ברכה לחג השבועות
חברות וחברי גבעת חיים מאוחד בנות ובני הקיבוץ חג שמח!
מסורת היא שבחג השבועות אנו מציגים את העשייה הכלכלית והתקווה החברתית ,מציינים את
העבר ומשרטטים את העתיד ,מתוך תקווה שנתגבר על החולשות שחווינו ,שנדע להמשיך
לשמור ולפתח את הקיים ,ליזום ולבנות את החדש ,כך בכלכלה ועל אחת כמה וכמה בחברה
ובקהילה.
בשנת  2010שהסתיימה ,חווינו בחלק מהפעילויות החקלאיות שיפור בתוצאות הכלכליות .ענף
ההודים שיפר את התוצאות המקצועיות ואת רווחיותו .בגבעות החורש הושגה רווחיות מעל
התחזית והורחבו שטחי המטע והפרדס .בגד"ש חפר עלה הרווח ,הכותנה המשיכה בביסוס
מקומה החשוב מבין הגידולים ,ולאחרונה נרכשה קטפת מהדקת לחיזוק יכולת הקטיף .ברפת,
הענף המוביל בשיעור הרווח עולה ייצור החלב ,למרות שהתנובה והרווחיות נפגעו כתוצאה
ממחלה בסוף השנה שעברה .גם ענפי המים ,המוסך ולכל הרוחות תרמו את חלקם לביסוס
הכלכלה .לצד הפעילויות האלו נכנסנו לייצור חשמל פוטו וולטאי ואנו מקווים להשלים את הקמת
המערכות השנה .המשכנו בטיפול בהיתרים ורישיונות.
גם בתעשייה בלימת ובגת הושגה רווחיות גבוהה מבשנה שעברה ,ובתוספת רווח נאה שעבר
מגרנות הצליח המשק לעמוד במחויבותו ולהעביר לקהילה  4.2מיליון  ₪הרווח המתוכנן ,המהווה
מקור חשוב לפעילות הקהילה ותשלום הפנסיה לחברים.
לצד העשייה הכלכלית קידמנו את הטיפול בתכנון והשגת ההיתרים לשכונה לבנים ,אך לצערי
עדיין לא סיימנו את כל הנדרש ,מתוך הראייה שאין כחשיבותה של קליטת הבנים לחברות
והקמת השכונות לבניית הקהילה ,שצהלות ילדים נשמעות במשעוליה וותיקים וצעירים בונים
ומקיימים חברה ,בקיבוץ שעבר שינוי באורחות חייו אך במרכזו נשאר החבר .
בעת הזו כשהשמש נושקת לים ואווירת החג הנעימה קורנת בפני כל אני מודה לכם על האמון
שנתתם בי לאורך יותר מעשר וחצי שנים בניהול כלכלת הקבוץ .עברנו ימים קשים של מצוקה
כלכלית ,בהם התגייסו חברים רבים במסירות ,באמונה ובאכפתיות למען הקיבוץ ,לחיזוק הכלכלה
והקהילה ולבניית חברה קיבוצית המבוססת על מקורותיה ושומרת על ערבות הדדית לקיום
בכבוד של כל חבריה .ביחד בנינו כאן את גבעת חיים מאוחד ,בעלת אמצעי ייצור רווחיים ,ללא
חובות ,ערבויות ושעבודים ,המעמידה מקורות לקיום הוגן לחברי הקיבוץ ונמצאת על סף קליטה
רחבה של בנות ובנים לחברות.
אני מודה לחברים הרבים ששיתפו איתי פעולה ,שנשאו בנטל האחריות ,ולחברים הרבים שהיו
שותפיי לניהול הקיבוץ ,בימים קשים ובימים של צמיחה .אני יודע שעוד רבה העשייה
והאתגרים.
מחר כשתזרח השמש על אדמת גבעת חיים מאוחד אני נושא את תקוותי ואיחוליי להמשך
הצלחתכם ,תוך מתן גיבוי ואמון למחליפי ישי ,שהצלחתו תהיה הצלחתכם וביחד תובילו את
התחזקות הכלכלה והחברה של הבית הפורח ומלא החיים שלכם.
חג שבועות שמח ובריאות לבית גבעת חיים מאוחד
אלון שפיצר – רכז המשק

