מבין משאבים◄ ◄2257ל' בשבט תשפ"א◄ 12פברואר 2021
רות ,סוף  /יהונתן גפן
אַ ְּת הָ יִית ִלי מֹופֵ ת ,הַ ְּש ָראָ הּ ,ומַ צְּ ּפּון,
יתי.
ִיתיְּ ,בכָל מָ ה ֶׁשעָ ִש ִ
ְּבכָל מָ קֹום ּוזְּ מָ ן ֶׁשהָ י ִ
ְּשלֹושְּ ,וכֹה צְּ עִ ָירה בָ ר ֹאש,
בַ ת מֵ אָ ה ו ָ
יתי.
חָ ַש ְּב ִתי ֶׁש ִת ְּחיִי ְּלעֹולָ ם ,אֲ בָ ל טָ עִ ִ
ִיתי יֶׁלֶׁ ד יָתֹום וַחֲ סַ ר בַ יִת ,כְּ ֶׁש ִהגַעְּ ִתי צָ עִ יר,
הָ י ִ
מֵ הַ כְּ פָ ר לַ הֲ מֻ לַ ת הָ עִ יר הַ גְּ דֹולָ ה.
ְּש ַת ְּל ְּת ְּב ִל ִבי הַ ָש ִביר
ְּתה ִלי ,ו ָ
הָ יִית הָ אֵ ם ֶׁשל ֹא הָ י ָ
ְּלעֹולָ ם :צֶׁ ֶׁדק ,חֹ פֶׁ שִ ,ת ְּקוָה וְּחֶׁ ְּמלָ ה.
אֶׁ זְּ כֹר ְּל ָת ִמיד – אֵ יְך י ַָש ְּב ְּת מּול הַ ּנּול,
חֹוטיםְּ ,בזָהָ ב וְּאָ דֹם טֹווָה,
בֵ ין הַ ִ
יֹודעַ הַ ּיֹום,
ל ֹא י ַָדעְּ ִתי ז ֹאת אָ ז ,אַ ְך ֵ
ֶׁשאַ ְּת טָ וִית אַ הֲ בָ ה.
אֹותי ֶׁשּיֵש עַ ם ֶׁשהָ יָה ְּלפָ נֵינּו כָאן,
ִלמַ ְּד ְּת ִ
ילי ְּמסֻ כָן
ֹותי בָ אֹוטֹו ֶׁשלָ ְךְּ ,במַ סַ ע לֵ ִ
וְּלָ ַק ְּח ְּת א ִ
ל־קאסֵ ם,
שֹור ִרים פָ לַ ְּס ִטינִ ים :סַ ִמיח אַ ַ
ִל ְּמ ְּ
טּוקאן.
מַ ְּחמּוד ַד ְּרוִיש ּופַ ְּדוָא ָ
ְּתנּועַ ת ָשלֹום ֶׁשל ִא ָשה אַ חַ ת מּול עֹולָ ם אַ כְּ זָר.
ְּנִשאָ ר לָ ְך גַם זְּ מַ ן ְּלכֻלָ נּו,
ִטּפַ ְּל ְּת ְּבכֻלָ ם ,ו ְּ
נִראָ ה לָ ְך זָר,
נֹושי ל ֹא ְּ
כָל מָ ה ֶׁשאֱ ִ
ְּביָם סֹועֵ ר הָ יִית הַ ִמגְּ ַדלֹור ֶׁשלָ נּו.
דֹושה,
יֹודעַ ֶׁשאַ ְּת ְּק ָ
הַ ּיֹום אֲ נִ י ֵ
ַוחֲ בָ ל ֶׁשאֵ ין תֹאַ ר ָכזֶׁה בַ ּיַהֲ דּות,
אדר ֶׁת ֶׁרזָה,
יֹותר ִממַ ֵ
אֲ בָ ל לָ נּו ,אַ ְּת ֵ
ילי אַ ְּת ִת ְּהיִי ְּלעֹולָ ם סֶׁ נְּ ט רּות.
ּוב ְּש ִב ִ
ִ
בֹושה,
ָ
ּול ִסּיּום ,נָגִ יד לָ ְך ְּב ִלי
ְּ
מַ ֶׁשהּו ֶׁש ְּבחַ ַּייְִך ְּלהַ גִ יד ל ֹא הֵ עַ זְּ נּו
ְּב ִמ ְּשּפָ חָ ה ֵדי חֹולָ ה ו ְָּק ָשה:
אַ ְּת הָ יִית הַ ִחסּון ֶׁשלָ נּו!
לזיכרה של רות דיין שנפטרה השבוע
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עמ' 2

