
 
  

 

 היום/ אהוד בנאי

  היום נעשה משהו בלתי נשכח

  שישאיר זיכרון של שמחה מבורך

  היום אשלח יד ללטף את ראשך

  היום אגרום לך סוף סוף לחייך

  היום אגרש את העצב מעינייך

  אעשה את היום למאושר בחייך

  היום תשמעי מה שעוד לא שמעת

  אחדש לך חידוש ואדליק לך מבט

  היום אבשל לך משהו טעים

  אעשה את הכל שיהיה לך נעים

  נכון, לא תמיד אני מראה אהבה

  אבל היום אני מבקש את הקירבה

  היום

 

  וכל כך הרבה זמן לא דיברנו שנינ

  על כל מה שעובר מעלינו

  היום נצא לסיבוב בשכונה

  נשב קצת ביחד על ספסל בגינה

  היום נעשה משהו בלתי נשכח

  שישאיר זיכרון של שמחה מבורך

  היום אשלח יד ללטף את ראשך

  היום אגרום לך סוף סוף לחייך

 

 2018 דצמבר 21◄ טתשע" טבת י"ג◄ 2216◄מבין משאבים
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 מה בעלון:

 ומשולחן המזכירות/ ענת מאור סיכום ישיבות מזכירות

 הבנים / אורן יענברשכונת 

 "כיסופים לשינוי"/ מרסלו בן שופט

 די לאלימות נגד נשים/ יפה שואר

 קיבוץ בהפרעה..../ לולו טלמור

 הודעות מצוות המרפאה

 ונגה פרסי מהנעשה בישובנו/ משולם סיקרון

 

 

 זבוב הפירות

ולא להשאירם ליד העץ, כפי שניתן להבין  ממליצה לחברים לאסוף ולזרוק פירות נגועים

 מהמידע שמופיע על הזבוב בויקפדיה

מינים של פירות אותם הוא  250-הזבוב הוא מין רב פונדקאים ובעולם ידועים למעלה מ

תוקף ביניהם הדרים )כל המינים( נשירים כמו תפוח אגס ורימון, גלעיניים כמו אפרסק 

וטיים כמו גויאבה פיטנגו ופג'ויה וכן ירקות כמו פלפל ושזיף, מנגו, גפן ותאנה, מינים אקז

 ועגבנייה.

מ"מ, צבעו חום צהבהב. לנקבה צינור הטלה דמוי מחט באמצעותו  5 -אורכו של הזבוב כ

ביצים. הרימות  מ"מ ומטילה בתוכו מספר 5 - 2היא קודחת בקליפת הפרי נקב לעומק 

ס"מ הן יוצאות מהפרי  1לאורך  בוקעות, נוברות אל הציפה ומתפתחות. לאחר שהגיעו

ס"מ(. הבוגר מגיח  5מבעד לנקב בקליפה, קופצות לקרקע ומתגלמות בעומק רדוד )עד 

מהאדמה. כעבור מספר ימים הוא מגיע לבגרות מינית ומתחיל דור חדש. הזבוב חי מספר 

חודשים, לרוב פחות מחצי שנה. נקבה מטילה במהלך חייה כמה מאות ביצים. הביצים, 

מות והגלמים של הזבוב חבויים )בפרי או באדמה( ורק הבוגרים גלויים וחשופים הרי

לטיפולי הדברה. התפתחות הזבוב תלויה במזג האוויר. בקיץ, דור אחד נמשך חודש. בחורף 

פעילותו מואטת מאוד ודור נמשך שלושה חודשים. בחורף חמים, הזבובים נשארים פעילים 

ורפיים. מזון הבוגר: מיץ פירות, צוף, טל דבש, פירות ועלולים להסב נזקים גם בזנים ח

 רקובים ולשלשות של ציפורים ולטאות.

 זהררותי י
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 סיכום ישיבות מזכירות

 (43/18)מס'               2.12.2018סיכום  ישיבת מזכירות מיום 

 גם אני שובתת" –תמיכה במחאה של הנשים "אני אישה  .1

מתוך הזדהות עם המאבק החשוב של נשים רבות במדינה כנגד האלימות כלפי נשים,     

ומקרי הרצח המזעזעים, המזכירות החליטה לעודד ולאפשר לאלה שישתתפו באירוע 

מחאה באזור, זכאות ליום חופש, כפוף לאישור מקום העבודה. הנשים שהשתתפו 

 אוד, ונכחו רבים ורבות מהמועצה. באירוע שאורגן ע"י המועצה, ציינו שזה היה מכובד מ

 

 תוספת לתקנון קליטת הורים; הוספת האפשרות שהורה סיעודי יגור בבית החבר/ה .2

המזכירות החליפה מילים בעקבות הדיון וההערות שהועלו באסיפה. הוחלט להשאיר את     

 ההצעה שהועלתה ללא שינוי. הנושא יעבור להצבעה בקלפי )בהיותו תוספת לתקנון(.

