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צ‘אי שגיא

לחברי שלו.
מספר נושאי עומדי על סדר היו העי חרודי ובראש הדיוני הקרובי
בהצעת הצוות הדו מסלולי .על פי בקשת הצוות קבעה הנהלת האסיפה את
תחילת הדיוני ל 11ביוני .אול לפני כשבוע הגיעה בקשה ממספר חברי )צוות
התחדשות שיתופית( לבצע בדיקה כלכלית כספית על המודל המוצע עוד לפני
התחלת הדיוני .הצוות הדומסלולי נענה לבקשה בחיוב וא ביקש להשתת
בצוות הבדיקה .בהתא לדברי אלה מוק ממש בימי אלה צוות בדיקה הכולל
שני נציגי מכל צד ואותי .מעבר לתהלי הבדיקה שהוא לדעתי הכרחי יש כא
תחילתה של הידברות בי שני הצדדי שהיא בעיניי חיובית מאוד .צוות הבדיקה
יתכנס בימי הקרובי לקביעת נוהל עבודתו ,לוח זמני) ,צפו ככל האפשר(,
בחירת הבודק החיצוני ,והגדרת תכולת העבודה של הבודק.
עמדתי לגבי הצעת הצוות הדומסלולי עדיי לא גובשה סופית ואינני רוצה כרגע
להתייחס אליה .מטרידה ומדאיגה אותי המחשבה על היו שאחרי ההצבעה .אני
חרד למצב שבו ההצעה תתקבל ברוב לא מיוחס ואז יהיו כאלה שיאמרו שההצעה
לא התקבלה בעוד שאחרי יאמרו שאי צור ברוב מיוחס ולכ ההצעה התקבלה.
ניצני לוויכוח זה כבר ישנ כאשר כל צד כבר מבקש חוות דעת משפטיות
התומכות בעמדתו .בקלות רבה מצב זה יכול לגלוש לפנייה לבתי משפט ,כל צד
ועמדתו ,ולהביא להחרפת הוויכוח שבי שני המחנות בעי חרוד .אני שוא ומבקש
למנוע הידרדרות למקו זה .לכ פתחתי בשיחות ע שני הצדדי כדי לנסות
ולהגיע להסכמות על היו שאחרי .הקמת צוות בדיקה משות כנזכר לעיל הוא
צעד בכיוו הנכו אבל הוא איננו מספק ,וכא אני מבקש להביא דוגמה.
לפני יותר מחצי שנה פורס בעיתונות הקיבוצית שקיבו" כפר מסריק קיבל
החלטה על שינוי אורחות החיי שלו .ההחלטה התקבלה ברוב של  82%בהצבעה
ראשונה! המקרה עניי אותי מאוד ופניתי אל מוביל המהל )אייל ריז( מכפר
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מסריק כדי לשמוע ממקור ראשו אי ה הצליחו לעשות זאת .מסתבר שמהל
שינוי זה חייב את הצלחתו לעובדה שהובל על ידי צוות הסכמות שכלל את כל
חלקי האוכלוסייה )שיתופיי ודיפרנציאלי( ועבד בשיתו ובקבלת הסכמות
לאור כל הדר .רק כ נמנע לדברי אייל מצב של כאוס חברתי וניהולי בקיבו".
קד למהל מוצלח זה ניסיו להביא הצעה מצד אחד בלבד שנכשל והביא לריב
פנימי .ג בקיבו" עי השופט נמנע מצב של משבר חברתי בשל העובדה שמהל
בניית הצעת השינוי היה מהל ששית את כל חלקי האוכלוסייה.
ומה אצלנו???? לנו יש שני מחנות המתבצרי כל אחד בעמדתו וכל צד בטוח
שהאמת כולה אצלו .ממקו זה אני מבקש להתחיל ולבנות את המהל של היו
שאחרי ההצבעה על המודל הדומסלולי .א תתקבל ההצעה ברוב הדרוש לתיקו
תקנו הרי שזה הוא רצו חברי הקיבו" וצרי יהיה לגשת ליישומה .אבל א לא
תתקבל ברוב הנ"ל יש לדעתי לגשת למהל שובר שוויו כדוגמת המהלכי שנעשו
בקיבו" עי השופט וכפר מסריק .ברור שנושא זה יצרי התייחסות נפרדת במהל
הדיוני על הצעת הצוות הדומסלולי.
ספיח לנושא הוויכוח והמשבר החברתי הקיי אצלנו הוא מכתבי ותגובות
המתפרסמי על לוחות המודעות .לאחרונה נראו על לוח המודעות שלנו מכתבי
המופני אישית אל חבר זה או אחר .בתגובה לכ הורדתי מהלוח את המכתבי
ופרסמתי בקשה להימנע מכ .המקו הנכו לדיו ציבורי בנושא זה הוא היומ
שלנו ולא לוח המודעות .נוס לכ רצוי מאוד שהמאמרי יהיו לגופו של נושא
ולא לגופו של איש כזה או אחר .לצערי לאחר שפרסמתי את בקשתי היה מי שלקח
את החוק לידיו הוריד את בקשתי ושב ופרס את המכתב האישי .אני רואה בזה
מעשה חריג וקורא לחבר/ה שעשה זאת ליצור איתי קשר כדי להבהיר את
הדברי .בכל מקרה אני רוצה להבהיר .למזכיר יש הרשות להוריד מלוח המודעות
פרסומי ולא חבר אי את הרשות להוריד מהלוח הודעות שפורסמו על ידי
המזכיר.
