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__________________________________________________________________________

עדכון שוטף
בתאריך  18.10.07פרסם צוות ההיגוי קובץ תיקונים להצעת תוכנית השינוי שפורסמה לציבור
באוגוסט  .2007חלק נכבד מקובץ התיקונים עסק בפתרון בעיות ,אשר הוגדרו על ידי הצוות כבעיות
הליבה של המודל ,קרי בעיות אשר פתרונן יהווה לדעת הצוות אבני דרך חשובות לכניסה בטוחה של
הקיבוץ למודל השינוי.
בחינה מחודשת של צוות ההיגוי את ההצעה הנ"ל והסתייגות חברים להצעת פתרון בעיות ליבת המודל,
שפורסמה בתאריך  ,18.10.07הביאו את צוות ההיגוי למסקנה כי עליו לגבש הצעה ברורה ומעודכנת יותר
לציבור ,בנושא פתרון הבעיות הנ"ל.

ההצעה המעודכנת של צוות ההיגוי בנושא פתרונות בעיות ליבת המודל תפורסם לציבור
לקראת אמצע השבוע הבא.
ההצעה המעודכנת של צוות ההיגוי ,בנושא פתרונות בעיות ליבת המודל ,תוצג
בשיחת קיבוץ ,ביום ראשון ,18.11.07 ,בשעה  20.30בחדר האוכל.
ישתתפו בשיחה :טל ישראלי ,מנחה תוכנית השינוי ,דני שויער ,מלווה כלכלי של תוכנית
השינוי והצוות הניהולי-כלכלי של יד מרדכי
חברים שירצו להסתייג על ההצעה המעודכנת הנ"ל ,הצפויה להתפרסם בשבוע הבא ,יוכלו לתאם הגעתם
 .17.00במידה ויבחרו ,יוכלולפגישה עם צוות ההיגוי ,שתיערך ביום ראשון ,18.11.07 ,בשעות 17.00-20.00
החברים המסתייגים בצוות ההיגוי ,להעלות ולהציג הסתייגותם בשיחת הקיבוץ שתיערך ,כאמור לעיל,
באותו היום.
__________________________________________________________________________
 ,21.11.07יום ד' 20.30 ,בערב בחדר האוכל ,הרצאה של עו"ד שלמה כהן – "השינוי בקיבוץ כמפתח
21.11.07
להענקת ביטחון אישי לחבר" .ההרצאה צפויה להיות מעניינת וחשובה .מומלץ להגיע!
__________________________________________________________________________
שיחת קיבוץ מסכמת– בעד ונגד תכנית שינוי אורחות החיים ואישור הבאת חוברת השינוי ,עם
התיקונים שבוצעו ,להצבעה בקלפי – צפויה להיערך בתאריך .2.12.07

הצבעה בקלפי – בעד ונגד אישור תוכנית שינוי אורחות החיים  -צפויה להיערך בתאריכים
.7-9/12/07

__________________________________________________________________________

אנא רשמו לפניכם המועדים.
*ייתכנו שינויים בלוח הזמנים שלעיל.
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המשך פגישות אישיות עם חברים
תזכורת לחברים המעוניינים לקבוע פגישה אישית עם נציגי צוות ההיגוי במטרה ללמוד  /לשאול  /לבאר
וכו' כל עניין ונושא בתחום שינוי אורחות החיים ,לרבות ללמוד את תחזית ההכנסות וההוצאות האישית
של בית האב שלהם מוזמנים ליצור קשר עם אופיר לבנה ,052-6877901 ,במטרה לתאם את מועד הפגישה.
תקציב הכנסות והוצאות )"תלושים"( – במהלך השבועיים הקרובים יועברו לכל החברים תקציבי
הכנסות והוצאות אישיים ,כצפי להכנסת בית האב לאחר יישום מודל השינוי .הארות ,הערות ,הבהרות,
שאלות ופניות בנושא זה ניתן להפנות ליריב קלרמן .kehila@yadmor.co.il 052-3962469

