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 מה בעלון:

 / הילה ענברמהנעשה בגיל הרך

 אלישע/ אלי משולחן המזכיר

 מונין משולחן מרכז המשק / מוני

 פוליסת ביטוח

 נגה פרסי/בישובנוהנעשה מ

 

 



 3עמ'                                               2019 דצמבר 20תש"פ,    כסלו כ"ב,  6223ין משאבים מס' ב

 

 

  מהנעשה בגיל הרך

 בתי הילדים בשגרת פעילות נפלאה ומלאה בעשייה.

 חג החנוכה הגיע ובא ואצלנו בגנים האורות כבר מאירים 

 והסביבונים מרקדים.

 בבתי הילדים נהנים מאווירת החג ומתכוננים למסיבות החג.

פעילות משותפת של הוותיקים עם הילדים  –שהחלה בתחילת החודש במסגרת פעילות סבטף

בגנים,  חגגנו יחד את החנוכה בשירים וריקודים, התנסות בטפטוף נרות, משחק סביבונים 

 משותף ועבודת הדבקה משותפת שמקשטת לנו את הגן.

הפעילות המשותפת של הוותיקים עם הילדים מביאה המון שימחה לגן. הערך המוסף 

תיקים מביאים עימם לפעילות, בהדרכת הילדים, במשחק איתם ובקשר שיוצרים עימם, שהוו

 מפעים ויוצא דופן. 

ובימי שלישי עם ילדי גן רותם  9:30המפגשים מתקיימים בימי ראשון בגנון דובדבן בשעה 

 .  10:30בשעה 

רי הוותיקים. בימי שישי יתקיים פיקניק ובכל יום חמישי נפרסם היכן נקיים אותו בסמוך למגו

מטרת הפיקניק היא לאפשר פעילות יותר חופשית, עם פחות הנחיה, להיות ביחד, לשיר ביחד, 

לשחק עם הילדים לכל אחד ואחת כמה שנח ומתאים. אנחנו נדאג שיהיו מקומות ישיבה 

נוחים, תה חם, דבר מאפה, מוזיקה אביזרי משחק לילדים ואווירה טובה. מצורפות תמונות 

 כי תמונה שווה יותר מאלף מילים. -ת מהפעילויו

 נשמח לראות את כלל הגימלאים הצעירים והוותיקים בפעילויות  השונות,

 מוזמנים להצטרף אלינו. 

שירי והילה.                                                                                                     
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 משולחן המזכיר

  רוצה להתחיל בבשורות משמחות .

לאחר מכן יתחיל שלב  התבשרנו שהתב"ע נמסרה למינהל ותוך שבוע תופקד.

 התכנון המוקדם לעבודות התשתית בשכונה החדשה המיועדת לבנים.

יש החלטה במועצה על פי ערן דורון יו"ר המועצה ,שבראש סדר העדיפות לביצוע 

 המועצה עומד קיבוץ משאבי שדה תוכניות הפיתוח ברחבי 

 אז אפשר לקנות את הזיקוקים אך לא להדליק. 

בחוות ר"מ התקבלו  האישורים לתוכניות ועל השטחים יוקם מתחם  -נדל"ן אחר 

 גדול המכיל גם  בית חולים. 

 בגבעה

הבאנו אדמה והיה בתכנון להחליף את הקרקע , רצינו לקדם  ,הנוי בצד המערבי בגבעה

ולעשות מהר את הדברים כנראה שהיינו פזיזים  מדי, כי כאשר  בדקנו את הקרקע לאחר מכן 

,הסתבר שהאדמה אינה מתאימה. אנו כעת בודקים אדמה ממקור אחר. ולאחר שיגיעו 

  התוצאות נדע האם נוכל להתחיל בעבודות.

ראשית ברצוני לומר כל הכבוד   - סבטףיל פרוייקט חשוב ומרגש בשמו במשאבי שדה התח

לאלה שהובילו את המהלך ועשו משהו שניתן להתגאות בו ועושה נחת לעוללים והמבוגרים 

 המשיכו בפעולות מבורכות . -כאחד.

