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 :מה בעלון

 / ועדת קליטהבנים חוזרים הביתה ,תוכנית לכנס

 / לולו טלמורתרגילים בחשיבה ברוח פורימי

  / גילי אשלחנונית בקיבוץיומנה של 

 / לולו טלמורמרתון ירושלים

 / יגאל דהןהריחות בהודו
 

 סיכום ישיבות מזכירות
 

 / ענת מאורמשולחן המזכירה

 ( 1-ריבעון) 2016סיכום הדיונים והחלטות אסיפות החברים 

 מהנעשה בישובנו/ משולם סיקרון ונגה פרסי
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 בנים חוזרים הביתה
 .ברוכים הבאים לכנס

 
 שישי:  
 ונכדים מוזמנים ליד צריף    הורים, ילדים  17:00

 והדלקת נרות. לקבלת שבתראשונים        
 

  : שבת
 לילדים, ברחבת חדר  הפנינג 10:00-13:00

  .אוכלה              
 

 במשאבי שדה  חינוך הקרקעות והעל המתווה,  הסבר 11:00
 

 הקליטה.עו"ד אחינועם על הסדר  הסבר 12:30-13:00
 

 ארוחה קלה ברחבת חדר אוכל. 12:00 –13:30
 

 שבת שלום
 אלי אלישע

 וכל חברי וועדת קליטה

 
 תרגילים בחשיבה ברוח פורימי             

 הסתבכתי בצורה רצינית בגלל "מסמר" קטן. 25זה סיפור אישי. בגיל 

 , אמא לבת בגילי.45גרושה בת  ,אז נשאתי לאישה

 החליט לצאת עם הבת של אשתי ובסוף התחתן איתה! ,האלמן ,שלי הכול זרם יפה עד שאבא

אחרי מחשבות רבות הבנתי שהפכתי להיות חתנו של אבי! לאט לאט התרגלתי למצב החדש והכול זרם 

 יפה, עד שאשתי היקרה ילדה לי בן! כולם שמחו וגם אני.

נולד הפך לאחיו של אשת אבי אבל הפעלתי שוב מחשבות כדי להבין את מצבי החדש. פשוט הבנתי שהרך ה

 ורק יותר מאוחר בעזרת מחשבות מרובות הבנתי שכעת בני הוא גם גיסו של אבי! וגם הדוד שלי!!! 

, בחנתי את המצב העתידי ושאלתי את עצמי מה יקרה אם אבא שלי יהיה שוב אבא? כל היוםישבתי וחשבתי 

 טוטלי!! black out  -נכנסתי ל ,נהאבל עקב כאבי ראש שהפכו למיגר... שוב פעם חשבתי וחשבתי

 איזה שקשוקה!! 

 מכאן, אתם תמשיכו הלאה כי חשיבה ותרגילים מוחיים בריאים לגוף ולנפש!

 תבדקו אם טעיתי ומה יהיה מצבי החדש ובאיזה סטטוס הנכדים יהיו. תודהאם אשמח 

 חג פורים שמח!                                                       

 שבת שלום   לולו ט.                                                             
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 יומנה של חנונית בקיבוץ 
  יום אחד הגיע מכתב ממפעל הפיס ובדיוק באותו היום ראיתי את אבא שלי הכי שמח בעולם,

  נותנת קצת כסף לאחי, כדורסל , סל, מחשב חזק ואולי הייתי אני הייתי רוצה רק.... והבנתי חשבתי ...

 אינצ', פלייסטיישן 1000טלפון חדש, נעליים, בגדים, מצלמה איכותית, טלוויזיה 

 וגם סיפרתי לניצן, אחי, והוא התחיל לעשות רשימה משלוֿ.

 ,ראיתי שאבא כל היום לא מפסיק לצחוק אז חזרתי לרשימה והוספתי

 סתם שלט, רובוט על שלט,  רחפן על שלט,   מכונית על שלט, מסוק על שלט,

 ואני אקנה לאחי את המחשב הכי חזק.

 ואז שאלתי את אבי, למה אתה צוחק?

 ...אבא אמר לי: בואי שבי בסלון וקראי גם לאחיך

 קראתי לו, שנינו באנו עם שתי הרשימות ישבנו בסלון וחיכינו...