 

וחלט שמסמך "עידוד בנים לשרת בצבא" יהיה בחזקת נייר עמדה, ללא קבלת ה .3

 החלטות לשינוי בפועל.

לאחר שועדת בנים והמזכירות פרסמו את נייר העמדה בנידון, קיבלנו הערות  לבחינה     

מחודשת מהורים שבניהם לא התגייסו או השתחררו שחרור מוקדם מהצבא. כמו כן 

יד הקרוב מעט בנים/בנות בצבא, ולפיכך סוכם להסתפק צויין שיש לנו עתה ובעת

בהעלאת הנושא לסדר היום הציבורי, ולא לקבל החלטות על שינויים בנידון. אם וכאשר, 

 יימצא לנכון, הנושא או חלקים ממנו יועלו שוב לדיון.

 

 )שולבו בהצעת ההסדר שפורסם(.השלמת סוגיות בנושא האיזונים והשיוכים  .4

 21%כדי לעודד תשלום כבר בשנה הראשונה, הוחלט: להעניק  –וון שינוי נוסחת ההי .א

 19% ;למשלמים בשנה השניה 20% ;(2021היוון למשלמים בשנה הראשונה )

 למשלמים בשנה השלישית, וכך הלאה.

אושרה הצעת ההנהלה הכלכלית להקים  - הקמת קרן מילואים מיוחדת לאיזונים .ב

שיוך הבתים, כדי שהנושא ינוהל תקציבית קרן מיוחדת, בתוך קרן מילואים, לצורך 

 ומשפטית בצורה מקצועית.

המזכירות אשררה את הצעת ההחלטה הקיימת לפיה מי שמתגרש  -שיוך לגרושים  .ג

לאחר החלטה על השיוך לא זכאי לשיוך דירה, אלא אם הוא רוכש אותה כמו תושב 

 .דתשלום שכ"חדש. עם זאת הוא זכאי כמובן לשכור דירה בקיבוץ, וזאת ללא 
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 תשלומי מפוצלי סטאטוס מגיל הפנסיה .5

לגברים( או בני זוג שיצאו  67לנשים  62הוחלט שבני זוג של חברים, שהגיעו לגיל פרישה )

משכר הדירה והארנונה, ותשלום דמי הקיום  2/3ישלמו  -ממעגל העבודה בגלל מחלה 

 והביוב יישארו ללא הנחה.

וצעת שחלה בהכנסה של החברים עם היציאה הנימוק להחלטה הוא  הירידה הממ

לפנסיה. ההחלטה תהיה תקפה גם לגבי מפוצלי הסטטוס הנוכחיים, בהגיעם לגיל 

הפנסייה, וגם לגבי אלה שמגיעים אלינו בגיל הפנסיה. בהזדמנות זו יצוין, שכל מפוצלי 

משפחות( משלמים את המוטל עליהם, ורק במקרים בודדים,  12הסטטוס בקיבוץ )

 רה הנחה מסויימת.אוש

 

 (44/18מס'   _)         9.12.18סיכום ישיבת מזכירות מיום 

 )נידונו בישיבה זו ושלאחריה, ושולבו במסמך(. תוספות להצעת הסדר שיוך הבתים     

סטנדרט הבנייה החדשה; כל טבלת האיזונים בנויה על כך שסטנדרט הבניה החדשה  .1

 . אש"ח 800יהיה אכן במסגרת של 

הבתים של הקומותיים  9הבתים בגבעה והן לגבי  10הדבר נכון הן לבניה החדשה של      

 לשעבר בשכנת הבנים.  ההחלטה הר"מ הועברה להנהלה הכלכלית ולועדת תכנון, וסוכם 

 גם שנציג  מקרן האיזונים יהיה מעורב בתוכניות ובביצוע, הבניה החדשה.

 פור כלשהו בסטנדרט, יוכלו לעשות כן, עם זאת, כמקובל, דיירים המעוניינים בשי     

 בתוספת מימון אישי שלהם.

