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 קובי אוז/פקק תנועה של ניסים 

 

 הנס תקוע בפקק תנועה של ניסים 
 ואנחנו רק נסים ומנסים 

 בואו נעצור בצד אחד אחד 
 נהיה פתאום אחים 

 
 אנחנו לא לבד זה נחמד 

 ביחד ממשיכים 
 הנס תקוע בפקק תנועה של ניסים 

 ן כיסים לאביון ולחולה כבר אי
 גם אם כוחנו תש 

 נביט ברש ונדבות נשים 
 גם אם האות חלש 

 לא נאמר נואש ניתן במעשים 
 אלוהים מי כמוך באילמים 

 וגם אנחנו כבר שכחנו איך מתפללים 
 

 יְֵהא ְשָלָמא ַרָבא ִמן ְשַמיָא וְֵרוַח וְַהָצָלה 
 ָרה יְֵהא ַחיִים וְָשָבע וְֵשיָזָבא ּוְסִליָחה וְַכפָ 

 
 הנס תקוע בפקק תנועה של ניסים 
 וגם המוות לא חדל להטיל מיסים 

 קו קו כולם כבר פה בהר נבו 
 חוזים למרחוק 

 קו קו כולנו נבוא בוא נבוא 
 מעז ייצא מתוק 

 אלוהים מי כמוך באילמים 
 וגם אנחנו כבר שכחנו איך מתפללים  

 ָלה יְֵהא ְשָלָמא ַרָבא ִמן ְשַמיָא וְֵרוַח וְַהצָ 
 יְֵהא ַחיִים וְָשָבע וְֵשיָזָבא ּוְרפּוָאה 

 ּוְסִליָחה וְַכָפָרה וִישּוָעה וְנֶָחָמה ּוְגֻאָלה
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http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=856&lang=1
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 מה בעלון:

 הצבעה בקלפינושאים ל

   1 גרסה –הצעה למתווה הקליטה 

 בקרן מילואים שיעמדו להצבעה בקלפי  שינוייםה

 מהנעשה בקליטה/ אלי אלישע

 / עדי בבאיהלאומיבנות השרות 

אילן ויאוילראיון של / לפעמים שינוי זה טוב  

 / אלי אלישע2016טיול 

 תודה ובקשה/ רונית בן טל

 בטיחות תעבורה בחצר הקיבוץ/ לולו טלמור

 בסבוב/ אילן בן טל

 מהנעשה בישובנו/ משולם סיקרון ונגה פרסי

                                                                

השיר "אני  הקודם בעמוד השער הופיעהבהרה: בעלון 

 אוהבת ברושים" השיר נכתב על ידי טובלה אבריאל 
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  מהחברים ! 75%ההצבעה מחייבת 
 

 אישור מתווה הקליטה 
הקליטה היא יעד מרכזי ביותר שלנו!       

גדולה בקלפי תעביר מסר חשוב לבנים! תמיכה  
 

 מצביעים! %75נדרשים  –קרן מילואים  
 אישור שינוי תקנון קרן מילואים 
 עו"ד גילת –בחירת יו"ר לקרן מילואים  

 בחירת נאמנים לקרן מילואים; 
 (3ירון זריז, בוריס גוזנברג, יעקב ענבר, יובל בן חיים )בוחרים              

   ********** 

 :יום נוסףהצבעה תתקיים ה  %75-להגיע לכדי 
 16/2/2016-15-14-13   -שבת, ראשון, שני, שלישי 

 בספריה 18:00עד  17:00משעה   – שבת
 

 08:30עד  07:00בוקר משעה  -ראשון

 13:30עד  11:30צהריים משעה                  
 

 08:30עד  07:00בוקר משעה   - שני  

 13:30עד  11:30 צהריים משעה               
 

 08:30עד  07:00בוקר משעה  - שלישי

 13:30עד  11:30צהריים משעה                
 
 נא לדאוג למיופה כוח! –מי שנבצר ממנו להצביע 

 ב ה צ ל ח ה!!
 



 4עמ'                                                    2016פברואר   12 ,ותשע"ג' אדר    ,5121 מס' מבין משאבים

 

 

 

   1 גרסה –הצעה למתווה הקליטה 

 201616/2-15-14-13/-להצבעה בקלפי ב

 
3.2.2016-והערות מאסיפת חברים בעל בסיס החלטות מזכירות המסמך הוכן   

  

 כללי
 החזון; צמיחה דמוגרפית והעצמה חברתית כלכלית של הקיבוץ.  .1

השאיפה היא ליצור מצב של תרומה ומעורבות חברתית כלכלית של הבנים/ות יחד עם  

 חברי הקיבוץ הוותיק, שיביא לתנופה ופיתוח לקהילה ולמשק כאחד.

 

לתת בתהליך הקליטה מענה ולייצר "מצב מנצח" לצרכי   היעד;  שילוב דורות; .2

 שני הדורות. 

לפי   ,שימוש ברווחים להבטחת עתיד חברי הקיבוץ-לקיבוץ הוותיק; יישום היעדים .א

, ₪5,500מטרה של  תפנסיי: יישום ההחלטות על החלטות הקיבוץ הוותיק, לרבות

 השונים.צמצום פערי הדיור, קרן חיים, וקרן מילואים לביטוחים 

 לבנים/ות; ליצור מסלול שיאפשר בניית בית ודרך בחברה איכותית וערכית. .ב

 

כאשר יהיו   -במקביל  קהל היעד; המטרה הראשונה היא קליטת בני/ות הקיבוץ. .3

 מגרשים פנויים, הם ייועדו לקליטה חיצונית.

 

 קצב הקליטה .4

 חלופות: 2ישנן  3בכפוף לסעיף 

 ובעיקר בני/בנות קיבוץ בשלב הראשון.חלופה א: לקלוט באופן מתון 

)קליטת כל  מגרשים 45 –כל מתחם א' בבת אחת  חלופה ב: לשאוף לאכלס את

 הבנים/ות שיהיו מעוניינים ומסוגלים לעמוד בעיתוי והשלמה ע"י נקלטים מבחוץ(.
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 מתווה הקליטה ממבט חברי הקיבוץ הותיק

הזדמנות להגשמת יעד מוסכם על מרבית החברים ולהתלכדות חברתית סביב  .5

 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.

 

ההחלטות על שיוך המגרשים והבתים והנכסים בלוח הזמנים בין קבלת  סנכרון .6

 בקיבוץ לבין עיתוי הקבלה לחברות של הבנים/ות.היצרניים 

לשאוף להשלים הן את קבלת ההחלטות על שיוך המגרשים והבתים  ושיוך הנכסים  .א

. )המועד 20.11.2016-בוהן את ההחלטות בנושא הקליטה עד חג הקיבוץ היצרניים 

שעיתוי הקבלה של הבנים/ות   יצויןתלוי גם באישור רמ"י לסוג שיוך המגרשים(. 