 ציא את הרשימות,חייכנו והתכוננו להו אבא בא עם אותה מעטפה שראיתי קודם, אני וניצן

 ואז אבא אומר: אתם זוכרים שלפני חמש שנים עשיתי מנוי למפעל הפיס?

  ומיד הוצאנו את הרשימות ושמנו אותן על השולחן!! אני וניצן אמרנו בהתלהבות כן!!!

ואז אבא הכריז בחגיגיות: סוף סוף זכינו! והחלטתי לחלק את הזכייה שווה שווה ביניכם. הוא הוציא את  

 ש״ח. 20-אבא זכה ב חטפנו אותו מהיד שלו ואז ראינו את הסכום  ...ס. אני וניצן קפצנו על הכרטיסהכרטי

 ואז אבא שאל: בשביל מה הדפים שהבאתם?

 זה רק רשימת קניות לכלבו.  אז אמרתי: ... 

 גילי אשל
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 הריחות בהודו
 שמלווה אותנו ביום וגם בלילה . ,אחד הסממנים המובהקים בהודו הוא הריח

אנסה לתאר את  ם הודו הוא המקום לטייל בו.אאדם שרגיש לריחות צריך לחשוב פעמיים 

 המצב ריחני ברחובות הודו.

 המשתנות  -1

מקבלים התראה שמשהו באוויר  'מ 50 -אבל כבר ב 'מ 100 המשתנות קיימות ברחובות כל 

עומד האדם לפני דילמה קשה . לעשות  , לפי סקלת הרגישות של כל אחד ,עומד להשתנות

ת אח  או כמו גיבורי הלוחמים שאפם תמיד היה למעלה להחליט בהמשך הדרך. האחורה פנ

 יש סכנה של חנק רגעי שיכול ,במידה ולא מצליחים ,מ׳ 50השיטות היא לעצור נשימה כל 

שיש ביכולתה לסנן -ולשים על הפנים מסכה טובה ,או ללמוד מהמקומיים להתפתח לחנק סופי.

אבל כתיירים לא מנוסים לא הייתי מעז   את הריחות ולהוריד את סקלת הרגישות למצב סביר.

להמשיך ללכת ולנשום "בנגיעות קלות״ עד  אאל , לעיל שתוארו ,להשתמש באחת מהשיטות

 חלוף הסכנה. 

 בעלי חיים וצרכיהם : -2

לאחר מכן את הגמלים כי הם בדרגת פרנסה  ,לפי סדר חשיבות בעולם ההודי יש לנו את הפרות

טובה מאוד, קופים כי הם שומרים מעולים, חזירים אוכלים כמעט כל דבר וחשיבותם בעולם 

מאוד. ובסוף השרשרת יש לנו את הכלבים שתפקידם למלא את החלל הריק  ה״הירוק״ חשוב

למרות  ,הכי קל ללכת בעקבות המנות הכבדות שמשאירות הפרות שאר בעלי חיים. יםשמותיר

סן חמאוד צנועים יש להם את היכולת לא ,הגמלים  במידה.  ןריחניות ניתן לסבול את ריח ןשה

כי  אמתיתסוג זה של הטרדה. הקופים הם סכנה באת מזונם להרבה זמן ולכן נתקלים פחות 

רק  לכךאנחנו הופכים למודעים  ,לת שלהם מהאוויר ללא התראה מראשהם מפזרים את הפסו

 ,החזירים ללמוד מהמקומיים וללכת עם מטרייה מעל.  , מסקנה לאחר שחטפנו על הפנים

מסתובבים באזור הביובים ולא נתקלים בהם. הכלבים חיה צנועה ומתחשבת עושה את צרכיה 

 בפינות.

  האוכל של החנויות והבסטות: -3

 הבסטות בחימום וקלייה  -החנויות מתמקדות בטיגון 

 המסעדות -4

המלצה חשובה להסתכל  מכינות אוכל רב גוני ולא פעם אפינו נמשך לאותו מקום עקב הריח. 

שאין מזכרות של בעלי חיים כדי שלא תהיה שום  ,במיוחד בכניסה למסעדה על ריצפה ,מסביב

 השפעה לגבי הכניסה למקום הספציפי. 

