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  :מה בעלון

 / ענת מאורומשולחן המזכירות ישיבות מזכירות מיסיכו

 מונין / מרדכיסיכום ישיבת הנהלה כלכלית 

 / לולו טלמור2018שנתי  ח חצי"רכב, דו

 / דן חנוךהקרב על הבית

 / משולם סיקרון ונגה פרסימהנעשה בישובנו

 

 

 

 

 

 

 

 לבשימו 

 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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 ישיבות מזכירות מיסיכו

       12.8.2018 מיום  29/2018  סיכום ישיבת מזכירות מס'

 חירת המנהלים בחינוך הלא פורמליב .1

עמדת ועדת חינוך לשמור על הנוהל הקיים בשלוש שנים את המזכירות אישרה 

האחרונות לפחות, לפיו הסמכות היא בידי ועדת חינוך ויו"ר מש"א, ולהוסיף להרכב 

 . 15.8.2018 -אסיפה בואושר באת מנהל/ת הקהילה. הנושא הועבר 

 

 שונות .2

בהשתתפות אריה  –נושא המסלקה  ;15.8.2018-אושר סדר היום לאסיפה ב .א

דרך בחירת המנהלים  ;שטראוס )הצעת המזכירות וועדת פנסיה אושרה באסיפה(

בחינוך; הצגת המועמדים לנציגי ציבור במזכירות; דיווח ועדכון על פיצול חלופת 

 .1524האגודה 

על הצלחת  דכןיצוות ההיגוי למפגשים עם רפי נשיא ע – המשך ההליך החברתי .ב

בנים, ויידע שהמפגש הבא יהיה של החברים הותיקים, ההמפגש של החברים ו

 . המפגש הנוסף של החברים והבנים יתקיים לאחר החגים. 20/9ויתקיים ביום ה' 

 

  19.8.2018מיום  30/2018' מזכירות מסישיבת סיכום 

נהלה ההתמיכת המזכירות בהמלצת צוות שיוך הבתים והאיזונים לאור אישור  .1

 .(, על לקיחת הלוואה לצרכי האיזונים של שיוך הבתים13.8.2018כלכלית )מיום ה

כזכור, בישיבת המזכירות מלפני חודשיים, המזכירות בירכה על הגישה של הצעת צוות 

שיוך הבתים והאיזונים, ואימצה את כל ההמלצות, שלהערכתנו מביאות פתרון הולם 

וההצעה מדברת על איזון שמתבצע ע"י הקיבוץ )ולא וטוב הן לחברים והן לקיבוץ. מאחר 

 2021החברים "החייבים"(, הנושא הצריך אישור על יכולת הקיבוץ לעמוד בכך, משנת 

)לאחר גמר הפרויקטים הנוכחיים(. משעה שניתנה חוות דעת חיובית של ההנהלה  ואילך

פני שהנושא הכלכלית, המזכירות אישררה את תמיכתה בהצעת צוות האיזונים. עתה, ל

ה ליגיע לאישור האסיפה, הצוות בהרכב של יהודה אלקרט )רכז(, ורד זיו, דוד מנדל ושי

עובדיה, מתכוון להיפגש עם כל החברים, להסביר את השיטה, ואזי להביא את הנושא 

 לאישור האסיפה והקלפי. התיאום עם החברים ייעשה ע"י הצוות.

 

 ר למזכירות בקלפי.אישור טופס ההצבעה על בחירת נציגי ציבו .2

. מודעותהלוח  פורסם עלו תקנון הקלפי של משאבי שדה פ"ינקבע עטופס ההצבעה 

 25/26/27.8.2018ההצבעה מתקיימת משבת זו, ובימי ראשון שני, 
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 משולחן המזכירות

 תחה של שנת לימודים חדשה יערכות והתרגשות בפיה 

פורמלי ובחינוך בגיל הרך. וזאת אנחנו לאחר קיץ עשיר בפעילות וחוויות בחינוך הלא 

ההזדמנות להודות מקרב לב לצוותים החינוכיים, שעבדו במסירות רבה. בגיל הרך, 

דבקות(, ותודה יסבלנו במהלך הקיץ מגל מחלות )והסתייענו במרפאה להתמודד עם הה

התקיימה קייטנה בחברת הילדים גדולה לצוותים החינוכיים  שנרתמו מעל ומעבר; 

ערכות לשנת החינוך יבפעילות וכך גם בנעורים. בשבוע הבא מתקיים שבוע ההמגוונת 

הילה ענבר  ושי אסא, וע"י   -ע"י מנהלות הגיל הרך  וזאת ל הצוותיםהבאה, והשלמה ש

טל, יו"ר ועדת חינוך. נאחל  ןבליווי גלעד ב החינוך הלא פורמלי, נטליה אלמוג מנהלת

שנת לימודים,  –לילדים שהם ליבת החינוך החינוכיים, להורים, ובעיקר  םלצוותי

 טובה ומשמעותית. –פעילות, חברות וקשר עם הבית 

 

