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:מה בעלון  

 / אלי אלישעסיכומי ישיבות מזכירות

 / נטליה אלמוגקיץ בחינוך החברתי קהילתי משאבי שדה

  הלנה קוברסקי/משולחן מנהלת תחום בריאות, רווחה וסיעוד

 / טובלה אבריאלראיון עם מוני, מרכז משק -חוחובה במשאבי שדה

  החינוך הבלתי פורמלי מדריכי/החופש הגדול

 / הורי כיתה ארגע לפני כיתה א

 ג-/ מדריכי אורגע אחרי היום הראשון

 / טובלה אבריאלהילדים מאריתריאה

 / חנה גרג'ילונה ומוטי מטיילים בנגב

בישובנו/ נגה פרסימהנעשה   
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 שלום לכולם,

 סעיפים בנושאים אישיים ם זאתאדיוני המזכירות. ממידע  פרסםברצוני ל

 .בעלון לא יפורסמו

 שבת שלום, אלי אלישע      

 

 סיכומי ישיבות מזכירות

 ( 20/20)מס'      7.6.2020שיבת מזכירות מיום סיכום י

 תפקוד ועדת חברים .1

 רכזת ועדת חברים –משתתפת: רותם כהן 

רותם הציגה את הקושי בקשר בין החבר הבודד לבין חשיפת ענייניו האישיים מול 

 דבריה, יש העדפה של חברים לשתף רק את רכז הועדה.לאנשים. 5וועדה המונה 

ברים היא וועדה שנבחרה ע"י הקלפי ויש לה סמכויות ולא אלישע הבהיר, שוועדת ח

 ניתן על הדעת שהוועדה תהפוך לאיש אחד וחברי ועדה מרגישים מיותרים.

 חברים. 3-הועלתה הצעה אולי לצמצם את איוש הועדה ל

 רותם התבקשה להביא הצעה להרכב הוועדה וסמכויותיה. -סיכום 

 

 ש ו נ ו ת .2

  שלא בישיבה הבאה תוצג רשימת החברים  – אש"ח לשדרוג הדירה 25מענק

 .אש"ח 25את מענק שדרוג הדירה בסך  שקיבלומרחיבים את בתיהם ו

 

 משתלטים על שטחים ציבוריים.חברים – פרצלציה לדירות 

 שי זינדרמן התבקש להעביר את הפרצלציה לאלי אלישע.

 

 וץ.על הפסקת חברותו בקיב 1.6.2020-שלח מכתב למזכיר ב – ויקטור דיומין 

    תתקיים בדיקת דמי העזיבה ומה מגיע לו מול  אנו בהליכים להפסקת חברות.

 באחריות מרדכי מונין. –החוב שלו 

 
 (21/20מס' )   22.6.2020סיכום ישיבת מזכירות מיום 

 ועד מקומי .1

 מציגה: עו"ד אחינועם זליגמן

 בישוב שבו מס' התושבים הוא גבוה ביחס לחברים, יש להקים ועד מקומי.

 כיום במשאבי שדה, המצב עדיין אינו מחייב הקמת ועד מקומי.



 4עמ'                                                            2020ספטמבר    4,  ,  ט"ו  אלול תש"פ2249מבין משאבים מס'  

 
למרות זאת יש רצון הן מצד החברים והן מצד התושבים, הרגשת שייכות ולקיחת חלק 

 ולכן נבדקת האפשרות להקמת וועד מקומי. בחיי הקהילה.

אלא שהמצב החוקתי הוא שוועד מקומי נבחר בזמן הבחירות למועצות המקומיות 

אנו כעת באמצע קדנציה. לכן, לא ברור האם ניתן  ות פעם בחמש שנים.אשר מתבצע

שזה  ,עו"ד אחינועם זליגמן תבדוק את היתכנות הקמת וועד מקומי לבצע מהלך שכזה.

 אומר התפטרות הוועד הקיים ובחירת וועד חדש.

 .אחרי שנקבל תשובה מעו"ד אחינועם זליגמן, תתקיים ישיבה עם הבנים– סיכום

 

 חברת בניה בע"מ –דלן משאבי שדה/רביבים עם אביסרור סקאות נע .2

 ביטול אישור התקשרות בין קיבוץ משאבי שדה ורביבים לבין אביסרור 

ולהסמיך את מורשי החתימה של הקיבוץ לחתום על  712, 732, 721, 562במגרשים 

 אושר. אש"ח. 200כל קיבוץ יקבל פיצוי של  ההסכם.

 (23/20)מס'    7.2020.5ישיבת מזכירות  מיום סיכום 

 ממ"ד למועדון .1

 השתתפו: צוות מופ"ת: הלנה קוברסקי, רונית בן טל, פרידה ענבר.

 מ"ר, שלא ייתן מענה לצרכים שלנו. 17יש אישור לממד מהמועצה בגודל 

 ולמספר האנשים במיוחד באם  יהיה צורך להיכנס עם כסאות גלגלים.

אפשרות של ממד גדול יותר, שייתן מענה הולם צוות מופ"ת יבדוק במועצה ל – החלטה       

 כולל מימון.
 

