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עמ' 3

סיכומים מדיוני המזכירות
סיכום ישיבה מס'  10/2018מיום 11.3.2018
מפגש עם רשם האגודות השיתופיות
המזכירות סקרה בפני מירון כהן רשם האגודות והצוות המלווה אותו את תולדות
הקיבוץ בתחום החברתי והכלכלי ,מהקמת הקיבוץ ועד היום .כמו כן סקרנו את הנעשה
כיום בנושא הבנים בעצמאות כלכלית ושינוי אורחות החיים לחברים בקיבוץ .סיכום
הביקור :הביקור היה ברוח טובה ואוהדת .משאבי שדה רוצה בשנת  2018להשלים את
התהליך של שיוך הדירות והשיוך היצרני ולהחליט על שינוי התקנון הנדרשים לסיווג
הקיבוץ .הפנייה לרשם לתת ארכה מ 180 -יום – לשנתיים ,כדי למנוע צורך באשור כפול.
הרשם פנה שקודם נבדוק את פרה רולינג של המיסוי עם רו"ח שלנו ואז נחזור לדון עמו
בנושא.
 .1דיון עקרוני על פני העתיד :האיזון בין תשלומי ההורים לבין מידת השקעת הקיבוץ
בחינוך.
הציג :גילי בן טל – יו"ר ועדת חינוך בהשתתפות חברי ועדת חינוך.
המגמה הייתה שבנוסף לתשלומי ההורים ,המהווים את עיקר עלות החינוך ,אכן צריך
לקבוע היקף השקעות מסוים של הקהילה בחינוך (ההשקעה המתוכננת ל ,2018-היא
בסדר גודל של  ,₪ 270,000והממוצע הוא בין סכום זה לבין  . )₪ 320,000מאידך ,על ועדת
חינוך להציע דרך שתמנע חריגות ממה שיאושר .לקראת הישיבה הבאה יוכנו הנושאים
להחלטה.
סיכום ישיבה מס 11/2018 /מיום 18.3.2018
 .1ועד מקומי
אושרה חלוקה של דמי עידוד (דווידנד) בסך  1,367מיליון ש"ח שאושרו בתקציב
( 2017נדרשת החלטה מסודרת כלפי רואה החשבון).
 .2סגירת הצעת תוכנית ההשקעות לשנת 2018
הצרכים של ענפי העזר וענפי השירות היו רבים (קרוב למיליון  ,)₪והתקציב מוגבל לכחצי
מיליון  .₪נאלצנו לעשות קיצוצים כואבים .ההצעה הגיעה השבוע לדיון עם כלל
התקציבים.
 .3מועמדים למש"א (סיכום המזכירות והאסיפה מיום  )21.3.18שני המועמדים שנבחרו
ע"י צוות האיתור הציגו את עצמם בפני המזכירות :לילך ויאדר וניב יערן .המזכירות נתנה
גיבוי להמלצות צוות האיתור .לאחר מכן הם הציגו עצמם בפני האסיפה .האסיפה
החליטה להחזיר את הנושא לדיון במזכירות ובצוות האיתור
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עמ' 4

סיכום ישיבת מזכירות מס 12/2018 /מיום 25.3.2018
 .1הודעת גרציאלה אופק על הכוונה/הצורך בסגירת פינת החי וקבלת המזכירות את ההצעה
לאחר שנים של עבודה והשקעה בפינת החי בקיבוץ ,גרציאלה הגיעה למסקנה
שההתמודדות החוזרת ונשנית עם גניבת החיות ,המחסור בתקציב לפיתוח ,ומיעוט
הילדים המגיעים לעבוד בפינת החי – לא מאפשר לה להמשיך להיות אחראית עליה.
המזכירות קיבלה את ההצעה של גרציאלה לסגירת פינת החי ,וציינה שיש לעשות זאת
באופן מסודר .אנחנו מודים לגרציאלה על ההשקעה ,ואם יש חברים המעוניינים להעלות
השגה בעניין ,הם מוזמנים לפנות לענת מאור.
 .2פניית אריה בנימין לבוא לתושבות בקיבוץ.
אריה הגיע לקיבוץ עם גרעין מצרפת ,והיה חבר קיבוץ במשך  35שנים (.)2001 – 1965
אריה פנה לבוא לחיות בקיבוץ כתושב ,ומעוניין לחפש עבודה חלקית ,ככל שניתן בקיבוץ
או בסביבה .המזכירות שמעה עדכון בנוגע לבת זוגו ,מצב בריאותו ,ורצונותיו לחזור
לחברה בקיבוץ .לאחר שהמזכירות דנה בנושא ,היא מוצאת לנכון להעביר את ההחלטה
לכלל החברים באסיפה ,ובקלפי.
 .3שונות