לסטאטוס החבר החדש, יהיה לאחר הצבעת הקיבוץ על סוגי שיוך המגרשים, הבתים 

 כמובן שהדיונים וההכרעות יעשו באופן מושכל ושקול. .היצרניים הנכסיםו

שבנושאי שיוך חותמים עליו, סעיף הקובע  להסדיר בהסכם הקליטה שהבנים/ות .ב

הנכסים, אורחות החיים ונושאים כלכליים, שמורה זכות ההצבעה רק לחברי הקיבוץ 

 הוותיק. 

הליך הקליטה של בנים בסטאטוס של חבר חדש יידרש שינוי  םיישומסתמן שלמען  .ג

סיווג פורמלי של הקיבוץ אצל רשם האגודות השיתופיות מבלי שהדבר יחייב שינוי 

 .םהוותיקיבאורחות החיים בפועל של חברים 

 .אופן הקצאת הזכות למגרשים לבנים/ות בגין ההורים בקיבוץ הוותיק .7

מוצע לשמור אופציה לזכות למגרש לכל חבר/ה קיבוץ שהינו הורה עבור בן או בת  .א

 שיבחר להתקבל לחברות בקיבוץ. לצורך זה אלמנ/ה זכאים לשמירת זכויות 

לשני ילדים. )בהמשך יש לבדוק את היקף הזכות לגבי חד הוריות, לגבי שמירת 

  (.רווק/הולגבי חבר/ה  ,הזכות עבור נכדים/ות במקום הבנים

 מגרשים(. 175-)ע"פ נתונים שעדי בבאי הכינה, הצפי לשמירת זכאות למגרשים הוא כ

לערוך תחזית דמוגרפית שתאמוד האם יהיה צורך בדיון על הגבלת מספר הבנים  .ב

 הנקלטים מעבר לשניים במשפחה. 
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 קבלה לחברות

 . סטטוס החברות; חבר חדש .8

 בחירה בחיי הקיבוץ ובחברות פעילה בקיבוץ .א

תוכנית הקליטה לחבר חדש מגלמת את הרצון ההדדי של הבנים והקיבוץ להרחבה 

על החברים/ות  ושגשוג של הקהילה הקיבוצית וליצירת מרקם חיים משותפים.

 חדש לחיות בקיבוץ. במעמד

ובניית  , אחריות לאיתור מקום הפרנסהקיום כלכלי עצמאי של חבר חדש:המשמעות  .ב

 האפשריות ליישום;. החלופות הבית באופן אישי

מסוימת, לפי תקנות האגודות ם עזרה הדדית עחבר חדש בשכר דיפרנציאלי  .1

 .2005 -השיתופיות )ערבות הדדית בקיבוץ מתחדש(, התשס"ו 

 . "עצמאות כלכלית"חבר חדש ב .2

 בחר המועדפת מהן. ילאחר לימוד המשמעות של שתי החלופות, ת     

יהיה בתוקפו בכל אחת ים לגבי החברים החדשסטאטוס החברות הר"מ 

אורח חיים ב בין אם נמשיך ,מהחלופות של אורחות החיים של החברים הוותיקים

)אם  אורח חיים מתחדש.ובין אם נחליט בעתיד על שינוי לשל קיבוץ שיתופי 

נושא יבחן י ,קיבוץ מתחדששינוי אורחות חייו לעל בעתיד יחליט הוותיק הקיבוץ 

 הקיבוץ לבין החברים החדשים(.איחוד סטאטוסים בין חברי 

 

 מדיניות הקבלה לחברות .9

ובני זוגם   בית משאבי שדה מעוניין בקליטת כל בניו/בנותיוהגישה שמסתמנת;   

)הקבלה לחברות היא של היחידה המשפחתית כולה: דהיינו  .ללא מבחני קבלה

 . בן/בת הזוג במשפחה לא יהיה תושב(

 הבנים/ות לחברות, יעשו המהלכים הבאים:באימוץ מדיניות הקבלה הכוללת של  

תתקבל הצהרה מכל משפחה/יחיד נקלטים לגבי עמידתם בקריטריונים הכלליים  .א

 המקובלים לחברות בקיבוץ ואורחות חייו.

נקלטים/ות שיבחרו לבנות בית חדש, ימציאו היתכנות כלכלית ליכולת עמידתם  .ב

  .הכספית במטלה זו

אחרים, השהות  , במצב של עבר פלילי או חריגיםבמקרה של בנים תלויים או להבדיל .ג

בכפוף להתקשרות במשאבי שדה תאושר כתושבים, בגין ההורים, ולא חברים )

 קיצון לא לאשר אף תושבות(.  לשיקול; האם במקרימתאימה בהסכם. 
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המגמה היא שהליך הקליטה לחברות יהיה לאחר שהות של כשנה של הנקלטים/ות.  .ד

ור בדירות מעבר לפני תחילת בניית הבית תקוצר התקופה. עם זאת כאשר יהיה מחס

  )ייבדק בהמשך מעמד הבנים בתקופת השהות לפני הקבלה לחברות בקיבוץ(.

 

 גיל הקבלה לחברות. .10

, עם גמר מסלול הסדר בנים. המעוניינים להיקלט 28מסלול הקליטה מתחיל בגיל  .א

על ההטבות  וויוותר למסלול קליטה בגיל צעיר יותר, יעברו ממסלול הסדר בנים

 הניתנות בהסדר.

 בנים. שנה מגמר מסלול הסדר 20ההסדר מיועד לבנים/ות שטרם חלפו  .ב

 

 הסכם/חוזה הקבלה לחברות  .11

 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   

 סוג הבית והמגרש .12

 הקיבוץ יאפשר לבנים בחירה בין שתי חלופות של בתים ומגרשים;         

 במתחם א' –חלופת מגרש ובנייה במימון עצמי  .א

 חלופת בית קיים; רכישתו מהקיבוץ ושיפוץ/הרחבה במימון אישי.  .ב

 י הדירות/מגרשים לחלופה ב'(.אצבי אלמוג יכין את מצ)

עלות המגרש במתחם חדש תקבע ע"פ סוג שיוך המגרשים שהקיבוץ יחליט עליו וע"פ 

בקיבוץ או ת ר"מי. עלות המגרש והבית בבית קיים תקבע ע"י גורם מקצועי החלטות 

 .והחלטות רמ"י שמאי

בשתי החלופות הנקלטים/ות המעוניינים אחראים להשגת משכנתא לבניה שלהם. 

 הקיבוץ יסייע, ככל שיוכל בהשגת תנאים מסייעים עם הבנקים.