 תשלום מכפר הנופש עבור התקשורת .2

 מנהלת כפר הנופש. –השתתפה: לאה שורק 

 לחודש.₪  4,500כפר הנופש מחוייב היום על התקשורת בעלות 

כאשר התחילה הקורונה ולא הגיעו אורחים, אין שימוש של כפר הנופש בתקשורת. לכן, 

 בלבד. 11%נכון להיות התפוסה היא  ים לפטור אותם מתשלום.הם מבקש

 אלי אלישע ולאה שורק יפגשו להסדרת הנושא. סיכום:
 

 קורונה גל שני –צח"י  .3

 יו"ר צח"י –השתתף: איתי שביט 

 צח"י סיים את תפקידו בנושא הקורונה והאחריות עברה למזכירות. 31.5.2020-ב

ולנהוג ע"פ הנחיות משרד הבריאות אחרת מקרה כיום אנו בגל שני, יש לקבל החלטות  

 קורונה אינו מקרה קלאסי לצוות צח"י על כל חבריו .

 ,הצוות יורכב מיו"ר צח"י אנשים. 4יוקם צוות מצומצם לטיפול בנושא שימנה  – סיכום

 אביגיל גולדסמן ויהודה אלקרט התנדבו .  מזכיר ושני חברים נוספים.

 הבטיח את שלום הציבור.תפקיד הצוות לדון בהגבלות ול

 המזכירות בקשה מאיתי שביט לרכז את הצוות, הוא צריך להחזיר תשובה.



 5עמ'                                                            2020ספטמבר    4,  ,  ט"ו  אלול תש"פ2249מבין משאבים מס'  

 
 ש ו נ ו ת .4

 מטה המועצה מול מזכירות הקיבוץ, שיתקיים  – מטה מול מטה 

 . חברי מזכירות נדרשים להעלות בעיות כדי להציג בפני המטה.12/7ביום א' 

וער, הדברה, פינוי אשפה, הבעיות שהועלו: השתתפות בהסעות תנועות נ

קרקעות שרוצים לקחת לנו, החלפת מתקני שעשועים+החלפת החול, מועצה לא 

 תומכת מספיק במשאבי שדה.
 

התקבל מכתב מהמועצה על ביצוע עבודות  – הודעה מהמועצה לתושבים 

חודשים. היקף  3יח' דיור בקיבוץ. שהעבודות יימשכו  10-לפיתוח ותשתיות ל

 מקורות מימון, תאריך משוער לסיום  תקציב הפרוייקט,

 . הובא לידיעת המזכירות.2020אוקטובר 

 
 (24/20)מס'     20.7.2020ישיבת מזכירות מיום סיכום 

 בגיל הרך חינוךניהול ה .1

 

 בחירת מנהלת למש"א .2

 הנושא יוצג בצוות מש"א ואח"כ יועלה במזכירות.

 

 חדר כושר לנשים .3

 ראחראי חדר כוש –השתתף: רונן בן נון 

 מס' נשים בקשו את חדר כושר שישמש לנשים בלבד.

אין סיבה לפתוח עוד יום את חדר הכושר בשל מיעוט משתתפים, בימים  - סיכום

 .לנשים ובנפרד לגברים לא פותחים את חדר כושר בנפרד הוחלט: שהוחלט עליהם.

 

 בקשת אורי יזהר להשתתפות הקיבוץ במימון ספרו .4

 ר הוצאה לאור של ספר מחקר. עבו השתתפות כספיתאורי מבקש 

 בקשתו של אורי יזהר. אושרה

 

 המערבית נוי בגבעהפיתוח הבחירת קבלן ל .5

 רכז הנוי. –השתתף: בועז שומרון 

אש"ח לפני  92עלות הפרוייקט  המלצות. עליו ישש בועז היה במשא ומתן עם קבלן נוי

 מע"מ.

 אושר.  .5.8.2020-בכבר תחילו ההעבודות 
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 (25/20)מס'    26.7.2020זכירות מיום ישיבת מ סיכום

 דו"ח מזכיר

מזכיר/מנהל קהילה, הגיש את התפטרותו מהתפקיד בפני המזכירות.  –אלי אלישע 

 הקריא את המניעים להתפטרותו.

 
 

 (26/20)מס'    9.8.2020ישיבת מזכירות מיום סיכום 

 תקנון עבודה .1

 משתתף: איתי שביט

 שנים בשל אילוצים ושינויים בחיי הקהילה. 6 – 5חושב שצריך לרענן תקנונים כל 

 עודכן תקנון עבודה ואושר.  2002-ב

 אושר תקנון בנושא "קיבוץ מתקדם" שכלל גם תקנון עבודה, 2012-ב

 לכן, ההחלטה תקפה גם לגבי שינוי תקנון עבודה.

בלבד. כי אישור תקנון חדש מבטל את  2012איתי טוען שיש להתייחס לתקנון משנת 

 הישן.התקנון 

: מאחר ואין לנו מספיק כלים לתקיפות התקנונים, הוחלט להעזר ביעוץ משפטי סיכום

אביגיל גולדסמן ועוד חבר  –אצל עו"ד אחינועם זליגמן, אליה יפנו מ"מ מש"א 

 מזכירות, יהודה אלקרט.