 חנויות שמוכרות קטורת -5

לריח קטורת: מתוק, נעים, פחות נעים, כאשר הבסיס של הריחות בא כל מיני סוגים יש 

 מפרחים או סוג של תבלינים מיוחדים או שילוב של שניהם.  

 המשך....
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 די גז של אופנועים/ריקשות/מכוניותפסולת א -6

די גז של מנועים הם מאוד מסוכנים במיוחד כשנמצאים א 

ההמלצה שלי באזור צפוף מאוד כמו למשל רחובות הודו 

 די גז בריכוז גבוההיא לא לנשום בזמן שא

 מערכות ביוב -7

עדיין אין שכלול במערכות ביוב בכל רחובות הודו. בדרך 

תעלות  שתיתעלות שחוצות את הרחוב,  'כלל יש מס

הבעיה היא תעלות רוחב  לא מבוטל לרוחב.  ' לאורך ומס

קצת  ותשנואששוכחים שהם קיימים, וכשהראש למעלה מחפש 

 ,השאלה היא .הרגל מחליקה פנימה אל תוך התעלה ונפילה בדוקה מתרחשת ,אוויר לנשום

היא בדיוק על המתנה שהשאירה לנו הפרה בשביל  ,כשקבלת פנים ,האם הנפילה תהיה רכה

 שה על אבן רחוב.המזל או נפילה יב

לאחר שתיארנו את המצב בפרקים נפרדים, ננסה לחבר את כולם ביחד כריח אחד והשאלה 

 ?בבריאותנושנשאלת האם ניתן להסתובב ברחובות הודו ללא סכנת חנק או זיהום חריף שיפגע 

 יגאל דהן

 

 מרתון ירושלים

הוא התקיים ביום  וירידות.מרתון ירושלים הוא מרתון מאוד אתגרי כי רוב מסלולו עליות 

במזג  מוזיקה בכול מקום ואווירה נהדרת. היה מושקע מאוד, בפעם השישית, שישי שעבר,

  משתתפים במקצים שונים. 30000 -הוזנקו כ  אוויר קריר, שהוא מצב אידיאלי לריצה,

 היה יפה משתתפים. 2000-נקו גאולה, אלי כהן ולולו עם חבורה של כיז ."מק 10-במקצה ה

שרים  נכנסים לעיר העתיקה, עולים ויורדים, לראות את שובלי הרצים עם חולצות הורודות,

כל   משתתפות בגילה! 90מתוך  9גאולה סיימה במקום   אחלה מרתון! וצועקים במנהרות.

 .   המכובד 3-ולולו סיים במקום ה אלי כהרגלו רץ להנאתו וסיים בהנאה מרובה,  הכבוד!
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 ישיבות מזכירותסיכום 
 6.3.2016מיום   12ישיבת מזכירות מס'   סיכום 

  נושא אישי .1

 ראשית, תודה ליוסי רייב ולועדת הקלפי  . עם ועדת הקלפי.רענון נוהלי ההצבעה בקלפי .2
 להלן אישרור וחידוש נהלים. על ההתמדה והדייקנות בהפעלת הקלפי באורח רצוף.

כן רק  בנושאים שנדרש בהם רוב הוחלט לעשות  -הוספת יום להצבעה בקלפי .א

מיוחס והם עקרוניים )לדוגמא: שיוך המגרשים, שינוי אורחות חיים, שינוי בקרן 

 מילואים ועוד(.

יהיה כנהוג, לפיו כל חבר שלא יכול להגיע להצבעה, יכול  - נוהל  מתן ייפוי הכח .ב

תר מיפוי להפקיד ייפוי כוח לחבר קיבוץ אחר. עם זאת, כל חבר/ה לא יכול להביא יו

 כוח אחד. 

יימשך הנוהג של פרסום הנושאים על לוח   -דרך יידוע הציבור על נושאים להצבעה .ג

 המודעות ובעלון, ככל שניתן. כמו כן יפורסם חומר רקע להבהרת הנושאים. 

יימשך האיזון בין ריכוז מספר הצבעות ביחד )כדי למנוע  - תדירות ההצבעות בקלפי .ד

שלא יהיה ריכוז רב מדי מעקב על כך (, לבין ותהצבעעומס יתר במועדים של 

בנושאים להצבעה בבת אחת )כדי למנוע אי הבנות של המצביעים, ולהקל על 

 הסופרים/ות(.

