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עמ' 0

מה בעלון:
סיכומי ישיבות מזכירות ומשולחן המזכירות /ענת מאור
רשימת הפעילים הנוספים בוועדות בתפקידים שונים
ובחגים /ענת מאור
צוות למדיניות שמירת ועקירת עצים בקיבוץ /ענת מאור
"האח הגדול" /לולו טלמור
הזמנה למפגש עם רפי נשיא
שבוע הספר במועצה
מהנעשה בישובנו /משולם ונגה סיקרון
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עמ' 3

סיכומי ישיבות מזכירות
סיכום ישיבה מס'  2/8102/מיום 21.2.102/
 .2הנוהלים לחישוב שנות הוותק
המזכירות הקדישה לכך דיון בישיבה זו ובישיבה הבאה ,והביאה את הנוהל
לדיון באסיפה.
.1

עדכונים על ההתקדמות בנושאי השמאות והאיזונים ,והקליטה
א .צוות השמאות והאיזונים נפגש מספר פעמים לאחר קבלת השמאות מהשמאי;
ביקש ממנו מספר תיקונים בעקבות הערות הצוות .עתה הצוות שוקד על משמעות
הנתונים לכל בית ובית ,והחישוב של נתונים אלה באיזון עם הוותק של החברים
(לאחר אישור הקריטריונים השבוע באסיפה ובקלפי) .במהלך חודש יוני יובא
הנושא לדיון במזכירות ובאסיפה; לאחר מכן הצוות יישב עם כל משפחה,
ולבסוף ,תקנון שיוך הבתים כולו ,יובא להצבעה בקלפי.
ב .ההתקדמויות בהליך הקליטה
 כפי שהחברים/ות רואים – האסבסטים מהלולים הישנים הוסרו! יש בכךסממן שמהווה אות לכניסה ממשית לבנייה ולקליטה.
 הבשורה המעודדת אף יותר היא ש  2/-משפחות בנים8ות נרשמו לקבוצתהבונים הראשונה ,והתגבשו לקבוצה שמשלמת לעורך הדין שהבנים/ות שכרו,
ומופקד לעבוד מול עורכת הדין של הקיבוץ ,על הסכם/תקנון הקליטה
(בנים/ות שיצטרפו להליך בהמשך ,יצטרפו לתשלום לעורך הדין של הבנים).
 בנוסף למסמך תקנון הקליטה ,המיועד לקבלת הבנים לחברות בסוף/0202ראשית ( 0202עפ"י החלטת הקלפי) ,המזכירות סיימה בישיבה זו את
עבודתה על המסמך השני לקיבוץ והבנים ,והוא "הסכם הבניה בטרם הקבלה
לחברות" ,וגם הוא הועבר לעורך הדין של הבנים לעיון.
 הפקדה בפועל של התב"ע הוא היעד המרכזי שנותר בשלב זה; המועצהמסייעת לנו בלחצים על לשכת התכנון המחוזית ,ונקווה שהבטחתם להעמיד
אותנו בראש סדר העדיפויות ,תתממש במהרה.
 התכנון המפורט של התשתיות ושכונת הבנים נמשך בראשות שירה מור יוסףואורי אטר ,והשתתפות נציגינו.
 הליך הקליטה החברתית והגדלת המעורבות יקודמו וישולבו עם העבודה עלההליך החברתי עם רפי נשיא .וכן ,עם ועדת קליטה ,בראשות עמית זיו.
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עמ' 4