מנושא לנושא באותו נושא  על לוח המודעות פורסמו לאחרונה מודעות מטע
ועדת התרבות .שוב נמצא חבר )ואולי זה אותו חבר הנזכר לעיל( העושה חוק
לעצמו ומוריד מודעות אלה .זהו מעשה שלא ייעשה .חבר המרגיש את עצמו נפגע
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מהודעות אלה )א על פי שאינני מבי אי( יכול לפנות אליי בבקשה לטפל בנושא.
בשו מקרה חבר איננו יכול להוריד על דעת עצמו מודעה שנתלתה על ידי גו
אחר.
ולנושא אחר לחלוטי והוא השכונה המערבית .לצערי העבודות על תשתיות
השכונה המערבית עדיי לא החלו .עיקר הבעיה כיו היא בוויכוח הקיי בינינו
לבי המועצה האזורית על צורת ההסדר על פיו נקבל את כספי הזכאויות של
משרד השיכו .אנו שואפי להימנע ממצב שבו המועצה היא זו שתקבל אחריות
על הקבל שייבחר לביצוע העבודה) .ראו מה קורה במגרש הטניס כתוצאה
מבחירה כזו( .הנושא נמצא על שולחנ של היועצי המשפטיי שלנו ושל
המועצה .אני רוצה לציי שבמועצה האזורית יזרעאל המצב הוא הרבה יותר פשוט
כי ש המועצה מחפשת דרכי אי לעזור ליישובי לקד תוכניות מסוג זה.
לצערי הרב אי זה המוטו של המועצה שלנו והייתי אומר שלאור כל הדר
מחפשת המועצה שלנו אי להקשות במקו אי להקל .ובכל זאת בצורה זו או
אחרת אני בטוח שעבודות התשתית יחלו וא יסתיימו עוד השנה.

íåìù úáù
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החלטות מזכירות
מתארי 23.5.2013
 .1אישור נוהל הפעלת מרכז טיפולי.
 .2תוק מסלול טרו קליטה מיוחד) .נית לקבלו במזכירות הטכנית(.
יש לבדוק את סעי  5בהקשר של יחסי עובד מעביד והפרשות לפנסיה ולהביא
לאישור מחדש של המזכירות.
מתארי 30.5.2013
 .1המזכירות מאשרת את הצעת הנהלת החינו הציבורית להארי את פעילות
מערכת החינו בשנת הלימודי הבאה עד לשעה .16:30
 .2המזכירות מאשרת את ההסכ בי הקיבו" לחבר בנושא מענק תשתיות ממשרד
השיכו )נית לקבלו במזכירות הטכנית(.

תקנו בריכת עי חרוד איחוד
)אפריל (2013
 .1הבריכה מיועדת לחברי ותושבי עי חרוד איחוד ואורחיה.
 .2הכניסה לבריכה תיעשה רק בנוכחות מציל.
 .3ילד מתחת לגיל  12מחויב במלווה בוגר ,מכיתה י"ב ומעלה.
 .4ילדינו בחופש הגדול הנמצאי בכיתות בי ו'לז' רשאי להיכנס ללא מלווה.
 .5אורחי האירוח הכפרי חייבי להציג תעודת כניסה בפני המציל בכל כניסה לבריכה.
 .6ילדי חו" המתחנכי במערכת החינו שלנו רשאי להיכנס לבריכה )ע משפחת(
בימי חול בי השעות  16:00 20:00וביו ו' בי השעות .13:0017:00
 .7הכניסה לבעלי חיי אסורה.
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 .8הפעלת המנגל תיעשה בפינה המיועדת לכ בלבד ,ולא לפני השעה .19:00
אירועי תרבות משקיי יהיו בעדיפות ראשונה .באחריות מארג האירוע להחזיר
את מצב הבריכה לקדמותו :ניקיו רחבות ומשטחי ,דשאי ,שירותי,
פינת קפה ופחי.
 .9שעות פתיחת הבריכה וסגירתה יעודכנו במש עונת הרחצה על פי החלטת
הנהלת הבריכה.
 .10בשבתות ובחגי שערי הבריכה יהיו סגורי למעט השער הצפוני על יד
מגרש הכדורסל.
 .11הצבת שומר בשער הצפוני בשבתות ובחגי תיעשה על פי שיקול מנהל הבריכה.
 .12בשבתות ובחגי הבריכה סגורה בי  9:00ל 10:00לש ביצוע ניקיונות.
 .13מסלולי השחייני מיועדי למספר שחייני בוזמנית.
 .14מזרוני )פלציב(  הכנסת המזרוני למי בימי חול תותר על פי שיקול דעת
המציל .בשבתות וחגי הכנסת המזרוני למי אסורה.
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משולח הבריאות
חנה דג
רפואה משלימה
תזכורת:
נעמי הולצמ  רפלקסולוגיה ונשימות
מרי מאור  "יד ענוגה" רפלקסולוגיה
דרורה מ  פלדנקרייז
אירית בהיר  הידרותרפיה
נגה שני  שיטת פאולה.