 
 קהילנט .2

 מנהל מחשוב –רחל פרחי, דן חנוך  משתתפים: 

יש לעשות חשיבה ודיון רציני  ית בקיבוץ. נט הפך להיות במה מרכזקהילה הכותרת: 

  איך פועלים שתהיה תרבותית יותר, ולמנוע ביריונות ברשת ואלימות מילולית.

 

 (28/20)מס'    16.8.2020ישיבת מזכירות מיום סיכום 

 חזר בו מהתפטרותו . אלי אלישע  .1

 הרך בגיל ניהול החינוך .2

 מענק ביטוח לאומי   .3

 מענק.₪  750לכל אזרח  העבירההמדינה 

הקיבוץ יחייב את כל החברים )מלבד אלו  בקיבוץ שיתופי, כל מענק כזה שייך לקיבוץ.

והחברים באחריותם להכנס לאתר ביטוח לאומי  שהמענק הועבר לחשבון הקיבוץ(

 ולבקש את המענק.

 .האם המענק יועבר לחשבון החבר יתקיים דיון במזכירות בעוד שבועיים

 אופי עבודת המזכירות       .4

 קיים דיון על אופי עבודת המזכירות  .הת
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 (29/20)מס'   23.8.2020ישיבת מזכירות  מיום סיכום 

 השכונה החדשה וקליטת הבנים .1

מרכז  –עמית זיו   ,מנכלי"ת המועצה –הילה קפלן   ,יו"ר המועצה –משתתפים: ערן דורון 

 נציגות הבנים  ,ועדת קליטה

על קליטת הבנים ועל הצפי להתחלת הבניה  דיבר ערן בקש להפגש עם מזכירות הקיבוץ. 

 והציע להקים ועד מקומי בשיתוף עם הבנים. 

          

 ניהול מש"א .2

ניהול למסירה את מועמדותה היא מ"מ מש"א, הודיעה לחברי מש"א ש –אביגיל גולדסמן 

 הנושא לא נדון בשל  פורום קטן של המזכירות. ידון בישיבה הבאה.  מש"א.
 

 ר כיועצת גיל הרך בקיבוץהעסקת הילה ענב .3

 עלה לאסיפת חברים.יוהנושא   הועברה למזכיר הקיבוץ עצומה עם חתימות.
 

 אישור בעלים לשינוי כתב התחייבות לשדות נגב לבנק הבינלאומי הראשון .4

 אושר ברוב קולות.

 

 (30/20)מס'    23.8.2020סיכום ישיבת מזכירות מיום 

 של  אי העסקתה שהתקבלה בקשת חברים לדון באסיפה לביטול ההחלט .1

 .27.8.2020אסיפה ביום חמישי ביועלה   אושר. .הילה ענבר

 

 ע"י המזכירבקשה לדיון באסיפה האומרת כי החלטות בנושא חינוך מתקבלות  .2

 ומרכז ועדת חינוך

 היום ולהביאו  המזכירות מבקשת לדחות את הנושא ולא לקיים את הדיון 

 יום לדיון לקראת האסיפה. 30תוך 

 
 

 לאדריאנה ויקיר לרגל נישואיכם

 מאחלים לכם מזל טוב 

 הרבה אושר אהבה וזוגיות טובה

 אבי שדהשבית מ
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 בהצלחה לכולםמאחל  בית משאבי שדה
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  משולחן מנהלת תחום בריאות, רווחה וסיעוד

 שלום לכל בית משאבי שדה,

 העשייה היא רבה ולא משאירה זמן לעדכונים. –מזמן לא עדכנתי אתכם על הנעשה בתחומנו 

ועדת בריאות קיימה במהלך החודשים האחרונים מספר ישיבות בהן נדונו  –בתחום הבריאות 

 –קיימים לתקופה המורכבת הזאת ששמה "מגפת קורונה" קודם כל נושאי התאמת הנהלים ה

עדכנו את נוהל ההסעות לבדיקות וטיפולים עבור החברים עם דגש על קבוצות סיכון לפי 

 ראו בהמשך סיכום החלטת ועדת בריאות: –החלוקה של משרד הבריאות 

ובעיקר  עד לפני תקופת הקורונה היה בטיפול המרפאה –הסעות לחברים לבדיקות וטיפולים 

בביצוע מתנדבים וותיקים, קרובי משפחה ואביבה. בתקופת המצב המיוחד עבר לטיפול של 

משמעות הדבר הוצאה כספית נוספת על  –ל )מש"א( ובוצע בעיקר על ידי בנים בהסדר יאביג

שעות עבודה מעבר להוצאת רכב/חנייה. הטיפול חזר היום למרפאה. במימון וארגון של 

 איים יש להסתמך על החלוקה לקבוצות סיכון וחיוניות הבדיקות.הסעות לצרכים הרפו

 

יוכלו לקבל עדיפות בהזמנת רכב לנסיעות בריאות אך  –חברים שאינם בקבוצות סיכון  .1

הדבר אינו כולל בדיקות/טיפולים  ויקבלו זיכוי בגובה נסיעה באוטובוס.ידאגו לנהג 

שר למצב אפידמיולוגי בארץ. שבגינם החבר אינו מסוגל לנסוע באוטובוס כלל ללא ק

 במקרים אלה החבר מקבל זיכוי מלא לפי הנוהל המקובל במרפאה.

