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עמ' 2

מה בעלון:
סיכומי ישיבות מזכירות  /ענת מאור
משאבי אנוש /ניב יערן
דוח רכב

תלת שנתי /לולו טלמור

צינור הנפט העובר סמוך לבתים שלנו /לולו טלמור
"אני ואתה נשנה את העולם" /רותם כהן
נר זיכרון  -סיון ותמוז
מהנעשה בישובנו /משולם ונגה סיקרון

ברוכה הבאה למשק דניאל משאלי
חיילת בודדת (כבר לא) משרתת בחיל האוויר בחצרים
מארחים/מאמצים אותה  -חביבה ודוד מנדל

מבין משאבים מס'  ,2205ט' תמוז תשע"ח 22 ,יוני 2018

עמ' 3

סיכומי ישיבות מזכירות
סיכום ישיבת מזכירות מס'  21/2018מיום 3.6.2018
 .1דיון בפנייה אישית של חבר.
 .2פניה לדיון :נוהלי עבודה ,פיקוח ותפעול תקציבי החברים
מוזמן :שי שאלתיאל
שי הציג את החשיבות שהיחס לתקציב האישי יהיה מחייב כזכות של החבר
לקבלת התקציב באופן סדיר ,תוך ניהול ומתן מידע שוטפים מהמערכת .צויין
שהעקרון מוסכם ושהנה"ח וקופת בית מתפקדים באורח זה .עם זאת תמיד יש
מקום לשיפור .הוקם תת צוות לגיבוש המלצות  :דניאל בן אדיבה ,נעמי בן סעיד,
דן חנוך ,שי שאלתיאל.
 .3עדכון על הפעלת צו הרחבה של המדינה של מעבר מ 186-ל 182 -שעות צוות
מש"א ציין שצו ההרחבה יופעל בקיבוץ מ .1.6.2018-אצלנו הנושא תקף בעיקר
לעבודת גברים (שכן ,שבוע העבודה של הנשים קצר יותר) ,וכן לנשים בעבודה
מועדפת בהסדר בנים.
סיכום ישיבת מזכירות מס'  22/2018מיום 10.6.2018
מדיניות השתתפות הקיבוץ בהקצבות והשקעות בחינוך – המשך דיון.
מציג; גלעד בן טל ,יו"ר ועדת חינוך .משתתפים :ועדת חינוך ,פרלה זרזינסקי –
תמחירנית ,טלי ליכטמן ,נציגים מנציגות הבנים.
ועדת חינוך הציגה שוב את החשיבות של חינוך איכותי במרקם החיים הקיבוצי.
כמו כן הוצגו נתונים על הקצבת הקיבוץ בחינוך ,מעבר לתשלומי ההורים,
וההשקעה בחינוך של יישובי המועצה האחרים ושל יישובים ממועצות אזוריות
יואב ובני שמעון .בקשת ועדת חינוך היא לקבוע סכום של  50אש"ח לכל בית
במסגרת החינוכית .מאידך הוצגו המגבלות התקציביות והקושי להתחייב מראש
לסכום קבוע.
המזכירות אימצה את העקרונות וקבעה שגם היא רואה בחינוך איכותי אבן דרך
מרכזית בחיי הקיבוץ ,ושלשם השגת מטרה זו יש צורך גם בהקצבה ובהשקעה של
הקהילה/הועד המקומי בחינוך ,מעבר לתשלומי ההורים.
עם זאת ,הוצע (בישיבה שלאחר מכן)  -לא להיכנס להחלטות קבועות של הקיבוץ
לגבי גודל ההקצבה בסעיף זה או אחר ,אלא גם בהמשך השנים ,לבחון כיצד לאזן
בין צרכי החינוך לבין הצרכים החיוניים האחרים של הקיבוץ ,כשסדר גודל
ההוצאות בחינוך בשנים האחרונות ,מהווה נקודת התייחסות בעת בניית התקציב
של כל שנה ושנה.
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עמ' 4

