קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 1006
21.9.07
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל
בדף הפעם* :אורחות חיים – עדכון שוטף *דו"ח קלפי *דו"ח שיחת קיבוץ *דיווחים ועדכונים *דעות
..........עריכה והבאה לדפוס :אופיר לבנה.......................................................... ..............

אורחות חיים ביד מרדכי – עדכון שוטף
 .1בחלק מתחזיות ההכנסה וההוצאה האישיות של החברים נפלה טעות בהזנת שכר העבודה.
תחזיות מעודכנות לחברים ישלחו לאחר התיקונים הנדרשים.
 .2תחזיות ההכנסה והוצאה של החברים יעודכנו מחדש בהתאם להטבת המס של המדינה בגין
"עוטף עזה" .ישלחו לחברים מחדש לאחר העדכון.

תזכורת



אוכלוסיית הצעירים  /משפחות צעירות  -תיפגש לדיון פתוח )שאלות ,תשובות ,הרהורים,
ביאורים ,דגשים ייחודיים לקבוצת הגיל וכיו"ב( ביום ראשון  ,23.9.07בין השעות 20.30-22.30
במועדון לחבר.
דיון בהסתייגויות חברים  -צוות ההיגוי יתכנס ביום ראשון ,23.9.07 ,בין השעות ,16.00-20.00
במטרה לדון בהסתייגויות  /הצעות החברים לסעיפי המודל .חברים שיהיו מעוניינים להציג
הסתייגותם יתאמו הגעתם לפגישה עם אופיר לבנה )נייד.(052-6877901 :

פגישות אישיות עם חברים
חברים המעוניינים לקבוע פגישה אישית עם נציגי צוות ההיגוי במטרה ללמוד  /לשאול  /לבאר
וכו' את תחזית ההכנסות וההוצאות האישית של בית האב שלהם מוזמנים ליצור קשר עם אופיר
לבנה  052-6877901במטרה לתאם את מועד הפגישה .להלן מועדים ראשוניים המשוריינים עבור
מטרה זו.
 יום שני  24.9.07בין השעות 10.00-15.00
 יום שלישי  25.9.07בין השעות 16.00-20.00
 נא לתאם שעה מדויקת .ניתן לתאם מועדים נוספים במידה והנ"ל לא נוחים.
_________________________________________________________________________

דו"ח קלפי
תוצאות הצבעת הקלפי מיום :14-16.9.07
הקבוץ מאשר יעוד התמורה מעסקת תנובה לפירעון חוב .במקביל מתחייב הקבוץ להעביר מידי שנה,
באמצעות העברה של המשק לקהילה ,סך של לפחות  1.7מליון  ₪להשלמת פנסיה לחברים.
תמכו ,110 :התנגדו ,40 :נמנעו .2 :ההצעה אושרה.
ניהול קלפי :גי ארדנינג ,אניה יצחק ,מרים דרור ,זהבה ציון ,שלומית רייזל וישראל ברוך.
_________________________________________________________________________

דו"ח שיחת קיבוץ
נושאי השיחה.1 :מאזן מאוחד ליד מרדכי לשנת  .2 .2006ביצוע חצי שנתי ) ,(2007משק קהילה .3 .הצגת
מועמדים לנציגי ציבור להנהלה הכלכלית .4 .מינוי גיל דגני ליו"ר ועדת ביקורת .5 .שנת חופש שניה לאברי
דביר .תאריך .19/9/07 :יו"ר השיחה  :סוזי רגב .הגברה ,צילום ושידור :משה הקל .נכחו 5 :חברים.
החלטות :הנושאים יובאו לצבעה בקלפי בסוף השבוע הבא .28-29/09/2007
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הצבעת קלפי
תתקיים בסוף השבוע הבא
 28-29/09/2007בחדר האוכל) ,שישי  ,18.30-20.30שבת (11.30-13.30
נושאים להצבעה
 .1מאזן מאוחד ליד מרדכי לשנת .2006
 .2ביצוע חצי שנתי ) ,(2007משק קהילה.
 .3בחירת מועמדים לנציגי ציבור להנהלה הכלכלית.
 .4מינוי גיל דגני ליו"ר ועדת ביקורת.
 .5שנת חופש שניה לאברי דביר.
בברכה ,המזכירות

