
 
  

 

 
 /מאור כהןשישי שבת
 
 

 

  לא תבואי שישי שבת

  זהו יום הבוחר

  לא תבואי שישי שבת

  זהו יום הבוחר

 

  זהו יום הבוחר

  זהו יום הבוחר

  לא תבואי שישי שבת

  זהו יום הבוחר

 

  לא אנחנו לא חיות

  רק בני אדם

  לא אנחנו לא חיות

  כן אנחנו העולם

 

  לא תבואי שישי שבת

 זהו יום הבוחר
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 מה בעלון:

 / ענת מאורישיבות מזכירות מיסיכוהזמנה לאסיפה ו

 2017אזן מ

 דרכים לקידום הנראות של הקיבוץ /ענת מאור

 כניסה לקיבוץ/ דוד מנדלהכיכר 

 נר זיכרון חודש חשון

 אורי יזהר וחוויות/  רשמים – ההיסטורי הקונצרט

 מהנעשה בישובנו/ משולם סיקרון ונגה פרסי
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                          הזמנה לאסיפת חברים
 במועדון. 18.30, בשעה 4.11.2018יום א' הקרוב, 

 סדר היום;

 עצרת בת"א(-ביום הרצח והזיכרון  )במוצ"ש -דברים לזכרו של יצחק רבין 

 .הסביבה תהדרכה בנושא מיחזור הפסולת ואיכו .1

 , יו"ר איכות הסביבה במועצה )עם הכנסת הפחים הכתומים(.הילה קפלןמציגה;   

 

  – קידום הנראות בקיבוץ .2

 צוות הנוימציגים; 

 חומר רקע;  ראה בעלון זה, בעמוד הבא.

 

 ."מאישור הסכם השבה בין הקיבוץ ורמ"י, בחוות ר .3

 רכז המשק. –מוני מציג; 

 חומר רקע; ראה בעלון, ויוצג באסיפה. 

 

             25.10.18מיום    38/2018מס'  סיכום ישיבת מזכירות

 הישיבה היתה ישיבת המשך עם עו"ד אחינועם זליגמן;

 סיכום הדיון על הסדר שיוך דירות .א

  – תזכורת על הרקע

 א. חלקים גדולים מההסדר עברו כבר בהצבעה בקלפי )הקריטריונים לזכאים, חישובי 

 הזכאות(. 

 (.2017)סוף  דיון המסמך הוצג באסיפת החברים ובחוגיב. 

ג. המזכירות שקדה עתה על הניסוח המשפטי של טבלת האיזונים, ועל עדכונים קלים 

        במסמך.

 ; מה שנותר עתה

 .להסבר האיזונים  יפגש עם כל חבר/הא. צוות האיזונים י

 ב. המסמך כולו יובא לאסיפה כתזכורת; ואישור האיזונים ושינויים.

ערך הסברה על כל הנספחים המשפטיים של השיוך, שיהיו תקפים יג. באסיפה נוספת, ת

 (.2021לשלב ביצוע השיוך )

 

רות החלה בהכנת . המזכילצורך שינוי סיווג הקיבוץ –ההצעה של תיקון תקנון הקיבוץ  .ב

של שיוך הבתים ומהלכים אחרים  יישום בפועלכזכור, שינוי הסיווג הכרחי למען  הנושא.

 (.  יובא לאסיפה ולקלפי.2021)

 , מזכירת הקיבוץענת מאור
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 משקהמשולחן מרכז 

 2017מאזן 

 , שסיכומו הינו כדלקמן:2017אסיפה את מאזן בכלכלית והשרנו בהנהלה ילפני כחודשיים א

 ברווח השנתי של העסקים שיפור ניכר 

  מצוינתת פיננסית איתנו 

 נזילות טובה מאד 

 לתחזית.נד מעסקים לקהילה בהתאם ידהעברת דיב 

 מחלק חשמל היסטורי

שנים החליטה רשות החשמל להסדיר את אספקת החשמל בישובים הקטנים, כגון: מס' לפני 

כנס לנעלי חברת ינדרשנו להחליט האם להיות מחלק חשמל ואז לה קיבוצים, מושבים וכפרים.

 החשמל, לקנות ולספק חשמל לצרכנים. או לחילופין שחברת החשמל תעמוד מול כל צרכן

מס'  נדרשנו לבצעלצורך כך  והחלטנו שהקיבוץ יהיה מחלק חשמל. בדומה למה שקורה בערים,

שיון להיות יאת אישור רשות החשמל ור מטלות מול חברת החשמל. ובקיץ האחרון קבלנו

 מחלק חשמל.