מה בעלון:
סיכומי ישיבות מזכירות  /אלי אלישע
מכתב מהמועצה  -עבירות בניה  /כהן דוד (אחראי בניה)
איך התחילה הלינה הכפרית בקיבוץ -המשך  /טובה אבריאל
תפעול רכבים היברידים  /חסן ולולו
ט''ו בשבט ה'תשפ''א  /בועז שומרון
תמונות מפרויקט על הספה במשק
מהנעשה בישובנו /נגה פרסי

תודה רבה
לאביגיל גולדסמן על הגהת העלון בשנים
האחרונות
ותודה לאמנון זיו שנכנס במקומה

עמ' 3
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סיכומי ישיבות מזכירות
פרוטוקול ישיבת מזכירות מיום 10.1.2021

מס' 2/2021

 .1תוכנית עבודה ל 5-שנים
התקבלה פניה מהמועצה לקיבוץ ,להכין תוכנית חומש לצרכי הקיבוץ .הכנת התוכנית תהיה
בליווי המועצה.
לשם כך ,על משאבי שדה להקים צוות חשיבה ,שיגבש תוכנית שתביא את צרכי משאבי שדה
העתידיים ,תוך ביצוע מעקב על הביצוע .הקיבוץ יקבל ליווי ותמיכה מצד המועצה בהנחיית
הילה קפלן – מנכלי"ת המועצה.
 .2הצבעה דיגיטלית
מציג :אלי כהן – יו"ר ועדת קלפי
הוצע לעבור כבר היום להצבעות דיגיטליות.
אלי כהן – יו"ר ועדת קלפי ,הציג את היתרונות והחסרונות והציע לעבור רק אחרי קבלת
הבנים לחברות.
ההצעה להצבעה דיגיטלית כעת  -לא אושרה.
 .3נקודת גז שלישית
השתתפו :אלי כהן – מרכז אחזקה
אורן ענבר – נציג הבנים
הוחלט במזכירות מצומצמת :נקודת גז שלישית תותקן בבתי הקבע בלבד.
לאחר ערעור של בנים/תושבים ,התקיים דיון במזכירות רחבה והצעת המזכירות
המצומצמת אושרה.
פרוטוקול ישיבת מזכירות מיום 24.1.2021

מס' 3/2021

.1

צוות לבניית תוכנית חומש
מציגה בזום :הילה קפלן – מנכלי"ת המועצה.
המלצה של הילה להקים צוות שיחליט על היעד והמטרות שלנו ל 5-שנים הקרובות.
הצוות יפגש עם הילה לבניית התוכנית .בהמשך יהיה סנכרון עם המועצה בין התוכנית של
הקיבוץ ושל המועצה.
סיכום – עדיין לא הוקם צוות.
במידה ויש חברים המעוניינים לקחת חלק ,מוזמנים לפנות לאלי אלישע.

.2

מודל הפעלה מחדש של ועדת חינוך
משתתף :אייל מור יוסף – מרכז ועדת חינוך.

עמ' 4

מבין משאבים מס'  ,2257ל' בשבט תשפ"א 12 ,פברואר 2021

אייל הביא הצעה להקמת ועדת חינוך בקיבוץ בפורמט אחר מהקיים.
חולקה ההצעה לחברי המזכירות .הדיון לא הסתיים.
המשך דיון בנושא בישיבה הבאה.
.3

עקרונות עבודה עם פנסיונרים שממשיכים לעבוד
הצעה כיצד לשמר חברים היוצאים לפנסיה להישאר במעגל העבודה.
ההצעות:
➢ ימי חופש לפנסיונר
➢ ימי מחלה
➢ רישום של תמורה בדף תקציב
➢ חישוב משפחתי לתשלום מענק עידוד
הצעה לקיים דיון איך אפשר לקדם ולעודד את הפנסיונרים להמשיך ולעבוד.
הדיון ימשך בפורום אחר.

