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מה בעלון:
משולחן המזכיר ,מהמזכירות ומהאסיפה /אלי אלישע
ברכות מחג המחזור /נטליה אלמוג והמזכירות
על שוטים ועקרבים /דן חנוך
תגובה של צביקה עובדיה ותשובת דן
מהנעשה בישובנו /משולם סיקרון ונגה פרסי

כולם מוזמנים להרמת כוסית במספרה ב18:00-

עמ' _2
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עמ' _3

משולחן המזכיר
ראשית אתן סקירה על דברים והתרחשויות .
ביקור החמורים – הגיעו לביקור  3חמורים ששמעו כמה טוב במשאבי שדה  ,הדשא ירוק
אנשים נחמדים ומפה אף אחד לא יגרש אותם ,כך הסתובבו להם בנחת בחצר הקיבוץ אכלו
שתו וחי ....והרי הם רק אורחים ,לא באו למטרת קליטה  .ביקשנו מהמועצה לקחת אותם
וזו השיבה את פנינו ריקם ,שעדיין אין מלונית ושזו הבעיה שלנו.
בצר לנו עשינו להם צ'ק אאוט ושלחנו אותם אל מחוץ לחצר הקיבוץ.
אך מה לעשות ,אורח שטוב לו חוזר  .גם הם חזרו ואז מאיר ברחמיו הגדולים אירח אותם
אצלו ברפת  .דאג להם לכל צרכיהם מזון ומים .לאחר תקופה החלטנו למצוא להם בית שבו
יוכלו לגור וזה מה שעשינו ,אז הגיעו אנשים נחמדים עם רכב גדול ועגלה העמיסו אותם
ולקחו אותם לביתם החדש .הפרידה הייתה קשה ,מאיר החל להתגעגע .כך זה בפרידות
כשנקשרים.
גגות נשברים – עוד לא התאוששנו מגג בניין שנשבר בעת כריתת עץ שמט ליפול והגג של
המאפייה גם הוא נשבר במהלך כריתה .במקרה הראשון הפעלנו את הביטוח וזוכנו בעלויות
הגבוהות על הנזק.
הפעם לא פעלנו באותה צורה כי אי אפשר לשבור לעיתים קרובות ולבקש החלפת גג
שירות לחבר – אנו שמחים לבשר על השירות החדש שיפעל לטובת הקהילה.
אלי כהן כאיש אחזקה ירחיב את פעילותו וייתן מענה לעבודות קלות בבתים .בכל בקשה ניתן
יהיה לפנות אליו והוא ינסה לעזור כמיטב יכולתו או שיפנה בעצמו את הבקשה לאיש
המקצוע המתאים ,נגריה ,בניין וחשמליה .במידה ויש באפשרותו יבצע את העבודה בעצמו .
עלות העבודה תהייה על חומרים בלבד .במידה וגם הוא לא יוכל ינסה לעזור לאתר איש
מקצוע מתאים מחוץ לקיבוץ  .ע"י עבודה של אדם מחוץ לקיבוץ החבר/תושב יישא בכל
ההוצאות אלא אם זה בתחום אחזקת דירות.

מהמזכירות והאסיפה
שיוך דירות
לאחר דיון מרובה ישיבות בהצעה לשיוך הדירות ההצעה התקבלה ברוב קולות להמשך
הטיפול ואישור ההצעה.
עו"ד אחינועם הגיעה ביום רביעי  24/7/19להצגת התקנון באסיפה .על פי בקשת החברים
שאלות והבהרות בסעיפים השונים יהיו במפגש נוסף ביום שני ה 29/7-בו תוכל לתת מענה
לשאלות החברים.לאחר מכן תתקיים הצבעה באסיפה ובמידה וההצעה תאושר באסיפה,
יובא התקנון לאישור בקלפי.
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עמ' _4