מטרת החברה לרכוש .2019המשמעות כרגע להקים חברה בע"מ שתתחיל לפעול בתחילת 

 שיון ידוע ומוסדר, ובהתאם לתקנות רשות החשמל.ילרצרכנים בהתאם ולספק חשמל לכל ה

 החשמל בקיבוץ. חי החברה ישמשו להשבחת ואחזקת רשתרוו

 שדה סולרי

תוך תהפוכות לאורך הדרך, שינוי  ,מתחילת המגעים להקמת שדה סולרי ,לאחר קרוב לעשור

סולרי לפוטו סולרי, דרישה להכניס שותפים נוספים לפרוייקט, לבצע  המתקן ממתקן טרמו

אמור סוף סוף המתקן  -ועוד  מינהלמה מופרזותהחלפות שטחים בין ישובים, דרישות כספיות 

שנה דיבידנד  25, נקבל לאורך 2019החל מתחילת להזרים חשמל לרשת החשמל בסוף שנה זו. 

 בכל שנה. נאהכספי 

 נהלילמרביבים ובין משאבי שדה שני הסכם השבה 

נת מגורים בצד המערבי לצורך הקמת שכו מינהלהמשקים לל דונם ש 1000-לאחר השבה של כ

ועיריית באר שבע להקים בצדו המזרחי של  מינהלף באר שבע, יש בכוונת השל כביש עוק

 הכביש בית חולים ושטחי מסחר.

ז כשטחי עתיקות ויש חשד לקיום עתיקות לשם כך, היות ושטח הצמוד לתל באר שבע ומוכר

האם ישנם  שתראהם דונ 414של בדיקה  מינהלל הציגהמשקים לבשלב א' נדרשים  ,בשטח

את שינוי  מינהלימצאו ממצאים בעלי חשיבות, יקדם היבמידה ולא בשטח.  ממצאים מהותיים

רש דינ ובסיום התהליךושטחי ציבור.  , תעסוקהיעודה של הקרקע למטרת הקמת בית חולים

במידה ולא, המינהל יחזיר לנו את השטח  הנמצא ממערב לכביש.השטח להחזיר את שאר 

 צויים בגין אובדן הכנסות חקלאיות ונזק לשטחים.שנלקח תוך מתן פי

 אמון שנתנו בי.הברצוני להודות לחברים על התמיכה ו,סיום ל

 מרכז המשק –מרדכי מונין שבת שלום,  
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 כניסה לקיבוץהכיכר 
 

את ההצעה הגיש  .כיכר הכניסה לקיבוץועדת תכנון הציגה לפני האסיפה הצעה לתכנון נוף 

הועדה ו כר לא נראתה מתאימה לחלק מהציבורתכנית הכי .שמועסק ע"י המועצהאדריכל נוף 

 בודקת אפשרות התקשרות עם אדריכל אחר.

 כמו כן הועדה תבחן איך ניתן לשלב את הציבור בתהליך תכנון ועיצוב הכיכר.

באסיפה התייחסו מספר חברים לכיכר כאשר חלק מהחברים סבר שהכיכר צריכה להיות "רק 

שיש צורך להכניס לעיצוב הכיכר גם אלמנטים ותוכן אשר יספרו את סיפור קם סבר וחל יפה"

 .המקום במבט אחד

 

משאבי "בישיבות הועדה שדנו בתכנון הכיכר רוב חברי הועדה סברו שיש צורך בכיתוב בולט  

ביציאה, ובנוסף אלמנט שיספר במבט אחד מה מיוחד  "צאתכם לשלום"ו ,בכניסה 1949"שדה 

 במשאבי שדה.

