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מבין משאבים◄ ◄ 2152י"ז אדר א' תשע"ו ◄ 26פברואר 2016
שיר האדמה /דודו ברק
מהרים עולה החמה,
שוב מן הבית אצא בדממה,
אל השלף ,אל שדות החממה,
תלמים לחרוש באימא אדמה.
זרע אטמין אז בדמעה
ושוב אנביט חיטה בדמה.
ברינה אקצור בקמה,
לחם לך אביא ,מאמא אדמה.
שיר האדמה הוא שיר ימי,
שיר הנשמה שבעורקי,
שיר הנחמה שבדמי,
שיר האדמה ,הוא שיר חיי.
מפרייה אטעם ואגמע
ומיינה אשתה עוד בצמא,
שורשיי אכה עוד ברמה,
אשוב אליה עוד ,אל אמא אדמה.

שיר האדמה הוא שיר ימי...
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עמ' 2

מה בעלון:
אסיפת חברים מס' 6/2016
עבודת המזכירות ודיווח על ישיבות מזכירות2016 ,
סוגיות בנושא הדיור בקיבוץ
דו"ח מנאמני קרן המילואים /ירון זריז
מנהלת משאבי אנוש-סיכום עבודת חברים  /2015ילנה דיומין
חוגים

לספרות במשאבי שדה /טובה אבריאל

שבויים

מצריים במשאבי שדה /טובה אבריאל

התנהלות במקרה שנתקעים עם הרכב /לולו טלמור
הרשמה טיול  /2016אלי אלישע
עדכונים בנושא הביטחון /עדו גולדסמן
מרחיבים את הבית ? מפנים ארונות ? /צוות הארכיון
סיפורים מהודו :הרעשים /יגאל דהו
מהנעשה בישובנו /משולם סיקרון ונגה פרסי
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אסיפת חברים מס' 6/2016
יום רביעי 2.3.2016
בשעה  – 18.00במועדון לחבר
סדר היום:
.1

תוכנית רווח והפסד עסקי וקהילה:
סיכום  9ח'  2015ותוכנית .2016
מציגים :פרלה זרזינסקי ,מוני.
בליווי מצגת.

.2

מקורות ושימושים
תוכנית השקעות קהילה – ענת מאור
סך המקורות והשימושים – דניאל בן אדיבה
בליווי מצגת.
דוחות ניתן לקבל במזכירות אצל יפה.

.3

הסבר מתומצת על חלופת האגודה לשיוך המגרשים והבתים ()1447

בעקבות המלצת המזכירות לאמץ את חלופת האגודה ,המלצה שקבלה תמיכה פה
אחד של האסיפה  – 24.2.2016אנו מתכוונים להביא את הנושא לקלפי בקרוב.
נציג באסיפה מידע נוסף על משמעות השיוך בחלופת האגודה.

יושב ראש – מוני

עמ' 3
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עמ' 4

המלצת המזכירות על חלופת האגודה לשיוך
המגרשים והבתים:
המזכירות ממליצה פה אחד לאמץ את חלופת האגודה ()1447
האסיפה שהתקיימה ב 24.2.2016-סמכה ידיה על המלצה זו.
נימוקים התומכים בבחירה בחלופת האגודה.
הרמה הערכית-קיבוצית  -המשכיות לתפיסה הקיבוצית -קאופרטיבית; שטח
המגורים וצביונו נשאר יותר בריבונות הקיבוץ.
זיקת החבר לחלקת המגורים  -אמנם אינה מלאה אך ההסכם מעניק זכויות
חכירת -משנה לחבריו .קרי; לחבר יש זכויות ,הורשה מכירה וכד'.
היבט תקציבי  -העלות היחסית לרכישת כל המגרשים הנוכחיים והעתידיים מהווה
הזדמנות שחשוב לנצל אותה .סה"כ העלות למשאבי שדה היא כ 4.5-מש"ח .קרי,
כ ₪ 8.700-למגרש.
חלופת האגודה מתאימה לקיבוץ שיתופי  -לכן היא הולמת את המצב ורוח
ההתנהלות שלנו.
בעתיד  -ניתן לעבור להחלטה ( 1411חלופת המגורים).
מורכבות עם חלופת האגודה1447 ,
זכויות החבר/ה החוכר פחותות מאלו שבחלופה .1411
החלופה היא חדשה וטרם נצבר ניסיון ברמ"י ובקיבוצים.
הוגש בג"צ של הקשת המזרחית ,נגד החלטת רמ"י וחתימת שר האוצר( .עם זאת
רמ"י ,התנועה והקיבוצים ממשיכים להתקדם ליישומה).

ההחלטה על שיוך המגרשים מחייבת רוב מיוחס של ! 66%
כדי להבין את המשמעויות ו"הפרטים הקטנים" יתקיים
חוג בית אצל צביה ושרלי מור יוסף,
בהשתתפות שי זינדרמן וענת מאור.
החברים/ות מוזמנים ביום ראשון –  28.2.2016בשעה .21.00
תודה למשפ' מור יוסף על ההזמנה
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עמ' 5