גבעות החורש
לקראת ולכבוד שבועות ,המתקרב אלינו לטובה ,ברצוני לשתפכם במעט מן הנעשה בגבעות
החורש.
בדצמבר האחרון סיימה האגודה את שנתה השמינית במתכונת של "גבעות החורש".
שנת  2010הסתיימה ברווח נאה ,העומד על קצת פחות ממיליון  .₪תוצאה זו איננה
טריוויאלית בתחום ,בו חלק מהעוסקים עדיין מלקק את פצעיו מהמשבר הכלכלי האחרון
ואף מפסיד כסף.
מזה שש שנים אנו ,בגבעות החורש ,בגיבוי הבעלים ,משקיעים את מירב המאמצים,
בתוספת לא מעט כסף בצידם של מאמצים אלו ,לביסוס ומיצוב האגודה כגוף מוביל באזור
בתחומו ובעל שם ומוניטין של איכות ומצוינות ברחבי הארץ.
לשמחתי וכך לפחות בינתיים ,...התקוות אינן מאכזבות.
בשנה האחרונה נכנסו לא מעט מטעים
חדשים לניבה .מטעים ,בהם נטענו
זנים מהמתקדמים ביותר הקיימים
בתחום ובראשם זן ה"אור" ,בן מנצח
למשפחת ההדרים מתוצרת פיתוח
"כחול לבן" של מכון וולקני.
בתקופה זו נמצאת האגודה בשיאו של
תהליך מינוף ,שמשמעותו השקעות
כבדות ,המושקעות בפיתוחה.
התהליך ,שהחל כאמור לפני כשש
שנים ,מתחיל להניב תרתי משמע
ולהשיג את התמורות המצופות ,תוך
החזר ההשקעות הללו.
האגודה נמצאת בבעלות שלושת הקיבוצים :גבעת חיים מאוחד ,עין החורש והעוגן
)שהצטרף ב .(2008 -במסגרת זו אנו מנהלים ומתפעלים כאלפיים וארבע מאות דונם של
פרדסים ומטעי אבוקדו ורימון ,הנטועים באדמות הבעלים .בחזקתנו עוד כמה מאות
דונמים ,המיועדים לנטיעה השנה ובשנה הבאה .סך מאזן האדמות באגודה עומד על
כשלושת אלפים דונם.
כיום ,לאחר שהשלמנו חלק נכבד מהתוכניות להחלפת גידולים וזנים שרווחיותם הייתה
נמוכה ,נטועים באגודה בעיקר זנים מודרניים ,שרווחיותם גבוהה .מזה שש שנים מופנות
עיקר השקעות האגודה לטובת נטיעות .נוטעים שטחי הדר מזנים מודרניים )בעיקר של
קלמנטינות אפילות מהזנים אור ,אורה ואודם( ולימונים ,כמו גם זני אבוקדו מאוחרים
)האס ודומיו המודרניים וכן פינקרטון( ורימון מהזן וונדירפול.
תוצאות – בכדי לסבר את הדעת במה המדובר ,אתן לדוגמא את זן ה"אור" .הזן ,הנטוע
אצלינו על פני שטחי פרדס נכבדים ,ההולכים ומתרבים ,מצליח ,לפי שעה ,להשיב את כל
ההשקעה בו כבר בסביבות השנה השישית .הסיבות לכך נעוצות ביבוליו ומחירי פריו:
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כארבעה טון לדונם ,לעונה ,במחיר של לפחות שלושה  ₪לק"ג בשער המטע .מנגד ,הוצאה
שנתית כוללת של כ ₪ 4,000 – 3,600-לדונם .החשבון די פשוט וברור .נכון ,לא כל הזנים
הם בליגה הזאת ,אך זה הכיוון וזו הדרך ועם קצת אורך רוח בכוונתנו להגיע בדיוק לשם.
אני יכול לומר בסיפוק ,כי כפועל יוצא לפיתוח המואץ כאמור ,עליו שמנו את יהבנו מתוך
אולי הרבה אמונה של חקלאים ...כמו גם בליווי מחשבה רבה שהושקעה ,אכן מביא
התהליך לתוצאות ראויות ורצויות.
חרף הכסף הרב ,שהושקע וממשיך להיות מושקע גם כעת בפיתוח האגודה ,כסף המשמש
כדלק חיוני לפיתוח זה ,מצליחה האגודה גם להחזירו במועד למלווים )בנקים( ,לצמצם
מידי שנה באופן משמעותי את חובות העבר לבעלים ולסיים את הפעילות השנתית לאורך
כל הדרך ברווחיות .וכפי שאמרתי בתחילה ,אין זה טריוויאלי בכלל.
נכון להיום מושקעת האגודה ברמה ,שמשמעותה הינה כי כ !30% -מהשטחים הינם שטחי
מטע צעיר טרם הנבה .לפי שעה אנו עומדים בתחזיות ובציפיות שלנו ומממשים את
הפוטנציאל הגלום בענף .ישנם אף סימנים המעידים ,כי ייתכן ואנו אף מקדימים ועוברים
אותן .המשמעות היא כי בעוד כשנתיים ,בלי נדר ,טפו טפו טפו ,..אנו עשויים להיות,
חיובית ,במקום אחר לחלוטין ,הן מבחינת ערך האגודה ובעיקר מבחינת רווחיותה.
לקראת סיום ברצוני לומר ,כי מאחר ובחרנו לעסוק בתחום בו ההשקעה הינה לשנים רבות,
הרי שהסבלנות מחויבת מעצם העיסוק .ולכן מכם ,ציבור הבעלים ,אני מבקש ומצפה
לאמון ולסבלנות ,הראויים לחקלאות.
אני תקווה כי גם בהמשך מזג האוויר והטבע יחונו אותנו לטובה ...וכך גם תנאי הסביבה
העסקית ,השווקים ושערי המטבעות ,..אזי נוכל כולנו ליהנות מפירות עמלנו ,צוות
האגודה ,והשקעתכם/אמונכם ,הבעלים ...ולומר יחד :אשרי המאמין!
ברצוני לנצל את ההזדמנות ולציין את תרומתם הייחודית של אנשי צוות האגודה ,אלו
העוסקים במלאכה ביום יום ,משקיעים מזמנם ,יכולותיהם וכישוריהם – כל אחד בתחומו,
נותנים ומפיקים את המרב.
ואכן יש תוצאות וראוי כי נתברך בהן.
לסיום ,ברצוני לברך ולומר בזהירות הראויה ,כי אני צופה ומצפה לשנים טובות וברוכות
לאגודה ולבעליה.

בשמי ובשם כל הצוות ,ברצוני לאחל לכולכם חג שבועות שמח,
יורם גור
מנכ"ל גבעות החורש
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גידולי שדה חפר ) (2001אגו"ש חקלאית בע"מ
גבעת חיים מאוחד – העוגן – מעברות – משמר השרון – עין החורש – המעפיל.
חברות וחברי הקיבוצים בעלי אגש"ח גי דולי שדה חפר ) – (2001העוגן ,משמר השרון,
מעברות ,גבעת חיים מאוחד ,עין החורש והמעפיל –
בימים נעימים של תחילתו של הקיץ ,כאשר הגשמים האחרונים ירדו גם בחודש אפריל,
ולאחר שסיכמנו את שנת  ,2010אני רוצה להציג בפניכם בכמה מילים את פועלנו בגד"ש
חפר.
כזכור האגודה הוקמה מתוך החלטת הקיבוצים שאיחוד
הכוחות בתחום גידולי השדה יהיה סינרגטי לכל אחד ואחד
מהקיבוצים ,ואכן בשנת  2010נמשכה המגמה של שיפור
הרווח והפעילות הגיעה לשיא של רווחיות.
הנהלת האגודה שמורכבת מרכזי המשקים של הקיבוצים
ומתכנסת ע"פ הצורך לקבלת דיווחים וקביעת המדיניות
העסקית ,החליטה בשנת  2011לאמץ את החזון של עובדי
הגד"ש להיות קבלן קטיף כותנה דומיננטי ולרכוש קטפת
כותנה חדשה שמבצעת את פעילות הקטיף ,הידוק הכותנה
ויצירת החבילות באמצעות מכונה אחת .קטפת נוספת כזו הובאה לארץ רק ע"י קבלן נוסף.
היום אוחזת האגודה שלוש קטפות עם שישה טורים ,בידנו הסכמי קטיף של מעל 10000
דונם לעונת .2011
בעלי האחזקות של האגודה הם הקיבוצים כשהאחזקות של כל קיבוץ נקבעו לפי כמות
השטחים שהעביר לאגודה ,כמות השטחים המושקים ומכסת המים ,מבנה האחזקות
באגודה ע"פ ביצוע :2010
 %באגודה
מספר מניות
מספר דונמים
קיבוץ
17.22
3008
1099
העוגן
4.22
737
354
משמר השרון
15.49
2704
960
מעברות
26.30
4593
1641
גבעת חיים מאוחד
21.83
3812
1351
עין החורש
14.94
2811
969
המעפיל
100
17665
6374
סה"כ
הגידולים העיקריים :גידולי חורף – חיטה לתחמיץ כשהלקוחות העיקריים מרכזי המזון
מהם קונים המשקים הבעלים את המזון לפרות ,גידולים שונים לשחת ,גידולי הקיץ
המושקים בעיקר במי קולחין :כותנה – גידול עיקרי ומוביל אשר בשנה האחרונה עלה
היקף המזרע עקב עליית מחירי הכותנה בעולם ,חמצה )חומוס( ,חמניות ,בוטנים ,תירס
מתוק ,סורגום ,אבטיח לגרעינים ועוד.
בנינו תאגיד בעל איתנות פיננסית ,המקיים את עצמו וצובר מידי שנה הון עצמי ששיעורו
בסוף  57.1% 2010מסה"כ המאזן .התאגיד המופעל ע"י עובדים ,חקלאים בנשמתם,
מקצועיים ומסורים .הם שמביאים לאגודה רווחיות טובה .הרווח בשנת 2730 :2010
אש"ח הינו הרווח הגבוה ביותר שהשיגה האגודה .חלוקת הרווח לבעלים לדונם ממוצע כ-
 / ₪ 288דונם.
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להלן נתונים מהדו"חות הכספיים של האגודה לשנים  2010 – 2007באש"ח:
2007
2008
2009
2010
10555
11783
12417
14149
הכנסות
2262
2855
3223
3344
רווח גולמי
1656
1905
2427
2730
רווח לפני מס
5415
6362
7006
6709
רכוש שוטף
4264
3774
4592
רכוש קבוע והשקעות 4223
3498
3301
2976
התחייבויות שוטפות 2051
968
756
1039
317
התחייבויות לז"א
3067
2807
2828
2370
הלוואות בעלים
2146
3272
4814
6311
הון עצמי
חלוקת רווח לבעלים
פירעון הלוואות בעלים
סה"כ חלוקת רווחים

