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מה בעלון:
הזמנה לנטיעות
אסיפת חברים מס'  -36102/ההצעה למתווה הקליטה
מהגיל הרך באהבה והפעם בסימן ט"ו בשבט,
הטבע והסביבה 6פנינה פרץ יסעור
בסיבוב 6אילן בן טל
ימי שירה במדבר 6טובלה אבריאל
ענייני תקנון ורכב 6לולו טלמור
עדכון קצר מהנעשה בנושא הביטחון 6עדו גולדסמן
עץ גויאבה מיוחד 6נגה פרסי
מלגות לבני הקיבוצים
מהנעשה בישובנו 6משולם סיקרון ונגה פרסי

ט"ו בשבט הגיע ...חג לאילנות!!
ביום שבת ניפגש לטקס נטיעות
בשעה  20:00בבוקר
ליד אולם הספורט
כולם מוזמנים

עמ' 4
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עמ' 3

אסיפת חברים מס' 36102/
יום רביעי  361בשעה 20.00
במועדון לחבר
הנושא לדיון:

הצעה למתווה הקליטה
חומר רקע לדיון:

הצעה למתווה הדיונים ,ההחלטות והפעילות לקידום הקליטה:
בנים בונים ביתם במשאבי שדה.
הצעת ההחלטה ,בהכנת ועדת קליטה והמזכירות ,מפורסמת בעלון הקיבוץ.
מציגים :ענת מאור -מזכירה ,אלי אלישע – יו"ר ועדת קליטה;
דוד מנדל– ועדת תכנון (יציגו את ההיבט התכנוני של המתווה).
הנושא חיוני וחשוב מאד לכלל הקיבוץ ,לבניו ולשגשוג העתידי של הקיבוץ !
אנחנו מקווים שחברים6ות רבים6ות ימשיכו להגיע כמו שהיה בשתי האסיפות הקודמות !
יושבת ראש – ענת מאור
לתשומת לב החברים6ות :סדר היום של האסיפות גדוש ולכן בטווח הקרוב ,הן יתקיימו
כמעט מידי שבוע (בעתיד נייצב את האספות אחת לשבועיים 6שלושה).
לו"ז אסיפות המתוכנן :
יום ד'  – 361דיון כולל על המתווה לקליטה
יום א'  - 761אסיפת עמיתי קרן מילואים ובסיומה אסיפת חברים לאישור .
יום ד' - 2761אישור תוכנית רווח והפסד ,מקורות ושימושים והשקעות ל.102/-
יום ד' - 1261אשרור תקנון הסדר בנים ואישור תקנון הסיעוד
בהמשך :דיון בסוג שיוך הבתים והמגרשים – בהמשך להצגת הנושא באסיפה וההמלצות
שתגובשנה בצוות ובמזכירות ,ואשרור תיקונים בתקנון רכב ואישור תקנון בניית פרגולות.
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עמ' 2

בנים בונים ביתם במשאבי שדה
מבוא:
הקיבוץ ראה ורואה בקליטת בניו אתגר ויעד מרכזי.
יתרה מכך העובדה שבשנים האחרונות חלק מהבנים6ות שבו הביתה עם בני זוגם
( 21משפחות ו 1-יחידים סה"כ  31איש6ה) ורוב הבנים לאחר הצבא נמצאים
בהסדר בנים6ות  -היא הרוח הגבית החשובה ביותר לקידום מהלך הקליטה.
בנוסף ,מסתמנת תזוזה במדיניות הממשלה כלפי שיוך המגרשים ומדיניות קליטת
הבנים ,המועצה האזורית תומכת בכך ומבשיל אישור תב"ע של משאבי שדה
(כ 1/1-מגרשים לקליטה).
המתווה המוצע הוא "האני מאמין" של ההליך ,המהווה את תחנות ההחלטה
הראשונות הנדרשות להתנעת המהלך .לאחר הצגתו ,הדיון עליו והאישור בקלפי,
נוכל להמשיך בדיאלוג עם הבנים הנמצאים בתושבות בקיבוץ וכלל הבנים הנמצאים
מחוץ לקיבוץ.
יודגש שלאחר מכן יש עוד חודשי עבודה רבים להשלים את הדיונים וההחלטות
המפורטות בכל נושא ונושא ולעצב אותם גם במסמך משפטי פורמלי כהסכם
קליטה .כמו כן ברור שיש ליצור דינאמיקה של קבלת החלטות מקבילה בין הליך
הקליטה לבין הליך שיוך הבתים והמגרשים והנכסים היצרניים.
ולבסוף הרבה תלוי בנו אך כמובן גם לקצב ההתקדמות בהחלטות המדינה ורמ"י
השפעה גדולה.
בהצלחה לכולנו בהתקדמות בנושא חשוב זה באופן מאתגר ושקול.
ענת מאור  -מזכירה6מנהלת קהילה
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עמ' 0

הצעה למתווה הדיונים ,ההחלטות והפעילות
לקידום הקליטה.
המסמך הוכן בישיבות המזכירות עם ועדת קליטה בתאריכים,27.2.102/ :
 12.2.102/והערות מאסיפות חברים ב12.2.102/ ,10.2.102/-

כללי
.1

החזון; צמיחה דמוגרפית והעצמה חברתית כלכלית של הקיבוץ.
השאיפה היא ליצור מצב של תרומה ומעורבות חברתית כלכלית של הבנים6ות יחד
עם חברי הקיבוץ הוותיק ,שיביא לתנופה ופיתוח לקהילה ולמשק כאחד.

