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עמ' 1

מה בעלון:
אסיפת חברים מס'  7127102/ענת מאור
סיכומי ישיבות מזכירות ומשולחן המזכירות 7ענת מאור
העץ הנדיב 7לולו טלמור
תגובה לכתבה על העץ הנדיב 7בועז שומרון
תחזית תרבות מועצה אוקטובר ונובמבר
מהנעשה בישובנו 7משולם סיקרון ונגה פרסי

עמ' 3
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אסיפת חברים מס' 127102/
יום ראשון 1102.01.22
בשעה  – 200..במועדון לחבר
נושאים לדיון (נוסח מעודכן) :
 .1הצגת שלב הביצוע של שני מסלולי צמיחת הקיבוץ  -לחברים הותיקים ולבנים
תוכנית העבודה ל 1.20-עד 1.1.
מציגה :ענת מאור0
טבלת היעדים להשלמת הביצוע לכל דור חולקה לתאי הדואר ותחולק גם באסיפה.
 .2לימוד ההסדר המשפטי שיבטיח במקביל את מימוש יעדי הותיקים והבנים:
שלב א' – סיום מלא של כל ההחלטות על שיוך הבתים והשיוך היצרני0
אנו עובדים עתה על הדברים באופן אינטנסיבי.
(מועד משוער פסח )2112
שלב ב' – ההצבעה על קבלת הבנים עתה למועמדות/חברות שתיכנס לתוקף רק
לאחר השלמת יעדי הקיבוץ ב0 1.1./2-
בסוגיה זו בודקת המזכירות בימים אלו את ניסוח הדרך המשפטית המומלצת.
עו"ד אחינועם זליגמן תציג את ההצעה באסיפה
שלב ג'  -החלטה ב 1.20-על שינוי סטאטוס הקיבוץ ,לקראת ישום ב01.1.-
שינוי סטאטוס הקיבוץ נדרש כדי לאפשר את השיוך בפועל של הבתים בחכירת
משנה לחברים,לאפשר את חלוקת הנכסים היצרניים ולאפשר את קליטת הבנים
בעצמאות כלכלית עתידית( .הוא לא מחייב שינוי אורחות החיים של חברי הקיבוץ
הותיק).יש לשים לב שב 2112021 -יידרש אשרור נוסף לשינוי הסטאטוס בגין
דרישת הרשם לפער של לא יותר מ 121 -יום מההחלטה לביצוע.
שלב ד' – מימוש חברות הבנים בפועל 0זה יהיה כאמור רק בגמר ארבעת היעדים
של הקיבוץ הותיק :הרחבת הבתים ,פנסיית מטרה של  ,₪ 0011קרן חיים של
 ,₪ 00,111קרנות בטחון סוציאלי (מועד משוער )212101
מציגה :עו"ד

אחינועם זליגמן0

האסיפה חיונית מאד וחשובה השתתפות ההורים לבנים בקיבוץ,
הסבים וכלל החברים
יושב ראש – יעקב ענבר
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עמ' 4

