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קַ ר ִלי ָּכל ָּכ ְך  /ברק פלדמן
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ֵּבין הָּ ַרגְ לַ יִ ים ֶש ְל ָּך
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ְמסוגֶלֶ ת לַ חֲש ֹוב
ִב ְש ִביל מָּ ה אַ ָּתה ָּכאן?
טוב?
ִב ְש ִביל מָּ ה אַ ָּתה ֹ
אַ ל ִת ְתחַ ֵּבא ִלי
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ֹנוגַ עַ ת ְב ָּך
וְ ַתפְ ִסיק ְלקַ ֵּטר
ו ְלהִ ְתנַגֵּד ָּכל הַ זְמַ ן
קַ ר ִלי ָּכל ָּכ ְך
ִב ְש ִביל מָּ ה אַ ָּתה ָּכאן?
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עמ' 2

מה בעלון:
חדשות החצר  -ראיון חגיגי לכבוד ט”ו בשבט  /דובי אשל
מעט המזכיר וישיבות המזכירות  /עדו גולסמן
לטיול יצאנו  /אלי אלישע
ועדת חברים  /רותם כהן
מוועדת בטיחות  /אלי אלישע
מהנעשה בישובנו /נגה פרסי
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עמ' 3

חדשות החצר  -ראיון חגיגי לכבוד ט”ו בשבט
ט''ו בשבט בפתח ,אמנם אחרי דחייה קלה בגלל תחלואה ,מזג אוויר ועוד… וזו סיבה נהדרת
לקיים ראיון חגיגי עם דובי ,מרכז הענף .את דובי פוגשים ליד חדר האוכל .שעת צהריים והוא
אוכל בעמידה ליד גזע עץ מתוך חמגשית.
למה ככה ? חדר האוכל כבר לא מתאים?
אני לא מחוסן אז אני לא יושב בפנים בהתאם להנחיות .השמש מדהימה ,אז זה סוג של win
win
תקופה מורכבת?
אכן שנה מאוד מורכבת ,מעניינת ולא פשוטה בכל מישור אפשרי ,גם האישי ...וגם הענף.
אנחנו עובדים במקביל על לא מעט פרוייקטים .אם אציין חלק מהם ,מהסוף להתחלה ,ט''ו
בשבט ,שחל ביום ראשון ושני ,ובקיבוץ אנו חוגגים אותו כבר מיום שישי בנטיעות בשכונת
שגיב ,ליד מקלט הישיבות .בשבת יתקיימו נטיעות בשכונת הגבעה ,בסביבת מקלט הגלריה.
לאחר מכן תהיה פעילות יצירה בסמוך למשתלה החדשה שהקמנו בחודשים האחרונים.
זה הכל?...
לא ,ממש לא .בנוסף ,יישתלו עצי אלה בשביל העליה לבריכה מאולם הספורט .ביום שישי
האחרון נשתלו עוד שישה עצי קיגלייה באיזור של בית ראשון במולדת בשכונת המרכז .אלו
יצטרפו לארבעה עצים קיימים וייצרו חורשה .השתילה בוצעה יחד עם המשפחות .אלו שתלו
גם כשלוש מאות פקעות של צבעונים סביב העצים הללו .שיחי קאסייה יישתלו בסמוך לבית
התינוקות .שיחים סביב משרד החינוך ובימים הקרובים נקיים פעילות של ילדי החינוך
הבלתי פורמלי ביחד עם הדור הוותיק של שתילת פקעות הצבעונים ,שנתרמו לקיבוץ .אהה,
בנוסף גם יישתלו שמונה עצי פרי בין שכונת שגיב לעשר היחידות.
עצי פרי? למה?
המטרה שלי היא לאפשר לכל מי שרוצה קלמנטינה ,מנגו או פומלה ,או כל אחד מהפירות
לקטוף ולהנות מהפרי בלי התחושה הלא נעימה שהעץ נמצא בשטח הבית של זה או אחר.
בעתיד יישתלו עוד מטעים קטנים כאלה בעוד מקומות בקיבוץ.
חוץ מט''ו בשבט ,מה עוד מתרחש?
אנו בסיום פרוייקט שיקום שדרת הרימונים .החורשה לא טופלה הרבה זמן .את הפרוייקט
ביצעו בעיקר גרציאלה וקטי .אנו אספנו את הגזם .המטרה היא גיזום למטרות נוי ולא גיזום
מקצועי לצרכי יבול הפרי .באביב העצים ילבלבו והשדרה תהיה חלק מכביש הכניסה
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עמ' 4

