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עמ' 2

מה בעלון:
משולחן מרכז המשק /מוני מונין
חוקי תעבורה והתיעלות אנרגטית /אלי אלישע
סיכומי ישיבות מזכירות /אלי אלישע
הבנייה בקיבוץ /שי זינדרמן
למה זה צריך להיות ? /טובה אבריאל
איך כמעט / ......נגה פרסי
מהנעשה בישובנו /נגה פרסי

מהמרפאה מוסרים!!!
מי שמעוניין בחיסון נגד שפעת לחורף הקרוב,
מוזמן להתקשר למרפאה ולתאם מועד לחיסון.
תודה
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עמ' 3

משולחן מרכז המשק
אנו לקראת סיומה של שנה חריגה שהתאפיינה בתנודות חדות בגין משבר הקורונה.
בשנה זו ניתן לומר שהקורונה השפיעה מאד לרעה על פעילות התיירות
בקיבוץ .לעומת זאת ,השפיעה לטובה על פעילות מפעלי הקיבוץ והיתה לה
השפעה חלקית על ענפי החקלאות ,בעיקר ,בכל מה שקשור ליצוא סחורות
חקלאיות.
כמו כן ,גם נכסי הקיבוץ ותאגידיו המושקעים בגופים פיננסיים ,נותרו כמעט ללא שינוי.
שנה טובה לשגיב .מדדי הריווחיות עלו וזאת עכב התנהלות נכונה של הנהלת המפעל ,שידעה
למקסם את המציאות שנוצרה .כמו כן ,חברת הבת פל-ים הגדילה את המכירות מעבר לתוכנית
תוך התייעלות ניכרת בפעילות החברה.
חקלאות  -לעומת שנת  ,2019שהתאפיינה במחירים טובים ויבולים גבוהים ברוב הגידולים ,אזי
השנה מתאפיינת בשונות בין הגידולים השונים ובמחירים בינוניים.
כמו כן ,יש השפעה שלילית על מחירן של הסחורות החקלאיות המיוצאות ,כגון :חוחובה,
צנוניות ובעקיפין ,בוטנים.
ענפי בעלי החיים – ממשיכים בשגרת יומם .תוצאות טובות ומחירים סבירים.
שטחי חוות רם-כידוע חלק משטחי חוות רם הנמצאים מצדו המזרחי של כביש  ,40מיועדים
להקמת מרכזים רפואיים ,שטחי מסחר ,תעסוקה ותעשיה .לשם יישום התוכנית תידרש חוות
רם להשיב למינהל מקרקעי ישראל כ 1600-דונם שטחי חקלאות .נכון לעכשיו תוכנית פורסמה
להפקדה ברשומות .אנו שוקדים כעת בבחירת צוות מקצועי המתמחה בנושא מינהל נדלן
ומסחר כדי למקסם את מירב התועלת הכלכלית ממהלך ההשבה.
מפרוטוקול הנהלה כלכלית:
 .1התקיים דיון בנושא צירוף רפת שלישית לטללי שדה .ניתן אישור למהלך
ונעשית בחינה מול מועצת החלב לקבלת אישור לאיחוד רפתות.
 .2אושר מאזן  ,2019שאופיין בתוצאות טובות.
 .3הוחלט על הקמת מתקנים סולריים על גגות מבני הקיבוץ והלול הישן.
 .4הוחלט על חתימה עם חברת דוראל לבחינה אפשרית להשקעה בפאנלים
סולארים בשטחי מטעי החוחובה של הקיבוץ.
 .5הוחלט על בחינת הקמת תחנת אגירה בחשמל.
 .6הוחלט על החלפת שטחי משבצת באיזור הפלחה.
מוני מונין
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עמ' 4