1233
607
1840

816
184
1000

848
463
1311

862
___
862

מעבר לפעילות הכלכלית עומדות לנגד עינינו גם מטרות נוספות אותן מגשימה אגודת גד"ש
חפר וביניהן :שמירה על עמק חפר ירוק ,שמירה על קרקעות הקיבוצים גם בשטחים פחות
כדאיים לגידול ,המשך העיבוד של שטחי עמק חפר ע"י הקיבוצים ולא ע"י קבלנים ושוכרי
קרקעות ,שכל מטרתם הוצאת רווח מהקרקע בתקופה קצרה ללא ראיית טיוב הקרקע
לאורך שנים.
בין הבעיות איתן מתמודדת האגודה :מי קולחין באיכות לא מספקת הגורמים להמלחת
הקרקע ,עשביה פראית הגדלה בצידי השטחים אשר הפכה לבעיה קשה ושאינה מטופלת
כראוי ע"י האזור והמדינה ,וכן קיטון בשטחי האגודה עקב החלטות של הקיבוצים ליעד
את הקרקע לפעילויות שונות .השנה אנחנו נפרדים מקבוץ משמר השרון שבחר לצאת
מהאגודה ,אנו מאחלים למשמר השרון הצלחה בדרכם ,ולנו להמשיך להתקדם ולהביא
רווחים לאורך זמן לבעלים.
במבט לטווח הארוך אנחנו מחפשים את בני הקיבוץ שיראו בעבודה זו יעוד ואתגר ויצטרפו
לצוות הוותיק שנושא על שכמו את הפעילות.
לסיכום אני רוצה להודות מאד לחקלאים המסורים והמקצועיים שעושים את העבודה,
לקיבוצים שהפקידו בידנו את משאבי היסוד הקרקע והמים ,לשותפי רכזי המשקים
שביחד תוך חשיבה ואחריות משותפת מנהלים את האגודה למען בעליה ומשיאים לכל
שותף לאורך זמן יותר מאשר היה משיג באופן עצמאי מגדולי שדה עצמאיים.
אלון שפיצר
יו"ר גדולי שדה חפר )(2001
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פסק דין – בוררות דיסקין
מצ"ב עיקרי פסק הבוררות בין הקיבוץ לבין דורון ובתיה דיסקין.
הבוררות נמשכה משנת .1999
במהלך הבוררות פנו עו"ד של דיסקין לביטוח המותבים )הבוררים( לבית המשפט המחוזי
ולביטול פסק בוררות שניתן בשנת  2006לבית המשפט העליון .כל הפניות נדחו ע"י בתי
המשפט.
פסק הבוררות מדבר בעד עצמו.
אלון שפיצר

סעיף " – 3הגנתו של דורון מתבססת ,בתמצית ,על שתי טענות עיקריות:
א .הכל נוהגים כך ....כהסבר להתנהלותו.
ב .את הכסף שהוא אמור להעביר לקיבוץ ,יש לחשב במושגי נטו ,ולא ברוטו...
שהרי הכספים שנוכו משכרו "לא נשארו אצלי".
כמבואר להלן ,אין אנו מקבלים את טענת "הכל נוהגים כך ,ומוטב היה לה אלמלא
נטענה"
סעיף " – 7אין חולק כי בין בעלי הדין התקיימה בכל הזמנים הצריכים לעניין מערכת
יחסים חוזית במהותה ,שיסודה ,בתקנון הקיבוץ".
סעיף  " – 12נדון בשתי התביעות הנגדיות בצוותא חדא .נכון שכל אחד מבני הזוג דיסקין
הוא אישיות משפטית העומדת בפני עצמה ,אולם לאור חזקת השיתוף בנכסים ,ושאר
נימוקים האמורים להלן ,אנו רואים את הנתבעים בתביעותיהם הנגדיות כבני זוג העומדים
בבוררות זו בצוותא חדא".
סעיף " – 29לפנינו אפוא הודאת בעל דין ,אליה התלוותה לא רק עצם ההודאה העקרונית
בדבר חובת ההשבה של שיעורי כספים כאלה ואחרים ,אלא גם חישוב של שיעור הסכומים
שגם לדעת הנתבעים ,חייבים הם בהשבתם לקיבוץ".
סעיף " – 56טענת ההגנה העיקרית של דורון הינה כי "הכל נוהגים כך" משמע ,כיוון שהכל
נוהגים כך "אז גם לי מותר" ,כלומר לעבוד מחוץ לקיבוץ ולעשות לביתו הפרטי ,בעודו חי
בקיבוץ ,ונהנה משירותיו".
סעיף " – 57אנו קובעים שטענה זו לא עולה בקנה אחד עם עקרונות תום הלב הבסיסיים
ביותר המתבקשים ממערכת יחסים חוזית) ,וקל וחומר ,שעה שמדובר באנשים החולקים
את חייהם זה בצד זה( ,ובוודאי שלא עם דיני עשיית עושר ולא במשפט".
סעיף " – 62כמו כן אנו מקבלים את עדותיהם של אלון שפיצר ר' פרטיכל הישיבה מיום
) 10.11.03עמ'  (47ואת עדותה של חנה רשף )ר' פרטיכל הדיון  25.4.02עמ' ."(52
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סעיף " – 63המסקנה עולה מכל האמור לעיל כי הטענה לפיה "הכל נוהגים כך "דינה
להידחות ,והיא נדחית בזאת על ידינו ,באין בה משום הגנה לגיטימית לנתבעים ,ומוטב
היה אלמלא נטענה".
סעיף " – 76עיון בחוות הדעת של המומחה מעלה שעל הנתבעים להעביר לקיבוץ את סכומי
הברוטו שדורון השתכר בעבודתו מחוץ לקיבוץ ,ואשר אותם היה אמור להעביר לקיבוץ
במלואם ,ובמועד קבלתם על ידו ,בתוקף הוראות תקנון הקיבוץ".
סעיף  " – 96למעשה עומדת בפנינו תביעת הקיבוץ להשבת תשלומים הנובעים לטענתו
ממשכורות שדורון השתכר בעבודתו ,בזמנים שונים ,ובמקומות שונים ,ואנו מאמצים את
ממצאיו של המומחה מטעמנו ,בתורת הממצאים הקרובים ביותר לאמת ,בסך 1,025,556
 ₪משוערך ליום  ,22/5/2011מועד מתן פסק בוררים ,זה שדורון ישלם לקיבוץ .הקיבוץ
ישלם לבתיה סך  , ₪ 211,788.49כדמי עזיבה".
סעיף " – 97על הנתבעים להעביר אל הקיבוץ את הסכומים הנ"ל ,משוערכים ליום
 ,22/05/2011שאנו קובעים אותו כסכום הנכון ביותר שניתן היה לבררו לאור המסמכים
והנתונים ככל שניתן היה לבררם".
סעיף  " – 101בעודנו שוקדים על ניסוחו הסופי של פסק הבוררות דנן ,הונחה על שולחננו
בקשת הקיבוץ לצרף לפסק הבוררות דנן חיוב בדבר החזר הוצאות פסוקות בהתאם
לפסיקת בית המשפט העליון .עיננו בתגובת הנתבעים ועיננו גם בתשובת הקיבוץ תגובתו
של בכ' הנתבעים".
סעיף  " – 103אנו סבורים שאין לנו סמכות עניינית להתערב בהחלטתו של בית המשפט
העליון".
סעיף " – 105חזרנו ועיינו בכל מסכת פרשת גלגוליהם של התיקים בערכאות השונות
אליהם הגיעו ,נתנו דעתנו על גורם הזמן ,העמל ,והטורח שהושקעו בניהול התיקים,
ומצאנו לנכון וצודק לחייב את הנתבעים לשלם לקיבוץ סך  + 20,000מ.ע.מ .כהוצאות
נפסקות לחובתם על הצד הנמוך ,בצירוף ריבית והצמדה שיחושבו מתום  30יום מיום מתן
פקס דין זה ועד לתשלום בפועל".
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ועדת ביקורת מיידעת
ועדת ביקורת הטילה על מבקר הפנים לבדוק את התנהלות הקיבוץ בנושאים שלהלן:
חברים שמועסקים בענפי הקיבוץ
חוזה העסקה; מישכור ושמירת ערכו הריאלי; זכויות יסוד )חופשה ,מחלה ,פיצויי
פיטורים ,שכר הוגן(; ייצוג העובדים.
יזמויות פרטיות ועסקיות
כללים; רישיון עסק; ביטוח; עבודה ב"שחור"; מניעת סיכונים לקהילה; כפיפות מנהלית.
שימוש ברכב הקהילה
חישוב העלות למשתמש; שינויים במרכיב הדלק; זמינות רכבים; כמות המשתמשים; חיוב
על זמן אחזקת הרכב; עמידה בתקציב.
חברים המבקשים לשוחח עם מבקר הפנים מוזמנים לפנות אל שרה וייס לתיאום פגישה.
מעקב
ועדת ביקורת ממשיכה לנהל מעקב אחר יישום הפעולות המתקנות שהומלצו לביצוע על ידי
מבקר הפנים בדו"ח הביקורת שהכין על נושא הפנסיה.
יישום