אלינור שגיא )אשתו של ליעד שגיא(  דיקור סיני ושיאצו
השתתפות החבר 1/3 :מעלות הטיפול לסידרה ראשונה בת  12טיפולי.
 50%השתתפות מהטיפול ה.13
 75%השתתפות החבר בעלות הטיפול מהטיפול ה.24
 100%השתתפות החבר מהטיפול ה.38
ביטוח ניתוחי פרטיי
לכל הפוני אליי בנושא.
אנחנו מבוטחי מהראשו ביוני השנה.
•
א הוחלט על ניתוח בתארי קוד ל 1.6.2013וכ רשו בסיכו פגישה
•
ע הרופא ,ג א הניתוח יהיה בעוד חודש חברת הביטוח לא מכסה.

úåàéøáä ø÷éòä
המרת קלטות וידאו
לדיסק DVD
חברי המעונייני להמיר קלטות וידאו לדיסק DVD
מוזמני לפנות ליובל סימו
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חני יוהנסו
באמת הצתה מאוחרת א כולי תקווה שלא מאוחר מדי.
ליהודית שהייתה הקוסמטיקאית שלנו שני רבות )לא זוכרת ולא יודעת כמה(,
שטיפלה ברבות מאתנו במסירות טיפולי יופי ואסתטיקה ,נענתה לבקשות
והתנסויות .עשתה והתנסתה ,למדה התחדשה וחידשה.
באמת יהודית  כל כ כי היה לבוא ,לפנות זמ לפינוק ,לשאול שאלות ואת תמיד
נתת מענה ואכ פינקת.
פתאו בשקט בשקט  פרשת.
ולקח )לי( זמ לעכל ועכשיו רציתי ,בש רבות ,להודות על המסירות ,האכפתיות
על הנתינה הגדולה ,נתינה ענקית ,שלא ראיתי כמותה בכל פגישה וטיפול.
אני ושכמותי שנהנו מעבודת.
תיהני מזמנ .מתגעגעות.

מזל טוב
לעידית ולאיציק
לציפי ולחיי מצליח
להולדת הנכד-הני
ניתאי
ב למזור ולעופר
זר ברכות
לכל המשפחות
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את קולטי?
עידית צפדיה
חברי יקרי,
עברו שלוש וחצי שני מאז נבחרתי לתפקיד מרכזת ועדת הקליטה.
במש תקופה זו בנינו תקנו חדש ,קלטנו מועמדי חדשי ויצרנו מסלולי קליטה
שיאפשרו לבני עי חרוד איחוד לחזור הביתה.
מצוקת הדיור עדיי קיימת ואני מקווה ,שכשתבנה השכונה החדשה נוכל לפתוח את
השערי לעוד ועוד משפחות שישפרו את המצב הדמוגרפי ויצעירו את אוכלוסיית עי
חרוד איחוד.
חשוב בעיניי ,שנראה פה בעתיד הקרוב אנשי רבי וטובי שימשיכו עוד שני
רבות את המפעל הגדול והחשוב שהוק באדמת העמק לפני תשעי ואחת שני.
אני רוצה להודות לכל אלה שתמכו בי בתקופת כהונתי כמרכזת הוועדה ,שהאמינו
ביכולת שלי להוביל חידוש בתהלי הקליטה לעי חרוד ושנענו לכל בקשותיי.
אני מאחלת לציפי סהר ולחברי הוועדה החדשי הצלחה בתפקיד
ומקווה ש:

"ג א ארו מסע הפר
וא רבי כושלי אחור,
ביחד נמשי ללכת
בדר אל האור".
)חיי חפר(
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זיו דור

ביומ הקוד הופיע פרסו לקוני על החלטת המזכירות להשאיר את האורווה
במשכנה הקבוע ולשפ" את המתק הקיי ורצינו לפרט מעט בנושא :החלטת
המזכירות היא בראש ובראשונה אמירה ,כי יש רצו לשמור על האורווה לטובת
הקהילה ואנו מברכי על כ ,מודי ומתחייבי להשתמש במנדט אשר נית לנו
בכובד ראש ולהמשי להוות מקו בילוי ומפגש למבקרי הקבועי והמזדמני
מכל הגילאי ולתת לכול את המקו ואת היחס )ואת העוגייה( הראויי.
האורווה שלנו נמצאת במקומה מאמצע שנות ה   ,70מאז ועד היו כל שיפו"
ושינוי שבוצעו בה נעשו בצנעה ,בשיטת טלאי על טלאי ובליווי רוח התנדבות
ארוכת שני של חברי והורי שתרמו מזמנ וכישוריה לטובת המקו.
השיפו" המתוכנ בא לתת מענה על צרכי האורווה אשר השתנו במרוצת השני,
כאשר בראש עמידה בתקנות הבטיחות כפי שמוכתבות ע"י משרד החקלאות
ובאמצעותו נוכל להמשי להציע את השירות הטוב ביותר ואת חווית המפגש ע
הסוסי בצורה רגועה ובטוחה ככל האפשר .העבודה מתבצעת בשלבי ,כ שלא
נצטר להפסיק את הפעילות וההפרעה לרוכבי ולסוסי תהיה מינימלית.
מי שנוהג לבקר באורווה ודאי כבר ש לב שהתחילו עבודות תשתית מעל הגדרה,
מגרש הרכיבה שלנו עובר לש ממש בקרוב ומוותר על התואר 'המגרש היפה
באר"' שהיה נחלתו במש שני ,ובהמש יתחילו העבודות בסככה המרכזית.
