת לא

 של בישראל שמאל כאנשי מזוהים להיות נעים ולא נוח שלהם. לא השמאלני העבר מזיכרונות

 שמאל" וגם הדמוקרט הדגול "לא שהם הזמן כל שמצהירים לבן לכחול מצביעים היום. אז

 שקיימת קלאסית בורגנית-זעיר מנטליות אביב. זוהי תל בצפון לגיטימי לפתע נעשה ליברמן

 ובהכרתה. בהוויתה סוציאליסטית אינה מזמן שכבר הקיבוצית בתנועה גם רחבה בתפוצה

 

 היהית לבן כחול בהנהגת או הליכוד תקום, בהנהגת בה, אם רוצה שהרוב אחדות ממשלת

יפתרו.  ולא יישארוהיסודיות  הבעיות בה, אבל יהיה לא אולי קוו. נתניהו הסטטוס ממשלת

 מלמעלה, אבל הדתה יותר ואין הלכו נקי, המושחתים יותר טוב, שהאוויר יותר נרגיש
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 כזאת ממשלה תוביל מדיניות איזו יודע ייעלמו. מישהו לא המציאות שבקרקע הבולענים

לפיד,  שמעותי, ויאירמ מדיני מהלך לכל יתנגד וחבריו יעלון בוגי בתמיכת ודיכהל כאשר

 מאד. העשירים על יותר כבד למיסוי הקפיטליסט, יתנגד

 

 והימין ישראל. המרכז של היסודיות בעיותיה עם כראוי להתמודד יוכל עקבי שמאל רק

 והתחזקות להתחדשות זקוק הואכיום.  חלש לריקבון. השמאל המוביל קוו בסטטוס ימשיכו

כיום,  אותי שמעסיק הנושא הנחוצים. זה היעדים לעבר המדינה את להוביל שיוכל כדי

 הבחירות במערכות שמתמכרת הקיבוצית הצער, התנועה ובפעילות. למרבית בכתיבה

 לו.  שוועתמ שישראל בתיקון חשוב גורם תהיה לא ,מצויה פוליטית רוח לכל האחרונות

 יזהר אורי             

 

 מזל טובו שפע ברכות

         
 לנעמה וניב פלג       

 בת, אחות לגיאלהולדת ה    

 ניצן וסוניה ,לסימה ואודי הנכד

 נינה לאסתר פלג    

  

  לשי ורפי אסא              

 בן, אח ליותםלהולדת ה

 פרידה ויעקבל נכד

 

 בית משאבי שדההרבה נחת ואושר מ
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 ניקיון החצר )חג השבעים(

 אחת המשימות החשובות לקראת חג השבעים, הינה לנקות את החצר. 

 אני רוצה לציין את החברה גרציאלה שעובדת בענף הנוי.

מטיל עליה, היא עוברת, הולכת, נוסעת ומנקה, נוסף לכל המשימות שבועז רכז ענף הנוי 

 בדשאים, בשיחיות, וכך בכל הקיבוץ, שייראה נקי יותר, יפה יותר.

גרציאלה היקרה לא יכולה ולא מסוגלת לנקות את הגרוטאות המונחות בכניסה לקיבוץ, 

 גרוטאות ליד המוסך, ליד הנגריה ומחוץ לחשמליה, אלוהים ישמור !

 ה, תנורים ועוד. חייבים ומיד לסלק את כל הפסולת המכוערת הזאת.מקררים, מכונות כביס

נכון אנחנו עובדים על כיכר יפה ומיוחדת בכניסה לקיבוץ, אבל בהמשך הכביש בצד שמאל 

 מוסך, נגריה, חשמליה וכל הגרוטאות.

 לתשומת לב ועדת תכנון, צוות חג השבעים, מזכירות, איכות הסביבה ובעיקר הקיבוץ.

