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 בנינו לעצמנו מדינה 
 חונכנו להקריב במלחמה 

 יר האדמה כבשנו ושילמנו את מח 

ה עד שתבוא הנקמה   חכֵּ
 על מה שלא ידענו מאומה 

מדרון   כי בַּ
 אין כל יתרון 
 לא לראשון 
 ולא לאחרון 

 עמֹוד בתור, שלם חשבון 
 :אחד וכל אחד -אחד 

 החילוני והשחור 
 מלכת החן והשיכור 
 המיליונר והמופסד 
 שרת החוץ והגמד 
 המאהב והנוכלת 

 ראש הממשלה 
 המחזאי שחקן במאי

 אכזר מכל המלך 
 כי ברוב שלטון 

 ידבר המון 
 ובקול המון 

 .יש זיכרון 
 כי במדרון 

 אין כל יתרון 
 לא לראשון 
 .ולא לאחרון 
 עת מלחמה 

 ,ועת שלום 
 עת לאהוב 
 .ועת לחיות 

 :כי הכל הולך למקום אחד 
ר   מעפר חּובַּ
 "לעפר נפרד 

 

 

 כי ברוב שלטון 
 ידבר המון 

 ובקול המון 
 .יש זיכרון 

מדרון   כי בַּ
 אין כל יתרון 
 לא ָלראשון 
 .ולא לאחרון 

 הנה מתחיל הבלגן 
 זק, תהיה מוכן תחזיק ח 

 נכנסת לחלום לא מתוזמן 
 אם הימין הוא כאן
 והשמאל הוא כאן

 אז גם אתה כבר כאן
 .תפוס ברשת, מסומן 

 אתה חי בסרט אמיתי על החיים 
 בשידור חי, מבוסס על אירועים אמיתיים 

 אשר קרו במציאות, לאור היום 
 יום -ועל שקרים שעוד קורים יום 

 באפלה, מתחת לשולחן או הבלטה 
יָגעָת לא ידעתָ וכמה    שֶׁ

 לא מצאתָ 
 כי ברוב שלטון 

 ידבר המון 
 ובקול המון 

 .יש זיכרון 
 כי במדרון 

 אין כל יתרון 
 לא לראשון 
 .ולא לאחרון 
 ,בשביל מה 

 אולי תגיד לי בשביל מה 
 כל מה שעשינו, בשביל מה 

 עבדנו ורצינו, בשביל מה 
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 העלון הבא יוקדש לזכרה של חברתנו היקרה 

 שולמית זיו ז"ל

 

 : מה בעלון

 דסמן ט המזכיר/ עדו גולמע 

 חוליית החג  /2022 סיכום חג חנוכה 

 מהבלוג של דן חנוך  / החלטות רעות ומעשים טוביםעל 

 ענף הרכב / לולו טלמור 

 

 

 

 

 

  זיות משפחבני אנו אבלים עם  

 ם והסבתא של הא  העל מות

 ז"ל למית זיווש

 בית משאבי שדה 
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 מעט המזכיר 

 וברכה לכולם, שלום 

שותפים   הדרך  ולאבני  העתיד  פני  את  שמשנות  דרך  אבני  ישנם  קהילה  של  סיפור  בכל 

אנשים שעובדים בזה ותורמים לזה וחלקם מהעבר וחלקם איתנו כאן ועכשיו וחלקם יהיו  

 לתהליך העתידי או ליישום התהליך שנבנה כאן ועכשיו. שותפים 

יותר   ויש  ואומר שקיבלתי הערות על אופן הכתיבה שלי כי הפסיקים לא במקום  אתחיל 

כפי שזה כתוב   זה  וההמלצה שלי, היא לקרוא את  רווחים איפה שצריך  ופחות  "ו"  מידי 

 והיה נאמר מפי. 

נים ועובדים קשה בשלום ובריב על  וכבר הרבה שנים שמשאבי שדה דנים ומחליטים ומש 

 תהליכים משני חיים ומציאות. 