 .2היעד; שילוב דורות; לתת בתהליך הקליטה מענה ולייצר "מצב מנצח" לצרכי שני
הדורות.
א .לקיבוץ הוותיק; יישום היעדים-שימוש ברווחים להבטחת עתיד חברי הקיבוץ:
יישום ההחלטות על פנסיית מטרה של 0₪ 50555
צמצום פערי הדיור 0קרן חיים 0וקרן מילואים לביטוחים השונים.
ב .לבנים/ות; ליצור מסלול שיאפשר בניית בית ודרך בחברה איכותית וערכית.
.3

קהל היעד; המטרה הראשונה היא קליטת בני/ות הקיבוץ .במקביל  -כאשר יהיו
מגרשים פנויים 0הם ייועדו לקליטה חיצונית.

.4

קצב הקליטה
חלופה א :לקלוט באופן מתון ובעיקר בני6בנות קיבוץ בשלב הראשון.
חלופה ב :לשאוף לאכלס את כל מתחם א' בבת אחת –  21מגרשים.

מתווה הקליטה ממבט חברי הקיבוץ הותיק
.5

הזדמנות להגשמת יעד מוסכם על מרבית החברים ולהתלכדות חברתית סביב
המשימה.
קליטת הבנים מהווה מכנה משותף רחב לרצונות רוב חברי הקיבוץ ,ויהיה נכון למנף
אותו גם להתלכדות חברתית של הקיבוץ ,ולתרומה למרקם החברתי ולמזעור מתחים
ומחלוקות.

 .6סנכרון בלוח הזמנים בין קבלת ההחלטות על שיוך המגרשים והבתים והנכסים
היצרניים בקיבוץ לבין עיתוי הקבלה לחברות של הבנים/ות.
א .לשאוף להשלים הן את קבלת ההחלטות על שיוך המגרשים והבתים ושיוך הנכסים
היצרניים והן את ההחלטות בנושא הקליטה עד חג הקיבוץ ב( .10.22.102/-המועד
תלוי גם באישור רמ"י לסוג שיוך המגרשים) .יצוין שעיתוי הקבלה של הבנים6ות
לסטאטוס החבר החדש ,יהיה לאחר הצבעת הקיבוץ על סוגי שיוך המגרשים ,הבתים
הנכסים היצרניים .כמובן שהדיונים וההכרעות יעשו באופן מושכל ושקול.
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עמ' 2

ב .להסדיר בהסכם הקליטה שהבנים6ות חותמים עליו ,סעיף הקובע שבנושאי שיוך
הנכסים ,אורחות החיים ונושאים כלכליים ,שמורה זכות ההצבעה רק לחברי הקיבוץ
הוותיק.
ג .מסתמן שלמען יישום הליך הקליטה של בנים בסטאטוס של חבר חדש יידרש שינוי
סיווג פורמלי של הקיבוץ אצל רשם האגודות השיתופיות מבלי שהדבר יחייב שינוי
באורחות החיים בפועל של חברים הוותיקים.
 .7אופן הקצאת הזכות למגרשים לבנים/ות בגין ההורים בקיבוץ הוותיק.
א .מוצע לשמור אופציה לזכות למגרש לכל חבר6ה קיבוץ שהינו הורה עבור בן או בת
שיבחר להתקבל לחברות בקיבוץ .לצורך זה אלמנ6ה זכאים לשמירת זכויות לשני
ילדים( .בהמשך יש לבדוק את היקף הזכות לגבי חד הוריות ,לגבי שמירת הזכות
עבור נכדים6ות במקום הבנים ,ולגבי רווק6ה וחבר6ה ללא צאצאים).
ב .לערוך תחזית דמוגרפית שתאמוד האם יהיה צורך בדיון על הגבלת מספר הבנים
הנקלטים מעבר לשניים במשפחה.
(עדי בבאי תציג את בסיס הנתונים הדמוגרפים ותעשה תחזית של צפי הביקוש האפשרי של
בנים6ות למגרשים).

