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 29/07/2018  

 ,לתושבי וחברי הקיבוץ שלום
 

 הקיץ וחגי תשריהיערכות הביטחון בתקופת 

זאת , רחבים בציבורים של הקיבוץבמ אוהליםלפני שנתיים הוחלט בקיבוץ לא לאפשר להקים 

כדי להימנע מעימותים  בעקבות משפחות שהזמינו עשרות אנשים ללון על דשאים בקיבוץ.

מאחורי האולם ספורט  .אוהליםבכל מקום בו יוקמו ומהזמנת המשטרה, נפתח את הממטרות 

 וליד הנחל לא נאפשר מנגלים על פי החלטת הקיבוץ.

 תבשעויהיה שומר בשער , לקראת אמצע חודש אוגוסט אם יהיה צורך )תלוי בכמות המטיילים(

הוראה לא להכניס אף אחד שאינו  מקבל, שהשומר. אבקש לשתף פעולה עם 16:00עד  10:00

 ,מנגלים ברחבי הקיבוץ ,קרים של כניסה למשק חי והרג חיותעקב מ , זאתקשור לקיבוץ

  והשתלטות על מגרש המשחקים ליד חדר האוכל.

לשער  99ע דרך כביש יופנו לנסו ,לגונות ועודל ,רליםחוות הפול ,בית אוסישקיןבאים למטיילים הה

זאת כדי למנוע נסיעה מהירה בתוך הקיבוץ בזמן שהילדים מסתובבים בחופשת אוסישקין; בית 

 .הקיץ
 

 השכרת דירות לטווח קצר

כתוצאה מכך . דירות או מחליפים דירות לזמן קצרבשנים האחרונות תושבים וחברים משכירים 

החמורים שבהם  ,משטרהההתערבות של  כמה מקרים לא נעימים שהצריכונאלצנו להתמודד עם 

 באזיקים.אורחים מהקיבוץ הסתיימו בהוצאת 

 ,שכירות משנה )סאבלט(ההחלטות והנהלים, שוכרי הדירות בדן רשאים להשתמש בדירתם ללפי 

  לאחר שהציגו את שוכר המשנה למנהל ענף השכרת דירות וקיבלו את אישורו. אך ורק

 סאבלט/אירוח/החלפת דירות ללא אישור ו/או בניגוד להסכמים והנהלים –לתשומת לב השוכרים 

 עלולים לגרור הוצאת השוכר/ת מהקיבוץ.

, מתבקשים גם הם לזמן קצר השכרהדירות או  החלפתאת ביתם ל להציעחברים שבכוונתם 

 נורמטיביים ושומרי חוק.לוודא שמדובר באנשים 
 

 חופשות מבתי הכלא

 .בעקבות זאת יש עליה בפשיעה, ירים ברחבי הארץ משוחררים לחופשהבתקופת החגים אס

 .להשאיר אופניים בתחנת האוטובוס לאו לנעול את הבתיםלהקפיד אבקש 
 

 במקלטיםמזרנים 

 .ה בכנרת או לינה בחאן בדרום הארץלא ללינ ,לא לאירוח משפחות - נים נועדו לשעת חירוםהמזר

 .במקלטיםלשהות בה נצטרך בתקופה תושבים  700כדי להלין כ  אלו נועדו למקרה חירוםנים מזר

 .200עולה בקנייה לא מרוכזת ן בודד ומזר יחידות, ש״ח בקניה של מאות 120ן כזה הוא עלות מזר

 זיר מזרנים שנלקחו בשנים האחרונות ועדיין נמצאים אצלכם., ולהחים נאבקש לא לקחת מזר
 

 ,לכולם קיץ שמחשהיה 
 

 רז פלוסמן
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