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 מיכה שטרית שיגרה

 

 הבוקר הזה יהיה מיוחד למישהו, איפשהו

 ולטוב ולרע

 לרובנו הבוקר הזה מתחיל כמו ודומה לבוקר אחר שהיה

 בואו ונקרא לזה שיגרה -שיגרה 

 כי עוד מעט השמש תהיה באמצע השמיים

 ונבחן את הכל בטווח המוגבל של העיניים

 בואו ונקרא לזה שיגרה -שיגרה 

 נוראזה 

 זה לא רע

 בעיני זה כן! ובעיני זה לא -ונגיד 

 ונגיד ונגיד מדי פעם נפסיק להגיד

 נשמור בבטן, נכתוב ביומן, נקרא בעיתון

 נקרע אחד לשני את הצורה

 בואו ונקרא לזה שיגרה -שיגרה 

 זה נורא

 זה לא רע

  שיגרה
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 מה בעלון:

 / ענת מאורמשולחן המזכירותו ,סיכומי ישיבות מזכירות

 בסיבוב/ אילן בן טל

 / לולו טלמורענף הרכב

  / דוד מנדלמחויבות להיתרי בנייה לפי החוקשינוי במדיניות;

 דו גולדסמן ודוד מנדלחנייה בחצר הקיבוץ/ ע

 רמת נגב - פברואר תרבות תחזית

 תולדות ר"מ והפעם.. מכתב מ מסיפורי הארכיון

 "מתורבתת"? או ש....../ לולו טלמורהאם כלב היא חיה 

 / גרציאלה אופקנר קטן ממשיך לדלוק

  מהנעשה בישובנו/ משולם סיקרון ונגה פרסי

 

 

 

 

 

 

 

 



 3עמ'                                                              2017ינואר   20 ,זתשע"כ"ב  טבת    ,7521 מס' מבין משאבים

 

 ת מזכירותוישיב סיכומי

 8.1.2017 מיום 2/2017ישיבה מס' 

 . הקריטריונים לשיוך הדירות הכנה של טופס ההצבעה בקלפי על  .1

יתה פניה של חבר לבחון היבט נוסף שטרם דנו בו. וחבר י(. ה15/1)לרבות בישיבה של 

שהצעתו לא התקבלה במזכירות פנה להציגה באסיפה ולהביאה לקלפי. וכן בועדת 

 הקלפי היו השגות על טופס ההצבעה שהכנו והנושא חזר לדיון במזכירות.

 הוא יובא לאסיפה )ככול הנראה בשבוע הבא( ולקלפי. –לכשהחומר יהיה מוכן 

 
 ישיבה משותפת עם הנהלה כלכלית: רווחי מימוש קרקעות ר"מ .2

אושר פה אחד דף ההצעות שהוגש ע"י הצוות של: מוני, ענת, דניאל, צור ושי זינדרמן. 

 הנושא וחומר הרקע הועבר לאסיפה וחולק בת.ד. 

 .האסיפה תמכה בהצעה ברוב קולות גדול

  21-22-23/1/2017ההצעה עומדת לאישור הקלפי בסוף שבוע זה 

 
 השימוש בכפתורי רכב .3

 רכז רכב –משתתף: לולו טלמור 

 ועדת רכב עדכנה על החלטות שבסמכותה: תזכורת: 

 לחודש(.₪  200עלות ק"מ ותוספת של שליש לנסיעות ליחידים )₪  0.80 

מחברים שמשתמשים  לצרכים תקיים דיון איך למנוע ה –השימוש בכפתור רכב  

פרטיים בכפתורים של הענף. הועלו רעיונות וסוכם להביאם לדיון נוסף לעדכון 

 התקנון. הנושא יובא לאסיפה.

 
 15.1.2017 מיום 3/2017ישיבת מזכירות מס' 

 מונימציג – יזמות בנים/ תושבים בקיבוץ .1

הבאות אחריה, מתוך ה הנוכחית שהועלתה וכן את יהמזכירות רואה בחיוב את הפני

 רצון לעודד יזמות עסקית של הבנים.

 מסגרת ההסדר ליזמויות היא:

על הבן/בת להסדיר את היזמות עם ממ"י ולממן את עלות הארנונה וההוצאות  

 הנדרשות לקבלת היתר לעסק.