  



 8עמ'                                                    2016פברואר   12 ,ותשע"ג' אדר    ,5121 מס' מבין משאבים

 

 השטח הפיזי לבנייה .13

 על פי תוכנית המיתאר/תב"ע.  –השטח לצמיחה דמוגרפית 

)עם אופציה להגדלת מכסת  מגרשים/יח' דיור.  452סה"כ עומדים לרשות הקיבוץ 

מגרשים ויח' דיור  300-מגרשים ובתים קיימים ו 152המגרשים בהמשך(. מזה 

 חדשים בתב"ע  לקליטה וצמיחה דמוגרפית. )בנוסף הקיבוץ זכאי 

 כאלה(. 128מ"ר, ללא מנין בתב"ע. כיום יש  55-דירות הקטנות מ 100-ל

 45)משפחות/יחידים במתחם  א'  45שרית קליטה של , אפכאמור, בשלב הראשון

  מגרשים(. השטח נמצא באזור הלול הישן.

 מ"ר. 500-400גודל המגרש שיעמוד לרשות כל משפחה/יחיד הוא בן 

מוני   -אישור התב"ע בוועדה המחוזית  .2 ,ועדת תכנון, דוד מנדל-סיום עדכון תוכנית המתאר .1 יש לבצע;)

 (.וכן פינוי הסטודיו לאומנות והאורווה: שי זינדרמן –פינוי הלול  .3  מור יוסף ושירה

  תכנון הבתים .14

 ,יוצגו לחברים/ות החדשים דגמים מוכנים לבנייה, עם שלוש אפשרויות לבחירה ביניהן .א

 בתכנוןישותפו  הבנים(. "בנה ביתך")לא מהיבטים של גודל הדירה ועיצוב הפנים 

 .לבחירתםשיהיו  םמיהדג

יוכלו לבחור בין בנייה של דו משפחתי לבין בניית בית בודד, תוך ריכוז כל  החברים/ות .ב

קבוצת בחירה באזור רצוף במתחמי הבנייה. שיבוץ המגרשים יעשה לפי שיקול דעת 

 ועדת קליטה ותכנון בשיתוף הבנים/ות.

 תקציבים 
 .הקיבוץ מסייע לבניו בנשיאה בעלות התשתיות שלהם .15

בניו, )בתחום חשמל,  לשהקיבוץ לוקח על עצמו את עלות התשתיות הציבוריות      

כאשר הקליטה תפתח גם לנקלטים חיצוניים, כדי לסייע בקליטתם )במים, ביוב, וגז( 

בעלות התשתיות בעצמו(. יודגש שהשתתפות היא בתשתיות  איישנקלט חיצוני 

 הציבוריות של מתחם הבניה עד לגבול המגרש. 

מאמץ תקציבי בשימוש הערה: אם תיווצר בעיה של תזרים מזומנים בגין הצורך למקד  

 האפשרות של קתיבדבריו הוותיקים, ברווחים להשלמת מחויבות הקיבוץ לח

 הסתייעות בהלוואות.

 ; מהמדינה, המועצה האזורית, אחרים. גיוס משאבים לפרויקט .16

 הנהלת הקיבוץ תפעל לאתר מקורות אפשריים. 
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 ביצועל םמהלכי

 הכנת מערכת החינוך לקליטה.  .17

תערך בדיקה של ההכנות הנדרשות בתחום החינוך מבחינת מבנים וצוותי עבודה  

 )באחריות ועדת חינוך(.

 .   הסתייעות ולימוד מקיבוצים אחרים וייעוץ מקצועי משפטי .18

 פרוייקטור לפרוייקט הקליטה ומתחם הבניה .19

 לוח זמנים לקידום המתווה;   .20

המזכירות וועדת הקליטה מופקדות על הכנת כל הסעיפים הר"מ לדיון מפורט,              

בשאיפה שזה יהיה עד  2016החלטות בקלפי וביצוע המשימות, במהלך 

 , ובכל מקרה לאחר ההחלטות על שיוך הנכסים.21.11.16

  ווח הקרוב;טהאירועים ב

  .13-14-15-16/2/2016 -באשרור המתווה בקלפי  .א

, יתקיים מפגש עדכון עם הבנים/ות שנמצאים בתושבות ההצבעה בקלפילאחר  .ב

 וועדת קליטה. במשאבי שדה עם נציגי המזכירות 

הכנת הצעת קיום דיונים וקבלת החלטות בחלופות השונות שמוצגות במתווה זה ו .ג

 .על הסדר הקליטהמפורטת יותר החלטה 

בת ש-יץ לקיבוץ. מועד מוצע; שישלקיים כינוס של כל בני המשק, הגרים בקיבוץ ומחו .ד

 )פורים(. 25-26/3/2016

לקראת במשאבי שדה עתה  חיותריכוז הפניות של הבנים/ות המעוניינים לבוא ל .ה

 עד פסח )סוף אפריל השנה(. רצוי ליידע  –כחברים חדשים קבלתם 

. ביקוש גדול יותר 2016בנים/ות בקיץ  מגורידירות ל 10)הערה: כרגע יש צפי של 

 יצריך הערכות נוספת(. -לדירות מעבר 
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 ; קריאה להגיע להצבעה בקלפי על קרן מילואים

 מהחברים! 75%צריך 
 13-14-15-16/2/2016ההצבעה מתקיימת השבוע, בימים שבת עד שלישי 

 שיעמדו להצבעה בקלפי בקרן מילואים הנושאים 

 ההצבעה לשינוי כמקשה אחת. ראו בהמשך את הסעיפים לשינוי.  - הקרןשינוי תקנון  .1

. הקדנציה הנוכחית עו"ד דוד גילתהמלצת נאמני הקרן   - בחירת יו"ר לקרן המילואים .2

של עו"ד דוד גילת כיו"ר הקרן הסתיימה וצריך לבחור יו"ר. לדעת נאמני הקרן התפקוד 

ולשביעות רצוננו לכן אנחנו ממליצים לבחור בו של עו"ד דוד גילת כיו"ר הקרן היה טוב 

ליו"ר לכהונה נוספת. בהצבעה בקלפי, לפי תקנון קרן המילואים דרוש רוב של מעל 

 כדי להיבחר. 50%

הקדנציה של נאמני הקרן הסתיימה, לכן צריך לבחור  - בחירת נאמנים לקרן המילואים .3

ס גוזנברג שמבקשים לבחור ירון זריז ובוריאמנים לקרן המילואים. המועמדים: נ 3

בהם לכהונה נוספת, יעקב ענבר ויובל בן חיים שמבקשים לבחור בהם להיות נאמני קרן 

 המועמדים. הבחירה בקלפי. 4נאמנים מתוך  3המילואים. צריך לבחור 

 2016דף הסבר לתיקון תקנון קרן מילואים, ינואר 

הסיעודי של חברי הקיבוץ  :  הוספת מטרה של צבירת כסף לצורך הבטחת עתידם2סעיף 

 והוספת מטרה לצורך הבטחת עתידם של בנים התלויים בחבר

לצורך יישום החלטות הקיבוץ בכל הקשור לצבירת כספים לטובת עמידה  .1

בהתחייבויות הקיבוץ כלפי חברי הקיבוץ הסיעודיים, ישנה חובה לרשום זאת 

 מפורשות בסעיף מטרות קרן המילואים.