משולחן המזכירות
 ראשית ,שיהיה חג אביב פורח ,וחג פסח שמח לכל בני ביתנו.
 סיכום תקציב  2017ותוכנית תקציב  – 2018הוצגו השבוע לקראת בוא החג( .לאחר
סגירת העלון) .לשמחתנו ,אנו מסיימים שנה טובה נוספת בעסקים ,ושנת עמידה טובה
בניהול תקציבי הקהילה וההשקעות .זה איפשר לחברים/ות להנות מבונוס שנתי ,פרי
עמלם המשותף! (הבונוס חולק השבוע לחברים).
 ההליך החברתי  -לאחר החג ,רפי נשיא ,היועץ הארגוני שעובד איתנו יציג בפנינו את
התוצרים וההמלצות לדרכי העבודה ,לאור שלב המיפוי שהוא ביצע .בשלב הראיונות
נפגשו עימו עשרות חברים/ות.
 שמאות הבתים  -הצוות נפגש עם השמאי .הצפי הוא שלאחר החג  -הנושא יגיע
למזכירות ולאסיפה!
חג שמח!! ענת מאור – מזכירת הקיבוץ

ברכות ומזל טוב ללי עדו והמשפחה
להולדת הבן-גיא ,אח לאסף ואלון,
נכד לאביגיל וחיימה
בית משאבי שדה
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עמ' 5

ביטוחי בריאות בחברת הראל
לחברים שלום
אחד מביטוחי הבריאות שאנחנו עושים הוא ביטוח בחברת הראל (היה פעם בדקלה שנקנתה
ע"י הראל) עם פוליסה שהמחלקה המשפטית של התק"ם גיבשה וסוכן הביטוח הוא משקי
הקבוצים.
בתחילת השנה הסתיים ההסכם הקודם וגובשה פוליסה חדשה .הפוליסה כוללת רובד בסיס
ורובד הרחבה .אנחנו קונים רק את רובד הבסיס בלבד .את הכיסויים שברובד ההרחבה אנחנו
עושים עם פוליסה אחרת של חברת איילון.
מטבעם של הסכמים עם חברות הביטוח שבעת חידושם עולה עלותם .הפעם העלות של רובד
הבסיס מוכפלת .הדבר חשוב בעיקר לאלו מביננו שאינם חברי קבוץ ומשלמים על הביטוח
מכיסם .מי שרוצה להפסיק את הביטוח עקב עליית המחיר ,או מכל סיבה אחרת ,מתבקש
לפנות אלי כיוון שהביטוח יחודש לכולם אוטומטית (המשכיות הביטוח) .הביטוח הזה נחשב
לטוב מבין הביטוחים המצויים בשוק לכן לא רק שלא כדאי לצאת אלא שאפילו כדאי
להצטרף .הדבר נכון בעיקר לבנים החיים כאן ואני מציע לכל אחד לבדוק מה יש לו ולמשפחתו
ולהחליט בהתאם .הצטרפות כמובן גם דרכי.
בימים אלה חב' הביטוח הראל שולחת ישירות לכל המבוטחים הודעה על הפוליסה החדשה.
מצורף כאן נוסח ההודעה.

