
 
  

 

 

 מפגש שולחנות עגוליםהזמנה ל

 8:08.בשעה  8292.8.9  'ביום ה

ניפגש חברים ובנים לשולחנות עגולים 

במסגרת תהליך גיבוש ההסכמות לטווח 

מאפייני הקיבוץ הרצויים לאחר  הארוך על

ועיצוב הדרכים למימוש , קליטת הבנים

 2מטרות אלו
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  :מה בעלון

 רותם כהן/ מהנעשה בתהליך החברתי עם רפי נשיא

 ענת מאור/ סיכום ישיבות מזכירות

 לבני המצווה –ברכת המזכירה  ענת מאור 

  הוהמצו לבני ברכות ההורים

 אלי אלישע/ ?כיצדכיבוי אש 

                                                           נר זיכרון חודש אב

 משולם סיקרון ונגה פרסי/ מהנעשה בישובנו

 

 

 

 

 

 

 למרפאה וח להגיע עם הכרטיס המגנטיכלא לש

 לא לשכוח להגיע עם הכרטיס המגנטי למרפאה

 לא לשכוח להגיע עם הכרטיס המגנטי למרפאה 

 לא לשכוח להגיע עם הכרטיס המגנטי למרפאה

 לא לשכוח להגיע עם הכרטיס המגנטי למרפאה
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 מהנעשה בתהליך החברתי עם רפי נשיא

 .שלום לכולכם –בניםוחברים ל

 .ולפנינו עוד עבודה רבה –הצגת המיפוי והשולחנות העגולים לחברים כבר מאחורינו 

החלטנו לשבת עם , ות /חברים 06של  לאחר המפגש בשולחנות העגולים עם מספר מכובד

 .ות שלא הגיעו למפגש/חברים

חוזקה הנקודה שחשובה במפגש . והציגו לו את דעותיהם, מספר חברים ישבו שוב עם רפי נשיא

דעה שיש ההוצגה , עם זאת .ותורמת והכנסתם לחיינו נכונהלכולנו הימצאות הבנים פה איתנו 

סיכמנו על , לאחר הצגת העמדות השונות. החברים לשים דגש ראשוני לעבודה על השסע בין

 ;לשני תת צוותים נפצל את צוות ההיגוילפיה , פשרה

; מיועד לחברי הקיבוץ –  תת צוות למסלול של המתח החברתי ובניית האמון בין החברים

מסלול זה יעסוק בתיקון המצב .. ויואל ליכטמן אלה כהן; (רכזת) רותם כהןבתת צוות זה יהיו 

 .תיהחבר

המסלול הזה מיועד לחברים ולבנים  – תת צוות לדיאלוג על הליך בניית הקהילה העתידית

מרכז ועדת )עמית זיו, אביגיל גולדסמן, (רכז) אלי אלישעבתת הצוות הזה יהיו ; כאחת

 .שאלתיאלובר  סיגל ממן, אווה בן סעיד, הדס אייזן; ות תושבים/בנים 4ו , (קליטה

 .העתיד המשותףמסלול זה יעסוק ביצירת 

 .וישתפו פעולה ביניהם, רפי נשיאכמובן ששני הצוותים יעבדו בהנחיית 

 .נא לדבר עם רותם –לצוותי המשנה  להירתםות שמוכנים /חברים נוספים

רפי נשיא הן על בהנחיית נוכל לעבוד , כשנרקמה ההסכמה בין הצדדים, אנו תקווה כי עכשיו

יבואו  -ושלשולחנות העגולים הבאים שיתקיימו , הבניםהמתח בינינו והן על בנית הקהילה עם 

 !!שחשובה להם פניה של משאבי שדה, מספר עוד יותר רב של חברים

, השולחנות העגוליםמפגש ות על השיבוש במועד שפורסם על /התנצלות בפני החברים, ולבסוף

 . ים הגיעו לשווא/שבגינו מספר חברות

                                                                     

 