המרשים של הקיבוץ .ההתחלה כמובן בכיכר עם שתילי חמנית החולות ,שפורחים בצהוב
מדהים ,וההמשך יהיה שדרת הרימונים.
מה לגבי השכונה שתיבנה שם?
אני מקווה שהשכונה תוקם במהירות .אני מקווה ששדרת הרימונים לא תיפגע .בכל מקרה,
אני לא רציתי לחכות ,אלא לטפל בה .ההמתנה פחות טובה מהעשייה .וכמובן התוצאה ...אין
מה לדבר...
ושוב ,כל הכבוד לגרציאלה וקטי על הנחישות וההתמדה.
מה עוד מתוכנן?
במהלך החודשים הקרובים נתחיל לעבוד על שיקום הנוי בשכונת הגבעה .העבודות כמעט
הסתיימו .הפיתוח יתחיל בקרוב .ומאחר ועדיין אין מתווה מדוייק ,לא ארחיב בנושא.
מתוכננים עוד פרוייקטים תחזוקתיים של מערכות ההשקיה ובלי שנרגיש נגיע שוב לאביב.
ט''ו בשבט הוא אכן חג מרענן ,מאחר ובמהלך השנה אנו עוסקים לא מעט בגיזום ,בתיקון
צנרת וכריתת עצים מסוכנים .החג מהווה מוקד עשייה מתוך פיתוח והתחדשות .הזדמנות
ליצור שטחים ירוקים נוספים .מישהו אמר לי פעם :אם אתה רוצה להשאיר משהו לדור
הבא ,תשתול.
משפט לסיום?
אלון ,קטי ,גרציאלה ,סאלם ,בועז ,הצוות שעושה את ההבדל בין גינון יומיומי לבין נוי .אני
רוצה להודות להם .אני רוצה להודות גם לאלו שהיו ועזבו במהלך השנה הזו .הפתעה נוספת
קיבלנו מחברי הקומונה שהצטרפו ליום אחד והוכיחו עד כמה הם בעלי מוטיבציה ,מרץ
וכוח .זו בהחלט שנה של עשייה לצד מגיפה ולצד תהפוכות לא פשוטות בכל מישור אפשרי .כי
הרי מגיפה או לא ,אנחנו לא יכולים לעבוד מהבית ,או לשתול ולגזום בעזרת הזום…
בלעדיהם כל זה לא היה קורה.
החמגשית התרוקנה .דובי סיים את הארוחה .ציין שהיה טעים ,נפרד מאיתנו והמשיך לדרכו,
ללא קינוח…
תודה וחג שמח
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עמ' 5