בקשת אורלי פרנק לשנת חופש
אורלי פרנק בקשה שנת חופש – הבקשה הומלצה הן ע"י וועדת חברים והן ע"י המזכירות
ואושרה באסיפה להצבעה בקלפי  .ההצבעה תתקיים בתאריכים 27-28-29/7
על פי החלטת האסיפה אורלי תמשיך ותפתח את המרפאה בימי שישי וכמו כן תמשיך להיות
חברה בשתי וועדות ,וועדת רווחה והועדה לטיפול בבעלי צרכים מיוחדים.
נציגי ציבור למזכירות
יצא מכרז לבחירת נציגי ציבור למזכירות.
עלינו לבחור  3חברים  .שלשה חברים הציעו את מועמדותם .
ילנה דיומין ,אייל מור יוסף ופרידה ענבר .
מועמדותו של אייל הוסרה לאחר שהתברר כי על פי תקנון האגודה סעיף /26ג ,לא יוכלו לכהן
בני משפחה בו זמנית .
קרן השתלמות
מאחר ומספר חברים לא חותמים על שחרור קרן ההשתלמות והעברתה לטובת הקיבוץ
הנושא נדון במזכירות וסוכם שדין קרן השתלמות הוא כמו משכורת לכל דבר ואין החבר
רשאי להחליט על דעת עצמו ולא להעביר את הקרן לקיבוץ  .הדבר הובא לאסיפה כדי לאפשר
למוסדות הקיבוץ לפעול כנגד אותם חברים .
באסיפה נאמר שלמוסדות הקיבוץ מתוקף התקנון יש כבר את הסמכות ועליו רק ליישם.
הסכם תושבות בן/בת זוג של חבר
ההסכם הובא לאישור אסיפה וזו החזירה אותו לדיון חוזר במזכירות.
המזכירות דנה שוב בנושא ולא קיבלה את הערעור ,ההסכם כפי שהוא עבר ברוב קולות
במזכירות  .הובא שוב לאסיפה ואושר ברוב קולות.
ההסכם נכנס לתוקף וכעת נותר לחתום עליו .
חוות ר"מ
אנו כבעלי השטח שהועבר לרמ"י ( רשות מקרקעי ישראל).
יש לנו זכות לרכישת הקרקע .מאחר ולא הצלחנו למצוא קבלן שיהיה שותף איתנו ברכישה
ותם הזמן שהוקצה לרכישת הקרקע על ידנו פנינו לרמ"י בבקשה להארכת זמן  ,רמ"י נאותה
ונתנה לנו עוד  180יום .בתקווה שאכן יימצא .
חופשה למישל זרזניסקי.
מישל פנה לצאת לחופשה בת  3חודשים ולהיות עם חברתו בדנמרק.
המזכירות אישרה פה אחד .בהצלחה למישל.
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עמ' _5

קליטה
התקיים דיון במזכירות יחד עם וועדת קליטה  ,נמסר מידע על ההתקדמות בנושא התב"ע ,
ויש התקדמות משמעותית כך שבקרוב מאוד נתבשר על ההפקדה ונעבור עוד משוכה שתפתח
את הדלת לשלב הבא.
מלאי הדירות כיום בקיבוץ למטרת קליטה הוא בתפוסה מלאה ,מצד אחד זה משמח ומצד
שני קשה לתת מענה לצרכים חדשים או שיפור בדיור .הצפי הקרוב לחדרים הוא כאשר
תסתיים הבנייה ל 10 -היחידות שנבנות כעת .
ועד לעדכונים בעלון הבא
שבת שלום
אלי אלישע
מזכיר/מנהל קהילה
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עמ' _6

ברכות מחג המחזור של כיתת אילן
כיתת אילן היקרים,
אליסיה ,אורן ,לעד ,אמיתי ,ניצן ,אלן ,נדב ,שיר וליעד
האירוע היום מהווה סיום של פרק משמעותי בחייכם ובחיי המשפחות שלכם ופותח פרק
חדש ומאתגר.
הרבה מההחלטות תקבלו בעצמכם ותישאו באחריות לתוצאות .כולי תקווה שבארגז הכלים
שלכם שהלך ותפח במהלך השנים  ,מצויים האמצעים לקבלת החלטות נכונות וביצוען ,ואם
לרגע אתם מהססים צריכים עצה או סתם לדבר ,תמיד פה בשבילכם  ,אחרי דרך ארוכה יחד
הפכתם להיות חלק בלתי נפרד מהמשפחה שלי ומהזהות שלי היום.
גדלתם להיות אנשים טובים ,ערכיים  ,מתמודדים ,מדברים (גם אם לפעמים צועקים )...ועל
כך אני גאה בכם ! תמשיכו להיות אחד בשביל השנייה כמו שאתם יודעים להיות .
תודה על כל השיעורים שהעברתם אותי  ,תודה על חוויות וזיכרונות שילוו אותי תמיד.
מאמינה בכך שתבחרו כל אחד ואחת את דרכו בתבונה ובהצלחה  ,אוהבת אתכם מלא,
ותודות-
לכם החניכים  ,כיתת אילן על ההשקעה והעבודה לערב שלכם כל הכבוד!
לצוות הנעורים היקרים -נועה נדב ורוני על הכל.
לרוני גולדמן על הפקת האירוע והליווי מרגע כניסתך לנעורים.
ליאיר בלטרן שליווה אותנו במהלך כל השנה בכתיבה ובחשיבה.
לרונית בן טל וקטיה רדין על התפאורה והעיצוב
לגילי בן טל על צילום ועריכת הקליפים וצילום ערב האירוע.
לרון קיזלר על הבימוי וההשקעה והעבודה האינטנסיבית לקראת הערב.
להורי כיתת אילן תודה ענקית על שיתוף הפעולה והיוזמה שלכם!
ולילדי הנעורים אשר עזרו לנו בהכנות האירוע ,צוות במה ובארוחת המשפחות -שי
מוריוסף,תמר פרחי ,עומר גולדמן ורוני הגרעינרית.
תודה ענקית לכולם !
נטליה אלמוג.
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כיתת