עבודת המזכירות ודיווח על ישיבות מזכירות2016 ,
כללי; המזכירות מקיימת את ישיבותיה אחת לשבוע בקביעות (בימי ראשון ,שעות .)18.30 – 16.30
חברי המזכירות הם; ענת מאור – מזכירה ,מוני מונין – רכז משק ,הלנה דיומין – רכזת מש"א ונציגי
הציבור (לפי א"ב) אלברטו גולדמן ,אלי כהן ,אמיר ברקוביץ ,דוד מנדל ,יואל ליכטמן ,יעקב ענבר ,עדי
בבאי ,עופרה דייגי (מועמדת להארכת קדנציה) ושמעלה לביב (מסיים ,עם בחירת מחליף).
האחריות; המזכירות מופקדת על עיצוב וקידום כל הנושאים החברתיים ,חינוכיים ותרבותיים של
הקיבוץ וחבריו ,על גיליהם השונים ,בהווה ולקראת העתיד .וכן על מרקם חיי הקהילה ,ועדותיה
וענפי הקהילה .שלוש המשימות החשובות שלנו הן;
א .לגבש חזון משותף ,לייצר הסכמות רחבות ככל שניתן ולשאוף למעורבות אישית ושייכות
חברתית של מקסימום חברי הקיבוץ .זה הבסיס הרעיונאי והפרקטי העומד נר לעבודת
המזכירות בכל דיוניה והחלטותיה.
ב .ליצור איזון ראוי בין היותה של המזכירות גוף מוביל ,לבין מתן מרחב סמכות לוועדות
ולענפים.
לצורך כך נמשכת המסורת המבורכת שבכל הנושאים המועלים על ידי הוועדות למזכירות ,מוזמנים
כל חברי הוועדה לדיונים במזכירות ,ותרומתם חשובה מאוד לדיון .וכן ,מיסדנו פורום של רכזי ועדות
(שייפגש כאחת לרבעון) ופורום של רכזי ענפי שרות (שייפגש כאחת לחודש) ובו תת צוות של ענפי עזר.
ג.

לשמור על איזון מתמיד בין התפנות לחשיבה ויישום היעדים לעתיד לבין השוטף החשוב.
לצורך כך קבענו את החזון וארבעת היעדים המשותפים לנו ,ומושם דגש על בניית סדר יום
שמשלב בין הטווח המידי לבין הטווח הארוך .וכן ,חברי המזכירות נרתמים ,כשנדרש לקיים
שתי ישיבות בשבוע (וכך גם אסיפות החברים מתקיימות עתה בקצב מוגבר).
אמצעי נוסף הוא מיסוד צוות תיאום וביצוע של המזכירות ,הכפוף לה ,ועוסק בהתייעצות
והחלטות נקודתיות בהיקף קטן (חברי הצוות הם; ענת ,מוני ,הלנה ,אמיר ויעקב).

נוהלי העבודה של המזכירות;
א .דיווח – סדר היום והחלטות המזכירות ידווחו לידיעת החברים בעלון הקיבוץ .המטרה היא
לעשות זאת שוטף ,עם יציאת העלון (אחת לשבועיים) .כמובן שזה פתוח לדיונים ציבוריים
ומשוב למזכירות.
ב .רישום פרוטוקול הדיון נרשם בכל ישיבה (ע"י יפה שואר) ,והסיכום מאושר ע"י המזכירות,
שבוע לאחר מכן (הדבר חשוב הן לנוהל עבודה פנימית והן מחייב אותנו כלפי רשם האגודות
השיתופיות).
ג .צוות מעקב פנימי על ביצוע החלטות המזכירות (עדי ואלברטו).
כפיפות לאסיפות חברים – כל הנושאים העקרוניים מובאים כמקובל לדיון ואישור אסיפות חברים.
וכן ,שמורה לחבר/ה הזכות לפנות לדיון באסיפה על נושא שהוחלט במזכירות ,ולא מובא לאסיפה.
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עמ' 6

להלן סדר היום וההחלטות של הישיבות שהתקיימו מראשית ;2016
( 10.1.16ישיבה  -)1החזון ותוכנית עבודה רב שנתית .הוחלט על ארבעה יעדים מרכזיים;
 .1המשך שימוש ברווחים לפנסיה ,דיור ,קרן חיים וקרן מילואים;  .2קליטה  .3שיוכיים;
 .4קהילה מוצלחת.
( 17.1.16מס'  - )2התחלת הדיון במתווה הקליטה  -עם ועדת קליטה.
( 24.1.16מס'  - )3המשך; גיבוש ההצעות למתווה הקליטה ,על יעדיו 20 ,הסעיפים שבו,
כשחלקם פתוחים להמשך דיון והכרעה .אסיפת החברים .באסיפה הוצג כל המתווה ותוכנית
התב"ע עם המיקום לצמיחה הדמוגרפית ,והועלו השגות והערות חשובות על ידי החברים/ות.
המתווה אושר בהצבעה בקלפי ברוב גדול של  91%חברים/ות ב 13-16 -בפברואר.
סעיף שני; הכל בו .בעקבות יישום דוח המבקרת והעבודה עם יועץ מקצועי של הכל בו ,שהעיד
על שיפורים ברווחיות הכל בו ,המזכירות סיכמה את מכלול ההמלצות והסוגיות הנוגעות
לתחום העסקי ,הצוות ונוהלי עבודה ,וקשרי העבודה עם הנהלת חשבונות .לצערנו ,בשבועות
האחרונים חסרים בכל בו שני חברי צוות ובהעדר צוות מלא ,אושר במש"א לגייס שני שכירים,
ולחזור לפעילות המלאה.
( 27.1.16מס'  - )4נושאי דיור – עם המינהלת .בגין הצורך לעדכן את לוז הביצוע של התוכנית
לצמצום פערי הדיור; ובעקבות סוגיות שעלו בהליך ביצוע ההרחבות ושאילתא על עיתוי
הבנייה החדשה – התקיים דיון על מכלול נושאי הדיור( .ההמשך היה בישיבה מספר .)7
העדכונים וההחלטות מפורסמים בעלון זה.
( 31.1.16מס'  - )5עדכון מסמך "היעד והתקנון של הסדר הבנים/ות" – עם ועדת בנים .הוועדה
הציגה את הצעתה שעובדה עם עו"ד אחינועם זליגמן ,נשמעו הארות והדיון נמשך בישיבה 7
( 7.2.16מס'  - )6תקציב הקהילה -ביצוע  9חודשים  ,2015ותכנון  .2016עם רכזי ענפי השירות
ורכזי הוועדות .סוכמו בישיבה; א .דוח רווח והפסד ב .תוכנית ההשקעות ג .דו"ח מקורות
ושימושים .הנושאים יובאו לדיון ואישור באסיפת חברים ב.2.3-
( 14.2.16מס'  - )7א .גמר הדיון במסמך "היעד והתקנון של הסדר הבנים/ות .גובשו המלצות
המזכירות בכלל נושאי ההסדר ,לקראת אישור האסיפה .בהצעה ,יובאו שתי חלופות לדיון
ואישור בנוגע למסלול הלומדים שבהסדר.