סיכום ישיבה מס'  218102/מיום 11.2.2/
 .2הקריטריונים לשנות ותק – המשך .אישור ההצעה לאסיפה
 .0נוהלי הפרסום בעלון – המזכירות קיימה על כך דיון בהשתתפות נגה פרסי ,עורכת
העלון .המטרה היא לייצר את האיזון הראוי בין חופש הביטוי והביקורת ,לבין שמירה
על תרבות הדיון ומניעת השמצות .הסיכום יפורסם בעלון הבא.
 .3אשרור נוהל שימור ועקירת עצים
הוקם צוות שנקרא "שימור עצים"  .המזכירות אישרה את מטרת ונוהלי הצוות .בצוות
חברים אנשי נוי לשעבר ,והמזכירות החליטה שיהיו בו גם נציגי ציבור .המעוניינים/ות
– נא לפנות למש"א .ראו את פרסום הנוהלים בסוף הדיווח מהמזכירות.
סיכום ישיבה מס'  108102/מיום 11.2.2/
 .2פנסיה – הצעה להצטרפות למסלקה של האוצר לצורך קבלת מידע מכלל החברים
בהשתתפות; ירון זריז  -ועדת פנסיה ,איתי שביט – מ"מ מש"א.
יש לועדת פנסיה חוסר בנתונים של חברים שהם עובדי חוץ היום או בעבר .המסלקה של
האוצר נותנת מידע על הפנסיות של האזרחים ,אך לא במקרה של פנסיות תקציביות
(לעובדי הציבור והמורים/ות).
ועדת פנסיה הציעה להיכנס למהלך עם חברת סט פוינט של אריה שטראוס ,כפי שנעשה
גם בקיבוצים אחרים .זה מחייב חתימה של כל חבר שחברת סט פוינט מוסמכת להיכנס
לנתונים שלו .עם זאת ,כדי לשמור על הפרטיות של החברים ,החומר עובר רק לסט
פוינט .וכן ,החומר יגיע קודם כל לחבר/ה ,החבר יסמן איזה תוכנית היא פרטית
(השתלמות ,קופת גמל) ובזה הקיבוץ לא יגע .כמו כן זה מצריך חבר שיעקוב אחרי
הטיפול עם החברים/ות .העלות היא  ₪ 222לאדם ,סה"כ  5( .₪ 20,222חברים כבר
בקשו להיות במסלקה) .המזכירות ביקשה מועדת פנסיה לנסח את ההצעה ביתר פירוט,
ולקיים דיון נוסף.
 .1הסדרת אישור לבנייה פרטית עם המינהל (דרך המועצה)
המזכירות קיימה דיון עם חבר לגבי דירתו .בשני מקרים אחרים ,החברים
מסדירים זאת ,לקראת קבלת טופס
 .1הצגת הפרצלציה ("פרצלצית הצל").
שי זינדרמן ודוד מנדל הציגו בקצרה את הפרצלציה בפני חברי המזכירות .סוכם ,להביא
זאת לאסיפה ביחד עם תקנון הבנייה שמצורף לפרצלציה .ועדת תכנון עובדת כעת על
ההצעה לתקנון .ההצעה תיתלה לעיון החברים בחדר האוכל ,ותובא לאסיפה ,בליווי דיון
על תקנות הבנייה הנלוות אליה.
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עמ' 5

משולחן המזכירות
 .2היערכות "באש קטנה" לקראת אירוח קיבוץ כיסופים ,אם וכאשר יידרש מבחינה
ביטחונית .כזכור ,לאחר "צוק איתן" ,המדינה והצבא שינו מדיניות ,ובעת הסלמה
במצב הביטחוני ,יהיה פינוי מאורגן של הילדים והחברים מישובי עוטף עזה .עלינו
הוטלה המשימה של אירוח קיבוץ כיסופים (בגודל דומה לשלנו).
צוות צח"י ישב על המדוחה של משימה נכבדה זו ,במשך שנתיים-שלוש .נקווה שהם
לא יזדקקו לכך ,אך כהכנה ,נפתחה קבוצת ווטסאפ בשם "כיסופים לשלום" ובה כל
הנוגעים בדבר.
 .1המשך ההיערכות לבניית השכונה החדשה של הבנים
אנו נמצאים בדיאלוג עם הדיירים החדשים על קידום הפרוייקט .כשעבודת
המהנדסים לתכנון התשתיות תושלם ,יהיה מפגש של הדיירים עם האדריכלית.
 .1כניסתו של ניב יערן לתפקיד מנהל מש"א
ניב סיים את החפיפה ,ומיום  2.0.21קיבל את שרביט הניהול .בהצלחה רבה,
ותודה ליפתח פרייליך ואיתי שביט על מילוי המקום ,במקביל לעבודתם .הם
ימשיכו להיות חברי מש"א.
 .4מטיילים מטיילים.
עובדי שגיב ובני זוגם טיילו השבוע באילת ,וטיול המשק ,עם למעלה מ 02
חברים/ות יוצא בשבוע הבא לתל אביב .בהנאה ,העשרה וגיבוש חברתי לכולם.
 .2פעילים נוספים במשק ,עדכון הרשימה של הפעילים במשק ,ורשימה מתוקנת של
צוותי החגים בתשע"ח.