חוקי תעבורה
במדינת ישראל קיימים חוקי תעבורה .חוקי התעבורה תופסים וחלים על כל אזור ושטח
במדינה  .חוקי התעבורה אינם מבדילים בין קיבוץ ,כפר ,עיר ,כביש או שטח .
אין להפר את חוקי התעבורה בשום מקרה.
חובה לנסוע על פי התמרורים ,אם הם קיימים .חובה לנסוע חגורים גם בתוך הקיבוץ .מותר
לנהוג ברכב רק לבעלי רישיון ,כולל רישיון טרקטור ,ועוד...
לפני מספר ימים נסעה משפחה בתוך הקיבוץ ,כאשר אחד הילדים לא היה חגור .אותו אדם
שנהג קיבל קנס ממשטרת ישראל ,כי הוא עבר עבירה ,למרות שזו הייתה נסיעה קצרה של
כמה מאות מטר בתוך הקיבוץ.
אנא הקפידו ותמנעו מאי נעימות.

התייעלות אנרגטית
מה זה התייעלות אנרגטית?
החיים כיום מושתתים על שימוש באנרגיה ,חשמל ,בנזין וגז.
מדי יום אנו משתמשים בחשמל והרבה .גם בלילה ,כשאנו ישנים ,דולקת תאורה בכל חצר
הקיבוץ ,המאירה את השבילים ואת הגדר מסביב .צריכת חשמל זו עולה כסף והרבה כסף בשנה.
אף אחד לא מעלה בדעתו שנחשיך את חצר הקיבוץ על מנת למנוע הוצאה גדולה כל כך.
אבל כשמגיע קול קורא המציע לנו לחסוך בעלות זו ולהתייעל בצריכת החשמל ,מבלי להחשיך
את הקיבוץ ,קופצים על המציאה .הגיע קול קורא מהמועצה בהצעה להחליף את כל פנסי הרחוב
והגדר שעדיין לא הוחלפו בנורות לד .וכך נוכל לחסוך  72%בשנה בצריכת החשמל.
תארו לכם שבמקום להוציא שקל נוציא רק  28אגורות ,חסכנו  72אגורות .ואם נכפיל את זה
בצריכה שנתית נוכל לחסוך מאות אלפי שקלים .עלות החלפת כל התאורה עולה לא מעט כסף
אבל מבטיחה חסכון לאורך השנים.
אנו החלטנו להיכנס למיזם ולהחליף את תאורת החצר והגדר.
בחמש השנים הראשונות התשלום על כל הפרוייקט ימומן מהחסכון ,כך שנמשיך לשלם את מה
ששילמנו עד עתה ,וכעבור חמש שנים ,כשנגמור לשלם ,החסכון יתבטא לאורך השנים אצלנו
בכיס.
החברה מבטיחה שני דברים .במידה והחסכון לא יגיע ל 67%-לא יהיה תשלום באותה שנה ,כך
שהחסכון הוא וודאי.
ובנוסף נקבל אחריות ל 10-שנים להחלפת כל נורה שנשרפת .
לשם כך בוצע השבוע סקר ,שבדק את כל התאורה ,ובקרוב תחל העבודה.
את ביצוע הפרוייקט מלווה יוסף ליבוביץ
אם למישהו משהו לא ברור ,נשמח לענות על שאלות .אפשר לפנות אלי או ליוסף.
אלי אלישע

עמ' 5
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סיכומי ישיבות מזכירות
פרוטוקול ישיבת מזכירות מיום 4.10.2020