מבין משאבים מס'  ,2152י"ז אדר א' תשע"ו 26 ,פברואר 2016

עמ' 7

ב .נושא הדיור -המשך (כאמור ,העדכונים וההחלטות מופיעים בעלון זה).
( 21.2.16מס'  – )8א .קידום היישום של מתווה הקליטה – עם ועדת קליטה וועדת תכנון.
לאחר ההכרעה על מתווה הקליטה בקלפי ,המזכירות עסקה בנושאי יישום שונים; הדרכים
לקידום אישור התב"ע (תוכנית המתאר) ,פיצוח סוגיות בירוקרטיות ,והשלמת משימות
הנדרשות מאיתנו; ההערכות החברתית לקליטת הבנים/ות (ועדת קליטה דיווחה על הכנס
המתוכנן בפורים) ואיתור מצאי הדיור למעוניינים לבוא לגור לקראת מסלול הקליטה ,בקיץ
.2016
ב .נידונו נושאים אישיים שונים.
( 24.2.16מס'  – )9עם עו"ד אחינועם זליגמן.
א .הצגת החלופות של שיוך המגרשים; בין חלופות האגודה ( )1447וחלופת המגורים (.)1411
לאחר הדיון ,המזכירות ממליצה פה אחד להציע בפני החברים/ות לאמץ את חלופת האגודה
( .)1447הנושא נידון באסיפת החברים ,וגובשה המלצה לאמץ את המלצת המזכירות בשבוע
הבא ,באסיפה על תוכנית מקורות ושימושים ,נציג שוב בקצרה את הנושא לקראת ההצבעה
בקלפי.
ב .היבטים חברתיים ומשפטיים של סטטוס "חבר חדש" – פתיחת הדיון – דיווח בהמשך.

דו"ח מנאמני קרן המילואים
אני מודה לכל עמיתי קרן המילואים על ההיענות הרבה בהצבעה בקלפי לשינוי תקנון קרן
המילואים
בזכותכם העברנו את שינוי התקנון ,הוספנו שתי מטרות לקרן המילואים
צבירת מקורות כספיים לכיסוי התחייבות הקיבוץ כלפי חבריו הסיעודיים.
.1
צבירת מקורות כספיים להבטחת עתידם של תלויים בחבר.
.2
אני מקווה שהנהלת הקהילה תוכל למצוא ,בנוסף למשימות הרבות אשר דורשות כסף
ומאמצים פיסיים ,כסף כדי להפקיד לצורך המטרות האלו ,כך שנתחיל למלא הקרנות האלו.
עו"ד דוד גילת ביקש ממני להודות לחברים על הבחירה בו ליו"ר הקרן לקדנציה נוספת ומוסר
שהוא יפעל כמיטב יכולתו להצדיק את האמון בו.
אני מודה לחברים בשמי ובשם בוריס על הבחירה בנו לנאמני קרן המילואים לתקופה נוספת
ומודה בשם יעקב ענבר על הבחירה לנאמן קרן המילואים.
משימה נוספת שעמדנו בה הייתה העברת קרנות ההשתלמות וקופות הגמל לבית השקעות
"פסגות" .ההיענות הייתה יפה מאד ,נשארו מעט חברים שעדין לא חתמו על ההעברה ונצטרך
להיערך כדי להשלים את המעבר.
בשם נאמני קרן המילואים ויושב הראש ,תודה ירון

עמ' 8
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סוגיות בנושא הדיור בקיבוץ
סיכום ישיבות המזכירות והמינהלת .14.2.16 ;27.1.16
כללי; כידוע הקיבוץ החליט על תוכנית גדולה של צמצום פערי הדיור .התוכנית התעכבה ביציאה
לדרך ,אך היום הביצוע בעיצומו .הגיעו למזכירות מספר פניות מזוויות שונות ,שנידונו בשתי
ישיבות ולהלן הסיכומים.
 .1רוח הדברים; היעד שהקיבוץ לקח על עצמו נועד להביא לשיפור
משמעותי למרבית חברי הקיבוץ ,באחד מתחומי הרווחה החשובים
לכולנו ,הדיור .לצורך כך הקיבוץ החליט להשקיע נתח גדול מאוד
מרווחיו להשגת היעד .לפיכך ,חשוב לתת מענה מרבי לחבר/ה ,אך
מאידך להדגיש את יתרונותיו הגדולים של הפרויקט לחבר/ה ,גם אם
יש אילוצים ,ולמזער את קשיי המעבר.
 .2עדכון טבלת שלבי הביצוע ,התקציב והלוז (עדכון ההחלטה של  12בספטמבר .)2013
שלב שכונה

עלות
ליח"ד

מס' יח"ד

התחלה

סיום

א

מקורות

11

2015

2016

319,728

א

ותיקים

6

2015

2016

403,650

2,421,900

א

גבעה

2

2015

2016

318,638

637,276

50,000

ב

גבעה

22

2016

2016

330,000

7,260,000

150,000

ג

גבעה

29

2017

2017

330,000

9,570,000

180,000

ד

חדשה

10

2018

2018

700,000

7,000,000

200,000

קוטג'ים

5

2018

2018

10 + 75

סה"כ לשלב

עלות תכנון

3,517,011

350,000
120,000

1,050,000 30,406,186

סה"כ 31,456,186
דגשים עיקריים בעדכון טבלת הלו"ז;
א.