רכילות מהעדר :המתנדבות מיוו כבר הכו שורש בקיבו" ,האחת )קוקו( הפכה
לחביבת הילדי והשנייה )לינדה( מאתגרת את הרוכבי המתקדמי .לאחרונה
הצטר אלינו תיש צעיר העונה לש עוזי )עונה ובורח( וא הכושר הגופני של ילדי
הג השתפר בשבועות האחרוני זה בזכות המרדפי אחריו .מובילת הצוות שלנו,
אֶ מה פ ,יוצאת לקורס מדריכי רכיבה בחודש יולי ,נאחל לה מכא הרבה הצלחה
ושתחזור אלינו מלאת ידע וכלי ללמד את הדור הצעיר של הרוכבי.
כמו בכל קי" אנחנו מזמיני את הסבי ,הדודי והמארחי לתא אתנו שיעורי
רכיבה או טיולי למשפחה ולאורחי .בנוס מתוכנני בקי" ג קייטנה ואירוע
לפתיחת המגרש החדש ,עליה נעדכ בהמש ,וכמוב שכול מוזמני לבוא
ליהנות מהאוויר ומהאווירה בכל שעה ובכל יו ...בהקשר זה נבקש שוב לא לעבור
ע כלי רכב בתו האורווה )באמת שיותר כי ללכת בשביל הזה ברגל( ולא
להאכיל את הסוסי או להסתובב בקרבת בצורה לא אחראית.
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מי ה ”הדיפרנציאלי ,שחושבי רק על כס “?
רוני צור
קשה להבי כיצד אד שעוסק בבניית קהילה ,בחיבור ואיחוד השורות ,ביצירת
תרבות שיח מקומית ,יכול בהינ יד ,מעל גבי היומ הקיבוצי שתפוצתו אינה מוגבלת
לתחומי עי חרוד בלבד לכנות קבוצה של חברי ,שאולי אינה הרוב ,אבל בוודאי
מתקרבת לחמישי אחוז מהקיבו"" ,דיפרנציאלי שחושבי רק על כס".
אז מי ה אות אנשי שחושבי רק על כס?
יושבי ש אלה  שג בזכות אתה מתגאה במפעלי הכלכ מוצלחי שלנו,
יושבי ש אלה  שמזה שני רבות מתפרנסי בכבוד ומאפשרי בהתפרנסות
אחזקת של חברי אחרי.
יושבי ש  מזכירי ,מרכזי משק ,אנשי ועדה כלכלית ,מרכזי ועדות בעבר ובהווה,
שלאור שני ושעות לא שעות ,דואגי באהבה לקהילה העי חרודית.
יושבי ש  אנשי שהיו "מרימי" חגי ואירועי ואינ רושמי שעות.
יושבי ש  אנשי נהדרי שבשביל לא להקצי את המצב החברתי עושי ככל
יכולת לשמור על החברה ,לתת מענה לכולה ,על כל גווניה ,על הרב!גילאיות שלה,
שמבקשי שנוכל לחיות ביחד ! על כל המשמעויות הנגזרות מכ.
זה בכלל לא משנה מי בעד שיתופי ומי בעד רשת ביטחו .העניי המרכזי של הצוות
הדומסלולי הוא לשמור על החברה העי חרודית .יעשה כל אד את מה שמתאי לו
ויחיה על פי דרכו ורצונו.
הכל מילי ,מילי ,מילי ...אבל אל לנו לשכוח  שלמילי יש כוח ,ולהכתי
קבוצה שלמה זו כבר האשמה שאינה חברתית ואינה מותאמת לסגנו החיי שלנו.
הילדי אומרי" ,מילה כמו ציפור ,עפה לא תחזור".
אני חושבת שהתבטאויותי בכתבותי ביומ חורגות מהקודי הערכיי של החברה
שלנו ומצפה בהמש לדיו ציבורי ערכי וחברי טוב יותר.
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הרכוש המשות  -מהו?
צביקי נור

נשמעי ונכתבי דברי רבי על כ ,שמי שמבקש לשנות את אורחות חיינו
ולקשור תמורה לתרומה או בשפת הע "שכר דיפרנציאלי"  רחמנא ליצל ,רוצה
לקחת לעצמו חלק גדול יותר מהרכוש המשות".
כדי לבחו את אמיתות טענה זו ,אני רוצה לעשות קצת סדר במונח שנקרא
"הרכוש המשות"".
מאחר וכולנו נסמכי על "התנ"" הקיבוצי ,שהוא תקנו הקיבו" ועל הרוב
המיוחס הנדרש המג על השינויי שבו ,כדאי שנחזור ונבדוק מהו "הרכוש
המשות" לפי תקנו הקיבו" ומהו הרכוש המשות בפרקטיקה הקיימת.
כדאי לזכור שתקנו הקיבו" נכתב ואושר ,כאשר היינו חברה מלוכדת ,מסתפקת
במועט והעיקרו המרכזי שעמד מאחורי התקנו היה השוויו ברמת החיי.
