מבין משאבים◄9128

◄

א' אדר תשע"ח◄  11פברואר 9118

קשר משפחתי /אהוד מנור
לא בחרתי לבוא לעולם
לא בחרתי בשמי הפרטי
לא בחרתי ממש כמו כולם
באבי ,אימי ,במשפחתי.
חופשי חופשי ,אך בנפשי
עודי קשור ,רוצה אישור
לצעדים בין הפחדים
תמיד ,עכשיו ,בכל מצב.
החוטים הקושרים נמתחים
באיזון חמקמק לא נראה
הקוים נסגרים ,נפתחים
כמו ריקוד חיים בלתי נלאה.

חופשי חופשי ,אך בנפשי
עודי קשור ,רוצה אישור
לצעדים בין הפחדים
תמיד עכשיו ,בכל מצב.
ללא עידוד ,אני אבוד
לבי נסדק בקו הדק
בין שם פרטי ומשפחתי.
שחור עיניו של אבי בעיני
ואחי מחייך כמו אימי
בראשה ,בליבו ,בפני
הפרטים המתחברים לשמי.
חופשי חופשי ,אך בנפשי
עודי קשור ,רוצה אישור
לצעדים בין הפחדים
תמיד עכשיו ,בכל מצב.
חופשי חופשי ,אך בנפשי
עודי קשור ,רוצה אישור
לצעדים בין הפחדים
תמיד עכשיו ,בכל מצב.
ללא עידוד ,אני אבוד
לבי נסדק בקו הדק
בין שם פרטי ומשפחתי.

מבין משאבים מס'  ,1279א' אדר תשע"ח 21 ,פברואר 1122

עמ' 1

מה בעלון:
סיכומי ישיבות מזכירות ומידע מהמזכירות /ענת מאור
פתיחה חגיגית נעורים  /8102נטליה אלמוג ורון קיזלר
באנו חושך לגרש /דן חנוך
נגד פיטורים מעכשיו לעכשיו /אורי יזהר
מהנעשה בישובנו /משולם סיקרון ונגה פרסי

משיריו של חיים גורי
האב הגדול ,ראש השבט של השיר
שלום לכולם,
במסגרת סדרת המשפחה בראי הספרות,
יתקיים ביום ה'  2222 -בשעה  00.11בספריה בקיבוץ,
ערב לזכרו של חיים גורי ז"ל.
הציבור מוזמן.

לחברים שלום,
בהמשך לדיון שנערך בוועדת חברים הוחלט כי חבר2ה שיושב2ת שבעה מחוץ לקיבוץ בגין פטירת
קרוב משפחה מדרגה ראשונה – קרי -הורה  2אח 2בן,
הקיבוץ יעמיד לרשותו  - ₪ 022ע"ח ועדת חברים בתקציבו האישי
(בנוסף ל ₪ 211 -מצרכים מהכלבו שניתנים ע"ח אבלות)
בברכה,
רותם כהן מרכזת ועדת חברים.
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עמ' 3