מעט המזכיר
שלום לכולם,
אנחנו עדיין בשלבי סגירה של שנת  .2021היה בכוונתנו לציין את סיום השנה ואת פתיחת
ותכנון שנת  2022באירוע מכובד ,עם כל מרכזי הענפים .המטרה הייתה לתת במה למנהלי
הענפים לתאר את הפעילויות והעבודה הקשה ולתת לזה ביטוי לא רק בסיכום התקציב.
האירוע נדחה בגלל הקורונה.
גם הוועדות הוזמנו לערב הוקרה וגיבוש ,וגם במקרה זה ,נמצא תאריך עם פחות קורונה
באוויר .ואם כבר ועדות – זקוקים לרוח ההתנדבות והרצון לעזור ולתרום מנסיונכם
בתחומים שונים .כל מי שמעוניין להצטרף לוועדה כלשהי ,מוזמן ליצור איתי קשר.
בימים אלו אנו נמצאים בעיצומו של תהליך לבחירת תנועת נוער לקיבוץ .אתמול ,יום רביעי
 26/1התקיים מפגש של הנעורים עם נציגי תנועות הנוער (בני המושבים ,התנועה החדשה),
ולאחר מכן הגיע תורם של החברים והתושבים ,שיש להם ילדים במערכת להקשיב ,לשאול
שאלות .היה ערב מעניין מאוד .בימים הקרובים הנעורים יענו על שאלון שתוצאותיו יובאו
כהמלצה למינהלת החינוך .המינהלת גם היא תגבש דעה והמלצה למזכירות ובמעלה הסולם
לאסיפה ולקלפי .נאחל לשתי התנועות ולנוער בהצלחה.
במהלך חודש פברואר יתקיימו ישיבות מזכירות ואסיפות בנושאי מתווה שיוך פירות הנכסים
והסדר הקליטה .נוכחות החברים ,ההתעניינות ,המעורבות היא חשובה ביותר לשני
התהליכים הכל כך חשובים ,שמעסיקים את הקיבוץ בשנים האחרונות וישפיעו משמעותית
על העתיד (בצורה חיובית כמובן) .אני קורא לכל החברים להבין את החשיבות של השתתפות
באסיפות ,להגיע ולהשפיע.
בענפי השירות אנחנו ממשיכים לעבוד ,לשפר ולהשתפר ,גם מבחינת השירות וגם מבחינת
ההתייעלות הפנימית ושמירה על התקציב .יש ענפים שאני יותר מעורב בהם ,ויש שפחות.
אצמצם את הפערים עם הזמן.
יש לא מעט עבודה ברענון נהלי עבודה ,שמירה על נהלי בטיחות ,עבודה מול ספקים ,מול
לקוחות ,שימוש נכון בכוח האדם שעומד לרשות הענף וכל זה במטרה גם לשמור על ההון
האנושי וכמובן על ענף מאוזן שעובד בצורה טובה.
ועדת תכנון ביצעה סיור בקיבוץ ,בשטחי ציבור לא מטופלים ,שעלולים להיות מוקדי חיכוך
בין חבר לחברו ,ודנו מה לעשות בשטחים הציבוריים האלו .ישנם כבר מספר אזורים שהנוי
לקח על עצמו להתחיל לטפל בהם ובמהלך השנה נסיים את כל הטיפול בשטחים הציבוריים
שעליהם הוחלט בוועדת תיכנון.
בגבעה ,ליד הגלריה ,הוצבו  4ספסלים ירוקים לרווחת חברי ותושבי הגבעה ולמען יפסיקו
להחנות רכבים בתוך שכונת מגורים ולחסום מדרכות .לצערי ,מישהו/מישהי החליט לזרוק
את הספסלים לשיחים .אני רק יכול להגיד חבל ולא נעים .הוזמנו כיפות בטון ,כדי לתחום
את האזור ,כדי שיהיה נקי מרכבים .הנוי ערוך לשתילות באזורים שהוזנחו ואני מבקש את

עמ' 6
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כולם ,לכבד את העבודה ,ואת החומר ואת הבקשה ולא להחנות במקומות שאינם מוגדרים
לחניה.
הדלת שלי ,הטלפון והמייל שלי פתוחים לכולם כל הזמן ,מאחל לכולנו שבת נעימה ובריאה.
עדו

ישיבות מזכירות
פרוטוקול ישיבת מזכירות מיום 12.12.2021
נושאים לדיון:
 .1פרוטוקול מס'  – 39/2021אושר.

(מס' )40/21

 .2מש"א
מציגה :איילת ויצמן – מנהלת מש"א
איילת הציגה את הבעיות היום יומיות שעולות מעבודת חברים בגלל תקנון עבודה
שאינו שלם ולא מתייחס לכל הבעיות.
סוכם:
איילת תכין רשימה של כל הנושאים שחסרים בתקנון העבודה ותעלה נושאים לדיון
במזכירות לפי דחיפות הנושאים.
 .3אישור מכתב לציבור בנושא פינוי מחסנים
סוכם :ישלח מכתב מקדים לציבור שמסביר את מהות העניין ולאחר מכן ישלח
מכתב עם תאריכי פינוי.
 .4נוהל יזמות
עדו הכין נוהל יזמות והמזכירות קיימה דיון בנושא .המזכירות רוצה להמשיך ולדון
בנוהל ,ולדייק את הסיכון שהקיבוץ לוקח על עצמו אל מול האחריות האישית של
היזם .אין הסכמה האם האחריות הכספית במקרה של גרעון/חוב היא על הקיבוץ או
על היזם .באחריות עדו להביא זאת לדיון נוסף.
 .5יציאה לשנת חופש של מישל זרזינסקי
סוכם :המזכירות אישרה ברוב קולות .הנושא יועלה לאישור אסיפה והצבעה בקלפי.
פרוטוקול ישיבת מזכירות מיום 13.12.2021
 .6דיון הסדר קליטה

(מס' )41/21
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נערך דיון משותף למזכירות  +ועדת קליטה  +אחינועם זליגמן  +עו"ד צבי סיגל
מטעם הבנים ונציגי מינהלת הבנייה בנושא הסדר הקליטה.
סיימנו לדון בכל סעיפי ההסדר .יש מס' סעיפים שצריכים לקבל עליהם החלטה
סופית.
(מס' )42/21