אילן

עמ' _7

היקרה,

חג מחזור הערב .מן מושג קיבוצי .משמעותו-מחזור החיים שלנו הוא התהליך שבו אנו
עוברים שינויים משמעותיים במהלך חיינו.
ליווינו אתכם במהלך שנות חייכם עד כה כמשפחה וכמו בכל משפחה טובה ואוהבת ידענו
מורדות ועליות ..חוויתם עימנו ימים של שמחה וגם של עצב ,הייתם איתנו גם בתהפוכות
חברתיות ובלבול על מה ומי שאנחנו רוצים להיות ..אבל אנחנו עדיין משפחה .שקדנו לפתוח
בפניכם עולמות חדשים בתחומים רבים ,בעיקר שקדנו על אישיותכם כאנשים .עתה אתם
יוצאים לשלב נוסף במסגרת גיבושכם כאנשים ,כל אחד לדרכו בה הוא בחר.
ביציאתכם ,זכרו תמיד שהאדם הוא פאר הבריאה ,וגם בעידן טכנולוגיית המחשבים
והרובוטים ,עדיין מאחורי כל מחשב עומד אדם בפני עצמו כמו שהוא .השתמשו בערכים,
בתבונה ובאהבה שקיבלתם ,כדי לבנות לעצמכם ולזולתכם חיים מלאים ועשירים בתוכן
וביצירה.
האמינו בכוחכם לתת ,לפעול ולשנות דברים .תתרמו לחברה והרחיבו את האופק שלכם מעבר
ל"אני" ,היו רגישים גם לזולת ונכונים לתת מעצמכם ,כי אז תדעו את הסיפוק והאושר
האמיתיים .האושר האמיתי-הוא אושר הפרט המשולב בטובת החברה.
דרך החיים רצופה בפרוזדורים ובדלתות ,כל פרוזדור הינו נתיב בחיים ומאחורי כל דלת טמון
גורל של אדם .לו יהי שתהיה בכם התבונה לבחור בפרוזדור הנכון ולפתוח את הדלת הנכונה
בחייו.
זלמן ארן שהיה מנהיג ציוני וכיהן גם כשר החינוך אמר – "נחמד להיות אדם חשוב אך חשוב
יותר להיות אדם" .קחו זאת כצידה לדרך ושאו ברכה לדרך צלחה.
כתבה בשם המזכירות -אביגיל גולדסמן והקריא אייל מור יוסף