הקיבוץ ימשיך לפנות בבקשות למועצה להשקעות בשיפוצים של מבני החינוך,
ויוסיף כמו עד היום ,לחידוש ההצטיידות בבתי הילדים .מאידך ,ועדת חינוך לקחה
על עצמה לעמוד באופן מלא בתקציב שיוחלט עליו ,ללא חריגות.
כמו כן ניתן גיבוי להחלטת הנהלת הקהילה וועדת חינוך להעלאה בשכר החינוך ע"י
ההורים לקראת השנה הבאה (לאחר  4שנים בהן היתה יציבות בתשלום) .וזאת,
אם לא יימצאו דרכי חיסכון אחרים ,בתיאום עם נציגות הבנים .וכן ,שכר החינוך
לבני משאבי שדה יהיה נמוך יותר מזה של הורי שיזף וישובים אחרים.
 .1אישור הצעה לתקנון בניה עם הפרצלציה
מציגים :דוד מנדל – מרכז ועדת תכנון ושי זינדרמן
עם אישור הפרצלציה ,ועדת תכנון הכינה גם הצעה לתקנון בניה לאישור המזכירות
והאסיפה.
התקיים דיון משותף של וועדת תכנון והמזכירות בשתי ישיבות  .ועדת תכנון הכניסה
שינויים בהצעתה לאור הדיון במזכירות ,והחומר הועבר לאסיפה (ב .) 20.6.18 -
 .2עדכונים וש ו נ ו ת
 נמסר עדכון לקראת מפגש חברי הקיבוץ והבנים עם רפי נשיא ביום ה'14.6.2018-
המפגש היה רב משתתפים ,ונקווה להמשך פורה.
 נמסר עדכון על סדרת מפגשים על יחסי מועצה  -יישובים שמתקיימת במועצה.
סיכום ישיבת מזכירות מס'  23/2018מיום 17.6.2018
ההצעה בנושא שמאות הבתים וטבלת האיזונים.
מציגים; יהודה אלקרט רכז הצוות; ורד זיו ,דוד מנדל ,שילה עובדיה.
הצוות עבד מול השמאי ,ולאחר מכן ישב על המדוכה מספר שבועות ,וגיבש הצעה
כוללת לביצוע שיוך הבתים  -למזכירות ולקיבוץ .המזכירות סבורה שהרעיונות של
ההצעה טובים בהחלט ,ויאפשרו לקיבוץ לאמץ הצעת איזונים טובה ,המביאה
בחשבון את כל החברים .עם זאת ,לפני הבאת ההצעה לאסיפה ולקלפי ,יש לקיים
ישיבה של ההנהלה הכלכלית ,כדי לקבל את התייחסותה למקורות הנדרשים
ליישום ההצעה .לאחר התכנסות ההנהלה הכלכלית והמזכירות ,ההצעה תובהר
בקווים כללים באסיפה ,וצוות האיזונים יעבור אצל כל בתי החברים/ות ,ויציג לכל
חבר/ה ומשפחה מה הנתונים והמשמעות של האיזון לגבי הבית שלהם.
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עמ' 5