בכל שאלה או בקשה ניתן לפנות אלי (לא בטוח שבטלפון המצוין למטה תקבלו תשובות)
שרק נהיה בריאים
אילן בן טל
הנדון :ביטוח בריאות קבוצתי לחברי התנועה הקיבוצית ) 2018מרץ)
הודעה בהתאם לתקנה (7א) לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)
(ביטוח בריאות קבוצתי) ,התשע"ה 2015 -
חבר/ה יקר/ה,
תכנית הביטוח הקבוצתית הייחודית בה את/ה מבוטח/ת כחבר/ה בתנועה הקיבוצית
נותנת לך מענה איכותי ומקיף לצרכים רפואיים שונים ,ומבטיחה לך ביטחון ושקט נפשי,
כי בעת הצורך ,תמצא בפוליסה סיוע משמעותי והולם למימון הטיפול הרפואי הנדרש לך.
הביטוח יחודש החל מיום  1.5.2018לתקופה רצופה של  3שנים ועד ליום .30.2021.04

עמ' 6
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בעת חידוש הביטוח תוכניות הביטוח הקודמות" ,מגן בריאות לקיבוץ" ו"מגן ניתוחים
לקיבוץ" וכן כל תכנית אחרת שהייתה קיימת יבוטלו ובמקומם תבוא תוכנית ביטוח
אחת ,בעלת שלושה רבדים שתכלול את עיקרי הכיסויים המפורטים מטה.
לנוחיותך ,להלן עיקרי הכיסויים בפוליסה החל מיום :1.5.2018
רובד בסיס:
• פרק א' :ביטוח להשתלות וטיפולים מיוחדים בחו״ל.
• פרק ב' :ביטוח לתרופות מיוחדות.
• פרק ג' :שירותים רפואיים נוספים.
רובד הרחבה:
רובד מורחב א'
• פרק ד' :ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בארץ – כיסוי משלים לשב"ן.
• פרק ה' :ניתוחים בחו"ל.
• פרק ו' :שירותים אמבולטוריים.
רובד מורחב ב'
• פרק ז' :טיפולים מחליפי ניתוח בחו"ל.
• פרק ח' :שירותים אמבולטוריים מורחב.
רובד מורחב ג'
פרק ט' :הרחבה לכיסוי מהשקל הראשון לטיפולים וניתוחים בארץ.
המעבר לתכניות הביטוח המפורטות לעיל ,הינן ברצף ביטוחי מלא בהתאם לכיסויים בהם
היית מבוטח בפוליסות הקדמות ועד ליום 2018 .4.30
 דמי הביטוח החודשיים בש"ח המעודכנים החל מיום ) 1.5.8102עפ"י המדדשיפורסם ב –  (15.4.2018יהיו כדלהלן:
גיל מבוטח

רובד בסיס
פרקים א '– ג'

רובד מורחב א'
פרקים ד '– ו'

רובד מורחב ב'
פרקים ז' – ח'

רובד מורחב ג '
פרק ט'

0-20

10.20

26.00

8

*-

 21ואילך

30.50

77.00

15

₪ 15.5

* מותנה בכך שההורה רכש הרחבה לכיסוי מלא לניתוחים
**מהילד השלישי ואילך  -ללא תוספת פרמיה
מידי  12חודשים בהתאם להסכם עם בעל הפוליסה ,יבחן הצורך להתאמת דמי הביטוח
לגביי יתרת תקופת ההסכם על פי ניסיון התביעות.
בשאלות הנוגעות לתוכן הביטוח ומידע על הפוליסה ,ניתן לפנות
לסוכנות משקי הקיבוצים ,טלפון .073-7156286
באפשרותך לבקש ולבטל את פוליסת הביטוח במהלך  60ימים מי ,1.5.2018.דמי הביטוח בגין
תקופה זו יוחזרו לגורם המשלם החל מיום זה ,ובלבד שלא הוגשה תביעה למימוש זכויות לפי
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עמ' 7

הפוליסה בשל מקרה ביטוח שארע בתקופת  60הימים כאמור .חוברת תנאי הביטוח המלאים
תשלח אליך בקרוב .התנאים המלאים והמחייבים הינם תנאי ההסכם החתום בין הצדדים.
אנו מאחלים לכם בריאות
שלמה ,הראל חברה
לביטוח בע"מ