 

 אני מקווה שהתכנון החדש יענה על רצון החברים ויצור כניסה מכובדת לקיבוץ

 דוד מנדל

 רכז ועדת תכנון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ןנר זיכרון חודש חשו

 ון תשנ"באמסלם עופר ז"ל, נהרג ב' חש

 ן תשנ"בבן סעיד יניב ז"ל, נהרג ב' חשו

 טל חיים ז"ל, נפטר כ"ג חשון תשס"ז-בן

 ן תשמ"גז"ל, נפטרה י' בחשושחם מרים  

 ן תשנ"בברנשטיין ברוך ז"ל, נפטר כ"ד חשו

 נבון אליעזר ז"ל, נפטר י"ט בחשון תשל"ה

 ון תשע"דשדה אוריה ז"ל, נפטר  ח' חש

 ון תשע"בברקת ישראל ז"ל, נפטר כ' חש

 ון תשע"הבלטרן מלכה ז"ל, נפטרה י"א חש

 ון תש"עשביט עדה ז"ל, נפטרה ג' חש

 ן תשס"חיוסף אלברט ז"ל, נפטר י"ח חשומור 
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 דרכים לקידום הנראות של הקיבוץ 

 4.11.18. מובא לאסיפה ב 14.10.2018סיכום ישיבה מיום 

אילן מנהל הנוי;  – בועז שומרוןמזכירת הקיבוץ/מנהלת הקהילה;  – ענת מאורמשתתפים: 

 צוות הנוי. – גרציאלה אופק, רותי יזהר; ויאוויל

 המטרה  .1

לקדם את הנושא החשוב של הנראות בקיבוץ, עם הרחבת הכתף של חברי הקיבוץ 

 העובדים בנוי, ועם העלאת שיתוף הפעולה של הציבור.

 

 תיאור מצב הנוי והחצר בקיבוץ, נכון להיום, על פי דעת צוות הנוי. .2

קודם בשנים האחרונות בהוספת הרבה  על דעת משתתפי הישיבה הנוי בקיבוץ

בעת שיטה של נוי מדברי וחסכון במים טפינות/מרחבים מטופחים ויפים. וכן, מקודמת ומו

)לדוגמא; צמצום שטחי המדשאות ליד בתי החברים, ובמיוחד עם שיקום הנוי בהרחבות, 

 שהחל בשכונת מקורות ויימשך בגבעה(. 

הגיע לפינות אחרות שלעיתים אף נראות מאידך, יש הסכמה שאנחנו לא מצליחים ל

 מוזנחות.

 :הקשיים שאיתרנו בקידום הפינות הלא מטופחות הם

 (מחסור בכוח עבודה )קודם חלקית  .א

 סדרי עדיפויות ודחיפויות בצרכים אחרים. .ב

 בעיתיות עם תקינות כלי העבודה .ג

 בתקציב שנתי )ירידה מסויימת מהעבר(.₪  800,000מגבלה תקציבית של  .ד

 

 שהצבנו לקידום בנושא נראות הקיבוץ היעדים .3

 ,)לרבות פירוק מוקדי פסולת, השלמת חורשת המפגש, שילוט ניקיון כל הקיבוץ .א

 כלבים(. באחריות הנוי, ונשמח למתנדבים. צואת ;הסברה

 .במקביל  מצופה שועדת תכנון/ועדת בטיחות יעסקו בנושא אכיפת החניות 

 .כיסוח והשקיהלקראת  -פינוי הדשאים על ידי החברים  .ב

 עם המועצה )והכנסת הפחים הכתומים(. בשיתוף  -שיפור משמעותי של המיחזור .ג

 )הועבר לביצוע עצמי של אלי כהן ורני זכאי(.פחי אשפה קטנים  6הוספת  .ד

לשמחתנו, הצלחנו לפנות  –מ"ר ליד מפעל שגיב(  9) הקמת מתקן לפסולת ממוחזרת .ה

ברם, היעד הוא למנוע את התמלאותו  רי הרפת(.ולאחר שנים את מפגע הפסולת מאח

תבענו שוב מהמועצה ליישם את התחייבותם להקמת מקום לפסולת חברים  מחדש!

ד(, רכזי הענפים והבניין נדרשים לפנות כל פסולת גדולה ישר אל מחוץ ")ריהוט ישן וכ

 לקיבוץ!
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 דרכי הפעולה  .4

; הועדת זמן עבודה ותקציבים גם לניקיון הקיבוץ ואחזקתו. הדבר באחריות עובדי הנוי .א

ינוהל ע"י בועז שומרון, רכז הנוי, וייעשה ע"י כל צוות הנוי, והריכוז הפנימי של הנושא 

 בתוך הצוות יהיה ע"י גרציאלה אופק.