 תמה שנת פעילות מבורכת ותורמת במועדון מופת לגמלאים 

לשמחתנו, פעילות מופת אצלנו מתנהלת בהצלחה רבה, ומקיפה מגוון רחב של פעילות 

ות רצון רבה של החברים/ות ע"י כוחות מקומיים ומרצים ואומנים מבחוץ, וזאת לשביע

הנוטלים בה חלק. חברים נוספים מוזמנים להצטרף עם פתיחת שנת הפעילות, לאחר 

טל ופרידה ענבר, האחראיות על הנושא, וליהודית אלישע,  ןפגרת הקיץ. תודה לרונית ב

 שבעורף, ויעל זיו, שמסייעת.

 

 ערכות לבניית השכונה החדשה לחברים.יהה 

ב סופי, האדריכלית נפגשה עם הדיירים על התוכנית הסופית ההיתרים נמצאים בשל

של הבית, והנושא עבר את אישור ועדת תכנון. עתה שוקדים על תיאום כל התשתיות, 

 ונקווה שהבנייה תתחיל בקרוב.

 

 .בציפייה להשלמת ההרחבות  בגבעה, ופתיחת המחזור הבא של ההרחבות 

לסיים זאת בלוח הזמנים שנקבע, ואנו לצערנו, הקבלן לא עומד בהתחייבות שלו 

ים לקושי שזה גורם לחברים/ות. נקווה שהפיניש יהיה בהקדם. עד אז, צוות עמוד

הדיור, קיבוצימר והנהלת הקהילה מסייעים לאלה שנזקקים לצאת מדירתם לתקופה 

(. וכן, חלק חברים/ות, חברים שזקוקים לקיבוצימר לאירוחמסוימת )דבר המקשה על 

 ענים אישיים.מוצאים מ

החברים שגרים בצד השני של הגבעה, מתבקשים לא לעכב את התשובות שלהם על 

התכנון. תזכורת על החלטת הקיבוץ; מי שלא מעוניין בהרחבה, מקבל, עם גמר 

 ההרחבה את תקציב ההרחבה.  
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  משמחת את הלב.  –הלמות הפטישים של פירוק הלול 

חברה בה עובד עמית זיו היא אשר על הביצוע. הפרוייקט מתבצע בניהול שי זינדרמן, וה

אין ספק שזה סמל לתפנית שנעבור מענף הלולים הישן, אל המשטח המיועד לשכונת 

הבנים/ות הנקלטים. במקביל, נעשים מאמצים לקדם את הדיונים על הפקדת התב"ע, 

 שלצערנו, מתעכבת זמן רב מידי.

 

 ברו בבטונדות שליד הרפתפינוי הררי הפסולת הגושית ופסולת הבנייה שהצט 

שנים של מו"מ עם המועצה, הנושא מבוצע עם פירוק הלולים.  5בשעה טובה, לאחר כ 

 להסדרים של המועצה לפינוי הפסולת הגושית. ךלהיערמעתה, עלינו 

מהמחלקה לאיכות הסביבה סוכם שנסגור את כל אתר  במפגש עם יעל גרינוולד

 9הפסולת הנוכחית, כדי שלא יתמלא מחדש, והמועצה תקים אתר חדש, בגודל של 

 מ"ר, לצרכי החברים בלבד )ריהוט כבד, עגלות וכד'(. ועדת תכנון תקבע את המקום.

וי ( את פינ052-3115319כל רכזי הענפים, שימו לב; אתם נדרשים לתאם עם יעל )

 !הפסולת שלכם, ולא להשליכו בבטונדות

 

  הגיעה עת חידוש חוזי השכרת הדירות –לבנים/ות תושבים ולתושבים 

שטרם עשו זאת,  תושבים/ותלוסט הוא החודש של הארכת החוזים. כמו בכל שנה, אוג

אנו מזכירים שיש להשלים את הליך עד סוף החודש, לפני פתיחת שנת הלימודים. 

עומדים בתשלומים באופן  –ובהזדמנות זו נציין, שרובם המכריע של התושבים/ות 

 מלא, ואנו מודים על שיתוף הפעולה הפורה.

 

 שבת שלום

 ענת מאור

 
 

 ברכותומזל טוב 

 והמשפחהלדניאל ושלומי אלקיים 

 להולדת הבן, אח ללביא

 נכד לגאולה ומרצל ציבוטרו

 בית משאבי שדה
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 סיכום ישיבת הנהלה כלכלית

 חוחובה וואלי .1

 מנכ"ל חוחובה וואלי הציג את החברה ומטרותיה.