 ,שבת שלום

 

     צוות ההיגויוחברי   רותם כהן 
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 סיכום ישיבות מזכירות

 1..2./102מיום   8102/12' מססיכום ישיבה 

 הישיבה הוקדשה ברובה למהלכים הנדרשים לקידום יעדי הקהילה   

 .ע"לקראת הפקדת התב .א

 .שי זינדרמן: בהשתתפות

ח "הוציאה דו -התכנון המחוזית שסיימה את עבודתה רק לאחר חצי שנה ועדת: דיווח

 .העבודה על התיקונים מתבצעת עתה בקצב מהיר ככול שניתן. תיקונים נרחב ביותר

בעבור , י"התברר שיש גם צורך לבצע את חילופי השטחים הנדרשים עם רמ, במקביל

מתוך . עבודה אינטנסיביגם במסלול זה לוח ה. ע שאינם שלנו"שטחים מתוכננים בתב

 .מטרה להביא את הדיון המחודש בוועדת התכנון המחוזית בהקדם האפשרי

 : החלטה        

היות וזה המחסום , ל שניתןע ככ"בפניה את הצורך לזרז את התבהמזכירות רשמה  .1

 .ות/יה של הבניםישנותר להתחלת הבנ

ע "על הקטנת שטח התב שרה את המלצת מרדכי מונין ושי זינדרמןיהמזכירות א .2

המיועד לרזרבה לאזור תעשייתי כדי להקטין את השטחים הנדרשים למסירה 

 .להחלפה

י ההצעה שהגשנו "המזכירות רשמה בפניה את הודעת מוני ושי שבמשא ומתן עם רמ .3

כדי לא לעכב את )ידרש יברגע ש אולם, חים היא המיטבית מבחינתנועל החזרת שט

י "את קבלת האישור מרמ שיאפשרוהשטחים להחזרה הקיבוץ יסמן את  -( ע"התב

 .ע"להפקדת התב

 

 ביצוע חלופת האגודה –המגרשים 8רכישת הקרקע .ב

 שי זינדרמן: בהשתתפות

י החלה בבצוע עסקאות רכישה של חלופת האגודה "לאור העובדה המשמחת שרמ

ולאור העובדה שצפויה החמרה בתנאים של חלופת ( בקיבוצים מעלה גלבוע ורעים)

 : הוחלט, י"אגודה מצד רמה

לאחר , ובהמשך( מגרשי החברים הותיקים)ע הקיימת "להתחיל ברכישת מגרשי התב

י וסוכם לעדכן "הודעה על כך הועברה לרמ .לרכוש את שאר המגרשים, ע"אישור התב

 (11.1.2611 -תתקיים בש)את החברים באסיפה 

 

 הכנת נושא שמאות הבתים וטבלת האיזון לחברים ולאסיפה .ג

לקבלת ההערכה הכלכלית   BDO ייעצות עם משרד רואה החשבון שלנונערך מפגש הת

ישיבת מועד לקבע בהקדם יי, לאור זאת. ליישום הצעת הצוות שאושרה במזכירות

אזי הצוות יעבור . הנהלה כלכלית והנושא יוחזר למזכירות עם חוות דעתם התקציבית
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הפרצלציה האישית לכל האיזונים ומפת , בבתי החברים להסבר על השמאות

 .חבר/משפחה

 השיוך היצרני  .ד

הנושא , לקבלת ההערכה הכלכלית להקמת אגודת החברים  BDOלאחר מפגש עם 

 . ואזי הנושא יוחזר לישיבת מזכירות ,(11.1.2611)הועבר לגורם המחליט 

 

 לקראת השיוכים וקליטת הבנים -עיתוי הדיון על שינוי סיווג הקיבוץ  .ה

 . 26.11.2612-פ החלטת הקלפי מ"ההליך עסוכם להמשיך עם 

  /228102-לקראת חג המשק בהמגמה היא להצליח לעשות זאת 

 .יש לקדם את סיום ההחלטות על שיוך הבתים והשיוך היצרני, לפיכך

 