__________________________________ עד כאן בנושא אורחות חיים __________

דו"ח קלפי
תוצאות הצבעת הקלפי מיום  2-3.11.07בנושא הסתייגויות חברים:
 )מאיר יצחק( :כתוספת לסעיף  5.10בחוברת השינוי )עמוד " :(14מנהל מש"א ,באמצעות בעלי
תפקידים נוספים כגון אחראי/ת ביטוח לאומי ,רווחה ,ייעוץ וכו' ,יסייע לחברים לברר זכאותם
להטבות במוסדות הרווחה )או אחרים( של המדינה" .תמכו ,135 :התנגדו ,28 :נמנעו .10 :אושר.
 )אילון פרידמן( :הסדר תשלום בגין הורים יכלול גם השתתפות בחתונות הבנים/ות ,כפי הנהוג היום.
תמכו ,81 :התנגדו ,81 :נמנעו .5 :לא אושר.
]בעקבות תוצאת התיקו הגיש אילון בקשה לדיון והצבעה חוזרת בסעיף זה .בקשתו תועלה בשיחת
הקיבוץ שתיערך בתאריך [18.11.07
 )שלוית קראוס וסוזי רגב( :כתוספת להצעת צוות ההיגוי בנושא חיילים  /י"ג  /קד"צ מוצע כי חיילים
בשרות חובה  /י"ג  /קד"צ יקבלו  50%מהתקציב שמקבלים היום ,קרי  400ש"ח ,תוספת למשכורת
הצה"לית .תמכו ,74 :התנגדו ,89 :נמנעו .10 :לא אושר.
 )שלוית קראוס וסוזי רגב( :אחזקת דירות החיילים  /י"ג  /קד"צ תהיה על חשבון הקיבוץ .בפועל,
ליקויים במערכות החשמל ,מים ,סניטריה ,דלתות ,חלונות וכו' יטופלו ע"ח הקהילה .נזקים שיגרמו
לדירות על ידי חיילם  /י"ג  /קד"צ ישולמו על ידם .תמכו ,91 :התנגדו ,74 :נמנעו .8 :אושר) .אומדן
עלות קבלת ההסתייגות ₪ 12 :תוספת מס לחבר בחודש(.
ניהול קלפי :ישראל ברוך ,אניה יצחק ,לארי סיגלמן ,לינדה כשר ורחל שטרנברג.
__________________________________________________________________________
דו"ח מישיבות מזכירות )(2.11.07,26.10.07
נכחו בישיבה :רעיה פסי ,מאיר יצחק ,עמרם וינר ,יעקב מורדיש ,שמעון כורם ,אילון פרידמן ,גיורא אתר,
מאיר שגיא ,יריב קלרמן ,מיכל ארדנינג ,אופיר לבנה.
נושאי הישיבה (1 :דיון בנושא חובות בנים  (2כספונט בקיבוץ  (3דיון פתוח עם אהוד רייך ,מועמד
לראשות המועצה המקומית ח.א.
 .1דיון בנושא חובות בנים המתגוררים בקיבוץ כתושבים בעצמאות כלכלית .השתתף בדיון :מאירי
פרל.
יריב קלרמן ומאירי פרל הציגו למזכירות נתונים לגבי חובות של בני קיבוץ המתגוררים בקיבוץ כתושבים
בעצמאות כלכלית .מחד לא מדובר בחובות גדולים ומאידך גבייתם הולכת ונעשית קשה יותר ואף בלתי
אפשרית במקרים מסוימים .במטרה לייעל את מערכת גביית החובות הנ"ל ,החליטה המזכירות להעניק
כלים אלמנטאריים למערכת הממונה על גביית החובות בתחום זה )ענף השכרת דירות ,הנהלת החשבונות,
הנהלת קהילה( באמצעות ההחלטות שלהלן:
 הבנים הינם האחראיים הבלעדיים על חובות שהם יוצרים לעצמם מול הקיבוץ .מערכת הגביה של
הקיבוץ תפעל באופן שגרתי וענייני מול הבנים במטרה להסדיר את חובם לקיבוץ.
 כאשר יסתיים וימוצה תהליך גביה ענייני מול הבנים ,תפנה המערכת להורי הבנים בעלי החוב,
במטרה לערבם ולרתמם להסדרת חוב בניהם )ההורים לא יידרשו לשלם את חוב הבנים(.
 כאשר יסתיים וימוצה תהליך שיתוף ההורים בבעיה ,וחוב הבנים עדיין לא הוסדר ,תחל המערכת
לטפל בחוב הבנים כפי שהיא מטפלת בחובות של גורמים אחרים לקיבוץ.
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תושבי הקיבוץ ,לרבות בנים בעצמאות כלכלית ,השוכרים דירות בקיבוץ ,יידרשו להעמיד
בטחונות אלמנטאריים )לדוגמא ,שיק ביטחון( כנגד ההרשאה שהם מקבלים מהקיבוץ לשכור דירה
לשימושם.