על שוטים ועקרבים
זהו .תם עידן קצר של כהונה כחבר במזכירות .חודשיים לפני הזמן
הקצוב ,שהרי נבחרים לשנתיים בלבד ,עזבתי אותה .והסיבה לכך?
– אי רצון להיות שותף לדברים רעים .ומה היה לך כל כך רע,
תשאלו? התשובה בהמשך הפוסט הזה ,שככל הנראה ,יהיה הפוסט
האחרון שלי במסגרת 'הבלוג של דן חנוך' בקהילנט.
הסיפור התחיל עוד במזכירות הקודמת ,עת דנו בטיוטת הסכם שיוך הדירות  .סעיף 6
בהסכם קובע תנאי סף שעל כל חבר לעמוד בהם על מנת שיהיה זכאי לשיוך דירתו .אז,
הופיעה בהסכם פסקה אחת ,שכבר אז נראתה בעייתית במיוחד – החובה על כל יחידי
משפחת החברים להסדיר את חובם לקיבוץ על מנת שיהיו זכאים לדירה .אחרי מספר דיונים
במזכירות ,הוחלט להסיר את הסעיף הזה ולהחליפו בתנאי סף אחר – החובה על כל יחידי
'משפחת חברים' למלא את מחויבותם לקיבוץ .אז מה ההבדל בין 'חוב' לקיבוץ ובין
'מחויבות' לקיבוץ? הבדל של שמיים וארץ – חוב הוא חוב כספי שצבר החבר לקיבוץ ,למשל
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עמ' _8