ע"י קיבוץ גלאון ומשאבי  2013חוחובה וואלי הוקמה בשנת 

שדה במטרה לייצר ולשווק שמן חוחובה מגרעינים הן של 

  ים נוספים.רכישה מחקלאמהשותפים והן 

בהמשך הצטרפו לחברה קיבוץ כיסופים וגד"ש צבר קמה, כל 

אחד מהשותפים חייב להביא את כל יבול הגרעינים של 

בנוסף לגרעינים של  דונם. 750 לפחותשל שטח מהחוחובה 

 השותפים רכשה החברה גרעינים מחקלאים נוספים.

מפעל ליצור שמן נמצא בקיבוץ גלאון ובתקופה הקרובה יעבור לאולם אחר בקיבוץ 

 .תן את כל כמות השמן המתוכננושיותאם  לצרכים ולאחס

טון  210ווקנו שיהאחרונה  שהסתיימהבעונה טון שמן.  15קו וובעונת השיווק הראשונה ש

טון שמן וזאת בהתאם להתפתחות  800שנים יעמוד על שיווק של  שלושכאשר הצפי לעוד  

 המטעים הצעירים.

עוץ שתעזור לנו בתהליך דרכי ילגידול הצפוי בכמות יבול החוחובה, שכרנו חברת י לאור

ית, השיווק . עיקרי ההמלצות היו להמשיך ולפתח את הקשרים עם הצרכנים הקיימים ושנ

 לחפש הזדמנות עסקית לרכישת חברת שיווק מהתחום שמוכרת בערוצים נוספים.

אותרה חברה כזאת בארצות הברית והוחלט על רכישת חברת השיווק. מהלך שאמור 

 להתבצע בזמן הקרוב.

 

 הערכה כלכלית להצעת המזכירות לאיזוני דירות .2

כלכלית בחנה כיצד ליישם את מודל איזון הדירות. הוצג התקציב הנדרש לאיזון ההנהלה ה        

מול הדרכים ליישם את התקציב הנדרש. הוצג המתווה לאיזון ואושר. הנושא יובא       

  להחלטת המזכירות.

 

 יזמות חב' סיוון  .3

כלכלית. קיבלנו את מאזן ההנהלה הנחתם הסכם הבנות עם החברה בהתאם להחלטת 

של החברה. כעת אנו אמורים לבצע בדיקת נאותות הן בצד הכספי והן בצד המשפטי  2017

כאשר הכוונה לסיים את הבדיקות בחודשיים הקרובים שבמידה והכל תקין, יש לכוונה 

 לבצע את הרכישה בסוף השנה. וזאת לאחר אישור ההסכם בהנהלה הכלכלית והאסיפה.
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 חוות דגים .4

הקיים. הצבנו בפני  קוםינות של חברה חיצונית להשקיע במבתקופה האחרונה יש התעני

 .נו הן מבחינה כספית והן מבחינת תפעול האתרתהחברה את עמד

 

 חוות ר"מ .5

 לצורך בדיקות ארכיאולוגיותתחילה דונם  400-חוות ר"מ נדרשת ע"י המנהל להשיב כ

שנים לטובת  3פקעו שאר השטחים תוך וי ,במידה ולא ימצאו ממצאים מהותיים מדגמיות,

 הקמת בית חולים ושטחי מסחר.

 

 שטחים חקלאיים .6

 שלר ותילוו בתמורהדונם.  200-בכ קיבוץתוכנית התב"ע החדשה מגדילה את שטח ה

 (הבטחה שהקיבוץ נתן בעבר)ח "שטחי שלמדונם יוחזרו  50-שטחים חקלאיים בהתאם. כ

ושטחים באזור הקיבוץ שלא מנוצלים כרגע וכנראה גם לא בעתיד ואת היתרה בשטחי 

 הפלחה.

 

 עסקי – 2018סיכום חצי שנתי  .7

הציג את מאזן חצי שנתי של שגיב וחברות הבת של  ,חשב של שגיב ,אורי לזרי - שגיב

 ים, רוסיה והולנד.-שגיב: פל

שוק ב בעוד, בשוק הבניה בארץ ישנה מגמה של ירידה במכירות בשגיב כתוצאה מהאטה 

 ברוסיה והולנד אין שינוי במגמה. השיפוצים יש עליה במכירות.

 

הציגו את סיכומי הענפים החצי שנתיים מהם ניתן לראות שיש ירידה קלה  פרלה ודניאל

 ברווחיות של שגיב, כפר הנופש משאבים וקיבוצימר. 

