מבין משאבים◄ ◄2235ח' כסלו תש"פ ◄ 6דצמבר 2019

בין משאבים מס'  ,2235ח' כסלו תש"פ 6 ,דצמבר 2019

עמ' 2

מה בעלון:
חדר כושר בלי כושר /אלי אלישע
מסע מוסיקלי "בעקבות הבעל שם טוב" /ראיינה עדי בבאי
מה קורה בבית ספר התיכון האזורי החדש? /נגה פרסי
קבלת אישור תושב בדואר אלקטרוני
נר זיכרון חודש נובמבר
מהנעשה בישובנו /נגה פרסי
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עמ' 3

חדר כושר בלי כושר
שנים רבות פעל במשאבי שדה חדר כושר.
הוכנסו מכשירים רבים ומגוונים. .חדר הכושר משרת את החברים ,את הצעירים וכל דיכפין.
אחראי לחדר כושר לא היה בצורה מסודרת ומפתחות הוחלפו שם לרוב כי המקום שימש הן
את תושבי המקום ולאנשים מבחוץ שעשו במקום כבשלהם.
רק לאחרונה מאז נכנסתי לתפקיד הגיעו אלי מספר אנשים טובים עם רצון טוב לקחת
אחריות ולהפעיל את המקום .אך משום מה לא הצליחו להתמיד.
הגיעו אלי תלונות לרוב על לכלוך ועל מכשירים תקולים ומזגנים מטפטפים.
הפניות היו שהמקום הפך למפגע בטיחותי ואם לא נעשה משהו עלולים להיפגע בצורה רצינית
ואף זה עלול להיגמר במוות.
אני חושב שקיבוץ שיש בו אוכלוסיה מגוונת כל כך ,מקום כמו חדר כושר יכול להוות פנינה
ולתת מענה הן לצעירים והן למבוגרים.
בעיני מקום כמו חדר כושר הוא חיוני מהרבה סיבות ויש לו ביקוש רב .
לכן החלטתי לבדוק מה אפשר לעשות על מנת שהמקום יפעל לרווחת כולם .והלכתי לבדוק
כיצד ניתן להפעיל את המקום  ,התייעצתי עם עורכי דין וקבלתי תשובה חד משמעית שהקיבוץ
ואני בראשו פועל נגד החוק ואנו עלולים להיתבע תביעה פלילית.
מאחר וראיתי שאנו פועלים בניגוד לחוק ואם חס וחלילה מישהו ייפגע התביעה היא פלילית
ומי שיישא בעונש הוא בראש וראשונה מנהל הקהילה .ולקהילה ייגרם נזק כספי גבוה,
בצער רב החלטתי לסגור את המקום לאלתר ובמקביל לבדוק את משמעות הכשרתו.
החדר עצמו נותן מענה לפעילות ברוכה רבת שנים בניצוחה של נאווה רייב  .וכאן המקום
להגיד לה תודה והמשיכי בפועלך עוד הרבה .
מאחר ולהמשך הפעילות הבריאותית היה צורך מיידי לטפל במזגנים ,זה מה שנעשה .
יש כוונה כן לפתוח את חדר הכושר על פי החוק .זה לא מנע מלטפל במזגנים מיידית כי זה
ישרת את חדר הכושר לאחר מכן.
אז לכל המשתמשים האזרו בסבלנות  .העניין בטיפול.
אלי אלישע
מזכיר/ומנהל קהילה

בית משאבי שדה משתתף באבלם של
סיגל ממן והמשפחה
עם פטירת האב
גדי קוניו ז"ל
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עמ' 4

