קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 1014
23.11.07
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל
בדף הפעם* :אורחות חיים *הצבעת קלפי בסוף השבוע *דיווחים ועדכונים *דעה

..........עריכה והבאה לדפוס :אופיר לבנה..................................................................................

אורחות חיים ביד מרדכי – לוח זמנים* מעודכן
הצבעת קלפי
תתקיים בסוף השבוע
 23-24/11/2007בחדר האוכל
)שישי 18.30-20.30 :שבת(11.30-13.30 :

נושאים להצבעה
 .1אישור קובץ תיקונים מס'  2להצעת תוכנית שינוי אורחות החיים ביד מרדכי.
 .2בעקבות אי הכרעה בהצבעה קודמת ודיון חוזר ,נצביע שוב על הסתייגותו של אילון פרידמן
בנושא "הסדר תשלום בגין הורים יכלול גם השתתפות בחתונות הבנים/ות ,כפי שנהוג
היום".
הגיעו להצביע!
בברכה ,המזכירות.
_________________________________________________________________________
שיחת קיבוץ מסכמת– בעד ונגד תכנית שינוי אורחות החיים ,ואישור הבאת חוברת השינוי ,עם
התיקונים שבוצעו ,להצבעה בקלפי – תיערך ביום ראשון ,02.12.07 ,בשעה  20.30בחדר
האוכל.

_________________________________________________________________________
הצבעה בקלפי – בעד ונגד אישור תוכנית שינוי אורחות החיים
תתקיים בימים שישי  +שבת  +ראשון בתאריכים .7-9/12/07

תזכורת בנושא ייפוי כוח להצבעה



חבר/ה הנמצא בחו"ל יכול להעניק ייפוי כוח לכל חבר אחר )כלומר ,לא מחייב לבן הזוג(.
חבר/ה הנמצא בארץ יכול להעניק ייפוי כוח רק לבן/בת זוגו.

__________________________________________________________________________
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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.
__________________________________________________________________________

מפגשי שכונות
לקראת הדיונים המסכמים בנושא אורחות החיים יתקיימו בימים הקרובים "מפגשי שכונות" בבתי
חברים ,עם נציגי צוות ההיגוי ,בנושא תוכנית שינוי אורחות החיים .מטרת המפגשים היא בעיקר לשמוע
את החברים ולענות על שאלות ונושאים אותם החברים רוצים עדיין ללמוד וללבן .המפגשים יתקיימו
בימים שונים ולפי שכונות ,להלן פירוט בנושא:
 רותי עינב תארח בביתה מפגש פתוח ביום ראשון ,25.11.07 ,בשעה  .21.00מוזמנים חברי שכונת
נווה אורנים.
 איבון ואילון פרידמן יארחו בביתם מפגש פתוח ביום שני ,26.11.07 ,בשעה  .21.00מוזמנים חברי
שכונת אפקה.
 מיכל וגי ארדנינג יארחו בביתם מפגש פתוח ביום רביעי ,28.11.07 ,בשעה  .21.00מוזמנים חברי
שכונת נווה זית ונווה משק.
 דוריתה ומורצ'ו וילוגה יארחו בביתם מפגש פתוח ביום חמישי ,29.11.07 ,בשעה  .21.00מוזמנים
חברי שכונת הוותיקים.
 חנה ודוד שני יארחו בביתם מפגש פתוח ביום שני ,3.12.07 ,בשעה  .21.00מוזמנים חברי שכונת
נווה שקמה.
 רחל ודובי שטרנברג יארחו בביתם מפגש פתוח ביום חמישי ,6.12.07 ,בשעה  .21.00מוזמנים חברי
שכונות סנוביון ואפקה.
תודה למרים ויצחק מן שאירחו השבוע מפגש פתוח בביתם .היה חיוני ,מועיל ובאווירה חמה ונעימה.
תודה לשלוית קראוס על תיאום המפגשים .חברים המעוניינים לארח בביתם מפגשים דומים מוזמנים
לפנות ולהתקשר ליריב קלרמן.
__________________________________________________________________________
*יתכנו שינויים בלוח הזמנים של הפעילויות השונות .אנא עקבו אחר הפרסומים.
__________________________________________________________________________