"צרכי סיעוד", איננה ברורה די הצורך, ולכן  -עד היום  המטרה שהייתה רשומה .2

מבקשת הקרן לעדכן ולבאר מטרה זו לצבירת הכספים לטובת התחייבויות הקיבוץ 

 כלפי החברים הסיעודיים.

בנוסף, התווספה מטרה נוספת לקרן המילואים, היא צבירת מקורות כספיים  .3

 להבטחת עתיד התלויים בחבר.

 צהרתית למחויבות הקיבוץ.  תוספת ה1ד.  4סעיף 

ד. קובעים כי העמיתים מחויבים להודיע לקרנות הפנסיה ולקרנות  4 –. ג. ו 4סעיפים  .1

ההשתלמות והגמל, הרשומות על שמם, כי  כספי קרנות אלה )לכשיהיה העמית זכאי 

לכך( יופקדו בחשבון קרן המילואים. עם זאת לא נקבע, כי גם על הקיבוץ החובה 

 יגיעו לידיו. להעביר כספים אלה לחשבון קרן המילואים במקרה ואיזה מהם 
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תיקון זה מטיל על הקיבוץ את החובה כי אם איזה חלק מכספי הקרנות הפנסיוניות,  .2

 קרנות ההשתלמות וקרנות הגמל יגיעו לידיו, הוא יעבירם לחשבון קרן המילואים.

 : הסדרת התנאים לשחרור כסף לצרכי בטחון סיעודי5סעיף 

חברים הסיעודיים, נקבעו בהמשך ליישום ההחלטות בקשר צבירת כספים לטובת ה .1

ס"ק ד' התנאים החלים על הפקדת כספים ושחרורם הכספים לצורך מטרה  5בסעיף 

 ד'(.  -זו )ובהתאם לכך תוקנו סעיפים קטנים ג' ו

יובהר כי כל ההחלטות העקרוניות בקשר לזכאות החברים, הגדרת החבר כסיעודי,  .2

ץ בלבד, וקרן המילואים לא סכומי ההפקדה ואופן שחרור הכספים יבוצעו ע"י הקיבו

תהווה צד לקבלת החלטות בנושא. הקרן תהיה אך ורק הגורם המוציא לפועל בהתאם 

 להנחיית הקיבוץ.

הקרן לא תשחרר כספים למטרה זו אלא אם כן הופקדו בחשבון הקרן ע"י הקיבוץ  .3

כספים ייעודיים לצורך תשלום צורכי החברים הסיעודיים. עד אז, הקיבוץ נושא 

 יות מלאה לתקצוב הביטחון הסיעודי של החברים.באחרא

בנוסף לאמור לעיל, בהמשך ליישום ההחלטות בקשר צבירת מקורות כספיים  .4

ס"ק ה' התנאים החלים על  5להבטחת עתידם של תלויים בחבר, נקבעו בסעיף 

 הפקדת כספים ושחרורם הכספים לצורך מטרה זו. 

בר, הגדרתם כתלויים בחבר, וכן ההחלטות העקרוניות בקשר לזכאות התלויים בח .5

סכומי ההפקדה ואופן שחרור הכספים יבוצעו על ידי הקיבוץ בלבד, וקרן המילואים 

לא תהווה צד לקבלת החלטות בנושא. הקרן תהיה אך ורק הגורם המוציא לפועל 

 בהתאם להנחיית הקיבוץ.

 מיתים; . ג.: הסדרה מחדש של מספר הימים מראש שצריך להודיע על אספת ע6סעיף 

 ימים. 3-ימים ל 7-הורדה מ

טרם השינוי קובע סעיף זה כי הזמנה לאסיפת העמיתים של קרן המילואים תימסר  .1

לכל העמיתים, לא יאוחר משבעה ימים טרם כינוס האסיפה, על ידי הנחת ההזמנה 

כמו כן קובע בתיבות הדואר בקיבוץ ותליית הודעה במקום בלוח המועדות בקיבוץ. 

ההזמנה לאסיפת העמיתים תהיה בכתב, ותציין את המקום בו תתקיים סעיף זה כי 

 האסיפה, מועדה ואת סדר היום ופירוט הנושאים העומדים לדיון.

תיקון זה קובע כי ההמצאה של ההזמנה לאסיפת העמיתים של קרן המילואים  .2

תישאר זהה, אך קרן המילואים תוכל להמציאה שלושה ימים לפני כינוס האסיפה, 

 במקום שבעה כפי שקובע התקנון הנוכחי.זאת 
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: שינוי הרוב הדרוש לשינוי תקנון הקרן, השואה לתנאי שינוי תקנון לפי תקנות 11סעיף 

 של הרוב הדרוש. %66-ל %75-קרן מילואים; הורדה  מ -האגודה השיתופית 

טרם השינוי, קובע הסעיף כי לצורך תיקון הוראות תקנון קרן המילואים, נדרש  .3

אישור האסיפה הכללית לפי הוראות תקנון הקיבוץ וכן אישור נוסף, של אסיפת 

 מהעמיתים.  75%העמיתים, ברוב של 

)ב( לתקנות האגודות 6בהתאם לתיקון המבוקש, ובהתאם להוראות תקנה  .4

, בכל מקרה של שינוי תקנון תידרש 2005 -תשס"ה השיתופיות )קרן מילואים(,

 הצבעה אחת של האסיפה הכללית, ברוב הדרוש לתיקון תקנון הקיבוץ.

יובהר כי התיקון מוסיף לקבוע )בהתאם לנוסח הקיים, נכון להיום(, כי ככל שהשינוי  .5

המבוקש יהיה בעניין פעילות מסוימת, יידרש גם  אישורם של רוב בעלי הזכויות 

 פעילות. באותה

 

 בטיחות תעבורה בחצר הקיבוץ

תכנון הצמתות  נוסעים עליהם במהירות מטורפת. מצב הבטיחות בכבישי החצר אצלנו בכי רע.

 ,שם בשבוע שעבר סיבוב המסוכן של האסם,הכניסות למשק והשלא לדבר על  לוקה בחסר,

  total lossרזו כתוצאה מכך שתי המכוניות הוכ שוב נגרמה תאונה בין שני נהגים ממהרים!

תאונה דומה ובאותו מקום התרחשה לפני כמה שנים כך  ובמזל הנהגים יצאו ללא פגע!