פרסום ליד  .דף צבעוני שונה לכל נושאבהוצע להשתמש  - שיפור הבהירות בהצבעה .ה

חברים יכולים להעמיד חומר רלוונטי ליד הקלפי )בדבר מועמדותם וכד'(.  - הקלפי

עם  המזכירות תפרסם את החלטתה בנושאים העומדים להצבעה בעלון וליד הקלפי.

 זאת, אין לעשות "תעמולה" באזור הקלפי.

הדבר מותר ידנית, מבלי  – נוהלי מעקב" על רשימת המצביעים במהלך ההצבעה" .ו

 ועדת הקלפי לצרכי צילום. להוציא את דפי 

                הורדה חלקית בתקציב שכר הדירה שחדר האוכל/המטבח משלמים לקיבוץ, כדי  .3

 למנוע התייקרות של עלות האוכל לחברים.      

להפחית את שכר הדירה בבקשה צוות כפר הנופש, בגיבוי של יועץ מקצועי חיצוני, פנה 

את וזאת  על מנת למנוע  ,₪( 125,000לשנה ל ₪  250,000)מ  50%של הענף לקיבוץ ב 

האוכל. הפנייה הסתמכה גם על השוואה בין קיבוצית במקרים מקבילים לנו התייקרות 

)בהם חדר האוכל משותף לקיבוץ ולתיירים/אוכלוסייה חיצונית(. ההתלבטות לגבי 

יה מוטל ההיענות לפנייה היתה גם לגופה של ההוצאה וגם בגין המדיניות הכלכלית לפ

על הענפים העסקיים תקציב אחזקת אדם. עם זאת, היעד של אי ייקור המזון ופעילות 

לקיבוץ ואישי לחברים. הוחלט על הקטנה חשוב מאד חדר האוכל נראה נושא חברתי 

לקראת לבחון את הנושא שוב , ו2016בשנת  אש"ח  50 -של שכר הדירה לחדר האוכל ב 

  .2017תקציב 

 המשך....
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 יעודיביטוח ס .4

אש"ח  250מילוי בפועל של ה( העבירה למזכירות את נושא 2.3.2016-אסיפת החברים )מ

התייעצות סוכם;לאחר לקרן ביטוח סיעודי.   

או  הקיימת בפועל,  קרן המילואים תבחן אם ניתן לשלב זאת עם קרן הבריאות .א

 במקומה.

   הוצע לצוות מיצוי זכויות ברווחה ולצוות פנסיה לשקול שוב האם כלכלית זה נכון   .ב

                לא לעשות ביטוח סיעודי בקרן חיצונית, אלא רק פנימי.                                                          

   ידע את החברים במקביל, צוין שעם הבאת תקנון הביטוח הסיעודי לאסיפה, יש לי .ג

 (64על מצב הביטוח הסיעודי בקיבוצים שעשו שינוי, כך שכל חבר )לפחות עד גיל  

 יוכל לשקול אישית אם לעשות ביטוח סיעודי פרטי בקופת חולים לקראת העתיד. 

 )הסבר מפורט יימסר באסיפת החברים על התקנון הסיעודי(.

 13.3.2016מיום  13סיכום ישיבת מזכירות מס' 

 סעיף מס' 1 – עדכון לגבי הטיפול בתקציב הקליטה

9.3.2016בעקבות ביקור נציגי המועצה בקיבוצנו ביום ד'   

 סוכמו הדברים הבאים:

 .4.4.2016להכין את החומר למליאת המועצה +עלויות החשמל, עד  -  פינוי הלול -

 ינוך.להגיש כשיפוצי קיץ בח – מבנים לחינוך ושיפוץ גדול למבנה אחד 2תוספת של  -

 להמשך טיפול.  - 50/50שציינה  שהעלויות תתחלקנה  מחלוקת עם המועצהדווח על  -

 מוזמנים: ועדת חינוך נוהלי הזמנת משטרה לקיבוץ – 2סעיף מס' 

נערים מהקיבוץ ובעקבות  5עקב הארועים האחרונים שהיו בקיבוץ בהם נעצרו ע"י המשטרה 

   -ההשפעה הקריטית שעלולה להיות לנערים בעקבות רישם פלילי לקראת גיוסם לצבא 

 הוחלט על נהלים מול המשטרה וחשיבה מורכבת עם הצוות המתאים:

 ערב את הגורמים בקיבוץ.חבר/תושב לא יוכל להזמין משטרה ישירות אלא קודם ל -

פניה למשטרה תהיה ע"י מזכירה/ה או מרכז משק:במקרה של פריצה לבתים  -

ההזמנה ע"י המזכיר/ה, במקרה של פריצה לענפים ההזמנה ע"י מרכז משק. עושים 

שיקול דעת ומחליטים מתי טיפול  פנימי ומתי  להזמין משטרה. יש חשיבות רבה 

 ך יחד עמם תוך כדי טיפולם בנושא.לדרך הזמנת המשטרה ולניהול ההלי

 לערב את ועדת חינוך – 18מבדילים בטיפול בין הגילאים השונים. עד גיל  -

 לערב את ועדת חברים – 18מעל גיל  -

 לא מחפים על שום מקרה, אך ההעדפה לטפל באופן קהילתי, אלא אם אין מנוס. -

 .ם בעלוןלא לפרסע"י גורמים רשמיים.  ןלפרסם בציבור, המידע צריך להינת -

 לתאם עם גורמי בטחון שלנו מול השוטר הקהילתי )לשקול להזמינו למזכירות/אסיפה(.

 המשך....
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 20.3.2016 יוםמ 15מס' ו ,13.2.2016מיום  14ת מזכירות מס'  וישיב סיכום

 עיבוד מתווה הקליטה להסדר מפורט ומשפטי – הסדר קליטת הבניםהנושא: 

(. 25-26/3סיכום ביניים הוצג בפני האסיפה ויוצג בכנס הבנים לקבלת תגובתם  )בסוף שבוע זה 

 המזכירות  תסכם את הצעת ההסדר והנושא יובא לאישור האסיפה והקלפי. לאחר מכן

 משולחן המזכירה

 ברכות לחברים על אחוז ההצבעה הגבוהה, וטוב  – שיוך המגרשים והבתים
וד סביב חלופה אחת, חלופת האגודה. עתה נקווה שנושא שהתאחדנו ברוב גדול מא

, הצוות שלנו ימשיך את במקביל הבג"צ שהוגש ע"י הקשת המזרחית יוסר בהקדם.
פעילותו. נצא לביקור ולימוד הנושא באחד הקיבוצים בסביבה שעשה את 

ההצעות  הפרצלציה של שיוך המגרשים )"פרצלציית צ"ל( ושמאות הבתים, ונכין את
 למזכירות, האסיפה והקלפי

 
 תודה ו! איחולים להצלחה רבה, ברכות גדולות לכנס הבנים/ות השבוע בביתנו

המעוניינים, הקיבוץ הותיק לוועדת הקליטה על ההשקעה והמאמץ. חברים/ות 
 מוזמנים לבוא ולהשתתף חלקית, בעיתוי שנוח להם.

 

  עשינו )ענת מאור ובועז שמרון( השבוע  –פינוי האשפה ושמירה קפדנית על מיחזור
פחים ירוקים,  7סיור בקיבוץ עם נציגי המועצה. סוכם על הוספה מידית של  

ובעתיד הקרוב על הוספת מרכזי מיחזור לבקבוקים וקרטונים. עם זאת, החברים 
! ולעשות זאת להרגל קבע, רולהצטרף  לטרנד העולמי והארצי של המיחזמוזמנים 

 !נא לעבור לבטונדה שכנה –והעיקר, חברים המגיעים לפח מלא 
 ם !יבוצנו, ולגרום לתחלואיאל לנו לזהם את ק

 
 תזכורת על סוגי המחזור:שוב להלן 

 .מרכזי איסוף 3-בכולם מתבקשים לקחת את הקרטונים ולהשליך אותם  – קרטונים 

 לחברים שמתקשים להגיע למרכזים, נא להניח את הקרטונים מחוץ לפחים והם יאספו. 

את כל בקבוקי הפלסטיק ובקבוקי השתיה המיועדים למחזור יש לזרוק רק  –בקבוקים  
בביקור בפינות מחזור הבקבוקים: ליד הכלבו, המטבח, מרפאה, הגנים וכפר הנופש. 