נושא
1

השלמת  18.33%הפרשות פנסיוניות לעובדי הקהילה

בהכנה

2

השלמת פנסיית שאירים לעמיתי מגדל

בהכנה

3

תכנית לסגירת החוב האקטוארי לפנסיית הבסיס

לא בוצע

4

תכנית לסגירת החוב האקטוארי לפנסיית המטרה

לא בוצע

5

ניתוק קצבת זקנה מחישוב מס איזון לגמלאים

6

הטלת האחריות לפנסיה על הנהלת הקהילה

לא בוצע

7

דיווח לחברים על שינויים והחלטות בנושאים פנסיוניים

לא בוצע

8

שיקוף סכומי הפנסיה התקציבית בתקציב השנתי

לא בוצע

9

הכנה ואישור תקנון פנסיה

10

לבסס את תקנון הפנסיה על שלד התקנון של התק "צ

בוצע חלקית

11

מינוי ועדת פנסיה ורכז פנסיה כאיש קשר מול הציבור

בהכנה

12

הקצאת אמצעים לעבודת רכז הפנסיה

בהכנה

13

נוהל התראה לחבר לקראת יציאה לפנסיה

14

קביעת מורשי חתימה בנושאי פנסיה

לא בוצע

15

תוכנה ובסיס נתונים ממוחשב לניהול צרכי הפנסיה

לא בוצע

16

ניהול התשלומים והעתודות לפנסיה דרך קרן ייעודית

17

ניהול כל תשלומי הפנסיה דרך הקרן הייעודית

לא בוצע

18

עדכון חוברת השינוי בנושאי פנסיה

לא בוצע

לא הושלם

בוצע

מבוצע חלקית

בהכנה

נדב דרך – רכז ועדת ביקורת

גבעתון – עלון קיבוץ גבעת חיים מאוחד  16 g i v a t o n @ g h m . o r g . i lביוני  2011עמוד 8

הודעות

לידיעת הציבור
ביטוח חו"ל
כל המבקש לעשות ביטוח חו"ל מתבקש
להגיע אלי למזכירות עם כרטיס אשראי
ולעשות את הפוליסה מולי.
בברכה
עברי טסקר

ביטוח משלים לבנים
כל חבר שחויב בתקציב בגין ביטוח
משלים יזוכה בתקציב בחודש הבא.
ביטוח משלים לבנים הוא על -פי מילוי
טופס המיועד לכך וחתימה וידיעת
ההורים.
עברי טסקר
אחראי ביטוח

מידע ממרפאת השיניים
במאי עזבה אותנו רותי רופאת השיניים של הילדים.
חיפשנו רופא מחליף ומצאנו רופא שיניים לילדים עם המלצות מאוד
טובות .שמו טל והוא גר עם משפחתו בקדימה .טל עובד כרופא שיניים
כבר  9שנים ומתמחה זו השנה השלישית באוניברסיטת ת"א בטיפול
שיניים בילדים ומתבגרים .הוא התחיל לעבוד אצלנו כבר ביוני.
נמשיך לקבל את הילדים ובני הנוער בימי שני ,משעות הצהרים עד הערב.
הנכם מוזמנים.
במהלך אוגוסט יצאו הרופאים לחופשת קיץ ולכן נעבוד בהתאם.
רק בריאות ולהתראות
צוות מרפאת השניים
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מועצה אזורית עמק חפר ותושביה  -למען הסביבה