שיפוץ המבנה והכשרתו לעסק הוא ע"ח היזם/ת. עם זאת, כאשר מדובר  

דוגמא: הרפת(, לא תהיה גביה פנימית על בהכשרת מקום ללא מבנה ראוי )ל

 השכירות של הקיבוץ עד שהיזמות תצמח.

 הנכס נשאר של הקיבוץ.  

מלאה לנושא הבטיחות: להקפדה בעניין חיבור לחשמל,  מחויבותם יש יליזמ 

 כיבוי אש וכדומה.



 4עמ'                                                              2017ינואר   20 ,זתשע"כ"ב  טבת    ,7521 מס' מבין משאבים

 

יה ילרכזי ענפי עזר, וחברים שעוסקים באותו תחום, תהיה עדיפות ראשונה בפנ 

ענפי הקיבוץ. חשוב שגם החברים/ות יפנו קודם לחברי הקיבוץ אליהם של 

 שעוסקים בתחום.

 
 מועמדים למכרזים  .2

מרסלו בן שופט והלנה החברים שהגישו מועמדות:   – נציגי ציבור למזכירות .א

 . לבחירה חבר/ה אחד.קוברסקי

אשר פרחי, יובל החברים שהגישו מועמדות:  – נציגי ציבור להנהלה הכלכלית .ב

  מהרשימה. 2לבחירה . , סשה רדין, צבי אלמוגן חייםב

 המועמדים /ות יוצגו באסיפה, הבחירה תתקיים בקלפי.

היא היחידה שהגישה מועמדות )לפיכך, אין  אביגיל גולדסמן - דובר/ת הקיבוץ .ג

 צורך להעביר להצבעה בקלפי(.

 
 .לשעה₪  29-הצעה להעלות את שכר המינימום לחברים ל .3

₪  25-)מ₪  5,000-ל  2017ע"פ חוק המדינה, שכר המינימום עלה החודש, ינואר 

₪  2-מאחר ובקיבוץ השכר הנמוך לחברים/ות היה גבוה ב לשעה(.₪  27-לשעה ל

 ₪ . 29-היום ל₪  27-מוצע להעלות זאת בהתאם מ –משכר המינימום 

 ועדת מש"א תכין את הנתונים. והנושא יובא לאישור האסיפה.

  
נציגת הקיבוץ לצוות ההיגוי להקמת  –חן גולדמן   – ספר תיכון אזוריהקמת בית  .4

גם על דיון פותח שיתקיים  יידעהבית ספר תיכון חדש במועצה וועדת חינוך, 

 בקיבוצינו, לגבי ההליך והתוכן של דיוני צוות ההגוי.  

עצה התושבים, מוזמנים להשתתף בדיון החשוב עם המווכל חברי הקיבוץ הבנים 

 במועדון. 20.30בשעה  26/1ביום ה' 

    מזכירת הקיבוץ –ענת מאור  בברכה,   

        

 ותושבים חברים 

ניפגש לשיחה על התיכון האזורי עם ד"ר ספי מלכיאור  26/1/2017ביום חמישי 

 מנהלת אגף חינוך וקהילה במועצה.

לגבי התיכון, להשמיע את הכיוונים והמחשבות של צוות ההיגוי  מטרת המפגש 

 ולשמוע מחשבות, רעיונות, חלומות, הערות והארות.

 .26/1/2017ביום חמישי  20:00המפגש יתקיים במועדון בשעה 
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 משולחן המזכירות

-21-22מתקיימת בסוף שבוע זה  – הצבעה בקלפי בנושא מימוש רווחי חוות ר"מ .1

 . החברים מוזמנים לקחת חלק בהצבעה.23/1/2017

 

 .לקיבוץ ממשיך בתלאות הטכניותשער הכניסה  .2

כני ושני תיקונים אלקטרוניים, התקלות חוזרות ילצערנו, למרות התיקון המ

ונשנות. מאמצי התיקון נמשכים ונקווה שהנושא יבוא על פתרונו בהקדם ונגיע 

 .הולם לאוכלוסיה.למצב המתבקש של בטחון 

 

