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מה בעלון:
סיכומי ישיבות מזכירות /ענת מאור
הודעה ממשאבי אנוש /ניב יערן
הקבוצימר ואורחיו /עדי בבאי
מהנעשה בישובנו /משולם סיקרון ונגה פרסי

מזל טוב ואיחולים לדבורה ויעקב בן חיים
והמשפחה המורחבת
לנישואי
חן (בתם של רונן ולבנה) עם בח"ל עמית
בית משאבי שדה
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סיכום ישיבות מזכירות
סיכום ישיבת מזכירות מיום 7.10.2018

(מס' )36/18

 .1בחירת תפקידים מרכזיים
מוזמן :ניב יערן – מנהל מש"א
ריכוז משק  -בקשה של מרדכי מונין להאריך בעוד שנה תפקידו כמרכז משק .כמקובל,
בהארכה לא מפורסם מכרז וכדי להיבחר צריך למעלה מ  50%מהקולות .הקלפי
יתקיים בשבוע הבא27/28/29.10.18 ,
בחירת מזכירת קיבוץ ומנהל/ת קהילה – ענת מאור לקראת סיום הקדנציה שלה,
לפיכך יתקיימו בחירות כמקובל .תחילה יפורסם מכרז פנימי (נתלה כבר על לוח
המודעות) ,ואם לא יהיה מועמד/ת ,יפורסם מכרז חיצוני .חברים מעוניינים/ות –
מוזמנים להציג מועמדותם לתפקיד מאתגר זה.
הנושא כולו הוצג באסיפה ב 3.10.18
 .2תוכנית העבודה של הקיבוץ עד גמר השנה  -ענת הציגה את תוכנית העבודה העומדת
בפנינו ב 3-חודשים אחרונים עד לסיום תפקידה בקיבוץ .סוכם שעלינו לסיים את
הדברים הבאים;
א .קבלת ההחלטות על השיוכים והאיזונים – מפגש עם החברים ,וקבלת החלטות
בנובמבר.
ב .בעקבות כך ,החלטה על שינוי סיווג הקיבוץ (ללא קשר לשינוי אורחות החיים) ,כדי
לאפשר בבוא העת את יישום שיוך הבתים.
ג .תחילת ביצוע של בניית שכונת החברים.
ד .הובלת הדיון לקראת הפקדה התב"ע ,ללא דיחוי
ה .השלמת שני מסמכי הקליטה; הסדר קליטת חבר חדש; הסכם בנייה בטרם קבלה
לחברות (בשיתוף עם עו"ד של הבנים).
ו .שונות; קידום חלופת האגודה עם רמ"י; ההליך החברתי עם רפי נשיא
 .3הקמת חברת חשמל – מציג מרדכי מונין
לפני  4שנים המדינה החליטה שכל ישוב יוכל לעמוד מול חברת חשמל או שישאר
במתכונת כמו היום .השינוי נבע ממצוקת ישובים רבים כתוצאה מתשתיות ברמה
נמוכה מאד ומחוסר פיתוח שנבעו מחוסר תקציב ויכולת של חברת החשמל לתת מענה
הולם .לכן הוחלט ללכת על הצעת חשמל היסטורי ,שמשמעותה הקמת חברות חשמל
ללא כוונת רווח ,אך בכללים ובתנאים של חברת החשמל.
לפני כחודש הקיבוץ קיבל אישור להיות "עצמאיים" הבעלים -הוא הקיבוץ; אנו
צריכים להקים את הרשת ,חברת החשמל דואגת לחלוקה ולאחזקה.

עמ' 4
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הקמת חברת החשמל מחייבת כמו כל הקמת חברה; מנכ"ל לחברה ועובד/ים שצריכים
להבין בנושא ובחיובים .ייתכן וזה יגרום שינוי/עליה במחירי החשמל לחברים .הנושא
יובא כדוח לאסיפה. .
סיכום ישיבת מזכירות מיום 14.10.2018

(מס' )37/18

הנושא; כל הישיבה הוקדשה לניסוח המשפטי של טבלת האיזונים ,ולתזכורת על הסדר
שיוך הדירות ,שהוצג כולו לפני שנה באסיפה ובחוגים.
בהשתתפות עו"ד אחינועם זליגמן.
יועלה כאמור לאסיפה בנובמבר ,ויועבר לקלפי.