סיכומי ישיבות המזכירות
ישיבת מזכירות  34/1.22מיום 002.01.22
תודות לחברי המזכירות המסיימים; ברכות לחדשים;
דרכי עבודת המזכירות
צויין שחברי המזכירות המסיימים תרמו תרומה גדולה לתיפקוד במזכירות וגילו מעורבות
רבה .הייתה דינאמיקה ועבודה טובה של המזכירות .תודה לחברים שתרמו ובתקווה שהקו
ינחה גם את המזכירות החדשה.
תיפקוד המזכירות :להוביל את החזון של הקבוץ ,ללוות את תחומי החיים השונים ולהיות
קשובים לרצונות ורגשות של חברים .בישיבות עצמן חשוב לשמור על תרבות דיבור חיובית
ומכבדת ,לויאליות ,ושמירה על דיסקרטיות כשזה נדרש .כמו כן ,צוין שעל חברי המזכירות
להתנדב גם לסיוע בביצוע משימות מזכירות וחברתיות (חלוקת התפקידים  -ראה בישיבה
הבאה)
 .1עדכונים והתייעצויות בנושאים מרכזיים שעל הפרק
המזכירות קיימה חילופי דברים ובסופם מגיעים לאסיפה הקרובה שני נושאים:
א .שלב הביצוע של שני מסלולי צמיחת הקיבוץ לחברים הוותיקים ולבנים.
ב .ההסדר המשפטי שיבטיח את השגת שני המסלולים מחד ,קבלת הבנים0ות לחברות
עתידית או למועמדות שבהמשכה קבלה לחברות קבוצתית .ומאידך ,היערכות לשינוי
סטאטוס הקיבוץ שיאפשר את השיוכים והקבלה לחברות בעצמאות כלכלית.
 .2עדכון ואשרור פרוייקט יוזמים/עושים של הבנים/ות בתקציב המועצה
אורן ענבר הציג את הפרוייקט .המזכירות מברכת על היוזמה ושמחה ידה על החלטת ועדת
תכנון שאשררה זאת.
עם זאת ,לקחנו לתשומת ליבנו בעקבות הערות חברים שהיידוע לתגובות הציבור נעשה מאוחר
מדי ,ובעתיד יש לבצע את היידוע מוקדם יותר .

ישיבת מזכירות מס'  33/1.22מיום 2102.022
 .1הסדר דיור הקבע לדירות הקומותיים בגבעה;
בהמשך לדיונים הקודמים ,ההמלצה המעודכנת של המזכירות וועדת דיור הינה ,שבכפוף
להיתכנות כלכלית מומלץ לבנות לכל דיירי הקומותיים (  0-2משפחות ) -דירות חדשות
בסנדרט של הקיבוץ  121 -מ"ר.
ההנמקות:
עם השלמת שיוך הבתים ,האפשרות של מעבר לדיור מתפנה יורדת מהפרק
א.
מבחינה משפטית.
הימנעות מחיבור שתי דירות שיוצרות בית של כ 161-מ"ר ומורידות דירות מעבר
ב.
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עמ' 5

ממצבת הדיור בקיבוץ .וכן ,השארת  16דירות מעבר  -יסייע בתוספת דירות
לקיבוץ.
המשך....
המצב הפיזי של דירות הקומותיים.
ג.
הנושא מועבר להנהלה כלכלית לבדיקת המשמעויות הכלכליות ואז יובא לאסיפת
חברים .
חלוקת תפקידים פנימית בקרב חברי המזכירות
המזכירות איישה את התפקידים הבאים :צוות תיאום וביצוע; צוות להסדרת תקני
הבניה; צוות להסדרה עם חברים בסטאטוס מפוצל; צוות לריכוזהחלטות הקיבוץ
באינטרנט; סיוע לענת המזכירה בניסוח החומר לאסיפות החברים ולטופסי ההצבעה
בקלפי; צוות להכנת חוברת לסיכום פעילות הועדות; נציג להכנת החומר על הדיור
בקומותיים.
תקציב לחוות דעת משפטית שנייה  -הסעיף הוחזר מהאסיפה למזכירות
ההצעה החדשה של המזכירות;
א .תקציב רגיל לחוות דעת – -3-4ש"ש ₪ 2,611 – 1,201 = ₪ 601 x
ב .במקרה של אישור נוסף –  0-6ש"ש .₪ 3,211– 3,201 = ₪ 601 x