בגין הלוואה שקיבל ,ומחויבות היא הדרישה לעמוד בסטנדרטים שקבענו ,ובתוכם החובה
לעבוד ,החובה להעביר הכנסות מעבודה לקיבוץ  -כולל קופות גמל  ,קרנות השתלמות ,פנסיה
ותלוש משכורת שמקבל עובד החוץ .הסיבה להחלפת הסעיף המדבר על 'חובות' בסעיף
המדבר על 'מחויבות'  ,היא בכדי למנוע מצב שמי שאינו ממלא את חובותיו כחבר קיבוץ יזכה
בדירה  ,ומי שחייב כספים מסיבות שונות – לא .שהרי חוב כספי אפשר להסדיר ,גם בעתיד,
עם שיוך הנכסים או עם קבלת בונוסים ,ואילו מחויבות יש לקיים  -היום ,כאן ועכשיו .סיבה
נוספת להסרת הסעיף ההוא הייתה ' -חובות' אפשר לפרש בצורה רחבה ,ואל לו לתקנון
לאפשר קיפוח זכות יסוד של החבר בשל משהו מעורפל .זו הסיבה שבדיונים ההם קבענו,
שזכות היסוד של החבר תהיה תלויה בשתי שאלות בלבד – האם כל יחידי המשפחה
ממלאים את חובתם כחברים ,והאם צברו שלושים שנות ותק .וזהו .אחרי הדיונים ההם
הגענו להסכמה רחבה ותיקנו את הסעיף המדובר.
במאמר האחרון שעסק בשיוך הדירות ' -הצד השקט של הרעש' הצגתי את המחלוקות
שנותרו בעינן .ואכן ,בדיון במזכירות ,הוחלט לקדם עניינים ולזרז את הדיונים ,ולצורך כך
הוחלט על מנגנון לפיו כל חבר מזכירות יביא שני סעיפים ,שיש עליהם מחלוקת ולא הוסכמו
קודם ,שהרי אף אחד לא רוצה להסתובב במעגלים .ורק כאלה אשר לדעתו ,יש צורך
בהחלטה מקדימה של הציבור בקלפי לפני שיוכנסו להסדר השיוך .מה רבה הייתה הפתעתי
לראות שהסעיף ההוא  ,שכבר הוחלט ונסגר  ,ובגינו אף שונה ההסדר – חוזר כאילו לא נדון
כלל .כאשר ניסיתי להבין מה עומד מאחורי המהלך הזה נתבררה לי מציאות עגומה – יש מי
שרוצים להחזיר את הסעיף המדבר על 'חוב' רק כדי שישמש כנגד מי שהם רואים כמנצלים
את הקיבוץ .כן – ממש כך .ולא ,לא מדובר על מי שהודיעו על עזיבת הקיבוץ וכבר שנים חיים
כאן בלי לשלם אגורה .ולא ,לא מדובר פה על מי שלא מסכימים לחתום על המסמכים
המאפשרים להחזיר כספים נשכחים בקופות גמל או קרנות השתלמות – כפי שקבענו בקלפי,
אלא על מי שקמו מעפר והקימו בית חדש אחרי אסון ,או אחרי גירושים וכעת פותחים פרק
ב .לטענתם ,מי שמשכן בביתו בן או בת זוג מבחוץ  ,צריך להיות אחראי גם לחובות שיצברו
לקיבוץ ,ואם לא ידאג שבן הזוג ישלם את 'שכר הדירה' שנדרש ממנו – הרי שלא יהיה זכאי
לשיוך דירה .נפול נפל הפור – 'שכר דירה' חשוב מוותק ,וכסף חשוב ממחויבות לקיבוץ.
מעבר לתפיסה הבעייתית שאדם אחד חייב להיות אחראי לחובות של אדם אחר ,בעל כורחו,
יש כאן משהו רע .ממש רע .והכי עצוב שזה ממש לא מהותי להסכם השיוך .סתם דבר רע
שעומד בזכות עצמו .שלא תבינו אותי לא נכון – אני סבור שחובות יש להחזיר ,אבל אין
להחזיק אדם חייב בגין אחרים ,ואין לדרוש מחבר שיבחר בין הקיבוץ לזוגתו לחיים .וכן ,אני
מכיר את הטענה של כמה חברים הנשואים ללא חברים – "...אם אני משלם – כולם חייבים
לשלם - "...לי זה מזכיר את הבדיחה העצובה על זה שנשר מקורס טייס והתנדב לנ"מ –
"...אם אני לא טס – אף אחד לא יטוס"...
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לא עבר הרבה זמן מאז פורסם המאמר הקודם  ,וכבר נתבשרנו באספה על מי שהחליט ,על
דעתו שלו ,להעביר לקיבוץ חלק מזערי מהכנסתו ולשמור את היתרה בכיסו .מן הוכחה חיה
לנחיצות הסעיף המדבר על 'מחויבות' .ואכן ,כך דיווח המזכיר לציבור ,אותו חבר קיבל מכתב
רשום מעורך דין המתרה בו ,שמעשיו מהווים עילה להוצאה מהקיבוץ ואם לא יחזור בו  -הרי
שהמשפחה כולה תאבד את זכותה לשיוך הדירה ולא רק החבר הסורר .האם הדבר דומה למי
שאין ידו משגת לשלם את 'שכר הדירה' שדורש הקיבוץ? ממש לא .האחד עשה זאת
מהמקפצה ,לאור יום ,והשני ,מבויש ונבוך בא לבקש מהקיבוץ הנחה.
על פי המהטמה גנדי  ,ישנם שבעה חטאים חברתיים :פוליטיקה ללא עקרונות ,עושר ללא
עבודה ,תענוגות ללא מודעות ,ידע ללא אופי ,מסחר ללא מוסר ,מדע ללא אנושיות ,וסגידה
ללא הקרבה .בכלל ,אצל ההודים המספר שבע תופס חזק – שבעה נהרות קדושים ,כך גם
שבע ערים ושבעה הררים .בדיון האחרון במזכירות שהיה סוער במיוחד ,מצאתי את עצמי
לבד מול כל המזכירות .לדאבוני התברר לי שפוליטיקה קטנה ,בלי שום עקרון ראוי ,מכוונת
את הידיים המצביעות..." .בבקשה אל תעשו זאת ,זה רע ,רע שאינו הכרחי "...ממש
התחננתי ,אבל העיניים ראו רק דם ודמים ,והאצבעות – הצביעו .זו פוליטיקה ללא עקרונות.
אגב ,באופן אישי אני מסתפק בשלושה עיקרים חברתיים ,בלבד ,על מנת לשמור על חיים
תקינים ביחד – לא נכנסים לכיס של החבר ,לא לצלחתו ובטח שלא לתחתוניו .זה מספיק.
ומה באשר לחטא השני  -עשיית עושר ולא במשפט? פה יש לדבר קצת על 'שכר הדירה' הזה
שעורר את כל הויכוח' .הסכם בר רשות' שיעלה לדיון שוב באספה הקרובה ,מחייב כל חבר
לקבל על עצמו את חובותיו של בן הזוג לקיבוץ .הסכם זה הוחזר למזכירות מהאספה ,אחרי
שקמה חברה וסיפרה על זוגות שנאלצו להיפרד ,מאחר ולא יכלו לממן את שכר הדירה
שנדרש מבן הזוג .ומדוע שכר הדירה נדרש בכלל? למה לא לחייב בני זוג של חברים רק ב 'דמי
התושב' ובהוצאות הישירות שלהם? הלא אם מדובר בכך שאף אחד 'לא יחיה על חשבוננו'
כדברי כמה חברים ,הרי ש 'דמי התושב' מכסים את כל מה שעולה לנו להחזיק נפש אחת
בקיבוץ  -מביוב ועד ארנונה ,מנוי ועד בריכה ,משמירה ועד חגים– מן מס גולגולת אחיד
לכולנו  -חברים ותושבים – ששיעורו כשליש ממה שנדרש היום מבני הזוג של חברים .אז למה
לא להסתפק בו ,ומדוע לדרוש גם 'שכר דירה' עבור מחצית הבית שבו גר החבר עד כה לבדו?
האם הדירה הזו הייתה מושכרת לזרים? האם גם מי שגר לבד יידרש לשלם שכר דירה עבור
החצי השני של ביתו? לא .זו עשיית עושר ולא במשפט.
ומה עשתה המזכירות? האם דנה בעקרון נשגב שיש בו 'בהסכם בר רשות' הזה? לא .היא
החזירה אותו לאספה כפי שהוא ,בלי לשנות אף תג או פסיק .מן סוג של ניסיון לבלבל את
הציבור – מצד אחד מגדירים את החבר כחייב ,ומצד שני מתנים את שיוך הדירה בסילוק
החוב .עקום .ובעיקר רע.
ומשהו קטן לסיום –
דוד המלך מצווה לנו סּור מֵ ָרע ַועֲשֵ ה-טֹוב (תהילים לד טו) שמשמעו –
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סור מרע – אל תתעסק עם הרוע ,אל תנסה 'להכיל' אותו ,אל תנסה לעמוד על סיבותיו או
מקורותיו ,ואפילו אל תלך למלחמה עימו – רק סור ממנו .הסיבה לכך היא ,שאם אדם מביט
בתהום – התהום מביטה בו בחזרה ,ולכן – סור מרע.
ועשה טוב – מלא את יומך בעשיית הטוב ,כך לא תיאלץ להתבונן בתהום.
ובבניין הארץ ננוחם –
דן חנוך.