ואת כל הנושאים האלה של קליטת חברים חדשים, ושיוך פירות הנכסים, ויישום החלטה  

רבים   חכמים,  אנשים  הקיבוץ, מרכיבים  תקנון  תיקון  למעלה  ומלמעלה  שיוך הבתים  על 

 וטובים שלכולם כולם מגיע תודה והערכה. 

 צת לפרטים,בואו נצלול ק

מניסיונם   ותרמו  אנשים  הגיעו  גם  ולשמחתי  האלו  בנושאים  קיימנו  אסיפות  הרבה 

 ומדעתם וגם האווירה הייתה טובה ומכילה. 

 התהליכים שעל סדר היום מתנקזים בסוף לתקנונים שהנוסח שלהם הוא משפטי ומורכב

לה  כדי  לאסיפה  ולהגיע  השאלות  את  ולשאול  הדברים  את  לקרוא  מאוד  חלק  וחשוב  יות 

 מההחלטה ויישומה, זכות שהיא גדולה בעיניי.   

שניקרא   כך  שלנו  התקנון  את  לשנות  נדרשים  אנו  ליישם  שנוכל  וכדי  התהליכים  לסיום 

קיבוץ מתחדש. לצורך ההסבר, אנו משנים את סיווג הקיבוץ כדי שנוכל ליישם החלטה על  

החלטות   שיתקבלו  ככל  וקליטה  בתים  שיוך  נכסים,  פירות  בתים  שיוך  שיוך  )למעט  אלו 

  שכבר הוחלט(.

אמנם לא נשנה בשלב זה את אורחות חיינו וגם לאחר שינוי התקנון, נישאר קיבוץ שיתופי  

האישית   דעתי  את  להביע  פומבית  הזדמנות  פה  לי  ויש  ועלה  עולה  הנושא  כבר  אם  אך 

היום את שינוי או על סדר  לעלות  וחשוב מאוד  וצריך  אני מוצא שכדאי  רחות  בעניין, אז 

התנהלות   פורמאלי  באופן  ולהסדיר  להתחיל  נכון  יותר  או  שדה".  משאבי  של  החיים 

והתנהגות שממילא כבר מתקיימת ואין ברעיון זה כדי לפגוע בזכויות החברים הוותיקים.  

ההפך הוא הנכון כי אם וכאשר נשנה את אורחות חיינו הרי שהשוויון יתקיים אבל באמת  

שבתוכנו כבר כאלו שאורח חייהם הוא מתחדש, נעשה צדק    וככל שנקדים להבין ולהפנים 

ושיוון עם אלו שבטוחים שמשאבי שדה הוא קיבוץ שיתופי במלוא מובן המילה וחיים לפי  

 שיתופיות זאת. להם נשאר בשלב זה רק להתלונן ולא מעבר. 

אני מרגיש שככל שעובר הזמן אז יותר ויותר קשה לשלוט ולאכוף את הנורמות של חיים  

קיבוץ שיתופי והגיע הזמן להסתכל היטב במראה ובאמת להתמודד עם שאלות אמיתיות  ב
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לקהילה   נכון  מה  כל  קודם  אלא  הבודד  לחבר  רק  לא  לקהילה.  נכון  לא  או  נכון  מה  על 

וכמובן כל חבר בשביל עצמו ומה טוב לו. לא רק כי אם הגענו למצב שבו צריך " שוטר"  

מ אומר  זה  שיתופים  חיים  לחיות  פעם  כדי  מידי  בסדר  ממש  זה  כי  וגם  עצמנו,  על  שהו 

לעשות בדק בית וחשבון נפש ולהחליט ביחד איך ממשיכים. עצם השיח על זה לא הופך את  

זה להחלטה או דרך החיים. הגיע הזמן שגם נדבר בשביל השיח וההבנה והיכולת להקשיב  

 ים זה רק מילים. ולתת למישהו אחר להגיד מבלי לחשוד שיש משהו מעבר למילים....לפעמ

ומל מפחיד  חיים״  אורחות  "ששינוי  לי  לא  ברור  שלו  המשמעות  לדעתי  חלקנו.  את  חיץ 

ברורה מספיק ותפקידי כפי שאני תופס אותו בנושא הזה, הוא לדייק את הפרטים ולשקף  

של   והמשמעויות  הצדדים  שני  את  אובייקטיבי  כמעט  באופן  הוותיקים  החברים  לציבור 

 המהלך. 

