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אני איש של חורף /רועי ידיד
אני איש של חורף

לפעמים אני פוחד שהקיץ

נפשי על סף שיטפון של

יבוא

חלומות
אני איש של חורף

אני איש של חורף

נרטב ,אני לא הולך בין

צורותיי התחלפו כמו ענן

הטיפות

בשמים
אני איש של חורף

אני איש של חורף

רבו מילותיי ונשטפו במים

ענני תמיד רגע לפני ממטר
אני איש של חורף

אז אל תאמין באנשים

לילי ארוך יומי קצר

שמפחדים מהסתיו
שרואים בכל אופק סערה

אני איש של חורף

שלוקחים מטריה ביום שרב

נפשי על סף שיטפון של

הבט בלוח שנה ורק לי תקשיב

אכזבות

אחרי כל חורף בא אביב

אני איש של חורף
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מה בעלון:
תודות ובקשות מצוות המרפאה
הודעה מועדת רכב /לולו טלמור
שנת  2019בתרבות ובחגים /רונית בן טל ומאיה לוברצקי
סיכום שנת  2019בחינוך הבלתי פורמלי  /נטליה אלמוג
חוג ספרות וימי שירה במדבר /טובלה אבריאל
מהנעשה בגיל הרך /הילה ענבר ושי אסא
מהנעשה בישובנו /נגה פרסי

מזל טוב והרבה אושר
לחיימה ואביגיל וכל המשפחה
לנישואי ירדן עם בח"ל ספיר
בית משאבי שדה
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מציינים סיום  16שנות עבודה מסורה ומקצועית
של חברתנו היקרה ,מנהלת תחום הבריאות
והרווחה בקיבוץ -יהודית אלישע.
תודה רבה על שיתוף הפעולה והליווי לאורך
השנים ,מאחלים לך המון בריאות ,נחת והנאה
בשנים הבאות.
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תודות ובקשות מצוות המרפאה
בשעה טובה ומוצלחת נכנסה הלנה קוברסקי לניהול צוות ועדת בריאות ורווחה ,מאחלים לה
הרבה הצלחה בתפקיד החדש

ברצוננו להודות מכל הלב
לנפתלי שואר על הבאת התרופות והציוד בכל עת שנדרש עם הרבה
אכפתיות וסבלנות ,חיוך ודאגה לפרטים הקטנים
לצוות הנהגים הקבועים שלנו ,שזמינים לחברי הקיבוץ בכל עת
ותמיד עם חיוך ורצון טוב ,לאורי זיו ,יגאל דהן ,שרלי מור
יוסף ,נאווה רייב ,שרה מטל ,גרציאלה אופק ויפה שואר.
לרני זכאי שתמיד מתגייס לעזרתנו ,מהרגע להרגע ,תודה על
בניית המחסן המהירה והטובה.
כמו כן ברצוננו לבקש להקפיד על הגעה בשעות הקבלה בלבד ,הקפדה על הגעה בזמן לרופאים
במידה ונרשמים ,והגעה למרפאה רק עם כרטיס מגנטי.
בברכת בריאות
צוות המרפאה