משולחן המזכירות
עצרת לזכר הירצחו של יצחק רבין 0
במוצאי שבת  4011בשעה  12.31תתקיים עצרת תחת קריאתו של יצחק רבין לפני  22שנה
כתשובה למסיתי הימין :כן לשלום – לא לאלימות
מארגני העצרת מצפים להשתתפות גדולה .המעוניינים להצטרף להסעות המאורגנות
יוכלו לפנות לנפתלי רז .104-0424102
נציג הקיבוץ למועצת התנועה  -לקיבוצנו אין נציג במועצת התנועה .ההשתתפות
וההשפעה חשובים .מדובר בישיבה אחת כל ארבעה שבועות בתל אביב .המעוניין0ת נא
לעדכן את יפה.
שמאות הבתים לקראת שיוך הבתים  -תתבצע ביום ראשון הקרוב  .22011ילוו את
השמאי שי זינדרמן ושילה עובדיה .כזכור החלטת הקיבוץ היא לבצע את השמאות לפי
סוגי השכונות ולא בכל בית ובית .עם זאת בסמכות הצוות המבצע לעשות שמאות בבתים
שהם יוצאי דופן בקבוצת סוג הבתים.
היערכות הדיירים בעת פרויקט הרחבת הבתים בגבעה  -בשעה טובה הפרויקט יוצא
לדרך בקרוב .כזכור הקיבוץ מסייע ככל שהוא יכול לחברים שנאלצים לפנות את הבית
לתקופה קצרה בעת ביצוע עבודה אינטנסיבית .המעוניינים יפנו לצבי אלמוג שיתאם זאת
עם קיבוצימר.
עם החברים הסליחה שבתקופה זו חדרי האירוח הרגילים של הקהילה בקיבוצימר ,יוכלו
לעמוד פחות לרשותם.

עמ' 6
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שבת שלום ,ענת מאור

העץ הנדיב
כאחד שניהל את ענף הנוי כאן בתקופה של כמעט  20שנה  ,יש לי כמה הערות על עקירת עצים
גדולים שנשתלו בעמל רב  ,בטענה שהם מסוכנים לסביבה או בטענה חדשה שהם לא מתאימים
לאזור .עצים אלו [אורנים] נשתלו לפני יותר מ 00-שנה כריאה ירוקה עתידית של כל הגבעה.
את השתילים קיבלנו מהקק"ל .בתחילה ,השתילים קיבלו מים נקודתית עם צינור גמיש שאבא
שלי ז"ל גרר בכל הגבעה .יותר מאוחר בהמטרה .בכל
שנת בר מצווה נשתלו אורנים כך שלהוריד אותם
בטענות אלו ,שאפילו אם הם נכונות[ ,לדעתי לא] זה
יקלקל את האיזון של המקרוקוסמוס ששורר כאן
[הורדת טמפרטורה בכמה מעלות בצל].יש לזכור
שעצים גדולים אלו תורמים לאיכות הסביבה על ידי
כך שהם סופחים את האבק ,נוטלים את גזי החממה
שנפלטים באוויר וממירים אותם לחמצן!
מול הכלבו קשה לי לראות מה שעקרו .עוד יותר קשה ,זה לראות את העצים הדקיקים
ששתלו.אם מישהו חושב שהם יתנו צל בעוד  3-4שנים [כמו שכתבו בעלון] לא יודע על מה הוא
שח! אני מתפלא שועדת תכנון נתנה יד לחורבן הזה! רוב האורנים שנעקרו לא היו מסוכנים! אני
יודע טוב על מה אני מדבר! אורן שנופל פתאום הוא פשלה של מרכז הנוי .אפרופו מסוכן  -ישנם
 2אורנים ליד הבית של עדי בבאי שיפלו באם ירד שם גשם חזק כי יש להם תלולית אפר גדולה
מאחור וכדאי להזדרז להורידם.
עוד על דבר שמסכן את ציבור הוא הריסוס .שוב מרססים במשאבי שדה! לפי מה שאני מריח
[אני בוגר הרחת רעלים שעבר קורס מזורז במועצה במסגרת הפעילות שלי בוועדה לאיכות
הסביבה נגד רמת חובב] החומר מסרטן בוודאות! לכן הפסקתי לאכול את כל הצמחים האכילים
בגן ובקשתי שלא ירססו ליד ביתי .מי שחושש [ויש על מה] מוזמן להודיע.
לבסוף דעו שלכל עץ בוגר יש ערך כספי גדול .מי שמפקפק מוזמן אלי לראות כמה הוא עולה,
לפעמים אף עשרות אלפי דולרים!
שבת שלום בלי עקירות!
לולו טלמור

תגובה לכתבה על העץ הנדיב
ראשית השיקול העיקרי בכריתת ,או העתקת עץ הינו בטיחות ,הן לנפש והן לרכוש.
כך שמספר טענות כגון :השתילים נתקבלו מקק"ל ,נשתלו בעמל  ,הושקו בצינור ,מיקרו-אקלים
וחמצן ,גם אם הן נכונות ,אינן רלוונטיות.
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עמ' 2