אר ואר האדומה לדודסוכם עם רותם כהן על נעילת תיבת ה – רות הדאר בקיבוץיש .3

. ובנוסף 14.30 – 12.00לנוחיות החברים. וכן על שעות קבלה קבועות כל יום בין  -יוצא 

 רות כלשהו בשעות הבוקר ניתן לתאם זאת ישירות עם רותם.יאם חבר זקוק לש

 

סוכם עם נעמי ב.ס. האחראית על קופת   -חלוקת פירוט התקציב האישי לחבר/ה   .4

נחזור לנוהג שכל חבר/ה יקבלו פירוט על מבנה  - 2017 הבית שעם תחילת תקציב

שלהם. החומר יחולק בת.ד. וחברים שיהיו מעוניינים בהסבר או הבהרות יפנו  התקציב

 לנעמי.

 

ועדת בטיחות השלימה  –לבטיחות הילדים והחברים  -סגירת השערים בשכונת שגיב  .5

ולפתוח  16.00בות שעה את ההכנות לכך. דרוש/ים מתנדב/ים לסגור את השערים בסבי

דו עלבתיאום עם ועדת בטיחות. המתנדב/ים נא לפנות  07.00 – 06.00אותם בסביבות 

 גולדסמן.

 

מתוכננת ליום ד' הבא  –הבאה בנושא: הקריטריונים לשיוך הבתים  אסיפת חברים .6

 נעדכן סופית לאחר ישיבת המזכירות. . 25/1

 שבת שלום,

 ענת מאור  

 

 

 
 

 
 

 לשארה, 

 אחות במרפאה שלנו

 להולדת הבן, ברכות ואיחולים 

 בית משאבי שדה
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אנחנו עומדים להצביע על שיוך דירות. לכאורה החלטה שולית שלא תשנה במאום את אורח 

יים בקבוץ, כי הרי מדובר על הורשה בלבד. מצד שני החלטה מהפכנית כי עד וחיינו העכשו

בתור חברי אגודה שיתופית, ומהיום נהיה בעלי רכוש ועוד היום הוגדרנו כחברים חסרי רכוש, 

 דירה! רכוש הנחשב ליציב ואמין ביותר בישראל.

 
אני רוצה לתמוך ולברך את המזכירות על שהחליטה להביא את ההצבעה בטופס מפורט בו 

ניתן לחוות דעה על כל סעיף ולא בהחלטה אחת כוללת, בנוסח חוק ההסדרים, בו סעיפים 

 ם ברורים או אינם נדונים.רבים אינ

 
במסגרת הדיון בסעיפים השונים אני רוצה לנסות ולחפש את ההיגיון לסעיפים המקנים 

ליחידים ולגרושים. גם בטופס ההצבעה הם נפרדים לכן אנסה להבין אותם  10%תוספת של 

ש להודיע שאין לי כוונה לפגוע באיש או להעליב, קאחד אחד. לפני הדברים עצמם אני מב

פשוט להציג את הדברים בצורה כוללת כהוויתם להבנתי, כך שאם מישהו נפגע אני מראש 

 מבקש סליחה.

 
יחידים הם אנשים בלי ילדים )בשונה מחד הורים וגרושים(. כיוון שאנחנו מדברים על הורשה 

בלבד משמעות הדבר שהקבוץ רוצה לתת למישהו, מוכר או לא מוכר, אדם מחוץ לקבוץ 

קשר לקבוץ, תוספת כספית. לא נראה לי הגיוני ומוצדק. כן מוצדק לא להפלות  שבעצם אין לו

 למי שיחפוץ כך גם יחיד יוכל לעשות אבל לתת עוד תוספת?! 50%לרעה וכמו שכל חבר יעביר 

 
גם לגבי הגרושים הדברים דומים. על מה צריך לפצות את יורשיהם? על שנות הסבל בגלל 

טריונים מהותיים יותר המזכים בפיצוי, למשל משפחה ינם קרהגרושים? אם כבר פיצוי אז יש

ילדים  4מהדירה, זוג הורים עם  50%בה יש ארבעה ילדים. גרוש עם ילד אחד מוריש לבנו 

מהדירה. לא די שכל החיים הילדים היו צריכים לריב עם  25%מורישים לכל אחד מבניהם רק 

 .אחיהם וללמוד לוותר עכשיו גם בירושה הם נדפקים

הזכות להורשה מוקנית לכל חבר בגין השנים בהן היה חבר קיבוץ ותרם לבניית : במהות

אין שום ! זכות ההורשה שווה לכולנו ,כיוון שכולנו תרמנו באופן שווה". הבית הקיבוצי"

