מבין משאבים◄◄ 2214כ"ב כסלו תשע"ט◄  30נובמבר 2018
נר ראשון של חנוכה /נעמי שמר
נר ראשון של חנוכה
לי יאיר בחשכה
נר שני כמו חבר
שבא איתו להידבר
כשמגיע נר שלישי
מתחשק לי כבר לשיר
הו מה טוב ומה נעים
הנה הנר הרביעי

האורים שבחלון
לי מוסרים דרישת שלום
ואפילו לשמש
יש כאילו אור חדש
עם הנר החמישי
כבר שותים חפשי חפשי
יין חם וריחני
עם השביעי והשמיני
סביבון וסופגנית
ורקדן ורקדנית
שגעון של מסיבה
תבואו גם בחג הבא
נר ראשון
ונר שני
ונר שלישי
ורביעי
החמישי
והששי
והשביעי
והשמיני
סביבון וסופגנית
ורקדן ורקדנית
שגעון של מסיבה
תבואו גם בחג הבא .
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לסשה רדין
ולהורים הגאים סשה וקטיה
ברכות לסיום הקורס
ואיחולי הצלחה בתפקידך החדש
כסגן מפקד ספינה
בית משאבי שדה

עמ' 2
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עמ' 3

מה בעלון:
תוכנית חנוכה במשאבי שדה 2018
סיכום ישיבות מזכירות ,אסיפה ומשולחן המזכירות /ענת מאור
כנס גרעין חלוצה ב' /יפתח פרייליך
קצת על בטיחות באש ובכלל /נגה פרסי
מהנעשה בישובנו /משולם סיקרון ונגה פרסי

סיכום ישיבת מזכירות מס  42/2018מיום 25.11.2018
 .1שינוי בתקנון קליטת הורים – מגורי הורים סיעודיים בבית החברים
(סעיף  )6ועריכת נוסח של התקנון.
המזכירות אישרה את ההצעה שהגיש צוות משותף של המזכירות ,ועדת
חברים וועדת רווחה .הנושא נידון באסיפה השבוע ביום ד' ,והסעיף שתוקן ,יבוא
לקלפי .תודה לנאווה אשל (ו .חברים) יהודית אלישע ואורלי פרנק (רווחה) ודן
חנוך וענת מאור (מזכירות) על עבודת ההכנה.
.2

עידוד בנים לשרות בצבא
המזכירות אימצה את הצעת ועדת בנים וגורמי החינוך הלא פורמלי .לאחר פרסום
ההצעה בדף לאסיפה ,הייתה פנייה של חברים ורצון למחשבה נוספת של ועדת בנים
בנושא סעיף התקציב לחיילים .לפיכך הנושא יחזור לדיון נוסף במזכירות ,ויגיע לאסיפה
ביום א'.2.12.18 ,

 .3עדכון ואשרור שינוי בנושא האיזונים שהובא מצוות האיזונים של שיוך הבתים.
במהלך פגישת הצוות עם החברים/ות ,פגישות שעולות כאמור בטוב מאוד ,ונותנות מידע
אישי ואמין לחברים ,עלתה סוגיה של מרחב הבחירה שיש לאפשר לחבר בין החוב שיש
לו לבין הסכום שהוא זכאי לו מהאיזון בין סוגי הבתים .המזכירות קיבלה את המלצת
הצוות לאפשר תמרון זה .הנושא של בדיקת המשמעות הכלכלית של השינוי ,הועבר
להנהלה הכלכלית ,שדנה בכך בישיבתה השבוע ,וגיבשה את ההצעה המעודכנת .כאמור,
הדיון באסיפה על עקרונות האיזונים ועל התכנון הכלכלי לכך יתקיים ב 11.12.2018-
 .4דיון בנושא אישי.
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עמ' 4

הזמנה לאסיפה לאישורים כלכליים דחופים
האסיפה תתקיים ביום א'  ,2.12.2018בשעה  19.00במועדון.
 הדלקת נרות
 .1עידוד בנים לשרות בצבא – הנוסח המעודכן יחולק באסיפה.
 .2אישור העברת זכויות ב 4-מגרשים של ר"מ .מציג; מוני
ההנהלה הכלכלית מציעה לקיבוץ לאשר העברת זכויות ב 4-מגרשים בר"מ
(מגרש  )531 ,731 ,551 ,541בגין חלק מהסכם הסבה למימוש זכות ל רכישת זכויות
במגרשים .הנושא דחוף כי רמ"י עומדת להפקיע מאתנו זכות ברירה זו.
 .3הסכם הפקדה לקרן השתלמות עבור החברים בגין שנת  ,2018מטעמי מיסוי
ייעוד הכספים ,ייקבע בהמשך ע"י המזכירות והאסיפה.