סיכום ישיבות מזכירות
פרוטוקול ישיבה מס'  48022/מיום 0/.2.022/
 .0עדכונים והתייעצויות  -הישיבה כולה עסקה בעדכונים והתייעצויות בנושאים שונים.
לכשהדברים יבשילו להחלטות – נדווח  2נביא לאסיפה ,בהתאם לנושאים.
 .2עדכון לקראת הדיון על תקציב  022/וההיערכות לטיול הקיבוץ
לשמחתנו הביצוע התקציבי של  0222נגמר במצב כמעט מאוזן לחלוטין! וזאת כתוצאה
מלקחים שהופקו  ,בהם הוגברה הבקרה בטרם ביצוע ההוצאות ,והמידע בין הנהלת
החשבונות והקהילה היה הדוק .עתה הוכנה הצעת התוכנית של  ,2102שברובה הגדול
היא תוכנית המשך ,והדיון עליה יתקיים במזכירות ,בהשתתפות רכזי הענפים ,ביום ד'
הבא .20.2 ,בשעה .03.51
בשלב זה ,עוד בטרם הדיון על התקציב ,צוות טיול הקיבוץ בא למזכירות לדיון מקדים,
להיערכות לטיול ,בהתאם להרשמה שתהיה בשגיב .המזכירות ציינה שהקיבוץ רואה
בטיול הקיבוץ פרוייקט חברתי חשוב מאוד ,ובכל מקרה הוא ייצא לפועל .אם יהיו
חברים רבים משגיב שיהיו מעוניינים להצטרף לטיול הקיבוץ ,ייבחנו האפשרויות
להתמודדות תקציבית עם המצב.
פרוטוקול ישיבה מס'  58022/מיום 4.0.022/
 .2הכנת דיון בקיבוץ על סיוע לפליטים מאפריקה
הנושא של מבקשי מקלט ו2או מהגרי עבודה טעון ושנוי במחלוקת.
מחד  -קיימת החלטת ממשלה על הוצאת צווי גירוש ,מאידך ,ארגוני זכויות אדם וקיבוצים
טוענים ,שאין הגנה על אלה שחייהם בסכנה ,ונערכים לסיוע כנגד הגירוש .המזכירות החליטה
להביא את הנושא לדיון פתוח באסיפה ,כמו שעשו במספר קיבוצים ,ולדון האם ואיך בכוונתנו
להירתם במידת יכולתנו כנגד גזרת גירוש הפליטים ?
באסיפה שהתקיימה השבוע התנהל דיון ער בו הדעות היו חלוקות בין אלו שדגלו במחויבות
ורצון להשתלב בפרויקט עיר מקלט גם בקיבוצנו לעומת אלו שראו במסלול זה קשיים שלא
מאפשרים לקיבוץ לעשות כן .הנושא יוחזר למזכירות להמשך בדיקה ,האם ומהו המסלול
ההתגייסות שלנו .חברים שיש להם רעיונות בנידון מוזמנים לפנות אלינו.
 .0ההתכוונות וההכנה לקראת פרישה
הרקע; כידוע ,לפני כחודשיים התקיימה סדנת הכנה לפרישה לגימלאים הצעירים והתכוננות
לשלב החדש ,בהשתתפות  01חברים2ות .חברים רבים מהסדנה ,לקחו על עצמם להוביל
נושאים בקיבוץ (הפירוט יהיה במסגרת עדכון ככל בעלי התפקידים בקיבוץ).
תת הצוות -יגאל דהן ,חיים לובנטל ושרית בנטל לקחו על עצמם לקדם ולטפל בנושא של הכנה
לקראת הפרישה מהעבודה .הצוות בדק את המצב הדמוגרפי של הקיבוץ ולהלן נתונים
עיקריים:
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 כיום יש  011חברי קיבוץ ,ו  15בנים2ות תושבים ,המועמדים לקליטה.
 כיום לא חלה חובת עבודה על – כ  13חברים .מתוכם ,כ  31%מהחברים2ות עובדים
חלקית ,בעיקר במפעל.


בעוד  5שנים עוד  21חברים ייצאו ממעגל העבודה .בשנת  011 – 2122חברים יהיו מחוץ

למעגל העבודה.
הנושאים שעמדו לדיון;
א .הצורך לתכנון כלכלי של הפרנסה בעוד מספר שנים ,בין אם בקיבוץ שיתופי ובין אם
בקיבוץ משתנה.
ב .הצוות לוקח על עצמו להכין חוברת הכנה לפרישה ,על כל המשמעויות ,וריכוז מידע על
השינויים הכרוכים בכך בקיבוץ ,שיהיה לעזר לחבר2ה.
ג .הצוות ילווה את החבר שיוצא לפנסיה ,ככל שניתן (לראות אם ניתן להציע אפשרויות של
עבודה ,לעודד התנדבות ,בילוי בשעות הפנאי שלו ,ועוד).
ד .מאידך ,היתה גישה שהכי חשוב זה לתת הרגשה שחברים הם אנשים מועילים ,ולעודד ככל
שניתן את המשך העבודה.
ה .הצוות מציע לעשות טקס יציאה לפנסיה ולהעניק תעודה בו חתומים מזכיר ומרכז משק,
ולחשוב על הענקת שי לחבר היוצא לפנסיה.
ו .רעיון למחשבה; להקים גלריה2מועדון קפה – שיהיה מרכז תעסוקתי ,מפגש חברתי
לפנסיונרים (הועברה פנייה למועצה אך מותנה בתקציב).
סוכם; מברכים את הצוות על נושא החשוב שהם עומלים עליו ,ויש להם "אור ירוק" לצאת
לדרך עם הפרויקטים שהם ללא עלות כספית.
 בצד הפעילות ,להדגיש את המסר של חיוניות המשך העבודה !
 מנהל2ת מש"א שייבחר יעסוק בתכנון העבודה הרב שנתי.