חריגות בניה בקיבוץ
לכל החברים והתושבים.
אנו חיים בישוב כפרי בבתי קרקע .חלקנו גרים בבתים עם שתי קומות .לכל אחד יש את
גבולות הבית.
אין מניעה לעשות פרגולות ומחסנים בגודל המותר ובשטח המותר .מי שלא יודע היכן מותר
ומה הגודל ,יכול לפנות לוועדת תכנון וזו תוכל לעזור ולהנחות מה מותר ומה אסור.
כל ביצוע שלא במקום הנכון ובגודל הנכון יוצר אי נעימות לשני הצדדים :הקיבוץ
והחבר/תושב.
במזכירות התקיים דיון בנושא ה"השתלטות על שטחים ציבוריים" .
הנושא הגיע למזכירות ,מאחר והגענו למצב ש"איש הישר בעיניו יעשה" והקיבוץ הפך לשטח
הפקר .כידוע וכפי שפרסמתי ,החלה אכיפה מצד המועצה לחריגות הנעשות ,כגון :מחסנים,
פרגולות ובניה ללא היתר.
אני מפרסם כאן מכתב שהגיע מהמועצה לגבי חלק מהחריגות ובנוגע לנושאי האחריות
לחריגות ,שהם מנהלי הקהילה .אל לנו להיות פורעי חוק והכי חשוב – להתחשב זה בזה.
חריגות עלולות לגרור אותנו למשפטים קנסות כבדים ,ולהריסות.
אלי אלישע
מזכיר/מנהל קהילה
משאבי שדה

מבין משאבים מס'  ,2257ל' בשבט תשפ"א 12 ,פברואר 2021

עמ' 5
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עמ' 6

תפעול רכבים היברידיים
בסוף השנה רכשנו  2רכבים היברידיים 6 :ו .27-רכבים אלו משתמשים במנוע בנזין וחשמל
לסירוגין .המחשב מחליט מתי (לפעמים שניהם יחד).
המפתח החכם לא משמש להתנעה .יש לו לחצן קטן להוצאת מפתח חירום ,לכן לא ללחוץ
עליו .בכניסה לרכב יש להניחו קרוב לנהג.
בלם היד נמצא בצד שמאל ומופעל ברגל .אחרי שהכנסתם קוד ,כפתור ,ולחיצה על הבלמים,
יש ללחוץ על כפתור ההתנעה ( start -שנמצא בימין ההגה) ולשחרר את הבלם .יש לצאת
לאחור לאט .הרכב מצויד במערכת נסיעה ,ששומרת על נתיב נסיעה בטיחותית ,לכן לעקיפה,
יש לאותת לפני כן .הרכבים יקרים ויש לשמור עליהם .רוב הנהגים קבלו מסרון תזכורת
להפעלה ראשונית .בסוף הנסיעה יש לכבות את המנוע ב .stop-שימו לב שהרכב נמוך ויש
להחנותו רחוק מהמדרכה.
תודה .סעו בזהירות ,נסיעה טובה!
לשאלות פנו אלינו .שבת שלום חסן ולולו

