מבין משאבים◄◄2239כ"ו שבט תש"פ ◄ 21פברואר 2020
עצים  /אריק איינשטיין
כל כך הרבה עצים יש בעולם
אז תחת איזה עץ לשבת,
שהצל יפול עלי כולו
ויהיה לי טוב.
כל כך הרבה ימים יש בעולם
אז תגיד באיזה ים לשחות?
שהחוף יהיה תמיד קרוב
ויהיה לי טוב.
כל כך הרבה מילים יש בעולם
אז איך אדע מה את חושבת,
כל כך הרבה "אולי",
כל כך הרבה "אבל"
כל כך דומים אנחנו בעולם.
כל כך הרבה דרכים יש בעולם
אז איך אוכל לבחור בדרך
שבה אלך לי עד הסוף
ויהיה לי טוב.
כל כך הרבה מילים
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מה בעלון:
"ובשבט חמה הפציעה ליום אחד"  /צוות טו בשבט
לנוטעות ולנוטעים /בועז שומרון
מתכונים מהליקוט
חינוך

גיל הרך במשאבי שדה /אלי אלישע

תודות וברכות מהגיל הרך /הילה ענבר ושי אסא
המשוטף /נלי בן טל
ענף הרכב /לולו טלמור
מפגש נשים /ציפי זריז

ליוצאים לבטומי
על פי בקשת חברים ניסינו לפתוח מועד נוסף לבטומי ,אך מאחר שלא היתה
היענות מספקת  ,אנו נשאר בתאריך שנקבע מראש .7-10/5/20
חברים שטרם העבירו את צילומי הדרכון אנא עשו זאת בהקדם.
בגלל טעות לא נעשה החודש חיוב ,הטעות תתוקן בחודש הבא
הצוות
יהודית ,לאה ,אלי

בקשה מהארכיון
אנו מבקשות מכל מי שברשותו תמונות מהווי הקיבוץ
(חגים ,אירועים ,חינוך וכו')
להעביר אלינו לארכיון על גבי דיסק או דיסק און קי (אשר יוחזר לבעליו)
וזאת לצורך החשוב של התיעוד.
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תודה ,כרמלה ואביגיל
" ...ובשבט חמה הפציעה ליום אחד"♩♫♪♬...
ממש כמו בשירה של נעמי שמר ,השמש הפציעה לה לכבוד ט"ו בשבט ואיפשרה לנו להנות
משלל פעילויות.
ביום שישי בצהרים נפגשנו בכניסה לקיבוץ ליד הכיכר המפורסמת ושתלנו צמחי מדבר משני
צידי השער בהדרכתם של בועז וצוות הנוי ולקול צלילי מוזיקת חג.
גולת הכותרת של החג הייתה סיור ליקוט שמסתבר שזהו טרנד חזק ברחבי הארץ בשנים
האחרונות ,ויש אף אנשים משוגעים לדבר שחיים מליקוט וניזונים רק ממה שצומח באדמה
בסביבתם.
אז השכמנו קום בשבת בבוקר ונפגשנו עם צמד מדריכים לקטים .התחלקנו בספונטניות
ל"קבוצת ילדים מלאי אנרגיות" ול"קבוצת מבוגרים צמאי ידע" והסתובבנו וליקטנו בשטח
שממול הכל בו.
גילינו שרוב העשבים התמימים שצומחים להם פרא סביבנו ,כמעט בכל פינה בקיבוץ ,הם
אכילים וניתנים לשילוב בתבשילים שונים או חליטות למיניהן ואף בעלי סגולות שונות כמו
הסרת עובש מהקירות או הסרת נגעים ופטריות מהעור (בקיצור ,אפשר לוותר על ה"סנו מסיר
עובש" ולפעמים גם על רופא העור במועצה).
לאחר שליקטנו ומילאנו את הסלסלות בצמחים תוצרת בית ,צעדנו ל"לימנים" ושם התחלקנו
לקבוצות קטנות כשכל קבוצה קצצה ,חתכה והכינה מאכל מסוים מהטבע .בזמן זה ,הילדים
יצרו בהנאה בפינות יצירה שקשורות לט"ו בשבט.
בסוף היום ,אכלנו בכלים רב פעמיים שהבאנו מהבית ,ארוחת צהרים כיד המלך שהוכנה
בעזרת כולנו ,בשטח על מדורה ומתוצרת הטבע בלבד .התפריט כלל :מרק ירוק ,אורז מגלובה,
פוייקה שורשים ,טחינה ירוקה ,רוטב פסטו ,סמבוסק ממולא בעשבי תיבול ובצל ,פיתות וסלט
ירקות עשיר בעשבים .לחלקנו היה טעים יותר ולחלקנו פחות ,אבל הייתה התנסות נחמדה,
בריאה ומלא באווירה קסומה.
תודה רבה לצוות הנוי ,למארגנים ולכל מי שהיה שותף .נשמח ל"כוחות חדשים" בצוות
לקראת השנה הבאה.
להתראות בשנה הבאה,
צוות ט"ו בשבט