 

נקודות  2עם  69ועד  50חברים מגיל  ,נקודות סיכון ויותר 4עם  50החברים מתחת לגיל   .2

    יקבלו הסעה לכל בדיקה/טיפול כולל נהג ורכב ללא חיוב!- 70מעל גיל  ,סיכון או יותר

 (סיכון היא לפי הנחיות משרד הבריאות הנמצאות במרפאה קביעת נקודות)

 

נסיעות הבריאות של כלל החברים. ברכבים של הקיבוץ ידווחו למרפאה בטרם הנסיעה  .3

זה התנאי לזיכוי כספי כמקובל. הדבר  –)לפחות יומיים לפני הנסיעה, עדיף שבוע( 

ובדרך זו לצמצם  יאפשר למרפאה לשלב נסיעות הבריאות של מספר חברים באותו היום

היקף ההסעות. במידה וההסעה תהיה משולבת )יותר מחבר אחד בנסיעה( יהיה ניתן 

 לממן את כל הוצאת ההסעה על חשבון המרפאה.

אנו מבקשים מבני המשפחה של החברים הנוסעים לבדיקות/טיפולים להתגייס ולהסיע   .4

מם/הבנים נמצאים את בני משפחתם ולשלב בהסעות חברים שאינם מסוגלים לנהוג בעצ

 במרחק גדול מהם
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מחלה של הלב ושל כלי  .סוכרת (.השמנת־יתרויותר ) 30של  BMI -נקודות הסיכון האישי

ת עישון של מצטבר ששווה לעשר שנו עישוןאו   (COPDמחלת ריאות חסימתית כרונית )  הדם.

מחלה  כרוניתמחלת כבד  .מחלת כליות כרונית )אי־ספיקת כליות(  חפיסה אחת בכל יום.

מחלה ממאירה פעילה שנמצאת בטיפול בחמש השנים האחרונות. דיכוי חיסוני  נוירולוגית.

 , מושתלי איברים, טיפול פומי ממושך בסטרואידים או בתרופות מדכאות חיסון(.HIV)כולל 

 אשפוז מוסיף נקודת סיכון(. )כל השנים האחרונות, למעט לידות 3מספר האשפוזים ב־

אות דנה לאחרונה על עדכון נוהל משקפיים, תקציבים ועוד. במידה וברצונכם ועדת הברי

 .להעלות נושאים לדיון בוועדת בריאות, אשמח לקבל פניות בנושא

לפני שבועיים הגיעו למשק שני טכנאים מטעם חברת  –מספר עדכונים בתחומי רווחה וסיעוד 

חלקם כהחלפה של  –כאים לכך מכשירי מצוקה חדשים בבתי החברים הז  30שר"פ שהתקינו 

צ'רלי  –מכשירים של יד שרה. כמו כל דבר חדש אנחנו עוקבים אחרי התפעול של המכשירים 

במידה ומישהו השתמש במכשיר ונתקל בקושי/בעיה מכל  –מור יוסף אחראי היום על הנושא 

 נבקשכם לפנות לצ'רלי וליידע אותו על כך.  –סוג 

ה, ילדה בשעה טובה את בתה 'להנסי טומאס, המטפלת של בתיאחת העובדות הזרות שלנו, ג'י

היעדר טיסות להודו לא אפשרו לה להגיע הביתה במהלך  –הראשונה בבית חולים סורוקה 

צור  –ברכות להולדת הבת! כאן המקום להודות למשפחת שלו  –הריון והיא נשארה איתנו ה

ולוותה את  ג'ינסי ללידה בבית שדאגו לה ולחברתה טינצ'ה שמטפלת ברותי שלו  –ועירית 

חולים. קלטנו מטפלת מחליפה לג'ינסי לשלושה חודשים והיא תגדל את התינוקת בדירה 

 משלה במשק עד שתוכל לטוס עימה להודו!

 ברוכה הבאה! –קלטנו עובדת זרה חדשה, סוניה שמה, גם היא מהודו ובאה אלינו

מבקרת את החברים מטפלת שטח רייב נאוה  –פרידה ענבר מטפלת בעובדים הזרים ביד רמה 

 הן "האימהות" ואני לעזר.  וביחד הוותיקים 

בנוסף לעזרה הרבת שנים של המטפלת כוכי ממצפה רמון, מאז חודש דצמבר שנה שעברה 

הצטרפה לצוות מטפלת ששמה ילנה גורמן, בוגרת בית ראשון במולדת מרוסיה שנקלטה 

בניקיון ועזרה בבתים. כאן המקום להודות במשאבי שדה כתושבת ועוזרת למספר חברים 

 לכוכי וילנה על הטיפול המסור והעזרה הרבה. 

 לסיכום: צוות רווחה נמצא לרשותכם בכל רגע!