לצור השמירה על השוויו הזה ,כל חבר חייב לפי התקנו למסור לכלל את כל
רכושו מכל סוג שהוא כולל כספי ויכולת השגת )הכנסה מעבודה( או כפי שזה
נוסח בזמנו" ,נות כפי יכולתו"  כל מה שיש לו  "ומקבל לפי צרכיו"  וכ נשמר
השוויו ברמת החיי.
אלא שהמציאות התפתחה אחרת.
כבר לפני כ 50שנה התחיל להיפר" העיקרו של מסירת כספי שהתקבלו על ידי
החברי ולמרות שהתקנו ִאפשר דרישת על ידי הקיבו" ,החברה הקיבוצית
העדיפה לשמור על שלו בית על פני ייקוב הדי את ההר ,וויתרה בהדרגה על
הדרישה למסירת כספי אלה .למש מספר שני נעשו ניסיונות שוני למזער את
הפערי ברמת החיי ,על ידי הגבלת השימוש בכספי הפרטיי ,א ע הזמ
לאט לאט הוסרו כל החישוקי לשימוש בכספי פרטיי והיו הגענו ג
לאפשרות קניית רכב פרטי ואפשרות לבנייה פרטית ,בסכומי של עשרות ואפילו
מאות אלפי שקלי )איני בא לטעו נגד החברי  ה נוהגי בהתא לנורמות
ולהחלטות הקיימות(.
אי חולקי על כ שבדר זו נוצרו פערי גדולי ברמת החיי בי החברי והכול
כמוב בניגוד לתקנו הקיבו , %שמטרתו המרכזית הייתה שמירה על השוויו
ברמת החיי.
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לעומת הנאמר לעיל בנושא הכס הפרטי ,דווקא בזרוע השנייה של המקורות
הכספיי של החברי שהיא פירות העבודה  ,נשמר באדיקות קיצונית תקנו
הקיבו" )באופ שדווקא מערער את שלו הבית( ,כפי שהגדיר זאת אחד החברי:
"זה המתרס האחרו של הקיבו" השיתופי" ,והשאלה היא א אמנ יש הצדקה
להגנה על המתרס הזה ועל מה שהוא מג .א רוצי לשמור על שלו הבית ,
צרי לחפש פתרונות לסתירה זו.
מנסחי ההצעה לקיבו" שיתופי מתקד ,היו מודעי לסתירה הזאת בי התקנו
למציאות והציעו פשוט להגיד" ,מלטה יוק" ,ולמחוק את סעי מסירת הרכוש
מהתקנו .אז אמנ בתקנו לא תהיה סתירה אבל לעיקרו השוויו ברמת החיי
תהיה סטירה מצלצלת ובעצ העיקרו המרכזי של שוויו ברמת החיי בטל
ו"הקיבו"" נשאר מושג חלול.
בדיוני שהיו לאחרונה ע עור הדי של הקיבו" ,היה ג הוא מודע לסתירה
הקיימת בי התקנו למציאות וג הוא הציע פשוט למחוק את סעי מסירת
הרכוש מהתקנו .לשאלה אי זה מסתדר ע עקרו הקיבו %של השוויו ברמת
החיי וע הצדק האלמנטארי ,תשובתו הייתה ,ש"הצדק" זה לא התחו שלו.
הוא רוצה רק למנוע מצב שיש תקנו שלא מקיימי אותו).על זה נאמר :חוקי
אבל.(...
מהנאמר עד כא עולה שהגדרת הרכוש המשות רק על פירות העבודה לא רק
שאינה תואמת את תקנו הקיבו" ,היא אפילו עומדת בסתירה לו .דווקא
האפשרות לתת לחבר ליהנות באופ חלקי מפירות עבודתו  ,תו שמירה על
הערבות ההדדית ,צודקת יותר מהמצב הקיי ותואמת יותר את עקרונות
הקיבו" ,של שמירה על שוויו ברמת החיי ,באמצעות האיזו בי המקורות
הכספיי של חלק מהחברי לפירות העבודה של חלק.
אז מהו באמת הרכוש המשות"  הרכוש המשות באמת לכל חברי הקיבו" הוא
ההכנסה מעסקי וענפי הקיבו" ,שהבעלות עליה שווה ומשותפת לכל החברי.
מאחר וההצעות למודל רשת ביטחו )תמורה לתרומה  שכר דיפרנציאלי(
במסגרת ההצעה הדו!מסלולית ,אינ עוסקות כלל בהכנסה מהעסקי ,הטענה,
ש"ה רוצי לקחת יותר מהרכוש המשות"" ,פשוט אינה נכונה )לשו המעטה(.
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שמיכת התקציב
ששי מאור
מערכת הכספי בעי חרוד נבנתה במהל עשרות רבות של שני .במש כל התקופות
ובהתא לרוחות המנשבות ,הכלכליות והחברתיות המערכת איזנה את עצמה ועשתה
שימוש מושכל בבנייה של מערכות איזוני ובלמי לניהול תקציב הקיו המשקי.
המערכת הכספית נשענת במקורותיה )העיקריי( על רווחי מפעלי וענפי ועל
הכנסות משכר עובדי חו" ,השימושי נחלקי לשלושה :הוצאות קיו ,השקעות
ופיתוח ,הפרשות )פנסיה ,גמל ,וכו'(.