שלום דן ,
לא כל מי שחושב אחרת ממך הוא טיפש או שוטה .
אני הצבעתי עבורך להיות חבר מזכירות  .חשבתי שהמזכירות תתן לך במה לדעותיך
ואפשרות להשפעתך על המערכת  .אם כל חברי המזכירות הצביעו בשונה לדעותיך  ,יכול
להיות שפעם הבאה יצביעו כמוך .
אני חולק על הבלוג שכתבת .
גם לי יש בת זוג שאינה חברה  .גם אני הייתי רוצה הטבות בשכר דירה או בכל התשלומים
שאשתי מחוייבת לקיבוץ  .אומר אפילו שלדעתי לבני/בנות זוג של חברים צריך להיות מעמד
שונה מאשר של תושבים  .תושב יכול לעזוב אם לא טוב לו או יקר לו  ,קצת בעיה לומר את
זה למשפחה שהחבר קיבוץ חי כבר  48שנים .
אבל  ,ואבל גדול  ,כמו כל חבר וכל תושב  ,יש תנאים  ,זכויות וחובות  ,שעל כולם למלא .
בן /בת זוג לא הגיע סתם כך לפה  .לי יש מחוייבות להתנהלות של אשתי וכך צריך להיות
ההתנהלות של כל חבר שלו בן/בת זוג שאינה חברה .
אני מרגיש פגוע אם אני ממלא את חובותיי ויש כאלה שלא עושים זאת  .להיות חכמולוג
ולספר על מי שרצה להיות טיס ועבר לנ"מ .זאת בדיחה רעה  .דן  ,מה תגיד אם אומר שגם
אני לא רוצה לשלם את חלקה של אשתי לקיבוץ ? מה האפשרויות שיש קיבוץ לגבות חוב של
בן/בת זוג ?
האם להוציא צו הרחקה ? האם לתבוע משפטית ?
האם אתה מכיר מישהו שלא משלם שכר דירה ? גם אתה משלם שכר דירה מתוקף עבודתך
בקיבוץ .כל עוד אין שיוך דירות  ,הדירות שייכות לקיבוץ ועל החבר זכות להתגורר בהן .
כאשר יהיה שיוך דירות  ,ולכל חבר יהיה זכות על ( כל) הדירה שלו  ,יהיה פטור מתשלום
שכר דירה .
אני זוכר כאשר ביקשת לצאת לשנת חופש  ,שילמת עבור שכר דירה  ,השתתפות בהוצאות על
הבת שלך ולא זכור לי שלא שילמת אפילו אם אולי לא אהבת את זה אבל שילמת  .מדוע שבן
זוג של חבר לא ישלם ?
נכון  ,גם לדעתי שכר הדירה והוצאות על החצי של הדירה שלי עבור בת זוגי גבוהות  ,ואילו
היא לא היתה גרה איתי ההוצאות היו שוות  ,עדיין אני משלם  ,וכל תושב צריך לשלם עבור
שהותו בקיבוץ לפי תנאי הקיבוץ .

