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23/9
23/9/04
דו"ח מישיבת המזכירות מה/9/04 -
נכחו בישיבה :מיכל ארדנינג ,מישל דגני ,מאיר יצחק ,שמעון כורם,יעקב מורדיש ,ורד ענבר,
רעיה פסי,אילון פרידמן,מאיר שגיא ,יוסי שחר.
נושאים בישיבה (1 :אישור פרוטוקול  (2בטחון (3ערעור על העברת האורווה  (4הכנסות החבר
מעבודה  -לקיבוץ
(1אישור הפרוטוקול -המזכירות אישרה את הפרוטוקול מישיבתה ב16/9/05 -
 (2בטחון -חיים התארח במזכירות לדיווח ודיון בעניני בטחון .חיים פירט מה נעשה לאחרונה בתחום
שעליו הוא מופקד ,בעיקר מאז שהתרחשה חדירת המסתננים לתחומי יד מרדכי .עיקרי הדברים :
א ..התארגנות פנימית למקרי חירום הכוללת כיתת כוננות  ,צוות תקשורת מרכזי  ,חידוד הקשרים עם
כוחות הביטחון ושיפור אמצעי תקשורת החירום עם האוכלוסיה.
ב ..השתלבות במערך האיזורי שעליו מופקד הצבא  .במסגרת זו נארח,כפי שפורסם  ,צוות הסברה של
פיקוד העורף בעניני 'שחר אדום' ואת מח"ט החטיבה האחראית לאיזור צפ' הרצועה.
ג ..השתלבות במערך שבונה המועצה האיזורית שלנו שבמסגרתו יוקם צוות חירום בכל ישוב.
ד ..טיפול בציודים שונים  ,בגדרות  ,בדרכי בטחון וכו.
המזכירות שמעה את הדיווח ולאחר דיון קיבלה את ההחלטה הבאה:
המזכירות סומכת ידיה על מה שנעשה עד כה ומבקשת לבדוק ביצועם של כמה דברים נוספים שהציג הרבש"ץ
בעיקר הצבת שומר לכל אורך היממה בשער הקיבוץ ולמטרות סיור גדרות ושערים יומי.
(3ערעור על העברת האורווה -לפני שבועיים פורסם ב'דף' דבר יוזמת חידוש פעולת משק החי
במתכונת חדשה ותמיכת המזכירות ביוזמה זו .כן צוין שאל תוך מסגרת המשק המחודש תשתלב פעילות
האורווה הצריכה לפנות מקומה בשל התוכנית להוסיף על מקומה ועל מיקום לול הקומותיים לול
מודרני נוסף .על העברת האורווה למתחם המשק מערערים כמה משכניו וכנציגיהם הגיעו לדיון שרית צ.
משה ה .ובת שבע וו .הדיירים הציגו בפני המזכירות מסכת רבת שנים של סבל ממטרדי המשק ואורחיו החל
מקולותיהם  ,ריחותיהם וזבוביהם של בעלי החיים ועד התנהגות קולנית ולעיתים פרועה וגסה של אורחי
המשק שהיו מגיעים אף לתוך חצרותיהם של השכנים .מנגד דיבר משה הררי שהגן על עמדת הצוות היוזם.
הוא הידגיש שהפעם מדובר בתוכנית הפעלה שונה לחלוטין מאופן ההפעלה הקודם .לא מדובר בפעילות
לשם רווח שתמשוך אורחים מבחוץ אלא מדובר בפינת חי ונוי קטנה וצנועה המחזיקה חיות פשוטות
המאפשרות מגע וטיפול ע"י ילדים ואמורה לשרת צרכים חינוכיים וטיפוליים של הקהילה.בשבתות  ,שהיוו
את המטרד העיקרי עבור השכנים יפתח המשק לשעתיים לפני הצהריים למטרת האכלת החיות ואז ניתן
יהיה לבדוק הכנסת משפחות מהקיבוץ בלבד וכנ"ל לשעתיים האכלה אחה"צ.
הערעור  ,למרות שגלש לעסוק במשק  ,כוון למעשה ,ע"י המערערים עצמם ,כנגד שילוב האורוה במקום.
בענין זה אמר משה שסוס איננו חיה מרעישה ובטיפול נכון אפשר לשמור על סביבת חיים שקטה ונקייה
סביבו ותעיד צורת אחזקת האורווה הנוכחית .המזכירות לא שינתה את עמדתה בעקבות הדיון והיא
ממשיכה לתמוך ביוזמה .צריך לזכור שנכון להיום אין אפשרות ריאלית להקים פינת חי במקום אחר בקיבוץ.
כנ"ל לגבי האורווה.החלטה היום לדחות את יוזמת הצוות פירושה סגירת המשק והאורווה ומעשה כזה נתפס
ע"י המזכירות כמעשה נמהר לאור העובדה שהצוות עצמו מבקש הפעלה לשלושה חודשי נסיון שתאפשר
בדיקה אמיתית האם יש ליוזמה אפשרות קיום ) וזה כולל קיום בשלום עם הדיירים השכנים ! (.
 (4הכנסות החבר מעבודה  -לקיבוץ -המזכירות נדרשה לעסוק במי שלא מעבירים את מלוא הכנסותיהם
מעבודה לקיבוץ ) וכשמדובר בהעברת הכנסות מעבודה מדובר גם בהעברת המסמכים הנלווים ,אם זה
תלושי שכר ואם זה חשבוניות ( .אין מדובר בתופעה ביד מרדכי אבל יש כאלה.הדיונים שמקיימת,לעיתים,
המזכירות בנושאים אלה לא מתפרסמים.המזכירות עדיין מאמינה שטיפול בצנעה,ללא פירסום שמות -עדיף.
מה שלא נראה יותר למזכירות אלה התדיינויות מאד ארוכות עם חברים שאינם מעבירים משכורות כנדרש.
בנושא זה אין לכאורה על מה לדון:

צריך להבין שלא יכולה להתקבל כל מחלוקת על העיקרון שההכנסה מעבודה ,במלואה ,נכנסת לקיבוץ.
תקנון הקיבוץ קובע מפורשות שהחבר מעביר את כל הכנסותיו לקיבוץ .כדאי לזכור שגם ב'מודל המשולב'
שעל פיו מקבל כל אחד מאיתנו אחוז מסוים לחשבונו הפרטי עדיין המהלך שמתקיים הוא שקודם כל
עוברים כל סכומי ההשתכרות לקיבוץ ורק א"כ נגזרים לכל אחד האחוזים שנקבעו .על רקע האמור למעלה
כולל מה שנכתב בתקנון הקיבוץ החליטה המזכירות :
א( חבר שאינו מעביר בשלמותה את משכורתו לקיבוץ ,כולל את תלושי המשכורת ו/או החשבוניות
ונמצא שאין מניעה המקובלת על הקיבוץ שיעבירם כנדרש תעוכב מיד העברת תקציביו מקופת הקיבוץ.
ב( בהמשך,תתקימנה שיחות עם החבר ,באחריות בע"ת הנוגעים בדבר-בעיקר מש"א ,כדי שיעביר את
הכנסותיו לקיבוץ כנדרש.
ג( היה ואין הדבר מסתייע – יועבר העניין לטיפולה של המזכירות.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבת המזכירות

שונות 1
שוב חוזרות הפניות בדבר חברים הנוסעים על המדרכות עם רכבים דו-גלגליים ממונעים .פעם היו
בעיקר תלונות על רעש והיום מגיעות תלונות מהורים וסבים החרדים לשלום ילדיהם ונכדיהם
המתרוצצים על המדרכות המשמשות גם קטנועים .האמת  ,שנמאס להטיף .גם אם נקבע מחסומים
למיניהם דבר לא יעצור נהג נחוש בדעתו לנסוע דווקא על המדרכה.החברים צריכים לדעת שהודעה
זו כמו אלו שקדמו לה תלקח בחשבון אם חס וחלילה וחס וחלילה יקרה משהו שאיש לא רוצה בו.
שונות 2
השבוע קיימו חברים מצוותי השיוך פגישה עם מטה השיוך של התנועה הקיבוצית .הפגישה היתה
מענינת מאד בעיקר בגלל האופן שבו הוצג הנושא ע"י נציגי ה'מטה' .יו"ר המטה מקיבוץ געתון
וחבר נוסף מקיבוץ גת ) בשני הקיבוצים נושאי השיוך מתקדמים מאד ( הציגו את עבודתם בקיבוצים
והוסיפו גם מספרים .אמנם רק שני קיבוצים סיימו את המהלך וכל חבר שם שוכן לבטח בדירתו
הפרטית אולם מתברר ש  132קיבוצים עוסקים היום בנושאי השיוך ומתוכם קרוב ל  100כבר הגישו
תכניות לוו.הפרוגרמות ) שזהו שלב מתקדם למדי(.החברים שנכחו בישיבה התרשמו מהידע ,
העניניות והגישה הכללית של חברי ה'מטה' ותעשה בדיקה רצינית להצטרף לעשרות הקיבוצים
הנעזרים בשירותיהם.

לסבא גרישה
להורים דבורה ודוד גורביץ'
ולכל המשפחה
עם נשואי

אסנת וגיא
מזל טוב

שבוע טוב
הביא לדפוס יוסי שחר
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תזכורת  :הערב בחד"א ב  – 20:00פיקוד העורף מסביר מה זה 'שחר אדום'.
אין שידור לדירות וכולם מוזמנים .כדאי מאד לדעת במקרה שחס וחלילה...

