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 העלון הבא יוקדש לזכרו של חברנו היקר 

 מישל זרזינסקי ז"ל 

 

 : מה בעלון

 / שירה מור יוסף  73חג משק  

 אביגיל גולדסמן  /  אביב, יה חביבי תל אביבתל 

 משק ה על טיול  סבוקי יניב אפוד בפי

 נגה פרסי   / בדואיםסיור בשני בתי ספר 

 

 

 

 

 

 בית משאבי שדה משתתף באבלם 

 זרזינסקי  בני משפחתשל 

 על מות האב  

 ז"ל מישל זרזינסקי

 יהי זכרו ברוך 
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 73  חג משק
 

חג   אחרי חגי תשרי, ונאספנו להגות איך לחגוג את שוב נובמבר הפתיע אותנו מהר  

קורונה ושנה אחרי כן של גשמים השאירו אותנו עם רצון   ההיית שנה אחת  המשק.

שהולך יחד כבר כמה שנים, שמח   , הצוות המסור גדול להרגיש את החג בקהל גדול.

 להיפגש והכיף הגדול של העבודה יחד מצליח להזיז עניינים. 

 

ל  לפחות שאיפה שכ ה והייתהשנה החלטנו לנסות ולגבש חג שיזמן את כל הגילאים, 

נושא שבפני עצמו מאתגר אותנו מאד, ועוד  )שכבת גיל תמצא חלק להשתתף בו.  

 אות( נמשיך לדון בכך לקראת החג בשנים הב

 אז מה היה לנו? 

המתוכנן    , ביום חמישי חנכנו את "חצר המלכה" הצמודה לכיסא המלך. המרחב

קומזיצים, ימי הולדת, וכל   - יהווה מקום שיאפשר פעילות  ,להתפתח למתחם קהילתי

    או קבוצתית שתחפש מקום. , פעילות חינוכית
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שמסר לידינו את מפתחות החזיריה,   ,יחד עם לולו טלמור  ההחולישבוע קודם ניקתה 

גדולה של צוות ענף הנוי  את השטח, ובתמיכה  תלתוניםמתנדבים חרוצים וילדי ה

כבר בהליכה מהגבעה סימנו   בחשכת הלילה.  ם אירועיהתפנה המקום והפך להיות גן 

מדורה קלה,  הנורות את המקום, ולפנינו התגלתה פינת מדורה מרווחת, ארוחת 

למעלה"  סרט "הניות מסביב למדורה, והקרנת ולסיכום סיפורי חלוציות וראשו

  על קשר בין דורי מיוחד בין ילד ושכנו המבוגר.  המספר

 

ביום שישי נפגשנו באסם למופע סטנד אפ של עומר בורנשטיין, אשר חקר אודותינו  

כבני אדם. לאחר  קצת ונתן לנו מראה מצחיקה על עצמנו, גם כקיבוצניקים, וגם  

 ההופעה המשיך הערב בפאב. 

 

ולבסוף נפגשנו בשבת בבוקר  

למשחקים על הדשא. באחת  

הפינות נפרסו תחנות  

אשר סיכמו חודש  ,משחק

  ,פעילות של "הילד שבי" 

שפגשו    ,בהנחיית דור וג'ורדין 

קבוצות שונות במהלך  

השבועות שקדמו לחג  

  והחזירו את כולנו לילדות.
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משחק הכדורעף סחף קהל גדול וצריף ראשונים הפתיע בהתרגשות שעורר במבקרים  

 חלקם בפעם הראשונה.  ,שגילו אותו 

 

,  צהריםבחדר האוכל לארוחת  התכנסנו לתמונה קבוצתית רחבה וקינחנו , לסיום

���יג'מה ושניצלונים.  בסימן נקניקיה בפ

לסיכום, שמחנו להפיק חג על טהרת הכוחות הפנימיים ברובו, אשר החזיר אותנו  

להנאות הקטנות של הביחד וגם גרם לנו קצת לצחוק על עצמנו ולגלות את ההומור  

 העצמי שלנו. 

חג נאמנה ואמביציונית, על עבודה משותפת שמוכיחה שהכל אפשרי,   ת ייתודה לחול

טובל'ה,   - לצוות הנוי כולו ולדובי בפרט על עזרתם, למספרי הסיפורים במדורה

שתומכת בכל חג   , כרמלה, צביה ואילן, לצוות ההגברה של הנעורים, לסימונה

בגאון ובנעימות.  אשר מנצחת על כולנו  , קולינרית, לצוות הפאב וכמובן ללי גולדסמן

  ן בניקיו -  תודה גם לכל האנשים הטובים שמסייעים לאורך החג איפה שרק צריך

  ובחיסול, בתמיכה ובמילה הטובה.