זה יכול לקרות גם אצלכם.
ביום שישי אחה"צ שמענו עמית הבן שלי ואני קריאות לעזרה מהשכנה ,ישר יצאנו לראות מה
קרה  .לנגד עינינו נתגלו להבות בוקעות מהמחסן של ציפי וירון השכנים  ,המחסן המשמש גם
למכונת הכביסה  .מבלי לאבד את העשתונות חזרתי מיד הביתה ולקחתי את המטפה שנמצא
ברשותי ותוך שניות כיבינו את השריפה  ,זה יכול היה להיגמר במשהו הרבה יותר גדול .שתי
דירות יכלו להישרף לחלוטין.
לפני כ 7-שנים קניתי המטפה ששכב אצלי במרפסת כאבן שאין לה הופכין .וברגע אחד תרומתו
הייתה גדולה מאוד .עמית כשראה את נפלאותיו של הדבר הקטן הזה שנקרא מטפה ,ביקש
שאקנה לו אחד וגם ציפי שכנתי שאצלה זה קרה גם ביקשה.
מומלץ בחום שלכל בית יהיה מטפה או של  3ק"ג או של  6ק"ג ,אף פעם אין לדעת אם נזקק לו
או לא .כל מי שמעוניין בשקט נפשי ורוצה שיהיה לו בבית מטפה ,יכול לפנות אלי ואקנה במרוכז
לכל המעוניינים .
המלצתי היא לרכישה של  6ק"ג כי הוא יעיל יותר והפרש בין  3ק"ג ל 6-ק"ג אינו גדול  ,חסרונו
שהוא כבד יותר ולנשים קשה יותר להשתמש בו.
בברכת שבת שלום
אלי אלישע

לקטי מוני והמשפחה
ברכות להולדת הנכדה,
בת לבן וגאיה מונין
בית משאבי שדה
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עמ' 8