 

מיום ההחלטה על שיוך הבתים )מועד צפוי דצמבר  תוספת החלטה על תקופת המעבר: .2

הבתים שייכים עדיין לקיבוץ, אך אם חבר  –( 2021( ועד יישום השיוך )מועד צפוי 2018

שום השיוך ואז הבית שייך ליורשי הולך לעולמו, הקיבוץ משכיר את הבית עד לתחילת יי

החבר, ע"פ הכללים שייקבעו בהסדר השיוך, אלא אם הם מעדיפים להעביר את הבית 

 אש"ח. 800לקיבוץ ולקבל 

 

 (45/18)מס'         16.12.18סיכום ישיבת מזכירות מיום 
 

 ;ששולבו במסמךהמשך החלטות על תוספות בהסדר שיוך הבתים 

עדכון  –באיזונים מעבר לחוב החבר, תגרע מהזכות להיוון הזכאות לקבל סכום כסף  .1

(. בישיבה הוגש ערעור על עצם הזכות לתת 30.11.18)עלון  ,42ההחלטה מישיבה מס 

לחבר סכום שהוא מעבר לחוב שלו. הערעור נדחה, אך היתה הסכמה ש"דרך המלך" 

ר לקבלת מקדמה היא איזון בו יש קיזוז של החוב מהזכאות, וכדי לעודד זאת, מי שבוח

 כזו )שיורשיו ישאו בחוב(, לא יוכל להנות מהיוון בעת תשלום החוב.
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פניה להקדמת תשלום לקרן האיזונים גם בתקופת המעבר )מהיום, ועד תחילת  .2

הפנייה הועלתה ע"י חברים/ות, והוחלט להענות לה, הן  .הביצוע( ע"י חברים מעוניינים

כדי לתת מענה לחברים המעוניינים בכך )במיוחד וותיקים מבוגרים(, והן כדי לעודד 

 תשלום שיעמוד כתקציב פעיל, מיד עם התחלת הפעלת השיוך.

 

הקיבוץ, עד  אבטחת המשך אחזקת דירות בסיסי לחברי הקיבוץ הוותיק על חשבון .3

   ם וכאשר, על שינוי אורחות החיים.להחלטה, א

 

מהחברים שנדרש לקבלת החלטה על שינוי בתקנון  %30הוספת פורום מינימלי של  .4

 שיוך הבתים.

 
הדקל  ; עדכון על הנזקים והסיכונים לעצי התמר המצוי בגין המזיק "חידקוניתשונות .5

 האדומה".

בארץ ובאזור, חרק מסוכן התוקף בעת האחרונה, הופיע אצלנו, וכן בישובים לא מעטים       

את התמר המצוי ועקב כך עצים נופלים כשהם עדיין זקופים. הסכנה היא שהעץ עלול 

 ליפול על אדם/ילד ולפגוע בו קשות.

 צוות הנוי לומד את הנושא והטיפול האפשרי, ויעדכן את המזכירות והציבור.             

 

 46(/ 18מס' )        19.12.18סיכום ישיבת מזכירות מיום 

 ;הישיבה כולה הוקדשה לתקציב הקהילה

. פרלה 2019ולאחריו דיון על המסקנות לקראת תקציב קהילה  2018ח' של  9סיכום 

ח'; הוצג בכתב סיכום מקורות  9זרזינסקי, תמחירנית הציגה סיכום של דוח רווח והפסד 

איזון מלא של התקציב, כאשר גודל הגרעון ח'; ותוכנית השקעות. המצב הוא  9ושימושים 

)בסיכום השנתי צפוי בדוח רווח והפסד מתאזן בדיוק עם החיסכון בתוכנית ההשקעות 

גרעון קל של פחות מ חצי אחוז(. עם זאת, בגלל המגמות של ירידה בהכנסות מעבודה, 

על סמך נייר  ,2019וגידול בהוצאות הביטוח הסיעודי, התקיים דיון על הגדלת המקורות פני 

 יפורסם בעלון הבא.  –עבודה שענת מאור הציגה. תמצות מהדיון 

 

 משולחן המזכירות

 הערכות לקראת בחירת המזכיר, באסיפה ובקלפי .1

 ,25.12.18אסיפת החברים לקראת בחירת המזכיר תתקיים ביום ג' הקרוב, 

 במועדון. 18.00בשעה 

 ובמועדון, והציג את "האני מאמין" של ותיקיםהשבוע נפגש אודי זילברשטיין עם ה

 לקראת תפקיד המזכיר.
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 השלמת הדיון באסיפה ובקלפי על שיוך הבתים והמגרשים  .2

על חוברת שיוך הבתים, המגרשים  18/12בעקבות האסיפה החשובה שהתקיימה ביום ג' 

והאיזונים, סוכם על הליך שיאפשר לכל חבר/ה המעוניין לקבל מידע נוסף מהמזכירות 

ו מעו"ד אחינועם זליגמן על השיוך או נספחיו, ו/או להעלות נושא בנדון לדיון א

 במזכירות.