הודעה מועדת רכב
לאחר שקרו מקרים של התנהלות שלא לפי התקנון ,נזכיר סעיפים:
 חברים יזמינו רכב עם הקוד [אינטרנט].
 בנים ,רק אחרי שיבוץ חברים ועל בסיס מקום פנוי [עם הכפתור].
 אין להעביר כפתורים מאחד לשני!
 בן/בת זוג של בנים יכולים לנהוג ברכב רק בנוכחותם של הבן/בת הזוג בעלי הכפתור
(אי בצוע הוראה תוביל לתשלום של כל הנזקים במקרה של תאונה).
 הזמנה משתחררת אחרי  30דקות -בעל ההזמנה יחויב ב 25 -שח!
 נהג חדש לא ינהג על רכב גדול במשך שנה וחצי.
נא ליישם את הוראות.
תודה
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שנת  2019בתרבות ובחגים
הייתה זו שנה מיוחדת ורבת פעילות שבה העשייה התרבותית היתה למנוף רב משמעות בחיי
הקהילה .נסקור בקצרה את החגים והאירועים שעברנו בשנת .2019
פורים -הובילה את החג נטליה אלמוג ואיתה היו נעמה עובדיה ,שרון ביל ,הדס סבג ,יאיר
בלטרן ,יערה עובדיה ,מתן ליכטמן ,ניצן דוידזון ,אביב בוחבוט ,אווה ליפשיץ ,גיא מור יוסף
ואורית גולדמן .היה חג מושקע ואווירה טובה ועם כמות גדולה של משתתפים ,שנהנו מהופעת
להקת "ג'אמיה" ומריקודים עד אור הבוקר .למחרת נערכה עדלאידע מרשימה והפנינג מוצלח,
לפי המסורת באחריות הנעורים.
פסח -עידו גולדסמן ונוגה פרסי הובילו ,ובתוספת טל מוסאי ויאיר אייזן ,החזירו לחג את
הטעם של פעם עם שירים ריקודים וחדר אוכל עמוס בחוגגים רבים ,שנדרשה לוגיסטיקה
ומחשבה כדי להכיל את כולם .אייל מור יוסף היה אב הסדר.
יום העצמאות -ערב החג היה שמח וחגיגי ,בהובלת אייל מור יוסף ,ולמחרת הצלחנו לשחזר
את מסורת הפיקניק בלימנים המחודשים בזכות שילה עובדיה בניצוחו של אורן ענבר .הצוות
שליווה את החג והפיקניק כלל את אווה ליפשיץ ,נעמה עובדיה ,עומר גולדמן ,הדס ויאיר
אייזן ,נטליה אלמוג וג'סיקה גולדפישר.
ל"ג בעומר -עומס החום הכבד לא הרתיע את ההמונים לשוב ולהתכנס בלימנים ובפיקודן של
הדר שאלתיאל ,דניאל אלקיים ונטע אמסלם התקיים הפנינג מרנין.
שבועות -החג בראשות פרידה ענבר התפרס על פני סופ"ש ארוך והיה מושקע ורצוף אירועים
והפעלות לילדים ,לצעירים וגם למבוגרים .בערב החג הופיעו להקת "סבבה והקול" ,למחרת
בבוקר התקיים הפנינג רב משתתפים ,בצהריים נהנו הבוגרים ממתקנים מתנפחים ואחר
הצהריים שבנו לטקס הביכורים המסורתי .הצוות כלל את אלון דוידזון ,הילה ענבר ,נטע
דוידזון ,שי אסא ,ורד זיו ,סילבי ניצן ,יאיר בלטרן ויגאל דהן.
פתיחת הקיץ -נחגג ברוב עם בבריכה ,בהובלת יובל סוריה ,סיגל ממן ,חן לאלוז ,הדר
שאלתיאל ובר עבד ,באווירה נהדרת ,בליווי מאכלים ,מוסיקה ומתנה שימושית וחביבה.
ראש השנה -רצינו השנה לחדש את מסורת החג ,אבל מכיוון שחג ה 70 -היה צמוד מדי
התוכנית לא יצאה לפועל ועשינו ,בהובלת אביגיל גולדסמן ,טקס קצר וחמוד לפתיחת השנה
עם ברכות מגולגלות בתוך בקבוקים .מקווה שבשנה הבאה נצליח גם עם החג הזה.
המופע המרכזי ,חג ה -70היה זה האירוע המרכזי של שנת ה .70 -כשמונים משתתפים חברים,
תושבים וילדים מילאו את הבמה בשירה ,משחק ,ריקוד ונגינה .הבימאי היה יעקב אמסלם