()34/2020

 .1קיום אסיפות בזום
עקב מצב הקורונה ואיסור לקיים אסיפות במתכונת הרגילה,
התקיימה שיחה עם יהודה סולומון – מלווה הקיבוץ מהתנועה הקיבוצית.
השיחה התקיימה בווטאספ (ברמקול).
עפ"י הנחיית רשם האגודות ,אסיפות תתקיימנה באמצעים דיגיטליים.
לשם כך ,יש להערך לכך ,ולוודא שלכל החברים יש את האפשרות להתחבר ולקחת
חלק באסיפה.
לכן יהודה סולומון מציע ,לבצע את האסיפות בזום ולעשות הכנה של אסיפת דמה
ולעזור לכל המבקשים.
אושר לקיים אסיפות בזום.
 .2הצבעות דיגיטליות
שיחה עם יהודה סלומון – מלווה מהתנועה הקיבוצית ,בווצטאפ (ברמקול) בנושא:
הצבעות דיגיטליות.
סיכום :אלי כהן וועדת קלפי יבדקו את הנושא ויביאו הצעה למזכירות.
 .3בקשה לדיון באסיפה על קבלת החלטות בנושא החינוך
השתתף :אייל מור יוסף – מרכז ועדת חינוך.
אייל בקש דיון במזכירות לגבי ההחלטות המתקבלות בועדת החינוך ,שיהיו בועדה ולא
בפורום אחר.
סיכום :אייל הציג את עמדת החברים ,שחתמו על אופן קבלת החלטות ועדת החינוך,
לגבי תקיפות החלטות הועדה .בעקבות הדיון באסיפה הוחלט על הקמת צוות שיטפל
בנושא .במקביל ועדת החינוך תאורגן מחדש.
נציגים מהמזכירות :אמיר ברקוביץ ,חביבה מנדל ,אלי אלישע – מזכיר.
 .4אישור מועמדים לנציגי ציבור במזכירות
המזכירות מאשרת את המועמדים:
אמיר ברקוביץ – קדנציה שניה ,אייל מור יוסף ,ורד נורי ,לאה שביט ,נאוה רייב
ציפי זריז ,שרית ב.ט.
יש לבחור  4מועמדים מהרשימה.
התקיים דיון במזכירות על אופן ההצבעה .יפתח פרייליך מציע גם אפשרות להצביע
נגד .המועמדים יועלו לאסיפה ולהצבעה בקלפי.
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פרוטוקול ישיבת מזכירות מיום 11.10.2020

עמ' 6

()35/2020

.1

סעיפים לאסיפה :האסיפות התקיימו בזום
אישור ועדים – חברי מזכירות
מאזן  – 2019בזום עם רו"ח שלומי בהט
מאזן קרן מילואים – בזום עם רו"ח שלומי בהט
מועמדים למזכירות – יובא להצבעה בקלפי
אישור תקציב .2020

.2

אופן ההצבעה בקלפי לנציגי ציבור למזכירות
אלי כהן – יו"ר ועדת קלפי – קיים התייעצות עם עו"ד אחינועם זליגמן ,בנושא אופן
ההצבעה לבחירות לרשויות האגודה .הובהר שאין רלבנטיות להצבעות נגד.
סיכום – המועמדים אשר יזכו במס' קולות הגבוה ביותר ,יכהנו כנציגי ציבור
במזכירות.

.3

תקנון תושבים:
השתתפו :ועדת דיור ומחסנים ,ועדת בריאות.
כיום התושב חותם רק על הסכם מגורים.
טלי ליכטמן – מרכזת ועדת דיור ומחסנים ,הציגה את נוהל תושבים המגדיר את אופן
קבלת התושב.
סיכום  -ההצעה לנוהל שהובאה בפני המזכירות חוזרת לועדת דיור לעדכון.

➢

שאילתא של יואל ליכטמן :מבקש דיון בנושא משכור לחברים שעובדים בקיבוץ
תשובה :להקים צוות שיגבש קריטריונים אישיים ולא משרה.
הציעו את עצמם לצוות :אלישע אלי ,מרדכי מונין ,גרציאלה אופק ,דניאל
בן אדיבה.

פרוטוקול ישיבת מזכירות מיום 25.10.2020

()37/2020

.1

עדכון תקנון כלבים
השתתפו :אלי אלישע ,סשה רדין והלנה קוברסקי חברי הצוות.
התקנון הוחזר לועדת כלבים לברור סעיף .7
וכן יש להוסיף סעיף על איסור הכנסת כלבים למקומות עבודה ומקומות ציבוריים.

.2

ערעור אלי אלישע על מענק ביטוח לאומי בסך  ₪ 750לחברים
לפי אלישע ,אנו נכנסים לחובות בשל העברת ענף המזון לקיבוץ.