ש מקווה  הוותיקים  אני  הקיבוץ  חברי  של  חברתי  קהילתי  לתהליך  להיכנס  בקרוב  נוכל 

שמטרתו היא הבנת הצרכים, רצונות, איפה אנחנו עכשיו בנושאים שונים כמו התפרנסות,  

וצריכים   רוצים  אנחנו  ואיך  לאיפה  קדימה  הסתכלות  מול  אל  וכו'  וזכויות  חובות  דיור, 

 להיות.  

 באותו עניין אבל אחר, 

האחרו  השכונה  בימים  של  הפיתוח  לעבודות  הסכם  על  המועצה  עם  הקיבוץ  חתם  נים 

 החדשה של הבנים, מי שעתידים להיות בקרוב החברים החדשים. 

הישוב   מטרת  את  לקדם  כדי  ונכונה  חשובה  רבים,  מיני  אחת  דרך  אבן  בהחלט  זוהי 

 לקליטת חברים חדשים ובראש ובראשונה את בני ובנות המשק. 

 מגרשים. 59ב מפיתוח של  שלב א' של השכונה מורכ
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בתאריך   הוא  א'  לשלב  להיכנס  אחרונה  את  .  15/2/2023אפשרות  בדקו  אנא 

 ההיתכנות של ילדכם להיקלט לחברות בקיבוץ וגם לבנות בית בשכונה החדשה.  

 שיהיה בהצלחה לכולנו,  

 עדו גולדסמן  

 

 2022סיכום חג חנוכה 

נוכל לעשות ערב  היה ברור לנו שלא כבר מהתחלה אבל  ,שמונה ימים נמשךחג החנוכה  

שלא   ,בין ארגנטינה לצרפת, וכן המונדיאלשבו נערך משחק הגמר המותח של   ,בנר הראשון

לכן החלטנו  . ארבעה ימים ותשנמשכ ,פסטיבל צלילים במדבר הופעות שלב נתחרה 

 להתמקד בשני ערבים. 

  

דרך   התלתוניםה מאשיצ ,תהלוכת למפיוניםובתחילתו  נר השני ב הערב הראשון נחגג 

בכדי לחסוך זמן וכאב ראש   .בדרך מוארת בפנסים סינים אוכלהועד חדר    קיבוצימר

  ,להם על כךרבה תודה ו, התלתוניםילדי הלמפיונים הוכנו מראש על ידי  הפעם  להורים, 

 התהלוכה לקראת סוף   .בגןם יהילדהכינו   עששיותאת הו

  אבל העיקר היו ,עם מגוון מטעמיםאוכל לארוחה מפנקת הכולם לחדר לאחריה נכנסו 

שיצאו ישר   ,טריות וחמותים ' אשל וספינג הטעימים, סופגניות   םהמסורתיימאכלים ה

זה   כל . על מעולות  תפוחי אדמה ותירסלביבות היו סימונה ובתה ו  מהטיגון והוכנו על ידי

כאשר  את הנרות  השנה  שאף הדליקה  ,אוכל ולסימונה ההמון תודה לצוות המטבח וחדר  

 שפירא בירך על הנרות. יקיר 
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קס של השיר "באנו חושך  יאוכל ונשמע ברקע הרמה  כובה האור בחדרלאחר הסעודה 

   של לי גולדסמן. תם בהתאם להנחייה יא  רקוד החלו ל מקלות זוהרים  עם ילדים  לגרש" ו

את שירי החנוכה כדי  החלו לשיר בקולי קולות  הם  ,ואז... הגיע הרגע שהילדים חיכו לו

   .לשמחת הילדיםההפתעות חולקו ו  הוא הורד .ון לרדתלגרום לסביב

את  ו ז"ל של גנדי הנהדרים  השנה תלה את הויטרגי'ם    מוכן תמיד לעזור וגםש ,תודה לרני