 .1עדכונים ממש"א
א .בחירת חברי מזכירות –  3חברי מזכירות סיימו את הקדנציה שלהם (יעקב
ענבר ועופרה דייגי סיימו שתי קדנציות ויגאל דהן סיים קדנציה ראשונה) .ניב
יערן ,מש"א שוקד עתה על פרסום המכרז ,והחברים/ות מוזמנים להגיש
מועמדות.
ב .לומדים לשנה הבאה –דווח ממש"א כי במעקב תקציבי חצי שנתי ,נמצא
שההוצאות בפועל של תקציב הלומדים השנה גבוה מהמתוכנן ,ובצירוף רשימת
אלה שאמורים להמשיך ללמוד גם בשנה הבאה ,זה מכסה כבר את כל תקציב
הלומדים של השנה הבאה .המזכירות פנתה למש"א לקיים דיון במזכירות על
המשמעות הנובעת מהנתונים.
 ----------------------------------------------------------------------------- .1לידיעת החברים; ביום ראשון יחולק דף עדכון לכל חבר/ה על חישוב שנות
הוותק שלהם .וזאת ,בעקבות נוהל החישוב שאושר בקלפי .מטרת החלוקה היא
הן ליידע את החברים על מצב שנות הותק שלהם ,והן כדי לאפשר בדיקה
והשגות של החבר/ים .
 .2אפשרות לבדיקה אישית של החברים המעוניינים  -את ההצעה לפרצלציה של
המגרש שלהם .באסיפה האחרונה ( )20.6.18הוצגה ואושרה הצעת הפרצלציה.
נמצא שהחלוקה למגרשים שנעשתה ,נותנת מענה טוב מאוד
לחברים .עם זאת ,חברים/ות המעוניינים לבדוק דבר מה לגבי המגרש שלהם
מוזמנים לעשות כן בימים הקרובים עם שי זינדרמן.
* *
ולסיום ,ברכות חמות לחניכי משאבים ונופי הבשור ,עם סיום שנת הלימודים!
מקווים שהתעשרתם ,הרחבתם אופקים והתקרבתם לקהילה!
ולצוותי החינוך המשקיעים והיוצרים – שאו תודה עמוקה וברכה גדולה!
איחולים לקיץ פעיל ,בטוח ושמח! בהצלחה!
שבת שלום !!
ענת מאור – מזכירת הקיבוץ

לאלי אלישע והמשפחה
משתתפים באבלך על מות האם
רחל אלישע ז"ל
בית משאבי שדה
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עמ' 6

משאבי אנוש
לחברי קיבוץ משאבי שדה שלום,
תפקיד של מנהל מש"א בקיבוץ ( בכל קיבוץ ! ) כולל בין היתר ניהול מצבים של ניגוד
עניינים מובנה; מצד אחד הצרכים של הארגון ומאידך הצרכים של הפרט (החבר) .בהרבה
מקרים אנו מוצאים אינטרסים משותפים ,לדוגמה בנייה של עתודה מקצועית וניהולית
עבור הקיבוץ יחד עם צמיחה והתפתחות אישית של החבר ,וכנגד יש מקרים בהם החבר
נמצא במצב של אי-מילוי חובותיו כלפי הקיבוץ אבל הוא עצמו נמצא ב" -אזור הנוחות"
שלו וקשה להזיזו .אני מאמין שעל ידי ניהול מקצועי וענייני ,תואם לתרבות ארגונית של
הקיבוץ ,ניתן להוביל לנקודה בה נמצא האיזון הנכון למצב של שביעות רצון כל הצדדים
תוך כדי וויתורים הדדים המתאים לכל צד וגם לדרישות של כל המעורבים.

מתכונת עבודה שלי בקיבוץ היא של חצי משרה .ימי עבודה שלי יהיו ימי א' ,ב' ו-ד',
ימי קבלת קהל יהיו ימי א' ו -ד' ,ימי א' אני אלון בקיבוץ ולכן אני אעמוד לרשות החברים
לפגישות גם בשעות הערב ללא מגבלה .תאום פגישות אני מבקש לעשות דרך יפה (היא
מנהלת את היומן שלי) .יחד עם זאת אני עומד לרשות החברים בכל ימות השבוע בזמינות
מלאה .מבחינת תקשורת אני משתמש במייל כאמצעי התקשורת העיקרי:
מייל אישי:

niv.y@email.kms.org.il

מייל עבודה:

ma@kms.org.il

טלפון:

052-8893099

כולי תקווה שאצליח למלא את תפקידי בצורה מקצועית תוך כדי שמירה על כבוד הדדי
והגינות ראויה לקיבוץ ולחבריו !
בברכה,
ניב יערן
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דוח רכב

