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 מה בעלון: 

 /ענת מאורסיכומי ישיבות מזכירותהצבעה בקלפי ו

 / נגה פרסישריפות קצת על כיבוי

/ענת לחברה הישראליתמעורבות הקיבוץ בהשפעה ובתרומה 

  מאור

 / עופר רימוןרפסודייה מיוחדת

 דוח ראש המועצה חודש יולי

 שה בישובנועמהנ

 

 

 

 המלצה מרותי 

זה מקטין את הקוצים כדאי לקטוף סברס עם שקיות של החטיפים –קוטפי הסברסל

 בידים.
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 הצבעה בקלפי בנושא: הליך בחירת מש"א –השבוע 

  201712/13/14.8.שבת, ראשון, שני,   :המועד
 ההצעה היא:

הלים לבחירה והוק לנ -חודשים, בהם צוות האד 3-להקפיא את הליך הבחירה למש"א לכ .א

 לדרכי בחירה במשאבי שדה.  ולהצבעה בקלפי, יגבש הצעה חדשהלתפקידים 

 המכרז לתפקיד משאבי אנוש, הוא יהיה פתוח לכל חברי הקיבוץ. תפרסםלכשי .ב

המעבר, ילנה דיומין תכהן כמ"מ מש"א, ללא השתתפות בישיבות מזכירות  בתקופת .ג

 .וץהקיב

 .חברי הקיבוץ מוזמנים לקחת חלק בהצבעה

 

 סיכומי ישיבות מזכירות
 

 20.7.2017מיום  32/17סיכום ישיבה מס' 

 הצעת החלטה  להליך בחירת מש"א, במורכבות אליה נקלענו. .1

תוצאה מקצועית ואישית טובה שתשיא  ,מנוסחת לעילה ,המזכירות מוצאת לנכון להגיש הצעה

 בהצבעה בקלפי. , ותוכרעככול שניתן, ויכולה להוות פשרה בין הגישות השונות

חברי מזכירות, יתקיים מכרז לבחירה  5עם גמר הקדנציה של  – מכרז לחברי המזכירות .2

מחודשת/החלפה של חברי מזכירות. המכרז יהיה כמקובל על לוח המודעות, וחברים/ות 

 מוזמנים להציע מועמדותם להמשך קדנציה או לבחירה מחודשת. 

 23.7.2017מיום  33/17מס'  סיכום ישיב

 ה במשאבי שדהיתקנון בני  .1

 ועדת תכנוןמוזמנים: 

לאור השינויים במדיניות האכיפה, צויין שחברים בקיבוץ לא מודעים למשמעות של בניה ללא 

 עבירה על החוק.  וחריגת בניה ז ;היתר

אושרה הצעת התקנון שועדת תכנון הציעה . ההצעה תפורסם ותובא לאסיפה לדיון ואישור. 

רו בבתים שבהם יש חריגות ויבחנו ובמקביל סוכם שנציגי ועדת תכנון ונציג המזכירות, יעב

 כיצד ניתן להגיע להסכמות להסדרת הנושא.

 הבית החדש של סילביה ודוד ניצן .2

 סילביה ודוד מבקשים לבנות בית בשכונה החדשה שתקום לבנים, וזאת בגין גיל ילדיהם.

יה גם לגופה )ידווח באסיפה(  וגם מתוך מגמה לקדם בניה חדשה יהמזכירות אשרה את הפנ

כאמור ע"פ המלצת ועדת דיור והמזכירות מומלץ לאשר לשתי משפחות  ;לחברים ככול שניתן

  .בקלפי תהיה  בעהצמהקומותיים בגבעה לעבור לבניה חדשה בשכונת החברים שתקום. הה
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 26.7.2017מיום  34/17סיכום ישיבה   

 2017/18אישור רשימת הלומדים תשע"ח 

של האסיפה  במזכירות. בגלל העומס בסדר היום הרשימה המוצעת על ידי מש"א אושרה

 שהתקיימה, הדיווח על הרשימה יהיה באסיפה הבאה.