השמיכה התקציבית היא בגודל דינמי ,אשר משתנה בהתא לצרכי ,לתוצאות
עסקיות והשפעות חיצוניות .זה המגרש שעליו השיתופיי והדיפרנציאליי משחקי,
זהו נתו היסוד להבנת ההשפעות האישיות והמערכתיות בהילקח החלטה אשר נוטה
לצד זה או אחר.
כיו המערכת שוויונית ושיתופית והשמיכה מכסה את כול ,מחר רוצי להפר את
האיזוני ולשנות בעזרת חוקי וכללי לא שוויוניי את חוקי המשחק ובכ לקבוע
נקודת איזו שונה אשר נוטה מבחינת חלוקת הכס הציבורי לדיפרנציאליי .הגדלת
חלק השמיכה לטובת חלק מהציבור יוצרת גרעו בשמיכה התקציבית .מצב כזה לא
יכול להיות כדאי כלכלית לשו מהל ולשו צד במחלוקת ,ממש בנקודה זו
מתרחשי ומסתובבי המספרי ,כיצד לגרוע מאחד )ושלא יכאב לו!?( וכיצד לתת
לשני )ושיספיק לו!( המאבק הוא על היכ לשי את נקודת המשע המאזנת .בעי
השופט הזיזו את נקודת המשע לתקופת מעבר בת שנתיי לכיוו השיתופיי
בהסכמה מלאה של הצדדי ,הזזה זו התבצעה על ידי קיטו בגרעו שיצרה התוכנית
על ידי קביעת תקרת שכר מקסימלית .קיטו זה אכ הקטי את הגרעו שהתוכנית
יצרה והעמיד את החוב על סכו שעי השופט יכלה להתמודד אתו ,בנקודה זו התברר
לדיפרנציאליי שהמהל השזור אינו ממקס את רצונ/תכנית ולזאת לא הסכימו
ופרשו מהצוות ובכ הפילו את הצעת במו ידיה .במצב שבו ההצעה נפלה ,החוב
המוסכ על ידי שני הצדדי שעי השופט יכלה לעמוד בו היה נמו משמעותית
מנקודת ההתחלה ,נקודה שהתקבלה לאחר ניתוח החוברת על ידי רואה חשבו חיצוני
מוסכ על שני הצדדי.
מקרה עי השופט מלמד אותנו כי שתי אידאולוגיות מנוגדות אינ יכולות לדור תחת
אותו הגג ג ברצו כנה ופעילות משותפת של שתי האידאולוגיות למציאת דר
האמצע ,למרות בניית פתרו משות והליכה עקב בצד אגודל היה צד שהרגיש כי
"הפסיד" ,במקרה של עי השופט זה היה צד הדיפרנציאליי ששבר את הכלי .בנבדל
מאתנו הצוות השזור בעי השופט פעל בסינרגיה מלאה ,מנהיגות שיתופית ע מנהיגות
דיפרנציאלית כצוות אחד ישבו באותו חדר ודנו כיצד להזיז את העגלה .והפיקו חוברת
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מאוזנת להפליא .יש במה לקנא.
אני בעד שינויי וכתבתי על זה לא מעט פעמי ,ג ברשימתי האחרונה ואחזור כא
פע נוספת על תפיסתי ועקרונות היסוד לה .שינוי ברוח שיתופית אשר שומרי על
רעיו הקיבו" וערכיו עד לנקודת האל חזור )שכר דיפרנציאלי( לחיי שיתופיי,
שוויוניי ,משתפי ,ע שוויו הזדמנויות אמתי ,ערבות הדדית מלאה ,בעלות
משותפת ומלאה בחלקי שווי על נכסי האגודה וחלוקת הו ציבורי שוויונית .נית
להגדיל את כמות הכס שבידי החבר דר התקציב האישי מבלי לשנות אורחות חיי
ומבלי לפרו" )לייצר גרעו( את תקציב הקיו המשקי ,דר הפרטה מלאה או חלקית
של שירותי צרכניי ותקציבי ציבוריי שאי לחבר גישה מלאה אליה )ועדת
השתלמות כדוגמה( ,טיפול ב"פרזיטי" ,ב"עצלני" ב"הולכי הבטל" ב"רושמי
עבודה" ב"כאילו עובדי" ב"שברירי משרות" ב"אבטלה סמויה" ,על ידי הנגשת
החברי לעבודה והעדפת על פני כל גור אחר בעבודות בחצר המשק ובמפעלי,
לגישה זו ישנה תועלת כלכלית שכל הצדדי מרוויחי בה ,מענה דר גישה חיובית
שונה מהתקליט הקיי ובאמצעות גו משאבי אנוש בעל רוח יזמית ומתכננת הרואה
בחבר את מרכז ההוויה הקיבוצי ,נכס והו אנושי של המקו .החוברת הכחולה לא
מטפלת בנושא זה ומניסיו של קיבוצי שעברו הפרטות ,ההפרטה לא פתרה את
הבעיה שהיוותה את הקטליזטור לכאורה של מחוללי השינוי .בסופו של דבר הוא
התגלה כעטיפה נוצצת לסוכריית הכס.