עמ' 7

תלת שנתי

בדוח רווח והפסד של  3החודשים הראשונים של השנה ,אפשר לראות מגמה של הפסד
בהכנסות מרכבים וזמני האוויר לעומת  ,2017וגם בהכנסות משירותים [ מפעל ענפי עזר
וכו.]....
אנחנו נמתין ונבדוק בדוח החצי שנתי באם מגמה זו תימשך.
צי הרכב אמנם מתוחזק טוב אבל לא מתודלק מספיק בגז! [ זאת אחת הסיבות למגמה
השלילית ]  ,ויש להתאמץ ולנסות לתדלק את כל רכבי הצי רק בגז ,כדי שלא נצטרך לעלות
שוב את מחיר הקמ'.
נזקים לרכבים :בזמן האחרון חברת הביטוח הייתה עסוקה בתיקונים של כמה רכבים
שלנו ,רוב הנזקים היו באשמת הנהג הפוגע ,ולא מכוחותינו .מצד אחד זה מראה על בגרות
נסיעה של ציבור הנוהג ומצד שני הרכבים נשארים תקועים במוסך המתקן כמה ימים!
[ עוד סיבה למגמה שלילית ]
תרבות התנהלות בתוך הרכבים :בסולם ההתנהלות ,טובה או לא רעה או אפשר לסבול,
לא נמצאים בלקסיקון של רוב נהגינו! רובם רוצים רכב חדש מהצי ,נקי שעוד לא התלכלך!
וכך יתנהלו ,מרכב חדש לחדש! ניקיון בתוך הרכב אצל הקיבוצניק הממוצע הוא נושא
מאוד מורכב של צורת מחשבה שאומרת" :למה לי לנקות את הלכלוך של מישהו אחר"?
הוא לא מנקה ,נוסע ,מלכלך בעצמו עוד קצת ומחזיר את הרכב .בנסיעה הבאה שלו מסמס
לי שהרכב שהוא נסע בו היה .....מזה מלוכלך !.....בטוח שמצב הזה יעלם ברגע שנפריט.
בסוף שבוע הקודם ,נסעו ברכב עם כלב בתוכו ,שטינף אותו לגמרי ,חזרו והחזירו את
הרכב כך .למחרת קיבלתי דיווח עליו ,לקחתי אותו לבדיקה ומיד הקפאתי את כפתור
הנהג לשבועיים .אנא תנו דיווחים מהירים על כול אירוע ,תקלה ,לכלוך ,עישון וכו ...תודה.
יש עשרות כפתורים שלא הוחזרו למערכת אחרי סיום תפקיד ,של בנים שעזבו ,עבודת חוץ
לשעבר וכו...יש להחזירם לתא שלי .תודה
עוד דבר מעצבן :תא מטען של כול רכבי קיה נפתח על ידי לחיצת כפתור בצד השמאלי
למטה .אפשר גם מהמפתח.
הפסיקו לנסות לפתוח אותו מבחוץ אתם שוברים את המצלמה האחורית! תודה
שבת שלום לולו

לחיימה גולדסמן והמשפחה
משתתפים באבלך על מות האח
אבל גולדסמן ז"ל
בית משאבי שדה
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עמ' 8