פעילים בוועדות בתפקידים שונים
חברת מזכירות  -ילנה קוברסקי
ועדת תרבות  -נטליה אלמוג
דואר  -רותם כהן ,חנה גרג׳י
סידור פרחים  -חנה גרג׳י ,רחל ויקטור,
ועדת חינוך  -ציפי זריז ,הדר שאלתיאל
צוות דיור בנים  -צבי אלמוג ,ציפי זריז ,נטע דוידזון
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עמ' 6

צוותי החגים וימי הזיכרון בשנת תשע"ח
פרידה ענבר ,נטע דוידזון ,שי כהן ,שי אסא ,יובל בן חיים,

סוכות

גלעד פרסי , ,נלי בן טל
חן גולדמן ,שירה מור יוסף ,ורד זיו ,סילביה ניצן,

חג המשק

שירי חיים ,יובל סוריה
נגה פרסי ,מאיה לוברצקי ,אדריאנה סטיב ,ואדים דולגין.

חנוכה
ט"ו בשבט

גרציאלה אופק ,בועז שומרון וצוות הנוי ,פושי פרייליך ,עדי בבאי,
טובה אבריאל ,אהרון צמח ,מאיר בלטרן
אלון דוידזון ,נטליה אלמוג ,שי אסא ,הדר זינדרמן ,חן אלוז

פורים

נעמה עובדיה ,ניצן דוידזון ,דידי ,שקד בן טל ,יובל בוחבוט,
סימה קוברסקי ,הגר בבאי ,הילה פלג
נגה פרסי ,מאיה לוברצקי ,טל בן סעיד

פסח
ערב יום השואה

חן גולדמן ,גילי בן טל

ערב יום הזכרון

נטליה אלמוג ,רותם כהן

יום העצמאות
ל"ג בעומר
שבועות

אייל מור יוסף ,נטליה אלמוג ,ליאור צמח
שירה מור יוסף ,בת שבע לביאן ,דניאל אלקיים.
פרידה ענבר ,שי אסא ,סילביה ניצן ,ורד זיו ,נטע דוידזון,
שקד בן טל ,אלון דוידזון ,הילה ענבר

צוות למדיניות שמירת ועקירת עצים בקיבוץ
אישור המזכירות11.2.2/ ,
היעד של הקמת הצוות; עיצוב מדיניות לשימור ,טיפוח ועקירת עצים בקיבוץ .הצוות יהווה גיבוי
וסיוע למנהל ענף הנוי ,וירחיב את כתף השותפים בקבלת ההחלטות.
הרכב הצוות; בועז שומרון (רכז הנוי) ,לולו טלמור ,אן דהן ,רותי יזהר ,חביבה מנדל  +שני נציגי
ציבור .המעוניינים מוזמנים לפנות למש"א.
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עמ' 7