עמ' 7
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מקורות הקיבוץ מאד הצטמצמו ,מצב שיביא את הקיבוץ לסיים בגרעון.
לכן אלישע מציע לא לתת את המענק בסך  ₪ 750לחבר.
החלטה – ברוב קולות הצעתו של אלישע לא התקבלה.
.3

אישור מורשי חתימה לענף המזון
האישור ידחה עד סוף השנה.

פרוטוקול ישיבת מזכירות מיום 1.11.2020
.1

()38/2020

השתלטות על שטחי הקיבוץ
השתתפו :ועדת תכנון
תאוצה של השתלטות חברים על שטחים ציבוריים בקיבוץ,
ע"פ הפרצלציה שנעשתה במשאבי שדה ,נתנו לחברים מפות המגדירות את גבולות השטח
של הבית .ועדת תכנון תשב עם כל החברים ותסמן את השטח של כל בית.
על החברים להקפיד שלא לחרוג מהשטח שהוקצה להם.
ובמידה והחבר ימשיך ויחרוג ,ינקוט הקיבוץ באמצעים נגד המפרים.
על ועדת תכנון להביא הצעה מסודרת ונדון עליה.

פרוטוקול ישיבת מזכירות מיום 8.11.2020

()39/2020

 .1דיון על ענף המזון ,שעובר לקהילה
הצעה של אלי אלישע:
ב 30.9.2020-הוחלט במזכירות על העברת ענף המזון לקהילה.
מאחר והתגלו קשיים בביצוע החלטת המזכירות ,הנושא חזר למזכירות לדיון נוסף .הצעה -
בתקופת הקורונה ,החל מ ,1.9.2020-הקהילה תישא בעלויות ענף המזון :משכורות לעובדים
וקניית מזון.
כל תמורה כספית שיקבל ענף המזון ממכירת המזון ,תועבר לקהילה.
ענף המזון ימשיך לתחזק את המקום ויישא בעלויות.
כשכפר הנופש יתחיל להשתמש בענף המזון ,יחזור המצב שהיה לפני הקורונה לקדמותו.
אושרה ההצעה לשינוי של אלישע .התקבל פה אחד.
.2

ש ו נ ו ת  -איתור מנהל/ת למש"א
נבחרו שתיים .הן יוזמנו לישיבת מזכירות .כל אחת תציג את עצמה בישיבה ולאחר מכן
באסיפה בזום ובהמשך תתקיים הצבעה בקלפי.

אלי אלישע

עמ' 8
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הבנייה בקיבוץ
פרויקט הבניה של עשר היחידות ,בסמוך לשכונת שגיב ,מתקרב לסיומו .כרגע נשארו תיקונים
אחרונים בבתים .בימים הקרובים יחלו הדיירים להכנס לביתם .במהלך
החודש הקרוב יסתיים גם הפיתוח של הכבישים ,המדרכות והמסלעות בשכונה.
בגבעה ,בצד המזרחי ,סיימו כבר את הכנת היסודות והחלו בהכנות לקראת יציקת הרצפה.
בניית אולם הכנסים של כפר הנופש מתקדמת .בניית הממ"מ (מרחב מוגן כמו ממ"ד ,רק גדול
יותר) המתאים ל 40-איש נבנה כבר ליד מועדון הקקטוס בר .
בנתיים החלו בהכנת התוכניות לשש היחידות של החברים מבתי הקומותים בגבעה וכנראה
בעוד שנה כבר יוכלו להתחיל בבניה ובכך לסיים את פרויקט ההרחבה והבניה של החברים.
בשכונת הבנים תכניות הפיתוח הכוללות :תשתיות ,כבישים ומדרכות ,נמצאות בשלבים
האחרונים של התכנון.
שי זינדרמן