 .2העמדת מכשיר כספונט )בדומה לכספומט בבנק מסחרי( בקיבוץ לרווחת חברי ותושבי הקיבוץ.
השתתף בדיון :מאירי פרל.
לצורך שיפור האפשרות לנגישות של חברים ותושבים לכסף מזומן ,דנה המזכירות והחליטה לאשר הכנסת
מכשיר כספונט לצורכי החברים.
המכשיר ימוקם באזור המרכול ,ויאפשר משיכת כספים  24שעות ביממה.
עלות השימוש במכשיר תעמוד על  ₪ 3.5לכל פעולה של משיכת מזומנים .על פי צפי המשתמשים
והמשיכות מדובר בסכום אשר יכסה את עליות השימוש במכשיר .עלות השימוש במכשיר תשתנה
ותפורסם מעת לעת ,בהתאם לכמות המשתמשים והמשיכות בפועל .מכשיר הכספונט יגדיל את נגישות
החברים למזומנים ויחליף בהדרגה את הצורך בקיום "קופת הבית"" .קופת בית" תמשיך לתת שירות
להחזר הוצאות לחברים ולענפי הקהילה במתכונת על פיה ,חבר או מרכז ענף ,יעבירו את דוח הוצאותיהם
לחנה שני בהנה"ח .לאחר רישום ואישור ההוצאות על ידי מנהל הקהילה ,יזוכה החבר או מרכז הענף
בתקציבו האישי.
 .3דיון פתוח עם אהוד רייך ,מועמד לראשות המועצה המקומית חוף אשקלון.
המזכירות אירחה בישיבתה האחרונה את אהוד רייך ,מועמד לראשות המועצה ,לדיון פתוח באווירה חמה
ועניינית .אהוד וכמה מתומכיו ,שהגיעו עימו לדיון ,ענו על שאלות חברי המזכירות .להלן עיקר חזונם ,כפי
שהוצג על ידם:
 יצירת מעורבות גבוהה של עובדי המועצה בנעשה בישובי המועצה. מתן דגש על שרות ודלת פתוחה לציבור. ניהול שקוף ומשתף. יצירת מקורות כספיים למועצה לטובת יישוביה. העמדת תחום החינוך "בראש סדר העדיפויות" המועצתי ,המשך חיזוק בתי הספר חופים ושקמה. שיפור ופיתוח תשתיות המועצה. פיתוח יוזמות ופרויקטים כלכליים. בהצלחה לאהוד רייך בהתמודדותו על ראשות המועצה.
 למזכירות דלת פתוחה לשיחה ודיון עם מועמדים נוספים.
----------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבות המזכירות------------------------