  ניפגש בשנה הבאה

 

 ה מור יוסף שיר
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 לכל המשפחות  מזל טוב והרבה אושר

 

 לאילן וזוהר ויאויל והמשפחה 

  חתונתלרגל 

 מנצור מאיה עם בחיר ליבה ניצן 

 

 והמשפחה ליואל וטלי ליכטמן

  להולדת הנכד,

 בן לאביב ואורי

 

 לרונית וגילי בן טל והמשפחה 

 להולדת הנכד, 

 בן ללוטם ונתנאל

 נין להנרייט 

 

 והמשפחה להדר ואורון

 להולדת הבת  

 נכדה לשי זינדרמן

 

 מבית משאבי שדה 
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 תל אביב, יה חביבי תל אביב 

אויר טוב, ובחברותא טובה יצאנו לסופ"ש מהנה בתל אביב.    תל אביב חייכה אלינו במזג 

את הבוקר פתחנו בארוחת בוקר מפנקת ביער המלאכים ומשם לתל אביב, שם חיכה לנו  

 שהדריך אותנו בשלושה סיורים מעניינים ומהנים.    ,יניב אפוד

ענו  פתחנו בסיור אמנות הגרפיטי בסמטאות המגניבות של שכונת פלורנטין, ולאחריו הג

למלון להתארגנות בחדרים.  טיילנו בנמל ויצאנו בערב למסעדה יוונית לארוחת ערב מלווה  

האוזו נשפך כיין ולקולה של זמרת עם אנרגיות בלתי נלאות חלקנו אף   .במוזיקה ואוירה ..

 רקדו, והשאר עודדו בישיבה.   

ו לסיור טעימות  התעוררנו בשישי בבוקר עם ההודעה הכואבת על פטירתו של מישל, ויצאנ 

, עדות וטעמים בשוק ובכרם התימנים,  הסטורהשעות מענגות של   3בשוק הכרמל,  

כשמישל במחשבותינו    היו לאחריה, במלון ערב  לארוחת התכנסנו  מנוחה לאחר  . 

לשוטט/לראות את משחק   שיצאו היו" , הפייבלמנים"  שפילברג  של החדש   לסרט  שיצאו

 הכדורגל בנמל.  

בשבת נפרדנו מהמלון ונפגשנו עם יניב ביפו השוקקת חיים, שם למדנו מפיו על  

אחת מערי הנמל העתיקות בעולם, טיילנו בין הגלריות,   , שנה של יפו 4500בת  ה ההיסטורי

 הביחד.  ,ימים של חברה טובה ובעיקר 3סיימנו  המסגדים ובשוק הפשפשים. 

 . שבת שלום, אביגיל .זאת שאפשרקיבוץ תודה ל

יסבוק י מהפ  

ש ארוך בעיר  "השבוע זכיתי להדריך קבוצה מיוחדת של קיבוצניקים מהדרום שבאו לסופ

ימים רצוף )סיור אחר כל יום(, שנית כי   3אותם   יליווית למה מיוחדת? קודם כל   .הגדולה

 .כמעט את כולם הכרתי בשמותיהם ולסיום אנחנו חולקים המון נוסטלגיה משותפת

 ?איך זה יכול להיות

 .ממש במקרה הקיבוץ בו גדלתי שדה, משאביאז הקיבוץ בדרום ממנו הגיעו, הוא  

 (:שה, לא בטאבו  משמח ומרגש שהם בחרו בי להראות להם את העיר שלי )בהרג

שכמעט איחרתי אליו   מיכאלי,  אמנון כולל ביקור בגלריה של  ,בחמישי סיור אמנות רחוב

 כי נעצרתי לראות את רבקה זוהר ולאה שבת מצלמות קליפ בנחלת בנימין  

בשישי קולינריה ותרבות בשוק הכרמל עם המון אוכל טעים והיסטוריה מקומית, בסגנון  

לקינוח ביקרנו הבוקר ביפו העתיקה, קפיצה קטנה   .שוק וזה(נדחסים ונהנים )שישי ב 

ברחבת כיכר קדומים   ריסמסקלחו"ל מינוס הביקורת דרכונים. ממש לכבודנו הקימו שוק  

)חו"ל כבר אמרתי?( והאבנים, האגדות, הסמטאות והדמויות הצבעוניות השלימו יום  

 .ת בגלריית עמיעדקקסום, כולל תערוכה חדשה ומרת

עבורי חוויה מיוחדת, בעיקר שזכיתי להדריך את החבר'ה שלושה ימים רצוף... תודה רבה  

 I  my job     יניב אפוד   
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 בדואים סיור בשני בתי ספר 

סיבוב באוטובוס בכפר לא  תחילה עשינו  ,עסק בבדואיםהשתתפתי בו ו מסגרת סיור שב

מסודרת וגם  מערכת ביוב  להם יש פנל סולרי. אין   גגותועל כל ה ,הכפר בנוי מפחונים  .מוכר