 הן בעלי חיים והן הגידולים עומדים בתוכנית השנתית. בענפים החקלאים

 רשם: מרדכי מונין, מרכז משק

 

 

 וברכות מזל טוב 

 וכל המשפחהסוריה ליובל ועומרי  

  להולדת הבן, אח לעלמה וניר

 נכד לאביגיל וחיימה ותרצה ואמנון

  בית משאבי שדה 
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  2018ח חצי שנתי "רכב, דו

לנסוע על הכבישים למרות התקלות צי הרכב שלנו ממשיך 

הנזקים ל"רכוש" את תוסיפו לזה  הרבות שצצות יום יום.

]אשר מורידה את ערך שלהן במכירה[+  נוישנגרמים על ידי נהג

נסיעה במהירות מופרזת ]שגורם נזקים במנוע ומערכת 

 הגז[+מעוט תדלוקי הגז, תקבלו את התמונה.

 הרכב[.] מבלי לדבר על התנהלות הפסולה בתוך 

בעניין מהירות הנסיעה הפרועה של חלק קטן יחסית מהנהגים, הפסקתי להעיר להם על כך כי 

שמקבלים התראה על  אני כן שולח פתק לנהגים החדשים, בנים וחיילים, חבל לי על הזמן.

הן  אונות אינן קורות,ת נסיעה במהירות מעל המותר והודעה על הקפאת הכפתור בפעם הבאה.

 זה עובד. וצריך להיזהר ולהישמר....ולפי מה שאני בודק,נגרמות 

החלטנו שכל רכב חדש שיכנס לסידור יסומן  מכוון שקשה לדעת מי גרם לנזק, נזקים לרכבים:

הנהג האחרון שלקח את הרכב יחוייב לפי התקנון,  וכל נזק שיעשה לרכב הזה, כנקי מנזק,

 לפני הנסיעה ותדווחו.  אז חברים תבדקו את הרכב בחלק מהשתתפות העצמית!

 100000-צצנו את תקציב הרכב ביבתחילת שנה שעברה עקב ההרחבות ק תקציב ההשקעות:

]בהסכמתי[ וזה אומר שהשנה נקנה פחות  50000ח ובתחילת השנה התקציב קוצץ בעוד "ש

 רכבים לכן יש לשמור על הקיים!

 

אנו  .2017מאותה חברה, מודל רכב ₪. 180,000, בהוצאה של 41רכשנו רכב גדול במקום ה

בשביל זה קנינו את  מבקשים שרכב זה יסיע רק נוסעים ואין להשתמש בו להעמסות השונות,

ששירת אותנו רק שנתיים וחצי ונמצא במצב שאולי נקבל עליו  41-ה בזמנו.₪  6,000-העגלה ב

 לשמור על הקיים אמרנו.... !!! במכירה₪  40,000

 פעמים החלפנו את הרגלית! 3אותה היא לא מפסיקה לנסוע,בקשר לעגלה: מאז שקנינו 

 קיים......!.הלשמור על  בינתיים אנחנו לא מחייבים עליה אבל אם הנזק ימשך נחייב.

הפסקנו להכניס אותה למוסך כי  כדי להזמין אותה יש לסמס לי מתי ובאיזה שעה וכמה זמן.

 חוץ והמזמין יקבל מפתח.היא תהיה על מנעול ב זה הפריע לי מאוד בסופי שבוע.

 

רכשנו מערכת סידור  לאחר לבטים רבים ואחרי המון בעיות בלקיחת מפתחות, סידור רכב:

 הקהילה[ נהלת]על חשבון המוסך לפי בקשת ענת מ ח"ש 30,000-רכב חדשה כולל ארון חדש ב

חילופי נקבל עליו הדרכה ברגע שיגיע .בינתיים השכרנו ארון  שישרת אותנו עוד שנים רבות.

 עד שהמערכת תהיה מוכנה. ]כמובן על חשבון המוסך....[

 

הדבר מותר כל עוד  ברצוני להזכיר בקשר לנהיגת רכבים שלנו על ידי ידידים/ות של בנים:

 נוכח/ת בן או בת משק או חבר קיבוץ.
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רכבים הגדולים  ליד מזכירות הטכנית יש לעצור את הרכב לפני שפת המעקה. חניית רכבים:

 ! תודה חנות שם כי קשה לצאת.לא לה

ולפי הבדיקות נהגים רבים  ומת שנה שעברה,עיש ירידה בהכנסות של הרכבים ל תדלוק בגז:

מ חזרה "אם מצב זה ימשך נעלה את מחיר הק לא מתדלקים בגז שהוא זול בחצי מהבנזין!

ובדלקן  עם כרטיס בעמק שרה, שאפשר לתדלק בשני מקומות:שוב אני מזכיר  לשקל אחד.

      .מי לויבר

 שנהיה כולנו בריאים ושלווים ]ושווים![

 שבת שלום

 לולו ט.