ט''ו בשבט ה'תשפ''א
לקהל הנוטעות והנוטעים שלום רב.
כמדי שנה בתקופה זו ,אנו שבים ומתכנסים לאחד מהטקסים המסורתיים החשובים ביותר
בלוח השנה העברי :טקס הנטיעות.
איננו מסתפקים רק בשתילת שטחים שוממים ,אלא גם בשיקום גינות שהוזנחו ,התנוונו ,או
שנעשו בהן שגיאות בולטות בתכנון הצבת הצמחים ,כגון שתילת נמוכים מאחורי גבוהים ,או
גורמות להסתרה ,ומהוות בעיה בטיחותית בצמתי מפגש בין מדרכות לכביש .השנה נשתול
במיקום מרכזי וחשוב (מאחורי המרפאה) ,הושם דגש על צמחים משתרעים שאינם גורמים
להסתרה מחד ומאידך ,מכסים את השטח בשטיח ירוק ,ויודעים אף לתרום פריחה נאה
בהגיעם לפרקם.
ולגבי השתילה עצמה :השתילים כבר מונחים בבורות הנטיעה ,כל צמח במקום המיועד עבורו.
יש להוציאו מהבור ,לאחוז את הגבעול בין האמה לקמיצה ,להפוך אותו על ראשו ,לשלוף
בזהירות את הצמח מן העציץ ,להפכו בחזרה ,להחזירו לבור ולשים לב שצוואר השורש ,כלומר
המקום שממנו מתחילים לצאת השורשים ,יהיה בגובה פני הקרקע ,או אפילו קצת גבוה יותר,
ואז לכסות באדמה .יש להימנע מהידוק ,על מנת לאפשר חדירה קלה של אוויר ומים אל בית
השורשים .אנו ,עובדי הנוי ,נגיע מחר ונסלול צנרת וטפטפות לשתילים.
בשם צוות הנוי וצוות החג אני מאחל שתילה טובה ,קליטה מהירה וחג נטיעות שמח.
בועז שומרון

מבין משאבים מס'  ,2257ל' בשבט תשפ"א 12 ,פברואר 2021

עמ' 7

איך התחילה הלינה הכפרית בקיבוץ (המשך)
כמו בארכיאולוגיה ,תמיד מתגלות עוד שכבות עליהן מתבססת ההיסטוריה (המשך לרשימה על
כפר הנופש).
וכך בסיפור שלנו נזכיר את עודד דייגי ז"ל ,שהיה מזכיר פנים בקיבוץ ונהג לפתור את הבעיות
בחברה בדרך כלל על "אם הדרך" ,לכן קראנו לו גם שווילי.
וכך קרה :פנו אליו קבוצת רוכבי אופנועים וביקשו מקום לינה" .למה לא" חשב המזכיר" ,זו
הזדמנות לעשות רווחים".
יעל זיו היתה באותם ימים אחראית על המתנדבים ,שמילאו את חצרנו בנוכחותם.
יעל ,השולטת בצרפתית ואנגלית ,התאימה מאד לתפקיד זה וידעה לקבל את פניהם ולדאוג
למחסורם.
ואם הזכרנו מתנדבים ,שבאו לעזרת הקיבוצים ,בל נשכח את אלו שהפכו לבני זוג לצעירים
בקיבוץ ושחלקם בנו משפחות חדשות.
דייגי המזכיר פנה ליעל ,מאחר שראה שהיא תוכל לדאוג לאירוח של רוכבי האופנועים.
יעל מספרת :גייסתי את תרצה לעזרה ויצאנו לקושש ,לאסוף מיטות ומצעים .בנוסף קנינו
שמיכות דוקרניות וכל מה שנחוץ כדי לארח את הקבוצה הראשונה שבחרה ללון אצלנו.
וכך הפכנו לקיבוץ הראשון על אם הדרך ששימש לטיולי נגב ,ומכאן גם צמח והתפתח הרעיון
ללינה כפרית.
מוסיפה יעל :אני רוצה להזכיר את צבי אלמוג (אלסטר) טוב הלב ,שתרם רבות להפיכת הלינה
הכפרית מאורחן לכפר נופש .היה קשוב לכל בקשת עזרה ,והרבה ,הרבה בזכותו התפרסמנו
כמקום לינה מבוקש בארץ ובחו"ל.
טובה'לה