מדורת ההבלים
לאחר שפרסמתי לפני קצת יותר מחודש את המאמר 'באנו חושך לגרש' ,התקיים דיון נרגש
באספה – שבסופו הנושא חזר למזכירות  -ונסגר שם .וטוב שכך .ולמרות זאת ,השבוע נשאלתי
על ידי כמה חברים מדוע איני משיב לשתי התגובות לכתבתי שפורסמו בעלון האחרון .האחת
מאמרו המשובח של אורי יזהר  ,והשנייה  -תגובתו מלאת הרגש של סטריקו .אז ראשית ,עלי
להודות לשני החברים על כך שהרימו את הכפפה ,והגיבו לגופו של עניין ובצורה מלאת חן.
למעשה אפילו הזמנתי את זה ,מתוך רצון לשנות את צורת הויכוח ,ושאיפה להעלות את השיח
בתוכנו לרמה אחרת ,מכבדת ,פתוחה ומשוחררת ,גם מדעות קדומות ,אך בעיקר נטולת יצרים.
את ההוכחה לכך שאפשר לשנות את השיח ,ואפשר לערב את הציבור ,קיבלתי פעם נוספת
השבוע  -עת פנו אלי כמה אנשים צעירים מאוד וביקשו להצטרף לקהילנט שלנו ,וזאת  -שימו
לב ,על מנת לקרוא את הדברים המתפרסמים בפורומים .מי אמר שהדור הצעיר לא קורא? מי
ליהג שרמת הקשב שלו מוגבלת ל  140תווים בלבד? בחרפתי אודה – אני אמרתי .ואני טעיתי.
אבל אולי ,אם רואים את התמונה כולה ,אולי גם קצת צדקתי ... 
אז הנה תשובותיי ,לתגובה של סטריקו ולמאמרו של אורי יזהר  -שאני שמח לאמץ בחום את
מבוקשו ,להתרחק קצת מהמעגל של 'מדורת ההבלים' הפרטית שלנו ,ולצאת למחוזות אחרים.
ומאחר ובעוונותיי ,טרם למדתי את חוכמת הצמצום ,אהיה חייב באזהרת האורך .אז הנה היא -
למטיבי לכת בלבד.
ראשית אומר לסטריקו שניכרים דברי אמת .אין בי ספק שליבך מלא חמלה אמיתית ורצון
להיטיב .אני מכבד את עמדתך ומוקיר את רגשותיך ,ואין בי בדל של רצון לפגוע .ולו רק משום
שבימנו ,החמלה היא מצרך נדיר .רק צריך להציץ אל מחוץ לבועה ,אל מעבר לגבול הצפוני שלנו,
ולראות מה קורה למקום שאין בו חמלה .איפה 'זכויות האדם' של אזרחי סוריה הנטבחים? מי
חומל על הילדים שממש עכשיו  -בעודנו מדברים  -נקברים חיים ,נשרפים מנפלם רוסי ,ונחנקים
בייסורים מנשק כימי? איפה העולם הצבוע ,שלא מוקיע את רב המרצחים ,בשאר אל אסד,
הטובח בעמו שלו? אם כן ,גם קצת פרופורציות לא יזיקו לנו ,ולא רק חמלה .המסתננים לא
ראויים לחמלה שלנו .העתיד לא צופן להם שום רע ,לפחות לא כזה שיבוא מידנו .מה שיבוא
להם  -יביאו על עצמם במו ידיהם אחרי שייצאו מכאן .את החמלה שלי אשמור ,ברשותכם ,למי
שזקוק לה יותר  -למשל  -לאזרחים הסורים המסכנים שחיים בגיהינום עלי אדמות יום יום
ושעה שעה .כן ,למרות שסוריה היא אויב לנו.
אמנם לא רציתי להיגרר לתוך ויכוח פוליטי ,כזה שמעמיד ימין כנגד שמאל ,אולם ,שתי
התגובות למאמר תקפו את הקביעה ,שמהגרים מוסלמים לא משתלבים היטב במערב .ושתיהן
גם פסלו ,שלא בצדק ,את צביקה יחזקאלי מטעמי דתיות וזיקה פוליטית ימנית .אבל הוא לא
היחיד שאומר זאת .יש גם אחרים – נכבדים ומלומדים .כמו למשל המזרחן והכלכלן ד"ר גיא
בכור ,ששנים קודם ,חזה את החורף האיסלמי שהחליף את 'האביב הערבי' ,את 'הברקזיט
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הבריטי' ,את בחירתו של טראמפ לבית הלבן ואת 'נדידת העמים' ,שמתרחשת גם בימים אלו
לאירופה .ואגב ,הוא בין היחידים שרצף התחזיות המאומתות שלו מזה עשור ,מזכה אותו
בתארים חוקר ופרשן .האחרים ,לכל היותר יתהדרו בתואר 'עיתונאים' או 'כתבים' .באתר
המצוין שלו ,Gplanet ,הוא מפרסם את מאמריו שעוסקים בתחומי התמחותו .הנה למשל
מאמר שפורסם לפני כארבעה חודשים ,בשם 'לימבוס השוטים' :אירופה האמיתית – מה היא
חושבת על העתיד שלה? אשר עוסק בעתיד אירופה כפי שהאירופאים עצמם רואים אותו ,לאור
ההגירה המוסלמית הבלתי מרוסנת ליבשת הזקנה .מומלץ.
לסיכום הדברים האלה אומר רק ,שבמאמר שלי אין מילה אחת על טרור איסלמי .ולמרות זאת
נשאלתי אם הם ,המוסלמים ,האם הם כולם מחבלים? התשובה כבר ידועה  -לא .לא כל
המוסלמים הם טרוריסטים .אבל כל הטרוריסטים הם מוסלמים .לך תבין למה...
ולאורי ידידי ובן שיחי אשיב ,לפי הסדר שקבע הוא עצמו :
א .לגבי הגדרת המדינה .מסכים לכל מילה .ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי וגם
של כל אזרחיה .לא טענתי אחרת ,ואינני טוען כך גם כעת .לגבי זכויות המיעוטים בתוכנו
– מסכים בהחלט .לכל המיעוטים בישראל שמורות אותן הזכויות כמו לי ולך .למעט
אחת – זכות הלאום .מדינת ישראל היא התגשמות החלום והחזון הציוני ,ומטרתה