תגובתי למודעות הרחוב )פשקווילי( אשר פורסמו נגדי מעל גבי לוחות המודעות:
הבחירה בסוג כזה של רטוריקה ושימוש בסוג כזה של שיח היוצר תחושה של אמיתות
מוסכמות מתאימי לקירות בשכונה מאוד מיוחדת בירושלי .חוסר הרצו או
היכולת להתמודד מול הטיעוני שלי לחוברת הכחולה בא ממקו של מחסור
בדיאלוג ציבורי ,ענייני ודמוקרטי המכבד דעה שונה ואחרת .על מרחב הרבשיח הזה
השתלטה קבוצה ששמה לה למטרה לשנוא ולקד השתלחות אישית נגדי מעל גבי לוח
המודעות/מדרכות מתו ידיעה כי פרסו כזה לא יעבור את היומ שהוא כלי הביטוי
העיקרי להחלפת דעות .זה שני שמייצרי כא דהלגיטימציה שלי ,רב הזמ זה
מצליח ולמרבה הפלא יש מקרי שלא .הרוח הפטרונית והאדנות השופעת מכל שורה
ופסקה במודעת הרחוב מעלה הרהורי נוגי על גבהות לב האד .כל מי שחושב כי
סוג כזה של התלהמות משרת את מטרתו ככל שתהיה ,טועה .אני אמשי להתבטא
מעל גבי היומ בצורה בהירה ובגובה העיניי ,כל מי שחושב אחרת ממני מוזמ להביע
דעה מעל גבי היומ אני אכבד כל דעה ובלבד שתהיה ע גישה חיובית ושאינה באה
ממקו של שנאת חינ .מחלוקת אשר מתנהלת ברוח עניינית היא דבר טוב ומפרה
את הצדדי.
"רוממות אל בגרונ וחרב פיפיות ביד" )תהילי קמט ו(.
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מלכת שבא – שלנו
נגה גלד
כבר שני היא פוגשת אותי יותר מפע אחת ביו  בעיניי טובות ובחיו מקסי,
מקרינה נחת ורוגע על כל סביבתה.
לא הייתה לי מעול סיבה לעצור ולשאול  מי את? מהיכ  יפה כל כ  באת?
אנחנו פה בבועה ע טרדות היו הזניחות שלנו  כ שינוי לא שינוי .דיפרנציאלי /
שיתופי.
יש סלט? יש חביתה? למה הקפה לא ח?
והיא  תמיד מחייכת .תמיד כל כ יפה  ומעול לא הייתה לי סיבה לשאול:
מי את? מהיכ באת?
אי נית היה לדמיי שמאחורי מאורהפני הקור והחיו הצנוע ,מסתתר סיפור
בלתי ייאמ של ילדה קטנה ע תעצומותנפש גדולות ששרדה כנגד כל הסיכויי וא
גידלה בעצמה את אחותה התינוקת?
תודה ברכה ,שהסכמת לשת אותנו במסע חיי .גרמת לנו לעצור ולהערי את
העוצמה שב ,וג לקבל פרופורציות ,לראות  ולו לרגע  את הטוב העוט אותנו,
הכלכ מוב מאליו.

מזל טוב
לרפאלה ולמיכאל רענ
לנישואי
עופר עב"“ל מיכל
ברכות חמות
לכל המשפחות
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מזל טוב
לרותי וליוחאי קמחי
להולדת הנכדה
מעי
בת לעופר ולמור
זר ברכות
לכל המשפחות

החוג לענייני חו #וביטחו
נצה סמילנסקי
תשע “ ג ,20132012 ,נסתיימה השנה השתי עשרה ,שבה עסקנו בענייני חו"
וביטחו .כמו בכל שנה ,ג השנה שאלנו ,שמענו וניסינו לקבל תשובות בנושאי חו"
וביטחו .נפגשנו ע מפקדי בכירי במילואי ,שלקחו חלק במלחמות ישראל,
פרופסורי מהאקדמיה וחוקרי ומרצי במגוו תחומי.
הנושאי העיקריי היו הפצצה האירנית ,המזרח התיכו וישראל בצל האיסל,
מסקנות ולקחי ממלחמת ששת הימי.
נוספו הרצאות אקטואליות "מבצע עמוד ענ" והערכת מצב מדיניתביטחונית
וחברתית בנוגע לסוריה ,לבנו ,איר ,עירק ,ירד ומצרי.
המפגש ע המרצי היה מעניי .נסגרו מעגלי ונפתחו אחרי .אנו מקוי
שבשנה הבאה נוכל לחוות נושאי מרגיעי ומבטיחי יותר.
תודה ,לאלי גור ולדֹבי תמרי המעלי את הנושאי ומתקשרי ע המרצי.
תודה ,לדוד רוחס שהגביר את קול של המרצי והאיר את דבריה.
תודה ,לדורו קוגוט ,לטל קוגוט ולסו כה שערכו את חדרהאוכל וקיבלו את
הבאי בסבר פני יפות.
תודה ,לצוות חדר האוכל ,כלבו זוהר ,משה נשיא וקנת הנס שתרמו רבות לחוג
הזה.
נתראה בשנה הבאה.
הוספנו דברי ברכה לגיא שפר ע סיו תפקידו ושליחותו ביחידה מובחרת.
גיא ,הנ דור רביעי בעיחרוד ודור רביעי בתליוס .בני משפחת הנחילו ל
ערכי הקשורי באר"ישראל יישובה והגנתה ,כמו ג "לתת את הנשמה ואת
הלב" ,ואתה הפנמת והוספת משל.