שנית הקביעה שהעצים לא היוו סיכון הינה סובייקטיבית לכותב המאמר בלבד ויש גם דעות
אחרות.
שלישית ,לאור יוזמה מבורכת שלחבורת צעירים לפתח את החורשה ולהקים בה מתקנים רבים,
כזה
התעורר הצורך לכרות מספר אורנים עקומים ,שגם אם אינם מהווים סיכון מיידי ,הם יהוו
המשך....
בעוד שנים ספורות .לכן ,כדי לא לדחות את הקץ ולכרות אותם תוך סיכון למתקנים העתדיים,
הקדמנו תרופה למכה.
גם הספק שהוטל בכך ,שאפשר יהיה להנות מצילם של עצי הפלטופורום שנשתלו במקומם תוך
כ 0-שנים נתון לפרשנויות שונות ,ימים יגידו.
תודה בועז שומרון

תערוכה בגלריה
ב"גלריית הגבעה" מוצגת תערוכה של ציורי ילדים שציירתי לנכדי ונכדותיי,
ציורים אלו מקשטים את חדרי נכדי.
לקראת סוכות אספתי את כל הציורים ועתה הם מקשטים את קירות הגלריה.
חברים ילדים וסבים וכל המעוניין מוזמנים לגלריה.
אפשר גם לצייר ,ישנם דפים וצבעים.
שעות הפתיחה :ראשון-שישי 20:..-1.:..
2.:..-1.:..
שבת
סטריקו שורק

לרחל ויקטור
ומרסלו בן שופט
והמשפחות
מזל טוב וברכות לנישואי
שרה עם בח"ל אקסל
בית משאבי שדה
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עמ' 8

תחזית תרבות אוקטובר -נובמבר 102/
הצגת תיאטרון  :גרין מייל  -תיאטרון באר שבע
יום רביעי  , 20.11.10ה' חשון תשע"ח | בשעה  | 21:11אולם גולדה ,קיבוץ רביבים
כרטיסים ₪21 :ברכישה מוקדמת באתר המועצה ₪21 .בערב ההצגה .מסירת
כרטיסי המנוי בערב ההצגה.
דרמת מתח אפלה וסוחפת על פי ספרו של סטיבן קינג

גרין מייל -

תקופת השפל הגדול בארצות הברית .אגף ההוצאה להורג .רצפת הלינוליאום

תיאטרון באר שבע

הירוקה מעניקה לאגף את שמו גרין מייל" ,המייל הירוק" .זהו המייל האחרון שבו
כתיבה ובימוי:

צועדים הנידונים ,ובקצהו – הכיסא החשמלי .מפקד האגף ,מנהל אותו בקשיחות

עירד רובינשטיין
מוסיקה :רועי ירקוני

וברגישות כלפי האסירים הנמצאים בסוף חייהם .השגרה הזו מופרת ,כשלאגף מגיע
אסיר חדש .מה שמתחיל כדרמה בין סוהרים ואסירים ,עניין חמור ,מפחיד ,אלים

משך ההצגה :כשעה
וארבעים דקות ללא

ומקברי ,מתפתח לפנטזיה שמהלכה המורבידי והמאיים הופך למושך ,ומושגים של
טוב ורע ,צדק ועוול מתערבלים על הבמה ושואבים את הצופה לתוכם.

הפסקה

 סרט :חיבור פשוט
יום שלישי  , 0.11.10יח' חשון תשע"ח | בשעה  | 21:11אולם גולדה ,קיבוץ רביבים
כרטיסים ₪20 :ברכישה באתר המועצה או בערב ההקרנה
חיבור פשוט
בימוי :מארק ווב

מרי היא בת  0שנראית רגילה לחלוטין – מלאת חיים ,שמחה ושובבה.
היא גרה בעיירת חוף ציורית בפלורידה עם דוד שלה ,פרנק – רווק צעיר שאוהב
אותה ואת החיים שהשניים בנו לעצמם .כשמורה חדשה מגיעה לכיתה של מרי