   לדעתי חייבים "להוריד" אותה כמה שיותר מהר!! שהכתובת הייתה על הקיר.

 למה צריך לחכות עד שנהגים יפגעו?

איפה שנגרמות  לדעתי חייבים קודם להסדיר את הפגע יש בתוכנית לסדר כיכר בכניסה למשק,

בינתיים צריך לסדר שילוט בכביש כניסה למשק שיוריד את  זה הגיון מתבקש. תאונות,

כי יש שעות שהכביש מאוד עמוס  ש בתוך הישוב כמו בכול העולם,"קמ 25-המהירות עד ל

 ברכבים ואוטובוסים .

 הן נגרמות!! נא לזכור שתאונות לא קורות,

 בתקווה שסוף סוף יתקנו את הפגעים,

 שבת שלום    לולו ט.

 

 מחפשים משכפל לעלון!!

  ,לאחרונה הביע סטריקו את רצונו לפרוש מהעלון

 .ילנה דיומיןלפנות להמעוניין להחליפו מוזמן 
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 מהנעשה בקליטה.

 ראשית ברצוני לברך את ענת מאור המזכירה/מנהלת קהילה החדשה ולאחל לה הצלחה.

והתובעני כמנהלת קהילה ומזכירת הישוב, היא עם כניסתה של ענת לנעלי התפקיד הגדול 

שיענה גם  ,המזכירות והקיבוץ מעצבים שביל זהב יבה את נושא הקליטה כראשון במעלה.הצ

 .על צרכי חברי הקיבוץ הוותיק וגם על יצירת אפשרות להתחיל לממש בפועל את קליטת הבנים

 מהבוץ.את העגלה  דליק אור של תקווה שהפעם נצליח להוציאמצעד זה 

 בחודש האחרון מתקיימת פעילות קדחתנית וענפה בכל המישורים הקשורים  לכך:

 בעלונים האחרונים דווח על המתווה לקידום הקליטה הכולל: .1

 חזון , יעדים, קהל יעד, לו"ז, סטטוס קבלה לחברות , תכנון ובניה ועוד.

ו, והשבוע לאחר הדיון באסיפת החברים, הוכנסו התיקונים החשובים שחברים/העל

מתווה הקליטה  עומד להחלטה עקרונית בהצבעה בקלפי. ועדת קליטה פונה לחברים 

 לקחת חלק בהצבעה חשובה זו ולתת בכך תמיכה לוועדה וברכת דרך לבנים!

 

 :מדווחים החברים על ההתקדמות בנושא הקרקעות -מזכירות ובאסיפות  .2

ישראל( בנוגע לקרקעות הקיבוץ לאחרונה התקבלה החלטה חשובה ברמ"י )רשות מקרקעי 

ואנו חייבים לקבל החלטה בין שתי החלופות המוצעות; חלופת האגודה השיתופית או חלופת 

השיוך הקנייני. לשם כך הוקם צוות הלומד את החלופות והן יובאו לאסיפה  להחלטה. עם 

ור הלול קבלת החלטת הקיבוץ ואישור התב"ע של הקיבוץ במחוזי נתחיל בבניית הבתים, באז

 הישן.

 

 הצבעה על המתווה = חשובה לי הקליטה = חשוב לי הקיבוץ
 

 היכונו לכנס קליטה

 )בתקווה שהמתווה יאושר השבוע בקלפי(.

נקיים כנס קליטה במשאבי שדה, לכל הבנים שגרים למרץ ,שושן פורים,  25-26-בתאריך ה 

מעבר לו, מוזמנים מאוד לבוא שנה  20כל הבנים שנמצאים בהסדר בנים ו בקיבוץ ומחוצה לו. 

לכנס. בכנס יינתנו הסברים על מתווה הקליטה, ותתבצע הרשמה ראשונית, לכל המעוניינים 

 בקליטה בקיבוץ.

 הנכם מוזמנים להפיץ זאת לכל המעוניינים .

כל המעוניין לקבל הסברים על המהלכים, מוזמן לפנות אלי או לחברי וועדה אחרים,  ללא 

 כן אתכם בהתפתחויות בהמשך.נמשיך לעד היסוס.

 בברכת שבת שלום                       

 רכז ועדת קליטה –אלי  אלישע                                                                                  
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 בנות השרות הלאומי

ובנות אשר  עמי", אחת ממטרותיו הוא להפעיל בנים-בארץ קיים ארגון קהילתי בשם "בת

מסיבות שונות אינם נותנים שרות צבאי. הוא מגייס אותם להתנדב בפרויקטים שונים. 

 ההתנדבות היא בקהילה בכל התחומים: 

בחינוך, בטיפול בבעלי חיים, ליווי חברתי, עבודה סעודית בבתי חולים, בבתי חולים 

דרת פני זקן, שבו ה -גריאטריים, בשרות הביטחון, בבתי המשפט, ובפרוייקט "והדרת", 

 לוקחים חלק בביקור אנשים מבוגרים בבתיהם ועוד...

נגב" נוכחו לדעת שבמהלך השנים האחרונות חלו שינוים רבים -במועצה אזורית שלנו "רמת

קבוצים, מושבים, התיישבות יחידים,  –בצרכי האוכלוסייה בשל צורות שונות של התיישבות 

עמי" -לארגון "בתו לאחר בדיקה ומיפוי הצרכים  פנישובים קהילתיים וישובים דתיים. 

ובעזרת ומימון של מחלקת הרווחה בניצוחו של אייל מוריוסף, אחראי על אגף הנוער, גייסו 

עשר בנות דתיות והקימו גרעין, )כמו גרעין נח"ל( חמש בנות קבלו דירה ב"מרחב עם" ואשת 

דירה ב"רתמים" ואשת קשר  הקשר והמלווה שלהן היא יפעת. חמש בנות נוספות קבלו

 והמלווה שלהן היא דקלה.