מידע מהמזכירות
 השלמה ופרסום ועדות הקיבוץ – בקרוב בכוונתנו לסיים את הבחירה של המכרזים
שפורסמו (המסתיימים ביום א' הקרוב  ,)0222ולפרסם את כלל ועדות הקיבוץ .חברים2ות
שנכונים להירתם לועדות השונות ,לחוליות החגים ולפעולות התנדבויות ,נא לעדכן את
איתי שביט ,יפתח פרייליך או ענת מאור.
 הגברת המידע הישיר לחברים – כאמור בנוסף לפרסום החומרים לאסיפה ולקלפי בלוח
המודעות וקהילנט ,אנו מעבירים את החומר ישירות גם למיילים של החברים2ות .חברים
שטרם העבירו את כתובת המייל שלהם ,מתבקשים להעביר זאת לדן חנוך או יפה.
שבת שלום ,ענת מאור
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פתיחה חגיגית נעורים 8102
אנו שמחים ונרגשים להתחיל תקופה חדשה ,שונה ,תקופה של למידה צמיחה והתפתחות.
אנו מאחדים את הנעורים הצעירים עם הנעורים הבוגרים ולומדים עם יד על הדופק ,איך יראה?
מה השעות? והאם יתחברו ? ומבינים שיש לנו עוד דרך  ,אבל בדרך הזאת יעמדו לפנינו כמה
דברים חשובים-
עשייה משמעותית וחינוכית
הקשבה לנערים ולנערות
הכלה לטובת כלל השכבות
וחזון עתידי שבו שכבות ז עד י"ב ישתפו פעולה ויעבדו יחדיו מתוך מקום של לקיחת אחריות
אחד על השני.
נעורים יקרים המקום המופלא הזה הוא שלכם להיות בו חלק  ,להרגיש בבית ולהתחנך בו.
הנעורים היום מקבלים מבנה חדש שהושקע בו הרבה מאמצים מחשבה ועבודה ובתהליך
הזה ליוו אותנו שני אנשים מקסימים ,עברנו יחד הרבה נסיעות קניות ישיבות חשיבה ויכוחים
הסכמות והתוצאה מופלאה.
תודה ליגאל דהן היקר שלקח עלינו אחריות וליווה אותנו מהתחלה ועד תום השיפוצים בהרבה
אהבה מסירות וסובלנות .
תודה לרונית בן טל היקרה שנרתמה וחשבה עלינו  22שעות ביממה עם המון מסירות ואהבה,
עיצבה והפכה את הנעורים למקום מדהים ומושקע .
תודה לחיימה הרכז שלנו שנכנס בזמן טירוף לעבודה עם הרבה מסירות ונחישות  ,עטף ,הכיל,
חיבק אותנו ומלווה אותנו במעבר בסובלנות ואהבה ,זכינו.
תודה לקטיה רדין שנרתמה בשמחה ובאהבה לעזור ולצייר.
תודה לרני זכאי על עבודתו המושקעת והמהירה ועם הרבה סבלנות.
אנו מאחלים לכולנו בהצלחה בדרך החדשה!
נטליה אלמוג ורון קיזלר.
מדריכי הנעורים