............................................................
מידע מהמזכירות
על פי החוק של מדינת ישראל ,ביום הבחירות יש שבתון רק בישובים בהם מתקיימות
בחירות (מידע המועצה בנידון היה מוטעה).
לפיכך ,ובהתייעצות עם עורך הדין שלנו בענייני עבודה ,עו"ד אופיר סובול ,כל חברי יום ג',
 30.10הינו יום עבודה רגיל לחברי הקיבוץ.
השכירים –יעבדו לפי שיקול דעת מנהלי הענפים ,מאחר ושכיר שעובד זכאי ל 200%-שכר
באותו יום.
מערכת החינוך – לא תופעל – מאחר ורוב העובדות הן מבחוץ.
עובדי הקיבוץ העובדים בחוץ ,והבנים/תושבים – ינהגו לפי שיקול דעתם/שיקול המעסיק.
ראה פירוט של ניב יערן ,יו"ר מש"א
שבת שלום,
ענת מאור – מזכירת הקיבוץ

מזל טוב וברכות לאולגה ומקסים
להולדת הנכדה נועה
בת לסשה ותמר
בית משאבי שדה
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עמ' 5

הודעה ממשאבי אנוש
בדבר עבודה ביום הבחירות לרשות המקומית
 ב 30/10/18 -מתקיימות בארץ בחירות לרשויות המקומיות (כולל מועצות אזוריות).
 היות ובמועצה אזורית רמת הנגב קיים מועמד אחד בלבד לראשות המועצה ,ובמשאבי שדה
גובשה כבר רשימה מוסכמת של נציגים לוועד/מליאה ,לא תתקיימנה בחירות לא בקיבוץ ולא
במועצה.
 לפי חוק הבחירות תשע"ד ( 2014תיקון  49תשע"ח :)2018 -
יום הבחירות הכלליות – שבתון והזכות לשכר (תיקון מס'  )44תשע"ד2014-
97ב( .א) יום הבחירות הכלליות יהיה יום שבתון בתחומן של הרשויות המקומיות שבהן
נערכות הבחירות במועד האמור ,וכן לגבי עובדים הרשומים בפנקס בוחרים של רשויות
מקומיות כאמור ,אף אם מקום עבודתם הוא ברשות מקומית שלא חל בה יום שבתון ,אך
שירותי תחבורה ושאר שירותים ציבוריים יפעלו כסדרם.
לפי כך,


כל עובד במשאבי שדה (חבר  /שכיר) צריך להגיע למקום עבודתו כבכל יום רגיל( .זאת,
אלא אם הוא מועסק במקום עבודה הנמצא ברשות אחרת שבה מתקיימות בחירות,
ועל כן מקום העבודה הנ"ל אינו פועל ביום הבחירות).



עובדים תושבי המועצה האזורית רמת הנגב שמתגוררים ביישובים בהם מתקיימות
בחירות לוועד/מליאה ,וכן עובדים שאינם תושבי המועצה האזורית רמת הנגב
ומתגוררים ברשות בה מתקיימות בחירות ,זכאים לא להתייצב במקום עבודתם.

 על כל מנהלי ענפים ומנהלי פעילויות שונות שבהם יש שכירים שהם לא תושבי המועצה יש
להפעיל שיקול דעת ולשקול היטב מהי נחיצותם לעובדים אלו היות וניתן יהיה להעסיק
עובדים אלה רק בהסכמתם האישית (ככל שהם מתגוררים במועצות שבהן מתקיימות
בחירות) ,אם עובדים אלה יועסקו ביום הבחירות הם יהיו זכאים לקבל שכר של 200%
בגין יום עבודה זה.
 מערכת החינוך בקיבוץ לא תפעל ביום הבחירות כי רוב עובדות הן לא תושבות מועצה רמת
הנגב.
הערה :פרסום המועצה רמת הנגב בנידון היה מוטעה .החלטתנו היא בהתייעצות עם עו"ד.
רשם :ניב
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עמ' 6