קבלה לחברות
 .8סטטוס החברות; חבר חדש .המשמעות היא קיום כלכלי עצמאי ובניית הבית באופן
אישי .החלופות האפשריות ליישום;
א .חבר חדש בשכר דיפרנציאלי עם עזרה הדדית מסוימת.
ב .חבר חדש בעצמאות כלכלית.
לאחר לימוד המשמעות של שתי החלופות ,תיבחר המועדפת מהן.
סטאטוס החברות הר"מ יהיה בתוקפו בכל אחת מהחלופות של אורחות החיים של
החברים הוותיקים ,עליהן יחליט הקיבוץ :אורח חיים של קיבוץ שיתופי או אורח חיים
מתחדש( .באם הקיבוץ יחליט על קיבוץ מתחדש יטופל נושא איחוד סטאטוסים בין
חברי הקיבוץ לבין החברים החדשים).
 .9מדיניות הקבלה לחברות
הגישה שמסתמנת; בית משאבי שדה מעוניין בקליטת כל בניו/בנותיו ובני זוגם
ללא מבחני קבלה .עם זאת;
 .2תתקבל הצהרה מכל משפחה6יחיד נקלטים לגבי עמידתם בקריטריונים הכלליים
המקובלים לחברות בקיבוץ ואורחות חייו.
 .1נקלטים6ות שיבחרו לבנות בית חדש ,ימציאו היתכנות כלכלית ליכולת עמידתם
הכספית במטלה זו.
 .3במקרה של בנים תלויים או להבדיל ,במצב של עבר פלילי או חריגים אחרים ,השהות
במשאבי שדה תאושר כתושבים ,בגין ההורים ,ולא חברים (לשיקול; האם במקרי
קיצון לא לאשר אף תושבות) .הליך הקליטה לחברות יהיה לאחר שהות של שנה של
הנקלטים6ות .ייבדק בהמשך מעמדם בתקופת השהות לפני הקבלה לחברות בקיבוץ.
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עמ' 7

 .15גיל הקבלה לחברות.
א .מסלול הקליטה מתחיל בגיל  ,10עם גמר מסלול הסדר בנים .המעוניינים להיקלט
בגיל צעיר יותר ,יעברו ממסלול הסדר בנים למסלול קליטה ויוותר על ההטבות
הניתנות בהסדר.
ב .ההסדר מיועד לבנים6ות שטרם חלפו  10שנה מגמר מסלול הסדר בנים.
 .11הסכם/חוזה הקבלה לחברות
הערה :לפני הכנת ההסכם הקיבוץ יחליט על הסדר הקליטה שיהווה בסיס להסכם.

טיוטת ההסכם שהוכנה בסיוע משפטי ,תגובש להצעה חוזה .ההצעה של ההסכם
תועבר לבנים לעיון ולקבלת תגובות וההערות ,ולאחר דיון בהערותיהם ,הקיבוץ יגבש
ויחליט על ההסכם הסופי.

תכנון ובנייה.
 .12סוג הבית והמגרש
הקיבוץ יאפשר לבנים בחירה בין שתי חלופות של בתים ומגרשים;
א .חלופת מגרש ובנייה במימון עצמי – במתחם א'
ב .חלופת בית קיים; רכישתו מהקיבוץ ושיפוץ/הרחבה במימון אישי.
(צבי אלמוג יכין את הצעת מצעי הדירות6מגרשים לחלופה ב').
עלות המגרש במתחם חדש תקבע ע"פ סוג שיוך המגרשים שהקיבוץ יחליט עליו וע"פ
מדיניות ר"מי .עלות המגרש והבית בבית קיים תקבע ע"י גורם מקצועי בקיבוץ או
שמאי.
בשתי החלופות הנקלטים6ות המעוניינים אחראים להשגת משכנתא לבניה שלהם.
הקיבוץ יסייע ,ככל שיוכל בהשגת תנאים מסייעים עם הבנקים.
 .13השטח הפיזי לבנייה
השטח לצמיחה דמוגרפית – על פי תוכנית המיתאר/תב"ע.
סה"כ עומדים לרשות הקיבוץ כ 265-מגרשים חדשים (עם אופציה להגדלת מכסת
המגרשים בהמשך).
כאמור ,בשלב הראשון 0אפשרית קליטה של  45משפחות/יחידים במתחם א' (21
מגרשים) .השטח נמצא באזור הלול הישן.
(יש לבצע;  .1סיום עדכון תוכנית המתאר-ועדת תכנון ,דוד מנדל .2 ,אישור התב"ע
בוועדה המחוזית  -מוני ושירה  .3פינוי הלול – שי זינדרמן).
 .14תכנון הבתים
א .יוצגו לחברים6ות החדשים דגמים מוכנים לבנייה ,עם שלוש אפשרויות לבחירה ביניהן
(לא בנה ביתך).
ב .החברים6ות יוכלו לבחור בין בנייה של דו משפחתי לבין בניית בית בודד ,תוך ריכוז כל
קבוצת בחירה באזור רצוף במתחמי הבנייה .שיבוץ המגרשים יעשה לפי שיקול דעת
ועדת קליטה ותכנון בשיתוף הבנים6ות.
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עמ' 8