באנו חושך לגרש
לפני כמה שנים  ,ככה פתאום באמצע החיים  ,נסעתי להודו .זוגתי שתחיה – פרגנה ,הקיבוץ
אישר שנת חופש ,אז נסעתי .שם ,בהודו ,קניתי אופנוע ורכבתי אלפי קילומטרים – מהרי
ההימלאיה בצפון ועד לים הערבי בדרום .את חוויות 'הטיול אחרי צבא' שערכתי שם על אופנוע,
אולי עוד אעלה על הכתב ,בספר ,ותאמינו לי  -היו הרבה כאלה ,אבל לא על זה רציתי לדבר
היום .לא אני הוא הסיפור – אלא חבר שפגשתי שם באמצע הדרך .שמו ברודריק  ,או בקיצור
ברו – בחור אוסטרלי צעיר כבן  51מעיירה קטנה בשם ביירון ביי – הנקודה הכי מזרחית
באוסטרליה .נפגשנו על היי ווי  – 00אחת הדרכים הארוכות והמרשימות שמחברת את מרכז
הודו לדרומה  -מאיזור רג'אסטן ועד קוצ'ין .כשבוע רכבנו יחד ,כאשר בכל בוקר קיימנו את
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אותו ריטואל – אני בודק את הציוד ואת האופנוע שלו ,והוא בודק את שלי .כך התיידדנו .אחרי
כשבוע נפרדו הדרכים – ברו רכב בכל המרץ דרומה לחפש חופים ובחורות ,ואני נשארתי בכפר
קטן למשך כשבוע נוסף רק כדי ללמוד לרקוד .אל תצחקו – יש הסבר טוב מדוע ביקשתי ללמוד
דווקא ריקוד ודווקא שם – אבל זה לפוסט אחר .את ברו פגשתי לאחר כחודש – על החוף בגואה.
ביום בו נפגשנו שוב – כשלוש שעות אחרי שהשלמנו פערים על בירת קינג פישר קרה  -הוא נעצר
ונלקח לתחנת המשטרה .הסיבה למעצר הייתה ויזה שפג תוקפה .ברו ,שידע מכך עוד לפני
שנפגשנו – לא הוטרד מזה במיוחד .כלומר ,עד שנדרש להציג דרכון ונתגלתה העברה .את הקנס
שקיבל ,כאלפיים דולר ,שילמו הוריו העשירים ,אבל את החודש שבילה בכלא ההודי עד לגירושו
מהמדינה ,ככל הנראה יזכור כל חייו.
בימים אלו מתנהל קמפיין ציבורי גדול ויקר ,מרשים בהיקפו ,למען מניעת גירוש המסתננים
הבלתי חוקיים מישראל .למרות שיש לי הרבה מה להגיד בנושא ,אחסוך את זה מכם ,ורק אומר
שלדעתי מדובר בקמפיין שגוי ,שיש בו הרבה אמוציות ,בלי סוף דימויי שואה מעוותים ,והכי
מעניין  -זה השימוש באזכורי מורשת יהודיים לעניין 'ואהבת את הגר' ,דווקא מפי אלו שזנחו
את האמונה .המאפיין הבולט של אנשי 'הקרן לישראל חדשה' ,העומדים בראש הקמפיין ,הוא
הרצון להשליט מן סדר יום אלטרנטיבי ,כזה שמבטל חוקים של הכנסת ופסיקות של בית
המשפט ,וכל זה בעבור אותה 'תורה' המבקשת להפיל את המחיצות בין בני אדם ,ולהשליט
ערכים אוניברסאליים של 'הומניזם' צרוף – כזה שטוען שלאדם יש רק זכויות ,וכל השיח צריך
להתמקד בהן – בזכויות .לא 'זכויות האזרח' שבהן חייבת כל מדינה שיש לה אזרחים ,אלא
'זכויות אדם' לכל אדם באשר הוא אדם .גם אם זה על חשבונם של אזרחי המדינה ,על חשבון
רווחתם ,או על חשבון ביטחונם האישי.
שיח הזכויות הזה הוא כל כך מופרך ,עד שאפשר להחשיבו כצורת תקשורת .כל מי שאינו מצדד
בשיח כזה  -כמוהו כמי שדובר ג'יבריש כשפת אם ,כלומר  -בלתי מובן  ,ובלתי רלוונטי.
מן סוג של התנשאות שמאלנית שטוענת שרק לה יש חזקה מוסרית' ,וזכויות אדם' ? זה בכלל
הקטע שלהם.
רוצים דוגמא? בבקשה – אחת מהזכויות הבסיסיות אמורה להקנות לאדם את 'הזכות לחיים'.
המשמעות המקורית היא ,שלאיש אין זכות לקפח את חייו של אחר – משל 'לא תרצח' אבל
קולקטיבי בעבור מדינות' .הזכות לחיים' הפכה מזמן ל 'זכות לחיים הטובים' – משמע  -המדינה
איננה חייבת רק להבטיח ששלוחיה לא יגרמו לקיפוח נפש ,אלא גם שמי שהיא מגרשת ,יקבל
בארץ אליה גורש ,תנאי מחייה טובים לא פחות מאלה שהשיג כאן בצורה לא חוקית .את זה
טוענים מתנגדי הגירוש בגלוי – אבל לא בוחלים באמצעים כדי להסתיר מהציבור את כוונתם.
לשיטתם ,המדינה חייבת להבטיח 'חיים טובים' – לא רק 'חיים' ,ואם איננה עומדת
בקריטריונים שקבעו מציתי המחאות – הרי שפשעה .גם אם כבר זוכתה מכל פשע על ידי בית
המשפט העליון והוכרזה כמי שפועלת על פי כל דין.
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עמ' 9