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והכתיבה היתה כולה מעשה ידינו .עוד נשוב וניזכר בהתרגשות בגודל האירוע ומהצלחתו,
מכמות המשתתפים והשותפים בהקמתו ומההשפעה החיובית על המשך הפעילויות במשך
השנה ומהנכונות לשוב ולהתגייס לעשייה התרבותית חברתית .היו בצוות יאיר אייזן ,רוני
גולדמן ,שקד בן טל ,מאיה לוברצקי ורונית בן טל.
סוכות -החג היה עמוס בפעילויות מגוונות לילדים ולמבוגרים ,למרות הצוות המצומצם.
בריכוז היתה פרידה ,ויחד איתה שי כהן האחראי על הבניה עם עוד הרבה בנים שבאו לעזור.
התוכנית המגוונת התפרסה על מרבית ימי החג ולקינוח הייתה טברנה יוונית עליזה בסוכה
בהשתתפות ציבור רב ורב גילאי .הכיבוד היה באחריות הדר שאלתיאל.
חג המשק – חגגנו את יום ההולדת לקיבוץ סמוך לתאריך עצמו ,בנובמבר .התחלנו בקבלת
פנים צנועה ,בארוחת צהרים ,בחדר האוכל המקושט ובערב שבת התכנסו באסם לערב שציין
 70שנות הומור ,עם דגש על חלקה במורשת של חבורת "בוכטה פרודקשיין" .המשך הערב היה
מוקדש לשירי "נה נה נה" שזומרו בידי יאיר אייזן ,עופרי בלטרן ,עומרי סוריה ,אורן ענבר,
לילך לובנטל ,אדם נגר ,שקד בן טל ,רוני גולדמן ,אביב בוחבוט ואליהם הצטרפו זמרים
נוספים .הליווי המוזיקלי היה בידי משה בן שופט ,נדב בן שבת ויניב גילעדי ועל ההגברה ניצח
עומר גולדמן .למחרת חגגנו את יום הילד בהפעלות לילדים ,תחנות מעניינות וקרקס משפחתי
מרשים .הציבור נהנה מארוחת צהריים בחדר האוכל כמו בימים עברו ,תודה לסימונה .הצוות
שהוביל כלל את חן גולדמן ,שירה מור יוסף ,רוני גולדמן ,מור בן טל ,נטליה אלמוג ,ניצן
דוידסון ,אורן ענבר ויאיר אייזן.
חנוכה – התכנסנו להדלקת הנר הראשון באסם ,לשירה בציבור לילדים ולמבוגרים ,בליווי
ההרכב המקומי .משם המשכנו לחדר האוכל לארוחת ערב בסגנון שוק איכרים ,שכללה מספר
תחנות הגשה ובהן מאכלים מכל טוב .ההגשה היתה באחריות צוות חדר האוכל בראשות
סימונה .סיימנו את הערב בהורדת הסביבון המסורתי ,שקיבל שידרוג רציני השנה מידיו של
רני .בנר החמישי מזג האוויר שיבש את תכוניות תהלוכת הלמפיונים אבל לא ויתרנו והתכנסנו
לערב מרקים ומאפים בארוחה משותפת באסם .לאחר מכן צפינו במופע אש ואורות לדים לכל
המשפחה .היו בצוות אדריאנה סטיב אורית גולדמן רוני גולדמן שרון ביל ונגה פרסי.
נובי גוד -השנה חגגנו את הסילבסטר בקונספט של "הסוודר המכוער ביותר" עם דיג'יי ,
שתייה נשנושים שווים ואסם מקושט ומעוצב ,היתה אוירה טובה והרבה צעירים שרקדו עד
לשעות הקטנות  .המארגנים היו :שירה מור יוסף שרון ביל הדר שאלתיאל ויאיר בלטרן.
אכן שנה עמוסה ומלאת פעילות ,חוויות ,עשייה ובעיקר הרגשה של התרוממות רוח ותקווה
שיש עתיד לחיי הקהילה השיתופיים בקיבוצינו זה.
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תודה לכל אלו שלקחו חלק בעשייה -הצוותים הקבועים והמצטרפים החדשים ,לאלה שנתנו
יד ,השתתפו ,עזרו וגם לאלה שתמכו ועודדו .להתראות בפעילויות הבאות.
מאיה ורונית