 לשום קבוצה או חבר. הצדקה לפיצוי כלשהו

ספות )הדברים נכונים יתרה מכך אם יש הצדקה לפיצוי למישהו אחד, יש אין סוף הצדקות נו

 גם לגבי החד הוריות( וכדי לא לפתוח בשורה בלתי נגמרת של תביעות צריך לא להתחיל בכך.

מקווה שהצלחתי להסביר את ההיגיון להצבעה לפי עמדתי ושצרותינו תהינה תמיד צרות של 

 עשירים
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 ענף הרכב    
רק  לא היו פגיעות בנפש, למזלנו  לצערנו התחלנו את השנה החדשה עם שתי תאונות חדשות!

 ועדה בקרוב .והנהגים יוזמנו לבירור ב נגיש עוד שתי תביעות לביטוח.  ברכוש.

את מחיר הקילומטר  תניסיונילאחר בירור עם פרלה החלטנו להוריד  -מ"בנושא מחיר הק

יש לזכור שרוב החיסכון  אחרי הרבעון הראשון נבדוק שוב עם פרלה את המצב. אג'. 80לחבר ל 

בשבועיים האחרונים יש מגמת ירידה  ,לפי הבדיקה שלי נובע מכמות תדלוקים בגז.

אני יודע שרק  לא יהיה מנוס מהחזרת המחיר לקדמותו! ,משךיעם מגמה זו ת בתדלוקים!

  שליש בערך מהנהגים מגיעים לתחנה ועושים זאת.

 בת של כל תחנה.אז לתשומת לבכם ,יש תחנות תדלוק בכל הארץ ויש חוברת בכל רכב עם כתו

 50%-יש לזכור שנסיעה בגז לא רק חוסכת כ. ]ליד רמי לוי[ שעות 24בבאר שבע התחנה פתוחה 

את  הכירמא התחזוקה יותר פשוטה, בטוחה ממערכת הבנזין, גםמערכת הגז  מעלות התדלוק,

  [. CO2פחות [ ותורמת לאיכות האוויר והסביבה חיי המנוע ]פחות פיח[ 

מבקש להזכיר שבני המשק הם בסטטוס של על בסיס מקום פנוי ובנים/ות בנושא זה אני 

על בני המשק להזמין רק עם  שיזמינו דרך ההורים יחויבו במחיר הרגיל ויוזמנו לבירור.

 .תודה הכפתור האישי.

 200,000-כמה רכבים שעברו את הכבר יש  תקלות.היש לחץ עקב התאונות והרכב בסידור 

 . הישנים החלפתון ואני לצפון לבדיקת כמה רכבים לקניה, השבוע ניסע חסא .מ"ק

 נסות חדשים:קיש  רות בתעבורה,יבעניין עב

הזמנה  שח+ 250אי מתן זכות קדימה   ח!"ש 1500  הנהג ישלם קנס של אי ציות לרמזור אדום,

 נהיגה במהירות ח."ש 1500הזמנה לדין+ ,קמ'ש מעל המותר 41-50נהיגה במהירות של   לדין.

 ל."מעל המותר כנ  31-40

 אז נהגים סעו כחוק ובזהירות! 

 לולו ט.     שבת שלום                                             

 

 נר קטן ממשיך לדלוק

 השנה, למרבה השמחה, חוזרת מסורת עבודת הילדים בפינת החי.

 אמנם לא ממוסד כבימים עברו ובכל זאת, 

ג', בניצוחה של אדריאנה, מגיעים לעבוד  – מדי יום ששי ילדי תלתון א'

 בפינת החי. הם מנקים, מסדרים, לומדים על החיות ומשחקים איתן.

מרגש לראות את בנות התלתון הבוגר מגיעות גם הן ומנחות את 

 הצעירים בעבודתם, תוך מתן דוגמא אישית נהדרת. 