 ילנה קוברסקי       

 

 



 11עמ'                                                            2020ספטמבר    4,  ,  ט"ו  אלול תש"פ2249מבין משאבים מס'  

 

 קיץ בחינוך החברתי קהילתי משאבי שדה

ל פתחנו את הקיץ עם הרבה חוסר ודאות. כל יום הנחיות והגבלות משתנות שהשפיעו ישירות ע

תכנון הפעילויות ורדיוס האפשרויות. עם זאת לקחנו החלטה צוותית שנעשה הכל כדי ליצור 

  לילדים את הקיץ הכי טוב שאפשר. ואכן כך היה.

 

ביצירת פעילויות שונות  ,צוות שהוא כולו קסם והשקעה נתן את כולו יום יום שעה שעה

ה לבן, קמפינג, א"ש לילה, ומגוונות. אם במרחב הבתים ואם במרחב המסגרת הכללית: ליל

חוגי מדריכים, קייטנה של הנוער במסגרת התנועה, ערב כשרונות צעירים ועוד שלל פעילויות 

אני מקווה שהילדים יקחו איתם בעיקר זכרונות טובים וחוויות חיוביות וגם קצת   מגוונות.

ביע על שבילים ערכים. בעוד כמה שנים, שהם כבר יהיו גדולים, יוכלו לטייל בשבילים ולהצ

 שהם צבעו בתור ילדים.

 

גילינו שאפשר לקיים ליצור עם חומר מקומי ויצרנו קשרים בתוך  -מעז יצא מתוק -וגם 

הקהילה ושותפויות שנאמץ להמשך הדרך. זה המקום להודות לכל האנשים הטובים בקהילה 

 -וסף , שרון בילשנרתמו להעביר פעילויות וסדנאות לילדים. דובי אשל, ורד נורי, אייל מורי

יוסף, אורן ענבר , עופרי בלטרן, עומרי סוריה , מרסלו, נטע דוידזון, שילה עובדיה, בן  מור

לברשטיין , דינה גרוזנברג ויאיר בלטרן. ותודה גדולה לבועז וצוות הנוי על הסבלנות עזרה יז

 והאפשרות לקיים פעילויות בדשא גם בלילות במקום השקיות):

 

יץ מטורף שמח מהנה ומשמעותי עם כל האתגרים שהקורונה הביאה איתה לסיכום היה לנו ק

 ופנינו לקראת שנת פעילות חדשה שונה מהמוכר שמביאה איתה הזדמנויות חדשות .

אני רוצה להודות לצוות היקר שלי ,יערה ,יוני ,תמר ,ניצן, נעמה, דודי ,רוני ונדב על קיץ מופלא 

  ושנה משמעותית ערכית וכיפית!

 

שי מוריוסף, תמר  -גם נפרדנו בארוחה חגיגית עם המשפחות משכבת י"ב , שכבת סחלב  כמובן

ואני  השכבת תלתן המקסימ -ונכנסה אלינו שכבה חדשה  ,פרחי הילי בן חיים ואורן שחם

 מאחלת להם המון בהצלחה בבית הספר בתלתונים ובכלל.

 נטליה אלמוג,

 מנהלת חינוך חברתי קהילתי.
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 החופש הגדול 
 נעורים

 איזה חופש גדול היה לנו!

תכננו הרבה תוכניות וטיולים ויציאות, אבל לקורונה תוכניות משלה. עשינו עבודת התאמה 

 למציאות הלא פשוטה בארץ והאמת שיצא לנו חופש די מדהים!

קייצת ,ערבי תרבות משוגעים ומצחיקים , ארוחות משותפות, על ערב ליפסינק, קורס הדרכה, 

האש, שחייה לילית, צביעת קירות בנעורים, הכנת פינת פויקה , הפגנה על מקרי האונס באילת 

 לילה לבן, הכנסת שכבה חדשה לנעורים ועוד ועוד

ילדים. היה המון חוויות משותפות , המון תרבות עשייה ישיבות משחקים. פעילויות בהובלת ה

עם מילות   כל ילדה וילד קיבלה פרס אשר הותאם לו  שהסתיים בערב אוסקר בו  חופש מצויין

פירגון אישיות מול כל חברת הילדים. נהננו מאוד להדריך את הילדים , לצחוק איתם , 

שווה את זה . ולהשתגע, לרקוד, להמציא, לדמיין ואפילו היה לנו עצוב שנגמר. היה אינטנסיבי 

 יה כיף לראות את הילדים לוקחים אחריות ומשתטים ומרגישים בבית. ה

 

 אוהבים , רוני ונדב.מחכה לנו שנה חדשה ומדהימה. 
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 ו-תלתון ד

ונאלצנו .... אמנם תכננו תוכניות גדולות אבל שוב איזה חופש גדול כיף ומהמם היה לנו! 

נג, לילה לבן, פרידה משכבה ו להתאים את עצמנו למצב החדש. טיול מסביב לעולם, ערב קמפי

וקבלה של שכבה ג. החופש היה גדוש בפעילויות מהנות ומגבשות וסדנאות מקומיות ובעיקר 

 עשינו כיף גדול. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אוהבים ניצן ודודי. , שתהייה שנה מוצלחת, והעיקר בריאות לכולם

 

 ג-תלתון א

מגבשת ומלאת עשייה, צחוק כיף כמה מילים לסכם את הקיץ. הייתה לנו חוויה מדהימה. 