 /11.1.2מיום   8102/11' מס סיכום ישיבת מזכירות 

גיל ) 21בין גיל נשים  ותלפנסיונרי %2הצעה להקדמה נקודתית של דמי העידוד של  .1

 .(גיל הפרישה לפי תקנון הקיבוץ), 26לבין גיל ( הפרישה לפי המדינה

המזכירות מצאה לנכון מחד להתמיד ולעודד את , ובהתייעצות עם התנועה, בבחינת הנושא

לתת מענה למקרים , ומאידך;  04יישום החלטת הקיבוץ שגיל הפרישה לנשים הוא 

  .02גיל בנקודתיים בהם יש פרישה מוקדמת 

 .ולהביאה לדיון במזכירות ובאסיפה, א לעבד את ההצעה"הוטל על צוות מש

 

בנוסף להחלטת האסיפה , והפקת לקחים 82/1021ההסברים לחריגות בתקציב הלומדים  .2

 (   הוחזר למזכירות מהאסיפה) /8/102על הקפאת לומדים חדשים ל 

 א"מש –ניב יערן , בהשתתפות יפתח פרייליך

חריגות על הסיבות שהביאו לי יפתח "בעקבות החלטת האסיפה נמסרה סקירה כוללת ע

 ;הוחלט. לרבות אי רישום מסודר של ימי העבודה, 2612/11בתקציב הלומדים בשנת 

 .                  חייבות להיות במסגרת התקציב מראש, ולו הנלוות, כל ההוצאות. א

 לפקח על התקציב באופן הדוק יותר            א יהיה אחראי "ר מש"יו, ניב יערן. ב

     ייבדק אם יש  ,במקרים של אי עמידה בכך. מעבר להחלטה, לא יאושרו הוצאות חריגות. ג 

 . הצדקה להעביר את החריגה לתקציב האישי   

 

    /1.102./1מיום   /8102/1' מס  סיכום ישיבת מזכירות 

 -מפגש עם רכזי הזרם השיתופי בתנועה הקיבוצית   .1

 (.חצרים)ואיציק ארז ( מרכזת גם את נושא הקואפרציה; יוטבתה)מאיה שפיר 

 בביקור  . שנתיים-הנהלת הזרם השיתופי מבקרת בקיבוצים השיתופיים אחת לשנה 

חברי  בביקור זה התמקדנו בשאלות  של. לרבות סיור בו, הקודם הצגנו בפניהם את הקיבוץ

 .ונענינו בתשובות ענייניות ומרחיבות דעת, המזכירות אל רכזי הזרם השיתופי
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 אלא , נגד שינוי" שומרי הסף"הם לא רואים עצמם , מאיה ואיציק הדגישו שלהבדיל מהעבר

רכזי הזרם פועלים לחזק קיבוצים שבחרו , מתוך אמונה בערכים של הקיבוץ השיתופי

רובד בטחון אישי של , שיח, הגברת המוטיבציה של החבריםלהיות שיתופיים בבניית כלים ל

הם רואים  שמתפקידם לעזור לבעלי , כדי לייצר ניהול שיתופי טוב ויציב, וכן. החבר

כמו כן . תוך דגש שהתפקיד בקיבוצים השיתופיים שונה מהקיבוצים החדשים, תפקידים

, דגיש לאן רוצים להגיעחשוב לה, הם ציינו שאם וכאשר דנים על השינוי לקיבוץ מתחדש

כמו , ושיש קיבוצים שניתן ללמוד מהם על מודל שינוי רך יותר, ולא רק מה רוצים לבטל

כדאי בהזדמנות זו להזכיר על קמפיין התנועה הקיבוצית , וכן. אורטל וגזית, שמיר

 .לפי שיקולם, ות מוזמנים לעשות כן/החברים! להתפקדות למפלגות השונות

 