דיווחים ועדכונים
תודות  -לצוות ראש השנה
ברכות חמות לצוות ראש השנה שהנעים לנו את החג ופתח לנו את עונת החגים ברגל ימין .תודות לחברי
הצוות ולחברים הרבים שנרתמו וסייעו להפקת החג :לדני שני ורונית שוורץ על ריכוז הצוות ,לאורי לבנה
על כתיבת תוכנית החג והנחייתה ,לחברי הצוות המסורים :אנה גבריאולביץ ,נעה שני ועידו מן .לאדווה
דרור על המודעה ,ללירן ינאי ודנית לוי על התפאורה וסידור הפרחים .לנווה מן ,בן שוורץ ועידו דביר על
ההגברה .למופיעים ולמשתתפים :חנה מורג ,מיכל ארדנינג ,ורד בר סמך ,דבורה גורביץ ,דוד שני ,דוד
כשר ,טולי פסי ,נחמה מן והילדים :תום פסי ,מאי פסי ,עומר לבנה ,נבו דגני ,הגר שושן ,גל שושן ועלמה
קורן .תודות חמות גם לגבי קורן וטובה פרידמן על הצילומים והתמונות .לאוה נבון ,דן ציון וכוכבה נרקיס
על מיצג עבודות היד .לגבי וולקוביץ ושפרה שכטר על הטיפול במזון ,לנאווה גל וזהבה קלרמן על
החיוניות והעזרה במהלך ההכנות לחג .להתראות עם כולכם בשנה הבאה!..
_________________________________________________________________________

תוכנית אב  -עדכון
השבוע ,ביום ג' ,18.9.07 ,התקיים בחדר האוכל *דיון פתוח לציבור בנושא תוכנית האב .נציגי א.ב.
תכנון ,מירה יהודאי ויורם בר סיני ,הציגו לנוכחים את דו"ח שלב א' של תוכנית האב .הדו"ח סקר את
הנתונים הפיזיים של יד מרדכי בכל מגזרי החיים ביד מרדכי :מגורים ,חינוך ,שרותי קהילה ,מבני משק,
תעשייה ,מערכות הדרכים ועוד .הוצגו הצרכים של היישוב וכן הבעיות והדילמות שעולות "מתמונת
המצב" ,תוך העלאת כיוונים ראשונים של פתרונות לצורך דיון ובדיקה .עם סיום הצגת דו"ח שלב א' אנו
נכנסים כעת לשלב קביעת המטרות והיעדים של תוכנית האב ,על פיהן יוצגו לקיבוץ ,על ידי נציגי א.ב
תכנון ,חלופות שונות לתוכנית האב הסופית.
חברים רבים שנכחו בדיון )כ 40 -במספר( ציינו את האופן המקצועי והבהיר באמצעותו העבירו מירה
יהודאי ויורם בר סיני את הדו"ח.
האחריות לניסוח הצעה לדיון )לשיחה ולקלפי( בדבר המטרות והיעדים של תוכנית האב יופקד כעת על
"מועצת כלל הצוותים" ,המשמשת כצוות היגוי לפרויקט התוכנית .צוות ההיגוי יתכנס לשתי ישיבות
ראשונות בנושא בתאריכים  .16.10.07 + 2.10.07הישיבות פתוחות לציבור הרחב.
*תודות למאיר יצחק על צילום הדיון ולמשה הקל על ההגברה.

*שידור חוזר של הדיון והצגת דו"ח שלב א' של תוכנית האב ישודר בערוץ הפנימי בימים
 1-2-3-4/10/2007בשעות  .21.30 + 18.00מומלץ לצפות!
ב'-ג'-ד'-ה בתאריכים /10/2007
בברכה ,שוקי רייזל ואופיר לבנה
_________________________________________________________________________
משתתפים בצערו של
אורי אטיאס האינסטלטור הוותיק והמסור שלנו
במות עליו אביו  -נפתלי אטיאס ז"ל