לציבור הנוטעות והנוטעים שלום רב
מה נשתנה בט''ו בשבט השנה משנים עברו?
שבעוד שבשנתיים האחרונות התמקדנו באתרים שבלב הקיבוץ :מועדון ,ספריה ,ח''א ,הרי
שהשנה נתמקד בשתילה של אתר לא פחות חשוב ,ויש אף שיאמרו יותר חשוב :הכניסה
לקיבוץ.
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שינוי נוסף הוא השימוש בצמחים עמידי יובש ,צנועים ומסתפקים במועט ,המאפשרים
תחזוקה נמוכה במעט משאבים ,כמקובל בגינון בר קיימא.
עם זאת ,נא לא להתבלבל  -למרות מוצאם המדברי ,צפויים צמחים אלו לתגמל אותנו
בפריחות מעניינות ומרהיבות .כמו כן ,עקב מוצאם מהצד הדרומי של כדור הארץ ,כלומר
אוסטרליה ודרום אפריקה ,נזכה לפריחה חורפית דווקא ,שדי נדירה בצמחי נוי.
לגבי השתילה עצמה :השתילים מונחים כבר בבורות שהוכנו מראש .עליכם להוציאם
מהבורות ,לאחוז בגבעול הצמח בין האמה לקמיצה ,להפוך אותו על ראשו ,לשלוף אותו
בזהירות מן העציץ ,להפכו בחזרה ,להחזירו לבור ולהקפיד שצוואר השורש ,כלומר המקום
שממנו יוצאים השורשים ,יהיה בגובה פני הקרקע ,או אפילו מעט גבוה יותר ואז לכסות
באדמה .יש להימנע מהידוק ,כדי לאפשר חדירה קלה של מים ואוויר אל בית השורשים.
בשם ענף הנוי וצוות החג ,ברצוני לאחל לכולם חג נטיעות מוצלח ושמח.
בועז שומרון

ליקוט משפחות :מתכונים
חרדל

חוביזה

גדילן מצוי

אורז שכבות פרסי
 .1שני קילו אורז בסמטי מלא מושרה
 .2ארבע עגבניות שני בצלים
 .5ירוקים גדילן ,חוביזה ,חרדל ,חרצית
חרצית
 .6ארבע בטטות חמישה תפוחי אדמה
 .7תבלינים
להניח בתחתית הסיר בצורה מסודרת פרוסות של בצל ועליהן עגבניה ,להוסיף הל ,פלפל שחור וזרעי
כוסברה כתושים ,מעליהם להניח שכבות עבות של עלים ירוקים קצוצים ,ושכבות דקות של אורז ,פרוסות
תפ"א ופרוסות בטטה .לדחוף בשולי הסיר פרוסות לימונים קלופים מסביב לכל הסיר.
להוסיף קארי ומלח ומים חמים ולבשל על אש נמוכה כשעה עד שהאורז מוכן.
לפני ההגשה להפוך על מגש ולהזליף שמן זית על המנה
טורים מדברים
סמבוסק תרד
 .1בצק (מוכן מראש)
 .2עלים ירוקים שונים :גדילן ,ברקן ,חוביזות ,שומר ,חרצית
 .3שני בצלים גדולים תבלינים שונים
מאדים במעט מאוד מים את הבצל הקצוץ ,מוסיפים לאידוי את הירוקים הקצוצים ,מתבלים במלח ופילפל.
כאשר העלים רכים ואין מים בסיר ,מורידים מהאש מוסיפים מעט שמן זית
מכינים כדורי בצק בגודל פלאפל ,משטחים לצורת עיגול בגודל של כף יד בוגרת ,מניחים כף בלילה ירוקה
במרכז עיגול הבצק ומקפלים לחצי ומהדקים את שולי הבצק היטב שלא יפתח.
מניחים על סג' לוהט והופכים מדי פעם עד שהבצק מוכן ,ניתן להזליף שמן זית לאחר שירד מהאש.
פסטו
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במכתש ועלי למעוך עלי חרדל וטוריים ניתן להוסיף קצת עלים בלי המון טעם כדי לרכך את הטעם
להוסיף מלח ,גרעיני חמניה ושמן זית.