עם", אחת באורווה של קיבוץ -חלוקת התנדבות הבנות היא : שתיים בהדרכת נוער ב"מרחב

רביבים, אחת עוזרת בגן ברתמים,  אחת ב"מרכז הצעירים" בקבוץ טללים, ו שלוש  בנות 

ת בחדרי החברים הותיקים רוחונכות ילדים בבית הספר, שתי בנות משתתפות ב"הדרת" ומבק

 משאבי שדה. בקבוץ רביבים וקבוץ 

 - סיפורן של הבנות שמשתתפות ב"הדרת" זהו

   יש ליד אריאל. עד סוף כתה ח' למדתדתי "רחלים" ביו"הגדלתי בישוב "–אביטל מספרת 

-תיכון לבנות דתיות בישוב הקרוב אלנו 'מעלה –'שילה' ומכיתה ט' עברתי ללמוד באולפנה  -ב

לבונה'. בכתה י"ב הגיעו אלינו רכזות שרות לאומי וסיפרו לנו על הפרויקטים השונים. מתוך 

מגוון האפשרויות בחרתי להשתתף בתוכנית "והדרת" בתוכנית זו הייתי אמורה לצלם ולתעד 

צפה רמון. בשלב מסוים הפרויקט בוטל ונשלחתי להתנדב ברביבים ובמשאבי את הקשישים במ

 ."שדה

במקור אני מאופקים אחת מעשרה ילדים ממשפחה דתית. לאחר לימודי " –שיראל מספרת 

העממי עברתי לרמת הגולן שם למדתי בפנימייה במגמת אומנות. אני אוהבת את הטבע, את 

 . "מרחבי המדבר -כתיבה, והכי חשוב לי מכל  מרחבים, אוהבת לטייל, אוהבת מוסיקה,

אביטל ושיראל מאוד מרוצות. לדעתן החוויה במפגש היא לשני הצדדים והן מרגישות שהן 

 מרוויחות אפילו יותר. הקבוץ הוא מקום טוב ויש בו אנשים טובים.

נות, רצי -כאחת שזוכה לביקור של שיראל, אני יכולה לציין שהמפגש מעניין מלא חוויות של 

 צחוקים, מלאכת יד, ובקיצור כיף לנו ביחד.

 מחלקת הרווחה. ללמועצה ו,לאנשי הקשר ,תודה לכל יוזמי הרעיון, הפועלים ודוחפים 

 עדי בבאי                                                                                                        
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 2016טיול 

 שלום לכולם.
הטיול השנה יערך בירושלים , עדיין אין את כל  כמנהג השנים שעברו גם השנה נצא לסופ"ש.

 המסלול והתוכנית עדיין לא סגורה לפרטי פרטים.

 למאי.  19-21-נצא בתאריך ה

 כנסת ישראל, בית המשפט העליון ו... –ביום הראשון מתוכנן סיורים באושיות השלטון 

 יש בריכה מחוממת מקורה, חדר כושר גדול, וסאונה. . במלון YMCAנלון במלון ימקא 

נצא לסיורים בעיר המערבית  ולפי המצב הביטחוני נחליט אם יהיו סיורים בעיר העתיקה לעת 

לציין שירושלים לא עתה לא מתוכנן. פנו אלי חברים עם חששות לצאת  ולטייל בירושלים, עלי 

  .נסגרה והיא שוקקת תיירים

 הטיול בכוחות עצמנו ,לעומת השנים שעברו בהם הכל נעשה ע"י סוכן.השנה  נבצע את 

 לכן אנו מחויבים לאשר את הזמנת החדרים ואפילו לשלם מקדמה כבר עתה.

לתאים חולקו פתקי הרשמה , אבקש מכל אחד המעוניין להצטרף , להירשם בהקדם עד יום 

 פרטים מלאים בהמשך. . 10/2 י רביע

 בתקווה לראות את כולכם.

 אלי אלישע
 

 פורים–יגיע לתושבים בתחילת מרץ  רמת נגבעיתון 

כתבות תמונות מודעות ועוד סקופים מדהימים על מה שקורה בישוב, סיפורים  אשמח לקבל

  .פרפראותמן השטח ומן הדשא ושאר 

מגה )לא בגוף  1תמונה בקובץ תמונה רצוי בגודל של ,טקסט בקובץ וורד ולא בגוף המייל ה

 המייל. תמונות מווטסאפ לא טובות לעיתון מודפס( 

 תודה על שיתוף הפעולה לפברואר בבקשה!!!!! 19-לאלי עד וכל הדברים הנפלאים הללו יגיעו 

  adva@rng.org.il 5363513-050טלפון:  דוברת המועצה - אדוה לויד 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:adva@rng.org.il
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 אחרונים ה םבשבועיי של מועדון "מופת" פעילויות תרבות

 .במשאבי שדה - 2016פברואר ב

 במועדון פרשת השבת תתקיים 11:00-בבכל יום שישי 

 
 כלל החברים מוזמנים

 תודה ובקשה

 האמון שנתתם בי ומקווה למלא את תפקידי על הצד הטוב ביותר.ראשית אני רוצה להודות על 

אני נכנסת לתפקיד עם רצון לעשות ולקדם את חיי התרבות בקיבוץ. בימים אלה ובמצבו 

 הנוכחי של הקיבוץ, חיי התרבות הם אלה שיכולים לחבר בין אנשים ולגרום להם להנות 

הירתמות של האנשים לעשייה מתוך באופן מעשי, מה שאני צריכה כדי להצליח בתפקיד זה 

כל אחד ואחת ומזמינה   מזמינההבנה שבלי זה קשה יהיה לקיים חגים ואירועי תרבות. אני 

החגים שאנו נוהגים לקיים. ישנם חגים שבהם היתה נהוגה מסורת יפה ויש מלהצטרף לאחד 

כים במסורת מקום לחדש אותה, וישנם חגים שעדיין נחגגים בזכותם של אנשים טובים שממשי

 העשייה אך יש לרענן ולחזק את הצוותים. 

 פורים כבר בשער וכדאי למהר ולהקים צוות שיקים ויחזיר את החג לימיו היפים והצבעוניים.

 כמו כן, אני מזמינה חברים ותושבים להצטרף לצוות התרבות שמוקם בימים אלה.

 תודה רבה רונית
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ים שינוי זה טובלפעמ  

יומיים הלכתי לכיוון הכלבו וראיתי את אילן ויאויל נוהג על הטרקטור האדום של לפני יום 

אך פתאום נזכרתי שלפני כמה ימים ראיתי את אילן   תמונה מוכרת, מצב רגיל בקיבוץ.  הנוי.

.אז החלטתי  תי קצת מבולבלת..יהי וגם זה תמונה מוכרת, אילן הכובס... עובד במכבסה,

 .אותו מה פשר  הנדידות הללולראיין את אילן ולשאול 

אילן ענה בחיוב לבקשתי לראיין אותו ואוסיף שהוא תיאר לעצמו שבקהילתנו המהודקת יצוצו 

 .ושהעלון זה מקום טוב ונכון לספר שאלות כגון: למה ?  איך? ואיפה ?

  פגשתי את אילן בפרגולה של אולם היצור, שם הנוי מטפח את החורשה וכך זה הלך

 ? אילן....אילן הכובס או אילן הגוזם? מה אתה עושה כאן. חזרת לנוישלום   עלון:

 אילן: כן חזרתי לנוי לפני כחודש וחצי בערך

אם אני זוכרת נכון.. אתה  ית בכלבו קצת לפני כמה שנים ,היגם ה נוי, מכבסה ,נוי... עלון:

 ? אוהב שינויים

צון אלה יותר באילוץ. כאשר אבל כאן לא מדובר בשינוי מר אילן: לפעמים שינוי זה טוב.