 . הענק הסביבון 

 

מזג אויר גשום וקר ובכל זאת היו שיצאו לחפש אחר הסביבונים המוחבאים  בשבת היה 

ויש אומרים שעד היום עוד ניתן  וצאים זכו לשי צנוע,  nה .במשקים י במקומות הציבור

 במשק.  למצוא סביבונים בכל מיני מקומות

 

היה קצת  חייבים לומר ש) הבין דורי  במרוץ הלפיד החל –הערב השני נחגג בנר השמיני  

הרצים    ,הגשם פסק ,לשמחתנו כי רבע שעה לפני כן עוד ירד גשם.שהמרוץ יבוטל(, חשש 

במהלך   אסם.לשיצא מהבריכה דרך התלתונים לספריה ועד  ,חל המרוץה שמחו לרוץ וכך 

ים עברו בין  י כאשר לפידים חשמל ,רצים מגילאים שוניםהועברו הלפידים בין הדרך  

מסתבר שהדלקת הלפידים לא נעשתה   ,בין הבוגרים )לצערנו דהצעירים ולפידים עם אש 

  ה,שבו תבנה השכונה החדש ,בשטח העפר היו כבויים(. כמו שצריך וכך במרבית הדרך הם

 . פלג וניבאלקיים ידי שלומי  -שנעשתה על  , הודלקה חנוכייה ענקית

על ידי    תה בחן הנחיית הערב נעש . המקושט חיכו סופגניות ושתיה חמה לכל הקהלאסם ב

תודה לאריאלה ובת    .תחילה היה ריקוד הסביבונים של ילדי הגן . ושיר עבדדור שאלתיאל 

 ווי וההכנה של הריקוד.  י חן על הל

  המקומייםים א הארגנטינ  .מונדיאלארגנטינה בבהשראת ניצחון  ההיית נרות  ההדלקת 

ואפילו יעקב ענבר הביא    של ארגנטינהעם חולצות  הם הגיעו   .נרותהאת   הוזמנו להדליק 

".  יוה ארגנטינהו" שירת של  יוו בליהיה   אתזכובע מיוחד מהקבוצה שלו בארגנטינה. וכל 

לסיום החלק הזה וגם כדי להזכיר לנו לשם מה התכנסנו הערב ולהבין את מוסר ההשכל  

  ,יניב הוקלט על ידי  על ידי יאיר בלטרןנכתב והוקרא   .הוקרן סרטון שמסביר הכל ,חגהשל 

   .צולם ונערך על ידי גילי בן טלו , החולייהי תוכנן ובוצע על יד 

האחות של עופרי   ,יערה  עםשירה ותיפוף  כלל לילדים ששמח מופע   ,חתם את הערב והחג

 .  בלטרן

שגרמו   ,דובי אשל, ניקו גולדפישר מעיין עובדיה וחן פרסי "הרבה תודות לצוות ההגברה

 הרבה יותר טוב.   עשמ ילהלכל 

 לכל הקהל שהגיע להשתתף בחג.מודים 

 רון ברקוביץ ונגה פרסי  ,לי גולדסמן, רונית בן טל , דניאל אלקיים
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 סיפור נס חנוכה 

לפני הרבה שנים. לא רחוק מחלוצה.  

שלטו היוונים בארץ הקודש והקימו פה  

מקדשים לאלילים ומלונות הכל כלול. הם  

ליוון בכח את בני   -ביקשו, סליחה, דרשו 

ישראל. רבים מבני ישראל זנחו בשמחה  

את המצה והקניידל וקיבלו למטבחם את  

שסוף  הגירוס והמוסקה. יאסו! היה נראה 

סוף נצטרף לאיחוד האירופי אבל אז, כנגד  

כל הסיכויים הביסה חבורה קטנה של  

אוהדי מכבי נאמנים את אחד הצבאות  

הכבירים ביותר בעולם וגירשה את  

היוונים מן הארץ חזרה לחורוס שממנו  

הם באו.  הם כבשו מחדש את בית  

המקדש בירושלים והקדישו אותו לשירות  

סף מתיירים  אלוהי ישראל ולגביית כ 

כשביקשו  ואורחים של הקיבוצימר. 

