קבוץ יד-מרדכי
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בדף הפעם ■ :מישיבת המזכירות ■ תגובות לבר מצווה.
 .Iדו"ח מישיבת המזכירות מה.11/7/03 -
נכחו בישיבה :מיכל א ,גרשון א ,גיורא א ,מוסא ב-ס ,מוטי ב ,משה ס ,ורד ע.
)מ.קהילה( ,יאיר ש) .מזכיר( ,דני ש).ו.חברים(.
נושאים בישיבה (1 :סכום הרבעון  (2התארגנות "שקמה" – מפגש עם חניכים.
)(+

 (1סכום הרבעון –
אורח בדיון :מאירי .דיווחים נמסרו ע"י דודי ומאירי
התמונה הכללית המתקבלת :שיפור קל במצבה הכלכלי של יד מרדכי לאחר ארבע שנים לא
טובות ..קשה להסיק מסקנות לגבי שנת  2003כולה משום שמדובר בסיכום רבעון ומשום
שמצבם של חלק מענפי המשק מושפע מתנאים עונתיים אולם בכל זאת התמונה מעט
ממרכיבי התמונה הזאת הם הירידות בהוצאות
מעודדת .כדאי לדעת שחלק נכבד
בענפי הקהילה ובענפי המשק .הכיוון שסומן של התאמת שימושים למקורות הוא כיוון נכון
ע"פ סיכום הרבעון וחובה להמשיך בו .סיכום הרבעון מציג גם את העובדה שמטרת החסכון
שהוצגה בראשית השנה לא הושגה במלואה .בענף המזון לדוגמא ,על אף שנעשתה בו
עבודה מבורכת ,עדין ההוצאות גבוהות מידי ובדיון שהתפתח במזכירות הועלו רעיונות שונים
להורדת ההוצאות ,ביניהם :העלאת מחירי המזון ,הורדת מספר העובדים השכירים וסגירת
ארוחות בוקר וצהרים.
הדיון לא אמור היה להסתיים בהחלטה בישיבה זאת.
כללית מתברר לנו מהרבעון שהכוון נכון ויש להמשיך בו:
הורדת הוצאות ,שיפור הכנסות ולמשימה המיידית – סיום  2003עם מספרים חיוביים
בשורה התחתונה!!!

 (2התארגנות "שקמה" – מפגש עם החניכים .בדיון התארח גם רוני
העושה מאמצים רבים להגיע להצעה נוספת על זו של הצעת הנהלת המוסד ,שתתן ,לדעתו,
סיכוי משופר לפעילות הפנימייה.
החניכים שהתארחו בישיבה היו :נעמה ,איל ,יהל ושרית.
מעיקרי דבריהם של המוסדניקים:
 אם לא תהיה לינה במוסד – תיסגר הפנימייה וייסגר המוסד. הקיצוץ בהוצאות הפנימייה הוא גדול מידי והיא לא תוכל לעמוד בו. באין לינה נפסקת הפעילות באופן טבעי בשעות מוקדמות יותר ,בעוד שהיום,שעות הפעילות התרבותית הן דווקא בשעות המאוחרות.
 הלינה והפעילות המשותפת טובות לנו )כך החניכים( ומקנות לנו )בחייםהבוגרים( יכולות של עבודה בצוות ,של יוזמה ושל ארגון.
מול דברי החניכים הציגו חלק מחברי המזכירות תמונת מצב של קיבוצים במצוקה כלכלית
ושל הכורח להגיע להחלטות משותפות עם הקיבוצים האחרים.
חברים אחרים כפרו בערך המוסף שמביאה הפעילות התרבותית והלינה ועוד אחרים העלו
את הסכנה שבסגירת הפנימייה ויצירת מצב שאין בו אלטרנטיבה ראויה לבילוי בשעות
הפנאי עבור הצעירים בעיקר בימי שישי.
לסיכום – התקבלה החלטה:

מה שמחייב היום את הנהלת המוסד היא החלטתה מישיבתה
האחרונה.
רוני והחניכים ינסו להעביר בהנהלה הצעה שתאפשר לינה במוסד או
תנאי פעילות משופרים .כל זה במסגרת תקציב המקובל על הקבוצים
השותפים
עד כאן מישיבת המזכירות.
שמירת לילה
בעקבות החלטת הקלפי על שומר לילה מתומחר אחד ותורן לגיבוי ,כך תיראנה שעות העבודה של
התורן:
במוצ"ש – תחלופת שני תורנים שבועיים וחלוקת נשק כמו היום .בימים א' – ה' – תהיינה
באחריותם המשימות הבאות :סגירת שערים  ,18.00 – 17.00 -ירידה למפגש  ,21.00 – 20.00 -עליה
לשער והחלפת תורן שער –  .24.00 – 21.00שני התורנים יכולים לחלק שעות אלה במשך השבוע
כרצונם.
יום ו' – הוא היום החופשי של השומר הקבוע ושני התורנים יחלקו ביניהם את סגירת השערים
ואת השמירה מ .06.00 – 21.00 -בהעדר רכז צוות הביטחון ריכזתי אני את הארגון הנ"ל בעצה
יוסי.
אחת עם חיים ,עודד ,יערה וחברים נוספים.
לחברים שלום,
לפניכם סיכום במספר נושאים שנידונו בצוותי מש"א והמוביל במסגרת תחזוקת
המודל המשולב:
 .1תורנויות ושיבוצים :מערך התורנויות והשיבוצים בקיבוץ עובר
תהליך של ארגון ושינוי על מנת שהנטל יתחלק בין כולם .נכון
להיום מומלץ להגדיר את חובת תורנות ערב כ 3 -שעות בחודש.
שעות חסרות תרדנה מעבודת שבת .בסמכות מנהל/ת מש"א לא
להוריד שעות שבת לחברים שמקום תורנותם מאפשר פחות מ 3
שעות בחודש.
תגמול בגין עבודת שבת יישאר  ₪ 20לשעה.
 .2תגמול בגין שעות נוספות ויזמויות – מומלץ בשלב זה לא לערוך
שינוי ,קרי :בגין שעות נוספות יקבל החבר  ₪ 5לשעה או אחוז
מהשכר בהתאם לדרוג המוסכם בקיבוץ ).(14%-8%
 .3תגמול עבור עבודת שבת של עובדי חוץ :ישנם עובדי חוץ העובדים
בשבת במקום עבודתם ומגדילים ע"י כך את משכורתם ואת
התמורה בגין ההשתכרות לקהילה ולעצמם.
בנוסף לתגמול מההשתכרות יקבל החבר  120ש"ח עבור שבת
אחת בחודש.
 .4הוצאות אשל ורכב של עובדי חוץ – ללא שינוי .אשל ורכב יקוזזו
משכר הברוטו ורק אז יחושב החלק המגיע לחבר בגין עבודה.
 .5מילואים וחופשת לידה – הענף ישלם לחבר את שכרו כרגיל
ויזוכה בתגמולי הביטוח הלאומי – כפי שנהוג לגבי שכירים.
 .6בונוסים – ישנם עובדי חוץ המקבלים בונוס בגין הצלחה בעבודה.
אנו ממליצים שחבר המקבל בונוס יתוגמל בתקציבו בסך 10%
מהתקבול.
רשמה :יערה

לאחר מסיבת בר המצווה –  3רשימות:
של מי הקיבוץ הזה ל?...
---------------------------------ביום ה' ה 3.07.03 -נחוג ,כרגיל ברוב עם ובשמחה חג הבר מצווה .חגיגה מרשימה ומרחיבה
את הלב והנפש .עלתה מנהלת הקהילה וברכה את חתני השמחה בשם הקיבוץ ,ודיברה על הילדים שלנו
ועל הקהילה והיחד וכו' ...היא שהחליטה שחברי אותה הקהילה אינם מוזמנים לחגיגה.
כאשר דנו בצוות המוביל בפרטי ההפרטות ,מה יופרט ולמה ומה לא יופרט ולמה לא ,הוחלט
במיוחד ובהתכוונות כי בר המצווה הוא חג של הקהילה .לא הפרטה כוללת ולא חלוקת תקציב אחיד
למשפחות אלא חג של הקהילה ,אחד מנכסי הרוח שלנו ,מה שאמור ,בין היתר ,לעשות את ההבדל בין
קהילה קיבוצית למשהו אחר .וכך בדיוק החלטנו בקלפי.
"מה שהוחלט בקלפי אפשר לשנות רק בקלפי"  -זהו ציטוט מדויק מפיה של דודי בישיבת
המזכירות מלפני כ 3 -שבועות.
לא מנהלות המטבח ,שהכינו ארוחה נהדרת ,ולא מנהלת הקהילה במלא כוחה וסמכותה ,לא היו
רשאים לפרק את הקהילה מנכס זה על דעתן בלבד ,ויהיו הסיבות אשר יהיו .ומה כבר יכול להיות?
שחברים ,רחמנא לצלן ,יזכו לארוחת חינם? זאת הרי החלטנו ,וממילא כ 200 -חברים היו בין המוזמנים.
שתושבים יצטרפו לחגיגה ללא תשלום? חלק לא קטן מהם היו כבר בין המוזמנים ולגבי השאר ישנם
פתרונות טכניים פשוטים לחיוב ,אם אין הקיבוץ יכול לעמוד בתוספת העלות השולית של עוד מספר
"טרמפיסטים" )בסך הכל הרי מדובר רק בתוספת עלות חומר הגלם( .מה שהפסדנו היה השתתפותם של
סתם חברים בשמחה .חברים ,שכנים וידידים שלא הוזמנו והיו באים לסעודת החג בחדר האוכל ואחר כך
עוברים בין המשפחות ומברכים במזל טוב ,כפי שעשו שנה אחר שנה אחר שנה .חברים אלה נאלצו לוותר
על ברכתם ,והמשפחות החוגגות לא זכו לברכה זאת .זר לא יבין וכנראה יש גם חברים שלא.
למיטב ידיעתי ,שאלתי" ,המהלך שהביא לביטול ארוחת הערב ובו שותפו המשפחות
החוגגות "...כפי שנכתב היה בעצם הודעה למשפחות שהיתה למורת רוחן ולא בהסכמה.
הלכו ותלו מודעה שהבהירה ,ושלא יהיה מקום לטעות ,שמי שלא הוזמן איננו רצוי .אפשר היה
לכתוב ,למשל" :בגלל חגיגת הבר מצווה חדר האוכל יהיה סגור" .נקודה .אבל כדי להדר במצווה הוסיפו,
למי שלא הבין ,שהמזנון הינו רק לאורחים ולמוזמנים.
אינני יודע מה חסכה קופת הקהילה .אני חושב שהנזק החברתי גדול יותר .עוד נדבך אחד פורק
בחדוות השינויים .לא לזה התכוונו.
מגיע לנו ,חברי הקהילה ,הסבר על למה ,איך ובעיקר באיזה רשות .ואולי גם התנצלות...
אילון
נ .ב.
אני השתתפתי באירוע כמשפחה אומנת ,ואמרו לי שמותר לי לאכול .עשיתי כמיטב יכולתי ,אכלתי שלש
פעמים ,גם בשמם של עוד שני חברים שלא הוזמנו .מצטער חברים ,יותר לא יכולתי.