למה זה צריך להיות ?
חלוקת הכספים המגיעים משטחי ר"מ או כל בונוס אחר.
צריך להפריד בין חברים הנאמנים לעקרונות הקיבוץ ושכרם עובר במלואו לקהילה ובאין אלו
שעשו דין לעצמם ,לקחו חופשה ממושכת מהקיבוץ .היו גם כאלו שעזבו ,קיבלו דמי עזיבה
וחזרו לאחר זמן .ויש גם כאלה שעובדים מחוץ לקיבוץ ,מקבלים משכורת ורק חלק
מהמשכורת עוברת לקיבוץ.
הם בהחלט לא שווים לנאמני העקרונות בקיבוץ.
למזכירות יש יכולת ויש חוזק ,ואפשר לפתור את הדילמה במכה בכיס.
לא יתכן שאני עובדת כבר  70שנה בקיבוץ ,ואקבל בונוס כאחד האנשים שלוקחים את הדין
לעצמם .ביררתי בקיבוצים מסודרים ומבוססים ,והם כן מפלים בין אנשים וחלוקת הכסף
מתחשבת בותק וכל השאר.
טובה'לה

ברכות לליעד סטיב
לכבוד הגיוס לצבא,
בהצלחה בטירונות ובשירות
בית משאבי שדה
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עמ' 9

איך כמעט....
בשבוע שעבר ,הודיע לי אהרון ,החוקר שאיתו אני עובדת במדרשת בן גוריון ,שמחר יגיעו לצלם
את היקב והמעבדה וצריך להתכונן ,לסדר ,לנקות הכל ולהציג בפניהם בעיקר את העבודה
שלנו ביקב .למי שלא יודע ,במכונים לחקר המדבר נטעו כרם גפנים והקימו יקב מחקרי .אני
עוזרת מחקר ,שעובדת במעבדה שבודקת חומרים בצמחים ,אהיה שותפה לבדיקת החומרים
ביינות שנייצר ביקב.
בכל אופן ,התברר שערוץ  11עושים כתבה על היין בנגב ועל המחקר ,והם יעברו ביקבים ברמת
נגב ולבסוף גם יגיעו ליקב שלנו .אנחנו במעבדה התכוננו ובעיקר הכנו את ההדגמה של בדיקת
הגופרית ביין .בשתים בצהרים הם הגיעו וישר התחילו בצילום הבדיקה .באיזשהו שלב צילמו
אותי מצביעה על הבדיקה וגם ביקשו שנסביר מה אנחנו עושים במספר מילים.
אני הסברתי ,אך מיד לאחר שסיימתי ,הם פנו שוב לאהרון ואמרו לו" :עכשיו תספר את זה
מעניין יותר" ,וכך כבר הבנתי שכנראה את דברי לא נראה בטלוויזיה .בנוסף ראיינו את אחד
הסטודנטים שלנו ,במעבדה לא מצאו עניין רב לצילום וכך זה הסתיים.
לאחר מכן התבדחתי שבטח מכל הצילום שלי ביקב יראו בסוף רק את האצבע שלי מצביעה על
הבדיקה.
ביום שלישי בערב קיבלתי הודעה ,שהכתבה עוד מעט משודרת .מיד שיתפתי את המשפחה ,
החברות ומסתבר שגם הורי שיתפו את משפחתם.
וכך התישבנו לראות את הכתבה ,שהיתה מעניינת והתחילה מהביקור אצל החקלאים בכרם
ננה ורמת נגב ,הם סיפרו על היין בנגב ,נמשכה בעבדת כאשר אהרון סיפר מעט על היין בעת
תקופת הנבטים.
בשלב הזה אני מחכה ...נו ,עכשיו תורנו .זה הרגע ו...
והופ הכתבה נגמרה .ואז הגיעו הטלפונים ...
לכי תסבירי להם שחתכו אותי בעריכה .לפחות עכשיו הרבה יותר מסודר אצלנו.
נגה פרסי

מזל טוב שפע ברכות ואושר
ליוליה וקירל בלום

והמשפחה

(בית ראשון במולדת)
להולדת הבן ,אח ליגור
בית משאבי שדה
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תודה