דעה
א י ו מ י ם – מאת משה סוקר
כאשר התנדבתי להשתתף בצוות היגוי למודל חדש ,שאפתי להיות שותף ליצירת מסגרת התואמת את
היותנו חברה שיתופית .אני מזדהה עם החזון שקיבלנו ,המצהיר על "שותפות ברמה מוסכמת בנושאי
חינוך ,בריאות ,סיעוד ,תרבות ."...השתתפותי בצוות היגוי התאפיינה בהתמדה ,בהכנה לקראת הדיונים,
התייחסות למתרחש והבעתי דעתי שאנו לא מקיימים את החזון ,אך דעתי נשארה בודדה.
חושבני שבמודל המוצע ,אין שום שותפות בערכי הליבה .מה שכן יש זו עזרת סעד למתקשים לשלם
שכר לימוד ,תרופות או ציוד רפואי אחר .זו לא שותפות אלא זה חיקוי הגזרות של ביבי כלפי האוכלוסיות
החלשות .לגבי הפנסיה ,אנו תלויים ברצון הטוב של יו"ר כלכלי חיצוני ,כאשר היו"ר הנוכחי הועיל בטובו
להפריש מרווחי נכסינו אנו )!( ,סכום שמבטיח את קיומם של הגמלאים ,לתקופה לא מוגדרת .אגב ,זו
הוכחה על חוזק הכלכלי של קיבוצנו .גם משפחות צעירות ברוכות ילדים )כן ירבו( ,יתקשו לממן את
הפעוטונים ,שכר לימוד ,ציוד ובעיקר חוגי העשרה לילדיהם .תיווצר בקיבוצנו שכבה של ילדים סוג ב'.
נכון ששכבה צרה של חברים ,המשתכרת סכומים הרבה מעל השכר הממוצע במשק ,יזכו לנתח מכובד
מהכנסות השייכות ,בעקרון ולפי חוק ,לקיבוץ .הלהט אחרי הסביבה הרכושנית לא מתיישבת עם חזון
השותפות בערכי הליבה.
כחיזוק לדעתי על עזיבת החזון ,ראה החלטות הצוות לגבי הסתייגויות רבות ,תחת הנימוק "ההצעה
אינה עולה בקנה אחד עם המודל הכלכלי שהוצע ."...המודל יפגע כלכלית וחברתית בחלק גדול של
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האוכלוסייה ולא רק בגמלאים ,המודל יטיב מאד עם שכבה קטנה ,המודל רחוק מהחזון ,המודל מקרב
אותנו למשטר הרכושני המביא לריכוז ההון בידי אחדים ,לחיסול המעמד הבינוני ולהתרחבות שכבת
הנזקקים ואזרחי סוג ב'.
בו בזמן שמנהלי הקיבוץ כה להוטים ליישום המודל האומלל המוצע ,לא נשאר להם זמן לטפל
בנושאים הבאמת בוערים ועיקריים בחיינו ,כגון קליטת משפחות צעירות ,הכשרת מנהלים ויזמים מתוך
חברינו ,חיזוק הביטחון האישי של הפרט ע"י שיוך נכסים ודיור ,הכוונת חברינו עובדי חוץ לחזור לתרום
בבית ,שינוי המבנה הארגוני של הקיבוץ ,שמירה ופיתוח העסקים ,עידוד והדרכה לשדרוג השכר של
חברינו ועוד.
לסיום – אחד הנימוקים המופעלים מול מהססים ,הוא האיום שחלק ממשתכרי-העל יפסיקו להעביר
את שכרם לקיבוץ .בטוחני שהאיום יימשך גם אחרי המעבר למודל המוצע ! הרי באחד מהדיונים
הפתוחים בחדר האוכל ,שמענו מספר חברים מהדוחפים למודל "כאילו רשת בטחון" ,מתבטאים נגד המס
המוצע .אותם מאיימים כיום ,ימשיכו באותו איום אם לא נקטין את המיסים.
לאור דברים אלה ,אני אצביע נגד המודל המוצע ואני קורא לכל החברים החוששים מעתידם הכלכלי
ואלה הרוצים קהילה בעלת גוון שיתופי גם להצביע נגד ,בלי לחשוש מאיומים.
משה סוקר
__________________________________________________________________________

הזמנה
למפגש עם המתמודדים לראשות המועצה האזורית חוף אשקלון
ביום חמישי  ,15/11/2007בשעה  ,2030בחדר האוכל ביד מרדכי.
המפגש יתנהל תוך תרבות דיון ומתוך כבוד הדדי ,הקשבה
לכל אדם ודעה תוך הימנעות מהשמצות והתחשבנויות הדדיות
.1
.2
.3
.4

בקשתנו מכל המשתתפים בערב זה  -לנהוג על פי הכללים הבאים:
הצגת שאלות – כל המבקש לשאול את המתמודדים יגיש אותה בכתב בלבד ושאלתו תוקרא על
ידי המנחה.
יש לשאול שאלות ענייניות – לא תתקבל שאלה שיש בה פגיעה אישית במתמודד.
קריאות ביניים אסורות ויש לכבד את המתמודדים המשיבים לשאלות.
בערב הפאנל לא תתבצע כל פעילות תעמולתית של מי מהמתמודדים או פעיליו:
א .לא תודבקנה מודעות ולא ייתלו שלטים מצומת יד מרדכי אל ובתוך הקיבוץ.
ב .לא יחולקו סטיקרים או כל חומר תעמולה אחר.

תושבי המועצה האזורית חוף אשקלון – למרות המתח הטבעי הנוצר לקראת הבחירות ,יש לזכור כי
בסופו של דבר ,כולנו חיים בסירה אחת!
למפגש הוזמנו גם כתבים של עיתוני הדרום.
נשמח לראותכם בערב זה.
צוות ארגון פאנל מתמודדים לראשות המועצה האזורית חוף אשקלון
עמי וולקוביץ/שולה ארצי
__________________________________________________________________________
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