המטרות:
 .2שימור עצים
א .מניעת התייבשות של עצים .דאגה להשקייה ככל שנדרש( .צויין שקיימת בעיה של עצי
אורן ירושלים).
ב .שתילה של עצים חלופיים במקרה של התייבשות.
מבחינת התזמון ,המגמה היא לבצע את השתילה עוד בטרם התייבשות
העצים הקיימים.
ג .סוגי העצים – הודגש שבעת חידוש עצים ,חשוב לשתול עצים עמידים ,וכן כאלה שלא
מצמיחים שורשים הפוגעים במדרכות .מוצע להיעזר בידע הקיים ,ולהתייעץ עם משתלות
.1

עקירת עצים
א .המטרה היא לשמור על האיזון הראוי בין שימור עצים לבין בטיחות.
ב .הורדת ענפים יבשים – יש להוריד במועד ,וככל שנדרש ,ע"מ למנוע סיכונים.
ג .העקירה תיעשה עפ"י חוק  -צריך אישור של יערן.
נוהלי עבודת הצוות
א.

הצוות אוטונומי לקבל את ההחלטות ,והוא הסמכות בנושא.

ב.

מרכז הצוות  -רכז הנוי .הוא יזמן את המפגשים והסיורים לפי הצורך.

ג.

חבר/ה מעוניינים – יפנו לצוות בכל נושא של העצים ,או פנייה לעקירת עץ.

ד.

מידע ושקיפות – הצוות יפרסם את החלטותיו בעלון ,לידיעת הציבור.

ה.

זכות הערעור לחבר – למזכירות.מנהל קהילה – ישתתף בצוות לפי הצורך.

עדכון על החלטות הצוות בישיבתו הראשונה
הצוות לשמירת עצים בקיבוץ ,לאחר סיור (אפריל  ,)0221נתן אישור לעקירת;
  3ברושים ,אורן ושיטה ליד אוקספורד אורן מעל הזוגון שצמוד לאוקספורד אלביציה צהובה ליד ציפי זריז.להסברים אפשר לפנות ללולו ,אן ורותי.
בהצלחה והרבה ירוק ,צל ובטיחות!
ענת מאור – מזכירה/מנהלת קהילה
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עמ' 2

"האח הגדול"
אחרי שקבלתי מחברת הוט ,שני חיובים של כ 0-שקלים כל חודש ,התקשרתי אליהם
לבירור העניין .אחרי שעברתי את כל ההוראות של האוטומט התבשר לי שמס' התור שלי
הוא  ,20שמחתי והתחלתי כרגיל לשמוע את המוזיקה המעצבנת ,שמתי פקקים וחיכיתי
בסבלנות .כעבור כ 5-דקות ,האוטומט מודיע לי שמשהו לא נקלט במערכת ונאלצתי לחייג
שוב !! בפעם השנייה המזל שלי "עבד שעות נוספות" וקיבלתי תור מס' . 21שוב פעם
מוזיקה ופרסומת ,פקקים וכו...
ויש! צלצול מיוחל :פרררר פרררר הלו? [קול אישה עם מבטא רוסי כבד]
שלום גברתי ברצוני לברר למה אני מקבל חיובים כל כך מצחיקים של  0ש"ח אחרימע"מ ,ועל מה? אני הרי חתום בהסכם הקיבוצי ומשלם דרך הקיבוץ.
רק רגע אדוני ,ושוב פעם מוזיקה ,פקקים וכו....הלו ,תודה על הסבלנות אדוני ,ביררתי את הנושא ,זה בשביל שתוכל לראות את האחהגדול.
סליחה ,בדרך כלל אני רואה את האח הגדול רק פעמיים שלוש בשנה!עכשיו תראה אותו יותר ,וזה לא יקר אדוני. אבל גברתי ,בדרך כלל אני לא משלם כדי לראות את האח הגדול שלי ,והוא לא לוקחכסף!!!
הלו???כן גברתיזה אח הגדול מהטלוויזיה ולא שלךהא הבנתי אותך! אז למה אני צריך לשלם לו כסף??אדוני לא רואה את האח הגדול בטלוויזיה? הקיבוץ רשם אותך.אתה לא רוצה לראות אותו?
לא גברתי מספיק לי אח גדול אחד!לאדוני אין טלוויזיה?יש לי אבל אני פותח אותה רק כשהאח הגדול בא לבקר!!!איזה עולם איזה עולם.......אח שלו.
שבת שלום