העיקרית לא השתנתה – להוות בית לאומי לעם היהודי .לפיכך ,למרות שיש מי שטוענים
שזו לא דמוקרטיה מושלמת ,ויש לאפשר למשל ,גם גרסה ערבית לחוק השבות השמור
ליהודים בלבד ,אותי הדמוקרטיה הזו מספקת .אני יהודי וציוני וישראלי .למי שמעוניין
להעמיק – בבקשה  -להלן לינק לפודקאסט משובח בנושא זה מהמכון הישראלי
לדמוקרטיה – מומלץ בחום.
ב .גם כאן אני מוצא את עצמי מסכים לכל מילה .זה מסוכן לעתידה של המדינה להדגיש
את המרכיב היהודי על חשבון המרכיב הדמוקרטי .צודק .וגם ההיפך נכון – הדגשת
המרכיב הדמוקרטי על חשבון המרכיב היהודי מסוכנת לעתיד המדינה .וגם לעתיד העם
היהודי .למעשה  ,במאמר שלי המילה 'דמוקרטיה' לא מוזכרת בכלל .כך שלגבי זה אנו
תמימי דעים .המחלוקת היא במקום אחר – האם גרוש המסתננים פוגע בדמוקרטיה?
לטעמי – לא .רק דמוקרטיות היום מגרשות מסתננים .גם כאלה שמדורגות גבוה יותר
מאיתנו 'במדד הדמוקרטיה' שמפרסם מידי שנה האקונומיסט הבריטי .למעשה  ,אף
אחד לא יסתנן למדינה טוטליטרית כדוגמת צפון קוריאה – רק לדמוקרטיה חופשית.
למי שמעוניין ,להלן לינק לעוד מאמר של ד"ר גיא בכור העוסק בדיוק בזה – האם אנחנו
מספיק דמוקרטים? ואיפה הגויים?
בבקשה :תעלומת המקדש הדמוקרטי נפתרת .ואיפה אנחנו? מומלץ בחום.
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ג .באשר למהגרים המוסלמים שלא משתלבים במערב – דיברנו בזה קודם ואין טעם
להוסיף .לגבי ערביי ישראל – מסכים בהחלט .גם אני רוצה שישתלבו בחברה ויהיו חלק
אינטגרלי ממדינת ישראל .להערכתי ,זה קורה לאט מדי ומעט מדי ,רק משום
שהמנהיגים שלהם לא פועלים לשם כך .במקום לדאוג למי שהם אמורים לייצג ,הם
דואגים לפלסטינים שאינם אזרחי המדינה ולא שלחו אותם לכנסת .חבל.
אגב ,איך ייתכן שאף אחד מחברי הרשימה הערבית המשותפת ,לא מגנה את חביב ליבם
– בשאר אל אסד  -על הטבח שהוא עורך בעמו? 'זכויות אדם' רוממות בגרונם ,אך ליבם
קר ואטום .ואם יש בו אש  -היא תמיד תופנה נגדנו .את 'הנכבה' הם מציינים? בסוריה
יש עשר 'נכבות' אמיתיות בכל חודש  -וזה כבר יותר משבע שנים .האם הם מגנים את
הרוסים שטוחנים עד דק את ערי סוריה בהפצצות? האם השמיעו צל צילו של גינוי
לסולטאן הטורקי ,שמבצע טיהור אתני בכורדים בארצו וגם בסוריה? לא .העלובים
שותקים את 'שתיקת הכבשים' .ממש אבירי זכויות אדם .הנה ,מאתר הארץ 'הימני' -
דוגמה קטנה מלפני כשנה.
ד .לגבי זכויות אדם מול זכויות האזרח – גם כאן אני מסכים .זכויות אדם הן הבסיס
לדמוקרטיה מודרנית .אבל השאלה האמיתית היא  -האם 'זכויות האדם' של סודנים
שגנבו את הגבול ,גוברות ,על 'זכויות האזרח' של תושבי דרום תל אביב שחייהם הפכו
מרים בעטיים? לא .מסתבר שגם בג"צ חושב כמוני .כך גם 'בית המשפט לזכויות האדם'
של האיחוד האירופי.
ה .העול הכלכלי מהימצאות המסתננים כאן כבר חושב ונמצא כבד .בלינק ,מאמר מצוין
בנושא זה ממוסף כלכליסט של עיתון הארץ  ,שאם אנסה לתמצת אותו במשפט אחד  -זה
באמת 'עולה עולה לנו' .ואני לא מאשים את המדינה ,כמו אורי ,שלא סיפקה דיור
מתאים ותעסוקה הולמת למסתננים .המדינה לא חייבת דבר לזרים ,ואם כבר ,אז עניי
עירך קודמים.
ו .התנשאות שמאלנית זו אכן בעיה אמיתית .בעיקר במקומות בהם אין להשמיע דעה
אחרת .לא הייתי רוצה לחיות שם ,ולא הייתי רוצה ש 'כאן'  ,יהיה כמו 'שם' .אבל אתה
אורי ידידי ,אתה אולי שמאלני ,אבל בהחלט לא מתנשא . 
ז .לגבי 'הקרן לישראל חדשה' ומעלליה – להלן לינק לערך שלהם בוויקיפדיה .מומלץ לאתר
את החלק העוסק בגופים הנתמכים ,ולקרוא בעצמכם במי תומכת הקרן הזו .והנה עוד
מאמר מאתר מידה המצוין ,שמספר גם הוא במעללי הארגונים הממומנים על ידי 'הקרן'.
בקיצור – כל מי שמבאיש את ריחה של המדינה  -בעיקר בחו"ל ובאנגלית משובחת -
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נמצא ברשימת התמיכה שלהם .רוצים דוגמאות? הנה – 'שוברים שתיקה'' ,בצלם'' ,יש
דין'' ,עדאללה'' ,מחסום ווטש' ועוד .כל אוהבי ישראל...
לסיכום כל הדברים כולם  ,וגם כמענה אחרון לאורי ,שכתב" :דן מאשים את המזכירה
בניסיון לכפות עלינו אג'נדה של מרץ".
אני מבקש סליחה ומחילה אם כך השתמעו דברי .יש בי הערכה רבה למזכירה שלנו ,ולא
כיוונתי להזיק לשמה הטוב .רק ציינתי בקריצה ( )את היותה אשת מרצ.
ובבניין הארץ ננוחם –
דן חנוך

