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 מה בעלון:

 משולחן המזכיר/ אלי אלישע

 / איתי שביטצח"י מסיים את תפקידו בקורונה במשאבי שדה

 ענף הרכב/ לולו טלמור

 רגם אורי יזהרילצל הפעמון/ תצמלמי 

 /טובה אבריאלשיחה עם שי זינדרמן

 

 סבתות ולכל המשפחותללהורים לסבים ו איחוליםומזל טוב 

 חן ואהרון לאלוזל    

  להולדת הבת,      

 אחות לעומר ואור     

 לאורלי פרנק, ולאודי וסימה. נכדה

 

 ברכות ומזל טוב

  לסיגל ואיתמר ממן

  הבן, אח לעומר ויהלילהולדת 

 לנטלי ויהודה נכד

 

 איחולים וברכות                                 

 לישי )השוטר הקהילתי( וענבר

 הבן להולדת                                    

 

 בית משאבי שדה מהקטנטנים ונחתנאה ההרבה אושר 
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 משולחן המזכיר

בתחילת דברי ברצוני להשיב לאותם חברים שפנו אלי בעניין פרסום/אי פרסום מישיבות 

 המזכירות. בעבר , פורסמו בעלון דוחות בפורמט של "סיכומי ישיבות מזכירות".

 ,סתי לתפקיד פרסמתי ברוב העלונים כתבות בנושאים שונים הקשורים בחיינויואני, מכנ

 ופרסמתי גם מהחלטות המזכירות.

ואם לא פורסם דבר מה שרץ  ,ברצוני להדגיש שקיימת שקיפות מלאה מעל דפי העלון

 .  הטיפול לא הסתיים / פייק ניוז /רכילות לשמה  -זה מאחת מהסיבות הבאות  , בגרנוליט

 ועכשיו לדברים החשובים באמת.

 

 מהנעשה בגבעה

ממש בימים אלו  יחידות הדיור.  20יש התקדמות בקבלת ההיתרים להרחבת  -בצד המזרחי 

 עומד להיבחר הקבלן לביצוע העבודות.

כבר הושגו אישורי המינהל לכריית אדמה  ויש מספר קבלנים שהגישו הצעות –בצד מערבי 

ע.  בנוסף להחלפת הקרקע יש לבצע גם פריסת צנרת. עבודה רבה מחיר לביצוע החלפת הקרק

 עומדת לפנינו. 

המגרש קורם עור וגידים הולך ומוקם על חורבות מגרש הקט סל הישן.  –מגרש המיני פיץ 

 ממנו כולנו. תוליהנובקרוב נוכל לגזור את הסרט 

 

 -ענייני כלבים

 לפני מספר שבועות חברת משק נושכה ע"י כלב וקיבלה טיפול רפואי . 

 הנושא שהפך גם לעניין חברתי נדון במזכירות בהשתתפות כל הצדדים.

 -נושא הכלבים מלווה אותנו מאז ומעולם . ועדות כלבים קמו ונפלו, כי לא כמו לכלבים 

 לוועדה לא היו "שיניים". 

כאילו זו גזירה משמיים ואין אנו יכולים לעשות דבר. זו  ההסוגיאנחנו ממשיכים לחיות עם  

ואנחנו חייבים לנסות  כשם שיש אוהבי כלבים, ישנם גם הנרתעים מהם.   לא גזירה משמיים .

להיפגע זה לאו דווקא מצב של נשיכה. כל עוד כלבים  להגיע למצב שבו לא ייפגע אף צד. 

  שתנה המצב.אחריות, לא י וייקחישוטטו ובעלי הכלבים לא 

הדבר תלוי אך ורק בנו , וכל עוד כלבים ישוטטו להם ובעלי הכלבים לא ייקחו אחריות ,מקרים 

 שכאלה יקרו לעיתים.

 עלינו לחדול מלחיות בפחד ודאגה של מבוגרים וגם ילדים ההולכים לתומם בחצר הקיבוץ.

 עלינו לחדול מדשאים או גינות פרטיות שיש בהם צואת כלבים .

ת דנה בנושא והוחלט שתקום וועדה עם "שיניים" שיהיו לה כל הסמכויות החל המזכירו

 תקנון מחייב. מקנסות , הוצאת כלבים שתקפו מהקיבוץ ושליחתם להסגר,  והכי חשוב בניית 
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אבל עד שזה יקרה ועד שיאושר תקנון, כל בעל כלב יודע מה הם חובותיו בהתאם לאורחות 

צריך לאסוף את הגללים, אין לאפשר לכלבים לשוטט חופשי ,יש חיינו. צריך לקשור את הכלב, 

 לדאוג לבריאותו וחיסונו של הכלב. אין להסיע כלבים ברכבי הקיבוץ ועוד...