פרוטוקול ישיבת מזכירות מיום 19.12.2021
סעיפים
חיוב צריכת מים ביתית:
בשבועיים הקרובים תותקן מערכת לקריאת מים מרחוק בבתי החברים והתושבים.
נערך דיון על האופן והזמן הנכון להתחיל לחייב תושבים וגם חברים.
סוכם:
א .הוחלט כי במהלך הרבעון הראשון של ינואר התושבים יקבלו חשבוניות ,שלא
לתשלום ,כדי להתחיל להתכונן ולהבין מהי התוספת הכספית שיהיה עליהם
לשלם .מחודש אפריל התושבים יחויבו לפי צריכה אישית:
כמות מוכרת –  ₪ 4.038לקוב מים (כולל מע"מ)
כמות לא מוכרת (תעריף גבוה) –  ₪ 10.114לקו"ב מים (כולל מע"מ)
כמות מוכרת –  3.5קו"ב לנפש לחודש (אין הבדל בין ילד למבוגר)
ב .הוחלט כי החברים יקבלו במהלך שני הרבעונים הראשונים של השנה חשבוניות,
שאינן לתשלום ,כדי להתחיל ולראות כמה עולה לקיבוץ צריכת המים שלהם
(חיסכון מנטלי) ומתחילת הרבעון השלישי החברים ישלמו באותה מתכונת של
סבסוד החשמל.
פרוטוקול ישיבת מזכירות מיום 26.12.2021
נושאים לדיון:
 .1פרוטוקול מס'  – 42/2021אושר.

(מס' )43/21

 .2עדכון על עליית שכר לחברים שעובדים בקהילה
מציגה :איילת ויצמן מש"א
המזכירות עודכנה על החלטת מש"א לעדכן שכר לחברים שעובדים בקהילה .הוחלט
על עלייה של  10%שלא תחול על החברים הבאים:
א .עובדי חוץ
ב .עובדי שגיב
ג .חברים שבוצע להם עדכון שכר ב 3-השנים האחרונות
ד .חברים שעובדים תחת ניהול ואחזקות.

עמ' 8
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(מס' )1/22

פרוטוקול ישיבת מזכירות מיום 2.1.2022
 .3בחירת נציגי מזכירות לוועדת ביקורת זמנית:
לטובת אישור תקציב לוועד המקומי  -נבחרו נאווה רייב וחביבה מנדל.

 .4חינוך בלתי פורמלי ,מציגה :שרון ביל ,נציגת מינהלת חינוך.
א .תנועת נוער :המינהלת הציגה את תהליך בחירת תנועת הנוער ,ומבקשת שהקלפי
לבחירה של התנועה יכלול גם הורים וגם את הנוער.
הוחלט :בני הנוער יכולים לעשות תהליך בחירה ,כולל קלפי ,לגבש ולהמליץ
למזכירות על תנועת נוער ,אבל ההחלטה היא אך ורק בידי חברי הקיבוץ והורים
שיש להם ילדים במערכת בכיתות א'-יב'.
ב .בחירת יו"ר לחינוך :נציגת המינהלת מבקשת לקבל לתפקיד היו"ר מישהי עם
ניסיון רב ,תושבת מהקיבוץ.
עדו הבהיר כי זה בניגוד לעמדתו ובניגוד לסיכום שלו עם מנהלת החינוך .גם חברי
המזכירות מתנגדים.
החלטה :יפתח מכרז לבחירת יו"ר למנהלת החינוך שיהיו רשאים להשתתף בו
חברי קיבוץ בלבד.
 .5בית עלמין משותף משאבי שדה – טללים – שיזף:
מציגות :הילה קפלן (מנכ"לית מועצה ,דניאל ציבוטרו ,הנדסה)
המועצה רוצה לקדם בית עלמין משותף לשלושת הישובים .הילה הבהירה שאלה
גישושים ראשונים ,הציגה את העקרונות המנחים לבקשה ודניאל הציגה את התכנון
האדריכלי הראשוני.
דיון :ההחלטה ב 2017-הייתה שטללים יכולים להצטרף לבית העלמין ,אבל בתיאום
והוספת משבצת מרמ"י .יש מספר עקרונות שחשוב לנו מאוד לשמור עליהם וגם על
איזור נפרד מהישובים האחרים.
חברי המזכירות מתנגדים באופן עקרוני למהלך.
סוכם :עדו יגבש מסמך עקרונות מנחים ,שחשוב למשאבי שדה לשמור עליהם ,במידה
ואכן יהיה בית עלמין משותף .הילה תבדוק אם העקרונות של משאבי שדה עומדים
בקנה אחד עם טללים ושיזף.
 .6נוהל יזמות:
התקיים דיון נוסף לגבי נוהל יזמות מתוקן .הנוהל ארוך ומורכב מדי.
דיון :אין הרבה בקשות ליזמות בקיבוץ ולכן צריך לבדוק את ההתכנות של זה .יכול
להיות שצריך להחליט על כל מקרה לגופו ובהתאם לזאת לקבל החלטה .יועלה שוב
לדיון.
סמינר קליטה:
.7