 

 מזל טוב וברכות

 לרותם ונלי בן טל והמשפחה    

 )בן ובת( אחים לאלהלהולדת התאומים 

 נכדים לשרית ואילן

 בית משאבי שדה

 

 

 

 

 הקרב על הבית  

ההתנגדות, המתח, ואיך וויסקי  –על המפגש סביב 'השולחנות העגולים' שהתקיים לאחרונה 

פיראטי משובח הציל את הערב. על דמות הקיבוץ העתידי, על שיוך הדירות ואיזון הבתים, 

 ולסיום, על הבחירות למזכירות שעומדות לפתחנו.

 - 'על מילים ודברים אחרים' -הרבה נושאים הצטברו מאז פרסמתי את המאמר האחרון 

 שפורסם גם בעלון, ועל כן אתנצל מראש אם מאמר זה ארוך מהרגיל.

אפתח במפגש בין חברים ובנים סביב 'השולחנות העגולים' שהתקיים לאחרונה. עד כה  ראשית

סגרת, מתוך לא נכתבו הרבה מילים על התהליך, וזאת משום שנאסר עלינו לדון בו מחוץ למ

חשש שמא הדברים יגלשו למקומות רעים או יצאו מהקשרם, ובמקום להוריד את מפלס 

http://www.kms.org.il/VideoGallery/clips/2015/2/13309/42437.pdf
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רק יעלו אותו. כעת הוסרו המגבלות שהוטלו מלמעלה על ידי הצוות המארגן  –המתיחות 

 (, ולכן אני כותב כאן דברים אלו. 'וכבוד הנשיא' )הייתי חייב 

והיה מיועד לחברים בלבד, ללא הבנים. ועדיין, מספר המפגש הראשון התקיים לפני כחודשיים 

המשתתפים היה בערך פי שלושה ממספר החברים המגיעים לאספה ממוצעת. סביב 

'השולחנות העגולים' ניסינו לתאם ציפיות וללמוד מה החברים מבקשים שהתהליך כולו יניב. 

מטרה ראויה בפני  לשמחתי כי רבה, חלק נכבד מהמשתתפים ביקשו לשפר את השיח בתוכנו,

עצמה, שכן, ללא יכולת לדון בנושאים החשובים אין לנו סיכוי להבריא את החברה שלנו. 

 כמובן שעלו דברים נוספים במפגש הראשון, אבל אשאיר לאחרים לתאר אותם.

ואז הגיע מועד המפגש השני, שהיה מיועד גם לבנים. מפגש זה ראשיתו בחרם שהטילה קבוצת 

יתוף הבנים לא רלוונטי למתחים החברתיים שאותם התהליך אמור לשכך, חברים, בטענה שש

הם לא יגיעו. באופן אישי קצת התרעמתי על  –ואם הבנים יוזמנו להסב 'לשולחנות העגולים' 

, מבקשים כעת לקבוע את סדר היום שלו, מראשיתוכך, שדווקא אלו שהחרימו את התהליך 

נות העגולים'. אבל למען שלום הציבור, וגם מפאת לדון סביב 'השולח איןואת הנושאים בהם 

רצוני בהצלחת התהליך, לקחתי נשימה עמוקה, קיבלתי את דינו של הצוות המארגן וביטלתי 

 את התרעומת שלי.

אינני יודע איך הצליחה רכזת ועדת החברים לשכנע את 'המתנגדים' להגיע לשיחה מוקדמת עם 

, ועם הצלחות כידוע, לא מתווכחים. כמה רפי נשיא, אבל הצלחתה מדברת בעד עצמה

מהמתנגדים הבולטים לתהליך הגיעו למפגש המשותף עם הבנים ותרמו את חלקם לדיונים. 

בחלקו הראשון של המפגש ביצענו סבב הכרות, והמסובים התבקשו לדבר על עצמם בכמה 

אולם, כאן מילים ולספר איך הגיעו לקיבוץ. הסבב הזה בשולחן שלנו התנהל בנוקשות מה, 

התברר שאחד החברים הוא יינן חובב, השולח ידו גם בייצור וויסקי פיראטי. כמובן שנתבקשה 

טעימה מן המוגמר, והבקבוק שנשלף מאי שם והונח על השולחן החל להתרוקן. משעברו מספר 

האווירה  –דקות, היה ברור שזה ככל הנראה היה המהלך המוצלח ביותר של המפגש הזה 

למפגשים  –התאדו. בקיצור  -ר 'הטעימות' נתרככה וכל המתחים המוקדמים בשולחן לאח

הבאים יש חובה להזמין את אותו חבר חובב 'מון שיין' שיכבד אותנו בתוצרתו המשובחת. זה 

פשוט עובד. בחלקו השני של המפגש דיברנו על דמות הקיבוץ העתידי, אבל על זה ארחיב עוד 

 בהמשך.