 הועדה  שתקום ) בפעם המי יודע כמה( תהיה מורכבת ממזכיר, חבר מזכירות, ונציג ציבור. 

 לפנות אלי או לאביגיל .  אני פונה בזאת לחבר/תושב המעוניין להיות  חלק מהועדה 

 הוועדה  חשובה כדי  שלכל חבר תהיה כתובת ויהיה לו למי לפנות.

 

 תב"ע 

בימים אלו חוזרים לעבודה ברשות מקרקעי ישראל לאחר תקופת הדממה עקב הקורונה. זה 

 גם מתקשר לאישורים לגבי החלפת האדמה בגבעה.

יום ובמידה ולא תהיה התנגדות תעבור  60משך בההודעה תפורסם  מה אתמול,רסופ התב"ע

 התב"ע לאישור וחתימה.

כניות הפיתוח לשכונה החדשה. ובינתיים במועצה מקדמים את התכנון המפורט ועובדים על ת

 אמנם רעש הטרקטורים עדיין לא נשמע אבל הנושא בטיפול.

 

 . מערכת החינוך

המערכת עברה טלטלה לא קלה , ההורים ,הילדים וגם הצוותים. , אט אט חוזרים לשגרה 

 ועדיין תחת הנחיות משרדי הממשלה השונים. 

 ההוצאות הנלוות הלכו וגדלו. אושרה במזכירות הגדלת תקציב לגיל הרך . -הרך בגיל 

ר המועצה. לקראת החזרה לשגרה הוזמנו לישיבת מזכירות מנהלת החינוך במועצה ויו"

לצערנו, ערן דורון יו"ר המועצה לא הגיע והגיעה רק ספי מלכיאור מנהלת החינוך. טרם קבלנו 

מענה לבקשותינו שכללו עזרה בהסעות המטפלות והשתתפות מצד המועצה בגין ילדי שיזף 

שמתחנכים במשאבי שדה. זו תוספת שהיא מעבר לתקציב שהוחלט עליו במזכירות  ולצערנו  

. עקב הקורונה ו"הריחוק החברתי" לא התקיימו 90-א אושר באסיפה בדקה ההתקציב ל

 אסיפות. 

מערכת החינוך נערכת לשנת תשפ"א  עם הרבה סימני שאלה, דבר שמקשה מאוד על בניית 

 התוכנית.

כיום מנהלות את המערכת במסירות רבה שי אסא ענבר והילה ענבר עם כל הקושי 

 החדש. וכל המשתמע מהמצב תוההתמודדויו

מכיתה א' עד י"ב מנהלת ביד רמה נטליה אלמוג בעזרתו של הצוות   החינוך הבלתי פורמליאת 

 הנפלא והמסור.

כמו התנתקות מתוכנית ניצנים שלה היינו שייכים. תוכנית  גם בבלתי פורמלי חלו שינויים,

ופחות  ניצנים נתנה מענה עם דרישות קפדניות ולאחר השינוי התברר שנקבל בעיקר דרישות

 תמיכה כלכלית. יש לעשות חשיבה לגבי תכנית ניצנים לקראת השנה הבאה.
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את כל המערכת המורכבת הזו ,מנהל יו"ר ועדת החינוך אייל מור יוסף אשר מפעיל את מוחו 

 ליצור חינוך קיבוצי ברמה  גבוהה.  ןבניסיוהקודח 

 

 וועד מקומי

המורכבת מחברים ותושבים כולם חיים תחת מטריה אחת   האוכלוסייכיום יש במשאבי שדה 

. בכל ישוב הקהילה מקבלת שירותים ומשלמת מס תושב על מנת לספק את כל   הקהילה -

 תאורה, נוי ועוד.  בריאות, חינוך, חצר, שמירה,  -צרכיה 

 כל תושב )כולל חברים( אמור להשתתף בהוצאות אלו.

אלה  שחיים פה חברים ותושבים יקימו ועד מקומי ויחד  מזה זמן רב נעשית חשיבה על כך שכל

נקבל החלטות הנוגעות לכולם. כולנו נהיה שותפים וכולנו יחד נהיה חלק מתקציב הועד 

 המקומי.

 לשם כך צריכה להיות הסכמה של כלל הציבור החי כאן על אגרת התושב.