מסע מוסיקלי "בעקבות הבעל שם טוב"
לא יאומן ,סטריקו היה באומן.
כהרגלנו ,נפגשנו בחדר האוכל בשולחן "הפרלמנט" ,מקום ישיבה קבוע של חברים ותיקים.
"הי סטריקו לאן נעלמת ? היית חסר לנו בימים האחרונים .מה הסיפור"?...
"נתקלתי במודעת פרסומת בפייסבוק -מסע מוסיקלי בעקבות הבעל שם טוב ,ומיד נרשמתי
למסע ,והודעתי ללאה".
נשמע לי מסקרן ,אז קבענו להיפגש ולשמוע את הסיפור במלואו..
סטריקו מספר..
" בבואי לקיבוץ במסגרת גרעין רמות ג' ,באופן קבוע בימי שישי היינו מתכנסים ושרים שירי
חסידים ושירי שבת .בתקופה זו יצאו שני תקליטים משפיעים :שלמה ניצן ונירה רבינוביץ-
שירי שבת וניגונים חסידיים והתקליט השני – איש חסיד היה ,ומאז נדבק בי החיידק
לאהבת סגנון השירים החסידיים.
מדריך הטיול יצר עימי קשר ,שוחחתי איתו ,ואמרתי לו :הקול שלך מוצא חן בעיני ,דבר עם
אשתי שקולך ימצא חן גם בעיניה .ואכן ,לאה התרשמה מקולו האמין ומהסבריו.
קיבלתי תאריך ושעת הגעה לשדה התעופה ,בנוסף נוצרה קבוצת וואצאפ למשתתפי המסע,
כ 25-איש ערב רב של אנשים דתיים -רווקים ,רווקות וגרושים ....הייתי החילוני היחיד
בקבוצה! ( בכיפה השתמשתי רק במקומות שהיה צריך ).
בשדה התעופה נפגשתי לראשונה עם השותפים למסע .ב 3:00-בבוקר המראנו ולאחר שלוש
וחצי שעות טיסה מלוד לקייב ,בירת אוקראינה ,הגענו .אספנו את המזוודות ,כל הגברים של
הקבוצה פנו הצידה הניחו טלית ותפילין והתפללו תפילת שחרית .אני עמדתי בצד וצילמתי
בפלאפון.
יוצאים מהטרמינל עולים לאוטובוס לכיוון אומן .האוטובוס כמו מטוס ,כסאות ,שולחנות,
פינת שתייה עם מייחם תה וסוכר .משך הנסיעה  4שעות .לאחר שעתיים ,הפסקה קצרה
בתחנת דלק לצרכים שונים .למרבה הפלא בתחנה זו מצאנו דברי כיבוד ,כולם מתוצרת הארץ.
המוכרים דוברים עברית ,למדו מהישראלים שמגיעים .בנוסף בפינת בית הקפה ,מצאנו ארון
ובו ספרי קודש ותפילה לשימוש המעוניינים.
במהלך הנסיעה שני המדריכים (מארגני הטיול) העבירו מיקרופון ובקשו שכל אחד יציג ויספר
על עצמו .לאחר מכן סחפו אותנו בשירה .מדריך אחד – הזמר יצחק מאיר ,זמר מאוד מפורסם
במגזר החסידי ,והמדריך השני -ניב כליל חורש ניגן בחליל צד.
סוף סוף לאחר הנסיעה הארוכה ,הגענו לאומן .ההתרגשות רבה ,אנו נוסעים בסמטאות העיר
העתיקה .הקור מקפיא בין  -2ל  -6-מעלות ,לבושים חם.
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עמ' 5