 

רות התהליך שנועד לקבוע כיצד נבצע את שיוך הדירות לחברים. גם הסתיים במזכי השבוע

סימון המגרשים אושר כבר בקלפי, ולגביו החלטנו שאין אנו מתחשבים בהבדלים שבין 

שווה לכל נפש. לא כך לגבי  -החלקות שסומנו על מפת הפרצלציה, אלא נוהגים בהן מנהג אחד 

בוץ למספר 'קבוצות איכות' ולקבוע ערך כאן הוחלט לחלק את כל דירות הקבע בקי –הדירות 

כספי לכל קבוצה, וזאת על פי הערכות שמאי שנשכר במיוחד למטרה זו. הבנייה החדשה זכתה 

להערכת השווי הגבוהה, והדירות הישנות זכו להערכה הנמוכה. במצב זה נתבקשה המזכירות 

ת הישנות לעומת דיירי לקבוע מערכת איזונים כספיים, וזאת על מנת לא לקפח את בעלי הדירו
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הבנייה החדשה. למטרה זו הוקם צוות שישב על המדוכה והביא את תוכנית האיזונים שלו 

 לאישור המזכירות, לפני הצגתה לחברים.

ומהי התוכנית? איזון לרף העליון. במילים אחרות, כל הדירות יאוזנו כלפי מעלה להערכה 

כספי, בגובה ההבדל בין שווי דירתם לזה של  הגבוהה, כך שבעלי הדירות הישנות יזכו לתגמול

דירה חדשה. רעיון זה ראוי לשבח, שכן, לו היה הצוות מחליט לאזן את שווי הדירות לפי 

, היו חברי קיבוץ רבים הופכים בדומה לרוב הקיבוצים שביצעו שיוך דירותנקודת האמצע, 

 –קיבוץ בגין שווי דירתו . לפי התוכנית שהוצעה, אף אחד לא יהפוך לבעל חוב ללבעלי חוב

הקיבוץ יהיה לבעל חובם של החברים. החוב הגדול יותר לדיירי הדירות הישנות ,  –להיפך 

 –נכון? יש רק בעיה קטנה עם יישום הרעיון הזה  -ואפס חוב לבעלי דירה חדשה. נשמע טוב 

 .הרבה מאוד כסף -הוא עולה כסף. הרבה כסף. למעשה 

, הועברה בדיקת ההיתכנות הכלכלית לפרויקט זה ולפי בקשתיבדיון שהתקיים במזכירות, 

, האם ניתן לבצע את  מקצועיתלוועדה הכלכלית. הסיבה לבקשתי זו הייתה, לבדוק בצורה 

, שכן הכסף מיועד לחלוקה לחברים, ולא למשל, הלוואות מהבנקים ללאמערכת האיזונים 

. רבים עד מאודבר במיליונים רבים. לקניית מפעל חדש או להשקעה יצרנית מכניסה. והרי מדו

ומה עשתה הוועדה הכלכלית? האם מצאה שיש התכנות כלכלית לאיזון הבתים ללא הלוואות?  

ם גדול מסכום אשר לפיה, שווי הנכסי 'נכסים והתחייבויות' . במקום זה הציגה טבלתלא

ההלוואות הדרושות. תשאלו, אז מה הבעיה? הרי יש לנו יותר נכסים מהתחייבויות. לזה אשיב 

שמיועדות  הזמניותמקורם בדירות הקיבוץ  כחצי מהנכסים בטבלה –שתי תשובות. האחת 

 -למכירה לבנים, אשר אותן אי אפשר לשים על השולחן כערובה להלוואות מהבנקים 

של הנכסים שנרשמו מקורם  השני החצי –והתשובה השנייה להחזיר ויהי מה.  ישוהלוואות 

של חברים לקיבוץ. המעט, בגין החוסר בשנות ותק המקנה זכות לשיוך הדירה,  עתידי בחוב

החוב והרוב, בגין רכישת החצי השני של הבית על ידי אלו הגרים בגפם. הבעיה היא, שגם 

הוא ייגבה לאורך  – ן למימוש לצורך החזר הלוואותלא ניתשהוצב בטבלת הנכסים  העתידי

מבונוסים עתידיים שיחלק הקיבוץ לחבריו. ואם חס וחלילה, לא יהיה מה לחלק?  ורקזמן רב, 

איך נחזיר את המיליונים שלקחנו מהבנקים, וחילקנו לחברים בשם האיזון? לזה המזכירות 

 לא נתנה תשובה.