עמ' 9
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עדו הציג בקצרה את המהות של סמינר הקליטה.
חברי המזכירות מבקשים שכל בן משק שרוצה להשתתף בסמינר יוכל להשתתף ,גם
אם הוא לא עומד בקריטריונים כרגע של קליטה לחברות.
בקליטה הקרובה קולטים רק בני משק.
בישיבת המזכירות הבאה עדו צריך להציג מקורות תקציב לסמינר הקליטה.
פרוטוקול ישיבת מזכירות מיום 11.1.2022
נושאים לדיון:
 .8פרוטוקולים מס'  – 43/2021+ 1/2022אושרו.

(מס' )2/22

 .9בחירת נציגי ציבור ויו"ר לוועדת ביקורת:
הציעו את עצמם:
יו"ר – שירה מור יוסף
חברי ועדה – אלי אלישע ,דוד מנדל
אושר – עולה לאסיפה.
 .10בחירת נציגי ציבור למזכירות.
הציעו את עצמם:
שי זינדרמן ,סשה רדין ,נטע דוידזון
 .11חוב של בני זוג של חברים
יש בני/בנות זוג של חברים שגרים בקיבוץ ויש להם חוב כספי לקיבוץ בגין שכ"ד
והוצאות שוטפות .כמו כן ,בני או בנות זוג שכבר עזבו את הקיבוץ והשאירו כאן חוב.
א .חברי המזכירות טוענים שיש החלטה בנושא והיא שהחבר ערב לכל חוב כספי של
בן/בת הזוג .עדו צריך למצוא את ההחלטה ולבדוק אותה .יובא שוב לדיון.
 .12עדכון בנושא שכונת הבנים:
שי זינדרמן עובד מול המועצה משלביה הראשונים של תכנון שכונת הבנים .המועצה
רוצה לקחת מפקח חיצוני מטעמה שיהיה אחראי על הפרויקט ולא את שי .יש הרגשה
שהמועצה לא מתחשבת בצרכים של משאבי שדה וברצון של הקיבוץ ומחליטה
החלטות ללא שיתוף פעולה .בשלב זה ,עדו הודיע למועצה לא להתקדם בפרויקט לפני
שנפגשים עם ערן דורון כדי להסדיר את הדברים.
סיכום :המזכירות מגבה את ההתנהלות של עדו מול המועצה ותומכת ברצון למנות
את שי כמפקח על כל הפרויקט.

עמ' 10
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 .13הסדר קליטה:
מציגה :עו"ד אחינועם זליגמן
המזכירות דנה בסעיפים שנשארו פתוחים.
א .הוחלט כי הסדר הקליטה יעלה לאישור האסיפה ביחד עם מתווה שיוך פירות
הנכסים .עדו ואחינועם יכינו תוכנית על האופן בו הדברים יוסברו לחברי הקיבוץ.
אנחנו שואפים לעשות כל שניתן כדי להעביר את כל החומר במהלך חודש פברואר
ובמהלך חודש מרץ הצבעות בקלפי.
ב .קליטה של בני/בנות זוג של חברי קיבוץ (מפוצלי סטטוס) – הסעיף הזה הוא עדיין
פתוח .עדו ואחינועם יכינו סעיפים לדיון נפרד במזכירות.
()3/22