נה יארכל זה לא יכול היה להתרחש לולא רצונן הטוב והתמדתן של אד

 וטלי גולדמן, הדואגות לתאם, להביא ולעודד את הילדים העובדים.

 תודה גדולה ושמחה גדולה.

 גרציאלה
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 שינוי במדיניות; המחויבות להיתרי בנייה לפי החוק 
הוזמן דוד כהן, מפקח הוועדה המקומית במועצה   1.1.2017לישיבת המזכירות בתאריך 

וועדת תכנון על חוקי תכנון ובנייה, חריגות בנייה אזורית רמת נגב, להסביר לחברי המזכירות 

 ופעילות המועצה ורשות מקרקעי ישראל בנושא.

 נושא חריגות הבנייה עלה על הפרק בגלל:

 שהתבצעו בקיבוץ חריגות בנייה שלא ניתן היה שלא להתייחס אליהן. .א

בנייה הרשות והמועצה לא הפעילו את החוק על עבירות  -בעבר, לגבי הבנייה בקיבוצים .ב

קלות ובינוניות.  עכשיו בעקבות החריגות המדיניות והכללים השתנו. תחום האכיפה 

התגבר; גם ברמת הנגב וגם ברשות מקרקעי ישראל דורשים שכל מה שנעשה בחצר 

,  שטחי המגורים והשטח והקיבוץ יהיה לפי חוקי המדינה, כולל תחנת הדלק, הכולב

 הציבורי.

ץ לבנות מתווה עם לו"ז ובו אנו מתחייבים להיכנס להסדרה, דוד כהן דרש ממזכירות הקיבו

 ולתקן את  חריגות הבנייה בקיבוץ ובדירות וכל זאת לפני שירשמו דוחות ואנשים יועמדו לדין.

 

ברצוני להזכיר לחברים שלפני מספר שנים החלטנו להסדיר חריגות בנייה במסגרת הרחבת 

ת מקורות ושכונת הותיקים, כאשר בצענו את הדירות ובניית ממ"דים לחברים, ואכן בשכונ

 ההרחבה במקביל הסדרנו את החריגות והכללנו אותן בהיתרי הבנייה.

 וכך גם מתוכנן בהרחבות הקרובות.

 

מ"ר והכשרת החריגות צצו  חריגות חדשות,  כנראה שחלקן  120-אך גם לאחר הרחבת דירות ל

 מתוך אי ידיעת החוק.

 ור ומה צריך לעשות בכדי לקבל היתר.להלן ההסבר מה מותר ומה אס

 מתי נדרש היתר בנייה ?

, ותקנות התכנון והבנייה )עבודה 1965-לחוק התכנון והבנייה התשכ"ה 145סעיף  *

קובעים מהם המקרים שבהם יש להגיש בקשה  1967-ושימוש הטעונים היתר(, התשכ"ז

 להיתר, ביניהם:

 הקמת בניין חדש, הריסתו או הקמתו מחדש. *

ספת לבניין קיים. לדוגמה: חלון חיצוני, סגירת מרפסת, חניה מקורה, גדר, סככה, כל תו *

 פרגולה, לרבות קירוי מרפסת קיימת, גם אם הקיר בנוי מחומרים קלים שונים.

 כל שינוי בקירות חיצוניים. *

בשינוי פנימי אין צורך בהיתר בנייה, למעט במקרים בהם השינוי משנה את שטח  *

הבניין, במבנה המשותף, בצנרת המשותפת, במראה השטח או הדירה, פוגע בשלד 

 ברכוש המשותף.
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 התווית דרך, סלילתה וסגירתה. *

חפירה ומילוי המשנים את פני הקרקע, את יציבותה או את בטיחותה, הנחת תשתיות  *

 או קירות תומכים.

הקמה או העמדת מבנה זמני כמו משרד מכירות, וכן העמדת מחסן, מכולה ומבנים  *

 ניידים.