הצעות להפרטת הלימודים או חלופות אחרות, אם ייבחנו כמו כן סוכם, שלקראת שנה הבאה, 

דה שלומדים רבים בוהע לתועלנה )הדיון בנושא לא הסתייע השנה בגלל אילוצים, ובגל

 לומדים ממשיכים(.ברשימה השנה הם 

 

 2.8.2017מיום  35/17מס'   סיכום ישיבה  

 .דרכי ההתמודדות עם תופעה פנימית. התקיים דיון כללי בנושא  

 טל, יו"ר ועדת חינוך. ןבהשתתפות רותם כהן, יו"ר ועדת חברים וגלעד ב

 

 6.8.2017מיום  36/17סיכום ישיבה    מס' 

 6.8 -הכנת לקראת אסיפת החברים ב .1

 מצריך קלפי ולא רק באסיפה. -שהסעיף של הליך בחירת מש"א סוכם  .א

           סוכם שהסעיף של ההתמודדות עם תופעה פנימית, לא יהיה רק הודעה מטעם המזכירות,  .ב

 לאפשר לקיים בו דיון.

יו"ר  טל ןב לעדוי לדרך הטיפול בנושא של המזכירה ענת מאור, גרוב חברי המזכירות נתנו גיב

 יו"ר ועדת חברים.  ורותם כהןועדת חינוך, 

 אסיפת החברים אישרה גיבוי זה. כן סוכם להקים צוות לטיפול בנושא.

 .  בחירת יו"ר לצוות אד הוק לדרכי בחירת התפקידים בקיבוץ וההצבעה בקלפי .2

 סוכם שיפתח פרייליך יעמוד בראש הצוות.

 הסיכום יגובש בישיבה הבאה. - נוהלי בקשה וקבלת הלוואות בקיבוץ .3

 

 מידע בקצרה.                                             

 בקיבוץ בית קמה. נהלת בניית השכונה החדשה ביקרה בבנייה של חברת "קורוםימ "

 בהמשך נבקר בהצעה של חברה אחרת, בזיקים.

  ממתינים  לבדיקה בבנק דיסקונט. של "חברות נדחית" הקבלההעברנו את אופן

 לאישורם. 

 שבת שלום וקיץ פחות חם!                                       

 מזכירת הקיבוץ –ענת מאור                                                            
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  שריפות כיבויקצת על 

 -לכל אחד מאתנו  תלי רלוונטי תהדרכה שעברתי לאחרונה ושנראי

 בישראל. דקות יש שריפה 7כל  

יש נפגעים בגלל החומרים  בכל שריפה  כיום על ידי מכשירי חשמל ות אחוז מהשרפות נגרמ 76

 הרעילים הנפלטים מבדים ופלסטיק וכדומה.

 לעשות שטויות.מאחוז מהנפגעים היו יכולים למנוע זאת אם היו שואלים ונמנעים  85

חייבים להיות עם ראש גדול היום  זאת טיפשות לא לשאול , כי למות בגלל שלא ידענו זה חבל.

להיות אחראים, להסתכל על הסביבה , ואם מישהו מסכן אותנו צריך  להעיר לו,  כי זה החיים 

 שלנו.

אם נוציא אחד מהמרכיבים  חום, אויר, וחומר הדלקה. :אש צריכה שלושה דברים כדי לדלוק

 האש תכבה.

הגז ואז רצוי לחנוק את אש  על ידי כיסוי במכסה  את לסגורראשית  ,במקרה של אש במחבת

 מטף שחונק את האש ויעיל בחדר סגור.אפשר גם עם וכמובן  או במגבת

מכונת הכביסה היא בין הגורמים העיקרים לשריפה ולכן לא מומלץ לעזוב את הבית 

 כשהמכונה עובדת.

 .נוזל דליק לא יכבה בעזרת מים-מים מסוכנים מאד לכיבוי אש

דלק מכבים אותו עם שמיכת כיבוי או שמיכת כותנה ואפשר גם עם מטף אבקה, אך אדם שנ

 את הנזק מהאבקה.לאחר הכיבוי חייבים לשטוף את האדם כדי למנוע 

. כלומר מהיכן יוצאים, היכן המטף, צריך לדעת מראש מה עושים כשמשהו משתבשבכלל 

 להוריד את מתג החשמל, ולכבות את הגז במקרה שדלק.