שחקנים :כריס
אוונס ,מקינה גרייס ,ג'ני

היא מגלה מהר מאוד את מה שפרנק ידע תמיד – מרי ילדה מחוננת ,עם כשרון
יוצא דופן למתמטיקה .פרנק ,מתוך אמונה שמקומה של מרי הוא עם בני גילה

סלייט

ולא מול הספרים ,נחוש בדעתו להעניק לה חיים רגילים ולא לשנות את מסלול
חייה .אך כשסבתה של מרי מגיעה לעיר ,משוכנעת שעל מרי למצות את
הפוטנציאל הטמון בה עד תומו ,פרנק ייאלץ להילחם – בעבור העתיד של מרי,
הקשר המיוחד שלהם ,וכל מה שהוא מכיר ואוהב...

 עלמה זֹהר במופע אקוסטי
יום חמישי  | 201102110פתיחת שערים 21:11 :מופע | 22:11 :פאב "ארבעים" קיבוץ טללים
 טיול מטיבי לכת עם אבשלום כהן– אל נחל עפרן וגבעת מדור

עמ' 1
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יום שבת  | 401102110פרטים והרשמה באתר המועצה.
צעדת בן גוריון  –2002201.22פרטים נוספים בקרוב!
 הצגת תיאטרון  :סיפור אהבה בשלושה פרקים
יום רביעי  , 2201102110ד' כסלו תשע"ח | בשעה  | 21:11אולם גולדה ,קיבוץ רביבים
כרטיסים ₪21 :ברכישה מוקדמת באתר המועצה ₪21 .בערב ההצגה.

המשך....

המחזה מתאר שש שנים בחייו של ארנולד ,הומו יהודי-אמריקאי המופיע
החל מ 1.:..

כדראג-קווין ,והוא נכתב במקור כשלושה מחזות נפרדים” :סופר מאצ'ו“ –

קבלת פנים

שבו ארנולד פוגש את אד ,ביסקסואל מתלבט; "פוגה בחדר הילדים" המתארת

וערב הוקרה

את ארנולד ומאהבו הצעיר אלן במהלך ביקור טעון אצל אד ובת זוגו לורן;

לעונת ה 2..-של

ו"זכות קדימה לאלמנות וילדים" שבה ארנולד נקלע לעימות הדרמטי הבלתי

התיאטרון הלאומי

נמנע עם אמו בעוד הוא ממתין להשלמת אימוצו הרישמי של הנער בן ה,10-

הבימה0

דייוויד ,כבנו.
תרגום :רבקה משולח במאי :נתן דטנר מוסיקה -ליאור רונן
משך ההצגה :כשעה ועשרים דקות ללא הפסקה