"אני ואתה נשנה את העולם"
זוכרים שיר כזה?
שרים אותו?
מתכוונים אליו?
אז את העולם לא נצליח לשנות  ,אבל לביתנו -ננסה.
לפני מס' חודשים נבחר צוות לטיפול בבעיה החברתית שלנו.
כבר מתחילת הדרך הייתה הרגשה שלא כולם שותפים לרצון לעשייה.
אמנם כמעט כל האוכלוסייה ישבה לשיחות אישיות עם רפי נשיא,
אך לסיכום ולהחלטות הגיעו מעט מדי אנשים!
מעט מאד אנשים!
למי שלא היה בישיבה ולא קרא -רפי הכניס לנו סכין בבטן הרכה!
הכניס  ,וגם סובב!!!
בין גילאים  30-50בגרף שרפי הציג ,אין חברים!!
רק הידיעה הזאת צריכה להקפיץ אותנו לבקש לפעול במיידית!
ועדיין כלום .בכל פנייה של הצוות לאנשים לתרום,
אנחנו מקבלים תשובות כמו "הכל אבוד"" ,לא מאמין בתהליך"
ועוד ועוד תשובות פסימיות ,תשובות של הרמת ידים ,יאוש וחוסר אמונה.
ואז מגיע טיול המשק -שם אנחנו מוכיחים לעצמנו שלמרות כל הוויכוחים,
חוסר האמון -עדיין יש לנו "גאוות יחידה"
ואנחנו מדברים אחד עם השני ,וצוחקים ועוזרים-
ובעיקר כולנו יחד ואחד בשביל השני.
וחוזרים ל"בועה" שלנו -ושוב ..כל אחד משתבלל בקונכיתו.
ושוב חוזר חוסר האמון -והעצב ..בעיקר העצב
על המצב הקיים.
ואני לא בחורה נאיבית ,וגם לא תמימה – בטוחה
שאם רק נרצה – נוכל!!
גם אם לא תמיד מאמינים בדרך -הרצון הוא זה שיוביל אותנו.
ומבחינתי מי שלא שותף לתהליך ,פשוט לא רוצה שיהיה כאן טוב יותר.

כל מי שרוצה -שיבוא! שינסה לשנות! שידבר! שיצעק!! אבל שיהיה שותף.
בתקווה לראות את כולם סביב השולחנות העגולים.
רותם
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עמ' 9

לכבוד:ענת מאור  -מנהלת קהילה
דוד מנדל  -ועדת תכנון
שירה מור יוסף  -מהנדסת המועצה
מרכז ועדת בטיחות

הנדון :צינור הנפט העובר סמוך לבתים שלנו.
אנחנו דיירי הבתים מבקשים לדעת מה בדעתם של האחראים לעשות כדי להרחיק מאיתנו
את הסכנה .קו זה מוביל דלק מטוסים ,שהוא דלק המתלקח יותר מהר מכל הדלקים.
בעבר הקרוב קו זה נפרץ פעמיים ,דבר שגרם נזקים עצומים לחי והצומח ,לא היו אבידות
בנפש כי המקרים קרו רחוק מישובים .יש לציין שבזמנו עם הקמת תשתיות הבתים ,לא
ידעו איפה הקו עובר ושופל ששעבד שם כמעט גילח אותו! יוצא שקטע של הקו שעובר ליד
הבתים לא עמוק! כך שיש סכנה ממשית לחיי הדיירים ומשפחותיהם.
המשך הקו גובל את קצה הלול ,ובעתיד אי אפשר יהיה להקים שם בתים בשכונה החדשה.
בפעם האחרונה ששיפצו את הקו הרסו את הזפת על הכביש ולא החזירו את המצב
לקדמותו .קטע הכביש הפך לדרך עפר וכל רכב שעובר מרים עשן של אבק ויש בכך גם
פגיעה באיכות החיים שלנו הדיירים!! עד מתיי???.....
בשם דייריי שכונת הגבעה המזרחית
לולו ט.
התשובה ללולו;
אכן ,לולו צודק; הנושא מחייב היערכות מבעוד מועד ,והתחלנו
בה!
לולו העלה סוגיה חשובה מן המעלה הראשונה! כבר לפני שנתיים ,לולו הראה לי את
הבעייתיות הכוללת ,הבאה לידי ביטוי במיוחד מביתו שלו.
כידוע ,קאצ"א התעלמו מכל המחויבויות שלהם לקיבוץ ומביטחון הדיירים ליד הקו.
התחלנו להתכונן ,לקראת סבב התיקונים הבא בקו.
הפעילות אותה אנו עושים היא בשני מעגלים;
 .1העלאת הדרישות מראש בפני קאצ"א – עוזי אפרת ,המופקד מטעם המועצה על
קידום התב"ע שלנו ,דאג לחידוש המפגשים עימם.
העלאת הנושא בפני המועצה ,שתראה זאת כחלק מתוכנית החומש שלנו ,ותסייע
לנו במאבק מול קאצ"א .הנושא הועבר לערן דורון ,יו"ר המועצה.
 .2תודה לולו על המשך התזכורות והעלאת הנושא לסדר היום הציבורי .נקווה שאכן
נהיה מוכנים כשורה לקראת סבב התיקון הבא של הקו ,ושנצליח לקדם את
הסוגייה של המחוייבות לבטיחות אלמנטרית של קאצ"א.
שבת שלום ,ענת מאור