החינוך במשאבי שדה
החינוך בקיבוצים תמיד נחשב כחינוך מצוין ובכמה רמות מעל החינוך בעיר ובמדינה.
משאבי שדה ראתה ורואה בחינוך ערך מקודש .הטיפול בילדים יהיה לעילה ולעילה  ,נשאף
ליחס מטפלות-ילדים קטן ככל האפשר ,הורים יידעו שהילדים שלהם מטופלים אצל מטפלות
מקצועיות ואמינות .
כל הורה יידע שילדיו מקבלים את הטוב ביותר.
מערכת החינוך השואפת למצוינות עולה כסף והרבה .
מערכת החינוך של הגיל הרך פועלת במשאבי שדה במספר בתים עם צוותים ובראש המערכת
ניצבות כיום שתיים.
בעבר לקחו חלק בחינוך צעירים וצעירות וגם חברים וחברות מתוך הקיבוץ .
משאב זה במשך השנים הולך ומתדלדל וכיום הוא נשען על כוח אדם המגיע מחוץ לקיבוץ.
שעלותו יותר גבוהה.
באחד הערבים התקיימה פגישה בה נכחו בני המשק וועדת חינוך ,מרכז ועדת קליטה  ,והורים
של בני משק שהם סבים וסבתות.
הוצגה שם תמונה שממנה ניתן להסיק כאילו הקיבוץ מקצץ בהשקעה בחינוך.
עלי לציין שהגרף והנתונים שהוצגו אינם מדויקים וחבל שהטעו את הנוכחים.
מזה  3שנים מוקצה אותו סכום והתוצאה היא שישנה חריגה מתמשכת .
נכון שיש סיבות מקלות וחלקן אינן בשליטת המנהלות. .
בשיחה הבהרתי בצורה ברורה שכולם צריכים לעשות חושבים ולראות כיצד כל אחד תורם את
חלקו על מנת לסגור את הפער הגדול שנוצר בין ההכנסות לתקבולים.
הדרישה שהפער כולו ייפול על תקציב הקיבוץ.אינה ריאלית לכן הצעתי :
 .1הקיבוץ יבדוק אפשרות הגדלת חלקו בחינוך.
 .2התייעלות מצד כל מערכת החינוך ,קיצוץ בהוצאות והגדלת התקבולים.
 .3השגת תקציב נוסף מהמועצה.
ההרגשה שנוצרה היא שהקיבוץ אינו משקיע בחינוך אינה נכונה בעליל.
וחבל שיש כאלה שמלבים את האש.
ההרגשה שהקיבוץ אינו תורם מספיק ואינו עושה מספיק בקליטת הבנים טעות מיסודה.
אשמח למעורבות פרודוקטיבית ולא מתלהמת  .ישנה וועדת חינוך שיכולה לבוא למזכירות בכל
עת ,לשמוע ולהשמיע.
חשוב שהנעשה ייעשה בהבנה ותוך הכרה שאנו מאותו צד של המתרס.
אלי אלישע
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תודות וברכות מהגיל הרך
"ט"ו בשבט הגיע ,חג לאילנות"
השבוע ציינו את חג האילנות בגיל הרך -התכנסנו כלל הגנים לחגיגה משותפת
עם הרבה שירים וריקודים ולאחר מכן יצאנו בתהלוכה גדולה לנטיעות
המסורתיות .זו השנה השנייה בה אנו נוטעים ברחבי הגיל הרך במטרה לשפר
את נראות הסביבה שלנו .הפעם השלמנו נטיעות סביב 'משוטף' (מה שהיה
הבית האדום והשתדרג אף הוא לבית להורים לילדים צעירים).
ברצוננו להודות לבועז וצוות הנוי על הליווי ,המענה והמקצועיות באירועי השתילה ובכלל
בעזרה בכל בקשה לשיפור ופיתוח נראות הנוי באזור הגנים.
תודות נוספות לשילה על ניהול פרוייקט חידוש המדרכות באזור הגיל הרך ,על יסודיות
ומקצועיות כדי שהתוצאה תהיה הטובה ביותר.
צוות החשמליה עבד גם הוא לחידוש התאורה באזור ועבד לאחרונה בכל הגנים על מנת
שנעמוד בתנאי בטיחות נדרשים בתחום החשמל – תודה רבה ליוסי על הניהול והעבודה.
ברכות למשוטף!
ביום ראשון נחנך 'משוטף' – מרחב פעילות מקסים להורים ותינוקות ,ביוזמה וניהולה של נלי
בן טל.
באירוע נכחו נציגים מהמועצה ,מהקיבוץ ,הורים וגם אנחנו כנציגות המערכת ושותפות לדרך
אמרנו כמה מילים:
דרך ארוכה שהתחילה  ,איך לא ,בחופשת לידה (לתאומים).
מהרגע שהרעיון עלה ,היה ברור לנו ,שאנחנו רוצים את משוטף כאן!
אנחנו רוצים את משוטף כאן כי משוטף מתחבר קודם כל לערכים שלנו -וביניהם לקיים
קהילה במקרה זה של אימהות ואבות לילדים צעירים שיש ביניהם שותפות ,שהם חולקים-
חוויות ,שמחות וגם קשיים ועומסים.
עבורנו זה מקום בו לא רק חולמים על עתיד מתפתח ומפתח עבור קהילת ההורים הצעירה
אלא עושים ,יוזמים ומשקיעים בפרטים הקטנים מהתמונה והמרחב דרך השקעה בהורה ועד
התפתחות הילד.
הדרך הזאת התחילה מזמן אבל עכשיו החלק הכייפי  ,לפתוח את הדלת ולאפשר לכולם
לחוות ,לקבל ולהעביר הלאה את הלב שיש פה .נלי הלב הזה זה הלב שלך ובשילוב עם הראש
אין ספק שזה זה! יענה על הצרכים ,יהיה קשוב לקהל וגמיש בהתאם לצורך .אנחנו כמערכת
גיל רך שמחים להנות מניצוצות האור שהמקום הזה מאיר עלינו .
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החדר הפנימי הוא מרחב אומנות לגני משרד החינוך ,בשעת הפעילות הילדים שלנו נהנים גם
מהמרחב המשותף .אנחנו פה ,לחשיבה המשותפת ,לתמיכה הדדית ,לקפה של בוקר ...ולכל מה
שצריך.
בתקווה שנדע למקסם את שיתופי הפעולה שלנו וליהנות מהם כמה שיותר!"
שי והילה.