 ,או יותר נכון ישלםבימים אלה אנו בונים תקציב שייתן מענה לשירותים שכל חבר יקבל 

 חינוך כולם ישלמו גם אם הם לא צורכים. -לדוגמא 

 

 גב' קורונה

זה אומר  שנחיה באורח חיים שונה  ,, חשוב לציין שכניסה לשגרה רהגלשאנו נכנסים אט אט 

, להקפיד על היגיינה ולהמשיך להשתמש  ללכת עם מסיכותגרה זה אומר יש . ממה שידענו

, זה ללמוד לאהוב מרחוק ללא חיבוקים ולחיצות ידיים. משמע שמירת "מרחק  באלכוג'ל

חברתי". הקורונה לא עזבה, היא פשוט בהמתנה עד הגל הבא ולמעשה כנראה שהיא תהיה 

 חלק מחיינו עד המצאת החיסון.

עלינו להישמע להנחיות משרד הבריאות ובצמוד להם לחזור לשגרה. נדרשת אחריות אישית 

 ל וזאת על מנת שבריאות כולנו תישמרלמען הכל

 

 חברים חייבי התפרנסות 

באחת האסיפות האחרונות לפני פרוץ הקורונה הועלתה שאילתה בנושא זה . האסיפה הטילה 

 . בבעיהעל המזכירות ונתנה לה גיבוי מלא לפעול ולטפל 

ת , ניתן בימים אלו מטפלת המזכירות  בכל המקרים ומוקדם עדיין למסור דיווח על תוצאו

 לומר שיש התקדמות קלה ומקווים שבמהרה כולם יגיעו לידי הסכמה ופתרון.

 

 תושבים בבית החבר

כתבתי בעלונים קודמים שכל אדם החי כאן גם אם הוא חי בבית הוריו חייב ברישום 

 במזכירות ובתשלום אגרת תושב על כך שהוא חי כאן מעל שבועיים ימים . 

נכון בתקופת הקורונה לא הקפדנו . כעת אני פונה לכל החברים והתושבים שבביתם לגשת 

 ולהסדיר את העניין.ליפה שואר ואלי בשעות העבודה 
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 משימות עתידיות לטיפול

 

צוות שיוך נכסים החל לפעול ולבנות תקנון שיתאים לנו חברי משאבי שדה .   - שיוך נכסים

 .ן אדיבה, יעקב ענבר ,אמיר ברקוביץ, מוני ואני דניאל ב –הצוות מורכב מהחברים 

על  התקנון  אנו עובדים בהנחייתה של עו"ד אחינועם  זליגמן וכשיושלם יובא לאישור באסיפה 

 ולאחר מכן  בקלפי.

 

לאחר שמשאבי שדה אישרה את חלופת האגודה שמשמעה רכישת הקרקע  - חלופת האגודה

ראל( חלו אין ספור שינויים בהחלטות המדינה ועד )רשות מקרקעי יש ע"י משאבי שדה מרמ"י

ישובים.  למרות שאנו כבר רשומים ככאלה הרוצים להיכנס לחלופת האגודה  3היום אושרו 

נותרו מספר דברים שיש לטפל בהם על מנת שהתהליך יושלם.  את התיק לקח לטיפולו יעקב 

 .ענבר  שיקדם אותנו עד קבלת אישור רמ"י 

 

 פעילות המזכירות

 כיום מזכירות משאבי שדה מאויישת במלואה ומתפקדת בישיבות סדירות בנושאים שונים.

מרדכי מונין, אביגיל גולדסמן, אמיר ברקוביץ, פרידה ענבר, גרציאלה  -חברי המזכירות הם 

 שרלי מור יוסף ואני אלי אלישע. חביבה מנדל, יואל ליכטמן, ,סשה רדין יהודה אלקרט,  אופק,

 

 חג השבועות

 –זה החג שמסמל הכי הרבה את הקשר שלנו עם אמא אדמה והיבולים בכל המובנים 

 תעשיה, תיירות ויילודה .  ,חקלאות

השנה בצל מגבלות הקורונה, כבחגים הקודמים, לא נפסח על החג אך נציין אותו במתכונת 

אסמינו שונה.  נקווה כולנו שבשנה הבאה נחזור לחגוג ברוב עם ויפזזו להם הרוקדים "מלאו 

 בר".