עמ' 10
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מזל טוב ללאה וסטריקו שורק
להולדת הנכד,
בן לרוני וגיא

איחולים לגאולה ומרצל ציבוטרו
ולליאור וגלעד צמח
להולדת התאומים
אחים לתום ומילי,

ברכות ללונה ומוטי אבנון
להולדת הנכד,
בן לרון וקרן

מזל טוב לשרה מטל
להולדת הנכד,
בן ליונתן ושרון
הרבה נחת ואושר מבית משאבי שדה
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נר זיכרון חודש סיון
אברהם אבני ז"ל( ,אבא של זהבה קלעי) ,נפטר ד' סיון תשמ"ב
הלן ארליך ז"ל( ,אמא של דבורה ופושי) ,נפטרה ט' סיון תשנ"א
אברהם (אברשה) שי ז"ל(,אבא של רמי שי) ,נפטר ט"ז סיון תשכ"ט
חיה כץ ז"ל( ,אמא של גליה שי) ,נפטרה כ"ה תש"מ
שמואל (פושקין) קדם ז"ל ,נפטר י"ג סיון תשע"ה
הנה מטל ארליך ז"ל ,נפטרה ח' סיון תשנ"א
חוה שביב ז"ל ,נפטרה ל' סיון תשמ"ז
יוחאי גיזנברג ז"ל ,נפטר י"ח סיון תשנ"ב
יואי זיו ז"ל ,נפטר י”ז בסיון תשע"ז

עמ' 11
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עמ' 12

מזל טוב וברכות
לשימעלה ודליה לביב והמשפחה
לחתונת רן עם בח"ל
איחולים ומזל טוב
לסיגי ונטורה ורונן
זוגיות מוצלחת והרבה אושר
בית משאבי שדה

זהו ,התיכונסיטים יצאו לחופש ,ועוד שבוע שאר תלמידי בית הספר שבינתיים
חוגגים מסיבות אחרונות ,לומדים קצת אחרת ויוצאים לחופש .אז שיהיה להם
חופש מהנה ובטוח.
ביקור בקהילה האתיופית בבאר-שבע  -שמענו על השלבים הראשונים בתהליך
בריחת האתיופים דרך סודן ,כיצד נמצאה הדרך ועל הקשיים הרבים בהם עמדו.
מעניין ומרגש
אביגדור גרג'י (אח של חנה גרג'י) ,סיפר על קשרים בין אומנות ומקצועות
נוספים .בין השאר המליץ על ספרי -קריאה על ציורים מיוחדים ו...סרטים טובים
שכדאי לראות.
טיול המשק עבר בהצלחה ובהנאה רבה בתל-אביב .תודות לעושים במלאכה
יום כדור הארץ מילא את פארק גולדה באנשי המועצה .הפארק חידש פניו ומולאו
מימיו .הרבה פעילויות לילדים והופעה של להקת איפה הילד.

שבת שלום וחופש נעים