מסביב לקברו של רבי נחמן מברסלב בתי מלון רבי קומות ,בתים חדשים ואגם קפוא ,הרבה
מודעות ופרסומות בעברית ,ופתאום מרגישים באווירה כמו בבני ברק ,בניגוד לאזורים אחרים
בעיר.
על הבוקר ,לאחר המקווה והתפילה הולכים לקברו של הרבי .שאלתי את סטריקו בתמימות,
גם אתה הלכת למקווה? " לא מתאים לי " ,אבל ,חוויתי את התרגשותם של האחרים בהגיעם
לקבר .באחת הפעמים לאחר התפילה סיפר לנו המדריך כי על פי הרב נחמן ,ההתבודדות היא
חלק חשוב מאוד לאדם .עליו לבחור נושא ,לדבר אל עצמו בקול רם ולהקשיב .לבקשת
המדריך התפזרנו בשטח ,איש איש לעצמו .עשיתי זאת וקרה משהו מעניין מאוד .חוויתי חוויה
מיוחדת .
בשובנו למלון לארוחת בוקר פצחנו בשירה וריקודים עם המדריכים בליווי כלי נגינתם .בכל
יום במהלך המסע ,נהגנו להתכנס לאחר ארוחת הערב במועדון ,סביב שולחנות ערוכים בכיבוד
ושתייה והנעמנו בשירה וריקודים .בסיום הערב אחד המדריכים נהג לסכם את היום ,לשאול
מה אנחנו מרגישים ,חלק שיתפו את חוויותיהם ,וכולם הקשיבו ,לרוב זו הייתה שיחה
מעניינת".
סטריקו ,בדחילו ורחימו  ,ביקש מהמדריכים שישירו את השיר "שלום עליכם מלאכי השרת"
(שיר שבת ששרנו ביום חול) .המדריכים התלהבו וכולם פרצו בשירה ביחד ,בשני קולות מכל
הלב ,בסוף השיר ההתלהבות הייתה רבה וכולם מחאו כפיים לכבודו של סטריקו ועל יוזמתו.
ההרגשה הייתה שנוצר חיבור בין הדתיים לבין "הלא דתי" היחידי .במסגרת צילום סרט
הוידאו לשיר הזה ,אחד מהמטיילים ביקש שירשמו על הסרטון  -צולם ביום חול.
לאורך כל המסע ,כפי שהוא נקרא " מסע מוסיקלי" ,לא פסקו השירים והריקודים .אלה
למעשה הקטעים ,שהצדיקו את יציאתי למסע ,מילאו אותי ברוממות רוח" .
שמעה וכתבה
עדי בבאי

מה קורה בבית ספר התיכון האזורי החדש?
כאשר הוזמנו (אנחנו ההורים) בערב למפגש בבית ספר החדש ,לראות ולהתרשם מיצירות
התלמידים בשליש הראשון ,חשבתי לעצמי מה כבר הספיקו לעשות הרי רק התחילה השנה,
במחשבה שניה ,נזכרתי שכאן לומדים אחרת ובמקום ללמוד מספר מקצועות לאורך כל השנה
מתרכזים במקצוע אחד כל שליש .כמובן זה לא כולל את מתמטיקה אנגלית ולשון שלומדים
כל השנה כרגיל .בכל שליש לומדים עם דגש אחר את אותו הנושא למשל מי שבחר תנך בשליש
הזה למד את התנך דרך צילום ,במפגש היתה תערוכה של תמונות שצילמו הילדים עם
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עמ' 6

ההסברים שלהם למה בחרו לצלם מה המשמעות והקשר לחומר הנלמד .אלו שבחרו
הסטוריה כתבו עיתון עתיק מכל מיני מקומות בעולם .בספרות למדו וכתבו שירים וציירו.
בביולגיה למדו את גוף האדם דרך עזרה ראשונה .כל הנושאים הנלמדים הם בהתאם לתוכנית
הלימודים של משרד החינוך .מה שהופך את זה למעניין ורלוונטי להיום זאת הדרך שבה הם
לומדים והיכולת למצוא את הקשר בין זה למה שהם עושים ורואים ביום יום.
מוכרחה לומר שהיה ממש מרשים ואכן התחושה שיש כאן משהו אחר מיוחד ומעניין ובעיקר
חוויה טובה ומשמעותית לילדים.
נגה פרסי
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עמ' 7
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עמ' 8