 !הפחים  בתוךבקבוקי פלסטיק  המועצה נמצאו יותר מדי
נא לשים בפינות מחזור הנייר: ליד הכלבו, ליד המחשב, ליד הגנים,  – ניירות ועיתונים 

 המזכירות הטכנית, מטבח ,בגבעה, כפר הנופש.

ע"י הנוי  והגזם יאסף ולא בפחים)רצוי בשקיות נייליון( נא לשים ליד הבטונדות  –גזם  
 כל יום ראשון.

  נודה על שיתוף הפעולה ונשמח למתנדב/ת לטיפול בנושא. 

 מזכירה/מנהלת קהילה ענת מאור       
 

   

 משתתפים בצער חברנו, דניאל בן אדיבה,

 מסעוד בן אדיבה ז"ל ,מותו של האח לע

  בית משאבי שדהועובדי הנה"ח 
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  (1-בעוןיר) 2016סיכום הדיונים והחלטות אסיפות החברים 

 20.1.16 – 1אסיפה מס' 

 השהיית הפנייה לשנת חופש .1

 לערעור ועל השהיית הפנייה של אודי זילברשטיין שהוגשה עדכון על בקשה  

. )הערה; עתה אודי חידש את תוכניתו לשנת חופש במתכונת אחרת, והנושא לשנת חופש 

 (.30.3.16יובא לאסיפה ב 

  2016הצגת ההצעה לחזון וליעדים לשנת  .2

 היעדים; 4, וסוכם על תקיים דיון פתוחה ,ענת מאורוצג באספת החברים ע"י ההנושא 

המשך יישום היעדים של שימוש ברווחים להבטחת עתיד חברי הקיבוץ הוותיק;  .א

והפרשה לקרנות  75,000צמצום פער הדיור; קרן חיים עד ₪;  5,500פנסיה של 

 סיעוד ואחרות.

 קליטת בנים/ות וצמיחה דמוגרפית .ב

 והכרעה על סוג שיוך הבתים והמגרשיםדיון  .ג

 טיפוח קהילה פעילה ויצירת שיגרה מוצלחת. .ד

 קהילה הכמרכיב חשוב בטיפוח  –פעילות הועדות  .3

. היעד הינו לייצר פעילות ובאסיפה( בעלון והוצג)יידוע על רשימת הועדות והרכבן 

 .הוועדות בעבודתן עם המזכירות סמכותואחריות תוך כדי קשר לשל הועדות יעילה 

 .ילנה דיומיןמציגה;  –כן הוצגו רכזי וועדות וחברי מזכירות לבחירה 

 

 24.1.2016 - 2אסיפה מס' 

 הסבר על סוגי שיוך המגרשים והבתים )לפי מדיניות רשות מקרקעינושא להצגה ולימוד: 

 חבר באגף הכלכלי בתנועה הקיבוצית, חבר קיבוץ שפיים.  – עו"ד דגן  יראלמציג:   .ישראל(

 (.1411( למגורים )1447בין חלופת האגודה ) בהשוואהדגן הסביר את כלל החלופות, והתמקד 

 162.3.  - 3מס'  האסיפ

המסמך הוכן בישיבות  הצעה למתווה הדיונים, ההחלטות והפעילות לקידום הקליטה.

-חברים ב מאסיפות   והערות 24.1.2016, 17.1.2016בתאריכים:  המזכירות עם ועדת קליטה 

20.1.2016 ,24.1.2016 

 יו"ר ועדת תכנון. – דוד מנדליו"ר ועדת קליטה;  – אלי אלישעמזכירה;  – ענת מאורהציגו; 

לאחר האסיפה הוחזרה ההצעה  למזכירות עם ההערות וההצעות שהועלו באסיפה, הועמד 

 . 91%, ואושר ברוב של 13.2.16  -להצבעה בקלפי ב 

 

 המשך...
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 7.2.216, 4אסיפה מס' 

 אריה שטראוס  –הצגת מצב קרנות הפנסיה  .1

 .מציגים: ירון זריז ודודי גילת הצגה ואישור שינויים בתקנון קרן מילואים

 לקרן הצגה של המועמד ליו"ר הקרן, ושל המועמדים .2

 . 91%, ואושר ברוב של 13.2.16 -בקלפי בהתיקונים לתקנון קרן המילואים אושרו בהצבעה 

 הנציגים לקרן המילואים. 3וכן נבחרו 

 24.2.2016 – - 5מס' ה אסיפ

( או חלופת 1447האגודה השיתופית ) החלופות של שיוך המגרשים:  לדיון והכרעה: נושא

 מציגה: עו"ד אחינועם זליגמן.(. 1411המגורים )

בסוף  . 1447שי זינדרמן מציג את עמדת המזכירות וצוות השיוכים, התומכת בחלופת האגודה 

  האסיפה התבצעה הצבעת תמיכה בחלופת האגודה, וההמלצה התקבלה פה אחד.