 ההצגה "סליחות" של תיאטרון באר שבע בקריית ההדרכה
ההצגה תתקיים ביום שני  2301102110בקריית ההדרכה .התכנסות  16:10התחלת הצגה:
 10:11הכניסה ללא עלות -מספר המקומות מוגבל -יש להירשם אצל נלי בן טל
nelly@rng.org.il / 08-6564115
 מועדון הקצב של אביהו פנחסוב בהופעה במועדון ה"ברקה" בבאר שבע
ההופעה תתקיים במוצ"ש 2201102110 ,פתיחת דלתות 21:31 :תחילת הופעה21:31 :
לרכישת כרטיסיםhttps://www.barakalive.co.il/event/1028 :
 דוקו טיים -סלאח פה זה ארץ ישראל  -סינמכתש מצפה רמון
ההקרנה תתקיים במוצ"ש 2201102110 ,פתיחת דלתות  12:31הקרנה 21:11
בסוף ההקרנה יתקיים מפגש עם במאי הסרט ,דוד דרעי ,בן ירוחם.
מחיר כניסה₪ 20 :
 מופע " "SMOKIEכחלק מסיבוב הופעות בעולם – אמפיפארק באר שבע
ההופעה תתקיים ביום חמישי 2601102110 ,פתיחת דלתות21:11 :
למימוש הטבת מחיר לתושבי רמת הנגב יש להציג קוד קופון  4242בעת ההזמנה.
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תמה תקופת חגי תשרי והחופשות ,נגמרו ארוחות החג ועכשיו חוזרים לעבודה ,ללימודים
ולחוגים ,לחושך בשעות מוקדמות ולקרירות של הסתיו.
הוקמה סוכה מפוארת מקושטת להפליא .אחרי ארוחת החג התכנסנו לריקודים בסוכה.
המדריכה והמנצחת הייתה כמו תמיד -דינה גוזנברג .יצאנו בהרגשה טובה וטעם טוב ,בהמשך
היו פעילויות רבות  -סרט ופופקורן בסוכה וגם הכנו עפיפונים ולמחרת יצאנו לשער האחורי
(לכיוון בית הקברות) ושם כמקובל החלו בהעפת העפיפונים .בגלל שהייתה רוח חזקה ,תוך
שניות העפיפונים עלו לאוויר וחלקם המשיכו לעוף ועד היום ניתן עוד לראות את חלקם ברחבי
המשק.
הזמרת יהודית תמיר הופיעה במופע חדש בסוכה ,שרה וסיפרה על השירים ,ולמחרת "בירה
ונשירה" – הרבה שירה בציבור ,הרבה בירה  ,שמחה וריקודים.
פרויקט יוסי יפה של תנועת המושבים שמתקיים מידי שנה מהלך סוכות.
יוסי יפה נולד במושב חרות. ,התגייס לצה"ל במסגרת הנח"ל ,עבר קורס מ"כים התנדב
לצנחנים והצטרף לסיירת הצנחנים בפיקודו של מאיר הר ציון עבר קורס קציני חי"ר ועם
סיומו שב לסיירת ושימש כמפקד מחלקה  .יפה נפצע קשה בפעולת קלקיליה .פיקד על סיירת
הצנחנים .לחם במלחמת ששת הימים ,במלחמת ההתשה ובמלחמת יום הכיפורים.
יפה גר כל חייו במושב ,ושילב פעילות ביטחונית-התיישבותית עם עבודה חינוכית-ציונית .
במשך שנים רבות פעל במסגרת חטיבת בני המושבים בתחילה כרכז מפעלים ולאחר מכן
כמרכז החטיבה .בתחילת  1977חזר לשירות קבע בצה"ל כסגן מפקד .נהרג במהלך אימון
ההקמה ,כאשר עלה רכבו על מוקש ב  28-בפברואר  1977באזור ניצנה שבנגב.
לזכרו חטיבת בני המושבים מקיימת מדי שנה בסוכות את מפעל יוסי יפה ,בו חניכי השכבה
הבוגרת של התנועה פורצים שבילי סימון חדשים ופועלים בשטח לטיפוח הסביבה.
השנה הנערים מכיתה ט' עד י"ב ישנו ליד פארק גולדה טיילו אבל בעיקר עבדו במקומות שונים
ברחבי המועצה לטובת הקהילה ובין השאר גם עבדו בפרויקט "חושבים עושים" ליד הכלבו .עצי
אורן ישנים נכרתו והילדים העמיסו לעגלות של הנוי בליווי אנשי הנוי בעזרתם של אורן ענבר
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ורפי אסא .ועדיין יש הרבה עבודה לסיום הפרויקט ,ואת זה כבר נצטרך לעשות בכוחותינו
המקומיים.
המשך....
ליד משרדי הקיבוצימר נחנכה מצבה לזכר אלו שנתנו את חייהם וכוחם להצלת יהודים
באירופה .המצבה בנויה מגזע חתוך ומגוש אבן.
מועדון מופת :
ההרצאה השבוע של אלון גלילי על ספרו החדש " -ארץ אהבתי" .שמענו מאלון איש המדרשה
סיפורים הקשורים למקומות ולאירועים.
ושוב נהנינו עם ג'ניה ,שמענו מוסיקה ברמה גבוהה תחת הכותרת בללייקה ,כשהמנגנת ג'ניה
ומומחה נוסף לבללייקה.
בזוגונים החלו בשיפוץ הבתים ובהכנת הזוגון הבוגר לקראת הצטרפות הנעורים.