 טריקו,ס        

 לקראת חג השבעים        

 

 

 ביםים רואיחולטוב מזל 

 

 וכל המשפחהברקוביץ, אמיר ולענת 

  יוסף  ל"בח עם לנישואי ליאור      

 

 ליובל וורד בן חיים , 

 יעקב וכל המשפחהדבורה 

יפתח ל"בחעם  שואי שחרלני    

                

 אהבה ואושר מבית משאבי שדההרבה                         
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הפסדנו ובכלל תהיה ממשלה או שיש עוד ,הבחירות חלפו עברו ונשאר טעם לא ברור , ניצחנו 

והנה הגיעה עונת החגים ובתוכה הפעם גם חג משק לשנת   ? עוד כמה חודשיםבסבב בחירות 

 .ויר וזה גם בגלל הסתיו שכבר פה ומרגישים אותו היטב  והרגשה טובה בא .השבעים

 .דים בין חברי משק לחיות בטבעינים ומפחילכמה מפגשים מעניהסתיו כנראה הביא גם 

 

צה ואז כאבים חזקים מאד בכף עקי ולפתע הרגישהלהנאתה חברה שבוע שעבר טיילה לה ב

הופנתה דחוף  לבית חולים היא לאחר חיפוש קצר נמצא האשם בשטח,  עקרב צהוב ,  הרגל.

 נוסף מגיע חבר  ,בסדר שאכן הכלכדי לוודא שש שעות ובעודה ממתינה שם קיבלה טיפול 

 , בעיקר . למזלנו ולמזלםגם כן על ידי עקרב צהובכשישב  במרפסת  שנעקץ בידו   מהמשק

 .בשלוםמכך הם יצאו ישנ

  את יףהולך בכביש המקתוך כדי שהוא ש בריםחמההיה השבוע לאחד נוסף מפגש מעניין  

מבטים  ל החלפת לאחר רגע ש  .הוא רואה ממש מולו יעל גדול מסתכל עליו מעבר לגדר ,המשק

 ם לדרכו. הלך כל אחד מה

 -בועהשלשולה ברוך   היה   קצת אחרמפגש 

 תושב סמוי

ם אני רואה אותו, את ובמטבח ופתא לכיוון הכיורבבית הלכתי   באחד הערבים השגרתיים

אצלי  ...עם כתמים על גבו ארוך בצבע בהיר נחש - התושב הסמוי מתפתל בן הכיור למקרר

התרגש לא בכלל המקרר  ו ח מאחוריונועצר לבבית!!! הנחש הרגיש כמו בבית 

 . מצעקותי

צריך  האם  ,זה צפעשיגידו האם  ים המבינים בנחשיםקראתי מייד לחבר

  לפחד? או סתם חבר חדש בבית.

אחד דופק על המקרר, אחד מציץ מרחוק עולה עם הכיסא , הגיעו המומחים

נחש לעזוב את . לאחר תחינות רבות הואיל בטובו הומכריז ראיתי הראש

עכשיו היה כבר ברור  זחל חזרה לכיוון הכיור ונעלם בארונות המטבח.מקומו , 

ולא ארסי  שאוהב לאכול  קא נחש נחמד ושזה זעמן המטבעות שהוא דו

 עכברים.

אטם בני חור בקיר, אילן   מצאנו הוא נעלם כלא היה, אך בארון חיפשנו אותו 

הלכתי  .חצינשל באורך מטר ו ,השאיר מתנהאפילו  .נגמר הסיפור ,וזהו אותו

 ....רגועה.לישון  
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ביתי ואת מי היא רואה הגיעה לחזרות לשנת השבעים נטע שהייתי ב למחרת בערב בעתאך 

בני  כל הוזעקולא תיאם איתי!! מיד  - הנחש שלי בא לבקר, רק מה  ,נו ברור ? מסתובב לו

הרחק מהבית.  מקווה שלא  אותו ולשלוח אותו סהצלחנו בכוחות משותפים לתפו ,המשפחה

 שנה טובה, שולה ברוך.  .ביא חברהיחשוב להובטח שלא  יחזור לביקור

 

 האינטרנטמידע קצר על הזעמן  מאתר 

 

למועדון מופת ומסתבר שהוא לא רק סופר ומחזאי מוצלח אלא גם  הגיע הסופר פוצו שבוע 

הביא את חתנו שהינו ליצן רפואי שעשה  בנוסף  .היה מצחיק ,את הסיפורים מצויןפר מס

 .קסמים

 

  דות היה נחמדהאזורית הופיעה ליד מועדון לחבר בשירי ילהמקהלה 