אישור תושב בדואר אלקטרוני
החל מה 17.11.2019-יתאפשר להזמין אישור תושב עבור שנת  2020באופן מקוון דרך קישור
שיפורסם בדף זה ,האישור ישלח לתושב במייל בתחילת ינואר .2020
מי רשאי להזמין באופן מקוון?
 תושב המתגורר לפחות שנה באחד מישובי המועצה
 משלם/ת ארנונה
 משלם/ת חשבון מים לרשות
 קיים רישום במחלקת החינוך ביישוב על כך שלפחות אחד מילדי המבקש/ת לומדים
במוסד חינוכי (גן ,בית ספר יסודי ,חטיבת ביניים ו/או תיכון) ברשות המקומית .תנאי
זה חל רק לגבי תושבים שיש להם ילדים בגילאים המתאימים
 רווק/ה בגיל  25ומטה אשר רשום/ה בכתובת הוריו
לפני מילוי הטופס יש להכין:
*צילום ת.ז.
*אישור מגורים ממזכירות הישוב (רביבים/משאבי שדה/שדה בוקר/מחנה טלי/ניצנה)
מי צריך להגיע פיזית למועצה?
 רווקים בגיל  25ומעלה אשר גרים עם הוריהם
 בני/בנות זוג אשר גרים אצל הורי הבן/בת זוג
הפקת אישורי תושב בבניין המועצה לשנת :2020
ניתן להגיע ולהפיק אישור תושב בבניין המועצה באופן רגיל כמו בעבר .
הנפקת אישור התושב לשנת  2020בבניין המועצה תחל מהתאריך .19 15.12
במבנה הראשי אצל מור אנקרי. morc@rng.org.il
החל מפברואר  2020תתאפשר ההנפקה בימים שיקבעו מראש ויפורסמו בהמשך.
לנוחותכם מצורפות הנחיות לשם קבלת אישור:
 האישור יינתן לתושבי המועצה הגרים בישוב מעל שנה
 חובה להציג תעודת זהות  +ספח של מגיש/ת הבקשה ,לא רשיון נהיגה ולא דרכון
 האישור יינתן למגיש/ת הבקשה ובנוכחותו/ה
 לשוכרי דירה להצטייד בצילום של חוזה שכירות
הנחיות לבני זוג הגרים בבית ההורים (יתכן וידרשו מסמכים נוספים)
 יש להצטייד בתעודות זהות של שני בני הזוג באותה כתובת
 אישור נסיעה ממקום העבודה
 במידה ויש ילדים הלומדים במערכת החינוך יש להביא אישור לימודים מאגף החינוך
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עמ' 9

במידה ויש ילדים מתחת לגיל  3יש להביא כרטיס טיפת חלב

הנחיות לגרושים/ות ,פרודים/ות המתגוררים בבית ההורים (יתכן וידרשו מסמכים נוספים(
 אישור מקופת חולים
 אישור נסיעה ממקום העבודה
הנחיות לרווקים בגיל  25ומעלה המתגוררים בבית ההורים (יתכן וידרשו מסמכים נוספים-
במידת הצורך יצטרך התושב לגשת לפקיד שומה של מס הכנסה.

אירועי חג המשק  70-הסתיימו וזאת בערב צוותא כמו של פעם ,בו התרפקנו על סיפורים מן
העבר ,זיכרונות ממעללי "בוכתה פרודקשיין" (עם אורחים מהעבר שלמה פתאל ועלי וולטש
לשם) .כמו כן הופיעה בשירה הלהקה המקומית המורכבת מעופרי בלטרן ,יאיר אייזן ,אורן
ענבר ועומרי סוריה בלווית הנגנים -נדב(מדריך הנעורים) על התופים ,יניב(עובד בקיבוצימר) על
הגיטרה והמאסטרו –מרסלו על הקלידים .הלהקה התגבשה לקראת האירוע ובחרה בשירים
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עמ' 10

שבמילותיהם יש נה נה נה (ללא קשר לשירי רבי נחמן מברסלב) .המטרה היתה שכל הקהל
יוכל להצטרף לשירה גם אם הוא לא זוכר מילים ..השירה זרמה ורבים נשארו עד סוף הערב
ולאחריו עברו המעוניינים לפאב להמשך החגיגה בריקודים.
למחרת היום נחגג "יום הילד" והפעם הגיע קרקס כפרי וזה כלל פעילויות קרקסיות ומופע
גדול של בני משפחת כפרי -חמישה בני משפחה האב וילדיו שהשתתפו במופע  .לסיום חווינו
סדנה ליצירה בבלונים .נהנינו גם מקבלת כובע עם השם הפרטי באנגלית  .את היום חתמה
ארוחת צהרים בחדר האוכל .רבים השתתפו בהכנת הארועים האלו ובכלל בשנה הזו .תודה
רבה לכולם ...היתה שנה נהדרת.
והשבוע  -מבצע גיזום ענפים מסוכנים לקראת החורף ..תודה לעוסקים במלאכה.
אם אתם רואים חתולים במשק שמסתובבים עם מכשיר
 GPSעליהם –תדעו לכם שחתולים אלו ממשתתפים במחקר
של אוניברסיטת חיפה .המחקר חוקר את תנועת החתולים
בדרום לעומת הצפון .בסיום זוכים בעלי החתולים במפה
שמתארת את תנועת חתולם ברחבי הקיבוץ.
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