עמ' 10

ענקית לרני

עכשיו ,כשאחוז הפנסיונרים רק צומח (היום ,מתוך  169חברים  78כבר פנסיונרים ,שזה כבר
 46אחוז ,וזה רק ילך ויגדל) יש ערך מוסף במשק ,לצועדים ברחבי הקיבוץ ,ולאלו שחוזרים עם
שקיות הכבדות מהכולבו וזקוקים למנוחה בדרך
או למפגש חברתי באויר הפתוח.
אני ,שצועדת בדרכים,
מוצאת מרגוע בספסלים הירוקים הרבים,
שנמצאים בצידי השבילים,
שאותם רני הכין למעננו,
ומברכת אותו על כך כל פעם.
אז תודה רבה ושוב תודה.
טובה אבריאל

נר זיכרון חודש כסלו
כהן אזונא איוון (אמא של יולנד) ז"ל ,נפטרה ו' בכסלו תש"מ
חדד מוריס (אבא של אורי זיו) ז"ל ,נפטר כ"ח כסלו תש"מ
הכהן יצחק (אבא של יולנד) ז"ל ,נפטר ח' כסלו תש"ל
לנגר סבינה (אמא של עתליה סודרי) ז"ל ,נפטרה ל' כסלו תשס"ג
סגל מרים (אמא של ישראל ברקת) ז"ל ,נפטרה א' כסלו תשמ"ה
סלובינסקי מרים (אמא של דודס) ז"ל ,נפטרה ו' כסלו תשמ"ז
בן טל אסתר ז"ל נפטרה י"ט כסלו תשע"ד
קלכשטיין שמשון ז"ל ,נפטר ד' כסלו תש"ט
גרליצר חיה ז"ל נפטרה ,כ' כסלו תשמ"ז
שביט משולם (אבא של איתי שביט) ז"ל נפטר כ"ו כסלו תשס"ו
אטלס יוכבד (אמא של יהודית אלישע) ז"ל ,נפטרה כ"ו כסלו תשס"ט
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עמ' 11

החורף פה .השטפון הראשון ,שמגיע אלינו מאיזור ירוחם ,הציף את כביש הכניסה למשק
ומילא את הואדי בצורה מרשימה .זאת למרות שהגשם ,שאפשר לקרוא לו היורה ,שירד כאן,
אמנם היה חזק אך לא נמשך זמן רב והגיע סה"כ ל 12-מ"מ.
הגשם הראשון הוא היורה .הוא לא פוגע באף אחד ובטח שלא יורה ,אבל מוריד ממטרים על הארץ היבשה,
של אחרי הקיץ .משום שהוא בא אחרי קיץ ארוך ללא גשמים ,הוא שוטף את האבק מעל הכל.
המלקוש הוא הגשם האחרון ,שיורד בסוף החורף .המצחיק הוא שאת המלקוש לא מזהים כשהוא מגיע.
כשהוא יורד ,אי אפשר לדעת שהוא הגשם האחרון של החורף .רק זמן רב אחר-כך ,לאחר שלא היו עוד
גשמים אחריו ,מבינים שהגשם ההוא ,שירד אז ,היה הגשם האחרון בהחלט של החורף  -המלקוש.
(אנציקלופדיית אאוריקה)
בשכונת הגבעה ,בצד המזרחי ,הדשא נעלם והאיזור הפך לאתר בניה .יש חפירות בכל מקום
ומדי פעם נפגע צינור הגז ,או צינור המים ואז נאלצים לחכות לתיקון במשך כמה שעות .
לזכרו של רבין הוקם אוהל יזכור מחוץ למועדון וקבוצות קטנות הגיעו לאוהל במהלך היום
וישבו לדון ולהיזכר ברבין בתקופה וברצח ,וניסו להפיק לקחים.
הילדים מכיתות א'-ד' חזרו ללימודים כסדרם בבית הספר .ילדי ה'-ו' החלו לנסוע לטללים
פעם בשבוע ,כדי ללמוד עם ילדי טללים .הגדולים יותר עדיין מחכים בבית לחזרה לבית הספר
וההורים מחכים אף יותר ,כנראה.
עצים מסוכנים ,נכרתו השבוע במקומות שונים במשק.