מברכי ומאחלי ל גיא
המש בדרכ זאת
יישר כוח ,חזק וברו.
חברי החוג לענייני חו" וביטחו
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íòôî íéøåôéñ - äéä äéä
סוסות שנשלחו בטלפו
מקרה לא אחראי מאד קרה אמש ע הח] .החבר[ הפליט :הוא ועוד אחד רכבו
לעי טבעו ]כפר יחזקאל[ ומש שלחו את הסוסות הביתה והודיעו על זה
בטילפו] .כ במקור[ .הסוסות במקו לרו" הביתה התחשבו שיותר כדאי לטעו
קצת מתבואות גבע ,עד ששומר גבע אס אות לחצר .בינתיי יצאו שני חברי
לחפש והסתובבו די זמ עד נודע לה שה בגבע .את המתגי לא מצאו .כדאי
שבקימוצי כאלה הח] .החבר[ הנ"ל לא ינהוג להבא.
מתו יומ עי חרוד אפריל 1932

ברצוננו להודות לחברות המסורות בכלבו זוהר

חגית דור ונורית קוגוט )”נוגית“(
שהכינו חבילות לחיילינו ואפשרו ג לנכדי
מחו לעי-חרוד ,ליהנות
מחבילות טעימות מועילות ומשמחות.
תבואנה על הברכה והתודה
דודל‘ה דר
בש כל הסבאי והסבתות שנהנו
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חדש על המד
סיפורת מקור
אבי ואמי אהרו אפלפלד
סיפור על זוגיות ,הורות ,אהבה.
אילנה סטרלי
ישנֶני
ליהיא לפיד .מבחר טורי.
אני לא יכולה להיות תמיד נהדרת
סיפורת מתורגמת
סיפור אהבה .רומנטיקה ומסתורי ג יחד.
קרקס החלומות ארי מורגנסטר
ספר מצחיק ורציני עד דמעות שנו וחכ.
תקווה וטרגדיה שלו אוסלנדר
רומ היסטורי .מחברת פרש הברונזה.
ילדי החירות פאולינה סימונס
רומ.
לתת לאהבה למצוא אות ג'והנה לינדסי
סוז אליזבת פליפס רומ.
איאפשר לעמוד בפניי
טנה פרנ"' שילוב בי פשעי מורכבי לשוטרי מורכבי.
חו רפאי
לי צ'ילד סדרת הבלש ג'ק ריצ'ר מתח.
הפרשה
מתח.
ברבור הכס בנג'מ בלק )בונוויל ג'ו(
פנטזיה
עיר של עצמות קסנדרה קליר ספר ראשו בסדרת "בני הנפילי" מותח ושנו.
קסנדרה קליר ספר שני בסדרה הנ"ל.
עיר של אפר
עיר של זכוכית קסנדרה קליר ספר שלישי בסדרה הנ"ל.
אנדראה קרמר פנטסיה ומסתורי.
צל לילה
עיו
מיכאל ברזוהר ,ניסי משעל .גילויי חדשי .
צה'"ל :המבצעי הגדולי
מגיני ישראל מרחבי העול.
חיילי בודדי הרב קנו
אנדיורנס אלפרד לנסינג מסעה של משלחת בריטית לאנטארקטיקה .19141915
ֶ
ילדי ונוער
מעשה בעז שהוכנסה לבית והוצאה ממנו.
אפרי סידו
צפו בבית
מסע לאר" המילי.
רוביק רוזנטל
המסע המופלא לאחוזת לא הגדולה
גלילה רופדרעמית
)סידרה( :מזימה עולמית
הודו :בעקבות השחק מבוליווד.
אלבניה :שודדי הי האדריאטי.
ישראל :המזימה לחיסול הדמוקרטיה.
19

ששי מאור

תודה ליובל בריל על צילו ועריכה של קליפ התינוקות שהוקר בטקס חג השבועות.
תודה להלל ד וצוות הבריכה על הסיוע הרב בהפעלת הפנינג הענפי.
תודה מאוחרת ע כל הלב .כ זה קורה כאשר הזיכרו מוצ ולעיתי מוחק את עצמו ...
לכל מי שמתבלבל ובא אליי בטענות לכ שארוחות הערב עברו לבריכה ,ברצוני להבהיר כי
ארוחות אלה ה ביוזמה ברוכה של המטבח וצוות הבריכה ולתרבות אי קשר לאירוע זה,
כל בקשה או תלונה נא להפנות לכתובות אלה.
ימי האישה והגבר יצאו לדר וההרשמות בעיצומ ,שימו לב לתכני והתאימו לכ כבר
עכשיו את הפעילויות שבה תרצו להשתת.
ביו שישי  7613תיער מסיבת בריכה ,אחראי אירוע הלל ד.
יו האישה ייער ביו חמישי  .13613יציאה בשעה  8:30לאחר ארוחת בוקר.
אחראיות אירוע אוולי ונילי .מוזמנות חברות ,מועמדות ובנות דור צעיר.
יו הגבר יער ביו שישי  21613יציאה בשעה  8:15לאחר ארוחת בוקר ,מוזמני
חברי ,מועמדי ובני דור צעיר.
חג המשק יחגג השנה מוקד מהרגיל ,יו שישי  , 23813אני פונה לכל מי שרוצה לקחת
חלק בתכנו החג להצטר .