סוכם "להדביק" את הפיגור של עיכוב התחלת ההרחבות ,ולבצע את כל ההרחבות
בשכונת הגבעה תוך שנתיים (ולא שלוש שנים כפי שתוכנן) .הערה חשובה; ההצעה
כבר מופיעה בתקציב המקורות והשימושים של ( 2016שתוצג ותאושר באסיפה ב .)2.3
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עמ' 9

ב.

דיירי הבנייה החדשה; בגין העובדה שתחילת הבנייה החדשה נדחית בשל העיכוב
בשנתיים ,המזכירות סיכמה שיש להכין את כל הנדרש (ההחלטה על דגם הבנייה ,תכנון
הבתים ,התשתיות) מיד בראשית .2017

ג.

סינכרון תקציבי; המזכירות מודעת לקשר שיווצר בין הלו"ז של ביצוע תוכנית הדיור לבין
עיתוי חלופת שיוך המגרשים שנחליט עליה בקרוב ,אך סוכם לדון ולהיערך לשיוך
המגרשים ,תקציבית וחברתית ,לכשהנושא יהיה אקטואלי ,ללא עיכוב ההרחבות והבנייה
החדשה.

 .3שיתוף ,יידוע ועדכון החברים שנמצאים בביצוע התוכנית ( 70משפחות בהרחבה +כ10 -
חדשה) .סוכם לשים על כך דגש ,להיפגש ולהעביר מידע רב ככל שניתן לחברים/ות הנמצאים
בתוכנית;
א.

מפגשים עם שי זינדרמן והאדריכל; מתקיימים בכל שכונה ועם כל משפחה העומדת
להיכנס לביצוע ההרחבה ,ושי עומד לרשות החברים להסברים ומענה על בקשות
ושאלות ככל שניתן.

ב.

מפגש עם הדיירים הממתינים לבנייה החדשה – התקיים מפגש עם ענת מאור ואמיר
ברקוביץ.

ג.

הוכן ויחולק לדיירי שכונת הגבעה דף הסבר בכתב שיתן מענה לסוגיות השונות.

ד .פניות חברתיות/חריגות  -בהעדר יו"ר למינהלת ,יופנו למזכירה ,ולצוות תיאום
וביצוע.
 .4תזכורת על הדברים הנוספים שעומדים לרשות החברים בפרוייקט ההרחבה.
א .החזר תקציבי עבור ההפרש בין הבנייה הפרטית שבוצעה ,לבין הקיזוז במטרז' של
התוספת.
ב.

 ₪ 25,000לרשות חבר לשיפוצים והתאמות בתוך הבית ,דרך שי ,או לפי שיקול החבר/ה.

ג .מרפסת (ללא יסודות ולא מקורה) ועמודים ניתנים ע"י הקיבוץ .דיירים המעוניינים
לבצע את השלמת הפרגולה במימון אישי תוך כדי ההרחבה והשיפוצים יכולים לפנות לשי
או לרני זכאי( .ובמקביל ,אושר תקנון לבניית הפרגולה ,שהגישה ועדת תכנון).
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 .5פניות של חברים משכונת הגבעה שנידונו במזכירות (היו נושאים נוספים שהחברים הפונים
השתכנעו מהמענים שניתנו להם ,והסירו פנייתם מלקיים דיון במזכירות).
א .ביצוע ההרחבה מהצד – המזכירות לא אישרה את הפנייה לאפשר זאת לפי בחירה של
הדייר/ת .וזאת ,מטעמי תקציב (הזזת תשתיות) ,היבט תכנוני של השכונה ועיכוב אפשרי
בלו"ז הביצוע .עם זאת ,במקרים שהמנהלת תחליט שזה מתחייב מאופי השטח ,היא תביא
זאת לאישור המזכירות.
ב .המזכירות לא אישרה את הפנייה שהתוספת העצמית שנבנתה לא תלקח בחשבון יעד
ההשוואה של  120מ"ר ,כפי שהוחלט .מאידך ,החבר מזוכה על סכום זה; כמו כן ,את
ההרחבות של עליית הגג "קומה ב'" ,לא מחשיבים .על אף שהמזכירות הסכימה עם העובדה
שלדיירי השכונה החדשה ,כן ניתן היתר לבצע תוספת בנייה פרטית ,ההנמקות לאי יכולת
ללכת לפי כלל זה גם בשכונת הגבעה היו; ההחלטה על הגבלה ל 120-מ"ר של ההרחבה היא
במהות תוכנית צמצום הפערים; בגין תנאי השטח והתכנון השונים ,בגבעה עלולה להיות
פגיעה בתשתיות שתייקר את עלויות הפרויקט; ההחלטה התקבלה באסיפה ובקלפי,
ושינויה מצריך  51חתימות; יש לזכור את תנאי השטח השונים וחשש לעיכוב בלו"ז הביצוע.
ג .חברים מבוגרים שמבקשים לדחות את ביצוע ההרחבה -המגמה היא להתחשב ולבצע
בעתיד.