המשוטף
השבוע חנכנו את המשוטף ,בית להורים ופעוטות
בדגש על אמהות בחופשת לידה.
תודה לכל מי שהגיע ובירך אותנו באירוע הפתיחה:
אלישע ,מזכיר הקיבוץ ,חברי ותושבי הקיבוץ,
אייל ,שי והילה מועדת חינוך ,המרכז הקהילתי
ברמת נגב ,החברים והמשפחה שלי.
היוזמה שלי ,איך לא ,התחילה בצורך אישי מתקופת חופשת הלידה שלי עם התאומים.
לאחר התייעצות ,וחשיבה משותפת עם הנהלת הקיבוץ וועדת חינוך ,החלטנו כי נשמיש את
בית הילדים "הבית האדום" אשר יאפשר מרחב לפעילויות הן של משוטף והן של מערכת
הגנים בקיבוץ.
באורך סימבולי עבדתי על הרעיון של משוטף במשך  9חודשים.
בתקופה זו שופץ ועוצב המבנה ,נרקמו שיתופי הפעולה עם המרכז הקהילתי רמת הנגב,
הקיבוץ ,מנהלות הגיל הרך ,ארגון אם לאם,
ונוצרו חיבורים וקשרים עם נותני שירות ואנשי מקצוע מרמת נגב.
הדבר שמרגש אותי מכל הוא ההתגייסות המדהימה של חברים ושל בעלי תפקידים בקיבוץ,
בכדי לגרום לזה לקרות.
אולי זה רק מחזק את ההנחה כי כוחן של יוזמות חברתיות ,קטנות כגדולות ,הוא בהנעה,
בתהודות של עשייה והצטרפות ,בתחושת השותפות.
זו הזדמנות עבורי להודות לכל מי שהציע עזרה ולכל מי שהגיע לקדוח ,לנקות ,לסדר ,וגם אלו
שהכינו מטעמים מפנקים לשעות הקטנות.
תודה לרותם ,הבן זוג שלי ,שלוקח כל חלום שלי ומפריח בו חיים ודופק ובלעדיו היה זה חלום
שהייתי מציצה אליו מידי פעם ,כזה שרק נשאר במגירה.
תודה מיוחדת לניצן רייב אזגרי שכבר חודשים מלווה אותי בעיצוב המקום ,לפרטים הכי הכי
קטנים .המקום פשוט נראה חלומי ומושלם .אתם באמת חייבים להגיע לראות.
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תודה למרכז קהילתי רמת נגב ,שליווה את כל תהליך ההגייה והעבודה על פיתוח הרעיון
וימשיך ללוות אותנו בצוות היגוי לאורך כל הפעילות ,ולחברה למתנסים שתרמה וסייעה
בהצטיידות למבנה.
תודה גם לשי והילה ,שהתגייסותן לשיתוף הפעולה מהווה בעיני צוהר לדרך של חשיבת יחד,
של שילוב מקצועיות ללא פשרות ,תוך הקשבה לצרכים שעולים ושל חיבור רב מימדי של
מערכת החינוך להורות עוד טרם הכניסה למערכת הגנים.
ועתה ,משפרסנו את שטיח הכניסה ופיזרנו אבק קסם,
מזמינים אתכן ,נשים לפני לידה ,נשים לאחר הלידה עם בייבי ,וגם אתכם הגברים (בימי שישי)
הצטרפו אלינו במרחב אינטימי ומזמין שרוצים להישאר בו.
מקום שבו אפשר לרגע להתפנות לאכול ולשתות משהו ,לבלות זמן איכות עם הבייבי ,לחלוק
את היום בחברת נשים נוספות שעוברות תקופת חיים דומה ,להיחשף ולהכיר גישות וכלים
מגוונים מעולם ההורות.
רותם כהן הנפלאה תלווה את משוטף בתפקיד ה"מאמא" של הבית.
אני מאחלת לנו דרך משותפת מפרה ומשמחת ביחד.
נלי