תקציבים וביצוע
 .15הקיבוץ מסייע לבניו בנשיאה בעלות התשתיות שלהם.
הקיבוץ לוקח על עצמו את עלות התשתיות הציבוריות של בניו( 0בתחום חשמל0
מים 0ביוב 0וגז) בכדי לסייע בקליטתם (כאשר הקליטה תפתח גם לנקלטים חיצוניים,
נקלט חיצוני יישא בעלות התשתיות בעצמו) .יודגש שהשתתפות היא בתשתיות
הציבוריות של מתחם הבניה עד לגבול המגרש.
הערה :אם תיווצר בעיה של תזרים מזומנים בגין הצורך למקד מאמץ תקציבי בשימוש
ברווחים להשלמת מחויבות הקיבוץ לחבריו הוותיקים ,תיבדק האפשרות של
הסתייעות בהלוואות.
 .16גיוס משאבים לפרויקט; מהמדינה 0המועצה האזורית 0אחרים.
הנהלת הקיבוץ תפעל לאתר מקורות אפשריים.
 .17הסתייעות ולימוד מקיבוצים אחרים וייעוץ מקצועי משפטי.
 .18פרוייקטור לפרוייקט הקליטה ומתחם הבניה
 .19לוח זמנים לקידום המתווה;
המזכירות וועדת הקליטה מופקדות על הכנת כל הסעיפים הר"מ לדיון מפורט0
החלטות בקלפי וביצוע המשימות 0במהלך  2516בשאיפה שזה יהיה עד
 021.11.16ובכל מקרה לאחר ההחלטות על שיוך הנכסים.
האירועים בטווח הקרוב;
א .הצגת הנושא באסיפת חברים ביום ד'  3.1.102/ויתקיים עליו דיון ציבורי פתוח.
ההערות שיושמעו יחזרו לעיון המזכירות וועדת קליטה.
ב .אשרור המתווה בקלפי מועד מוצע; ( .23-21616102/אלא אם יועלו באסיפה השגות
מהותיות).
ג .לאחר אשרור האסיפה ,יתקיים מפגש עדכון עם הבנים6ות שנמצאים בתושבות
במשאבי שדה עם נציגי המזכירות וועדת קליטה.
ד .קיום דיונים וקבלת החלטות בחלופות השונות שמוצגות במתווה זה והכנת הצעת
החלטה מפורטת יותר על הסדר הקליטה.
ה .לקיים כינוס של כל בני המשק ,הגרים בקיבוץ ומחוץ לקיבוץ .מועד מוצע; שישי-שבת
( 11-1/636102/פורים).
בהצלחה
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עמ' 2

מהגיל הרך באהבה והפעם בסימן ט"ו בשבט,
הטבע והסביבה 6פנינה פרץ יסעור
תפילה  6לאה גולדברג
ת ַפלֵל
ְּה ְּ
ֵך ו ִ
לֹהיָּ ,בר ְּ
ַמ ֵדנִיֱ ,א ַ
ל ְּ
ָּשל,
עַל סֹוד ָּעלֶה ָּק ֵמל ,עַל נֹגַּה ְּפרִי ב ֵ
עַל ַה ֵחרּות ַהזֹאת :לִרְּאֹות ,לָּחּוש ,לִנְּשֹם,
ָּשל.
ְּהכ ֵ
ַחל ,ל ִ
ָּל ַדעַתְּ ,לי ֵ
ְּשיר ַהלֵל
שפְּתֹו ַתי ְּברָּכָּה ו ִ
ַמד ֶאת ִ
לֵ
ְּך עִם בֹ ֶקר וְּעִם לֵיל,
ְּמנ ָּ
ת ַחדֵש ז ַ
ְּה ְּ
בִ
שלְּשֹום,
ִתמֹול ִ
יֹומי ַהּיֹום כ ְּ
ִהיֶה ִ
ְּלבַל י ְּ
יֹומי ֶה ְּרגֵל.
ִהיֶה ָּעלַי ִ
ְּלבַל י ְּ

חג ט"ו בשבט הוא חג של הטבע והסביבה .עבור ילדים צעירים הסביבה הטבעית היא מקור
לפליאה ,שמחה וכבוד" .הגיל הרך הוא גיל משמעותי לפיתוח תחושות של כבוד ושמירה על
הסביבה הטבעית .פעילות בסביבה הטבעית יוצרת בסיס לתפיסה סביבתית לכל החיים,
מחזקת נטייה של הילדים לראות את עצמם חלק מהעולם הטבעי ומלמדת אותם על הקשרים
שבין בעלי חיים ,צמחים והאדם בעולם .הימצאות בטבע ופעילות בו מעוררת אצל הילד
פליאה ,רגיעה ושלוה ,היא מגרה סקרנות וחקרנות ומפתחת את האינטליגנציה .היא מאפשרת
תנועה ופעילות גופנית ,מגרה למשחק ולפעילות חברתית ...מתוך הפליאה הילדים לומדים על
נפלאות העולם על מחזור החיים של בעלי החיים וצמחים ועל החשיבות של העצים לעולם "...
(מתוך קיימות יהודית – תכנית לגיל הרך).
בגנים שוחחו על חג ט"ו בשבט ואין כמו טיולים לחוות את הטבע המתעורר ולהתבונן עליו
לעומק ,הטיול הוא נדבך חשוב בתוכנית הלימודים שלנו ,הטיול הוא חוויה לכל החושים ותורם
להתפתחות בכל התחומים  ...ולהלן טעימה קטנה מחוויות הטיול – מתוך דף קשר של שולי
הגננת של גן הדס:
" הגענו אל הבריכה שם ערכנו תצפית על הסביבה :קיבוץ משאבי שדה ,קיבוץ טללים ,חוות
בודדים ,בסיס צבאי ,וההרים שסביב .התייחסנו באופן מקיף לצומח ככלל ולעצים בפרט למדנו
על מבנה העץ :שורשים ,גזע ,ענפים ,עלים ,פרחים ופירות .הכרנו ונחשפנו לעצי פרי מאכל
ועצים עם פירות סרק ,ובטיולים אספנו :צאלונים ,אצטרובלים ,כסיית האבוב ,פרי הסיגלון
ועוד שמשמשים אותנו בגן לכלי נגינה וליצירה .קטפנו תפוזים סיניים מהם נכין ריבה .אנו
עוקבים אחר עץ השקד שמחוץ לגן ,וממתינים לפריחתו" . .
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עמ' 25