עמ' 11
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מרחיבים את הבית ? מפנים ארונות ?
בארכיון ישנו מאגר גדול ,כבר למעלה מ –  25,000תמונות אשר ממוינות בקפידה ,מפורטות,
מקוטלגות ,נשמרות במעטפות במכלים מותאמים ואז נסרקות בנאמנות למחשב ע"י זהבה.
נשמח לקבל תמונות באיכות טובה מכל הזמנים ,תמונות מאירועים בקיבוץ ,אירועי משפחה,
חינוך ,ענפים ותצלומים של חברים וילדים עם קרובי משפחה שאינם בקיבוץ.
אנו נמיין ואם יימצאו כפילויות או יימצא שאין מקומם בארכיון ,יוחזרו לכם התמונות.
את התמונות יש להביא לארכיון בשעות הבוקר .כמובן שנרצה לדעת כמה שיותר פרטים –
תאריך (לפחות את השנה)  ,ופירוט הדמויות והאירועים.
התמונות שנקבל ייכנסו למאגר המקוטלג והנשמר בארכיון ובכך יישמרו לצמיתות
עבורכם/עבורנו זיכרונות העבר כמורשת למען העתיד.

כמו כן ,אם בידיכם מסמכים מקוריים הקשורים לקיבוץ נשמח לקבלם.
שבת שלום ,כרמלה ,זהבה ואביגיל

מהנעשה בקליטה.
בהצבעה שהתקיימה בנושא מתווה הקליטה הביעו החברים ,באופן גורף (  )91%את רצונם
בקליטה במשאבי שדה .בכך קבלה ועדת קליטה את האישור להמשיך ולפעול בכל הכיוונים
האפשריים על מנת לקדם את הנושא ולעבור מהחלטה למעשה.
לפנינו עומדות מספר משימות:
שילוב תקנון הקליטה והמתווה להסכם קליטה ,שיובא לאישור החברים.
מפגש עם הבנים/ות התקיים מפגש עם הבנים/ות המתגוררים בקיבוץ בו ניתן הסבר על
התהליך .השיחה התקיימה באווירה חיובית ונעימה ,נשאלו שאלות עליהן נשיב בקרוב.
כנס בנים/בנות לכל בני המשק הגרים בקיבוץ ומחוצה לו בתאריך ה( 25-26/3-חג פורים )
יתקיים כנס למעוניינים לשמוע על תהליך הקליטה( .לילידי  1969ואילך) הזמנות וסדר
יום ישלחו בקרוב ,אנא יידעו את בניכם ובנותיכם.
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נושא הבנייה  -התב"ע מטופל באינטנסיביות הן בקיבוץ  ,במועצה  ,במשרד השיכון ועוד,
על מנת לקבל את אישור הועדה המחוזית .אנו מקווים שעד סוף שנת  2017ייגמר הפיתוח
ונוכל לאפשר בניה ,או בראשית . 2018
שיוך הדירות והנכסים לחברי הקיבוץ ,נקווה לסיים את התהליך עד נובמבר .2016
בשאלות והבהרות ניתן לפנות לכל אחד מחברי הועדה.
חברי הועדה :אלי אלישע ,ענת מאור  ,ציפי זריז ,רחל פרחי ,נטע דוידזון ,שירה מור יוסף ,
פרידה ענבר ,יוסי ליבוביץ.
שבת שלום אלי אלישע

התנהלות במקרה שנתקעים עם הרכב
לפי תקנון הרכב אין לרדת מהכביש .לאור מקרה של נהג שירד מהכביש והתחפר עקב הגשם,
הוא אולץ לחתום על הודעה שהוא מתחייב להחזיר את עלות החילוץ [ 800ש"ח] לחברת שלמה
סיקסט שאיתה הקיבוץ עובד .לאחר בירור המקרה איתם ,התברר שחילוץ מחוץ לכביש הוא
בתשלום  .לכן נהגים ,להבא מי שיורד מהכביש ונתקע ישלם על החילוץ .ראו הוזהרתם!!
נתקעתם על הכביש ,יש להתקשר למס' [ *6448יש סטיקר בתא הכפפות]
נסיעה טובה! ושבת שלום
לולו

חוגים

לספרות במשאבי שדה

מתחילים ב 1-למרץ בהנחיית אילנה שחף.
מסע בין סיפורים -בין ריאליזים לפנטזיה .מפגש עם פסגות ההימלאיה של ספרות המערב .
המפגשים יתקיימו בימי שלישי בשעות  17:00-19:00:במועדון לחבר,
אחת לחודש.
מפגש ראשון יעסוק בעגנון וצ'כוב
מפגש שני יעסוק בקפקא ו-א.ב .יהושע.
מפגש שלישי יעסוק בג'ימס גויס ועמוס עוז.
בהמשך נפגוש סיפורת עכשווית .קארבר ופייל בספרות אמריקאית .
בספרות העברית :קרת ,קסטל בלום ,ןעוד  ...איך נוגעים הסיפורים האלה לסיפור חיינו?
רצוי להביא מחברת וכלי כתיבה .החוגים ביוזמת ועדת התרבות ומכוונים לכל הישוב.
אילנה שחף (מורה לספרות בתיכון במדרשה ומלמדת גם במכללת ספיר) מיוזמי ומבצעי "ימי
שירה במדבר" מצליחה להביא את בכירי הסופרים והמשוררים בארצנו .נשמח להשתתפות
מרבית .
טובה אבריאל
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הרשמה טיול 2016
כמנהג השנים שעברו גם השנה נצא לסופ"ש .הטיול השנה יערך בירושלים  ,עדיין אין את כל
המסלול והתוכנית עדיין לא סגורה לפרטי פרטים.
נצא בתאריך ה 19-21-למאי.
ביום הראשון סיורים באושיות השלטון – כנסת ישראל ,בית המשפט העליון ו...
נלון במלון ימקא  .YMCAבמלון יש בריכה מחוממת מקורה ,חדר כושר גדול ,וסאונה.
נצא לסיורים בעיר המערבית ולפי המצב הביטחוני נחליט אם יהיו סיורים בעיר העתיקה ,לעת
עתה לא מתוכנן .פנו אלי חברים עם חששות לצאת ולטייל בירושלים ,עלי לציין שירושלים לא
נסגרה והיא שוקקת תיירים.
השנה נבצע את הטיול בכוחות עצמנו ,לעומת השנים שעברו בהם הכל נעשה ע"י סוכן.
לכן אנו מחויבים לאשר את הזמנת החדרים ואפילו לשלם מקדמה כבר עתה.
נותרו מספר מצומצם של מקומות  ,המעוניינים יכולים להירשם .הרשמה על גבי טופסי
ההרשמה בלבד  ,אלו שעדיין לא מסרו את הטופס מתבקשים למסור עד יום שני ה-
 ,29/2/2016מי שמעוניין לצאת ואין ברשותו טופס שיפנה אלי.

