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מה בעלון:
משולחן המזכיר /אלי אלישע
דנוור ורמת הנגב מבשלים יחד
קיבוצימר  /יפתח פרייליך
זהירות מוקשים !!!  /לולו טלמור
התחדשנו ומהנעשה בישובנו  /נגה פרסי

לפרידה ויעקב ענבר ולמשפחה המורחבת
שפע ברכות ומזל טוב
לנישואי רוני עם בח"ל תומר
בית משאבי שדה
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עמ' 3

משולחן המזכיר
בגבעה צד מערבי – עבודות הוצאת האדמה ,הבאת אדמה משל"ח ופיזורה הסתיימו.
נותר כעת לרשת את השטח להכניס ורידים(צינורות) לאדמה לפרוס דשא ושיהיה ירוק
בעיניים .פרויקט לא קטן שאמור להתבצע ע"י ענף הנוי  ,לשם כך הענף יתוגבר בבני משק
משוחררי צבא .במקביל יש לתת מענה ל 10-יחידות הדיור ולא להזניח את הקיים ,משימה לא
קלה ומורכבת שמוטלת על כתפיו של בועז .אז שיהיה בהצלחה.
מגרש מיני פיץ' –לאחר חבלי לידה ותקלה במערכת החשמל שלצערנו בגלל זה היה אסור
השימוש במגרש ,הכל תוקן ,כיום עומד לו מגרש חדש ומזמין למשחקים.
את טקס הפתיחה נקיים ביום ראשון ה 21-ליוני בשעה  18:00בהשתתפות נציגים מהמועצה
וראש המועצה ערן דורון .הציבור מוזמן לגזירת הסרט ופתיחתו לקהל הרחב.
כלבים -בעלון הקודם פניתי לכל החברים והתושבים בפניה להקמת צוות שייתן מענה לנושא
הכלבים  ,לצערי טרם קבלתי פנייה ולו אחת  ,אני שוב פונה ומבקש  ,הנושא חשוב ונוגע
לכולנו.
עלון -חדר העלון ששימש את גנדי ומשולם עשרות שנים והמשיכו להשתמש בו כל העוסקים
בעלון מסיים את תפקידו .מעתה פעולת צילום ושידוך העלונים תיעשה בהנהלת החשבונות
בעזרת מכונת הצילום החדשה.
לצוות העלון – תתחדשו ,ושתמשיכו להכין הרבה עלונים.
טיול לגיאורגיה -השנה רצינו לעשות משהו שונה ,משהו גדול  ,משהו שלא עשינו אף פעם.
טרחנו ובדקנו כל פרט ופרט כדי שזה יהיהמוצלח ,נרשמו מעל ל 80-חברים .חיכינו לרגע
הנכסף והחלום נשבר  ,באה הקורונה וגדעה את התוכניות.
כבר התחלנו לחייב את החברים על מנת שהחיוב יתפרס לאורך תקופה ,ולבסוף נאלצנו לבטל ,
אך אל דאגה כספכם יוחזר ,בימים אלו קיבלנו את רובו של הכסף ששולם לסוכן למעט "קנס"
של  ₪ 100לאדם ,שאנו תקווה שגם זה יוחזר.
אז בתקווה לשמיים פתוחים כדי שנוכל לממש את שרצינו.
מש"א -לאחר שניב יערן סיים את תפקידו נבחרה אביגיל ע"י המזכירות כממלאת מקום .
האסיפה נתנה את ברכתה לשלושה חודשים מילוי מקום .עקב המצב שנוצר בעקבות משבר
הקורונה  ,התקופה נמשכה מעבר למקובל  .תקופה לא קלה וגם לא רגילה ועם הרבה עשייה,
חלת"ים למיניהם ומשרות שונות ומשונות ועל הכל ניצחה בהצלחה אביגיל .
אתמול פורסם מכרז פנימי לאיוש המשרה .חברים המעוניינים במשרה הנחשקת מוזמנים
לפנות אלי.
חדר האוכל -חדר האוכל מתפקד היום תחת כפר הנופש .כידוע התיירות כולה וכפר הנופש
נפגעו מאוד .ענף המזון שנשען ברובו על התיירות ,הרווחיות שלו נפגעה וקשה לו להחזיק את
עצמו כלכלית אך ורק על ידי קהילת משאבי שדה .
מצד שני הקהילה אינה יכולה לוותר על השירות החשוב של חדר האוכל.
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עמ' 4

אין ספק שחייבת להיות התייעלות ואנו בדילמה לא קטנה משום שמצד אחד אנו רוצים לשמר
את הענף כדי לקבל שירות ומצד שני הענף לא יכול להתקיים בהפסדים.
על איך לעשות ומה לעשות אנו שוקדים בימים אלו ומקווים להביא לידי מענה טוב לכולם.
ושלא יפגע בקהילה.
שבת שלום ,אלי אלישע

