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ידיעון קיבוץ געתון

תכוף יותר ומעמיק יותר, ביחד עם רב דורי, בתקווה שיהפוך להיות וותיקי געתון. רגע אחד של חיבור נפתחה במפגש מקסים של נעורי ינואר 2023, שנה אזרחית חדשה, 
געתון, וערב מרקים בפאב שחימם פתיחת עונת המנויים בתיאטרון 
לנו את הלב ואת הקיבה. דברים 

טובים קורים בגעתון.

תמונת השבוע
תרבות של אירועים



קט  לרגע  הגיחו  ואיתו  הגיע  ינואר 
שאנחנו  לנו  מזכירים  והקור,  הגשם 
מבלי  אך  החורף.  באמצע  בעצם 
שהספקנו להתקרר, חזר אלינו האביב 
שפורץ מכל הכיוונים. ואני עדיין מחכה 

שהגשם עוד יחזור.
מטבע תפקידו של יו"ר הקיבוץ, אני עוסק בעיקר 
בעניינים הקשורים בטווח הבינוני והארוך, על כן רמת 
האינטנסיביות של התפקיד וכמות הדיווחים בהתאם. 
של  הפרוטוקולים  בהפצת  היה  שלי  המרכזי  הדיווח 
לאחר  ושאלות  תגובות  לקבל  שמחתי  ההנהלה. 
את  להפיץ  להמשיך  מאמץ  אעשה  ואני  הפרסום, 

הפרוטוקולים אחת לחודש חודשיים.
דחינו קצת את מועד הצגת  אילוצים שונים  בשל 
תקציבי 2023. בינתיים, הנהלת געתון עסקים אישרה 
בסוף  להציג  מקווה  אני  השנתיות.  התוכניות  את 
להציג  רוצים  אנחנו  הקהילה.  תוכנית  את  השבוע 
אחת.  קיבוץ  בשיחת  התוכניות  שתי  את  ולאשר 
השנה,  רבים  שינויים  עבר  הקהילה  שתקציב  מכיוון 
סמדר  יציגו  שבו  בזום  מפגש  לקיים  מתכננים  אנו 
המפגש  הראשונה.  בפעם  התקציב  את  ושלומית 
יאפשר שיחה פתוחה ומטרתו העיקרית היא לאפשר 
לכל אחת ואחד לשאול ולהבין את התקציב לעומק. 
בימים  נודיע  השיחות  של  המדוייקים  המועדים  על 

הקרובים.
בשיחת הקיבוץ )שתהיה שיחת הקיבוץ הראשונה 
שלי בקדנציה זו( נציג את תקציב העסקים והקהילה, 
חדשים  ציבור  נציגי  ונאשר  הבריאות  בביטוח  נעסוק 

לוועדת תכנון.
פרויקט הבנייה הבא התחיל את  צוות התכנון של 
וגוני  סגל  רותם  מובילים  הפיזי  הצוות  את  עבודתו. 
חרש מכברי, שהוא מנהל הפרויקט הפיזי. פרויקט זה 
את שרותיו  כך שכרנו  לצורך  מרוכזת.  בבנייה  יבנה 
את  שיוביל  יגור,  מקיבוץ  ילין,  הרן  האדריכל  של 
תכנון הבתים. ביחד איתו בצוות המתכננים נמצאים 
מתכנן  כבישים,  מתכננת  הנוף,  כמתכנן  רודין  הדר 
ביוב ומים ומתכנן חשמל ותקשורת. אנו מאד רוצים 
כפי  השיכון,  ממשרד  למענקים  יזכה  שהפרויקט 
הדברים  את  לקדם  כדי  הקודמות.  השכונות  שזכו 
ועם  השיכון  נציג משרד  עם  הצוות  נפגש  הזו  בדרך 
כל  חיבור  הייתה  המפגש  מטרת  המועצה.  מהנדס 
הגורמים העוסקים בתכנון הפיזי של הקליטה בגעתון, 
וכלפי  פנים  כלפי  מלא  בתאום  תהיה  שהעבודה  כך 

הרשויות החיצוניות.
ובנים  בנות  של  משפחות  עשר  נרשמו  היום  עד 
במאי-יוני  נקלטים  כנס  לקיים  בכוונתנו  לפרויקט. 
או  מי שמתלבט,  ההורים של  את  מזמין  אני  השנה. 
לא התחיל לחשוב, להזמין את הבנות והבנים שלהם 

ליצור קשר עם אביטל ולהצטרף לתהליך הקליטה.
שתהיה שבת שקטה וגשומה. 