פרוטוקול ישיבת מזכירות מיום 16.1.2022
 .14חוב של בני זוג של חברים
דיון המשך בנושא חוב של בן/בת זוג של חבר קיבוץ.
אין החלטה כתובה בנושא מי אחראי לחוב של בני הזוג של החברים.
אני ממליץ לקבל החלטה על העבר ועל העתיד ,שחוב של בן/בת זוג הוא באחריות
החבר .החבר ערב לבן/בת זוגו.
חוות הדעת של אחינועם בנושא ,היא להביא את ההחלטה לאישור האסיפה.
חברי המזכירות מבקשים להמשיך ולחפש החלטה קודמת בנושא מהאסיפה ,או
מהמזכירות ורק אחר כך להביא זאת לאישרור האסיפה.
 .15דיון בנושא גיוסים לפרויקט גרמניה
בהמשך לפרויקט הנסיעה לגרמניה של הנעורים ,הובטח לנערים כי הם יוכלו לעשות
שעות גיוס בשביל לממן את ההוצאות ( ₪ 1,000לילד).
דיון:
א .ההחלטה על גיוסים מתייחסת לעבודה בענפים יצרניים .צריך לבדוק מול ענפי
הייצור האם ואיך אפשר לתת לנערים הזדמנות לעבוד.
ב .יש ערך חינוכי שילד עובד עבור הנסיעה שלו.
ג .מנהלת הנעורים/מנהלת בלתי פורמלי צריכות לחפש מקומות עבודה יצרנים
בקיבוץ לטובת הנושא.
ד .יש בעיה עם עבודה/גיוסים של נערים במקומות כמו תרבות/חגים/אירועי חינוך.
אין פיקוח על כמות השעות שנרשמת אל מול מה שעשו בפועל.
ה .צריך לחשוב על תרבות שמתקיימת אם הקהילה מתנדבת לזה בהכנה ובחיסול
ולא קהילה שיש לה תרבות עם "פועלים" מהנעורים שרק באים לסדר את הבלאגן
בסוף תמורת תשלום.
יובא לדיון נוסף

עמ' 11
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()4/22

פרוטוקול ישיבת מזכירות מיום 23.1.2022
 .1חוזה שכר דירה:
מוזמנת :טלי ליכטמן ,ועדת דיור.
מצורף – נוהל יציאה וכניסה מדירה של תושבים.
עדו הציג את הבעיה עם התושבים שלא מוכנים לחתום על הסכם שכר דירה .בנוסף,
הוא הציג את הנוהל של כניסה ויציאה מדירה והסביר את הרקע והמשמעויות שלו.
המזכירות מאשרת את הנוהל באופן עקרוני .צריך לבדוק מול ניר שנהב ,מנהל ענפי
שירות ,שהעלויות שמופיעות בהסכם לא גבוהות מדי.
להוציא שוב הודעה להגיע לחתום על חוזים ולהביא לידיעת המזכירות את התוצאות.
 לערב את עמית זיו ,מרכז ועדת קליטה בעניין. בשום פנים ואופן לא לאפשר אי חתימה על חוזים. .2חישוב שנות ותק:
התקיים דיון בנושא אופן חישוב שנות הותק לחבר.
המזכירות תגבש את הנוהל על סמך העבר ועל סמך הנחיות רשם האגודות והתנועה
הקיבוצית לפיו מקסימום שנות ותק שחבר יכול לצבור הוא  45שנים.
נביא את הנושא לידיעת החברים באסיפה.
 .3לוח זמנים ינואר פברואר – שיוך נכסים  +הסדר קליטה:
עדו הציג את לוח הזמנים והתהליך המשוער לעבודה ואישור האסיפה של שיוך
הנכסים והסדר הקליטה .חשוב להבהיר שעל אף שזאת החלטת מזכירות לסיים את
שני התהליכים עד סוף חודש פברואר ,אי אפשר להבטיח הצלחה של הלו"ז הצפוף,
אבל יש כוונה לעשות כל מאמץ לקדם את העניין.
עדו גולדסמן
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עמ' 12