קשה להיות איש בשורות כי זה טרם הסתיים,  עובדים במרץ על התוכניות . – בצד המזרחי

 .ל מנת לקבל את ההיתרים המיוחליםמאמץ  לקדם את התוכניות עהממשיך  

 

בשורה משמחת , רונן בן נון הרים  את הכפפה והסכים לקחת על עצמו את נושא  -כושרהחדר 

לאחר מכן  הספורט בקיבוץ , בתחילה יבדוק את הנדרש לשם פתיחתו מחדש של חדר הכושר.

  קיבוץ.ביצרף מתקני ספורט נוספים 

יכין ו יבדוק את המשמעות להשמשת המכשיריםשרונן יארגן צוות 

 תוכנית כספית וארגונית .

 .תודה לרונןנקווה ששוב ייפתח החדר בצורה הנכונה והנדרשת . 

 

 עסקים בקהילה .

כל הכנסה חייבת להירשם  ,בתצהיר כספי מדי שנה לרשויות המס מחויבתמשאבי שדה כגוף 

ללא קבלות ולא דיווח  עסקהחייבת במס הכנסה ובמע"מ . לכן אין ואסור לעשות כל  בספרים,

עלולה לפסול את כל הספרים  ,שנעשית ואינה מדווחת עסקה . פרטיבמשקי והן בתחום ההן 

 תביעה משפטית ותביעה כספית גדולה. ל לגרום לקיבוץ, השל הקיבוץ ועלול

לאישור המזכירות בסוף דצמבר. כל בעלי של הענפים והוועדות תגיע  תוכנית השקעות

השנה אנו רוצים שכבר  התפקידים שטרם הגישו את מבוקשם מתבקשים לעשות זאת בהקדם.

 בינואר תאושר התוכנית ולא כפי שנעשה בשנים קודמות.
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עם כל רכזי הענפים ביחד עם פרלה,  2020בימים אלה מתקיימות פגישות לתקציב הקהילה 

 לפנסיה. תיוצאשסות לקהילה מעבודה בגלל שהאוכלוסייה מתבגרת כידוע יש ירידה בהכנ

 מעורבות החברים בקיבוץ

לאחרונה שתי אסיפות לא התקיימו בגלל חוסר משתתפים וחבל, אני פונה לכל החברים להיות 

יותר מעורבים בנעשה , זה הבית שלנו וחשוב שכולם ניקח חלק בהחלטות  שמתקבלות 

 בסוף זה נוגע לכולנו . ,במזכירות והאסיפה

על לוח המודעות תלויה מודעה המבקשת לצרף חברים למזכירות , חסרים כיום שני חברים . 

 בואו והטו שכם . בינתיים רק חבר אחד פנה.

אז אל  חשובה לכולנו  העשייה במשאבי שדה , אם זה תהליכים ואם זה דברים חומריים . 

 או ונחליט יחד כפי שאתם רוצים .תעמדו מהצד ותלינו שזה לא לרוחכם, בו

בפתח, שנה זו תהיה שנה של קבלת החלטות לעתיד הקיבוץ ועתיד החברים . שנה  2020שנת 

 שבסופה אנו רוצים לקלוט לחברות את כל הבנים ,שנה זו תהייה שנת עשייה ושינויים . 

 יחד נעשה זאת . 

  2020טיול 

 לבטומי שבגיאורגיה.חברים , הטיול מיועד  90לטיול רשומים כיום 

בקשות מיוחדות של  מידע מחולק לחברים, מסלול ,בקשות ,כגון העברת תצלומי דרכון. 

הסכום ירד   החברים אל המארגנים , והסכום שהחבר יצטרך להוסיף ,נפרש לשישה חודשים.

 מתקציב אישי החל מחודש ינואר .

 .  28.2.2020ניתן יהיה לבטל עד תאריך 

 יתן לפנות לכל אחד מהצוות : לאה שורק. יהודית זכאי. , אלי אלישע בשאלות והבהרות נ

 שבת שלום בברכת 

 אלי אלישע

 למתגייסים החדשים 

 אלן גולדפישר

 וגיא מור יוסף

 בהצלחה 

 שיעבור לכם בקלות ו                

 בית משאבי שדה
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 משולחן מרכז המשק
 חוות ר"מ הצד המזרחי