שלום לכולם
לישורת  הגיע   2023 תקציב 
שההנהלה  לאחר  האחרונה, 
בימים  השבוע.  אותו  אישרה 
הקרובים אפרסם לציבור מצגת 
נקיים  הבא  ובשבוע  מפורטת 
המעוניינים  לכל  זום  פגישת 
שבוע  הדברים.  את  לעומק  יותר  ולהבין  לשאול 
הצבעה  ולאחריה  קיבוץ  שיחת  תהיה  מכן  לאחר 

בקלפי. על המועדים המדויקים תבוא הודעה.
תקציב ראשון למנהל/ת קהילה חדשים הוא תמיד 
מאתגר ואני רוצה לשתף אתכם בתהליך שנעשה 

עד שהגענו עד הלום.
בניית התקציב התחלתי לפני למעלה  את תהליך 
מחצי שנה, כאשר הרגשתי שיש צורך לבחון לעומק 
את כל ענפי הקהילה על מנת להבין את הצרכים 

הנוכחיים של כל ענף וענף.
הקורה  לעובי  להיכנס  שהתחלתי  לאחר  מעט 
כל  של  רצינית  בחינה  לבצע  מנת  על  כי  הבנתי, 
אחד מהענפים עד רמת התמחיר הבודד יש צורך 
שמראש  עבודה,  שעות  ובהרבה  מקצוע  באיש 
ידעתי שלא יהיו לי, לכן צרפתי למשימה את משה 
בן דוד – יועץ עסקי מנוסה מאד המלווה קיבוצים 

רבים בעבר ובהווה.
את העבודה המשותפת עם משה התחלתי בסידור 
מחדש של המערכת התקציבית לפי מגזרים: ניהול 
קהילה, אחזקת הישוב, עזרה הדדית ומרכזי הרווח. 
את  בחן  משה  חודשים,  כחמישה  שערך  בתהליך 
המערכת התקציבית של כל ענף ובנה עם מנהל/ת 
היה  התהליך   .2023 לשנת  התכניות  את  הענף 
ודרש עבודה מאד מאומצת  מאתגר לכל הצדדים 
ולהצליח  קצר  זמן  בפרק  אותו  לסיים  מנת  על 

להעמיד תקציב בתחילת השנה האזרחית.
את  עיבדנו  ושלומית  אני  האחרונים  בשבועות 
קהילה  לתקציב  אותם  וערכנו  משה  של  הנתונים 
הנותן מענה לצרכי הענפים ושמירה על רמת חיים 
תקציבית  מבחינה  אחראית  אך  מחד,  איכותית 

מאידך. 
להפריד  החלטנו  ל-2023  ההשקעות  תכנית  את 
עוד  שנסיים  ולאחר  השוטף  הקהילה  מתקציב 
כמה בדיקות אחרונות, נביא את התכנית לאישור 
ונאשרה  לציבור  אותה  נציג  מכן  ולאחר  ההנהלה 

באסיפה.
במצגת  לעיין  והחברות  החברים  לכל  ממליצה 
שהכנו ולהעביר אלי כל שאלה. את השאלות ארכז 

ואענה עליהן במסגרת פגישת הזום בשבוע הבא.
שבת שלום 

2

זיכרון נר 

5/2/2001 גיטה	אבזון	
10/2/2016 חנקה	פארן	
12/2/1984 טל	ברג	
16/2/2010 אורה	סלדינגר	
16/2/1994 איציק	צמח	
21/2/2018 קנדור	דוד	בלאו	

משתתפים	באבלם	של:
אלכס צימרמן, במות אביו בארגנטינה.

מלכה מאור, במות אחותה.
אלה מוש, במות אביה.
שלא תדעו עוד צער. 



ח״כ  יו"ר המחנה הממלכתי, שר הביטחון לשעבר 
טרופר  חילי  ח"כ  לשעבר  התרבות  שר  גנץ,  בני 
המחול  בכפר  לביקור  הגיעו  המפלגה,  ובכירי 
בגעתון, כחלק מאירוע סיכום תקופת שירות 
למזכ״לית המפלגה הפורשת ח"כ היוצאת, 
יעל רון בן משה, בת וחברת קיבוץ געתון.  
בכפר  סיור  נערך  הביקור  במסגרת 
באר,  רמי  עם  מפגש  והתקיים  המחול, 
המנהל האומנותי ואמירה תאומי, מנכ"לית הלהקה. האורחים 
של  סיפורה  את  המספר  בסרט  וצפו  הרקדנים  עם  שוחחו 
)איך לא?(  ז"ל. הסיור הסתיים  יהודית ארנון  מייסדת הלהקה, 
במופע מחול, פרי עבודתו החדשה של רמי באר "גרסת הבמאי", 
הגאלה  ערב  במסגרת  הבא  בחודש  עולמית  בבכורה  שתועלה 