תרבות במועצה אפריל
 אינדי ילד – רוקנ'רול לכל המשפחה
חמישי ,ערב חג שני  ,5.4.2018כ' ניסן תשע"ח | פתיחת דלתות  | 10:00פאב "ארבעים"
קיבוץ טללים
מופע המשלב את מיטב הקלאסיקות של שירי הילדים בהגשה ייחודית ,רוקיסטית
ובעיקר מרעננת.
כרטיסים :באתר המועצה :מכירה מוקדמת  | ₪ 30ביום האירוע  | ₪ 40בקופה ₪ 50
 הרצאות יום א' :הרצאות להורים למתבגרים – "ילדתי שלי אל תלכי לבדך…"
יום ראשון  | 8/4/2018בין השעות  | 20:00-22:30מו"פ רמת הנגב
שיח פתוח לאמהות בנושא – יצירת שיח בתכנים אינטימיים עם המתבגרים/ות .מרצה:
איילת בוכניק
כרטיס :באתר המועצה ובמקום₪ 30 :
 ברי סחרוף מופע חשמלי
מוצ"ש  | 14/04/2018פתיחת שערים  | 20:30פאב "ארבעים" קיבוץ טללים
פתיחת דלתות והצגה של בית המדרש מועצתי  20:30תחילת הופעה 22:00
את ברי סחרוף אין צורך להציג ,טביעת האצבע הייחודית והאופיינית לו והסאונד
הבלעדי שלא אחת נחשב לכזה שמקדים את זמנו במהלך שלושת העשורים האחרונים
באלבומיו ובהופעותיו ,משפיע ומנתב את דרכם של דורות מוסיקאים וסוחף קהל
מעריצים עצום ואדוק שהולך אתו מאז תחילת דרכו ומתחדש כל הזמן.
כרטיסים :באתר המועצה :מכירה מוקדמת  | ₪ 50מאוחרת  | ₪ 60בקופה ₪ 70
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 הצגת ילדים במדרשה :נסיך מפח – תאטרון המדיטק
יום שלישי  | 17:00-18:00 | 24/4/2018באודיטוריום מכון בן גוריון במדרשת בן גוריון
למצוא אהבה במקום הכי פחות צפוי ,ההצגה "נסיך מפח" מעוטרת בקטעים מאוצר
המוזיקה הקלאסית הקלה כגון ,גריג ,ויאלדי ,הנד ,רוסיני ,יוהן שטראוס.
ההצגה מגוללת את סיפורו של מנקה חרוץ ואישה מתוקה היוצאים למסע של אבדות
ומציאות .שניהם מחפשים את האיש שיביא לה אהבה .בתוך כך הם ממחזרים את כל
הנקרה בדרכם :הם ממחזרים אשפה ,הם ממחזרים חפצים ,הם ממחזרים דמויות ,הם
ממחזרים צלילים.
מחיר כרטיס ,₪ 25 :מכירת כרטיסים באתר המועצה.