בתאריך  10.10.10התחלנו להפריד אשפה אורגנית ,בנוסף לאשפה היבשה למחזור .ההפרדה
החלה כפילוט ביישובים המעפיל ,אמץ וגן יאשיה .יישובים אלו מפנים בכל שבוע כ 2.5-טון
אשפה אורגנית למטב"ח בעמק חפר ,שם מייצרים חשמל "ירוק" מאשפה זו ומפרש הרפתות.
מתאריך  1.1.11נוספו  18יישובים למיזם הפרדת האשפה :יישובים אלו מפנים בכל שבוע
מעל  15טון אשפה אורגנית לאתר קומפוסטציה .מחודש מאי  2011כמחצית מבתי האב
במועצה מפרידים את האשפה הביתית למחזור.
סיום המיזם הגדול והמורכב של הפרדת אשפה במקור ,כדרך חיים חדשה בעמק חפר ,בכל
יישובי עמק חפר צפוי עוד בשנת .2011
צמצום צריכה ,שימוש חוזר באשפה והפרדת אשפה למחזור הינם צו השעה .מידע חשוב,
מעניין ומעשיר ניתן לקבל בהרצאות ,סיורים וקורסים אשר המועצה עורכת לתושבים )מידע
עדכני – באתר המועצה ,עיתון עלי חפר ,מזכירויות היישובים ,ראשי היישובים ופעילי איכות
סביבה מובילים בכל יישוב(.
נתוני "המהפך בפח" – עלייה במשקל האשפה למחזור שתושבי  21היישובים במיזם ההפרדה
מבצעים .השינוי המהותי בולט מחודש ינואר ,בזכות הצטרפות  18יישובים בנוסף ל 3-יישובי
הפילוט הראשונים .מחודש ינואר  2011ניתן לראות עצירה במגמת העלייה בכמות הפסולת
להטמנה ותחילת ירידה בכמות האשפה להטמנה.
להלן תצוגת הנתונים:
פסולת יבשה למיחזור )ק"ג(
120,000

105,870

100,000

77,680
80,000

62,715
60,000

33,070

40,000

20,000

2,940

5,330

4,160

0

אוקטובר 10

נובמבר 10

דצמבר 10

ינואר 11

פברואר 11

מרץ 11

אפריל 11

כמות פסולת להטמנה )טון(
1,600

1,544

1,550

1,481

1,500

1,457
1,450

1,400

1,350

1,323
1,300

1,250

1,200

ינואר

פברואר

מרץ
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אפריל

 בסקר פחים אשר נערך בסוף חודש מאי בקיבוצים גבעת חיים איחוד ומאוחד ,נמצאו
הנתונים הבאים :כ 50 %-מתכולת הפח הירוק עדיין מלאה באשפה אורגנית ,שמקומה בפח
החום .כ 35 %-מתכולת הפח הירוק מלאה באשפה יבשה שניתנת למחזור ,שמקומה במרכז
המחזור )נייר ,קרטון ,פלסטיק ועוד( .כ 15 % -מתכולת הפח הירוק  -אשפה שאינה ניתנת
למחזור ומיועדת להטמנה.
 סקר זה מצביע על כך שיש עוד מקום רב למאמץ והקפדה על ההפרדה .מסקר זה ברור
שכאשר תושבי הקיבוץ יקפידו על הפרדה נכונה ,הפח הירוק לא יגלוש ,וכמובן הקיבוץ יתרום
את חלקו למאמץ הסביבתי בעמק חפר ובכל המדינה.
 יחד עם זה חשוב להדגיש שתושבים רבים משתפים פעולה וזה ניכר במרכז המחזור שמתמלא
באשפה יבשה למחזור ,ובפחים החומים בהם האשפה האורגנית ממש נקייה מכל חומר זר.
האשפה האורגנית של עמק חפר ידועה כנקייה ומשובחת ביותר בכל הארץ!

הקומפוסט
ערימת
הקומפוסט
ערימת

מאמץ קטן שלנו – תרומה גדולה לדורות הבאים
בברכת עמק חפר  -עמק ירוק
ענת בן דרור כהנא רכזת איכות סביבה וקהילה

כמו כן הגיעו קומפוסטרים.
המעוניינים לרכוש יעשו זאת ישירות לענת בן דרור בכתובת Anatbd44@gmail.com