ם יעברו מספר חברים מצוות האיזונים בתוכנו, עוד החליטה המזכירות, שבימים הקרובי

ויסבירו לכל חבר כמה כסף קופת האיזון תהיה חייבת לו אם יצביע בעד. וזאת עוד לפני 

 ְוִלְפֵני ִעֵור, ֹלא ִתֵתן ִמְכשֹׁלשהנושא הובא לדיון ציבורי מעמיק. על זה נאמר במקורותינו:  

 לו חכמים. אפי –)ויקרא יט יד( , שהרי ידוע שכסף מעוור 

לסיכום הדברים הללו, אבקש מהחברים לשאול את מי שיזמין עצמו לביתם, לצורך מתן 

 הסברים על תוכנית האיזון, כמה שאלות נוקבות:

 לטובת פרויקט איזון הבתים? קייםהאם המזכירות הצביעה על מקור תקציבי  .1

לטובת 'ארבעת היעדים' ? הרי על זה כבר  גםמה יקרה אם נדרש לקחת הלוואות  .2

 החלטנו, בלית ברירה, כאשר קברניטי המשק כרכו את קליטת הבנים עם שיוך הדירות?

http://www.kms.org.il/VideoGallery/clips/2015/2/13309/43279.PDF
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נמלא את קופת האיזונים, למשל במכירת הבתים לבנים, ורק  שקודםהאם לא עדיף  .3

 נחלק את הכספים ממנה לחברים?  בלי הלוואות יקרות? בלי סיכון מיותר? אחר כך

ך נצא מהבוץ אם ניקלע לקשיים כלכליים? במיוחד אחרי שכבר לקחנו המון כסף אי .4

 מהבנקים וחילקנו אותו לחברים?

ועל מנת לסתור מראש טענות נבובות כגון 'תמיד לקחנו הלוואות לצרכי דיור' שנשמעו  .5

 האם אי פעם לקחנו הלוואות בלי לדעת איך נחזיר? –גם במזכירות, יש לשאול 

האם הייתי מסכים שהקיבוץ ייקח  -שכל חבר צריך לשאול את עצמוושאלה אחרונה  .6

 הלוואות מהבנקים לטובת חלוקת בונוסים לחברים?

אם קראתם עד כאן, אז בבקשה, בלי תלונות על האורך, הרי הודעתי מראש שהפעם אאריך 

אומר לו רק, שגם אותי החלק הזה  -בדברים. ואם מי מהקוראים רוצה להתנחם במשהו 

 ... ה הותיר חסר נשימה בכתיב

 

. חמישה מועמדים מתמודדים על שלושה הבחירות למזכירות -עוד עניין על סדר יומנו  ויש

מקומות שמתפנים. אני שמח שיש הרוצים בתפקיד כפוי הטובה הזה, ויש יותר מועמדים 

מכיסאות פנויים, דבר המעיד על מעורבות ורצון לתרום. אשרינו שכך הם הדברים במקומנו. 

פם של חברים לא אמליץ על מועמד זה או אחר , וזאת מאחר וגזרתי על עצמי לא לכתוב לגו

דמות הקיבוץ העתידי.  –אלא רק לגופו של עניין. תשאלו אם כן, מהו גופו של עניין? והתשובה 

מועד ההכרעה על דמות הקיבוץ. מאחר  – 2020מי שיבחר יכהן בתפקיד לפחות עד מוצאי שנת 

והמזכירות קובעת את סדר היום הציבורי, יש חשיבות רבה לדמויות שיאכלסו את מושביה. 

פיכך, יש משקל רב לעמדות המועמדים בשאלות המהותיות, וגם להשתייכותם למחנה ל

וטענה  – ן' שלהפרסמה את 'האני מאמי'המפרקים' או 'המשמרים'. לצערי רק מועמדת אחת 

מה שמשאיר את השאלה המהותית פתוחה. באופן אישי, אצביע למי  –שאינה חלק מאף מחנה 

 ואני מציע לכל חבר לעשות כמותי. –שעמדותיו בנושאים הללו קרובות לשלי 

. בניגוד לבחירות רגילות לבעלי פתק ההצבעהעוד דבר אחד בנושא הבחירות למזכירות הוא 

 50%עם שיטת ההצבעה איננה מחייבת שייבחר מי שקיבל יותר מ תפקידים בקיבוץ, הפ

מקולות המצביעים. במקום זה , ייבחר מי שקיבל יותר קולות בעד מאשר נגד , בלי קשר לכמה 

 80חבר שקיבל  לא ייבחרחברים הצביעו עבורו ולשיעורם במספר המצביעים הכללי. כך למשל, 

. נגדורק קול אחד  בעדקולות  3מי שקיבל  ייבחר וכן, נגדקולות  81אם קיבל גם  בעדקולות 

הפתק הפגום שלנו, המתעלם מכללי הסטטיסטיקה הבסיסית, מחייב אותי להמליץ לחברים, 

אחרת ייכפו עלינו  –מי שאנו מבקשים להרחיק מהמזכירות  נגדבניגוד לרצוני, להצביע גם 

 מועמדים שאין להם תמיכה ציבורית רחבה.