להדליק את המנורה בבית המקדש הם  

מצאו רק כד שמן זית אחד ויחיד שניצל  

 מטומאת היוונים. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שהייתה אמורה להספיק   –בדרך נס, הכמות  

דלקה במשך שמונה ימים   -  ליום אחד בלבד

 ועוד נשאר להם כדי להכין שניצל ביתי. 

סים הללו ובשביל שלא נקנא יותר  ילזכר הנ

מדי בקריסמס של הגויים, תיקנו החכמים  

את חג החנוכה. בין מנהגי החג: טפטופי  

נרות לתוך מיכלי קוטג' ריקים, מירוץ לפיד,  

הדלקת חנוכיה ואכילת מאכלים מטוגנים  

בשמן עמוק כעומק הגלות. הילדים, שלא  

מספיק שהם בחופש בזמן שהוריהם עובדים,  

לים לעתים דמי חנוכה. מסובבים  גם מקב

סביבונים ומסתובבים סחור סחור בין טיול  

 תנועה לפסטיגל.   

  וזהו סיפור המעשה בקצר, ונודה למי שמסר 

 גיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים, 

נתראה בפורים עם פחות או יותר אותו  

 מוסר.  

אנחנו מאחלים לכם חג חנוכה שמח  

 והתאוששות רכה מהמונדיאל! 

 

 לאריה )פפה( בנימין  

 משתתפים  באבלך על פטירתה של אחותך

                                      ז"ל  הלן בנימין

 בית משאבי שדה 
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 -מהבלוג של דן חנוך

 על החלטות רעות ומעשים טובים. 

ְרדֹּף  ֶצֶדק ֶצֶדק, תִּ

חבר    מעולם לבקשת  סירבנו  ראשונהלא  חופש  היה  לשנת  בהם  בימים  לא  גם  מעולם.   .

סובייטי' 'גולאג  ולא  מקומי,  עדן'  'גן  של  סוג  בקיבוץ  ראינו  תמיד  קשה.  שכובל    ,מצבנו 

הכריעו   בודדים  קולות  האחרונה.  הקלפי  להצבעת  עד  שכרם.  עבור  לעבודתם  אנשים 

לא יצא.    –נה של עבודה ללא הפסק  שהחבר שביקש לצאת לשנת חופש, אחרי ארבעים ש

  -ולמה? כי הוא אדם מוצלח ומוערך, שעובד בשתי עבודות ומביא לקיבוץ שכר גבוה מאוד  

"...אם היה עובד בחוץ..."  הם אומרים  "...לא היינו מתנגדים, אבל הוא מנהל את המפעל  

כא שדברים  העובדה  את  בצד  רגע  נשים  חשבוננו..."  על  הוא  הזה  והשכר  כבר  שלנו  לה 

אבל באמת..? אתם רציניים..? מה אתם חושבים שיקרה אם החבר שקופח    -אושרו אצלנו  

את   יירש  הקיבוץ  מחברי  שאחד  סברתם  האם  כאן..?  שלו  הזהב  ביצי  את  להטיל  יפסיק 

היו בטוחים שבעל השליטה יצניח לכאן מנהל מטעמו, בשכר לפי ראות עיניו,     -התפקיד..?  

ולא רק לשנה אחת כפי שביקש החבר, אלא    –שחוקה מכל זה  והקיבוץ לא יראה אגורה  

מהעיר   נגורש  וגם  הסרוחים  הדגים  את  נאכל  גם  המלקות,  את  נספוג  גם  ועל     -לתמיד. 

 הדרך גרמנו עוול לחבר מהמכובדים שבנו ופגענו במשפחה שלמה.  