  .כמעט מה לעשות בכפראין חשמל מחברת החשמל .  למעשה או   מסודרת לא מערכת מים 

 שעליו גאוות הישוב.   ,יסודיהבית ספר  את המרפאה ויש  שם יש 

 " נוה מדבר "  נקראהזה  ספר  ה בית 

. בעוד שהמדינה לא  ת בו השקעה רבהיכרנ ו  מאד שנראה יפה   י,בית ספר ניסוי זהו 

חממה שילדים בנו עם  יש  משקיע. משרד החינוך  ,משקיעה בכפר בגלל שהוא לא מוכר

וספת עוסקת בנושא  נ  . כיתה ותבלינים מגדלים שם ירקותהם לסטיק ו פ המורים מבקבוקי 

, כיתה למחול ונגינה ומאהל בדואי שמשמש את הכיתות ללמידה בחוץ. יש הרבה   חללה

אבל לטעמי מה שהכי מעניין זה החינוך לפתירת   ,דברים יפים שנעשים בבית הספר הזה

 .  סכסוכים

רבו על עיפרון בבית  שבו שני ילדים מקרה  שראה כיצד ליטהח  , בית הספר הזההמנהל 

,  למשפחות ובעקבות זאת נרצח מישהו מאחת המשפחותהגיע הצהרים  שאחר  ,ספר

הכבוד  במקום   .כיום לשינוי סדר הערכים בחברה הבדואית ובילוהוא מ .לעשות שינוי

את הערך של קדושת החיים   הפוך מנסה לא  הו אצל הבדואים הערך הכי חשוב נחשב   ואשה

  .בין הילדים סכסוכיםיישוב    ללמידה שך החלו בתהלי בכדי להשיג זאת .למקום הראשון

לאחר תהליך של לימוד הם מכשירים מדי שנה ילדים שנקראים משכיני שלום. ילדים אלו  

. במקרי  ןלפתור אות ןמנסיםעוברים בהפסקות בין הילדים ומנסים לראות אם יש מריבות 

הם    שבו,  גלו בדואי(י )א עוברים למבנה בצורת איגלוהמסוכסכים מריבה מסובכים יותר 

 .הסכסוךיושבים ביחד ומגיעים לפתרון 

 

עם   ,מאד נקי ומטופחספר  ה בית  .אורט אבו תלולבשלב השני הגענו לבית ספר תיכון 

כשהגענו היו דגלים של המדינות המשתתפות במונדיאל והסתבר שהם   .ציורים על הקירות

ראה את המצב  רפיה אוגי ראו ביחד משחק. המנהל רג'י היה בעבר מדריך טיולים ומורה לג

הגענו  תחילת הסיור בברה הבדואית והחליט שהוא חייב לנסות לשנות את המצב . חב

ממערכת  ביסודי נפלטו מהם  רבים  ובלימודים  של הילדים שהכי קשה להם  למתחם

יש   , הם מקבלים עזרה רבה מהצוות .לימודים מיוחדתתוכנית  אלו יש  לנערים החינוך. 

בה לומדים  ה שוכיתפינת ישיבה   ינים לעצמם אוכל ושתיה חמה,כוהם מ  מטבחפינת להם 

חשיבות עצומה בלשמור    יםרוא מנהל והצוות המזגנים.   י אהבנים להיות מכונאי רכב וטכנ

אם יש טיול   ,למשל ,בם המוןומשקיעים  .לרחובולמנוע מהם לצאת על הילדים במערכת  

המנהל לוקח רק מורים  ימי טיול.    שלושה מארגניםלהם  ,של יום לכיתות הרגילות 

גם לבנות שמתקשות בלימודים יש לימודים  לא רק את המקצוע.  עבירים גם ערכים ושמ

כבר עובדות    שלמדו מהבנות 80%תוכן ומ  ,סייעות לרופאי שיניםן לומדות ה  .מיוחדים
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דרכים לאסוף כספים כדי לקדם את הנערים והנערות.  המנהל מחפש כל הזמן  בתחום.  

מיוחדות  יות  תוכנאבל יש  ,מערכת לימודים רגילהלומדים שאר תלמידי בית הספר  

להם להתקבל  לאוניברסיטה.  המטרה    שתאפשרהשפה העברית  לימוד  ,למשל ,לתגבור

 . דם בחייםקהת ל  שלהם לגרום לנערים להצליח

לי לקצת  גם גרמו   ,ספרה  ים בשני בתי של המנהלים והצוות והאכפתיותהאופטימיות 

 ואופטימיות. תקוה 

 נגה  פרסי 

 

 משאבי שדה לכל  שמח חנוכה שבת שלום וחג  