דנוור ורמת הנגב מבשלים יחד
כשמבשלים יחד  -התבשיל יוצא טעים יותר" (מתוך :חוכמת המדבר ,רמת הנגב)
תושבי רמת הנגב יקרים ,
כבר  20שנה קיים קשר מיוחד והדוק בין מועצה אזורית רמת הנגב לקהילה היהודית
בקולורדו  JEWISHColoradoרמת הנגב לקחה על עצמה להיות חלק מוביל ומשמעותי
בחיזוק הקשר בין יהדות ישראל והתפוצות ,בהווה ובעתיד.
אנחנו גאים לפנות אליכם ,ביוזמה חדשה של ועדת שותפויות ביחד עם חברי ועדת שותפויות
בקולורדו  :השנה אנחנו כותבים ספר מתכונים משותף ושמו בנגב"  :מבשלים יחד".
הרעיון נרקם בעודנו מבשלים שקשוקה ישראלית אי שם בקולורדו .
בעודנו מכינים את הביצים לערבוב  ,עלתה השאלה  :כיצד מכינים שקשוקה? מתי להוסיף
את השום ? ושאלת השאלות  :האם מערבבים את הביצים או לא נוגעים בהם??
לפתע חשבנו  :למה לעצור בשקשוקה? למה לא לדון ,לשתף ולהכיר מתכונים שונים מרמת
הנגב ומקולורדו ואם כבר להכיר ,בואו נעשה זאת בספר משותף ובו נרכז את מיטב
המאכלים שאנו אוכלים בנגב ובקולורדו ,כך נולד רעיון הספר המשותף( .אגב :לא ערבבנו)..
אנו פונים אליכם ,בואו להיות חלק מספר זה  ,בואו נחזק את הקשר עם החברים
מקולוראדו בדרך הכי כיפית ,דרך האוכל  ,בואו נבשל ביחד!!
הספר יכנס בתוכו מתוכנים ,סיפורים ותמונות של אנשי קהילה ונופים.
מה שאתם צריכים לעשות ? להיכנס ללינק המצורף ולמלא את הפרטים והמתכון
https://forms.gle/MxUCJxhBSmywraDJA?OPENNEWBROWSER=1
צוות ועדת שותפויות רמת הנגב  -קולורדו ,בשיתוף אנשי מקצוע ,יבחרו את המתכונים
המתאימים ביותר ,יו עלו על הכתב ויקבלו מקום לנצח בקולינריה של רמת הנגב ודנוור
קולוראדו.
תאריך הגשה אחרון 15 :לחודש יולי . 2020
בברכה ובתאבון מחלקת תרבות וועדת שותפויות רמת הנגב
לפרטים ושאלות :טל ווזנר 050-4370024 -נעמה פלג 054-3039598 -ג'רד וויט054-7615329 -
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עמ' 5

קיבוצימר
משבר הקורונה היכה אותנו בצורה קשה ובחודשים האחרונים מתמקדים בהישרדות וחשיבה
לעתיד .הצד הטוב היחידי שבעניין ,הוא יכולת להגיע לדברים שהוזנחו לאורך השנים ...ובכן,
כמה עדכונים:
העדכונים בנושא חדרי האירוח.
 )1בהתאם להחלטות המזכירות ,הורחבה זכות השימוש בחדרי אירוח לכלל אורחי
החברים .ובמסגרת זו ,זכות הקדימה לקרובים מדרגה ראשונה ,ממעטי הזמנות
וחברים שדירותיהם עדיין לא הורחבו.
 )2בעצה אחת עם נציגי הקהילה ,הועתקו חדרי האירוח לבניין  3( 52חדרים) ודירה ב 43ג'.
 )3בימים אלה ,מושלם המהלך.
 )4נוהלי הזמנה ,שימוש וחיוב נשארים כפי שהיו .להזמנה ,נא לפנות אל נאווה אשל או
יפתח .
 )5אנו מזכירים שבחגים ובחלק מסופי השבוע ,ההזמנה היא של יומיים לפחות.
ובשוטף...
 )1מגבלות וסגרים בשל הקורונה ,גרמו לאי-יכולת האולפניסטים להגיע לארץ .בהנחיית
הקיבוץ ,כל השכירים שלנו ,יצאו לחל"ת ואילו צוות מצומצם של חברים עוסק בשיפור
פני החדרים והסביבה.
 )2הנושא שמעסיק אותנו הוא כמובן מתי ואיך נחדש את הפעילות שלנו .אני מקווה
שבקרוב ,נוכל לתת תשובות לכל התלמידים המבקשים להגיע אלינו.
 )3לא נסיים דו"ח קצר זה בלי לציין  2אירועים קטנים של התקופה האחרונה :
 ביום השואה ,קיימנו עם מעט התלמידים שעדיין היו כאן ,טקס קצר ליד פסל
הזיכרון (מול המשרד שלנו) ל"מבריחי גבול" שעזרו ליהודים להימלט מהנאצים
ולעבור לשוויצריה .היה מרגש במיוחד לשמוע שאחד התלמידים היה שכן של אחת
הגיבורות של התקופה הזאת ,בעודה מצילה עשרות ילדים יהודים .כמה מהניצולים
כתבו ספר על אודות תקופה זאת ואילו בארץ נותרו עוד שניים מהם בחיים.
 ולסגירת מעגל ,התכבדנו לקבל חוברת של אחד התלמידים שלנו מגרמניה .החוברת
חוברה בעברית ,אנגלית וגרמנית .האיש ,רופא גרמני בגמלאות מקדיש את כול זמנו
לקשר עם העם היהודי ומדינת ישראל .למתעניינים ,מסרתי  2עותקים לספרייה.
נותר לנו לאחל לכולנו ,הרבה בריאות!!
יפתח בשם צוות קיבוצימר.