ולמידה. בכל ימי הקיץ נהנינו ממגוון של פעילויות מעשירות ויצירתיות. הצלחנו על אף החום 

הכבד והקורונה למלא את ימינו בחיוך ענק ותחושת חופש גדול אמיתית. היו לנו פעילוית ערב 

. לפני שהתחיל החופש מגבשות במיוחד בהם התקרבנו עוד יותר ולמדנו והכרנו אחד את השניה

 הילדים הביעו משאלות רבות לגבי סוג הפעילויות
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ירצו שיקרה בתלתון, הלכה למעשה הגשמנו את משאלותיהם: לילה קמפינג, פעילויות  ומה  

קיימנו פעילויות מקומיות בזכות מיטב אנשי … מתוקות, פעילויות מים ובוץ ומכל טוב

  ה. הקיבוץ הכישרוניים שנרתמו בשמחה ואהב

 . 

 הבעת תודה

 ענף הבניין, אנשי תודה מקרב לב ל

 שהתאמצו ותיקנושילה ומאיר, 

 .תקלה חמורה בבית שאני גר בו

 .מאיר בלטרן

 ,האהובה 'הגענו לימים של פרידות מרגשות משכבת ג

וגם זכינו לקבל את פניהם ,ומיערה המקסימה שלנו 

  .החדשים המהממים 'של ילדי כיתה א

מחכים, נרגשים ומצפים לשנה חדשה, קסומה 

 ונפלאה של הרפתקאות, למידה ויצירה. 

 אוהבים, יערה, נעמה ויוני
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 ראיון עם מוני, מרכז משק –חוחובה במשאבי שדה 

 נגב.החקלאות באת שטחי  ממלאיםבמרחבי הנגב רואה את שטחי החוחובה כיום הנוסע 

שיח המגיע לגובה  ת בדרום קליפורניה, אריזונה ומקסיקו.ומדבריהחוחובה שיח שמוצאו מ

 מגרעיניו מפיקים שמן הדומה בתכונותיו לשמן הלוויתנים.ש ,עלווה צפופה בעלמ'.  שני

 

 פשו במכון לחקר הנגב את התחליף הראוי.יסור על ציד הלווייתנים, חיאהחל הכאשר 

משופרים לאחר מחקר רב פיתחו זנים  ,הראשונים למכון החוחובה  הגיעו הצמחי 1961בשנת 

ישראל להיות הפכה   דבר שאיפשר את גדילת הענף וכיום  נגב.יותר לתנאי ההמתאימים 

 יצרנית שמן החוחובה הגדולה בעולם.

הוא חסר צבע  משמן הזית וזכה לכינוי "הזהב הנוזלי". ארבעערכו של שמן החוחובה גבוה פי 

 קה.עמיד לחמצון ומשמש לקוסמטי ,וריח

גידול החוחובה. השטחים הראשונים החליפו את שהחלו במשאבי שדה היתה בין הראשונים 

זיכרוני, אמר לי לפי דונם שתלנו.  140 –שנה  30הזיתים בחלק הדרומי של הקיבוץ עוד לפני 

 יש לנו את הרווח הגדול ביותר ".משטחים אלה  בזמנו מוני, "

במים מליחים  בהמשך עברנו להשקייה מתוקים.במים ההשקיה היתה הראשונות  נתים בשרק 

 )כשעוד היה מדגה(. במי הדגיםו

 

 ד' בחוות ר"מ. 200ד' באזור הקיבוץ,  560 ;דונם 760כבר היום יש לנו 

 הקמנו שותפות עם קיבוץ גלאון בית בד להפקת שמן. 2013-ב

 בינתיים התווספו שותפים: כיסופים, צבר קמה, שמאגד בתוכו קבוצים נוספים.

ד' חוחובה. החברה נקראת "חוחובה וואלי"  ואני יו"ר  750ל שותף מתחייב לגדל לפחות  

 הנותנים יותר יבול. יותר החברה. בשטחי הקיבוץ החלפנו לזנים יעילים

 ק"ג לדונם. 450-שנים עד שמגיעים ליבול ראוי. הרצון שלנו להגיע ל 3-4לוקח 

רגיל, שמן אורגני ושמן שקוף. את השמן סוגי שמנים: שמן  שלושה בתאגיד השמן מיצרים 

 את השמן הצהוב לשמן שקוף.  הופכתה בהולנד שהיא דהשקוף אנחנו מקבלים ממעב

רכשנו חברת הפצה בארה"ב שמפיצה את השמן לחברות בת, דרך האינטרנט ובבקבוקים 

 קטנים.

ומים ואנחנו בתי בד גדולים: נטפים, ישובי מפוני גוש קטיף, נס שמנים, סעד ועל 4יש בארץ 

 "חוחובה וואלי" .