אז עברתי לכלבו לנקות  עבדתי עם דובי אשל בנוי חטפתי אסטמה/אלרגיה מכיסוח הדשא,

מוטי אבנון. כשמוטי ם קצת את הראות ודרכי הנשימה. כשהכל היה נקי חזרתי לנוי ועבדתי ע

דש אחרי בערך שנתיים נפלתי פעמיים באותו חו עזב למפעל החלפתי אותו בריכוז הנוי.

אז הלכתי למכבסה  כתף.. יד, שברתי את עצמי. כאב לי כל הגוף: ברך, טמהטרקטורון וכמע

 .וחזרתי לנוי לשנה להרגע קצת מהאקסטרים של הנוי. הכאבים חלפו ..

 ?עלון: חזרת לרכז את נוי

 אני רוצה לומר לך כמה מילים על המכבסה וענף הבגד ,ענה לךאלפני שאני  אילן: רגע ,

 ? ריכזת את ענף הבגד בעבר אם אני זוכרת נכוןעלון: 

שם היתה  והמכבסה וענף הבגד הוא שהשנה הזאילן: כן , זה היה מזמן. מה שרציתי להגיד על 

 .מעניינת ואינטנסיבית שנה מאוד 

 ? עלון: אינטנסיבית ? מה הכוונה

התכוונתי אינטנסיבי מאד בזמן האחרון.  ,אילן: טוב , בעצם כל מה שקורה במדינה שלנו

ולוח זמנים וצריך לספק הכל ובזמן. יש הרבה לקוחות חוץ וחוות  תשבענף הבגד יש כמו

בארותיים עד מעיין הנעורים, מבלי לשכוח את כפר הנופש. אבל רציתי יותר /זוזעבודדים מ

 .לספר לך על השנה המעניינת במכבסה . עבדתי שנה עם גאולה ויצאתי עשיר יותר

 ? חלק כסףעלון: עשיר ? אתה מ

אילן: הלוואי ! אבל לא עשיר בכסף אלא עשיר בידע. לגאולה, מעבר לעבודה עצמה, יש הרבה 

היא יודעת המון על   ים ועל הטיפול בהם.כותאוצרות...היא יודעת המון על חיות , כלבים , 

היא  פינת חמד... ה שהיא יצרה ליד הדלת והחלון של המכבסה.יצמחים, תיראי את כל הצמחי

היא  גאולה יודעת גם הרבה על ספורט, ריצה ,טריאתלון, אופניים .. יכולה לעבוד בנוי בשקט...
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אצלנו בבית כמעט את כל מה  חוץ מזה איזה טבחית.. ממש אוהבת את זה ואהבה זה מדבק..

טעים שאוכלים לאחרונה הם המתכונים של גאולה.. ... 

 .ר. ותודה לכל ענף הבגד. אתם עשבקרבתהשנה מקסימה 

בסך הכל. בוא נחזור לנוי. חזרת לרכז  ,רמה מכובדתב ופי ! נחמד לפרגן. זה באמת ענף עלון:  י

 ? את הענף

אילן: לא . למה לי ? בועז עושה את זה בצורה נהדרת ומקצועית. בועז הוא נויניק בנשמה. בן 

י ! אני וי נבעניינמתהלכת   אנציקלופדיה. הוא ומשק קיבוץ המעפיל. מתעסק בנוי רוב חיי

 .כמו בועז הבנוי לא היה מרכז ברמה כה גבוהויואי צביקה ברוך ז"ל  לחושב שמאז התקופה ש

 עלון: אתה לא מגזים קצת? היו מרכזים טובים אני זוכרת

שלקח את ריכוז הנוי במהלך י היו מרכזים טובים מאוד אפילו. כל מ כן כן, בוודאי. אילן:

במקצויות ובאהבה...אני עבדתי בנוי למשל עם יובל  בהתמדה, השנים עשה את זה במסירות,

 .עם דובי אשל, עם מוטי אבנון וכולם היו קליברים רציניים בן חיים, לולו טלמור,

קשה אפילו  ם הרבה ציפיות , והרבה שאיפות.ע שדה הוא ענף מורכב מאוד -ענף הנוי במשאבי

הנוי קיבל הרבה תמיכה וגיבוי  רק להחזיק את הקיים. ובכל זאת יש שינוים וחידושים בענף. 

בשנים האחרונות ממקבלי ההחלטות  וזה לא היה תמיד ככה בעבר. הנוי זה כרטיס הביקור 

שדה , זה הבית שלנו, זה מה שאתה רואה מוקדם בבוקר בדרך לעבודה, בצהריים -של משאבי

 .24/7ף אותנו טהנוי עו אחרי האוכל  ובערב בזמן הטיול עם הילדים.

ל לסיים את תשובתי לשאלתך, אני מאוד נהנה עם בועז כמנהל הנוי. אתו אתה לומד לכן, בשבי

 .הוא הדבר הכי טוב שקרה לנוי שלנו בשנים האחרונות כל הזמן. הידע שלו ממש עצום. 

 ...שלא יחשבו שאני מתחנף או משהו אבל די, מספיק ..

 .אוד נכון אפילומאוד יפה מה שאמרת. אני חושבת שזה מ שום מתחנף. עלון : לא..

 .תודה רבה על זמנך ובהצלחה. ובאמת אתם עושים עבודה על הכיפאק אז סיימנו ,אילן,

 ראיינה לעלון: א
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כל הצועדים בסיבוב וכל הבאים ויוצאים מהקבוץ מבחינים בשרידי החממות ובמאגר המתיבש של מה שהיה עד לא 

 מזמן המידגה של משאבי שדה. 

בטבעיות, ואפשר לעצור לרגע ולחשוב: גידול דגים במדבר!? זה אולי הפלא השמיני. איך כל זה אפשר לעבור ליד זה 

 צמח?

 בואו נחזור לרגע עשרים שנה לאחור וננסה להזכר:

 

למעשה שתי יזמויות יצרו את הבסיס לצמיחת הרעיון. הראשונה של מהנדס בשם עמית אזולאי שפיתח רעיון לגידול 

השם המפוצץ הזה אומר שניקוי המים, בהם חיים הדגים, מההפרשות האורגניות שלהם, יעשה דגים בבוצה משופעלת. 

ע"י תהליכים ביולוגיים. משהו דומה למה שקורה בברכות חימצון של מי שופכין אבל בעזרה נוספת של חידקים מפרקי 

 תרכובות חנקן שהן המפריעות לדגים לחיות בנחת.

מת, תושב הנגב, דוד נחמיאס שקידם פרויקט שנקרא "נגב של צמיחה" שהרעיון יוזמה שניה היתה של איש הקרן הקי

שלו היה לשלב אגירת מים ממקורות מזדמנים ולנצלם לגידול מטעי זיתים. אגירת המים תתבצע במאגרים אותם תקים 

 הקק"ל, הקק"ל גם תעזור בנטיעת הזיתים ובאחזקתם בשנים הראשונות.