בתחומי הגן עסקו בפעילויות יצירה מגוונות כמו  -עץ משותף מכפות ידיים .ציור בעקבות
התבוננות בתמונות אומנות והדבקת פירות סרק שונים ....
במפגשים שוחחו על מהות החג .טעמו סוגים שונים של פירות יבשים ותהו בקול רם מדוע
אוכלים אותם דווקא בט"ו בשבט .סיפרו והמחיזו סיפורים .שרו תזמרו ורקדו שרים רבים
ויפים :כמו "השקדייה פורחת"" ,כך הולכים השותלים" ".קילפתי תפוז" ועוד ועוד ועוד....
וחתמו בסדר טו בשבט מופתי במהלכו שתו וברכו על ארבע כוסות "יין" כנגד ארבעת העונות,
שרו ,רקדו וקינחו בארוחת צהריים על טהרת הצומח .הביתה יצאו הילדים עמוסים בכל טוב
מעשה ידיהם להתפאר – סיכה לדש מפרי הסיגלון ,שתיל בעציץ שהכינו בחוג קרמיקה ,ריבות
מהדרים ,זיתים כבושים וספר על הטבע לטיולים....
בגנון רותם שרו וברכו את האילנות ,הכירו את השקדייה ואת פרי השקד ,סיפרו והמחיזו את
"חנן הגנן"" ,ששה בשקיק" ואת "השתיל של מור" .בסדנאות הכירו מגוון של פירות יבשים,
הכינו עץ אישי ,ראש דשא  ,צבעו עציצים והתנסו בחומרים שונים .בטיולים ביקרו עצים שונים
ועמדו על הדומה והשונה ביניהם  -גזע ,ענפים ,שורשים  ,עלים ,פירות ,גודל עובי ,צבע ,גובה....
אספו פירות מאכל ופירות סרק  :חרובים ,אצטרובלים ,צאלונים ובעזרתם בנו תזמורת של
צלילי טבע....
גם בפעוטון שרו ,הציגו ורקדו לעצים ובכל יום יפה יצאו לכבוש את הטבע ולהתפעל מנפלאותיו
טיפסו על ערמות חול ,הריחו צמחים ,קטפו פירות ,וטעמו דברים חדשים .ביצירה עסקו
בזרעים שונים וכבשו את גבולות הדף בצבעי ידיים....
ובבית התינוקות הבוגרים כבר החלו לחגוג יום הולדת שנה ולשנות את גובה זווית הראיה
מזחילה לעמידה ובימים הקרובים אפילו ייצאו על הרגלים לטיולים ולא בעגלולים.
קבלת חג ט"ו בשבט לכל הגיל הרך
ביום ראשון התכנסנו כל ילדי הגיל הרך בגן רותם ,קבלנו את חג ט"ו בשבט בשירים
ובריקודים .כל גן הכין קטע אומנותי והילדים היו מקסימים .גם הצוות לבש תחפושות של
סבא אליעזר  ,סבתא בת שבע  ,הילדה אביגיל ,כלב ,חתול ועכבר ואחת ושתיים פשטו ידיים
ומשכו בגזר ...ויצא גזר ענק לקול צחוקם של הילדים .התכבדנו בפירות יבשים ובהדרים,
שתלנו סוקולנטיים בעציצים שהילדים הכינו מבעוד מועד ולסיום יצאנו לנטיעות באזור
שמאחורי בית התינוקות .אזור שיהפוך בהמשך לבוסתן מינים של הגיל הרך .ילדי הפעוטון
נטעו אתרוג ,ילדי גנון רותם נטעו רימון וילדי גן הדס נטעו זית.
תודות רבות לבועז אילן וצוות הנוי על הייעוץ והליווי ביום הנטיעות .תודה גדולה לגאולה
סבתא של תום ומילי שהכינה לנו את כל הצמחים לשתילה בעציצים .תודה רבה לצוות
המדהים שאיתי שבלעדיהם כל זה לא היה קורה.
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עמ' 22

לכבוד ט"ו בשבט אני רוצה לברך את קהילת משאבי שדה ואת כל השותפים
שיהיה ביתכם גן פורח,
שתדעו לבלוב ופריחה,
שירבו הנטיעות,
ופירות עמלכם מתוקים וטובים
וילדיכם יהיו כשתילי זיתים סביב שולחנכם
והכוסות רוויות בבריאות ובשמחה
ונבקש שהגשם יבוא בעתו
ושלום במהרה בימינו.
אמן ואמן.
חג שמח פנינה