מהנעשה בגיל הרך
אנחנו עומדים בסיומה של שנת עבודה  2019וזהו זמן טוב להתבונן על השנה שחלפה
ולסכם את שהיה בכמה היבטים :חינוכי ,ניהולי ,קהילתי וכלכלי.
היבט חינוכי:
 יציבות צוותים – בפעוטונים זו השנה הראשונה מזה שנים רבות שלפחותשתיים מתוך שלוש נשות צוות המשיכו להוביל את אותו הבית .גם בגני משרד
החינוך הגננות נשארו להוביל את הבתים והצלחנו לייצב צוותים שלא היו בשנה
שעברה .בהיבט החינוכי יציבות הצוותים מאפשרת המשכיות ויצירת צוותים
לומדים ומקצועיים יותר.
 כל נשות הצוות עוברות הכשרה במסגרת ההשתלמות המועצתית .חשוב לציין כי בעברלא היה נהוג לסמן את ההשתלמויות כחובה ,אנחנו רואות בכך חלק בלתי נפרד
מתפקיד המחנכת – ללמוד ולהתמקצע.
 מפגשי מובילות אחת לשבוע – מפגשים אלה מהווים מערך תומך עבור המובילותויצירת שפה חינוכית משותפת בין כלל הבתים במערכת .גננות משרד החינוך גם הן
חלק מהמפגשים בין פעם לפעמיים בחודש.
 הדרכות צוותים – הדרכות שוטפות בבתי הילדים ,הדרכות צוותיות ואישיות בהתאםלצורך בשיתוף של צוות מעג"ן.
 נוהל משובים  -עם כל מחנכת נערכות שיחות משוב באמצע שנה ובסוף שנה .תרבותהמישוב מאפשרת התמקצעות ויצירת קשרים אישיים טובים יותר.
 נבנתה תכנית צהרונים מסודרת לגני משרד החינוך כולל תכניות העשרה ,ובניית תכניתעבודה משותפת לגן רותם וגן הדס.
 גיבוש הצוות ויצירת הוואי משותף –תכנית שנתית של יום כייף ושני ערבי צוות בשנה.כי לצוות שלנו מגיע שיעריכו אותן ,הערכה מעלה שביעות רצון ,חיבור והדדיות בין
הצוותים.
 העבודה מתקיימת בתכנון מראש על ידי בניית תכנית חינוכית שנתית שמאגדת בתוכהאת כל הנעשה  :היבטים קהילתיים ,שיתופי פעולה עם הורים ,תכנים חינוכיים ,שיחות
משוב ועוד.
 שיפוץ וחידוש בית התינוקות ,שיפוץ גן רותם – המבנה והחצר.היבט קהילתי:
 פרוייקט סבטף – זמן משותף של וותיקי הקיבוץ עם ילדי הגיל הרך .זהו זמן של נחתובעיקר של קסם גדול .הרגעים האלו שאנחנו יושבים יחד לפיקניק משותף ,רוקדים
ושרים יחד ומקיימים פעילויות משותפות ,מעבר לתרומה הגדולה לילדים ולמבוגרים,
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הם מאפשרים לנו רגעים מוחשיים של קהילה חזקה שפרטיה מתקיימים אחד בעבור
השני .בזכות זה ביתנו כאן.
 לקיחת חלק בחגים ואירועים – ביום המשפחה קיימנו שיתופי פעולה עם סבתותשהקימו עמדות פעילות ,בשבועות ילדי הגנים השתתפו במופע החג ,ובחג המשק ביקרנו
בבתי החברים וחילקנו עוגיות מעשה ידינו וערכנו את פרוזדור החג יחד עם הילדים.
 בימים הקרובים עתיד להיפתח פרוייקט "זמן משחק" – ספריית משחקים שיתופיתשתוצב בפתח משרד הגיל הרך ותשמש את כלל הקהילה.