משולחן המזכירות
 .1הקמת מוקד לפעילות קהילתית של אומנים בקיבוץ.
בעקבות יוזמה של יגאל דהן ורונית בן-טל ,שקיבלה את ברכת המזכירות ,סוכם
בוועדת דיור ומחסנים ,להועיד למטרה זו את פינת החי לשעבר (וזאת ,עד שכפר
הנופש יתרחב למקום זה ,ע"פ התב"ע המתוכננת) .האומנים המיועדים להתחיל
בפרויקט הם; בביתן הבטונדה; יגאל דהן (חרטות); אריאל אלקרט (לרבות מקום
לחוגי אומנות ל"מופת"); ובסגירת תאים; אלי אלישע (נגרות) ורונית בן-טל (חידוש
רהיטים) .המטרה שהמקום יהיה פתוח לגימלאים צעירים ולחברי קיבוץ
המעוניינים ליצור שם הדרכה של האומנים ,ולהיפגש לקפה חברתי .ועדת דיור
תקצה סכום להשקעות בסיסיות בלבד (מתקציב  ,)2019והאומנים יבצעו את הקמת
הפרויקט .נאחל בהצלחה רבה לאומנים ולקיבוץ!!
 .2ההחלטה על ההצטרפות למסלקת האוצר בנושא הפנסיה וקופות הגמל – בשלבי
ביצוע!
בוריס גוזנברג (ועדת פנסיה) עובר בין החברים למילוי הטפסים  ,וזאת על מנת
לאפשר עזרה לחברים המעוניינים בהבנת הטפסים .בהתאם להחלטת הקלפי כל
החברים שבגיל עבודה ואלו שהיו עובדי חוץ בעבר ועכשיו הם בפנסיה מחוייבים
בחתימה על הטפסים .נודה לשיתוף הפעולה!

עמ' 5
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 .3חגיגות ה70-
הנושא אושר באסיפה בתמיכה רחבה של המשתתפים .ההיקף התקציבי
שאושר הוא  .₪ 230,000ועתה אנו נדרשים לשני רכזים  .הכוונה היא
לחבר/ת קיבוץ והשני/ה בן/בת קיבוץ ..היקף התפקיד הוא כ 60-ימי עבודה
שנתיים לכל אחד .ובהזדמנות זו ברכות ותודות לצוות חג המשק על פתיחה
מוצלחת מאד לחגיגות ה.70-