בתקווה לראות את כולכם.
אלי אלישע

נר זכרון חודש אדר א'
אדי אליאב ז"ל ,נפטר ג' אדר תשכ"ד
בנימין רוזמרין ז"ל( ,אבא של כרמלה אלון) ,נפטר ד' אדר תשל"ג
גילה וינברג ז"ל(,אמא של דרורה אליאב) ,נפטרה כ' אדר תשל"א
פרנסואה טייב ז"ל( ,אבא של לולו טלמור) ,נפטר ה' אדר תש"ן
שרי גרנות אליאב ז"ל ,נהרגה ט"ז אדר תשן
אבי דוידזון ז"ל ,נפטר י' אדר א' תשנ"ג
חיה (חייקה) מאירי ז"ל ,נפטרה י"ח אדר תשנ"ז
קפטה יוסף ז"ל( ,אבא של ליאורה ברקת)  ,נפטר כ"ד אדר א' תשס"ח
בן ציון שלו ז"ל נפטר י"ד באדר תש"ע
יהושע (גנדי) ברנשטיין ז"ל נפטר ו' אדר תשע"ב
ראובן (רובקה) שחם ז"ל נפטר א' אדר תשע"ג
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משולחן מנהלת משאבי אנוש-סיכום עבודת חברים 2015
בשנת  2015עבדו בענפי הקיבוץ  118חברים ועוד  30פנסיונרים שעובדים באופן חלקי.
בקהילה וענפי שירות היום עובדים  42חברים.
בתאגידים ,נכון לסוף  ,2015עובדים  70חברים 47 :בשגיב  9 ,בכפר נופש 3 ,במרחצאות (
עד -סוף  2 ,)2015בגד"ש 2 ,בקיבוצימר 1 ,במחשוב 1 ,בנגב אתרים 2 ,בלולים ו 3בטללי
שדה.
נכון להיום בקיבוץ יש  36חברים -עובדי חוץ .
הכנסות מעבודת חברים ב 2015-כ 17 -מיליון שקלים ,בדומה לשנת  . 2014הכנסות
עובדי חוץ בשנת  2015ירדה ב ,2.5%-אך עדיין עומדת במספרים יפים ,כארבע מיליון
וחצי שקלים.
עבודה בתמורה -עם העלאת משכורת מינימום במשק מחיר שעת עבודה בתמורה עלה ל-
 25שקלים בהתאם .מקומות עבודה הם שגיב אחרי  16:00ובסופי שבוע ,כפר הנופש וענף
המזון ,ענף בגד וכל בו בשבת ,שמירה.
מתחילת שנת  2015עבדו בתמורה  83חברים ( 89חברים בשנת  .)2014בכל השנה עברו
לחברים  215אלף  ₪בתמורה (ממוצע לחבר  .)2,590בשנת  2014עברו ,לדוגמה 210 ,אלף
 . ₪מכל החברים שעובדים בתמורה קרוב ל 50%-עבדו בשגיב ,כפר נופש ומזון ,קרוב ל-
30%
ו-ו 20%בשאר המקומות.
מענק עידוד -ההסדר קיים בקיבוץ מתחילת שנת  . 2013במהלך השנה עברו לחברים
כ 1021 -אלף  ₪בתור מענק עידוד של  6%מגובה הכנסתם ( 12%לפנסיונר) ו 240 -תוספת
לפנסיונר( כ 167אלף בתוך  1021אלף שקלים )
בברכה ובתקווה לעוד שנה פורייה וטובה.
ילנה דיומין
מנהלת מש"א
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עמ' 15

עדכונים בנושא הביטחון /רב"ש
שבועיים עמוסים עברו על גזרת המועצה.
א .עדכונים כלליים:
*פריצות לבתים בישוב אשלים.
*פריצות לבתים בטללים השכנה.
*אירועי ירי בפזורה.
*דיווחים רבים על נהיגה בפראות על הכבישים.
*ניסיונות להפחדה וזריקות אבנים על רכבים.
כוח המשטרה מתוגבר במועצה וזה הזמן להזכיר ,כי כל מקרה של אלימות באזור
שנחשפים אליו ,חייב להיות מדווח טלפונית למשטרה הכחולה .100
ב .בשבוע שעבר בוצע תרגיל חירום במערכת החינוך.
הגננות והצוותים היו מוכנות ומוכנים והתרגיל עבר בהצלחה.
בפגישה עם הגננות ועם מרכזת גיל הרך עלו מס׳ נושאים:
 .1אין מרחבים מוגנים בגנים ובבתי הילדים.
 .2יש אינטרקום עם קו ישיר למועצה ,לא בכל הבתים זה עובד.
 .3הצוותים התלוננו על עצים עקומים רבים במתחמי הבתים ונראים כנוטים ליפול.
אני מזכיר ששנה שעברה נפל עץ בדשא של גן רותם ועץ בין הנעורים לכולבו .כדאי
שנתעורר עכשיו ולא מאוחר מידי חס וחלילה.
ג .בשבועות הקרובים הולכים להתבצע קצת שדרוגים ותחזוקה בגדר ההיקפית של
הקיבוץ.
*אני מחפש קבלן/מתנדב/בני ובנות הנעורים שירצו להגיש לנו הצעת מחיר על ניקוי ופינוי
הזבל והגזם שצמודים לגדר.
צוות הנוי יעזור לנו איפה שיוכל .כיום הגדר מאוד מלוכלכת משקיות וקרטונים שעפו
ברוח ונצמדו לגדר ומהרבה עשביה שצמחה ומפריעה לזהות פריצות בגדר.
*בשלב הבא נכניס קבלן להחליף קטעים נקודתיים בגדר .יש קטע שהוחלף כמה פעמים,
ויש מקומות שצריך להוסיף תלתליות וכו׳.
ד .עירנות היא היוזמה הכי טובה וזולה שתציל אותנו מהרשעים .בבקשה לפקוח עיניים
ולדווח לי או לשיטור הקהילתי על כל דבר שנראה חשוד.
מתאריך  27/2-7/3אני בנסיעת עבודה לארה״ב .אפשר ליצור קשר במקרה חירום:
ישי שאול 050-5070632
אמיר ברקוביץ 050-7977570
שבת שלום עדו
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עמ' 16