ימי שירה במדבר
כל שנה מתקיימים ימי שירה במדבר ,בהתחלה המועצה שלנו תמכה באירוע יפה זה .
כיום אין תמיכה של המועצה מהסיבה שהישובים לא משתתפים .ולמה הם לא משתתפים? כי
אין הסעות למתעניינים ,שהם בעיקר מהדור הבוגר שאינו נוהג  .ולכן ביקשו מהנוכחים
לתרום " כל אחד כאשר ידבנו ליבו"
עלי לציין שהייתה לי שבת מלאת חוויות בנוכחות גדולי היוצרים של עמנו  .א .ב .יהושע
שסיפר על איך נוצר לו ספר ,כמו הספר "ניצבת" שבו הוא ניסה לחקור למה יש נשים שלא
רוצות ילדים  .אך כתב את " המסע לתום האלף" שבו נעזר בהיסטוריונים ובבונה אונית .חיים
גורי שזוכר את כל שיריו בעל פה ועדיין ממשיך ביצירה והוא בן  .29פרופסור אמוץ זהבי
מומחה לבוטניקה שהראה לנו את בקיאותו של שייקספיר בצמחים המשולבים במחזותיו.
בתמונה אני בין הסופר א.ב .יהושע והמשורר חיים גורי במפגש.
נחומי הר ציון שהשמיע לנו מוזיקה שנכתבה בארצנו בעקבות
המחזות של שייקספיר  .אני יצאתי מלאת חוויות מיום השבת
הזה שהתקיים בזכות נחישותם של אילנה ומירון מהמדרשה
שלמרות הקשיים הצליחו להפיק את "ימי שירה במדבר" ויש
לעודד אותם .
טובה אבריאל
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עמ' 24

ענייני תקנון ורכב
התנהלות נהגים במקרים שונים לוקה בחסר וזה גורם לכאבי ראש לא קטנים למערכת.
יש סעיפים בתקנון שחייבים לדעת .הנה תזכורת קטנה.
במקרים של תאונה :אם יש נפגעים יש להזעיק עזרה ,מד"א  101ולמשטרה  .100אם יש נזק
לרכוש חייבים לרשום את פרטיו של הנהג השני בדף המיוחד הנמצא בתוך תא הכפפות,
[בפנקס של רישיון הרכב] ולצלם את הנזקים ומס' הרכב של  2הרכבים! יש לדווח בזמן אמת
לי או לחסאן .בבית יש ליצור קשר עם איתי שביט האחראי על
הביטוח ,בכדי להסדיר את העניין התאונה.
במקרה של פנצ'ר ,להחליף את הצמיג ולסמס לי על כך מיד אחרי
שחוזרים הביתה .אם זה קרה רחוק מהבית יש להיכנס לפנצ'רייה
ולתקן את הגלגל .אין לנסוע ללא גלגל רזרבי! בכללי ,חייבים לדווח
על כל תקלה או נזק לרכב.
בנושא קריאת שעונים ,יש לעצור בזהירות בצד ,אחרי שנדלקת נורה אדומה ולהתייעץ.
נהג חדש לא יקבל רכב גדול בשנה וחצי הראשונות.
לפי התקנון כל מי שלא חבר קיבוץ יקבל כפתור על בסיס מקום פנוי ללא סיסמה .הזמנת הרכב
תעשה במחשב של הסידור .ההזמנה היא רק לאותו היום .מי שצריך יותר ימים חייב להתייעץ
עם ורד נורי!
חיוב זמן אוויר הוא הזמן שהנהג מחזיק ברכב.
באם כפתור אבד יש להודיע על כך מיד! כך יוקפא למשך שבועיים .שמהלך זמן זה לרוב הוא
נמצא .מי שמוצא כפתור ייגש לצג המחשב לזיהוי ,ויודיע לבעל הכפתור.
כפתורים שלא בשימוש יש להחזיר אלי ,כי ניתן להדפיסם  3פעמים ,הם יקרים וחבל להזמין
חדשים .תודה
יש לבדוק את  4הגלגלים לפני כל נסיעה!!
נא לזכור לדווח בזמן אמת על כל מפגע ברכב!! תודה
בענייני לכלוך ברכבים ,אנחנו לא הכתובת ,הגיע זמן שחברים שאכפת להם יגיבו.
נסיעה טובה וחלקה לכולם
שבת שלום לולו ט.
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עמ' 23