אגב ,השיח הזה הוא לא רק שלנו ,אלא הפך לבעיה כלל אירופאית .שם כבר יש לזה שם – 'הדעה
האחת' קוראים לזה בצרפת( PC ,פוליטיקלי קורקט) ,בכל שאר המדינות .מי שלא מיישר קו
מוכרז מיד כגזען ,מתואר כפשיסט ,דעותיו לא יושמעו שהרי מדובר בשונא אדם ,ובסופו של דבר
הוא יוחרם.
אבל על האירופים אני לא מרחם – מגיע להם .מגיע להם לטעום ממה שבישלו לעצמם ,ואולי גם
ממה שהם מנסים לבשל לנו ,עם כל הכסף שהם שופכים פה על עמותות כנגד המדינה .בגדול -
לא אכפת לי כלל וכלל שהם יאכלו את הדייסה שבישלו ,גם אם הם כבר ממש נחנקים ממנה.
עכשיו אני חייב גם לספק תשובה  -למה אני מטריח אתכם בכל המלל הזה? הסיבה פשוטה -
כעת זה קורה גם אצלנו .הרי קשה היה להחמיץ את מה שפורסם אתמול .ואני לא מתכוון לזה
שיעקב פרי לא עשה צבא ,או שלמפכ"ל יש ראיות ,אלא להזמנה שפורסמה על לוח המודעות –
הזמנה חגיגית לאספה – ממש כאילו מדובר בנשף פורים .כל זאת בליווי גזירי עיתונים עם
כתבות המתנגדות לגירוש אשר קוראות גם לפעולה ,ועל חלק נכבד משטח לוח המודעות.
ומה בתכנית? הנושא העיקרי שיידון באספה שאליה הוזמנו הוא גירוש המסתננים ,ומהו
תפקידנו (!) 'במערכה'.
בדיון שהתקיים במזכירות ,הוכרעה בהצבעה השאלה  -האם יש להביא את הנושא לדיון
באספה .אבל לא רק דיון יתבקש פה ,אלא גם פעולה .והרעיונות שעלו במזכירות מגוונים למדי –
החל בקליטת מועמדים לגירוש בקיבוץ ,וכלה בהסתרתם כאשר יבואו לגרשם .איזו התרגשות.
מזמן לא התרגשתי לקראת פעולה כל כך .כל ההתרגשות הזו הייתה מחזירה את הסומק ללחיי
לו רק הייתי מהמחנה הנכון ,אבל לשמחתי ,מעולם לא בער בי הדחף לבצע התאבדות .גם לא
היום.
מה בשם שמיים מבקשת מאיתנו המזכירה שלנו? שנצא באישון לילה לקלוט מעפילים להובילם
לקיבוץ? שניצור חומה אנושית לפני תחנות הרכבת שיובילו את האקציות למחנות ברואנדה?
שנסתיר ילדים בבתי היתומים? אה ,בעצם זה לא – כי לא מגרשים ילדים ומשפחות – רק
רווקים.
לאלוהים ולמזכירה פתרונים.
כנראה שהאמרה אכדכא"ח – 'אין כזה דבר כמו ארוחת חינם' – נכונה – וכעת אנחנו משלמים
את המחיר על זה שבחרנו מזכירת קיבוץ נמרצת ופעלתנית להפליא ,אבל עם אג'נדה פוליטית
מובהקת מבית המדרש של מרץ ... 
להלן כמה נתונים כדי לסתור מראש טענות צפויות:
 .0רואנדה הוכרזה על ידי בג"ץ כמדינה בטוחה.
 .2אריתריאה הוכרזה על ידי בית המשפט העליון של האיחוד האירופי כבטוחה לגירוש
כפוי .ויש מדינות באירופה שכבר מגרשות לשם את מהגרי העבודה שבאו משם.
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עמ' 2