חברים שלא קבלו דליים קטנים יוכלו לקבלם מבתיה אתר
תודה רבה
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פרישה זה כיף
בגיל  ,77לאחר  27שנים בבית המזכירות גיורא
וינר מפנה מקום לצעירים ממנו ופורש לביתו
ולמשפחתו.
האומנם סיימת את תפקידיך ויצאת לפנסיה?
אני נמצא בשלבי פרישה .בימים אלה אני מעביר למחליף שלי עברי טסקר את האחריות
לביטוח ,לענת פיזל כבר העברתי את הטיפול בנושא הביטוח הלאומי ובנושא רישום
האוכלוסייה ,לענת וולף את נושא רישיונות הרכב ולטל שחם זכאויות למעונות יום מטעם
משרד התמ"ת.
איך נכנסת לביטוח?
בשנת  84הפסקתי לעבוד במוסך .רכז המשק ,גיורא מגל שאל אם אני מוכן להחליף את מאיר
וניג שסיים עבודתו כאחראי לביטוח הלאומי .הסכמתי .בצבא הייתי כף -למד )כושר לקוי(
ועשו אותי פקיד .הייתי אחראי על  3500תיקים של חיילי מילואים בגוש בית שאן ותחת
פיקודי עבדו חמש פקידות .בשחרור הציעו לי לחתום קבע ולהתקדם בשלישות ,אבל אמרתי
שאצלנו בקיבוץ גומרים את השירות וחוזרים הביתה .מי יודע ,אולי זאת היתה טעות ,הייתי
יכול לטפס גבוה.
הניסיון בעבודת המשרד עזר לי מאוד .נעשיתי בן אדם מסודר ,לא סובל בלגן ,לא יכול לראות
על השולחן ניירות לא מסודרים ,כל דבר חייב להיות במקומו.
מאיר עשה הכל בצורה ידנית .הוא רשם מאות שמות ומספרי תעודת זהות .אמרתי ,במוסך
עבדתי בידיים ,פה אני עובד בראש .הצעתי לאהוד טל ,שהיה אחראי על תוכניות מחשב לבנות
יחד איתי תוכנה – לפני כן לא ראיתי מחשב ,ולא מקלדת .שיתפנו גם את שמעון הישראלי
מהאיחוד ,ובנינו תוכנה לתנועת היישוב ,ממש רישום אוכלוסיה ממוחשב .אחר-כך מכרנו את
התוכנה לשלושים קיבוצים ואני הדרכתי אותם .התוכנה הזאת החזיקה הרבה שנים ,אחריה
החלפנו שתי תוכנות ,ולתוכנה האחרונה של המזכירות כבר לא עשיתי מאמץ גדול להיכנס.
כך התחלתי לעבוד במזכירות ,כל פעם נוסף עוד נושא – אמרו לי ,הנה אורית משי יוצאת,
צריך לטפל בביטוח ,אתה מוכן? אמרתי כן – קיבלתי עבודה מארבעה אנשים .אף אחד לא
הדריך אותי ,כל ההכשרה שלי היתה קורס שלושה שבועות בביטוח.
באיזה סוגי ביטוח מדובר?
כמעט כל סוגי הביטוח :ביטוח רכוש המשק ,ביטוח צד שלישי ,ביטוח כל הסיכונים לגבי
פריטים אישיים ,ביטוח חו"ל ,ביטוח חבות מעבידים וביטוח דירקטורים .יש גם ביטוחים
לענפים ,ביטוחים מיוחדים לרפת ,להודייה .צריך לדעת שבמקרים של תביעות נגד הקיבוץ,
הראשונים שייפגעו הם רכז המשק או רכזי הענפים.
בעבר חשבתי שצריך לבטח רק דברים הכרחיים ,ואז בא אלון ואמר שצריך לבטח כל תחום,
לא לקחת סיכונים .זה משתלם ,למשל בשריפה של לימת ,קיבלנו את מלוא הסכום .הקודמים
לו בתפקיד אמרו לי ,תכין את הביטוח ,אנחנו נחתום .אלון קורא כל דבר ,מעיר הערות ,מתקן
ורק אז חותם .הוא אדם יסודי ,אני מאוד מעריך את זה וכיום אנחנו מקפידים הרבה יותר על
הביטוח .לחבר אני אומר ,אל תיקח סיכונים ,למשל ביטוח לחו"ל לפעמים משתלם עשרת
מונים .אם תצטרך להיכנס שם לבית חולים ,ויטיסו אותך לארץ ,והכל ב 200 -אלף דולר ,תבין
את חשיבות העניין.
קרו דברים?
בוודאי .היה מקרה ,לא אפרט ,שאחד הצעירים נסע לדרום אמריקה ונפגע שם בתוך נהר .היה
צריך להטיס אותו לעיירה הקרובה ומשם לארץ .חברת הביטוח שילמה הכל ,כולל נסיעה של
החבר שלו שליווה אותו לארץ וגם חזר לשם להמשך הטיול.
אתה גם דואג להזעיק את חברת הביטוח בעת הצורך?
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בוודאי ,למרות שיש הוראות ברורות להתקשר מייד לחברת הביטוח – וגם אליי ,בכל שעה של
היום.
אנחנו עובדים עם חברת ביטוח של הקיבוצים ,שמשלמת מעל ומעבר ,מתוך רצון טוב .זו אינה
חברה למטרות רווח ,עד לאחרונה חילקה כל שנה רווחים לקיבוצים ,עכשיו היא נקנתה על-
ידי חברת פניקס בגלל דרישות החוק.
איך נכנסת לרישום אוכלוסין?
התחלתי לעשות סדר ,לרשום פרטים על כל חבר .שאלו אותי מאיפה אתה יודע ,אמרתי
מהרחוב .אם נניח הייתי פוגש בחור צעיר שגמר בית ספר או צבא ,הייתי אומר שלום ומה
נשמע – הייתי רושם לי בצד את הפרטים ואחר כך מכניס למחשב :צבא ,שנה שלישית ,נולד
ילד – תנועת היישוב .למדתי להתייחס לאנשים בחיבה ורצון וליצור יחסים .זה הוכיח את
עצמו ,אולי אפילו הפך אותי לאדם אחר ...לפני כן נראיתי מאיים ,למרות שלא יכולתי להזיק
לזבוב ...היום אף אחד לא מפחד ממני ,אני מקווה.
יש לך סמכויות ממשרד הפנים?
כן .במשרד הפנים החליטו להקים ביישובים גדולים תחנות רישום ולהעניק סמכויות לאדם
אחד בכל מקום .הזמינו אותי להשתלמות ,ישבתי בסניף נתניה עם פקידות הקבלה – ולמדתי.
הכרתי אישית את כל העובדות ,אחת מהן היום מנהלת הסניף .כל יום חמישי ,אחרי קבלת
הקהל ישבתי איתם וסידרתי את העניינים של חברים מהקיבוץ .זה היה יעיל מאוד .הצמידו
אותי לפקידה אחת ,ואיתה סידרתי את העניינים .גם היום אני מרים לה טלפון והיא ממלאה
את בקשותיי – ועדיין ,כשדרושה חתימה ,אדם צריך להגיע בעצמו לסניף...
במקרים דחופים אני ממליץ לחברים לפנות לסניף חדרה .לסדר דרכון לוקח שם שלושה ימים
בלבד ,אבל לי אין קשר איתם ,בעוד שלנתניה אני יכול להרים טלפון באמצע הלילה בעניין
דחוף .היו מקרים שפתחו את הסניף בשבילי ,כי מישהו היה צריך לנסוע דחוף לחו"ל.
היום אפשר לחדש דרכון ודברים אחרים באינטרנט ,זה גם יותר זול.
אני מתכוון להמשיך לסייע לחברים בנושאי משרד הפנים ,מהבית ,כשירות בלי תשלום .אפשר
לפנות אליי עם כל בעיה ואשמח לעזור ,כשהפנייה תיעשה בשעה סבירה.
במבט לאחור ,איך אתה מסכם את שנות עבודתך בקיבוץ?
תרשי לי לסקור בקצרה את חיי :אני הילד הראשון שנולד פה ,בנקודת הקבע של הקיבוץ.
אמא שלי יצאה בכרכרה לחדרה ומשם ברכבת לעפולה .לאחר הלידה היא עשתה את אותה
הדרך חזרה ,קודם ברכבת ואחר -כך בכרכרה .אגב ,לפני שנה ,הייתי זקוק לתעודת הלידה
המקורית שלי .פניתי לבית החולים העמק ,לארכיון ,ומצאו את התעודה המבוקשת.
כשהייתי בן חמש ,אבא שלי התגייס לצבא הבריטי ונפל בשבי הגרמנים .ארבע שנים חיכיתי
לו .הוא חזר עם שערות לבנות ...בכיתה גימל הייתי בתל אביב ,כי אמא שלי למדה גננת
בסמינר הקיבוצים .למדתי בבית חינוך לילדי העובדים ,יום אחד נגמר לי הכרטיס לאוטובוס,
ולא ידעתי להגיע הביתה .הייתי בן שמונה ,עצמאי ,לא פחדתי .רצתי אחרי האוטובוס ,כל
פעם תחנה או שתיים ,עד שהגעתי הביתה...
כל השנים חיכיתי לאבא .מכתבים לא תמיד הגיעו ,היו חודשים שלא ידענו כלום .התרגלתי
למצב ,הייתי ילד עצמאי ,לא סיפרתי מה אני מרגיש אבל לא היה לי קל.
אני זוכר את היום שאבא חזר ,הוא הצליח להקדים את בואו בחודש אחד ולהגיע ליום
ההולדת שלי .לילה לפני כן נסענו לתל אביב ,ובבוקר נסענו לתחנת הרכבת ברחובות ,לפגוש
את הרכבת שהגיעה ממצרים .בחזרה לקיבוץ ,החברים יצאו לקראתנו לכביש הראשי ,היתה
קבלת פנים גדולה ונרגשת.
אבא דיבר הרבה על השבי ,כל השנים שמעתי סיפורים .חודשים רבים הם חטבו עצים ביערות