לטיול יצאנו
מגפה חדשה נחתה עלינו ועל כל הגלובוס ודחתה את הטיול שהיה אמור לצאת לגאורגיה
בשנה שעברה.
למרות שאנו נמצאים עדיין בתקופת הקורנה וכול רגע נוחת עלינו ווריאנט חדש,
החלטנו לא לוותר על מסורת הטיול.
הארץ קטנה ויפה והפור נפל על אזור ים המלח (זאת בזכותו של איתי שביט שהאיר לכולנו
את האזור הנפלא הזה).
נבנה מסלול לשלושה ימים גדושים ומעניינים תוך התחשבות בגיל וביכולת של המשתתפים.
בבוקרו של יום חמישי יצאנו ,אוטובוס מלא וגדוש ,אל העיר ערד ובקרנו בביתם של שני
אמנים.
אומן אחד העוסק בפיסול בברזל.
התפעלנו מהאוצר הגדול של דברי אמנות המקשטים את ביתו וחצר ביתו ,קבלנו הסבר על
חייו ועבודותיו .מרתק ומהנה.
בקרנו גם בביתה של מספרת סיפורים בנושא המטפחות והמשמעות בחברות השונות מכל
העמים.
את ארוחת הצהריים אכלנו במקום מיוחד שנקרא דרג'את ונחשפנו לאורח חייהם של
הפלחים שגרו במערות.
בתקופה זו של השנה מחשיך מוקדם ,כך ששעות האור הקצרות אילצו אותנו לוותר על כמה
דברים שתכננו.
הגענו לקיבוץ קליה ,התארגנו בחדרים ,סעדנו ארוחת ערב מיוחדת של פלאפל ופלאפל
ממולא מאד טעים .השפים מגיעים מיריחו שמכינים אוכל אוטנטי.
לאחר יום עמוס ומעניין קבלנו הרצאה מרתקת משלומית אבריאל על יהודה המכבי וחנוכה.
תודות לשלומית על הנכונות והערב הנפלא שהעניקה לנו.
ביום שישי התחלקנו לשתי קבוצות ,קבוצה של מטיבי לכת ,שהלכה לנהר הסודי "הנהר
הנעלם" וקבוצה שניה לשמורת עין גדי.
הקבוצה שהלכה לים המלח עשתה מסלול קשה ומעניין ,יפה לאין שיעור .ההליכה היתה על
אדמת ים המלח שהתייבש ,בדרך ראינו בולענים והלכנו על שכבות מלח שנראו כמו פטריות,
אבל גולת הכותרת הייתה הנהר ,שזרם בשצף והצבעים המיוחדים שנגלו לנגד עיננו .לאחר
הליכה ארוכה ,ממושכת וקצת מתישה (ולמזלנו היה יום נעים ולא חם) חזרנו לקליה עם
חוויה מיוחדת.
הקבוצה שנייה בקרה בקומארן ,נחל דוד וסיור בגן הבוטני בעין גדי .
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עמ' 13

לאחר מנוחה קצרה יצאנו לארוחת ערב בצומת יריחו .בערב חיכתה לנו הפתעה :צמד
מוזיקאים שניגנו ושרו .ערב מהנה של בירה ונשירה.
למחרת ,יום שבת ,בקרנו בארץ המנזרים .ליוו אותנו חיילים אל מעבר לגדר המערכת ארץ
המנזרים ,שם עומדים להם שני מנזרים נטושים יפיפיים ,שנותנים תחושה כאילו עזבו אותם
לא מזמן .בקרנו במנזר חג'לה ובקאסר אל יהוד.
קאסר אל-יהוד (בערבית :قصر اليهود ;,מילולית" :ארמון היהודים") ,הוא המקום שבו ,על פי
המסורת היהודית ,חצו בני ישראל את נהר הירדן בכניסתם לארץ כנען .בבית עברה ,השוכנת
מול קאסר אל-יהוד ,על הגדה המזרחית של נהר הירדן ,הטביל ,על פי המסורת הנוצרית,
יוחנן המטביל את ישוע ואת מאמיניו .אתר הטבילה נחשב כשלישי בקדושתו בעולם הנוצרי,
לאחר כנסיית המולד בבית לחם וכנסיית הקבר הקדוש בירושלים .עוד מקובל לזהות באתר
את המקום בו נפרד אליהו מאלישע ועלה במרכבות האש השמיימה.
משם נסענו לביקור בהרודיון ,שם קבלנו הסבר מעמיק על הורדוס.
לאחר שלשה ימים מלאים וגדושים חזרנו הביתה עייפים ומרוצים.
הטיול זכה לשבחים רבים.
לאחר כל טיול הצוות מקיים שיחת סיכום והסקת מסקנות ומעלים רעיונות.
בין המסקנות שהעלו:
יש לעשות טיול הכנה יותר מעמיק להכרת מסלול הטיול ,על מנת להתאים אותו ליכולת
הקבוצה.
במידה שהמסלול מאפשר ,לקיים ארוחת בוקר משותפת ל"סיפתח" הטיול.
עוד מסקנה חשובה שהסקנו מהטיול וגם החברים שהשתתפו בטיול העלו אותה (היה בה
טעם לפגם) ,הגעה לטיול עם רכבים פרטים .בטיולים הבאים לא נאפשר זאת יותר.
הצוות כבר מתחיל לחשוב על רעיונות לטיול לשנת 2022
כשהרעיונות יגובשו ,נשתף את כולם
תודה לכל משתתפי הטיול ולצוות
כל אחת ואחד תרם להצלחה
ניפגש בטיול הבא
יהודית זכאי ,לאה שורק ,איתי שביט ואלי אלישע
רשם :אלי אלישע
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עמ' 14