 כל בקשה לשימוש במבנה בצורה החורגת ממה שאושר בעבר בהיתר הבנייה. *

שדה חוכרת את שטח הקיבוץ מרשות מקרקעי ישראל -כפי שהחלטנו בעת האחרונה, משאבי

( , כך שכאשר מתבצעת 1447ובעתיד תחכיר לחבר את שטח האדמה בחכירת משנה )החלטה 

 לדין: עבירת בנייה שהיא עבירה פלילית, נתבעים

 החבר שביצע את העבירה. .א

 מנהל הקהילה. .ב

 ולשניהם נרשמת עבירה פלילית, במידה ולא יתקנו את הליקוי יועמדו לדין.

 אני לא מכיר נבחר ציבור שיסכים לעמוד לדין פלילי עבור חריגה של חבר קיבוץ !

 כך שנצטרך לטפל בכל חריגה בנחישות רבה ולא יהיה ניתן להתפשר.

 

חייבים לפנות עתה  –מ"ר  6לפיכך, כל החברים שסגרו מרפסת או שהמחסן שלהם גדול מ 

 ביוזמתם למועצה לקבלת היתר בנייה.

 

וכן, מאחר והנושא "חם" במספר גדול של קיבוצים, ידוע לי שיש קיבוצים בהם יש החלטה 

קון החריגה. אינו זכאי לבונוס באותה שנה ועד לתי –שחבר שביצע חריגת בנייה ולא מתקן 

 ייתכן ויש מקום לשקול זאת גם אצלנו.

 

לגבי העתיד, בכל מקרה כל חבר או תושב שרוצה לבנות בין אם זה "רק" מחסן או פרגולה או 

חייב לפנות קודם כל לוועדת תכנון, לקבל את כל האישורים לפני תחילת  –סגירת מרפסת 

 הבנייה ולקבל הדרכה איך לפעול.

על החבר/ה, לאחר הפנייה לועדת התכנון שלנו, להעביר גם בקשה ישירה  וכן, לגבי כל בנייה,

 למועצה לקבלת היתר. 

 
 דוד מנדל

 מרכז וועדת תכנון
 בשם ועדת תכנון
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 רמת נגב - פברואר תרבות חזיתת

 הים לים סטר'מנצ -הבית ליד סרט 20:22 , חמישי יום  2.2

 המתגוררת האמריקאי הפועלים ממעמד משפחה – נדלר'צ למשפחת האחים שני של סיפורם

 ,הצעיר האח  ,לי הופך  ,בפתאומיות נפטר למשפחה הבכור האח ,ו'שג לאחר . וסטס'במסצ

 מחדש להתמודד לי את מאלצת החדשה האחריות .ו'ג של היתום בנו - פטריק של לאפוטרופוס

 ... הטראומה ועם הטראגי עברו עם

 נדלר'צ קייל ,ווילאמס מישל ,אפלק קייסי :שחקנים לונרגן 'קנת :במאי

 ) הוכנר יאיר( "עוצמה רבת אך מאופקת לדרמה המתגבשות קטנות חיים פיסות" :הביקורת מן

 ! לאוסקר והמלצות רבים לשבחים זכה הסרט

 .המועצה באתר לרכישה ₪ 22 בעלות כרטיס

 

 ; בנתיבות וקמעות מיסטיקה ; בדרכים ציוני ששי  2.2

 קדושים תרבות את מרתק אנתרופולוגי מסע ; קדושים בדמות כמוסים סודות:זוהר שמעון

 ]בלבד איש -50 ל הסיורמוגבל[  אפריקה צפון ביהדות

 גוריון בן למורשת המכון , 50-3012956 ,שטרית בן שוש: הסעה וסידורי הרשמה לפרטים

 

  .. הזה העגול הדבר -גוריון בן במדרשת ילדים הצגת , 00:22 , שלישי יום 14.2

 .המועצה באתר תתאפשר ₪ 20 כרטיס עלות . המדיטק תיאטרון  ,מילים ללא ליצנות הצגת

 