ללהקה.  שנה   50 חגיגות  לרגל  החגיגי 
מועצת  ראש  השתתפו:  עוד 
מטה אשר משה דוידוביץ', ח״כ 
מיכאל ביטון, ח״כ אלון שוסטר, 
חכ״ל איתן גינזבורג, חכ״ל מופיד 
מרעי. תודה ליעל שבחרה לארח 
הבכירים  מפלגתה  חברי  את 
המון  לך  מאחלים  אצלינו.  כאן 
הצלחה בדרכך החדשה ובטוחים 
בכל  חייל  לעשות  שתמשיכי 

תכהני.  בו  תפקיד 
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פנאי פי שלוש  דנה מוטיוק

ביום שני הקרוב, 30.1, בשעה 17:00 נפגש עם 
איתן ראם, להרצאה שלישית ואחרונה בנושא 
מיוחדות:  הסתגלויות  על  והפעם  אבולוציה. 

טפילות, פעילות באפלה, בתנאי קיצון ועוד.
מחכה לראותכם. 

משנתיים  יותר  קצת  לאחר 
לשבט,  בגינה  פעילות  של 
בקיבוץ,  הקהילתית  הגינה 
פברואר  מחודש  שהחל  אתכם  משתפים  אנחנו 
הקיבוץ  ידי  על  יותר  תתוקצב  לא  הגינה  פעילות 
ולכן עומדת להשתנות. בשלב המיידי נפסיק את 
ילדי  עם  כה  עד  שעשינו  המאורגנת  הפעילות 
הגיל הרך ושאר הפעילויות היזומות שהיו בגינה. 
להמשיך  התקציבי  הקושי  את  מבינים  אנחנו 
מודים  אנחנו  הגינה.  בפעילות  כלכלית  ולתמוך 
והסיוע  האמון  על  הקודם  הקהילה  מנהל  לדותן 
בהקמתה, אי שם בשלהי תקופת הקורונה נובמבר 
2020. אנו מודים גם לסמדר, מנהלת הקהילה, על 
פעולה  שיתוף  להמשך  בתקווה  בגינה  התמיכה 
בעתיד. מבקשים להודות לכל מי שסייע בהקמה 
להוביל  גדולה  זכות  לנו  היתה  הגינה.  ותחזוקת 
מאחר  שכזה.  וססגוני  מקסים  קהילתי  פרויקט 
הגדלה  התוצרת  מבחינת  בשיאה  נמצאת  והגינה 
הקיים  על  ונשמור  נמשיך  הקרובה  בתקופה  בה, 
בגינה בהתדנבות עד לחילופי העונות בסוף חודש 
מרץ. אנחנו מזמינים אתכם להגיע ולקטוף משפע 

העלים הירוקים הגדלים בשפע במרחב הגינה.

נפגשנו  שני  ביום 
עם  ז'-ח'  שכבות 
בבית  געתון  ותיקי 
הכרות,  עשינו  החם. 
שיתפנו זכרונות מבית 
של  ומהקיבוץ  הספר 
פעם, וחשבנו יחד על פרויקטים שהנעורים יכולים 
לעשות לקהילה ובמיוחד בקשר עם וותיקי הקיבוץ. 
היה מפגש מעניין ונעים וכולם יצאו עם טעם של 
עוד ורצון להמשיך ולהפגש. אנחנו מתכננים למסד 
משותפות  פעילויות  ולקיים  האלו  המפגשים  את 
עם כל הנעורים. תודה רבה לותיקי געתון שהסכימו 
בנוכחותם  החם,  הבית  את  והציפו  אותנו  לפגוש 

ובהמון חום ואהבה. 

השבוע נערכו מופעי הסיום של רקדני תכנית מסע מחול למחזור 
ספטמבר. שמחנו מאוד לראות אולם מלא מצד לצד בשתי ההופעות, 
וכפר  הלהקה  לפעילות  ויותר  יותר  הנחשפים  חדשים  קהלים  עם 

המחול.
ההופעות הקרובות באולם זכרי לחודש פברואר 2023:

| ME | 12:00אני, מאת לאה בסודו גרק.  4.2
| 20:00 | תעתוע, מאת רמי באר.  7.2

23.2  | 20:00 | גרסת הבמאי, יצירתו החדשה של רמי באר.
נותרו כרטיסים אחרונים לכל ההופעות. הבטיחו את מקומכם. קוד 

הנחה 5050 לכל ההופעות עבור חברי ותושבי געתון.

האחות ברכות ומזל טוב לרומי  המאושרים,  ההורים  ומתן  לג'ולי  צימרמן,  לשבט 
הגדולה, לצימי והארייט ולכל הדודים המאושרים להולדת לוטם. 

לעמי וקנין על שחרורו מצה"ל. מקווים שתהנה מכל רגע באזרחות. 

שבת שלום