 נציגי ציבור במזכירותכמועמדים לבחירה  .1

, יעקב ענבר -את הקדנציה שלהם מסיימים בימים אלו,חברי מזכירות נציגי ציבור 3, כזכור    

שרלי , (לקדנציה שנייה) יגאל דהן;  החברים שהציגו מועמדותם הם. עפרה דייגי ויגאל דהן

, 11.1.2611-המועמדים יוצגו באסיפה ב. רונן בן נון, אמיר ברקוביץ, נאוה אשל, מור יוסף

כללי ההצבעה וטופס ההצבעה . מועמדים 3יש לבחור ; ולאחר מכן הבחירה תועבר לקלפי

 .יהיו כמו בפעמים הקודמות

 

    בישול בירה וגלריה, מסעדה, הקמת בית קפה –רעיון ראשוני ליזמות  .3

במפגש מקדים עם .  פט והשקעה אישיתסהבנויה על קונ, שלהםתוכנית ההציגו את היזמים 

טל ויגאל דהן  ןרונית ב. ם והתרבותיים של היזמותמוני וענת הועלו היתרונות החברתיי

שתשתלב עם היזמות , להקמת מקומות פעילים לאומנים, הציגו יוזמה שהועלתה זה מכבר

, ומתן ברכה כללית, לאחר שמיעת היזמות .הסוגיה בנידון היא מקור המימון. האישית

 ;ועד אז לבחון את הדברים הבאים, סוכם להמשיך בדיון בעוד כחודש

הנושא ייבחן עם . לשעבר למטרה זו מחסן הקניותהפנייה הינה הקצאת – מיקוםה .א

 .ועדת תכנון

 .על היזמים להביא למזכירות תוכנית לקראת דיון ההמשך; היעד והתוכנית .ב

 . הקיבוצית והאישית; טיב השותפות והתקצוב בין שתי היוזמות .ג

 

 1/1עד  1/1, תי לחופש נכדים בשבוע הבאעדכון על יציא, ולסיום. 

   מזכירת הקיבוץ –ענת מאור   ,  שבת שלום                                     

 

 

 



 7' עמ                                                       2202  אוגוסט 3,  ח"תשע אב ב"כ,   7222' מבין משאבים מס

 

 לבני המצווה –ברכת המזכירה  ענת מאור 

 , ליאור בן חיים, לביא שי, חן פרסי, גילי אשל  -לבני המצווה הנפלאים 

 .גולדפישרניקו , נועה שחם, מעיין עובדיה

 !מזל טוב גדול מבית משאבי שדה -לסבים הגאים , להורים המאושרים

 .בת ובר המצווה מסמלים את המעבר מהילדות לנעורים

 .עם תום הילדות ועם היצירתיות והסקרנות, אנו מאחלים שתמשיכו

 .התרומה והעבודה, ומייחלים שתוסיפו עליהם את נדבך האחריות

 . העמיקו שורש בקיבוץ ובמדינה והרחיבו אופקים ואהבת אדם, ההגביהו עוף בלימודים ובחבר

 .  ובמעגל חבריכם, עם הסבים, אבא-המשיכו לפרוח בבית אמא

 ,באהבה

 מכל בית משאבי שדה

 

 ברכות ההורים 
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"החיים הם רצף של שיעורים שחייבים לחיות אותם על מנת להבין .” 

 הלן קלר –

 

 נעמה
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 ל"לצה םלמתגייסיבהצלחה 

 אסף שואר

 רון ברקוביץ  

 ,אלון ענבר

 טמיר בן טל 

 דניאל דיומין 

 שתקופת השירות באהבה מאחלים לכם 

 שלום ובהנאהשקט בתעבור ב

 

 יוסף והמשפחה איחולים לצביה וצרלי מור

 ל"עם בח הנכדהלחתונת  

 

 

 והמשפחה לענת ואמיר ברקוביץ מזל טוב 

 ,להולדת הנכדה

 בת לערן ורווית 

 