לסבתא רבה יולנד זיו והמשפחה
מזל טוב ושפע איחולים
להולדת הנינה ליבי,
נכדה לניצה ובועז,
בת לנגה ויותם
בית משאבי שדה
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ענף הרכב
שנה חדשה  . 2020כל שנה ומספריה .מספר עגול כזה מופיע כל  10שנים! נקווה שתהיה שנה
טובה בכל הפרמטרים!
בחודש האחרון של השנה הקודמת ,הייתה לנו תוכנית לקנות רכב עם אפס ק"מ ,שהשתבשה
עקב תאונה ,לכן נאלצנו לפעול אחרת וקנינו רכב קיה  7ורכב יותר קטן אבל טוב שהוא רשום
כ -אופל {. 85מספר צפוי להשתנות} והורדנו את רכב . 34
בענף יש הרבה עבודה שתלויה בהרבה אנשים ,לוגיסטיקה ,קניה ומכירה ,טסטים ,סידור,
הנהלת חשבונות ,ביטוחים ועוד....
וגם בחינוך! למשל להשאיר את הרכבים נקיים בסוף הנסיעה,
תדלוק רק בגז ,להחזיר כפתורים רדומים ,לבקש לנסוע במהירות המותרת ועוד.....
לפני שנתיים עשינו ניסיון והכנסנו  3רכבים דיזל כדי לבדוק את הכדאיות הכלכלית ,התוצאות
מראות שלא [הגם שכול החברים שמילאו גז עברו לנסוע בהם ]...יש לזכור שרכב גז עולה לנו
יותר מכיוון שצריך לקנות גם את המערכת שעולה  8000שח.
חבל שהחברים לא מבינים למה צריך וחשוב לתדלק בגז ואיך אנחנו הצלחנו להוריד את מחיר
הק"מ למה שהוא עכשיו??? .מילוי גז במחיר של היום הוא ביחס של  2ש"ח על  6ש"ח !! וזה
מוריד את הפחת יותר מהר .זה גם חינוך לא???
החודש נרכז את הועדה לתיקונים ולרענון תקנון הרכב.
שבת שלום לולו