ט"ו בשבט עבר עלינו ומן הדין להתייחס אליו בסיבוב .אמנם חג זה אינו נטוע בתנ"ך או בעת העתיקה ותחילתו במאה
ה 27-ועיקרו במצוות אכילת פירות האילן ,בעיקר פירות יבשים ,בהם התברכה ארץ ישראל .חכמי צפת שגיבשו את
המנהג לכלל טקס ,הפיצו אותו בקרב קהילות אשכנז בגולה במטרה להנחיל את אהבת הארץ ולזרז את הגאולה.
בט"ו בשבט  2825יצא המחנך והסופר ,אחד ממחדשי הספה העברית ,הרב זאב יעבץ ,עם תלמידיו מבית הספר בזיכרון
יעקב לטקס נטיעות ,ובכך קבע את הנטיעות בט"ו בשבט כפעולה חינוכית לילדי ארץ ישראל .המושבות העבריות
אימצו את המנהג ויותר מאוחר גם הקרו הקיימת ובכך הוסיפו לחג גם את מנהג הנטיעות ,בנוסף למנהג אכילת פירות
יבשים .לטובתו של החג נרתמו אנשי החינוך והרומנטיקנים בישוב ,שהוסיפו שירים ומעשיות להעלאת מעמדו של החג
בקרב העם השב לארצו.
בשנים האחרונות נוסף לט"ו בשבט גם המימד האקולוגי בו חברות וארגונים העוסקים באיכות הסביבה מנצלים יום זה
לפעולות הסברה וחינוך בנושא.
בשנת  2204הפך החג למשהו מוחשי עבורי כיוון שבשנה זו נולדתי .אימי ,שהגיעה מקבוץ יפתח שבגליל העליון,
הייתה רגילה לעצים ולצמחיה מכל עבר .במשאבי שדה (משאבים באותם ימים) היה רק עץ אחד וגם הוא היה עץ
תקוע בבטון ,בחזית צריף חדר האוכל .כדי להעשיר את הצמחייה בקבוץ הצחיח ,קראה לי אילן.
לימים גדל והתרחב הקבוץ ,עבר את "המהפכה הירוקה" ביוזמתו ובהנהגתו של יואי שהוסיף עצים וחורשות לרוב.
לאחת מחורשות אלו יש משמעות רבה עבורי.
זו החורשה ליד תחנת המים של מקורות שהיום גדר הקבוץ עוברת בה ומפרידה בין בתי הוותיקים לתחנה .כל הצועד,
מדווש או רץ סביב הקבוץ עובר לצד העצים זכר לאותה חורשה .בימים ההם ,כשתחנת מקורות עוד הייתה קטנה ,לפני
סלילת הכביש ,החורשה הייתה גדולה ונקראה "חורשת הקומזיצים" .באותם ימים מפגשים חברתיים סביב המדורה היו
מנהג נפוץ מאוד .בלי קשר למדורה אבל עם קשר לאש שבלב החורשה גם שימשה מקום לחיזורים ולרומנטיקה.
קומזיץ אחד בלתי נשכח התקיים ביום שיש  0באוקטובר  .2273שרתנו אז בסדיר ובאופן מיקרי הגיעו כמעט כל הבנים
לחופשת שבת בבית.
קומזיץ טוב צריך גם בשר על האש ולשמחתנו נתפס במלכודת ,באותו שבוע ,דורבן גדול ,כך שיכולנו לחגוג כפי
שצריך עד השעות הקטנות של הלילה.
למחרת התעוררנו בצהרים עם הקריאות השקטות ואיסוף הקרביים שבינינו שהוזעקו לחזית של מלחמת יום כיפור.
עד היום ,על אף היותי כופר גמור ,עולה בי לפעמים המחשבה שהחטא של קומזיץ ביום כיפור עם בשר טמא הוביל
למלחמת יום כיפור.
אילן
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עמ' 22

עדכון קצר מהנעשה בנושא הביטחון.
 .1אני שולח עדכונים על הנעשה בתחומי המועצה דרך הקהילנט .אירועי ביטחון ,התרעות
חריגות על מזג האוויר וכו׳ .בקרוב נכניס בעזרתה של סוניה רשימת שמירה ל.9112-
כמובן שהרשימה תלויה על לוח המודעות בחדר דואר.
 .9שכרנו את שירותי חברת מוקד מטרה על מנת לבצע בקיבוץ ״סקר״ על מצב הביטחון.
חב' מוקד מטרה עובדת עם הרבה קיבוצים ומושבים ,ומספקת ייעוץ ושרותי אבטחה.
הסקר ימשך  3-4שבועות שבמהלכו יבדקו ,ישאלו ,יבינו ויראו מה ואיך וכמה אנחנו
משקיעים בביטחון .אחרי שנקבל תוצאות ,נשמע מהם פתרונות ,נשב ונחליט איך ואם
מתקדמים .התהליך כולו יעלה  0,111ש״ח  .מי שמעוניין בעוד פרטים מוזמן לפנות אלי.
 .3שער ראשי קדמי  -שומר הלילה מסיים את המשמרת בשעה  0:11ומאותה שעה השער
פתוח .אנחנו משנים את שעת הפתיחה לשעה . 2:11
 .4חבר או תושב שלא רוצים או יכולים לשמור ביום שנקבע להם מתבקשים לדאוג להחלפה
עצמאית ולעדכן אותי  -בבקשה .מי שמעולם לא שמר ,ברוך הבא -בבקשה להתקשר אלי
לפני כן לתדריך קצר ומעניין.
 .0ישי שאול  -שיטור קהילתי  -השבוע התחלנו במפגשי היכרות קצרים עם מרכזי ענפים.
בשבועיים הקרובים ננסה להגיע לכולם .הוא מעוניין לשמוע על בעיות מיוחדות ,אירועים
חריגים ובעיקר היכרות והחלפת מידע.
 .2כיתת כוננות  -קדימה להתנדב .זה בשבילנו ולא מצריך הרבה .מי שמעוניין נא לפנות אליי
בהקדם.
עדו גולדסמן 109-0114292 -
ישי שאול 101-0161239 -
שבת שלום
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עמ' 20