שהיא מרגע אומרת שלאדם יש סיכוי לכבות אש רק בשתים וחצי הדקות הראשונות הגישה 

 מאזור הסכנהבמהירות פורצת. אחר כך היא הופכת לגדולה יותר ומה שצריך זה לצאת 

בכלל כיום מבינים שאש גדולה לא ניתן לכבות אלא רק לעצור את  .ולהזמין את מכבי האש

 ש.התפשטותה ולכן הכבאים נקראים לוחמי א

רק לזכור שמיכת כיבוי אש בקרבת הגז. ההמלצה הבסיסית שבכל בית יהיה מטף ולסיכום 

 חייבים למלאו.אפילו חד פעמי שימוש במטף לאחר 

 

לכל ההורים  חראית על הבטיחות אני רוצה לפנות ות שאני לא ארולמואם כבר בנושא בטיחות 

והם חושבים שזה בסדר לקחת את  ,שיש להם ילדים קטניםובני המשק שחזרו לקיבוצנו –

  !!!הילד על הברכים כשהם נוהגים בתוך המשק, כי מה כבר יכול לקרות

פתח והלך להכרית באוטו או כל דבר אחר שיגרום ל מכה חזקה מרכב אחר האז זהו שמספיק

  בפעם הבאה כשאתם עושים זאת.על ילדכם ועל אושרכם. בבקשה תחשבו שוב 

 נגה פרסי, תודה 
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 הזמנה למפגש חשוב בנושא;

 מעורבות הקיבוץ בהשפעה ובתרומה לחברה הישראלית 

 בהשתתפות נציג התנועה מעמותת "קיבוצניקים למען החברה".

 ,במועדון )או בחדר הישיבות, לשיקולך(. 13.00בשעה  – 17.8.17  יום ה',

מה והאם נוכל במפגש נשמע על הפעילויות והרעיונות המתבצעות בקיבוצים השונים, ונראה 

 ליישם בביתנו.

 על הפעילות הנעשית אצלנו לאורך שנים;  תעדכן במפגש בקצרהנכמו כן, 

 ילנה קוברסקי, עירית שלו )לא תוכלנה להיות בישיבה( –בית ראשון במולדת 

 ר. ואיוסי רייב ונפתלי ש –העברת עבודות של מפעל שגיב לביצוע אסירים בכלא "דקל" 

 ליך, נטע דוידסון, נטע זכאי.יריפתח פ –אימוץ חיילים בודדים 

 (.50%בני המחזור ) 3השנה יוצאים  –יציאת י"ב לשנת שירות אישית 

גלעד בן  –ומשימות בר מצווה   משימות בגיל החינוך בתנועות הנוער, פרוייקט מעורבות בחברה

 טל, יו"ר ועדת חינוך ונוספים/ות.

נשמח  –ות נוספות של חברים ובנים תושבים אם יש פעילות/יות אישית/יות התנדבותי     •

 להתעדכן במפגש עצמו, ובכלל!

 לקחת חלק במפגש חשוב זה!מוזמנים החברים/ות והתושבים/ות מעוניינים 

 בברכה, ענת מאור, מזכירת הקיבוץ

 

 

 רפסודייה מיוחדת

 רפסודה ברפסודיית הקיבוצים שהנושא שלה השנה "אין לי ארץ אחרת"

 הכתוב על המפרש המתוחאך אם נקרא את 

 נדע שעל הקשיים והמוגבלויות התגברו בעוז הרוח

 לקויי ראיה ובעלי מוגבלויות מעמותת אתגרים

 שבנו והשיטו אותה יחד עם נערות ונערי משאבי שדה הנהדרים

 עופר רימון

 

 

 

 

 לעתליה ובני סודרי והמשפחה 

 ברכות ומזל טוב להולדת הנכד 

 בן ללימור ואלעד

 שדה בית משאבי
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 נר זכרון חודש אב

 

 אלוני שרגא ז"ל, )אבא של שולמית זיו(, נפטר כח' באב תשל"ט

 ברוך אסתר ז"ל, נפטרה א' אב תשנ"ג

 סבן ג'קי ז"ל, נהרג ט"ו אב תשמ"ב

 נפטר ט"ז אב תשע"ג שדה)טודי( זכריה 

 דבורה בלומברג )סגל( נפטרה כ"ג אב תשע"ג
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פה יאס.ההאחרונה  פהיאסאהבה בחג האהבה  עבר השבוע , קשה לומר שראינו הרבה ו באב "ט

קצת לא בגלל מה שנאמר, אלא האיך. היה פשוט נורא  להיות  בתוך ים של צעקות.  קשה תה יהי

 אנחנו רוצים להיות. בה מתאים לחברה ש לא 

 

כבר עבר והנה הילדים ממשיכים לטייל בארץ . למי בארץ ומי לחו"לנפוש אנשים נוסעים  ,חופש

 .לו חודש  של החופש הגדול והחום ממשיך להיות גבוה

 

פעילויות של שפע היו  מסיבת סוף שנה של המועצה נערכה בקיבוץ היו מלא אנשים מהמועצה

 הופעה של קובי אפללו. לבסוף ו

 שבת שלום