 

ו שני אחים, קבלני בניין מערד, את הרעיון לשלב בין הדברים ולהקים מדגה שינצל את על בסיס שתי יזמויות אלו הג

המים הגאוטרמים המצויים באזור. השילוב אמר שהמים יוזרמו לברכות לגידול הדגים ומשם יועברו להשקיית מטעי 

ה הכלכלית של אותם הזיתים. הם פנו בהצעה לשותפות עם הקבוץ. יענקלה כהן, מרכז המשק, ורמי שי, יו"ר הועד

זמנים, חשבו שעדיף לעשות את זה בכוחות עצמנו ופנו אלי, הצועד בסיבוב, בתום תפקיד ציבורי כלשהו, לנסות להרים 

 את הפרויקט.

 

היתי צריך שותף שילמד את תורת החקלאות הימית וגם יעזור בהקמה ומצאתי את עמית זיו בעל ידי הזהב ויכולות 

יך כמובן עזרה של עוד אנשים רבים וטובים מהקבוץ ומגורמים חיצוניים שיתמכו ויעזרו טכניות מדהימות. היה צר

ברכות חממה של רבע דונם כל אחת עם כל  4בקידום הרעיון. בעזרת כל הגורמים האלה הצלחנו להקים: מאגר מים, 

דונם זיתים שנטע  50הציוד לגידול דגים, מערכת צינורות להבאת המים ולהולכתם לכל המשימות שיועדו להם ו

 הגד"ש. )כל זה כמעט ללא השקעה כספית שלנו(.

 

הכל טוב ויפה רק חסרים הדגים וחסר הידע לגידולם. ענף הדייג באותם שנים היה התארגנות סגורה של קיבוצים 

 מאזור חדרה ועד צפון הארץ שלא רצו לתת לגורמים נוספים להכנס, בטח לא לחולמים מהמדבר.

ה של ניר דוד גילה עניין ברעיון החדש והסכים למכור לנו דגיגים של אדמונית )אמנון אדום(. את למזלנו מנהל המדג

בעית הידע פתרנו בעזרתו של רמי אלון. ישראלי שלמד חקלאות ימית בארה"ב ונשאר שם לעבוד בתחום. ברגע שצצה 

 גם אנו. האפשרות לחזור ועוד לעסוק במה שהוא אוהב מייד קפץ על המציאה וכך הרווחנו

 

גידול האמנונים היה שעור טוב לחקלאות ימית ולהרצת הברכות שלמעשה היו פיתוח שלנו למדגה אינטנסיבי. אבל 

למרות היתרון של המים החמים זה לא היה מספיק אטרקטיבי וברגע שעלה הרעיון של גידול שרימפס נכנסנו אליו 

ם לכן. במשך כשלוש שנים גידלנו שרימפס במה בשמחה מה גם שהפסיקו לגדל שרימפס בארץ עשרים שנה קוד

 שנראה כהצלחה אך בהמשך הסתבר שהשרידות נמוכה והמידגה עבר לגדל במרמונדי.

 

במשך השנים המידגה גדל, ענף הדגים בארץ עבר תהפוכות והרווחים לא הגיעו. במשך זמן מה חיפשנו משקיעים 

 יע למצב בו פתחתי את הסיבוב.שיכנסו כשותפים אך גם הם לא הגיעו והמדגה נסגר והג

שי זינדרמן, יו"ר ההנהלה הכלכלית אומר שכרגע אין שום כוונה לעשות עם זה משהו. להשקיע עוד כספים בחיסול לא 

 כדאי. מתענינים חדשים אין וכל זמן שלא תצוץ יזמות חדשה המצב ישאר כך.   

 

  אילן   
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 ...את התמונה המשפחתית לחפש רצום , ההורייום המשפחה נחגג השבוע בגנים ובבית ספר
 
באותו  . חיכה לנו כיבוד טוב בצד. חג לאילנות.שתלנוחפרנו קצת ו  ,אולם הספורטיד השבת  לב

התגובה "הם –סוף שבוע  ילדי הבר מצוה נסעו להתארח שישי שבת ביישוב דתי אחוזת אתרוג 
 ילדים רגילים ואפילו נחמדים"

 

 כדי לשמוע הרצאה  בנושא הבדווים.הוותיקים נפגשו עם אלי עצמון 

 קליטה כיצד? -התקיימה אסיפה על הפרק ביום ד' 
 

 .ועד י"ב נסעו לחרמון לראות שלג ולגלוש עליו  ז'כיתות  מונערות  םנערי
 

 להולדת ולכל המשפחה נטל בתא רבא דרורה ,לסבא וסבתא חיים ויעל לובמזל טוב לס
 הנכד, בן לקארין ורונן. /הנין

 
 להולדת הנכד, בן לעדי ודקלה.ולכל המשפחה חביבה ודוד מנדל למזל טוב 

 

בקיבוצימר.   ,מארה"ב שבת רוחנית עם הרב ג'יי-ביום ו' אחה"צ  התקיימה במועדון קבלת
ועוד..   הרב פתח בלימוד מנגינה  חסידית והחל מקיבוצימר,   ,, מהתושביםחבריםהגיעו 

 לבקש בקשות  ולהדליק נר לשבת.   שבת.  נתן לכל אחד-בברכות של קבלת

 

 .ניצן דוידזון וגיא זכאיברכות למתגייסים החדשים, 
 

 למשתחררת הטריה דורון זיובהצלחה 

 

אני לא יודע למה אבל לראות   מפריח היונים. מעלה זיכרון. -ביום ב' ראו הוותיקים את הסרט 
שנמצאים תחת חשד של בוגדים במולדתם , בעירק, ושמרחפת עליהם   סרט על יהודים בעירק

 סוהר והוצאה להורג ושבוחרים לעלות לישראל , אותי זה ריגש.-סכנת משפטים, בית
 

חקלאות שהיו בעל פירות ישראלים   ונדוןעקיבא לד"ר במפגש  הוותיקים  הרצה  יום ד' בערב  
 !!ס"מ 11-ובמיוחד  בתמרים ואורכם כ  .  בעיקר עסק בתמריםשנכחדוהעתיקה של א"י 

)ארבעה תמרים באמה(. הוא התחיל  בוותיקן והגיע  לספרים עתיקים  ולעצי תמר וכו..   
   .פה  ובסוף הודו במחיאות כפיים-הנוכחים נשארו  פעורי

 
במועצה אזורית אשכול, האוצר ג'אק הגיס של   חדשה של סטריקו נפתחה השבועתערוכה 

 רונית בן טל

 שבת שלום