חברי יד מרדכי
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עדכון מישיבת הועדה הכלכלית בנושא השקעה בבומבוסים
נושא לדיון :בומבוסים )שרותי האבקה( – עדכונים
מוזמנים :דודי ענבר וקוצי וויל.
א .תיקון להסכם עם החברה האנגלית ).(BCP
 רכישת חרק ה"אוריוס" משרותי האבקה תתבצע על ידי החברה האנגלית ) (BCPלפי דרישה.
בשנים  2008-2009תתבצע הרכישה ללא ההתחייבות לרכישה בסך של  850אלף ש"ח בכל אחת
מהשנים הנ"ל.
 העמלות שישולמו לחברה האנגלית יופחתו ב –  50%מ –  33אלף פאונד ל –  17.5פאונד.
הועדה הכלכלית החליטה לאשר התיקונים בהסכם עם החברה האנגלית.
דו"ח רווח והפסד ) 01-06/2007הוצג ע"י דודי ענבר(
ב.
ביצוע 06/07
תכנית 06/07
 1.731מיליון
 1.668מיליון
רווח גולמי
" 0.810
" 0.749
רווח תפעולי
נמסר על ידי אורי קופפרמן ,רכז המשק
_________________________________________________________________________
צעירי ותושבי הקיבוץ )גילאי (18-31
הנכם מוזמנים לערב "על האש" משובח ולשיחה עם מזכירי הקיבוץ ובעלי
תפקידים רלוונטיים על מצב צעירי הקיבוץ.
רשמו לפניכם את מוצאי שבת ,29.9.07 ,בשעה  ,20:00בבריכה!
מחכים לראותכם.....
לפרטים נוספים :דביר הקל 052-4237930
_________________________________________________________________________

לסבא רבא הגאה מוניו ברנדויין
לסבים המאושרים
דודי ואבנר ענבר
ולהורים המאושרים
מיקה ואלעד
מזל טוב להולדת הנכד והבן!
ומזל טוב לכל המשפחה הגדולה!

_________________________________________________________________________

דעה
השקעת מניות תנובה בקרנות פנסיה – מאת עודד ויס
בעבר ,כאשר בסיס ההסכמות על החיים בקיבוץ היה מקסימאלי ,האינטרסים הכלכליים והחברתיים היו
זהים ומכאן גם רמת האמון האובייקטיבית באשר להתחייבויות העתידיות של הקיבוץ כלפי הפרט הייתה
מוחלטת.
מה עוד ,היה מתאם מלא בין ההשקפות של המדינה והתנועה הקיבוצית ,באשר לתרומה הערכית,
הביטחונית והכלכלית שהקיבוצים תורמים ויתרמו בעתיד הנראה לעין .העולם הניאוליבראלי שמאופיין
על ידי הגלובליזציה התאגידית המרושעת טרם הושרץ.
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על רקע זה ,בדיעבד בתמימות רבה ,וויתרו אנשים על הפנסיה ובכך הניחו את עתידם על כף המאזניים,
שברבות השנים הסתברו כקנה רצוץ .אבל זאת הייתה רוח ההקרבה והציות העיוור לצוו התנועה ולכל
מיני שתדלנים ,שרבים מהם דאגו לנטוש את העגלה בזמן הנכון .מכל זאת אנשים אמורים היו ללמוד,
להסיק את המסקנות ,להפיק את הלקחים וליישמם בעת הצורך .מתוך אותו הגיון ואותה התנסות קשה
שפקדה רבים וטובים בארץ ,דיונים על השקעות בקרנות פנסיוניים לא יורדת מסדר היום של כל
הערכאות ,הציבוריות והפרטיות ,מהאדם הבודד ועד בית המחוקקים ובתי המשפט.
על רקע זה ,כאשר נמכרה תנובה לאייפקס ,הקיבוצים קיבלו את התמורה למניותיהם ,כאשר הועמדו שתי
אופציות לשימושים בעת מימוש הפדיון .האחת ,החזרת חובות לבנקים והשנייה ,מאמץ לתקן ולו חלק
מהמשגה והעוול שנעשה לפנסיונרים ,ומתעצם ביתר שאת עם תהליך ההפרטות והתפרקותו המהותית
)בניגוד לאיסר -בלוף הנוכחי( של הקיבוץ בעוברו למודל המכונה "עצמאות ושותפות חדשה" .שתי
חלופות אלה ,נאמר בכל מקום  -יובאו להכרעה דמוקרטית וחופשית של חברי הקיבוץ .זאת הייתה
התפיסה והרוח ששררה גם בשיחת קיבוץ עד סופה! )מי שמעוניין יכול לצפות בווידיאו ולהיווכח בכך(.
דהיינו לחבר ולחבר בלבד ,ניתנת הזכות להכריע בין שתי החלופות .מתוך התובנה שהוא אינו חוסה בצילו
של אף אפוטרופוס שמינה את עצמו לכזה .חבר הקיבוץ הוא זה שצריך להכריע באשר לגורלו ולקחת
אחריות בכפוף לכללים הדמוקרטים .ואז כשכמעט נחתמה השיחה ,עלה מישהו ,שדי רחוק ממועד
הפנסיה) .אני משער שעד הגיעו לגמלאות בשעה טובה ומוצלחת ,תהיה בחשבונו הפנסיוני צבורה פנסיה
נאה( ואמר במילים פשוטות שלא משתמעות לשתי פנים ,את הדברים ברוח זאת :החברים לא מספיק
חכמים ואחראיים להחלטותיהם ולכן אסור לאפשר להם לבחור בין אותן שתי חלופות ואני מציע להציב
להם לבחירה רק את החלופה המועדפת עלי .זוהי משמעות דבריו ואין זולתה! לתדהמתי ,על בסיס טיעון
לא לגיטימי ,אנטי דמוקראטי ,הרומס את זכותנו היסודית להכריע בגורלנו ,נשללה זכותנו הנ"ל .זאת
בגיבוי המזכירות וסוללת היועצים המכובדת שדווקא כאן לא השיאו את עצתם.
ובאשר לדעתי מה צריך היה להצביע ,חברי קיבוצים ואנו בתוכם ,האמינו בעבר להבטחות וויתרו על
הפנסיה .אבל במשך עשרות שנים ,רבים למדו שלא להאמין יותר להבטחות ,גם אם כל התנאים משדרים
אופטימיות כפי שכתבתי לעיל ,קל וחומר במצב הנוכחי .אני משוכנע שמתוך תובנות אלה ,מי שלא הבין
בשיחה את ההבדל בין החברים לקיבוץ ,יבין עתה שרבים מאיתנו דווקא כן מבינים זאת.
זכרו ,איש לא יהיה מוכן למשכן את ביתו ורכושו כערובה לפנסיה שלנו!! גם חברה כמו חפציבה קרסה.
הקרנות כפי שנאמר הן בעלות אופי סולידי לכן רביתם נמוכה ,אך יש להם ערבות מדינה מוצקה יותר לגבי
הפרט מאשר לענפים בקיבוץ ,שאמורים להוות ערבות לפנסיה.
לכן סברתי) ,אבל איחרתי את הרכבת(  :כי חייבים להשיב את המצב לקדמותו ,דהיינו להציע בקלפי את
שתי החלופות המקוריות ,פנסיה מול החזר חובות!.
עודד ויס