 - SAVE THE DATE יום כדור הארץ בסימן  70שנה למדינה
יום רביעי  | 25/4/2018בין השעות  | 17:00-22:00פארק גולדה
יום כדור הארץ ,אירוע מועצתי לכל הגילאים ,יתקיים השנה ברוח חגיגות עצמאות
למדינה .מגוון פעילויות לילדים ,לצעירים ולקהל הבוגר החל מהשעה  , 17:00בשעה
 – 20:00כיבוי אורות ולאחריו – הופעת אמן.
פרטים נוספים -בקרוב!
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איחולים לנעמי ונח סגל והמשפחה
להולדת הנינה ,נכדה לאיתן ולאה,
בת לנהוראי והודיה
בית משאבי שדה

לשחר בן חיים
ברכות לרגל השחרור מצה"ל

ונחיתה קלה באזרחות ובמשק

לנדיה ליפובצקי
בהצלחה בשירות הצבאי
(חיילת בודדה-כבר לא)
בית משא בי שדה
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אז מה היה לנו בשבועיים האחרונים ,שעון הקיץ חזר ואיתו הגיע חמסין  .למזלנו זה נמשך יום
והופ חזר הקור וככה בבת אחת נכנסנו לאביב ,תקופה של פריחה ומצד שני הקיץ מציץ .ומי
מבשר את האביב אם לא הפסח עם הניקיונות ושוב חדר אוכל נסגר לשלושה ימים לצורך
הכשרתו.
פסח הגיע והיום נקרא את ההגדה וניזכר במה שעשו אבות אבותינו .שיהיה לכולנו פסח שמח.
הוותיקים שמעו הרצאה שניה על פעילות קציני המודיעין במשטרה .המרצה היה שלמה בלישה
לשעבר מפקד בית ספר למודיעין במשטרה .היה מעניין.
במשק הונחו "מטמונים" מכלים ענקיים שבהם תיזרק האשפה ויחליפו את הפחים הירוקים.
רק חשוב לא לשכוח לסגור את המכסים כך שחתולים לא יכנסו פנימה ויתקעו שם ללא יכולת
לצאת .ובעיקר לא לתת לילדים לטפס עליהם כדי ש...
"בשביל אבי" מסע האופנים לזכרו של אבי כהן ז"ל יצא לדרך בשני מסלולים ושל הילדים
שאותו ליוו ילדי כיתה ז' כחלק ממשימות בר המצוה .מזג האוויר היה נהדר .במסלול האתגרי
השתתפו הרוכבים היותר מקצועיים .בסיום התכנסו כולם על דשא ליד האסם ,התכבדו ונזכרו
באבי ..כמה הוא חסר פה...
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עמ' 15

ערב נשים בו נפגשנו במועדון הנעורים המשופץ לשמוע סיפורים על נעלים ,ובסוף אף הוזמנו
הנשים לספר סיפורים משלהם על נעלים .הייתה אחת שסיפרה על בעלה לשעבר שקנה נעלים
וכשהגיע הביתה הסתבר שהם לא זוג חזר וביקש שיחליפו  .הם לא הסכימו והוא ישב בחוץ וכל
מי שרצה להיכנס שמע על היחס הגרוע .בסופו של דבר נתנו לו נעלים שיעזוב אותם בשקט.
סיפור נוסף היה על נעלים שאבא הכין לביתו ועבד עליהם בערבים לאחר העבודה יצאו נעלים
מעור נהדרות .אך מסתבר שבינתיים רגלי הילדה גדלו ..
הנעורים היו במסע לפולין היה שם קר וירד שלג .חזרו לארץ ישר לתגבורים לקראת מבחני
הבגרות.
ילדי הזוגונים טיילו ברחבי הארץ ,חלק היו בעמק האלה נהנו מהפריחה ,חלק במחנה ביער יתיר
זכו קצת לטעום מחום הקיץ וחלק באזור מכתש רמון -טיול שקוצר ביום בגלל הגשם .אמרנו
אביב לא?!!!

שבת שלום

וחג פסח שמח