נתח שוק  עם חוחובה והיא יצרנית שמן החוחובה הגדולה בעולםל דונם ש 5,000לחצרים יש 

 . יש לנו למה לשאוף.40%של 

 טובה'לה        
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 רגע לפני כיתה א

העולים  ילדים!!!!( 11)  שבוע לפני תחילת שנת הלימודים,  התכנסו כל ילדי משאבי שדה

 לציין בחגיגיות את עלייתם לכיתה א'., בדשא שליד המועדון לחבר  ,לכיתה א'

הילדים יצאו  על הדשא חיכו להם קלאבקארים מקושטים ואנחנו ההורים הנרגשים.

להרפתקה של משימות וחידות ובעזרת הקלאבקארים עברו בין תחנות בקיבוץ עד שהגיעו 

א שליד המועדון, חיכו להם פיצות, לשער בית הספר שם הצטלמו יחדיו וקיבלו מדליות.  בדש

 ירקות, מאפינס מעוצב ומתוק לקינוח ומתנה לכל ילד . 

היה מרגש ומקסים עבורינו ועבור הילדים ואנו תקווה שפעילות זו בארגון ההורים תהפוך 

 למסורת! 

והחינוך הינו מוקד לויכוחים סוערים במחוזותינו,  ,בתקופה שבה הקורונה מתדפקת על דלתנו

נו לילדים שהם במרכז מחשבותינו,  שביחד ובשיתוף פעולה אנו מצליחים לייצר דרכים הוכח

 יצירתיות לחגוג להם ושעבורם באמת שווה להשקיע. 

 בהצלחה לנו ולכולם.

הורי ילדי משאבי שדה שעולים לכיתה א   

 ורגע אחרי היום הראשון

היום הראשון בבית הספר, ג', בתום -ילדי כיתה א' חדשים הצטרפו השנה אלינו לתלתון א'

 התיישבנו לשאול אותם כמה שאלות על היום המרגש.
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 למה אתם הכי מחכים ומצפים בבית הספר?

 מחכה לכפל חילוק ואנגלית -כפל וחשבון, גילי ללמוד  –נועם ואלון אלה 

  ,ללמוד לקרוא ולכתוב יםרוצ -ואלה הילהו מירוסלב

אני מחכה כבר  -מחכה ללימודים. בר  -רוני  ים,בהפסקות אני רוצה ללמוד דברים חדש -עידו 

 אני מחכה ללמוד לשחק יפה. -ח'. הדר -להיות בכיתה של הגדולים ז'

 איך היה לכם היום הראשון?

 היה לי כיף והכרתי חברים חדשים -אביתר  , היה לי כיף ללמוד משחק חדש-עידו 

 תה היה לנו שמח.חבר בכה בהתחלה וזה עשה לי עצוב אבל כשנכנסנו לכי -נועם 

 היה נחמד ללמוד קצת בכיתה שיעור מדעים ודרמה וכיף לצאת להפסקה. -הילה 

  , היה לי כיף עם המחנכת -בר 

 קצת התגעגעתי להורים וחברים עזרו לי להתגבר. -אלון 

 מה אתם מאחלים לעצמכם לשנה החדשה?

שיהיה לי כיף  -נועם שיהיה לי כיף ושאני אלמד הרבה דברים ואהיה טובה בחשבון.  -אלה 

שיהיה לי כיף ושאני אוכל לפגוש את אח שלי  -רוני  ,בבית הספר ושאצליח לכתוב ולקרוא

 הגדול.

אני רוצה  -הדר  אני מאחלת לי כיף ושאני לא אלך לאיבוד במרחב של בית הספר . -הילה 

 להכיר חברים חדשים ושיהיו לי מורים נחמדים ושהכל יהיה כיף 

שאני אפגוש את אח  -לי כיף ויהיו דברים חדשים ואכיר חברים חדשים. בר שיהיה  -אביתר 

שיהיה לי כיף ושאני אלמד הרבה דברים  -מירוסלב  שלי ושיהיה לי כיף להמשיך לכיתה ה'. 

 חדשים.

אני רוצה כבר ממש להתחיל לקרוא ואני מתרגשת. אני מאחלת שיהיה לי שנה מלאה   -גילי 

 שיהיו חברים שכיף לשחק איתם -עידו , כיף ואלמד לקרוא שיהיה לי -אלון  חוויות.

 
בשם כל מערכת החינוך הבלתי פורמלי, אנו מאחלים בהצלחה לילדי כיתה א' המרגשים , 

 ושנה מוצלחת של למידה,חוויות, כיף ופריחה לכלל ילדינו
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 הילדים מאריתריאה

 אריתראה שהיתה בשלב מסויים מדינת חסות בריטית.

מו בה מחנות מעצר שאליהם הוגלו אנשי המחתרת מארץ ישראל לפני קום הבריטים הקי

המדינות העניות ביותר בעולם. יש בה שלטון דיקטטורי, חוקים דורסניים, היא מ המדינה.