או עבדו במכרות פחם .לקראת הסוף הם הלכו ברגל את כל גרמניה ,אלף קילומטר ,בלי אוכל
ובלי קורת גג .היום כשאני שומע על שבויים אני מתרגש פחות מאחרים.
הייתי ילד בכיתה הראשונה של הקיבוץ ,הכיתה המובילה .עברנו הכל :החיפושים של
הבריטים ,המאורעות – השכיבו אותנו על הרצפה כשירו ליד בית המזכירות – מלחמת העולם
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וכמובן מחנה הפלמ"ח .היינו מעורבים ,ישבנו ועקבנו אחריהם בשיעורי נשק וקפ"פ ,הם היו
בני שבע-עשרה שמונה -עשרה ואנחנו בני ארבע-עשרה .הכרנו את כולם והיינו חברים שלהם.
לפני הצבא דחו לי את השירות בשנה .הלכתי לשנה שלישית בחטיבת חברות הנוער של
הקיבוצים ,נסעתי מקיבוץ לקיבוץ ,סידרתי את הגיוסים לקיבוצים הצעירים.
אחרי הצבא חזרתי הביתה ,לשדה ,לפלחה ,לחרישים ולזריעה .זה היה מובן מאליו .מגיל
צעיר עבדנו בכל עבודה .התחלתי באינסטלציית בית ,היינו סוחבים על הגב צינורות שני צול
למרחקים .יום אחד בא אלי יוסף שנפר ושאל :אתה רוצה לעבוד בשדה בטרקטור ,אמרתי
בטח ,כל אחד רצה – לעבודה עם בעלי חיים אף פעם לא נמשכתי ,אם כי כמו כולם עבדתי
ברפת ,בברווזיה ,בלול .הוצאתי למרעה ברווזים או תרנגולי הודו ,הייתי נשכב קצת לנמנם
פתאום הייתי מוצא אותם חצי קילומטר ממני.
אחרי שנה בפלחה הציעו לי להיכנס למוסך .למדתי שלושה חודשים בקורס ברופין ,ונשארתי
שנים רבות .עבדתי עם שמעון יוגב – המכונאי הוותיק ,עמית ממלוק ,אורי מור ,ויותר מאוחר
צביקי שמש ושימי חיים .היה טוב לעבוד עם שמעון ,עד שהוציאו אותו מהעבודה ...אמרתי אז
לעצמי ,גם יומך יבוא – וכך היה .לאחר שנים הוציאו גם אותי מהמוסך ...בעצם ,הציקו לי
בעיות גב ,כבר לא יכולתי לעבוד פיזית ,והצעתי שאני אשב במשרד של המוסך ,אבל מישהו
דאג שיעיפו אותי ...על כך אני אומר :בקיבוץ לא מפרגנים ,לא זוכרים חסד לאנשים.
באחת התקופות במוסך ביקשו שאכנס לגזברות המשק .אמרתי או-קיי אבל רק אם יצביעו
בעדי באסיפת הקיבוץ .הצביעו .ארבע שנים הייתי גזבר .עברתי קורס גזברים ברופין – לפני כן
לא ידעתי דבר על ניהול פיננסי – והצלחתי בתפקיד ,אולי בגלל שהייתי מסודר ומדויק.
למה לא המשכת בניהול?
הייתי גזבר ,לא מנהל .כגזבר הייתי גם חבר מזכירות ,רכז המשק היה גיורא מגל ,ורכז כלכלי
אריה פטקי.
שנים אחר -כך קראו לי שוב לגזברות ,ולאחר חצי שנה הכנסתי לתפקיד את עמוס גורן.
לאחר מכן נפרדתי מטליה ,יצאתי לים ועבדתי על אוניה – עד אז לא יצאתי מהארץ.
 12שנים ,משנת  61עד  72הפלגתי באוניה ,לא ברצף – באמצע חזרתי למוסך – ונהניתי מאוד.
התחלתי במכונה ,כנַגב – הפועל שמנגב את המנוע ...עליתי דרגות ,עברתי גם קורס ובסוף
הפלגתי כמכונאי ראשון .נסעו איתנו באוניה להפלגות קצרות חברי קיבוצים ,נסע גם הצייר
אורי ליפשיץ שנפטר לא מכבר .דיברנו הרבה ,הוא ידע לצייר אבל לא התרשמתי ממנו כאדם.
באחת ההפלגות הכרתי את דורית .מאז לא נפרדנו.
מה אתה מרגיש עם שנות העבודה שלך בקיבוץ – האם מיצית את עצמך?
חשבתי על זה הרבה .כשהייתי צעיר היו לי חלומות :לנסוע לאמריקה ,להפליג בנהרות –
מבחינה זו לא הגשמתי את עצמי ,אבל בעבודה בקיבוץ אני חושב שמיציתי את עצמי .במוסך
עבדתי כמובן מאליו ,ואחר-כך במזכירות שמחתי לקראת כל יום חדש .אהבתי את העבודה,
התמחיתי בה ,נתתי יחס לאנשים וקיבלתי יחס חזרה .זה חשוב לי מאוד.
בגלל בעיות גב ,עברתי גם טיפול בשיטת אלכסנדר .זה הפך לי את השקפת העולם ,למדתי מה
חשוב ומה לא .למשל ,למדתי שאם איחרת לפגישה ברבע שעה ,או קבעת עם מישהו והוא איחר
ברבע שעה ,לא קרה שום דבר ,העולם לא התהפך ,שב בשקט וחכה .אני עצמי משתדל להגיע
בזמן ולא לתת לאנשים לחכות ,ואם הם לא יגיעו בזמן לא ארגיש שגוזלים משהו ממני.
חברים בגיל שלך בקיבוץ פורשים מעבודה ,הולכים הביתה – מה אתה מרגיש עם זה?
תראי ,אבא שלי המשיך לעבוד בפרדס עד גיל  .83הוא כבר היה אחרי שני אירועי מוח ,נזקק
לקלנועית כי לא היה מסוגל ללכת ועדיין הוא ניהל את חלקת הלימונים הכי טובה בקיבוץ.
הוא היה גאה על כך ,זה נתן לו הרבה.
לפני שנה כשבאו ואמרו לי שהגיע הזמן שלי ,היה לי קשה לקבל את זה ,אבל התרגלתי
לרעיון ...אחרי הכל ,אני כבר עשר שנים אחרי גיל היציאה לפנסיה .העברתי את הטיפול
בביטוח הלאומי וברישום האוכלוסיה לענת .היא קלטה את זה בשלושה ימים ,בצורה
מדהימה .אלון ביקש שאמשיך בביטוח עוד זמן מה ,עד שהוא יסיים את התפקיד .תחילה
אמרתי בסדר ,אבל אחרי חודש ראיתי שאני רוצה לצאת...
במבט לאחור ,אתה שמח שהיית חבר קיבוץ?
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כן ,לא יכול לחשוב על עצמי במקום אחר ,אבל הייתי רוצה להגשים יותר דברים .עשיתי מה
שכולם עושים ,לא הייתי יוצא דופן.
הקיבוץ אף פעם לא היה בשבילי אידיאל ,ובכל זאת תמיד הייתי נאמן לקיבוץ .הלכתי בדרך
הישר ,ללא סטיות ,ועם זה אני שלם .מסיבה זו ,כשעברנו עכשיו את השינוי הייתי מבסוט,
על -אף שגם השינוי לא בער לי בעצמות .אני נוטה היום להשלים עם היש.
הדבר היחידי שמפריע לי ,שלא יודעים להגיד תודה בזמן .אנשים סיימו משהו – אז מעיפים
אותם ,שוכחים .זה לא נעים.
בשנים האחרונות חשתי שאנשים מכירים לי תודה .אמרו לי ,מה נעשה אם תלך ,מי יטפל בנו?
אמרתי :יהיה בסדר ,מישהו אחר יטפל בכם .יש אנשים שהלכו הביתה עם תחושת מרירות
גבוהה.
מה תעשה בבית?
קודם כל אשמע מוזיקה .אני מחכה לרגע שאוכל להאזין למוזיקה קלאסית ,גדלתי עליה.
יש לנו בקיבוץ שני נכדים ,זו תעסוקה מלאה; כל יום לקחת את שני מהגן כי האמא עובדת
והתינוק שבבית בדיוק בשעה הזו ישן.
נוסף לכך ,התחלנו לבלות; דורית ואני יוצאים ביום שישי בבוקר לארוחת בוקר בחוץ ,רואים
אנשים ,יושבים ומדברים – זה הכיף.
התרגלתי כבר לרעיון שאפשר ליהנות בלי עבודה .טוב לי בבית.
שמעה ורשמה דינה רמג'
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דברים שכתבה פלורנס ברודסקי
לרגל פתיחת הגן על שם אלברט
ELBERT'S MEMORIAL GARDEN
PEOPLE DID NOT BELIEVE I WOULD COME. BUT FOR ME THERE WAS NO DOUBT.
GIVAT HAIM WAS FOR ME AS MUCH AS FOR ELBERT,A HOME AWAY FROM HOME.
HOWEVER , THE TRIBUTE TO ELBERT IN THE MEMORIAL GARDEN WAS FOR ME AND
OUR FAMILY, A LOVELY GESTURE WHICH ELBERT COULD NEVER HAVE IMAGINED.
I WANT TO ESPECIALLY THANK THOSE WHOSE EFFORTS BROUGHT THIS ABOUT.
ELBERT'S HEART REALLY WAS HERE AND THE REWARD FOR HIM WAS THE FEELING
OF CONNECTION TO GIVAT HAIM AND HIS FRIENDS WHO WELCOMED HIM YEAR
AFTER YEAR.
THOUGH INITIALLY ELBERT MAY HAVE HAD A ROMANTIC VERSION OF KIBBUTZ
LIFE, HE DEVELOPED MORE INSIGHT INTO ITS INEVITABLE TRANSFORMATION AND
ALWAYS RESPECTED THE STRUGGLE.
IN THE END I HOPE I TOO WILL CONTINUE TO BE A PART OFGIVAT HAIM AND
GET TO SEE ELBERT' GARDEN GROW.
WITH LOVE AND APPRECIATION,
FLORENCE