 בברכת חג שמח                                                                            

 מנהל קהילה –אלי אלישע                    
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 צוות צח"י מסיים את תפקידו באירוע הקורונה במשאבי שדה

צוות צח"י מודיע שלאחר שהגענו לרגיעה )יחסית(  בנושא הקורונה וכניסה לתקופת שגרת 

קורונה, הוא מסיים את ניהול אירוע הקורונה במשאבי שדה ומעביר את האחריות לניהול 

 אלישע ולמזכירות הקיבוץ. –יבוץ שגרת הקורונה למזכיר הק

 31/5/20 -ומסיים את ניהול האירוע ב 8/3/20 -צוות צח"י החל את עבודתו באירועי הקורונה ב

 בהחלט אירוע ארוך ומתמשך... –

אני מבקש להודות לכל חברי צח"י )חלקם בעלי תפקידים וחלקם מתנדבים( שהשקיעו הרבה 

 אירועי הקורונה במשאבי שדה.מאוד ממרצם ומזמנם הפנוי בכדי לטפל ב

 צוות צח"י במשאבי שדה מונה את החברים הבאים:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כמו כן, אני מבקש להודות לענפים שהמשיכו לשרת אותנו במהלך התקופה, למרות הקשיים 

שהקורונה הערימה עליהם: כלבו, חד"א, מכבסה ,מחסן בגדים והמרפאה ולחברים מן השורה 

צביקה עובדיה, אייל מוריוסף, סימה פלג ואודי  שהתנדבו להיות "סיירת בריאות":

את פעילותנו, הקורונה עדיין לא נעלמה והיא תמשיך  םלמרות שאנחנו מסיימי זילברשטיין.

 ללוות אותנו לצערי בזמן הקרוב. 

 אנחנו צריכים להמשיך להקפיד על שלושה דברים:

 . הגיינה אישית.1

 מסכות במרחב הציבורי ובמקומות ציבוריים )כלבו, חד"א, מחסן בגדים וכו'(. . עטיית2

 מ' בין האנשים. 2. שמירת מרחק של 3

 איתי  ,בשמחות ראותחג שבועות שמח ולהת                                          

 הלנה קוברסקי

 וה רייבנא

 אביגיל גולדסמן

 ןזונטע דויד

 עדי בבאי

 לאה שורק

 יפתח פרייליך

 יפה שואר

 סימונה כהן

 איתי שביט

 

 ניב פלג

 הילה ענבר

 אלי אלישע

 אורי זיו

 מרדכי מונין

 שי אסא ענבר

 אלמוגנטליה 

 אייל מוריוסף

 חיים לובנטל

 אורלי פרנק

 יוסף-יפעת טל
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 שיחה עם שי זינדרמן

 
את משרד קבלה של ו כרגע. בעתיד מתכוונים לבנות ליד אולם כנסיםאת בונים  – כפר הנופש

יגיעו זה יקרה כאשר  כל  .קומפלקס אחד גדול  רשייווצכך גדול, מרחב מוגן ו כפר הנופש

 שורים.יאה

 .לחברים מ"ר כולל ממ"ד 120חדשות  דות דיורייח 10  מתקדמת בניית – שכונת שגיב החדשה

ה ואני מקו וחלק עדיין לא. בניהתרי יהגיעו ה כבר  לחלק מהבתים – הרחבת דירות קיימות

 .בבניה שבתחילת יולי השנה נתחיל

בצד המזרחי של  שיבנוגרים בקומותיים היח' לחברים  6מתכננים לבנות  – בניני הקומותיים

 ון.במקום שעבר קו צינור הנפט. התחלנו בתכנ ,הגבעה

עבור  יגיעו כל האשורים כאשר ,במקום הלול הישן תיבנה שכונת הבנים – שכונת הבנים

 סיוע חלקי ממשרד השיכון. נקבל , שעבורם תשתיות: מים, חשמל, טלפון

את שבקרוב יראו  המקוולקחתי על עצמי לטפל בכיכר המרכזית ואני , בכניסה לקיבוץכר יכ

 התחלה.ה

שהינו . ל מגרש כדור רגל הישן ושמו מיניפיץשבנה החדש ו מה שהאיר את עיני היה המיועכש

 מגרש קט רגל, כדור סל.

 נעשו בעזרת אספלטהעמודי תאורה ו ,התשתיות .נגב גליל"מ"נו תרומה לביאת המגרש ק

 .הקיבוץמ 50%-ו המועצה מ 50% תרומה של 

 אחראי שי זינדרמן. אלו על כל הפרויקטים 

 מלאכה רבה בכל קצווי הקיבוץ.

 תודה רבה לך שי !

 כח !יישר 

 טובה'לה        

 

שנה ואם לא יהיו  17 שכל כך ציפינו לה "עבתשנה אושרה ה 17סוף סוף אחרי 

 יום היא תאושר 60התנגדויות עוד 

 שמח משאבי שדהמזל טוב וחג 

 שי זינדרמן
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 ג'ון דון למי מצלצל הפעמון/

 שום אדם אינו אי,    

 כולו לעצמו.    