 זמן טוב להודות לכם ההורים על ההתגייסות לאירועים השונים – ארגון חגיגת חנוכה,הכנת עוגות וברכות ליום המחנך ,מאפים לפרוייקט סבטף וקישוט הגן בפורים .שיתוף
הפעולה אתכם מחזק ומעניק תחושה טובה של יחד.
היבט ניהולי:
 יצירת תהליך גיוס וקליטה של כח אדם איכותי על ידי:א) גיוס אינטנסיבי במהלך השנה של צוות תוך חיפוש אחר נשות צוות מהמועצה
ומירוחם (ולא רק מבאר שבע ) .במסגרת הגיוס התחלנו קליטת נשות צוות
מהמגזר הבדואי כחלק מפרוייקט מיוחד לשילוב נשים בדואיות בשוק העבודה.
ב) נהלים חדשים לקליטת עובדות  -משלב הריאיון ,דרך קבלת אישורי בריאות
והיעדר רישום פלילי ועד תקופת ניסיון.
 התקיימו מפגשי הורים ,לאחר ברור עמדות דרך שאלונים במטרה להציג אתגריםולחשוב על פתרונות קיימים .בעזרת אלו הגדרנו יעדים ותכנית עבודה לשנה הנוכחית.
 הוקם צוות לברור עמדות בנושא שיתופי הפעולה בין שיזף למשאבי שדה בנושא הגילהרך .הצוות החל להיפגש וצפויות פגישות נוספות עם מיכל פריאל – רכזת הגיל הרך
במועצה.
 חידוש חוזים והתאמתם לדרישות משרד החינוך ומשרד העבודה. הכרת הצהרונים תחת חוק פיקוח על הצהרונים . קבלת סמל ממשרד העבודה לצהרונים של הגנים  -בפעם הראשונה הורים יכוליםלבקש סבסוד עבור הצהרונים של גני משרד החינוך.
 יצירת מערך של מחנכות ממלאות מקום – מאפשר מרווח נשימה לאפשר חופשותולהשלים מקום עבור נעדרות בשל סיבות אישיות כאלה ואחרות.
 ימי חופשה מרוכזים לכלל המערכת במהלך חג הפסח – מאפשר לקיים  7ימי חופשמרוכזים עבור העובדות כמחוייב בחוק.
היבט כלכלי:
 התייעלות כלכלית על ידי  :עבודה עם ספקים חיצוניים  -מאפשר להזדכות על מע"מ,יצירת תחרות לצורך חיסכון בעלויות  ,פיקוח חודשי על קניות – חדר אוכל וכלבו ,
התייעלות בעבודה עם ענפי העזר .
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 שכר עבודה עלה בצורה משמעותית כמו גם שכר הלימוד שעלה לפי חוק הפיקוח עלמעונות משרד העבודה ,על כן גם עליה בשכר הלימוד במערכת.
 מתקיימת חשיבה כללית רחבה יותר על המשך התייעלות הוצאות אל מול הכנסותבגיל הרך במבט של כמה שנים קדימה.
לסיכום ,מוזר לסכם שנת עבודה באמצע שנת לימודים 😊 .עבודה מרובה עוד לפנינו בכל
ההיבטים .זמן טוב להודות לאנשים היקרים שלוקחים חלק בפעילות ,בתחזוקה ובניהול –
שילה ומאיר ,יוסי ,רני ,אלי ,טלי ליכטמן ,נעמי בין סעיד ,סימונה וחדר האוכל ,שרית בן טל
וצוות הכלבו .תודה לוועדת חינוך שמלווה אותנו לאורך כל השנה ותודה מיוחדת לנשות הצוות
המסורות והצוות המוביל שעומד בראשו – שולי ,הדר ,אסנת ,יעל וסנאית .תודה אחרונה
להורים על האמון שלכם והביטחון שאתם נותנים בנו לשים את היקר לכם מכל בידיים שלנו
ולאפשר לנו לעשות את מה שאנחנו הכי יודעות אוהבות ורוצות – חינוך טוב לילדנו.
פה בשבילכם ,שי והילה.