עמ' 6
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איזה כיף!!! התחדשנו
שמחה לבשר שסוף סוף יש מכונה חדשה שתאפשר צילום והידוק אוטומטי של העלון ובעיקר
וזה באמת הכי חשוב לראות תמונות בשחור לבן וגם בצבעוני בצורה ברורה ומכובדת .אז
תכתבו ותשלחו .אני מזמינה את מי שמעוניין לקחת חלק בחשיבה משותפת כיצד ניתן לשדרג
את העלון ובעיקר אשמח אם יש אנשים שמעונינים להצטרף לכתיבה ולראיונות כך שנקבל
עלון מעניין ומשתף יותר את קהילת משאבי שדה .
תודה רבה מכל הלב לאביגיל גולדסמן על ההגהה ולילנה דיומין על צילום העלון
נגה פרסי

היא הכירה כבר בחור
עם לב מזהב
שהבטיח שיצבע בורוד את העבר
אחד ספר לה את הירוק
מול הכתום של הנרות
ששרפו לה עוד ערב
על השטיח האדום
עם היין הלבן,
מכרו לה חלומות
על חיים רחוק מכאן
שהיא תכיר עוד מקרוב
את הכחול של הים
והצהוב של השמש

צבעים /גיל וין

היא מספרת על הפצע
תאוות הבצע

היא אומרת ש...
אצלה הכל שחור ולבן
ואיך כולם צבועים
כשמדובר באהבה
היא רוצה את השקוף
לב פועם בגוף
ולשמוע את השקט
וזה או שאני תמים

ואיך בסוף היום גם הכסף הוא רק צבע

או שאני עיוור צבעים

שדומה לאפור ,זה מזכיר לה את הקור

אבל כשאני איתה זה עושה לי

ושוב היא נעלמת...
לחיוך שלה יש הרבה גוונים
והוא אומר הכל כשהוא אצלה על הפנים
שעות של שתיקות ,היא לא רוצה לראות
שהשמיים כבר תכלת

נעים
כמו לראות את פריז
נוף בטורקיז
לא רוצים ללכת

זהירות מוקשים !!!
ידוע שהכלבים אוהבים להטיל את הצואה המסריחה והמלאה חיידקים שלהם ,על הדשאים!
למה? כי אף אחד לא מפריע להם .כל בוקר בעליהם משחררים אותם לכול עבר .הם מגיעים
לדירותיהן של בעלי כלבים אחרים ופסטיבל החרבון מתחיל .יושב על המרפסת כל בוקר,
מסמן ,ומכסה אותם עם צלחות חד פעמיות .מעדיף
לעשות עבודה נוספת ,כי ידוע שמוקשים "מתפוצצים"
תחת הנעליים שלי ובלי לשים לב כל הבית מסריח!
לאחר מכן יש עבודה נוספת ומסריחה לנקות את כל
הבית! כאזרח ותיק לא כל כך מרנין לנקות כל יום את
ביתי! לכן יושב על "הגדר" כל יום.
יותר גרוע מקורונה! למה?
כי אני צריך לשים מסכה! למה?
כי המכסחת פעם בשבוע מכסחת את החרא ושולחת אותה לכל עבר!!! כאן אני שואל :האם זה
בריא? לי כאזרח ותיק חד משמעית לא .האם בריא לסביבה? ברור שלא .אשמח לפתרונות יותר
איכותיים ולא .....מסריחים .תודה ושבת שלום .לולו ט.

מהנעשה בישובנו
עלייה באחוזי התחלואה..האם אנו בגל שני ? האם התפרצות נוספת ? איך שלא נקרא לזה
אנחנו עדיין בצל הקורונה .ויחד עם זאת ובהתאם להנחיות נפתחו מערכות החינוך ,חדר
האוכל והכל בו ,מועדון מופ"ת כבר מתכנס ,הבריכה נפתחה למעט בריכת הפעוטות .ואפילו
לותיקים העובדים בשגיב ניתנת האפשרות לתרום ולעסוק בהרכבת חלקים באולם ההרכבה
המאולתר באסם.
עקב מיעוט משתתפים וחוסר באורחים בכפר הנופש בימי שישי בערב ,הוחלט שבינתיים לא
תהיה ארוחת ערב יום שישי בחדר אוכל ,אך ניתן יהיה לקנות אוכל לארוחת ערב בשישי
צהריים.
הגדר מסביב לבתים החדשים ליד שכונת שגיב הוסרה והבתים נצבעו בלבן.

שבת שלום ומלאת צבע משאבי שדה