  ומחסור במקומות פרנסה. ,ממושךלזמן  לצבאגיוס  תחוב

 2019בשנת  .חדרו לארץ דרך מצרים וסיני פליטים רבים המחפשים פרנסה 1990החל משנת 

ההורים עובדים עד שעה מאוחרת  לא כולל את הילדים שנולדו בארץ. 31,547-הגיע מספרם ל

  הילדים מסתובבים באזור התחנה המרכזית חשופים לאלימות ולסכנות.ו

 הילדים הקטנים עוברים לידו בכל בוקר.ש רחוב, זונותנמצא מקלט ל ,בניין בית הספרסמוך ל

בימי החופש  לא יכולים לעזור לילדיהם בלימודים.ו תיודעים עבריההורים לא רבים מבבית 

או  נדרסו מסתובבים ברחוב חסרי מעש חלקם כבר ילדים מסגרות.מחוסר  ,ירהחממהבעיה 

הם עשו  .10 – 6ילדים הרכים בני ל לפתוח מסגרת המתאימההחליטו ההורים עקב כך  נאנסו.

 ל הדרך.שתמך בהם לאורך כ ,בעזרתו של שלמה ארציזאת 

קיבל את  ימי החופש הגדול.במדריכה לוכך קרה שנכדתי מעיין, מצאה פרנסה להיות להם 

 חדר עלוב חסר ציוד והיא חסרת אונים. השמועה הגיעה לאוזני, נרתמתי לגייס ציוד.פניה 

ספרי ילדים  אספתיאני  נדב ואורית תרמו משחקים. חגית וגרציאלה נתנו לי שק מלא לגו.

בעזרתו של אסף וולקן  ארגזים מלאים באוצרות העברתי להםפחי האשפה. שמצאו דרכם ל

 .את התשורה לתל אביבששינע 

אפשר  להאזין לאגדות גם ו יועכש הביאו לנו לגו של עשירים תגובת הילדים היתה מרגשת:

 ולשקוע בעולם יפה יותר.

 טובה'לה תודה לעוזרים במשימה !

 

 

שפחהאל  וכל המסימונה כהן והדר שאלתיל  

 הבעל והאב על מות משתתפים בצערכם

 ז"ליורם כהן 

 בית משאבי שדה 
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 שפע ברכותומזל טוב 

 לרונית וגילי בן טל

 המורחבתוהמשפחה 

 להולדת הנכד,

 בן ליטב ויועד,

 נין להנרייטה אוזן

 

אושר ונחת הרבה  הסבים והסבתותההורים  לכול

 משאבי שדהמבית באהבה 

 

 נעמה ורדילברכות 

 )חיילת חדשה(

 ,משקשהגיעה ל

 משפחת מאמצת

 אסאמשפחת 

 
 שפע ברכות ואיחולים

 לניר ונופר לביב והמשפחה

 אח להדר להולדת הבן,

 נכד לשימעלה ודליה
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 התערוכה

 מוצגת 

      "גלריית הגבעהב"

 משאבי שדהב

 לונה ומוטי מטיילים בנגב

 עם רכב שטח, וצילמו במקומות שרגל אדם לא דרכה שם.משפחת אבנון טיילו בנגב 

 תי באחד מערוצי הטלוויזיה, בסרט טבע, על הנגב, מדבר יהודה ומקומות שכוחי אל, ילא מזמן צפ

 שיש שם דריסת רגל רק לחיות טרף ועוף השמיים.

 המים זורמים מנופים הרריים, הכותרת היתה

 אחד המקומות היפים בעולם !

או לנו אפס קצהו של אותו מקום ייחודי ופראי. מוטי מיסגר בעצמו את הצילומים ואצר לונה ומוטי הבי

את התערוכה. השקיע הרבה זמן ואנרגיה, הוא מצטנע ולדבריו, הם לא צלמים מקצועיים ואין להם 

 עניין על מנת לרצות אותנו המבקרים ולשתף אותנו בחוויות שחוו.

 משך ללא תאריך סיום.יא תהתערוכה זוכה להתעניינות רבה ולכן הי

 חנה גרג'י                                                      

 

 

 לחנה גרג'י 

 האחות על מות משתתפים בצערך

 ז"לשרה כהן 

 בית משאבי שדה 
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 כאן ויש לזה השפעה על שעות וימי הלימוד   הקורונהושנת הלימודים החלה 

 

הסיור בשבטה למשל נערכו במהלך אוגוסט בקבוצות קטנות כמו שארגנה רונית בן טל טיולים קצרים 

לכאן ועכשיו. אנשי שבטה מה שעברו וקישרה את נתנה משמעות המדריכה  .למבוגרים שהיה מרתק

  .אחרי כן  היה סיור עששיות למשפחות בשבטהששבוע ב

 

 מלך.נסענו לגלוש בחולות הדיונות וזכינו לחוויה מטורפת ולאירוח כיד ה

 

היה כיף להיות בהופעה  .רבים באו לשמוע זמרי רמת הנגב הופיעו במשטח הגרנוליט ליד המועדון.

 .אחרי כל כך הרבה

 

ן דשא ליד המועדובותיפוף על תופים  טרון רחוב אשכלל תי לסיום החופש הגדולנג יהפנ תקייםה

 .למרות החום הכבד רבים השתתפו ונהנו צה.עבשיתוף עם המו

 

אשר היה בחלקים נקוה שזה יהיה מהיר יותר מ ,הבתיםעשרים לעבוד בגבעה  על הרחבת התחילו 

 הקודמים

 

 לכל בית משאבי שדהשלום שבת 

 

 

 

 

 

 

 

 