 

             יות הציבור בנושא החשוב של איכות הסביבה והניקיון;שיתוף ואחר .ב

  ע"י פרסום בעלון ובאסיפה )הפרסום מתחיל ברשימה זו,  המודעות בקיבוץ העלאת.  1

 נציגות המועצה(.בשיתוף עם  4.11.18ויועלה כאמור לאסיפה ביום א',      

 

: באחריות המועצה )לצערנו, הביצוע נדחה חזור ואיכות הסביבהיחינוך והסברה למ .2

ויבוצע עתה. תודה למועצה על השיפור בכלי האשפה ועל התגבור   -( 2016 -על ידם מ

 הגילאים.כל בבמיחזור(. ההסברה נעשית ותיעשה גם במסגרות החינוך 

 

 )ליד המתקנים(. מוצע לבחון הוספת שילוט הסברה/עידוד למיחזור .3

 

 , יהיה שותף גם בנושא הנראות.הצוות לשימור ועקירת עצים ושיחים .4

 

 יפהבקרה ואכ .ג

)בועז, גרציאלה, אילן ורותי( לבוא  הענקת סמכות בקרה לכל חבר מצוות הנוי. 1

בדברים עם כל חבר/תושב לגבי הפרה של ההתנהלות )לאחר ההסברה(. כנ"ל; 

 סמכות החלטה כלפי החברים בנושא העצים והשיחים.

 

: במקרים שהאכיפה של צוות הנוי לא תועיל, גיבוי של המזכירה/מנהלת הקהילה .2

 רור עם מנהלת הקהילה.ייתקיים ב

 

; ברכות לצוות הנוי על הקידום והאחזקה של הנוי. עם זאת, פנינו לשיפור הפן הנוסף, סיכום

 זה של נראות הקיבוץ, וסוגיית המיחזור. נקווה שהציבור כולו יירתם לנושא.     

 

ולקיבוץ לשים  מציע בהצעה שהוא העביר למזכירות צוות חגיגות השבעים של הקיבוץובנוסף, 

. כמובן שזה יהיה גיבוי חשוב לצוות נראות הקיבוץ כאחד מיעדי חגיגות השבעיםאת נושא 

 הנוי ולקיבוץ כולו, בקידום הנושא.

 ענת מאור, מזכירת הקיבוץרשמה:                                                           
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 וחוויות רשמים – ההיסטורי הקונצרט

מבצע משה" של "ידי צה"ל ב-על 1948באוקטובר   22-בהעיר העתיקה של באר שבע שוחררה 

התזמורת הפילהרמונית הופיעה שם  חודש אחרי כןבמהלך מלחמת העצמאות,  חטיבת הנגב

 . בפני החיילים הפסנתר על ניגן שגםז"ל לאונרד ברנשטיין בניצוחו של הישראלית 

 את שבע באר של הסימפונייטה חזרהילהולדתו, ש שנה 100-ו לקונצרט שנה 70 במלאת

 פסנתרעם  שנוגנו היצירות כל בנגינת ,הנוכחית עונהל חגיגית כפתיחה "ההוא" הקונצרט

גרשווין.  בלו" של בנוסח "רפסודיה הקהל אהובתכן ו של ומוצרט בטהובןשתים של : ותזמורת

 .היהשניהופעה בנצרט נוגן פעמיים, אני הייתי והק

ור ועל זעל השח שהודתה ,על מסך גדול ,של בתו של ברנשטיין דברים שאמרהנפתח בהקונצרט 

 בהחלט מרגש. היה ציון יום ההולדת של אביה. 

 תי היצירות הראשונותשבהביצוע של היצירות, לפי הבנתי המוזיקלית המוגבלת, היה מעולה. 

לבשה שמלת ומשובחת  תהיהי תהנגינש ,פסנתרניתתה יהירפסודיה, ביצירת הניגן פסנתרן. 

 שמירי רגב הייתה יכולה רק לקנא בה. ,אוהל מלאת קשקושים

 

ההנהלה המוזיקלית של הסימפונייטה  הכניסההבעיה הייתה שבין שני הקונצרטים לפסנתר 

וקרו, מלחין יליד באר שבע. זו "יצירה" ’יצירה מודרנית בשם "רישומים בטמפרה", של זיו קוז

 סנתר בליווי התזמורת.   סופונים ופקלכלי הקשה, ס

כזאת עוד לא שמעתי. איפה רישומים ואיפה טמפרה. רעש נוראי בלי שום  טיתנדיסונ קקופוניה

ותר עד סוף ייותר אבל דיסוננטית ושוב רעש נוראי ושוב שקט  המלודיה ואחר כך נגינה שקט

 שלמזלי לא הייתה ארוכה מדי.  ה,היציר

נגינה, עברו במוחי כמה מחשבות.  ,שהתחולל על הבמהוא למה רבמהלך הנגינה, אם אפשר לק

על תתהפך בקברו עכשיו. שנית, בניגוד לבקשת המנחה להשמראשית, ברנשטיין בוודאי 

אפשר להשתעל חופשי בזמן ה"נגינה". זה רק יוסיף ליצירה. שלישית, רק אזעקת  ,בהפסקות

יעית, לא נורא, יהודים צבע אדום חסרה כדי להשלים את המתקפה על האוזניים והמוח. רב

 צריכים לסבול. חמישית, את זה צריך לנגן על גבול הרצועה, החמאס יברח.