חוג ספרות וימי שירה במדבר
זאת השנה הרביעית שמתקיים במועדון לחבר חוג ספרות.
החוג מנוהל ע"י מורה לספרות ממדרשת שדה בוקר בשם אילנה .ובעזרתו של מירון בן זוגה.
פעמיים בחודש נפגשים לשמוע ספורים קצרים שנכתבו מכל קצות היבשות.
לפני החוג מקבלים את הטקסט לקריאה .אבל בחוג עצמו שוב קוראים ומשתפים את הנוכחים
בחוויות גיבורי הספרות.
כדוגמת :יחסים בין אחיות ,יחסים בין הורים ,זכרונות ילדות וכו'.
כאשר מגיעים ליבשת דרום אמריקה ,מפליא אותנו מרסלו בנגינותיו.
החוג פתוח לקהל הרחב ומוזמנים להצטרף.
ב ,16-18/1/2020-מתקיים במדרשת שדה בוקר ימי שירה
במדבר
ב 16/1 -הפתיחה אצלנו במשק  ,יגיעו אלינו חמוטל בר-
יוסף מחברת ספרי שירה ,ומתרגמת מרוסית שהיתה
מרצה באוניברסיטת ירושלים ובאר שבע ויגיע גם
התסריטאי עמרי-ליאור שיקרין סרט על אחד הסופרים.
ארועים תרבותיים אלה ,הם בזכות אילנה ומירון.
שמתמידים לקיים את ימי שירה במדבר עם תקציב ובלי תקציב ולעיתים רבות במימון מכיסם
הפרטי ,זה למעלה מ 20-שנה.
בחודש ינואר  -תזכורת :החוג מתקיים ב 9/1-וב .23/1-וב-מפגש נוסף המוזכר לעיל.
מחכה לבואכם,
טובה'לה
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סיכום שנת פעילות  2019בחינוך הבלתי פורמלי משאבי שדה
שלום רב,
הנה חלפה לה שנת פעילות  2019ופנינו לקראת שנת  ,2020ורציתי לשתף אתכם בנעשה
במערכת בשנה האחרונה.
היבט חינוכי:
 צוות המדריכים – יציבות צוות .הצלחנו לייצב צוותים בכלל הבתים דבר המאפשר
תהליך עבודה רציף מול הילדים והמשכיות חינוכית.
 גיבוש הצוות ויצירת הווי משותפת – תוכנית שנתית של  4ערבי צוות ויום כיף.
ליצירת חיבור והדדיות בין כלל הבתים ולייצר המשכיות ומוטיבציה להישאר (בכל
בית חזרו לעבוד בני משק המכירים את המערכת כחניכים ועבדו בה בעבר).
 הדרכות לצוות – הכשרה תיאורטית ומעשית למובילי הבתים בקורס אוריינטציה.
לכלל הצוות – השתלמויות במועצה.
 ישיבות צוות קבועות עם הדרכה וליווי של מנהלת החינוך אחת לשבוע ובנוסף
הדרכה חיצונית אחת לחודש על ידי יועץ החינוך החברתי – כדי ליצור שפה חינוכית
משותפת לכלל הבתים ,ומתן כלים עבור הצוות.
 הדרכות אישיות לכלל המדריכים בליווי המנהלת .
 ישיבות פדגוגיות -ראייה אישית וקבוצתית על כלל ילדי המערכת.
 בניית תכנית שנתית שבתוכה נכנסים כלל ההיבטים החשובים ומטרות העבודה
החינוכית  -אישי ,קבוצתי ,קהילתי ,שיתופי פעולה.
 פרויקט חונכים בשיתוף הרווחה ועו"סית הקהילה .
 שנה ראשונה של צהרון ניצנים של משרד החינוך בתוך המערכת .
 לכל קבוצה ולכל גיל תהליך חינוכי המותאם גיל ונבנה על ידי הצוות החינוכי עם
המנהלת.
 בניית תכנית סרגל תגובות בחברת הילדים.
 עתיד להיות בסוף חודש ינואר שיחות אישיות של אמצע שנה עם כלל הורי המערכת
להיכרות מעמיקה ושותפות.
היבט קהילתי:
 שיתוף פעולה קבוע עם ענף התרבות .
 יצירת פעילויות משותפות עם חשיבה מוקדמת שבה ילדי הנעורים לוקחים חלק
אינהרנטי בצוותי האירועים הקהילתיים – סוכות,ט"ו בשבט ,פורים ,אירוע פתיחת
קיץ.