 23/12חברים המעוניינים לעשות כן, מוזמנים למפגש במשרדה של ענת מאור ביום א' 

 . 15.30ולאחר מכן בישיבת מזכירות באותו יום בשעה  9.30בשעה 

 

 וקליטת הבניםשני מפגשים חשובים לקידום התב"ע של הקיבוץ  .3

     אנו ממתינים לבואו של אדריכל אודי יוסטמן מירושלים, להציג לקיבוץ ולבנים שתי  .א

כפרי, ועל -חלופות לתכנון השכונה החדשה, כך שיענו באופן המיטבי על תכנון קיבוצי

 רצון החברים והבנים. המפגש יהיה פתוח לחברים המעוניינים, ונפרסם על כך הודעה. 

 

אחינועם זליגמן )עורכת הדין של הקיבוץ( ועורך הדין צבי סיגל, )המייעץ  עורכי הדיןב .ב

להכנת שני מסמכי הקליטה; הסדר קליטה לחבר במעמד  6.1.19 -לבנים( ייפגשו ב

"חבר חדש", והסכם בנייה לבנים, טרם קבלה לחברות. לאחר מכן הם יובאו לידיעה 

 , ובקלפי.ודיון של הבנים; ולדיון ואישור במזכירות, באסיפה

 שבת שלום,                                

 מזכירת הקיבוץ –ענת מאור 

 

 

 

 

 

 
 

 לחתונת מזל טוב ואיחולים

  לנהבח"ל עם  )המציל( ים-יובל גל

 בית משאבי שדה
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"כיסופים לשינוי"  

 "שרק יהיה מה שהיה עד הנה

 זה לא הרבה אך זה כמעט הכול

 רק שאוכל עוד להתגעגע

 המחר ולא אל האתמול"אל 

 םהוותיקיבחג החנוכה נערך במועדון לחבר מפגש בין קבוצת ותיקים מקיבוץ כיסופים לבין 

הסבירה על הקשיים של ההתמודדות עם המצב הביטחוני  ,המזכירה שלהם אהובה, שלנו.

  המצב הכלכלי.ו

אצלי מחשבות על מה שמשברים מעודדים  ועוררהתאך עם סיומו  ,היה אירוע מוצלח ומהנה

  .בחברות קטנות כשלנו

שלהם: כל משפחה אחראית לוודא מה מצבם של עוד  המצוינתשמעתי שם על ההתארגנות 

משפחות אחרות ועל העבודה המאומצת של צוותי חרום 6  

לי קטנות אל מול מלחמת  נראוופתאום כל המחלוקות  התבוננתי פנימה אל הבית שלנו,

אך לפעמים צריך כמו  אינני מאחל  לנו חס וחלילה להגיע למצב דומה, דות שלהם.הישר

.להתרחק מהתמונה על מנת לגלות אותה במיטבה במוזאון,  

ורצוי לקבל פרספקטיבה אחרת על השינוי שעובר ויעבור  70 -החברה שלנו נכנסת לשנתה ה

  ים ובלי תועלת.אך בואו לא נהפוך אותן לשיח אל יש מחלוקות על הדרך, עלינו.

לכבד דעות אחרות ולזכור שלא חייבים להגיע למצבים קיצונים כדי  אפשר לחיות ביחד,

 לקיים חברה בריאה

 מרסלו בן שופט

 

 

 די לאלימות נגד נשים

בכל  ,באופן עוצמתי ביותר ,צויין יום המחאה על אלימות נגד נשים  4.12.18-תאריך הב

 אותן נשים.רחבי המדינה, ומלי דילארד נמנית עם 

 שנים להרצחה בדמי ימיה של חברתנו מלי דילארד ז"ל. 24החודש ימלאו בדיוק 

 מלי הותירה שלושה ילדים קטנים, ונוצר חלל גדול של כאב לילדים שלה ולקהילה.

 מלי היתה אדם לבבי וחברותי, אמא טובה ומסורה, מטפלת טובה בגני הילדים.

 

 תנוחי על משכבך בשלום.

 שואר יפה
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 קיבוץ בהפרעה....

 אם משווים את הקיבוץ דאז לזמננו אנו, אפשר בשקט להגדיר אותו כך:

 קיבוץ שחי בהווה אין לו "עתיד". 

 שואלים.. מי מה זה עתיד? תלוי את 

אז הכל תלוי , כי אנו חיים בהווה, בתקוה ש... יהיו בהווה כי העתיד לא ידוע והתשובות

 ה?ו? ההועתידה, או זה בעצם חשוב מעתידאם כך תקווה זה יותר בתקווה . 