נעלבתי
נעלבתי מההחלטה לבטל את ארוחת הערב לחברים בחגיגת הבר-מצווה.
נעלבתי מהעזת הנהלת הקהילה לרמוס החלטה חוקית של הקיבוץ לייחס לחגיגה זו יום חג
לכלל הקיבוץ.
נעלבתי מהנימוקים העלובים והשגוים שהועלו לצידוק הביטול.
נעלבתי משתיקת חברי המזכירות כאשר העליתי את הנושא בישיבתה לפני החגיגה.
נעלבתי להוודא שהשיירה עוברת והכלבים כבר לא נובחים...
משה סוקר

מעין תגובה
 .1הנהלת הקהילה לא "רמסה" החלטה חוקית ומנהלות הקהילה והמטבח לא
פרקו את הקהילה מנכס זה "על דעתן בלבד" .זה נכון שההחלטה על הביטול
לא נפלה בקלפי ,אבל היא עברה תהליך רציני ,שפורסם כבר ואני מזכירו שוב:
ההחלטה עברה את הנהלת המטבח ,את צוות הוריי חתני השמחה ואת ישיבת
המזכירות .באף אחת ממסגרות הדיון האלה לא בוטלה ההחלטה.
 .2אנחנו מטילים על מנהלי הפעילויות שלנו )במקרה זה – הקהילה והמטבח(
תפקיד כפוי -טובה .כשהן מציגות תקציב עם עודף הוצאות אנו דורשים מהן
שילכו וימצאו היכן אפשר להוסיף ולקצץ .כשהן מביאות הצעות לקיצוץ אנחנו
מסבירים להן שמדובר ב"עלות שולית" ויש "פתרונות טכניים פשוטים"
וש"ממילא" ו"מה כבר יכול להיות?" .הפעם מדובר באחד מנכסי הרוח ופעם
אחרת )בעניין שמירת הלילה( בביטחונה של הקהילה ופעם נוספת )מסלול
בנים( בחובה לשמור את הבנים אתנו .הרי אין לזה סוף! למישהו יש הצעה
איך מורידים הוצאות מבלי להרגיש ,מבלי שזה יכאב ומבלי שזה יפגע במשהו
או במישהו?
 .3אני אוהב לאכול ,האוכל בד"כ משפר את הרגשתי ואני מבין יפה מאד את
הקשר בין אוכל לשמחה .אבל בכל זאת! לתלות כל כך הרבה באוכל?! מדוע
לא יכול הבן אדם ,לאחר שסיים ארוחת ערב רגועה בביתו ,ללבוש את בגדי
חמודותיו ,להעביר מסרק בשיערו ,להרביץ כמה טפיחות של אפטרשייב בלחיים
וללכת אל הדשא המרכזי .שם ,במקום המואר והשמח ,לעבור ביון המשפחות,
ללחוץ ידיים ,להרים כוסית יין ולאחל מזל טוב .מה רע בזה? כך אי אפשר?
 .4אילון ,דודי הזכירה בדבריה במסיבה ,שאת הברכה אני כתבתי ולא היא.
ממקומי ,רחוק מאד מהבמה ,שמעתי את הדברים ואם שמעת את הברכה כולה
וודאי שמעת אותם גם אתה .האופן שבו כתבת את הדברים משרת אמנם את
הצגת עמדתך אבל הוא לא תואם את האמת והוא פוגע בדודי .לחינם.
יוסי

לעידית ,קלרה ,מרים ,רחל ,חנה והמשפחות
אתכם באבלכם
במות עליכם

חנן
בית יד מרדכי

שבוע טוב
הביא לדפוס :יוסי שחר.