 כל אדם הוא פיסה מן היבשת    

 חלק מן העיקר.    

 אם רגב ייסחף לים    

 אירופה תחסר.    

 כמו שנסחף צוק החוף.    

 כאילו הייתה זו אחוזתך    

 או זו של רעיך.    

 כל מוות של אדם מפחית ממני    

 כי משולב אני באנושות כולה.    

 לכן, אל תבקש לדעת    

 למי מצלצל הפעמון.    

 לך הוא מצלצל.    

 מאנגלית, אורי יזהרתרגום       

 

 וכתב שירי חול וקודש רבים. 17-וה 16-ג'ון דון הוא משורר אנגלי חשוב שחי במאות ה 

"למי צלצלו  המינגווי כותרת שירו, המובא כאן, שימשה גם כשם ספרו המפורסם של  

 הפעמונים", על מלחמת האזרחים בספרד. 

 ספר זה היה פעם קריאת חובה לכל שוחר דמוקרטיה בעולם. 

שון רבים ובלשון עבר, אבל במקור נזכר הפעמון, בלשון יחיד וכמצלצל בהווה, הכותרת היא בל 

 וכך תרגמתי. 

הפעמון יכול להתפרש גם כפעמון של כנסיה, אבל במציאות ימינו זהו קולו של המצפון, הקורא 

לסולידריות אנושית. הוא מתאים גם לתקופה הזאת, של הקורונה, בה כולנו מבודדים בבתינו, 

 מפסיקים להיות חלק מהאנושות ומהחברה בה אנו חיים.אבל  לא 

 ורי יזהרא        
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 ענף הרכב

לנסיעה כדי להשאיר  חודשיים וחצי צי הרכב עמד. במצב כזה חייבים להוציא את הרכבים

אותם בכשירות טובה. לשני רכבים עם סוללה חלשה אבד ה"זכרון" , פרקו נתונים לא שלמים 

 ותוקנו רק לאחרונה.

וביטלנו רכישת רכב חדש עד יעבור זעם, היום כבר כל  38-ו 7רכבים  2בתחילת השנה נכנסו 

 הרכבים חזרו לעבודה.

לא הרכבנו מערכת גז כי  5-.ב 84-ו 5את רכב בסוף שנה שעברה רכשנו עם התקציב שנשאר 

 שח כדי להסדיר זאת ,מכוון שתא המטען שונה והמיכל קטן מדי. 12,000ביקשו 

 לומדים...

בקשר להתנהגות האנושית ברכבים, שום דבר לא השתנה. ממשיכם להיכנס לרכבים מבלי 

ים שנגרמים לרכב לבדוק גלגלים, לא מוציאים זבל מהם, ויותר גרוע לא מדווחים על נזק

 בנסיעות.

 נגרם נזק רציני לדלת הימנית הקדמית והוא יושבת בקרוב לתיקון. 18לרכב  

אחרי החג נחזור למכור ולרכוש רכבים. בינתיים בבקשה  לבדוק רכב לפני שעולים עליו, לבדוק 

מחוג הדלק, חום המנוע להתאים את עצמכם למושב, שדה ראיה וכו. ולדווח בזמן אמת על 

 תקלות .

 "אנחנו כאן בשבילכם"!

 יף!!       כונה נחלשה ונשאר רק רונה ! איזה הקור

 לולו ט ,חג האסיף שמח ושבת שלום                                           

 
 

עם מטורף שבוע של חמסין  היה למערכות החינוך,הילדים חזרו שבוע שעבר בסוף סוף 

 השבוע . "התעלפה מהחום"הקורונה אפילו  מעלות , 45-אפילו ל ושהגיעית, טמפרטורות  קיצונ

חג הקלות נוספות כולל פתיחת הבריכה  משמחות את הלב לקראת  ,יר השתפרומזג האו

ארוחה החלבית בחדר האוכל ועד  לטכס ב התכנסויותעם  ,ברוב עם שנחגג זה חג  .שבועות

  את חגי השנה.ובכך נסיים   אחרתהשנה  יחגג ,המסורתי

 

 עם מוצרים מרמת הנגביפה עם מגוון לכבוד החג סלסילה קיבלנו 

 למארגניםתודה 

 

 .איזה כיף התגעגענו -הבא נוכל לחזור לאכול בחדר אוכל בשבוע 

 שמח ושבת שלוםחג 