"ירח לימוד" -הדבש שבעוקץ
הראשית תמיד קשה .אנחנו ,אנשי משאבים (משאבי-שדה) ,היינו בין ראשוני המתיישבים
בנגב .ימי החורף הגשומים והקרים הפכו את העבודה והחיים לאתגר של ממש .הקיבוץ
התבסס בעיקר על עבודת אדמה ,אך באותם חורפים היו השדות רוויים מים ונמנע מאתנו
לצאת לעבודת האדמה.
מן 'העז' יצא מתוק .ימי המטר והשדות ,שהפכו לאגמי מים ,העניקו לנו ימי מנוחה מעמל
שמילאו אותנו ...שמחה.
אך האם המנוחה מעמל והשהות בבית היוותה מילוי זמן ובילוי מהנה? לא ממש.
בתינו היו צריפים ,שברבים מהם היו הרווחים בין קורות העץ .הרוח ,הצינה והקור  -אורחי
קבע.
אפשר היה להפיג מעט את הצינה רק בעזרת פתיליה קטנה ,שגם כמעט לא הרגשנו בנוכחותה.
אך במה זכינו בכל זאת?

מבין משאבים מס'  ,2257ל' בשבט תשפ"א 12 ,פברואר 2021

עמ' 8

באותם ימי הפוגה מעמל דאגנו להתכנס במקום שהבטיח וסיפק נוחיות וחום .הקדשנו את
הזמן ללימוד בצוותא ,מחמם לב" .ירח לימוד" קראנו לפסק זמן זה.
התנועה הקיבוצית התגייסה לעידוד הלמידה וסייעה .מרצים לא חסרו בארץ והם שמחו לבוא
לקיבוצים ולשתף אותנו באוצר ידיעותיהם והתמחויותיהם.
וכך ,תרם לנו החורף הסוער ערך מוסף.
הפוגה מעמל ובצידה השכלה ,דעת ותרבות.
טובה אבריאל

ירושלים
שחור משחור
ירושלים שחורה לה יחדיו
תקופת האבן
נזרקה.
בערת אחים
אוטובוס באש ,פחים.
תימרות עשן
סיני ,מתן תורה
פוסק ,ההלכה הלכה.
הלוויות רב בכיר
רב קו
הכל כלול
מאה שערים ,ככר השבות.
אין דין ואין סוף
צדיקים יראי שמים
"נאצים ,נאצים ,נאצים"
סידור תפילה ל.ל.ל.
נ.ב .שמע ישראל !
סטריקו
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עמ' 9
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עברנו את טו-בשבט גם את הסגר השלישי ועוד
רגע מגיע כבר פורים והילדים עדיין לומדים בזום
הרצאות וטכסים בזום אסיפה בזום
והקורונה ,עדיין כאן ,מי היה מאמין לפני שנה
שזה יכול להמשך כל כך הרבה זמן .יש חיסונים
ורבים במועצה כבר
התחסנו ואולי אולי ....נוכל לחזור לשגרה עד
פסח?!!

עמ' 10

ציירה עדי בבאי

הימים מתחממים אך מידי פעם קופץ לביקור
הגשם ומזכיר לנו שעדיין החורף פה .בשבוע שעבר
ירדו  14מ"מ היו ברקים יפים וקצת ברד .סה"כ עד היום ירדו  44מ"מ .ואי אפשר שלא
להזכיר את הפסקות החשמל הבלתי נפסקות שזכינו להם שבוע שעבר
בט"ו בשבט חולק שי נחמד ,התקיים טכס בזום בהנחיית שי בן טל ובשבת נעשתה השתילה
כמקובל ,והילדים יצאו למשחק בעקבות העצים -כל הכבוד למארגנים.
לוגו מחודש של המשק הוכן על ידי סוניה פלג לחולצות משאבי שדה ,הגיעו
חולצות בצבעים יפים לנוער ולמבוגרים (לא כולל ילדים) מוזמנים לבוא
להתרשם לחנות הבגדים

התחיל פרויקט נחמד לכבוד יום המשפחה שנקרא "על הספה" בו מציגות את עצמן בקצרה
משפחות בקהילה (תמונות בדף הקודם) משפחות נוספות כמובן מוזמנות לשתף
ועוד פעילויות כמו חבילה עוברת שנושאת בתוכה מחוה קטנה -ועוד ועוד פעילויות ויוזמות
באמת כל הכבוד לרונית בן טל ולכל מי שחושב ועושה למען התרבות במשק-תודה לכם מכל
הלב

שבת שלום ויום משפחה שמח