 .5בכל שנה מגורשים מישראל כארבעת אלפים מסתננים .וכעת ,משיא של כ 12,111
מסתננים נותרו כ  51,111בלבד.
 .2אין גזענות בגירוש – חלק נכבד מהמגורשים עד כה היו דווקא ממזרח אירופה ,כלומר
לבנים.
 .3אי אפשר לפזר את המסתננים בכל הארץ בכפייה .לזה דאגו אותן עמותות שמאל שעתרו
לבג"ץ בשנת  2111וטענו לפגיעה קשה 'בזכויות האדם' של אותם מסתננים .בג"ץ המוטה
'ימינה' קיבל בשעתו את העתירה ההיא.
 .1ישראל העניקה מקלט לכמה אלפי פליטים .רובם מדארפור ,חלקם ממקומות נוספים
כגון ויאטנם.
 .0רק כ  01,111בקשות מקלט הוגשו על ידי המסתננים .רובם המוחלט נבדק ונדחה .כל
שאר המיועדים לגירוש כלל לא טרחו להגיש בקשת מקלט ,וזאת למרות אווירה נוחה
ביותר לעשות כן – יש כעשר עמותות שונות הפועלות כדי לסייע להם לעמוד מול המדינה.
ובכל זאת  01%מהמסתננים כלל לא טרחו לבקש מקלט .אמור מעתה מסתננים .לא
פליטים ולא מבקשי מקלט.
 .2לכל מדינה ריבונית יש אחריות למנוע הסתננות לשטחה .לא רק לישראל .ואכן גם
באירופה התחילו לגרש .בארה"ב מגרשים .גם באוסטרליה מגרשים.
 .1רוב המסתננים הם מוסלמים .אלה לא ייקלטו כאן .איך אני יודע? הם כאן יותר מעשור
ולא נקלטו .נראה שגם באירופה הם לא משתלבים בכלל .וזו לא איסלאמופוביה פרטית
שלי – זו עובדה  -רוב המוסלמים לא משתלבים במערב .במיוחד אם הם מקובצים יחדיו.
ראו את הסדרה של צבי יחזקאלי ותבינו בעצמכם.
 .01מדינת ישראל היא הבית הלאומי של העם היהודי .לא מדינת כל תושביה .גם אם מאוד
נרצה להידמות לגויים .זוכרים איך הוכרזה המדינה? מה היו המילים שנשא בן גוריון
במעמד ההכרזה?
בבקשה  ..." -אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל – היא מדינת
ישראל "...שורו הביטו וראו  -מדינה יהודית .לא סתם מדינה רגילה – אלא מדינה
יהודית .ואם למדינה היהודית מותר לגרש יהודים ,מימית ,מגוש קטיף ,מעמונה והיום
גם מגוש עציון ,קל וחומר שמותר לה לגרש סודנים שגנבו את הגבול ,או אוקראינים
ששכחו לחזור הביתה אחרי שנגמרה להם הויזה .בדיוק כמו ברו – הידיד האוסטרלי
מתחילת הפוסט.
ומשהו קטן לסיום,
שמתי ליבי לכך ,שדווקא אלה המפיצים שנאה כנגד המדינה ומהלכיה ,מצטטים כדבר
שבשגרה את הפסוק 'ואהבת לרעך כמוך' ,ובאמצעותו מצדיקים כמעט כל עוולה כנגד עם
ישראל וכנגד מדינת ישראל .לו היו מעמיקים בקריאה במקורות ,עוד קצת ,היו מגלים
להפתעתם את הפסוק השלם:

מבין משאבים מס'  ,1279א' אדר תשע"ח 21 ,פברואר 1122
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ָאה ְבת ְל ֵרעֲך כמֹוךֲ :אנִ י ,יְ הוה( .ויקרא יט יח).
לֹאִ -תקֹם וְ לֹאִ -תטֹר ֶאתְ -בנֵי ַע ֶמך ,וְ ַ
שמשמעו גם -
לפני שמראים אהבה ,לרעים בני סודן או אריתריאה ,יש לבטל את השנאה לאחים בני
ישראל
ובבניין הארץ ננוחם.
דן חנוך

לנח ונעמי סגל והמשפחה,
ברכות להולדת הנין,
בן ליוסף ותהילה
נכד לגיל סגל ז"ל ושולה
בית משאבי שדה

למשתחררת מצה"ל:
עדי סטרום ,חיילת בודדה(כבר לא)
עם שחרורך מצה"ל בהצלחה באזרחות
והשתלבות נעימה בקיבוץ
משאבי שדה
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לדינה גוזנברג והמשפחה
משתתפים באבלכם עם מות האב,
סמיון פיינבר ז"ל
בית משאבי שדה

עמ' 21
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נגד פיטורים מעכשיו לעכשיו
בעקבות פרשת פיטורי החבר והמאמר של דן חנוך בעלון הקודם ברצוני להתייחס לנושא
ולהעלות הצעה לנוהל הוצאת חבר ממקום עבודתו עקב תפקוד לקוי.
א .אם ,לפי פסיקת בג"צ גם בקיבוץ מופרט ודיפרנציאלי לא מתקיימים יחסי עובד-מעביד בין
החבר לקיבוץ ,הרי מעמדו של החבר כלפי הנכסים היצרניים והצרכניים של הקיבוץ וכלפי
השירותים הניתנים לחברות ולחברים הוא מעמד של שותף ,בעל זכויות שוות גם לזכויות של
מנהל ענף או מפעל ולאלה של מרכז המשק והמזכיר2ה וכל השאר.
ב .למונח פיטורים יש תוקף רק במקומות עבודה שבהם קיימים יחסי עובד-מעביד .אין לו תוקף
כלפי שותפים .אפשר להוציא חבר2ה ממקום העבודה ,אבל רק בנוהל מסודר שיפורט להלן.
ג .סילוק חבר2ה ממקום עבודתו2תה מעכשיו לעכשיו מקום העבודה על ידי מנהל2מרכז פותח
פתח לסילוק שרירותי מסיבות שאינן רלוונטיות לתפקוד של העובד2ת.
ד .אם חבר (אמור גם לגבי חברה) לא מתפקד כראוי במקום העבודה – מתבטל ,מסרב לבצע מה
שנחוץ ,מסכסך ומסתכסך ,וכד’
 יש בשלב הראשון לקרוא לו לבירור עם המרכז2מנהל ,להעמידו על חומרת המצב ולתבועממנו להשתפר .אם הוא משתפר ,אין בעיה והחבר ממשיך במקום העבודה .אם הוא
מסכים לצאת ממקום העבודה ולעבור למקום עבודה אחר ,גם אז אין בעיה.
 אם איננו מסכים ואינו משתפר ,או משתפר לזמן קצר ולאחר מכן חוזר לסורו ,הוא יזומןלבירור בהנהלת משאבי אנוש בנוכחות המנהל2מרכז .כל צד יאמר את דברו והנהלת
משאבי אנוש היא שתחליט אם לסלק את החבר ממקום העבודה או לא .כל צד שיוחלט
נגדו יהיה רשאי לערער בפני אספת הקיבוץ ,שהיא פורום הבעלים השותפים .אני מניח
שחבר שעשה בעיות במקום העבודה לא יהיה מעוניין שהתנהגותו תפורסם ברבים ויעדיף
לא לערער.
נכון שזהו נוהל מסורבל ,אבל הוא דמוקרטי והוגן כלפי כל הצדדים .אנחנו לא נמצאים במערב
הפרוע שבו פותרים בעיות על-ידי שליפות.
אני מבקש להעלות הצעה זו לדיון והחלטה במשאבי אנוש ובאסיפה.
אורי יזהר