 שמירת הבוסתן לזכרו של יואי ז"ל.
 פרויקט נגרות של הנעורים בשיתוף חברת הילדים.
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 שיתוף כלל הילדים בלקיחת אחריות על הקהילה לפי שכבות גיל:
 קן בלב הקהילה – שיתוף הקהילה בפעילות תנוער הנוער.
 מסורת חדשה של יום המשפחה – הנעורים וחברת הילדים מקיימים אירוע משותף
עם ההורים שבה הילדים מכינים יחד עם הצוות את כל האירוע.
 פעילות התרמה לעמותות וגופים .
 חג מחזור.
 בר מצווה.
 מבצע תפוח דבש.
 ניקיון חצר הקיבוץ .
 חג מעלות תנועתי לכלל הקהילה.
 חגיגות ה. 70-
 הקן הירוק – כניסתה של תוכנית שנתית אקולוגית ההופכת את בתי החינוך
לירוקים .כחלק מהתוכנית נקים גינת ירק קהילתית ושיפוץ חצר החינוך.
 עתיד להיות – פרויקט בשיתוף התרבות של בניית פינת פויקה קהילתית.
היבט ניהולי:
 תכנית עבודה מסודרת לכלל עובדי המערכת עם חוברת נהלים ומדיניות העבודה
בחינוך הבלתי פורמלי במשאבי שדה .
 גיוס אינטנסיבי של אנשי צוות העומדים בקריטריונים של חזון ועדת חינוך לדמות
המבוגר המשמעותי.
 נהלי קליטת עובדים – תקופת ניסיון ,אישורי בריאות ,אישור העדר עבירות מין ,
שאלוני התאמה לעבודה בחברת הילדים ופגישות משוב לצוותי ההדרכה .
 סבסוד תשלומי הורים ממשרד החינוך דרך תכנית ניצנים ועבודה רציפה עם
מפקחת רשותית מהמועצה.
 העלאת שכר העובדים לפי דרישות משרד החינוך ושכר מדריכים במגזר הכפרי.
 נהלי יציאה לחופשות לעובדי החינוך הבלתי פורמלי.
 מנהלת המערכת משולבת בכלל הפעילות החינוכית בבתים ונכנסת בשגרה ללוות
את הצוותים ושותפה לפעילות היום יומית עם הילדים .
 הגשת אוכל לא מעובד בגילאים הצעירים  ,תפריט ארוחת ארבע הנבנה יחד עם
תזונאית מוסמכת.
היבט כלכלי:
 צמצום גרעון שנוצר ב , 2018בזכות התייצבות עובדי המערכת ועבודה מסודרת מול
ספקים פנימיים וחיצוניים .
 עבודה מול תנועת הנוער המאפשרת בצמצום הוצאות עובדי הנעורים
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 הגשת קול קורא בכל פרויקט אפשרי:
מול הרווחה במועצה -קול קורא לתכנית מגדר ומיניות לנעורים .
מול מחלקת ילדים ונוער  -קול קורא בפרויקט נגרות.
בתנועת הנוער  -קבלת תקציב לפעילות בנושא איכות הסביבה ובניית
קן ירוק +תכנית פרויקט "זזים" מהתנועה העתיד להיות בהמשך השנה
( שני הפרויקטים התנועתיים מקנים תקציב לפעילות ).
 צמצום בממלאי מקום ,מנהלת המערכת עובדת בפועל בהדרכה במידת הצורך כדי
לאפשר חופשות וימי מחלה והצוות הרחב מתגבר במידת הצורך.
לסיכום,
עברנו שנה מלאה בפעילות ועשייה ופנינו קדימה עם המשך עבודה רבה בכל ההיבטים.
תודה רבה לכלל השותפים בעשייה החינוכית החשובה -צוות המדריכים ,ועדת חינוך
ובפרט לצוותון הבלתי פורמאלי.
בנוסף נודה לכלל ענפי השירות והמתנדבים מהמשק הנרתמים למען מערכת החינוך
הבלתי פורמאלית.
ולכם ההורים על השותפות והאמון.
מאחלת לנו שנת פעילות מלאה בעשייה חינוכית ערכית חשובה ושנמשיך להרים את
המערכת בשותפות ,אהבה וכבוד הדדי.
פה עבורכם ,בברכה ,נטליה אלמוג.