מי בעד  – המועמדים לכלמנת לשקף נאמנה את רצון הציבור יש להצביע על  –במילים אחרות 

 ומי נגד, ולא להשאיר אף מועמד בלי הצבעה. 

 

http://www.kehilanet.co.il/upload/tempFilesForum/2015/2/13309/f_20820181451482090171.pdf?OPENNEWBROWSER=1
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התלמוד מספר לנו, שכאשר עבר בארץ ישראל הכובש אלכסנדר מוקדון,  –קטן לסיום  ומשהו

עשיר? נפגש עם חכמי היהודים ושאל אותם כמה שאלות כדי לעמוד על שיעור חוכמתם. איזהו 

 איזהו חכם? איזהו גיבור? התשובות שקיבל הפכו לנכס צאן ברזל של החוכמה היהודית:

לא מי שיש לו הרבה נכסים ייקרא עשיר, אלא מי  -. כלומר השמח בחלקו –איזהו עשיר? 

 שמסתפק במה שיש לו.

ו לא מי שיודע הרבה ייקרא חכם, אלא מי שחוכמת –. כלומר הרואה את הנולד –איזהו חכם? 

 מראה לו עתידות, שהרי הדרך הטובה ביותר לחזות את העתיד היא ליצור אותו.

לא מי שכובש ארצות ייקרא גיבור, אלא מי שיכול  –. כלומר הכובש את ייצרו –איזהו גיבור? 

 לשלוט ביצריו.

 אם שמחים אנו במה שיש לנו. -מי ייתן ונהיה כולנו חכמים וגיבורים , שהרי עושר כבר יש לנו 

 

  –בבניין הארץ ננוחם ו

 דן חנוך.          

 

 זה קורה... 29.8שבוע הבא 

 דודו טסה מגיע לפארק גולדה לחגוג אתנו את סוף הקיץ !

 בתוכנית :

 ,יריד דוכנים תוצרת מקומית, פיקניק חברתי ,-יריד חוגי המתנ"ס הכניסה חופשית  – 18:00

 דוכני אוכל 

, כניסה חינם ( מספר  6לאדם.) ילד עד גיל ₪  30של בתשלום  דודו טסההופעה של  -20:00

 מקומות מוגבל .

 , 12:00המכירה באתר תסתיים ביום האירוע בשעה  התשלום באתר המועצה בלבד,)

 לא תתאפשר מכירת כרטיסים ביום האירוע(

 

 

 ואיחוליםברכות 

  איהגעם אופק חתונת ל

 משפחהכל הלו כטמןיטלי ויואל ל ולהורים

 משאבי שדהבית 
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ת לצורך התארגנות לשנה ובמשק נסגרהחינוכיות כל המסגרות ואנחנו שבוע לפני סוף החופש 

 הם ברחבי המשק. ידיהם ונכהשבוע המון סבים וסבתות והורים עם ילד, ולכן נראה החדשה 

 

. כל על הקייטנה המושקעת לכל הצוותיםת סיום הקייטנה נערכו השבוע ההורים הודו ומסיב

מנהלת החינוך הבלתי  -הכבוד!! וזאת הזדמנות גם לאחל לנטליה בהצלחה בתפקיד החדש

 פורמאלי. 

 

כפר הוא נהרס בחלקו וזאת במסגרת השיפוצים של  .האוקספורד כבר לא מה שהיהמבנה 

 רחבה ויפה.נופש והסבתו לאולם כנסים  עם מרפסת ה

 

. מאדומהנה שהתקיים באזור הכינרת היה מוצלח ט' -טיול חברת הילדים והנעורים צעירים ב'

וזאת בעיקר בשל  אושרר מחדש מידי יום)הטיול היה בפיקוח חדר המצב של משרד החינוך ו

 (.בהלת העכברת

 

במפגש השולחנות העגולים עם הבנים היה נחמד להכיר קצת יותר טוב אחד את השני ולהבין 

שיותר אנשים נקווה מה מטריד אותנו ולהתחיל לחשוב חיובי על איך אפשר לשנות את המצב. 

 יני.ינאם יש ויכוח זה עדיין ויכוח ע גםוירה נעימה ווכי השיחות מתנהלות באבהמשך יגיעו 

 

 לפעילותחזרה מחכים כבר לווהמבוגרים משועממים ם ישבועימועדון מופת בחופש 

 

 שבת שלום

 שעוד נותרו   החופש ימימ הנוית 