ועדת חברים
פרידה...
פרידה ממה שעשיתי עם כל הלב ,ומתוך רצון ותחושת שליחות של עשייה והקשבה.
של מציאת פתרונות שלא תמיד נפתרים בהוצאה כספית.
פרידה מהפגישות של אחד על אחד ..הסתכלות בעיניים ,ונתינת התחושה שיש מי שמקשיב.
מילים יפות .מילים שיושמו במהלך השנים של ריכוז ועדת חברים.
ואז הוחלט על יישום תקנונים.
ומבחינתי ,ועדת חברים זה מחוץ לתקנון .זה ה"לפנים משורת הדין".
והמזכירות לא חשבה כך.
ואתם לא חשבתם כך.
אז אני בחוץ.
תודה לכל אלו שהאמינו בי ונתנו את הלב והנשמה.
מאחלת לחברי ותושבי משאבי שדה את מציאת המקום.
רותם

תודות
תודה לכל מי שבא להלוויה של אמי.
תודה לכל מי שלא הגיע ,אבל ניחם אותי במדרכות או בטלפון.
תודה לאביגיל שאירגנה כל פרט של ההלוויה ,וכל מה שמסביב לה ,בעדינות
ובכבוד.
תודה ליפה על ההודעות והפרחים
ותודה לכל מי שהביאו ארוחות ערב חמות ומושקעות לשבעה :סוניה ,לאה שביט,
נטע ,חביבה ,שירה ,ושוב אביגיל.
מסורת לרגעים העצובים ,חשובה ,ומחממת את הלב.
אלברטו
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עמ' 15

מוועדת בטיחות
ועדת בטיחות התכנסה לדון ולאשר את תוכנית ניהול הבטיחות לשנת .2022
הישיבה התקיימה לאחר סיור סקר מפגעים בענפי הקהילה השונים.
מוסך ,נגריה ,חשמליה ,ענף הבגד ,אחזקה ,כל-בו ונוי.
לאחר שהוצגו הסקרים ,הועברו לכל הענפים תוצאות הסקר והם מתבקשים לנקוט ולהסיר
את המפגעים ,לתקן ליקויים ולפעול על פי כל חוקי הבטיחות ,על מנת למנוע פגיעה באדם
ורכוש.
מקום עבודה בטוח הוא מקום שעושה פעילות פרואקטיבית למניעת תאונות.
כמו כן הוצג תקציב שיש להקצות למימוש התוכנית.
הוועדה אישרה את התוכנית כולה .על התוכנית אחראי וחתום מנהל הקהילה ובאחריותו
לדאוג למימושה המלא.
במהלך השנה על העובדים לעבור הדרכות בטיחות ,לבצע בדיקות רפואיות נדרשות ,בדיקות
מתקני חשמל ובדיקות לציוד .אלו יהיו באחריות ממונה הבטיחות שיוציאם אל הפועל.
נושא נוסף ,שעלה בישיבה ,הוא בטיחות אש .עמדות כיבוי האש ירועננו ותתבצע הדרכת צוות
חירום למקרה שריפה.
חברי הוועדה :עדו גולסמן ,יוסף ליבוביץ ,לולו טלמור ,עמית אמסלם ,גלעד פרסי ,אהרון ללוז,
אלי אלישע

תאונות אינן קורות הן נגרמות

כתב וסיכם
אלי אלישע

בית משאבי שדה אבל על מותו של
פרופסור ראובן סובול ז"ל
היה מעל עשרים וחמש שנה רופא המשפחה במשאבי שדה
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עמ' 16

מזל טוב ושפע איחולים
לבת חן וענבר דיאמנט
להולדת הבן
אח לטליה ועדן
נכד לאביבה
בית משאבי שדה

הקורונה מתפשטת ברחבי המדינה וגם בארץ מידי יום אנחנו מכירים אנשים נוספים שחלו
בקורונה וחייבת לומר בנימה אישית שגם אני ובני משפחתי כבר נדבקתי  .ממי אין לדעת
והחשיבות בידיעה הזאת ירדה ,כרגע השאיפה ,לפחות לעבור את המחלה בקלות.
במשק ,נכון לרגע הכנת העלון ,יש  15מאומתים  .הרבה בריאות לכולם.
השלג לא הגיע אלינו וגם זכינו רק למעט גשם ,אבל הקור הגיע לפה בגדול .בבקרים אפשר
לראות את הקרה על הדשאים והגגות ,התוצאה שבוע שעבר היתה ש 25 -דוודים ניזוקו.
הקור ממשיך.
ילדי בית הספר משאבים קיבלו את תעודות המחצית וחגגו בארוחת צהרים חגיגית בחדר
אוכל.

שבת שלום משאבי שדה