גברת אחת שישבה לידי, כשראתה את הבעת הזעזוע על פני, אמרה שזה בסדר שניגנו את הדבר 

הזה בערב ההיסטורי, צריך לצאת מהשגרה. והיא באמת יצאה מהשגרה, הסתלקה מהקונצרט 

 ”.          את אהובת הקהל "הרפסודיה בנוסח בלולפני שניגנו 

כשפגשתי  ועזר לכךקרו, אני לא מצטער שנסעתי לקונצרט ’דיחה של קוזאר, למרות הפובקיצ

לא נאלצתי ללכת לתחנה המרכזית כך וחזרה הביתה שם חברים מרביבים שנתנו לי טרמפ 

 ולהגיע הביתה בתחבורה ציבורית באמצע הלילה.

 יזהר אורי          
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 הספרניםמבקשה 

אין לנו מקום , ספרים עם ארגזים תביאו אלאנא 

 םי בישול וספרי תמונות אינם רצוייגם ספרבספרייה, 

 יהיתודה מעובדי הספר           

 חיסוני שפעת

 הגיעו חיסונים לשפעת מי שעליו להתחסן,

 שיגיע למרפאה בשעות הקבלה,

 לפני הסגירה.לפחות עשרים דקות  

 תודה מצוות המרפאה

 

 מבית משאבי שדהברכות 

 

 גלל "חעם ב ךלחתונתרוי טוב מזל 

 והילדה דורית לצביקה איחולים 

 

 מצה"ל ךחרורלמתן ליכטמן לש

 לאחר שירות קבע כקצין בשריון

 בהצלחה בחיים האזרחיים   

 

 ויאיר וולקןלדליה  

 להולדת הנין, נכד לרעיה ועומר

 בן לעדי ויוני               
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  לרשויות המקומיות. הבחירותביום שבתון נהנינו מיום בוע הש

 

מ"מ אצלנו אבל בכל  1.5בלילה הגיע הגשם  אמנם רק  וויר שכיסה את הכל באבק.אובך בא

 הרבה יותר יר התנקה ואפשר היה לנשום שוב. בארץ ירדו כמויות גשמים מרשימותוזאת האו

 תושבי עוטף עזה "זכו" ללילה של אזעקות צבע אדום.במקביל ו תושיטפונועם ברד 

הילדים נסעו  חזרה לשיגרה.-למחרתואנחנו ישנו שעה נוספת.  בלילה זז השעון שעה אחורה

 ללמוד בנופי הבשור כלא היה.  והערב מחשיך מוקדם..

 

השראה על נשים שהתגברו על בעיות קשות הרצאות מעוררות במועדון מופת שמענו לאחרונה 

והובלו אותן לדרך חדשה , המסר שלהן היה להסתכל כל הזמן על החיובי בחיים וכך ליצור 

 מציאות חיובית.

 

הילדים יצאו תחילה לטיול   .החגיגה השנתית של תנועות הנוער במועצה נחגגה השנה ברביבים 

 .דרך שער אש עברותנועה ו קיבלו חולצתבאזור שבסיומו הגיעו לרביבים ושם ילדי כיתה ד' 

של מרהיב מברכת את השכבה מעליה.  ולבסוף מפגן לאחר מכן היה טקס שבו כל שיכבה 

 כתובות אש עם שמות כל הישובים.

 

סתבר מ .שכונת הבניםיסודות להגרוס ישמש החומר  ,הבטון של הלולים נמשכתגריסת 

עד  והעגלות נשארות צמאותשל הרפת צינור המים מה פעמים בר ככשבמהלך עבודות אלו נפגע 

לנו מזל היה  ...בלבד בןתמטר מהמ 50  !!סכנה ,אש במקוםלקה דנ מזה היוםחוץ לתיקון. 

 . לא נשרףהוא ש

 

 

 

 

 

 