 בלבד! הלשניייש הווה !! אבל 

...בעתיד! אני בהפרעה ...? כן כי אני חבר בקבוץ בהפרעה הלמה? כי כל מה שאני כותב יקר

 וקשה לי מה שקורה פה!

 ובריא הפכתי לחבר שחי ב"עתיד", עם מושגים ומילים שחדשות לי... בהווה! יהומוגנמחבר 

 שיוך, איזונים, עורך דין, מינהל, יום קובע ועוד...? לכך אותדוגמ

לא  כי בהווה ,אספה כל חמש דקות כדי להחליט כמה כסף אקבל בעתיד )אם אני עוד חי...(

 יכול לקבל! למה? כי הווה זה רק שנייה ....! 

די עזבו אותי!!!! תעצרו את הרכבת אני רוצה לרדת......! )למעשה אני עקפתי למפרע את 

 .לפני שהאולקוס שלי יתעורר( ,ובזמן ,וירדתי מזמן ההפרעה

 כל טוב לכם ובהצלחה.. שם בעתיד!

"מה שמפתיע אצל בן אדם, זה שהוא מאבד  :למה-מרה שתרגמתי של הדלאייעם א סייםא

 ,את בריאותו כדי להרוויח כסף, שיפסיד אותו על הוצאות בריאות, ומרוב חשיבה על העתיד

גם לא בעתיד. הוא חי כמי שאף פעם לא יצטרך למות, כמי  הוא לא חי בהווה ולא חי אותו

 שאף פעם לא חי את חייו! " 

  שבת שלום ללא הפרעה

 לולו טלמור

 

 הודעות מצוות המרפאה

בשל איחוד התיקים הארצי של מערכת המחשוב בקופת חולים כללית, נמחקו 

לכן כל מי שקיבל  .ונשמטו חלקים מתוכנית היומן של רוב המטופלים במשק

  הזמנות והתראות לתורים שונים מתבקש בקשה לידע את המרפאה.

 אנו מבקשות להדגיש כי הקבלה במרפאה היא אך ורק עם הכרטיס המגנטי.

  ,וורד נורי ,ברצוננו להודות לכל העושים במלאכה ללא לאות, נפתלי שואר

 שתמיד נענים לכל בקשותינו בכל שעה משעות היום.

הנהגים הקבועים שלנו, אורי זיו, צארלי מור יוסף, יגאל דהן, שרה תודה לכל 

 )בתקווה שלא שכחנו מישהו..( מטל

 צוות המרפאהבברכת בריאות 
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  של חברתנו לאה שורק אבלהמשתתפים ב

 על מות אמה

 ז"לרביה רגינה 

 בית משאבי שדה

 

 
  אבל אצלנו רק קרירקומות אפילו מבול בחלק מהמחורף בארץ 

 

מאחר שכמות התאומים גדלה  נחה,הסטריקו  ,נערכה מסיבה באסםשל חנוכה נר הראשון ב

ליעד ובירך  סודרי  עתליה על ידי הודלק נר ה .הוזמנו והוריהם  תאומים, מאד השנה במשק

 ודיםת ריקמסיבמכן החלה אחר ל .חנוכה ילדי גן הדס רקדו ומרסלו ניגן לנו שירי ,סטיב

(just dance)    דמויות שלשירים  פים שליהוקרנו קלענק עליו הפך למסך הקיר באסם 

 . ליעד על העזרהואמיתי עומר ל. תודה , היה שמחאיתםהקהל הוזמן לרקוד  ,ותרוקד

 

חדר אוכל כאשר בנר השלישי הכינו הילדים למפיונים ועששיות ויצאו בתהלוכה לכיוון 

 ,הנגינה המשיכהמלווים אותם להקת נגנים בניצוחו של ינון )הבן של לולו(, בחדר האוכל 

 חילק הפתעות לילדים. הסביבון  נרות ובירכו, ולבסוף את ההדליקו  ינוןובנו לולו 

 

הדלקת  לוותיקים ההייתבנר החמישי סטריקו סיפר והציג לילדים הקטנים באסם, במקביל 

 .עם חברי כיסופיםנעים מפגש ו נרות 

 ,ועלו באוירהודלקו  צבעונים ספוטניקים  ,ליד השער לכיוון טללים השמיני התכנסנובנר 

 .שמרשמלו על הא היה ,מדורהתחממנו מסביב לוההכינה תה ופיתות בדואית במקביל 

 

נפרדנו השבוע מחברתנו היקרה זלדה ברנשטיין ז"ל. דברים לזכרה מופעים בעלון נוסף 

 שיוצא היום 

 

 שבת שלום