 רעים יהודים-מנויים הצגת , רביעי יום  22.2

 רביבים ,גולדה אולם 20:22 / הקאמרי התיאטרון 

 ניצן עמרי :במאי משולח רבקה :תרגום הרמון ושוע'ג :מחזאי

 סלקטור שור אולה ,רוטשילד אודי ,מיינרט דנה ,סלג יובל,קיזלר דן :שחקנים

 .סבם של ההלוויה ביום יורקית-ניו בדירונת נפגשים דודים בני שלושה .יהודית משפחה

 במשפחה להיקלט קשה כמה ,אוי . גרמני ממוצא ,אמריקאית "שיקסע" אליהם מצטרפת

, סבוש של ההלוויה אחרי זה עם זה בשלום לחיות הדודים לבני קשה כמה ,אוי ...יהודית

 ...הירושונת על מר מאבק כשמתחיל

 ?יהודי מיהו :מהותיות בשאלות שעוסק ,ומרגש משעשע ,מחשבה מעורר ,שנון ,מבריק מחזה

 ?התפוצות יהדות בקרב ישראל של משמעותה ומה

 ובערב ,המועצה באתר לרכישה ₪ 50 בעלות כרטיס . הפסקה ללא וחצי שעה :ההצגה משך

 .בקופה ₪ -15 ב המופע

 היוצרים עם מפגש + הקרנה ; "גיבור שלי אח" ברביבים גולדה באולם סרט 7.3.17

 .הציבור לטובת מפרסמת רק אלא,באירגונה שאינם לאירועים אחראית המועצה אין-לידיעה

 ...לשינויים בסיס היא תכנית כל-וכרגיל
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 או ש...... האם כלב היא חיה "מתורבתת"?           
 

המון כלבים לא קשורים בכול לא סוד שבחצר המשק מסתובבים 

על הדשאים  ילים את מימיהם וגלליהם בחופשיותמט חלקי היום,

מפחידים את הילדים ורודפים אחרי רוכבי  ובכל מקום אחר,

מי אחראי לעקיפת החוק  כאן נשאלת השאלה: ...'אופניים וכו

רות ישם הגדילו את הקנס על עב בעיר זו עברה וכאן לא? בקיבוץ?

 ואצלנו אין דין ואין דיין.  שח! 750-גללים ל של אי איסוף

נמשיך לדרוך על הגללים ונשתוק!בזמנו הייתה החלטה שרק 

לדעתי צריך להסדיר את  לחבר קיבוץ מותר להחזיק כלב,

כול הנושא של לג אהנושא,לבחור ועדת כלבים עם "שיניים" שתד

 קנסות, למי מותר, אחד,  כמה כלבים מותר לכל לסדר תקנון עם כל הסעיפים, החזקת כלבים,

 וכו...  יפהכא קשירת כלבים,

גם למניעת וכי הכתובת על הקיר כבר הרבה זמן!  ,ייבים להקים את הועדה כמה שיותר מהרח

 נפש לבן האדם.                                  -מפח

 שבת שלום   לולו ט.                                                                  

 

 לכתבה של כנס הספרנים טעות תיקון

 ילדים. הות יספראלו של ולא רק ל מיועד לכל הספרנים שנכתב עליו בעלון הקודם היה  הכנס 

ות כל היום ונותנות מענה פתוח .מרכז תרבות של הישובמשמשות בחלק מהישובים להספריות 

 לקדום התרבות בישוב .ות ורעיונות להפעלבכנס ניתנו לכל שכבות הגיל. 

 טובה אבריאל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ברכות למשתחררת 

 שקד בן טל 

 באזרחות ובבית ,השתלבות קלה ומהירה

 בית משאבי שדה
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 חנייה בחצר הקיבוץ
 

ולמכוניות  ,ויוצאות בשבילים הפנימיים בקיבוץבעת האחרונה אנו עדים למכוניות הנכנסות 

 מהווהדבר ה -החונות בתוך הקיבוץ  בצמוד לבתים או על שבילים ואפילו על גינה ציבורית 

 הקיבוץ. החייםבאיכות ופגיעה סכנה 

שימוש ברכב בשבילים פנימיים צרים תוך חסימת מעברים מהווה מטרד נופי, פגיעה בנוי 

  ומטרד רעש מנועי.

 להיכנס עם מכונית לשבילים רק במקרה חריג של פריקת ציוד כבד או הסעת אדם חולה. מותר

ילדים יכולים  להסתובב בחוץ ללא שמרחק החניה מהבית מאפשר תמורה שלא תסולא בפז, 

 חשש ודאגה של ההורים.