הקבוצימר ואורחיו
מידי פעם אנו רואים פנים חדשות בחדר האוכל.
אלה הם תלמידי הקבוצימר שבאים ללמוד עברית.
חלק מגיע עם קבוצה וחלק מגיע עצמאית .בדרך
כלל התלמידים נחשפים לקבוצימר דרך
האינטרנט .הם באים לחוות את לימוד העברית,
באווירה קיבוצית .המורות מזמינות חברי קיבוץ
לשיעור בכתה .התלמידים מכינים יחד עם המורה
שאלות לפי רמתם בעברית ומראיינים את
החברים .כל השיחה מתנהלת בשפה העברית,
נשאלות שאלות על הקבוץ ושאלות אישיות.
הפעם ,לשם שינוי הזמנתי לביתי תלמידה מהקבוצימר ,מתוך ידיעה שהיא שולטת די טוב
בעברית .השאלות הן אותן שאלות שהתלמידים מכינים עם המורה.
השם :נילי ,תוך כדי שיחה הסתבר לי שיש לה קשר לירושלים .המוצא בוכרה ,הוריה מראשוני
הבוכרים שהגיעו לירושלים .האב בנה בית בשכונת הבוכרים ,ולמעשה הוא ממייסדי השכונה.
סיפרתי לה שגם אני ירושלמית במקור ,לא סתם גרתי ממש ליד שכונת הבוכרים.
לאחר שנים מספר ירדה המשפחה למצרים ושם היא נולדה .בגיל  6משפחתה חזרה לישראל,
לתל אביב לאחר כמה שנים שוב חזרו למצרים .בעקבות מלחמת קדש ,לחץ שנוצר על
היהודים ,גרם למשפחה להגר לשוויץ.
נילי היא גמלאית ,אם לשני בנים ,סבתא לארבע נכדים ,לכל בן שני ילדים .גרה בג'נבה.
עבדה  50שנה כנציגת ארצות הברית ,בחברת השקעות "קפיטל גרופ" יועצת הקרן ,מול בנקים
מרכזיים באירופה .בקרן מושקעים כספי פנסיה והשקעות בטוחות אחרות .במסגרת תפקידה
טסה לפחות פעמיים בשבוע לאירופה ולארצות אחרות בעולם.
זו פעם שנייה שהיא מבקרת בקבוץ .אפשר לציין שלא מעט תלמידי הקבוצימר חוזרים יותר
מפעם אחת .הם אוהבים מאוד את האווירה ,היחס ,השקט .טוב להם פה.
נילי מאוד אוהבת את האוכל של הקבוץ ,ציינה במיוחד את העוף שהוא יותר טעים אפילו
מהמסעדות בתל אביב.
נילי עשתה עלייה ,גרה בהרצליה פיתוח .מגייסת תרומות לאוניברסיטת ירושלים .באופן אישי
תורמת כספים לסטודנטים מעוטי יכולת בעלי פוטנציאל גבוה להצליח בלימודים.
בתום השיחה עשינו סיבוב בקלאבקאר הראיתי לה את הקבוץ ,בתי החברים וההרחבות .בתי
הילדים ,כפר הנופש ובית הספר המשותף.
נפרדנו כל אחת לדרכה ויצאתי בהרגשה שאפגוש אותה שוב בקבוץ.
עדי בבאי
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עמ' 7

מה יהיה? בינתיים שומעים את החדשות ונמצאים בהיכון ,ילדנו שלומדים בנופי הבשור כמו
גם כל ילדי עוטף עזה ובאר שבע נשארו ביום רביעי בבית בגלל הרקטה שפגעה בבאר שבע
ובעיקר בגלל החשש מפני הבאות.
בחדר אוכל שינוי קטן-ארוחת הערב שהיתה בערב יום שני עברה ליום שלישי
חידוש קטן-הוספו פחים חדשים בצבע כתום בהם צריך לשים למיחזור בקבוקים וקופסאות
מפלסטיק ופחיות שימורים
בהרחבות בגבעה עדיין יש מידי פעם פגיעות בתשתיות ,השבוע זה היה בצינור המים .אפשר
כבר לראות שמתקדמים לקראת הסוף כי עשו כבר חלונות ,הדיירים בבתים זמנים מחכים לכך
בקוצר רוח כי רק לאחר שיסיים הקבלן את עבודתו יוכל קבלן אחר להכנס לשיפוצים
הנרחבים יותר.
הותיקים נהנים בשבועיים האחרונים מהופעות נהדרות של תיאטרון צלילים.
למי שלא שם לב אז כדאי לראות מול הכולבו שורה בתים אחת אחרי שכונת הנעורים
לשעבר(כיום של הקומנרים) יש עץ דקל גבוה ועליו טיפס מטפס שנקרא "אנטיגון דק-עוקצים"
עם פרחים ורודים.
בנייני הלולים הישנים פורקו והבטון נשבר לקראת בואה של המגרסה שתפורר אותם
לפירורים קטנים למיחזור ,בנתיים גם האורוה של הסוסים עברה למקום חדש ,הכל כהכנה
לבניית השכונה החדשה.

שבת שלום משאבי שדה