לעמליה עשת והמשפחה
משתתפים באבלכם עם מות האב,
שמוליק עשת ז"ל
בית משאבי שדה
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יום המשפחה  -סימן להורים להשיג תמונה יפה ולהתכונן לפעילות משותפת של הורים וילדים.
סימן גם שפורים קרב-ושהאביב נושף בעורפו של החורף ,שסוף סוף מתחיל להראות שהוא רציני
ויודע להוריד גשמים ,אחרי לילה של גשם בלתי פוסק התקדמנו ועלינו ב 21 -מ"מ ,והגענו ל20 -
מ"מ .זה כבר נראה כמו שנה נורמלית באזורנו למרות שלא זכינו השנה לשיטפון.
ערב שירה בציבור התקיים בט"ו בשבט .מרסלו על הקלידים וסטריקו בדרכו היפה הנחה את
השירה בליווי שירונים .המועדון עוצב יפה והשירה קלחה ,האוירה היתה נעימה ,טעם של חג.
יום שבת נטיעות ט"ו בשבט .הפעם שתלנו מסביב למועדון שיחים עם פרחים מיוחדים אוהבי
מים ,יהיה מעניין לראות אותם גדלים .לאחר מכן היתה יצירה לילדים וכמובן כיבוד בשפע.
חיימה ואביגיל גולדסמן ארגנו ערב עם הקוסם אמן החושים יוהן .היה מדהים לראות את
הקסמים ,ולראות איך מצליחים לעבוד עלינו ואנו לא יכולים להסביר אך זה קורה?.
רון קהתי שהרצה על עצם העניין!! או פשוט על מיון עצמות בגישה הארכיאולוגית.
טיול נוסף יצא להכרת ישובים בדואים בנגב .למרות שזה הטיול השני האוטובוס היה מלא!
הסיור היה מעניין ,כמו :הסיפור על בדואי אחד שקנה שטח אדמה גדול עוד לפני הקמת המדינה
וכיום כל החמולה גרה שם ,בדואים שפתחו עסק לגידול תבלינים וצמחי מרפא .ועוד...
שלמה בלישה שהיה לשעבר מפקד בית הספר למודיעין סיפר על רומן זדורוב  ,פרשה מטלטלת
ומעוררת עניין .הוא לקח את הנושא לעומק ודן בסיכוי שזדורוב לא היה הרוצח .
השבוע נפתח בחגיגיות מועדון הנעורים שיכלול נערים מכיתה ז' ועד כיתה י"ב.לא כל הפעילות
תיעשה במשותף .המבנה המשופץ כולל פרגולה בצד אחד של המבנה עם פינות ישיבה ובצידו
השני רשת כך שניתן יהיה לעשות פעילויות לקבוצות גיל שונות במקביל .נראה יפה ונקווה
שהילדים ייהנו לשהות בו והפעילות תגיע לגבהים חדשים.

שבת שלום משאבי שדה