עמ' _11
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אני חושב שהדרך של המזכירות בנוגע לחובות תושב  ,אחריות החבר על בן/בת זוגו  ,נושא
קרן השתלמויות  ,העברת משכורות וכו'  ,החלטות טובות  .אם יש דרכים טובות יותר  ,דן
מוזמן להציע אותם וחבל שלא יעשה זאת במזכירות .
דן  ,מקווה שנישאר חברים .
צביקה עובדיה

שלום צביקה,
קודם כל תודה על התגובה המנומקת להפליא שרשמת ,לפחות אני יודע שיש מי שקורא )-:
שנית ,לגבי הכותרת של המאמר  -המקור נלקח מדברי רחבעם שהשיב לעם שבא להמליכו במילים
ּׁשֹוטים וַּאֲ נִי אֲ יַּסֵּ ר ֶא ְתכֶם בָ עַּ ְק ַּרבִ ים (מלכים א יב יא)  .כלומר שוטים
הללוָ :אבִ י יִסַּ ר ֶא ְתכֶם בַּ ִ
מלשון ריבוי של שוט ,ולא כפי שרמזת( ,אם כי גם ריבוי של שטויות עלול לייסר

)

ולעניין עצמו  -אין שמח ממני לדעת שאתה בטוב ,ולמשפחתך שלום .והבדיחה על הבחור שהתנדב
לנ"מ  -אכן בדיחה עצובה .אבל המאמר הזה לא עוסק בכסף ,אלא ברע שהוא מחולל.
בחברות ובלי כעס ,ושבת שלום.
דן חנוך.

ברוכה הבאה למשק
נטשה חיטרוק (חיילת בודדת חדשה)
המשפחה המארחת – משפחת מנדל

ברכות רבות לבן זילברשטיין
עם השחרור מצה"ל
קליטה קלה מהירה ונעימה
באזרחות ובמשק

בהצלחה בית משאבי שדה
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החופש מתקדם ואיתו הימים החמים  .באחד הימים הגענו כבר ל 45 -מעלות ,אפשר
להתנחם שעברנו כמעט חצי מהחודשיים החמים וגם שיש לנו בריכה ומזגנים בכל מקום
הילדים מבלים בקייטנות בגנים ובחינוך הבלתי פורמלי .השבוע במסגרת תנועת הנוער יצאו
ד-ו למחנה באזור ירושלים ,ודי במקביל יצאו הנעורים ז-ט לטיול כיף של מים ועוד מים
במשך שלושה ימים ,ספורט ימי טיולי מים ועוד.
הוותיקים ממשיכים במפגשים מועדון מופת ,אלישע ומוני נפגשו איתם השבוע וסיפרו על
הקליטה תהליך השיוך ובכלל בהתקדמות לקראת היעדים לשנתיים הקרובות.
חג מחזור היה ערכי ומרגש ,הערב התחיל בברכות ותודות רבות שכללו את דבר המזכירות
ההורים ,המדריכים ומרכזת החינוך הבלתי פורמלי  ,ולסיום התודות חיקוי של רון (מדריך
הנעורים הקודם שבירך לפני שנתיים את הנערים המסיימים כשדמעות יורדות מעיניו
מהתרגשות ,ושהיה גם הבמאי של ההצגה)  .החיקוי נעשה על ידי שיר פולישוק שעשה זאת
מדהים ומצחיק תוך כדי שהוא מברך את בני כיתתו ,זה היה כל כך מוצלח שרבים חשבו שזה
באמת רון .הערב המשיך בעוד קטעים עם חיקויים מוצלחים מאד של אנשים מהמשק
וכמובן של הוריהם .וכמובן קטעי ריקוד מצחיקים ,ובכלל האווירה היתה שמחה מאד .אז
ברכות לכל אלו שעזרו להצלחת המופע וכמובן לכל כיתת אילן.

שבת שלום והמשך חופש נעים
לכל בית משאבי שדה