המועצה הארצית לתכנון ובניה החליטה לקדם את הרחבת אזור הפיתוח העירוני של באר שבע 

תעסוקה והסופי של בית החולים השני בבאר שבע ואת קרית הביוטק  וואישרה את מקומ

 דונם. 1400על שטח של  ושתוקם בצמוד אלי

 התכנון וקידום התכנית לקראת ישומה בשטח.הליך יימשך  ,לאחר אישור זה

יאלצו להפסיק את הפעילות החקלאית ימשמעות ההחלטה שהקיבוצים משאבי שדה ורביבים, 

 מהלך הצפוי בשנתיים הקרובות. ,נהליולהחזיר את הקרקע למ
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 צד מערבי ה  חוות ר"מ

 .את הזכויות במגרשי המגורים מכורנו עוד כחודשיים לינותרו ביד

זאת לאחר שאף חברה קבלנית לא היתה מעוניינת לרכוש את  ,נו עוד מס' מגרשיםינותרו ביד

 הזכויות.

 אנו שותפים עם חברת רמיקס בניסיון למכור את הזכויות לקבוצות רכישה. ,בשלב האחרון

 

 חברת סיוון

ההבנות וההסכמים לרכישת חב' סיוון הגיעו לשלב הסופי ויגיעו לאישור ההנהלה הכלכלית 

 זמן הקרוב.והאסיפה ב

 

 הפקדה לקרן השתלמות

החלטה להפקיד לכל חבר וחברה כספים בקרן  22/12יובא לאשור האסיפה ביום ראשון הקרוב 

 השתלמות קיימת. 

 מיסוי הגלומות בהן.  ההפקדה נובעת מניצול הטבות

הינם מקדמה אשר הקיבוץ יחליט בעתיד בגין איזה יעד ומטרה  ,כספים שהופקדו ויופקדו

 ספים.חולקו הכ

 ההפקדה בסכום שהופקד בשנה שעברה על אותו עקרון. 

 ושבת שלוםחנוכה שמח חג 

 מרדכי מונין

 

 
 

 שפע ברכות ומזל טוב

 לאיתי ולאה שביט והמשפחה  

 להולדת הנכד

 בן לנועה וקובי

 בית משאבי שדה
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 משאבי שדה מבטחת בפוליסה זו רק את הרובד הבסיסי

וילד שלישי ללא  20ש"ח לילד עד גיל  11ש"ח למבוגר,  31-עלות חודשית של כ

  ibtkms@gmail.com ,מעוניינים להצטרף מוזמנים פנו לאילן בן טל .עלות
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הדלקת נרות ומסיבות רבות  בכל הגילאים, ובמקביל פסטיבל צלילים החנוכה בפתח, חג 

לסיום שליש ראשון בשנת זה סימן וכמובן  .רועים בכל הארץ.יבמדבר  ועוד מופעים וא

 ואנחנו ... ממשיכים לעבוד. הילדים יוצאים לחופש ,שיחות הורים תקיימוה הלימודים.

 

וממשיך  זכה בבחירות ניר מאיר, תנועה הקיבוציתבחירות למזכיר ה השבוע התקיימו

שלושה חודשים כבר הובטח לנו שעוד  אז ,אנו , בהצלחה לו ולנו!!!  ואם בבחירותבתפקידו

 .פעם שלישית  בתוך שנה  הולכים שוב לקלפי,

 

שדה ב , הצעדה החלהצעדת בן גוריון לכל ילדי בתי הספר היסודי במועצה התקיימה לפני שבוע

 .מדרשהבסתיימה הובוקר 

 

מבתיה דויטש שמספרת על נפלאות הזיכרון והמוח , ת הפעילות נמשכת  במרץ"במועדון מופ

פרות מועדון הסו ,שמופיעים נגנים וזמרים מחוננים ,ת מגוונותוהרצאו חידושים בתחוםהו

ועכשיו כפי שאפשר  ,ההתעמלות של נאוהכמובן ו ,ה ואילנה מארגנות'שטובלשבועי -הדו

 הסבטף . תודה לכל העושים במלאכה . נוסף בעלון לראות 

 

אבק בכל מקום. גשם קצר )עד עתה כמויות סופת חול  עצומה עברה אותנו בסערה והשאירה 

שיגיע  בבקשהמטר מתחילת העונה( שהגיע בעקבותיה הפך את הכל  לבוץ, אז ימיל 20 -ירדו כ

 .  כבר גשם אמיתי שינקה כמו שצריך את הכל

 

  ה שמח בית משאבי שד חג חנוכה