גם הפעם אני מבקש את הציבור לראות את הדברים    בפוסט הקודםחייב תיקון. כמו    זה

הזו.   הרעה  את  לתקן  פתוחות  דרכים  שתי  ויש  ולהתגייס,   כהווייתם 

הציבור.   של  בעצומה  והשנייה  המזכירות,  ידי  על   האחת 

אם המזכירות לא תערער על ההחלטה שהתקבלה בקלפי ברוב זעום, וזו חובתה לאור אי  

לאור   וגם  המשווע,  והכלכליהחב  הנזקהצדק  לקהילה    רתי  היא    -הצפוי  השנייה  הדרך 

 בגיוס חותמים לעצומה שתחייב אותה לעשות כן. 

האספה   החלטת  על  ערעור  הגשת  לטובת  נדרשו  חתימות  )ושמונה(  היא    –שלושים  קלפי 

אחת הדרכים להצביע 'באספת החברים'. הן נאספו, והנושא יעלה לדיון מחודש ולהצבעה  

 עוד שלושים צדיקים בסדום שהיינו..?!    -נגיע לקלפי כש -נוספת. האם יימצאו 

 ובבניין הארץ ננוחם 

 

 דן חנוך.       
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 ענף הרכב 

עלו   2השנה שעברה הייתה שנה של העלאות מחירים בענף הרכבים בארץ. רכבי יד 

ש"ח, עולה היום לא   85,000שעלה בתחילת השנה  2019בהתאם. למשל, רכב של שנת 

! גם רכבים היברידיים וחשמליים עלו בהתאם. יבואני הרכבים חגגו  115,000-פחות מ

 למצב מוזר שמכרו פחות והרוויחו יותר.   והגיעו

במצב כזה של שוק משוגע, החלטנו לעשות "נראה ונעשה" בעניין הקניה ובציפייה שהשוק  

 יירגע במשך השנה הנוכחית. 

.  26כולם קיה נירו והשבוע יכנס התשיעי מס   -רכבים היברידיים  8בצי הרכב יש כיום 

נוצר  מצב שחברים דורשים  לסדר להם רק רכבים היברידים. לדעתי, דרישות כאלו לא  

במקום, וצריך לתת לורד לעשות את עבודתה ללא לחץ נוסף, כי בעבודה זו יש הרבה לחץ.  

בי הגז לא עובדים מספיק. רואים את המגמה הזו בדו"חות  חוץ מזה, שבגלל הדרישות, רכ

 סוף השנה. פשוט אי אפשר למכור רכב מבלי שהחזיר את ההשקעה. 

אפרופו רכב היברידי, ברכב זה אין סוללה רגילה, לכן אי אפשר להשתמש בו עם כבלים  

ע  להנעת רכב אחר, חשוב לדעת! עוד דבר לגביהם, צריך לזכור שאם לא מכבים את המנו

 השלט לא ינעל את הרכב והוא ימשיך לעבוד!! שימו לב! 

לבסוף, תמשיכו לדווח על תקלות שונות ומשונות בזמן אמת, לתדלק רכבים רק בדור אלון  

וסונול כי בתחנת דלק ליד המועצה לא פתחו לכל הרכבים ]יותר יקר[ ולנסוע לפי החוק!!           

 נסיעה חלקה ושבת שלום     לולו.ט    

 

 

 

 

 

 

 תתפים בצערם של משפחת שלו מש

 על פטירתו של בעלה של מיכל 

 ז"ל                                      נועם הופרט

 בית משאבי שדה 
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 שבת שלום ולכולם  שפע ברכות

 נון -שי בןבהצלחה ל

ל לרגל הגיוס לצה"  

 שירות   מאחלים לך

 משמעותי ומהנה

 

 

 ברכות לשי מור יוסף 

 ללרגל השחרור מצה"

 שיהיה לך בהצלחה

 באזרחות ובמשק 

  

 מזל טוב ושפע ברכות 

 לרונית וגילי בן טל והמשפחה

 להולדת הנכד,

 בן ליטב ויועד 

 נין להנרייט 

 הרבה אושר ונחת 

 ליפעת וצבי טל יוסף

 להולדת הנכדה,

 בת לנועה ויאיר