הערות לדעה הנ"ל – לעיון הציבור הרחב
 .1שיחת הקיבוץ היא המוסד הקובע את סדר היום של הצבעת הקלפי לרבות את נוסח ההצעות
שיועלו בפתק ההצבעה.
 .2הנוכחים הרבים )כ 60-במספר( יכלו להרגיש ולהקשיב )ולא רק לצפות בוידאו( שרוח הדברים
בשיחה הייתה שכדאי ומועיל לציבור החברים ,בשקלול האינטרסים הרבים ,להכריע לנתב כספי
תנובה לסגירת חוב קיבוץ בכפוף להתחייבות הקיבוץ להעביר לקהילה )באמצעות המשק( מדי
שנה לפחות  1.7מיליון  ₪לטובת הפנסיה .על פי רוח זו התקבלה הכרעה רשמית בשיחה שהובעה
מאוחר יותר ,בדיוק רב ,בפתק הקלפי.
 .3טוב יעשו הנהלות הקיבוץ ובעלי התפקידים המרכזיים בקיבוץ אם יביעו דעתם המנומקת
והרציונאלית בכל עניין ובהתאמה יבקשו את אמון הציבור בהצעתם ,לרבות בנושא הנדון .לשיטת
עודד בעלי תפקידים הינם על תקן יועצים .לשיטת יד מרדכי בעלי תפקידים הינם נבחרי ציבור
בעלי אחריות הובלה ושיקול דעת .לכן ביד מרדכי מצביעים בקלפי על הכרעת השיחה.
 .4מאחר ויד מרדכי יודעת )וידעה לא אחת( לדחות הצעות החלטה בשיחה ו/או בקלפי טענותיו של
עודד על פעולות 'אנטי דמוקראטיות' ו'רמיסת זכויות' נראות יותר כמו דרמטיזציה של
הסיטואציה וניתוח צר של הסוגיה.
בברכה ,אופיר לבנה
__________________________________________________________________________
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