לולו ט.
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ברוך הבא סרגיי

חייל בודד (כבר לא)
המשרת בנח"ל
שמתארח/מאומץ אצל משפחת קוברסקי

הודעה מהמרפאה
לידיעת הציבור:
ע"פ הוראה מקופת חולים,

מעתה כל מי שמגיע למרפאה במשק,

חייב להצטייד בכרטיס קופ"ח המגנטי.
תודה רבה מצוות המרפאה,

משתתפים בצער חברתנו
ורד נורי על מות האם
שפרה לביא ז"ל
בית משאבי שדה

עמ' 9

עמ' 12
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הזמנה למפגש
מיפוי קהילתי חברתי – סיכום שיחות עם חברי
ותושבי משאבי שדה – רפי נשיא
הצוות שנבחר ע"י המזכירות לליווי תהליך חברתי עם רפי נשיא ,נפגש השבוע עם רפי
לשיחת סיכום ההבנות.
רפי נשיא גיבש מסקנות מתהליך המיפוי שעשה ,וישב עם הצוות להעברת המידע.
ביום חמישי  21.0.0221בשעה  02:32נתכנס כולנו בחדר האוכל –
חברים  /בנים  /תושבים ,לישיבה שבה יציג רפי את ההבנות  ,התובנות  ,והמטרות
המרכזיות כתוצאה מהדו"ח
ונצא לדרך לתהליך שיוחלט.

הצוות מצפה מכלל אנשי משאבי שדה להגיע לישיבה זו.

עתיד משאבי שדה תלוי בהבנה שיש צורך להידברות והבנה ביננו לבין עצמנו.
כל אדם שמתגורר בקהילה מוזמן לישיבה.

אנו קוראים להתכנסות זו ישיבה ולא אסיפה על מנת לאפשר לכלל אנשי הקיבוץ להגיע
ולהשפיע.
וכמו כל ישיבה שמכבדת את עצמה יוגשו כיבוד ושתייה לכלל המוזמנים.

בברכה,
הצוות לליווי התהליך
אלישע ,יואל.ל ,.אלה .כ .אביגיל ורותם
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עמ' 11
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עמ' 10

חג שבועות היה מלא בפעילויות .זה החל ביום שבת בבוקר בבראנץ עם הפנינג מים
שמאד מאד התאים לימים הלוהטים שהיו.
בערב לאחר ארוחת גבינות עשירה ,התכנסנו לערב שירה ונגינה על תופים ונהנינו
מכיבוד חגיגי.
למחרת התקיים הטכס שלווה בריקודים ,שירים והצגת הביכורים החשובים-
התינוקות שנולדו השנה .ובסופו נהנינו מהרקדה והתכנסות ליד המועדון עם כיבוד
רב .תודות לעומלים ועוסקים במלאכה .
עובדי מפעל שגיב יצאו לסוף שבוע במלון באילת ,הערב הראשון הוקדש לשגיב,
שמעו דו"ח על השנה שעברה ועל התוכניות לעתיד .בהמשך הופיע מומחה
לקריאת דברים שבלב שהדהים בהצלחותיו.
למחרת יצאו לטיול ג'יפים בכיוון הגבול עם מצרים .בערב -שבת היה מופע
במלון .בשבת אחרי הצהרים יצאו האוטובוסים חזרה וזכו לרבע שעה של גשם
שוטף באזור נאות סמדר ...כשהגיעו ראו שאצלנו יבש!
במועדון מופ"ת-פעילות רבה השבוע התקיימה הופעה מרשימה של תיאטרון
בצלילים ,כאשר רוב השירה הייתה בלדינו ,לחלק אלו היו אלו מנגינות ושירים
מימי ילדותם.
רשמית נכנסנו היום לקיץ – והתחזית -חם חם חם

שבת שלום