שמי שגר בקיבוץ יכול להבין אנו מאמינים בחנייה רחוקה מעט מהבית  חוסר הנוחות  למרות

הוא מרוויח לכן אנו, חברי וועדת בטיחות וחברי וועדת תכנון פונים לכל תושבי הקיבוץ מה 

 להחנות אך ורק במקומות מסודרים.

 

 תודה
 

 דוד מנדל   דו גולדסמןע

 ו.תכנון   ו.בטיחות
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  מסיפורי הארכיון

 תולדות ר"מ מכתב מ ..והפעם
             

      23.3.1965 
 לכבוד

 בע"מ )חב' חקלאית("ניר" 

 א.נ,

בזה אנו פונים אליכם בדבר קבלת הלוואה להשתתפות המשק בניצול מי הביוב של 

 באר שבע.

דונם המורכב מהגידולים: אספסת,  1400המפעל מבוסס היום על שטח שלחין של 

 ד'. 2400סלק סוכר, תפו"א, כותנה. השטח המתוכנן לעתיד הוא על 

"י המשקים: חצרים, רביבים, משאבי שדה ושדה שנים ע 11-המפעל הוקם לפני כ

בוקר )חרמ"ש(. בגלל סיבות שונות השותפות בהרכב הזה לא החזיקה מעמד זמן רב 

 והתפרקה.

עם הפירוק התקיים דיון על עתיד השטחים וניצולם, וסוכם שהשטחים יהיו מיועדים 

כוח אדם למשקים רביבים ומשאבי שדה. מאחר ומשאבי שדה לא היה בכוחה מבחינת 

ומצב הענפים במשק עצמו להיכנס מיד, נאלצה לדחות את כניסתה למועד מאד 

מאוחר יותר. כיום עם גידול המשק והתרחבותו ועם ביסוס הענפים במשק החליט 

 המשק על הצטרפותו למפעל.

ל"י עבור  80,000לצורך הכניסה לשותפות על המשק להכניס לשותפות סכום של 

להסביר שאין בכוח המשק כיום לשאת במעמסה כספית  מערך המפעל. למותר 50%

 זו.

אי לזאת אנו פונים אליכם ומבקשים את עזרתכם בנדון על מנת להגיע לתוספת ענף 

 לביסוס משקנו הנמצא באזור צחיח בנגב הדרומי.

 נודה לכם אם תאשרו בקשה זו,

 בברכה,         

 מזכירות משאבי שדה        

 

 חדהעתק: קרן הקיבוץ המאו

 ו. המשק של הקיבוץ המאוחד          
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יש ש  וגם כאן קר  והתוצאה הכמעט בלתי נמנעת היא .והחרמון כבר מושלגבצפון קר גשום 

אבל משתעלים  סתם מנוזלים שגם  ובמשק וחוץ מזה  יש כאלו בארץחולים בשפעת הרבה 

לבוא  וירוק והרבה ירוק אפשר לראות החל  מתבוששיש קצת רוחות והגשם  ,החיים נמשכים

 מאזור בית קמה. 

 

 וצפוף! חי כפר הנופש באו לאכול. היה שמחאור  200 -בליל שבת   חדר האוכל הוצף!  כ

 

 פעילות מועדון מופת

   על    "הקונסטלציה  המשפחתית"שיטה  טיפולית   הסבירה על אביבה  סטיינוביץ

לפתור בעיות שמטרידות  כיצד מנסים בשיטה זוהסבירה  יחסים בתוך המשפחה...

ועל ידי המחזה עם  היה הגורם הראשוני לבעיהמנסים לגלות מה   לאורך זמן,אנשים 

 אנשים מהקהל היא הראתה את דרך הטיפול בשיטה זו.

 

  ממשיך ...טש  יבתיה דועם החוג לזיכרון 

 

 פגשיוכמובן לה לנגב חומוסלפאב "מטילדה" ביום שישי בצהרים הוזמנו החברים 

 

נו ולשמור ילהבטיח את שלום ילדבמטרה במשק  ת ושכונוביציאה מבכניסה  מוקמים ים שער

  .על איכות חיינו כאן

 

 

  שבת שלום משאבי שדה

 ומי שיש לו 

 ילדים או נכדים בגן יזכה

 כנראה לאכול גם  

 חלה לשבת  