עץ גויאבה מיוחד
אני ממש אוהבת גויאבות ,אבל לא כל גויאבה מתקבלת אצלי בשמחה ,יש לי דרישות ,היא
צריכה להיות די קשה וירקרקה לא צהובה ובטח שלא מהחנות ,והכי חשוב שתהיה טרייה
הישר מהעץ .במשך כל תקופת הגויאבות אני עוברת בין העצים השונים במשק ,קוטפת כמה
ואוכלת .לאחר כחודש וחצי כבר כמעט לא ניתן למצוא גויאבות .מלבד עץ אחד (שאני מכירה)
שאפילו עכשיו בט"ו בשבט עדיין יש לו גויאבות והוא נמצא ליד גן רותם .פירותיו לאט לאט
מבשילים ואני עוברת לי מידי יום או יומיים בודקת אולי כבר יש עוד אחת טובה ,קוטפת
נהנית עוד טיפה מעונת הגויאבות.
כבר מזמן הציעו לי בבית לשתול עץ גויאבה ליד הבית ,התלבטתי ,הרי יש המון עצי גויאבות
במשק ,למה לי לשתול עוד אחד ,אבל אז לפני שנה ראיתי הודעה בלוח מודעות שמגיע למשק
איש שיעשה הרכבות לעצים לפי מה שרוצים .כאן כבר ידעתי ,זה מה שאני רוצה! עץ ממש כמו
ליד גן רותם!! ואכן שתלתי עץ גויאבה ליד הבית שהרכיבו עליו ענפים מהעץ של גן רותם.
אבל ...בינתיים נראה שפרותיו אינם מבשילים כמו בעץ המבוקש אלא כמו בכל שאר העצים.
כנראה מה שגורם לעץ להבשלה האיטית זה לא הרוכב ! אלא אולי הכנה שעליה נעשתה
ההרכבה? אולי האדמה שבה הוא נמצא? בקיצור אני אמשיך ללכת לגן רותם.
נגה פרסי
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עמ' 27

ט"ו בשבט הגיע וזה סימן לתחילת סופו של החורף למרות שהשבוע האחרון ,גשום וקר (שלג
עדיין לא הגיע) עד עתה  64מ"מ .בשבת זו נצא לנטוע ואף נאכל פירות יבשים.
בגלריית הגבעה נפתחה תערוכה חדשה של ליאת גרליץ ,העובדת במפעל .הציורים מרשימים
ובעיניי מוצאים -חן .מומלץ לבקר ולהתרשם.
ביום ב' שמעו הוותיקים את הרצאתו של גלעד בן טל על קלינט איסטווד כשחקן במאי ועוד..
בערב הוקרן במועדון הסרט  -החופשה הסקוטית שלי.
ביום ג' יצאה משלחת וותיקים מהאזור (כ ,)96 -להשתתף בשמחת הכנסת במלאת  26שנים
לקיומה והעיקר  01שנה למבנה הכנסת שניבנה בתרומת משפחת רוטשילד .במשלחת היו גם
נציגים משלנו .מזג האוויר היה מאובק וקר .מה זה קר ,קור ירושלמי צורב .בכול זאת נסעו
ולא הצטערו .היו שם המוני מבקרים .החברה נהנו ועמדו מרוגשים מול הפעילות במקום
ומהמפגש עם נציגי הציבור .דרך אגב רק נציין שהחלק הגדול של חברי המשלחת היו מבית-
אבות במצפה-רמון.
העלון הופיע וחולק לחברים באיחור עקב בעיה במכונת השכפול ,בכדי שהמעוניינים יוכלו
לראות את העלון בזמן אמת  ,הוא הועלה לאתר המשק ואף נשלח לדואר האלקטרוני של
החברים והתושבים .בנוסף נפתח פורום בקהילנט בנושא העלון וכל מי שיש לו מה להגיב על
כתבות מוזמן להיכנס לעשות זאת .כמובן שבשביל זה צריך להיכנס לקהילנט וחשוב לדעת
שהתוכנה פועלת היטב רק כאשר פותחים אותה דרך דפדפן הכרום .העלון יצא בדפוס
וחולק לתאים לאחר חמישה ימים .מעתה כל עלון ישלח אליכם בנוסף למודפס ,למי שלא
קיבל אותו ,אנא עדכנו את יפה בכדי שתהיו ברשימה של התושבים והחברים בקהילנט.
ביום ד' היה מפגש של הוותיקים עם מוני מרכז המשק לאחר מכן אסיפת חברים ראשונה עם
מזכירת הפנים החדשה עם הרבה תקוות להמשך .נבחרו מרכזי ועדות  -רונית בן טל לועדת
תרבות ,רותם כהן לועדת החברים ,וחיימה גולדסמן לועדת ביקורת-בהצלחה לכולם.
בערב יום א' הייתה אסיפה גדולה עם עו"ד דגן יראל מהתק"ם שהציג את האפשרויות השונות
לרכישת אדמות הקיבוץ ממינהל מקרקעי ישראל.
ט"ו בשבט שמח ושבת שלום לכל בית משאבי שדה