הגן לזכרו של אלברט
. אבל לי לא היה ספק בכך,אנשים לא האמינו שאגיע
.גבעת חיים היתה בשבילי כמו בשביל אלברט – בית הרחק מהבית
 שאלברט לא יכול היה,הקמת גן לזכרו של אלברט היא עבורי ועבור משפחתנו מחווה נפלאה
.להעלות בדמיונו
.אני רוצה להודות במיוחד לאלה שעמלו וטרחו למען שהרעיון יקום ויתממש
,לבו של אלברט אכן היה כאן והגמול עבורו היתה תחושת הקשר עם גבעת חיים ועם ידידיו
.שקיבלו פניו שנה אחר שנה
 אבל בהמשך הוא פיתח,אומנם בתחילה ייתכן שהיתה לאלברט גרסה רומנטית של חיי קיבוץ
. ותמיד כיבד את ההתמודדות,אבחנה בתהליכים הבלתי נמנעים העוברים על הקיבוץ
 תקוותי שגם אני אמשיך להיות חלק מגבעת חיים ואזכה לראות את הגן של אלברט,לסיום
.צומח
באהבה והערכה
פלורנס
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תרבות
את חג שבועות חגגנו בטקס שמח בשדה ,עם שירים ,ריקודים ,ביכורים ,ותהלוכת
טרקטורים כמיטב המסורת ,וקינחנו בקרטיב והופעה נפלאה ותוססת של להקת גאיה.
ברצוננו להודות לכל אלה שנטלו חלק בהפקת האירוע.
לצוות המארגן :שירי קאופמן ,יובל ליסר ואבי אביטל ,על הפקה מורכבת ותפירת
האירוע לפרטי פרטים ,בהנאה וחיוך – אין כמוכם! לצאלה אביטן – תודה מכל הלב על
העזרה!
לשגית לוסטיג הנהדרת – על כתיבת המסכת הנעימה והקולחת.
למנחים יענקלה לוסטיג ואלומה גורן – הנחיה עם אופי ,חן ,וכריזמה מתפרצת היישר
מאולם הכדורסל!
לילדי המרכזון הצעיר ,לילדים העולים לכתה א' והוריהם ,ולאמהות המפזזות – תודה
שהנעמתם את זמננו בריקודים חגיגיים ומרגשים! ולכוריאוגרפיות המוכשרות – אדוה
רג'ואן ,רוני חרוזי ושירלי רז – תודה על היצירתיות וההשקעה!
ללירן גורן על השירים והנגינה ,ולעמית דקר על הליווי – הייתם נפלאים!
תודה נוספת למיכל דהן על קישוט הבמה בפרחי האביב ,ולמרים לירן על המודעה
החגיגית.
תודה לכל העוזרים בלוגיסטיקה המורכבת :לאברהם פליישון ,גיל שבת וארנון וולף,
ולכל נהגי הטרקטורים ורכבי העבודה – על השיירה המרשימה והמפוארת היישר מן
השדות ,המטעים ,הלולים והרפתות!
תודה מיוחדת לזיו גלר ,על האירוח הספונטני...
מקווים שנהניתם והתבשמתם מביכורי קיבוצנו – בציפייה להמון חגים שמחים
שכאלה ,ושיתוף פעולה קהילתי פורה ומפרה!

הודעה
לוח המודעות שבכניסה המזרחית לחדר האוכל מיועד לעדכון של ארועי תרבות בלבד.
אנו מבקשות לא לתלות שם מודעות פרסומת או כל סוג של מודעות שאינו קשור
באופן ישיר לפעילויות התרבות בקיבוץ .כל מודעה שאינה מתאימה – תוסר.
קיץ שמח לכולם!

ענבר וחגית – רכזות תרבות
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מזל טוב
לנילי וגיל שבת
להולדת הבן רֹתם
אח ליובל ונֹגה
ברכות לסבתא ששי ולסבא מרדכי
ולכל המשפחה

אליפות גבעת חיים בפינג-פונג 2011
ביום שישי  7ביולי
האליפות בחסות פריגת ,לימת – וענף ההודייה
הזוכים יזכו בגביעים ובין כל השחקנים יוגרלו פרסים יקרי ערך:
טלוויזיה ,מחשב נייד ,שולחן פינג-פונג ועוד!...
רוצו להירשם על לוח המודעות או בבריכה – פרסים מובטחים
לכל הנרשמים )קרטיב…(
לבירורים אפשר לפנות לאורי כהנא
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