חג אורים שמח לכל החברים ,הבנים והילדים!!
ענת מאור
קצת על בטיחות באש ובכלל (מהדרכה שעברתי)
הסטטיסטיקה היום חושפת שמרבית הנפגעים היום הם נפגעים שלא באשמתם .משמע בכל
מקום שבו אנו נמצאים חייבים להיות עם ראש גדול .כלומר להיות ערניים למה שאנחנו עושים
וגם למה שאחרים עושים ("לא אמרו לי" " ,לא הזהירו אותי" לא יעזור לנו לחזור הביתה
בשלום).
מסתבר שיש עלייה בתאונות שנובעות מחוסר ידע .מותר לא לדעת אבל זאת טיפשות למות
בגלל זה .חייבים לשאול כדי שנוכל לחזור הביתה בשלום.
מידי שנה  960פצועים קשה ו 76הרוגים וזה לא כולל את עובדי הבניין)
 86%מהנפגעים היו יכולים למנוע את פגיעתם אם היו חושבים מראש על מה שהם עושים.
מספיק שאם נהיה מודעים שאנחנו עושים משהו מסוכן האדרנלין היה עולה וגורם לנו להיות
דרוכים ולפעול טוב יותר בשעת סיכון.
בשריפות ,לרוב מתים מגזים ועשן שנפלטים מהחומרים הסינטטיים הבוערים שהם מורכבים
ואין לגזים ריח וצבע "הרוצח השקט"  .מניעה על ידי גלאי עשן ואש שהינו מציל חיים .הגלאי
מזהה את תחילת השריפה מתחיל להרעיש  30שניות לפני שהגזים הרעילים מתפזרים ,וזה
המון כי לאחר  2.5דקות מתחילת השריפה כבר אין סיכוי כמעט לכבות אותה .נגד הגזים צריך
מסכה מתאימה ורק לידיעתכם המסכות נגד הגז הכימי אב"כ ,לא מתאימות וגורמות לחנק).
אז מה עושים ? צריך קודם כל לחשוב ,לספור עד שלוש ואז לפעול .למשל נדלק הפח ,אם הוא
ממתכת אפשר לכסות בבד או להוציא החוצה .אם השמן במחבת נדלק –לא שופכים מים זה
רק יגרום לשמן לקפוץ ולאש לגדול .פשוט מכסים עם מכסה או שמשאירים עד שהשמן יישרף
כולו .בכל מקום שאתם מגיעים אליו לבדוק איפה דלתות החירום ולראות אם הם נפתחות.
ויש לדעת איפה מפסק החשמל בבית .
 59%מהשריפות קשורות לחשמל ,אם מנתקים את החשמל הראשי אפשר להפסיק את
השריפה .חשוב לדעת איפה עמדת הכיבוי עם המטף ולבדוק את השעון במטף פעם בחודש אם
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עמ' 6

המד עומד על האדום סימן שהגז במיכל כבר לא טוב ,לאחר שימוש אפילו פעם אחת חייבים
להחליף אותו .פלורסנט שמהבהב הרבה זמן בסוף יידלק –צריך לטפל ולמנוע.
כשנוסעים לחופשה ארוכה יש להוציא כבלים של מכשירים חשמליים .לא להשאיר מכונות
כביסה עובדות בזמן שאנחנו לא בבית 300 ,בתים נשרפים בשנה ממכונות כביסה.
חייבים להפעיל שיקול דעת בכל דבר שעושים שיכול לסכן אותנו ואת מי שבסביבתנו.
כשאתם בסכנה צריך לפעול לפי מה אתם יודעים ולא להיות מושפע מלחץ הסביבה.
אם מישהו נדלק יש לגלגל אותו בשמיכת כותנה .עדיף לקנות שמיכה לכיבוי אש ,או פשוט
להוציא החוצה ולגלגל על האדמה .אפשר להשתמש גם במטף  ,הבעיה שבמטף יש חומרים
קורזיבים ולכן מיד לאחר הכיבוי לשטוף אותו בהרבה הרבה מים.
לסיכום נקווה שלא נצטרך להשתמש אבל חשוב לדעת ולהגיב נכון ובעיקר חשוב הראש הגדול,
זה מה שיכול להציל אותנו
חג חנוכה שמח ובטוח
נגה פרסי

פתחנו את חגיגות שנת ה 70-והפעם נחשפנו לעולם האפליקציות של הפלאפונים המאפשרות
חידונים ומשחקים  .ביום שישי אחה"צ התכנסנו לקבלת שבת באסם  ,הכנו חלות ונהנינו
מריקוד ילדי גן הדס בליווי הורים/סהים וסבתות בהנחיית נאוה רייב ומשירתם של אור
סנילביץ והחבר עילי.
המשכנו בחידונים על המשק כאשר השאלות הופיעו על המסך ואת התשובות ענינו בפלאפון.
היה כיבוד עשיר וכמובן עוגת חג המשק המפורסמת מעשה ידיה של פרידה ענבר.
בשבת שוב התכנסנו באסם למשחק "חפש את המטמון" שהריץ אותנו באופניים ,קלנועיות
ובקלאב קארים ממקום למקום כאשר השאלות והאישור שהגענו למקום נעשה על ידי
הפלאפון .ככה במשך כשעתיים .מזג האויר היטיב עימנו ובסוף המשחק היתה ארוחת צהרים
באסם.
כל הכבוד לכל המארגנים על ההכנה והביצוע.