משתתפים באבלו של אודי זילברשטיין והמשפחה
על פטירתה של האם
בלינה זילברשטיין ז"ל
בית משאבי שדה
משתתפים באבלה של תרצה סוריה והמשפחה
על פטירת האחות
מיכל סלע ז"ל
בית משאבי שדה
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מפגש נשים
מפגש לנשים בשנים הראשונות של גיל הפרישה ,ולכל אישה שרוצה.
המפגש יתקיים ביום רביעי  26/2/2020במועדון לחבר במשאבי שדה.
 -10:30התכנסות קפה ומאפה.
 -11:00מחשבות ראשונות על פעילות והתנדבות משותפות לנשים ברמת הנגב..
 -11:15מור אסאל בהרצאה :האשה שלמדה לומר לא ( ועוד כלים וכללים שכל אשה צריכה
להכיר)  .מור היא עיתונאית ,מדריכה הורים ומפעילה קבוצת פייסבוק " אפשר להוציא את
הבחורה".
עלות המפגש  20ש"ח למשתתפת ,הרשמה באתר האינטרנט של המועצה עד יום ראשון
.23/2/2020
האירוע מתקיים במסגרת הרחבת הפעילות של מחלקת קהילה והגיל השלישי במתנ"ס,
ובשיתוף היחידה לאיזון מגדרי במועצה.
אשמח אם תפנו אלי בשאלות בקשות ,מחשבות ותהיות לכל מי שתוכל להשתתף וגם לאלו
שנבצר מהן להשתתף ,כדי שנוכל בעתיד ליצור חשיבה משותפת לכולנו.
ציפי זריז.

משתתפים בצערה של הילה ענבר והמשפחה
על פטירת האב
אשר פרץ ז"ל
בית משאבי שדה

משתתפים בצער המשפחה
על פטירת יעקב קדוש ז"ל
)שרברב שעבד שנים רבות בקיבוץ (
בית משאבי שדה
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מתנצלת ומפרסמת מודעה זו שוב מאחר שנפלה טעות במודעה הקודמת

משתתפים בצערה של שרית בן טל והמשפחה
על מות האם
חיה רוזן ז"ל
בית משאבי שדה

וירוס הקורונה מתפשט .האם ייעצר באופן טבעי עם ההתחממות או שיימצא חיסון או...
ימים יגידו .....
עברו עלינו מספר ימים יפים וחמימים ,שבהם זכינו לחגוג את ט"ו בשבט בכיף ,עם שתילות
ביום שישי וליקוט צמחים אכילים ליד הכולבו בשבת ,את המדריכים היו יחפים כך שקל היה
לזהותם .לאחר מכן נתכנסנו בשטח הלימנים להכנה משותפת ואכילה בצוותא ,ובנוסף היו
פעילויות יצירה  .היה שונה ומעניין לילדים ולמבוגרים כאחד ,כל הכבוד על הארגון
והיצירתיות של הצוות.
החורף כבר חזר ,ואנו זוכים לימי גשם יפים ולאויר צח ורענן.
רק לתשומת ליבכם לוכד הכלבים כבר נראה כמה פעמים במשק.
ועוד שבוע כבר יום המשפחה ,וקצת אחרי זה יום האשה ויום הגבר –אז תתכוננו