סיפורים מהודו :הרעשים
לא תמיד המציאות ברחובות הודו מספיקה כדי לתאר את הרעשים .צריך
להיות שם כדי לחוש ולהבין מדוע השמיעה של האדם הממוצע סובלת קשות
מהקקופוניה הישנה והמתחדשת של הסמטאות בארץ הבנגלדשי.
מדע השמיעה הוא כלי מדויק שיכול לעזור לנו לדרג את הרעשים
ולתת לאדם הסקרן למדוד את הדציבלים בסביבה ולהתכונן לקראת
ההלם .ידוע שגבול הרעש המותר בכל מקום ציבורי הוא  80דציבלים.
נמיין לפי דרגות חשיבות את הרעש הרציני ביותר בסמטה מסוימת בשעת שיא הפעילות.
מכוניות :כפי שידוע אין חוק בהודו שאוסר על המכוניות לצפור ,ההפך ,מותר וצריך להפעיל
את הסירנה כאהבת צליל לאוזניך ,לא מוגבלים בזמן או בעצמה ,הכול נתון בידיו של הנהג
ובמצב רוחו באותו יום.
לקטגוריה של הרעשים בעלי צלילים צורמניים נמנים הריקשות ,והאופנועים :כדי שלא יהיה
משעמם בזמן הנהיגה פיתחו להם ההודים צלילים מיוחדים שמפעילים בהתאם למצב והכי
חשוב שהצליל או הצפירה יהיה שונה מהרוכב השכן .המשוכללים שבין הנהגים פיתחו מערכת
שלמה של רעם-קולים עמידים במיוחד לצלילים הגבוהים ביותר ,שלא ניתן לאתר ע"י מכשיר
מדידה המורכבים בצידי המנוע .הריקשות לא נשארו חייבים ותלו מס' רעם-קולים מסודרים
מגדול לקטן על גג הריקשה .רק לציין שהמערכת הרעם-קולית לא מביישת את הנהג והיא ברת
תחרות בכל מועדון ריקודים .
האופניים הם יותר צנועים מבחינת המהירות ,לכן כדי לפצות את עצמם הרכיבו מכשיר
חשמלי קטן אבל "ממזר" שהוא מתחרה בכבוד עם כל שאר הממונעים ,והתחרות בניהם היא
על הטונים הגבוהים.
הטרקטורים אומנם מעטים אבל יש להם תפקיד חשוב בעיקר בשיא הצפיפות .ראוי לציין
שלכל טרקטור יש עגלה בגודל מכובד .בהודו אין יום בלי חגים או ללא סיבה לחגוג .לתיבות
תהודה אין בעיה של מקום וניתן להרכיב כמה שרוצים וברור מאליו שנהגי טרקטור רוצים
להראות מי הבוס האמתי ומפעילים את המערכת ביד אמן עם חיוך בעל פניהם.
הרוכלים :מחולקים לשניים -אלה ששרים ואלה שצורחים
השוטרים :חמושים במשרוקית מיוחדת שמתאימה לקריטריוני הרעש בהודו.
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עמ' 17

הפרות ,ושאר החיות משתלבים בדרך כלל באווירה של רחובות הודו ,עד השלב שמפריעים
לשלוותן ואז הן מתעוררות לחיים ובוקעות מפיהן סדרה רציפה של צלילים פתאומיים,
שמרתיעים כל עובר ושב.
החנויות :אחת מהשיטות למשוך תיירים (במיוחד תיירים ישראלים) ,היא להפעיל מערכת
הגברה עם שירים עכשוויים של כל זמרי של ארץ הקודש ,ברור ,עם עוצמה שמתגברת על כל
שאר הרעשים.
עכשיו דמיינו לכם ,בזמן הליכתכם ברחובות הצרים של הודו שהצלחתם להמשיך למרות
הלחות והחום המעיק ,ובגבורה לא מבוטלת אתם עדיין ממשיכים ללכת לכוון הבזאר ,ולפתע,
ללא התראה מוקדמת ,הרעש נופל עליכם כמו מכת ברק שנופל על ראשכם ומשאיר אתכם ללא
אוויר ,ללא יכולת להתאושש או להגיב ,בדיוק בתפר הזה הם מושכים בידיכם היישר לתוך
החנות כדי למכור לכם את מרכולתם.
מניסיוני המעט שצברתי בהודו ,הצלחתי לחמוק מבין תפרי המשי של המוכר ,ולהגיע לאחת
הסמטאות הלא שקטות .מנסה להתגונן נגד הרעש אבל אוזניי לא עומדות במבחן הודו
והפתרון זה לחפש יציאה מהבזאר ולתת קצת מנוחה לתוף אוזני ,מקווה שלא איחרתי את
המועד והנזק כבר נעשה .לשים לב שהרעש בהודו תמיד מרחף מעל ראשכם ובהחלט יש לנקוט
בכל האמצעים כדי לשרוד.
אז כשאתם מתכננים טיול להודו רצוי להיות מצוידים במיטב האביזרים ,שבעזרתם תצליחו
להחזיק מעמד לאורך זמן.
יגאל דהן