 149מכלל חברי הקיבוץ ) 88%לאחר האסיפה הנושא הועמד להצבעה בקלפי, ואושר ברוב של 

 מתנגדים(. 4תומכים ו 

 16. 2.3 -  6מס'  האסיפ

 .2016ותוכנית  2015ח'  9סיכום   -תוכנית רווח והפסד עסקי וקהילה  .1

  פרלה זרזינסקי, מוני.מציגים:   

 .דניאל בן אדיבה –סך המקורות והשימושים   -מקורות ושימושים .2

נשאלו שאלות הבהרה וניתנו תשובות, התוכנית אושרה, ונושא אחד של מילוי בפועל של קרן 

 הסיעודי, הועבר לקרן המילואים לדיון ויועבר למזכירות.הביטוח 

 16. 16.3 - 7מס'  האסיפ

 עיבוד מתווה הקליטה להסדר מפורט ומשפטי – הסדר קליטת בנים .1

. הוצג החלק הראשון. יובא להמשך באסיפה נוספת, מציגה: עו"ד אחינועם זליגמן

 להצגה ראשונה בפני הבנים/ות, ולאחר מכן לאישור בקלפי. 

 מרכז ועדת תכנון –מציג: דוד מנדל   -הצעה לתקנון בניית פרגולה  .2

 ההצעה אושרה בהצבעה באסיפה.
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ולשמחת חגגו במסיבות בגנים ובבתי הספר וגם  ,הגיע הילדים התחפשו פורים

וביום שישי   עדליידע,יום חמישי בהצלחה ובשלום. בתכנון  כולם ניתן לומר שעבר

  חוזרים הביתה. כנס בניםשבת 

 
ואז חלקים פורקו ונגנבו, אז ומחוץ למשק המלך שבנה גנדי בראש הגבעה -זוכרים את  כסא

את  בנה  ,בנו של גנדי-ארנוןהכסא הוקם מחדש!   לאחרונההוא העביר אותו ליד הבריכה. 

בראש מתנוסס הפסל החדש שוב כך ו מחדש.  בייגנ בנה אותו כך שלא.  לזיכרו של גנדי הפסל

 הגבעה הצמודה לגדר ממזרח.

 

להציל את מרק -. בלילה הוקרן הסרט על האנרגיה חני טופר  מכמהין התקיים הסבר של

הוותיקים נפגשו עם שלמה פתאל ושמעו על  בהמשך השבוע  .23.30וויטני.  הסרט נמשך עד  

 .יפות תמונותהההרצאה הייתה מעניינת ו טיולו בניגריה.

 

וותיקים והציעו וגם עזרו -גם אצלנו. ילדים מהזוגון עברו בבתי יום המעשים הטובים, היה 

 בנושאים שונים.

 

מפגש בו התקיים   לזכרו של אבי כהן  ז"ל. בערבאתגרי אופניים  טיולהתקיים  ביום שישי

היה , שרו ורקדו כמו בימיו הטובים של אבי ז"לסבבה והקול,   להקתעם  ושרוהשתתפו רבים 

 .הגרון נחנקרק מידי פעם  ,שמח

 

מגדל מ חשמל  טקילוואספק כמאה אלף שאמור ל חשמלקו עובדים על  בכניסה לקיבוץ

 .ליד אשליםהנמצאות שיקלוט  אנרגיה ממראות 

 

 הנרטיב הקולנועי. -טל על -ביום ב' שמעו הוותיקים את  גלעד בן

 וביום  ד' נפגשו עם מזכירת הפנים  החדשה )יחסית(.

 

 שמחשבת שלום וחג פורים 

 הבנים וברוכים                            