מזל טוב וברכות
לדבורה'לה ויעקב בן חיים והמשפחה
להולדת הנין,
נכד ללבנה ורונן,
בן לאופיר וניר
בית משאבי שדה
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נר זיכרון חודש טבת
זלדה (נבון) ברנשטיין ז"ל נפטרה ג' בטבת תשע"ט
יוחנן זריז ז"ל ,נפטר י"ח בטבת תשע"ט
דייגי עודד ז"ל ,נפטר ב' טבת תש"נ
דילארד (יהלומי) מלי ז"ל ,נרצחה יג' טבת תשנ"ה
וישינגרד קלמן ז"ל ,נהרג טז' טבת תשל"ד
הילדה טייב ז"ל (אמא של לולו טלמור) ,נפטרה ג' טבת תש"מ
שרה לינה זקס ז"ל (אמא של יעקב ענבר) נפטרה י"ט טבת תשע"א
בלומה מרגלית ז"ל (אמא של עדי בבאי) נפטרה כ"ד בטבת תשס"ג
סמדר שדה ז"ל נפטרה ז' טבת תשט"ו
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שנה אזרחית חדשה  2020והופ עברנו לעשור הבא,חגגנו במסיבת נובי גוד או בשמה הקודם
מסיבת הסילבסטר באסם .
היה גם שלג גשמים והצפות בארץ אך לא אצלנו ,אנו זכינו לרוחות אבק וקור.
חג החנוכה נפתח באסם בהדלקת נר ראשון על ידי דובי וזהבה קלעי והנכדים כנציגי הסבטף
מפרויקט שיתוף הפעולה של סבים וילדים ,לאחר מכן הייתה שירה בציבור לילדים והוריהם
בהובלת הלהקה המקומית הזכורה לטוב מחג המשק  ,מעבר לחדר האוכל לארוחה נהדרת של
שוק איכרים עם פלאפל פריקסה ספינג' לביבות סלטים וצ'יפס – תודה לסימונה וצוות
המטבח וחדר האוכל על ההשקעה ולרונית על הקישוטים  .לאחר האוכל ושירה חזקה של
הילדים ירד הסביבון הענק שהכין רני מלא בכל טוב .כמובן עטפו אותנו הויטרג'ים של גנדי
החלונות כתמיד לאווירת החג.
בנר החמישי היה יום קר עם רוחות חזקות ולכן הוחלט לבטל את תהלוכת הלמפיונים
המסורתית וכך נפגשנו שוב באסם עם מרקים ,פשטידות ועוגות שהכינו הבאים לארוחה
המשותפת ,לאחריה הודלקו הנרות על ידי יגאל ואן דהן והנכדים ויצאנו לדשא בחוץ למופע
אש .
השבוע הייתה תאונה דרכים של רכב עם זוג עובדים מהמפעל שיצא מהמשק לצומת–נאחל
להם החלמה מהירה.
הבניה בבתים ליד שגיב מתקדמת בקצב מהיר ,ובנתיים שוב בונים ומשפצים בכפר נופש את
האוקספורד.

שבת שלום
והרבה גשם גם אצלנו