מבין משאבים מס'  ,2152י"ז אדר א' תשע"ו 26 ,פברואר 2016

שבויים

עמ' 18

מצריים במשאבי שדה

גנזכית הקיבוץ נזכרה ואני חקרתי :הדבר היה ב.2.11.1955-
פעולת תגמול בשם "הר געש" בפיקודו של אריק שרון עם כוחות מהצנחנים באו לגרש את
הצבא המצרי שפלש לשטח המפורז באזור ניצנה .בהסכם שביתת הנשק משנת  -1949נקבע כי
אזור ניצנה יפורז ולא תותר כניסת כוחות צבא מעבר למותר.
הצבא המצרי הציב  7מוצבים מחופרים על מצוקי הצבחה {סבחה} וראס סירם .
אחד המוצבים הוקם בשטח ישראל משלא נענו המצרים לפנות מוצבים אלו ,הממשלה
הורתה לרמטכ"ל משה דיין להגיב מיד על ההפרה המצרית של הסכם שביתת הנשק.
מבצע " הר געש" היה המבצע הנרחב ביותר שערך צהל מאז מלחמת העצמאות .בתום המבצע
חזר אזור ניצנה לריבונות ישראל  .בלחימה נפלו  6מחיילי צהל 37 ,נפצעו 4 ,לוחמים קיבלו
עיטור העוז על גבורתם .למצרים נהרגו  70חיילים  48נלקחו בשבי .נלקח שלל רב מתוצרת
רוסית :מכוניות ,נשק ,ותחמושת שהגיעו למחנה נתן .אלינו הגיעו השבויים לזמן קצר עד
שימצא להם מקום קבע .נזכרה רבקה :פושקין ז"ל ויענקלה כהן היו משוחחים ביניהם על
השבויים .הרימותי טלפון ליענקלה כהן .יענקלה מספר :השבויים אכן ישבו במשאבי
שדה במסגרייה ,שעדיין לא פעלה ,הכניסו את כולם לשם והם ישבו עם עיניים
מכוסות והחיילים שמרו עליהם .במפות הקרב מצאתי סימון " מכלאות שבויים במשאבי
שדה" )|( http://202.org.il/Pages/tagmul/peulot/sabcha.php
בנוסף שמואל אלקבץ שהיה גם מא"ז תקופה מסוימת ,מספר שבמבצע קדש  1956הוקם
במשאבי שדה בית חולים שדה של פיקוד הדרום .חדר הניתוח היה בצריף ששימש מועדון
לחבר הרופאים אכלו בחדר האוכל בקיבוץ.
טובה אבריאל
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עמ' 19

שבוע שעבר היה חם ויבש .כבר ממש אביב .הנשירים החלו בפריחה ,ביום ראשון החלו
משבי-רוח חזקים והרקיע התמלא בעבים .בבוקר היה רטוב וגשום .ירדו כאן כ 16-מ"מ.
וסך הכל מתחילת העונה כ 93 -מ"מ -אנחנו בממוצע השנתי.
המיתווה של הקליטה עבר ,ועכשיו צריך להעמיק לתוך הסעיפים השונים .גם שינוי בתקנון של
קרן נאמנים עבר הפעם בהצלחה -אז חכו קצת -ביטוח סיעודי בדרך ....שלא נצטרך!!
פרשת השבוע לוותיקים.
הוזמן בחור אוריאל שרפ מרתמים שהביא ניתוח יפה של פרשת  -תרומה.
ביום ב' במועדון לחבר התקיים ערב מיוחד .ג'ניה פודוליץ' שמנגנת על פסנתר ואיתה החבר
הוותיק בקבוצת צלילים ורקדנית לריקודי פלמנקו הביאו ערב -לילות בגני ספרד עם דוגמאות
למחולות ספרדיים וקטעים מוסיקליים ברמה גבוהה .מהנה מאד.
ביום ד' במועדון לחבר התקיים ערב עם צביה אהרוני שהביאה ערב אנרגטי עם שירים
וסיפורים.
ילדי הבר מיצוה ,שמדריכתם היא ברית ליבוביץ עשו כבר כמה משימות ,בהן למידת מלאכת
הכנת זיתים שחורים וסגולים בליווי הסבא משולם –בקרוב תזכו גם לטעום מהם .משימה
נוספת נעשתה שבוע שעבר בליווי הדיאטנית ליאור צמח (ציבוטרו) – בעזרת מתכונים הכינו
ארוחה בריאה יחד עם בני משפחתם גם אכלו אותה.
ביום ב' בהתכנסות הוותיקים ,שמעו הוותיקים הרצאה על המוח האנושי ותפקודיו .המרצה
 מתי ניר .הרצאה ברורה עם תרגילים והצעות להמשך.בערב הוקרן במועדון סרט אמריקאי  -הוגו על תולדות עשיית הסרטים וסיפור על ילד
שמתעסק בהרכבת שעונים ועוד.
הרחבת שכונת מקורות מתקרבת לסיום וזה יקרה בסוף מרץ ,שכונת הוותיקים תסתיים קצת
יותר מאוחר כנראה בסוף אפריל.