 ברכות ליהודית ואלי אלישע והמשפחה

 ,להולדת הנכדה

 בת לעמית ותום 

 

 בית משאבי שדה
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  ?כיצד –יבוי שריפה כ

 
 ( .בעלה של נטע זכאי ) השבוע התכנסנו במועדון ושמענו הרצאה מפיו של עמית אמסלם 

 . לתת מעט מהידע שלו איוחדת לעמית שמיד נענה לבקשה  ובתודה מ

 .לוחמי אש ,כיום הם  נקראים . עמית איש מכבי אש ורב כבאי 

גזים , למדנו על החומרים השונים , סוגי השריפות , הגורמים לשריפה , אש  אהיה למדנו מ

 .נוזלים וכיצד לכבות כל חומר ,  מוצקים

 .ואיך עלינו להתנהג בזמן שריפה 

 .החברים כיבו  שריפהניתן הסבר על שימוש במטפה והתקיימה הדרכה מעשית שבה 

 .בסוף ההרצאה והתרגול חולקו המטפים לכל אלה שהזמינו

 .מטפה הוא ציוד שבשעת צרה יכול להציל חיים 

 .למעוניינים במטפה וטרם הזמינו , דפי הרשמה, בו ובחדר האוכל-לאור הביקוש נתלו  בכל

 .בתקווה שלא יבער 

 

 שבת שלום 

 אלי אלישע

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 . שינוי הוא החוק של החיים“

 ”.רק על העבר וההווה יפספסו בוודאות את העתיד אלה שמסתכלים

 רלד קנדי’ון פיצג’ג– 

 

 נר זכרון חודש אב

 

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

 ג"אב תשנ' נפטרה א, ל"ברוך אסתר ז

 ב"ו אב תשמ"נהרג ט, ל"קי ז'סבן ג

 ג"ז אב תשע"נפטר ט שדה( טודי)זכריה 

 ג"ג אב תשע"נפטרה כ( סגל)דבורה בלומברג 
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ירח ובלילות הקרובים ניתן יהיה לראות הלשמים לראות את ליקוי הרמנו מבטינו ו באב "ט-ב

ליד עזה לא ..הלוואי ויתגשמו. לשקט ושלום  משאלות גם את הכוכבים נופלים ונוכל לבקש

 .מי יתן והכל יירגע. מתחת לרגליםלנו האדמה רועדת , בצפון גם , שקט 

 

 . הפאב במופע שירה ליד גחג האהבה נחוו באב "ט

 

 (ח "טיולי פלמורפסודיה )הנעורים מטיילים בכל הארץ מאילת לכינרת למירון ולחרמון 

 .ומהמים! מטיילים ונהנים מהחום, יםיוהצעירים נוסעים לטיולים יומ

 

הבית של מוטי אבנון החליט שחם לו ונמאס לו לעמוד זקוף אז הוא ליד ימים עץ אורן זקן 

במבצע החילוץ של האוטו הריק וחיתוך העץ נפצע  .פשוט התכופף ופגע בגג המכונית שמתחתיו

 .נאחל לו כולנו החלמה מהירה וטובה .גם הכורת

 

כאשר באמת כל  באו רבים והילדים כיכבו תרתי משמע . המצוה עבר בשלוםבר ערב חגיגת 

  .,תודה רבה לכל העושים והתורמים להצלחת הערב. אחד מהם היה כוכב 

רביבים לראות הצגות של חבריהם טללים וב , הילדים  בפיתחה עברושלאחר מכן שבוע ב

 .ולחגוג עימםכבה לש

                           

 שימו לב

 אהרון צמח לקראת סיום העבודה בעלון

 ת/ת אחראי/ה רציני/שואנו מחפשים אי 

להדק ולחלק את העלון בתמורה לשעות ,לשכפל  

 העבודה היא במהלך יום חמישי

               

 

 ל"שבת שלום לכל בית משאבי שדה בארץ ובחו                         