"השינוי בקיבוץ כמפתח להענקת ביטחון אישי לחבר".
השבוע התקיימה בחדר האוכל הרצאתו של עו"ד שלמה כהן בנושא "השינוי בקיבוץ כמפתח להענקת
ביטחון אישי לחבר" .ההרצאה התמקדה בבחינת ההיבטים וההבדלים המשפטיים שבין הקיבוץ המסורתי
)שיתופי( לקיבוץ המתחדש .בהרצאתו ,הצליח שלמה להסביר באופן בהיר וברור את הקשר בין השינוי
שחל בקיבוץ המתחדש )הפרדת משק מקהילה ,אורחות חיים ,זכויות לעובד ,שיוך נכסים ,זכות להורשה(
לבין הגברת ביטחונו האישי של החבר.
ההרצאה כללה הסברים מעניינים ועדכניים בנושאי קרן איזונים פנימית ,שיוך דירות ושיוך נכסים.
תודה למשה הקל על צילום ההרצאה ועל ההגברה.
מומלץ לצפות בשידורים החוזרים ,שיתקיימו בערוץ הפנימי ,בימים:
 ,25בשעות .21.30 + 18.0025-29/11
29/11/07
א'-ה'/11/07 ,

__________________________________ עד כאן בנושא אורחות חיים ____________
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דיווחים ועדכונים
עלון-קיבוץ  -מפגש חשיבה
לפני שבוע התקיימה פגישת חשיבה לצורך דיון וסיעור מוחות בנושא קיומו של "עלון קיבוץ" ביד מרדכי.
השתתפו בפגישה :ורד בר-סמך ,ענת רייס ,נעמי ציון ,יהודית מידן ,אופיר לבנה ,חנה מורג סוקר ,אילן
מאירי ,משה סוקר.
במפגש הוצגו לדיון השאלות הבאות:
 .1האם חיוני לחדש הופעתו של עלון-קיבוץ ביד-מרדכי?
 .2כיצד ניתן ונכון לשלב בין עלון-קיבוץ לבין דף המזכירות?
 .3האם עלון-קיבוץ יכול לתרום לאווירה חברתית חיובית?
בדיון שהתפתח נאמרו הדברים הבאים:
• הובעה הסכמה כללית על חיוניות קיום עלון-קיבוץ בקיבוצנו ,המהווה כלי חברתי וחלק מהרקמה
האנושית של החברה הקיבוצית ;
• רצוי להוציאו פעם בשבוע ,אך עקב עומס על המערכת ,יש להוציאו פעם בשבועיים;
• למרות ניסיוננו בהוצאת עלון ,רצוי לקבוע מטרות ,להגדיר אחריות וסמכויות ,לקבוע מדיניות
וגבולות ולפי אלה להקים מערכת עלון;
• הובעה דעה בעד המשך הופעתו של דף מזכירות לעומת דעות על שילובו בעלון;
• לגבי הרכב המערכת ,הושמעה דעה שמספיקים שני אנשים לעומת דעה בעד הקמת צוותים עם
משימות מוגדרות;
• לגבי בחירתה של המערכת ,היו בעד מינויים ע"י ועדת מינוים והיו בעד פנייה לכלל הציבור
להציע עצמם;
• תוכן העלון :רצוי שיהיה מגוון ,עם מדורים שונים ולא רק עלון מידעני.
סוכם:
 .1להכין טיוטת הצעה הכוללת ,בין היתר ,מטרות ,מדיניות ,סמכויות ואחריות.
 .2להפיץ טיוטה זו בין אנשים רבים ולבקש הערות והארות.
 .3לקבוע מועד למפגש נוסף ,לשם דיון על הטיוטה המוצעת.
סיכם ומסר :משה סוקר
__________________________________________________________________________

עדכון מועדת קליטה
השבוע התקיימה ישיבה של ועדת קליטה עם ינינה פלדשטיין מקבוץ נחל עוז .ינינה הוזמנה לישיבה
כנציגת המחלקה לצמיחה דמוגרפית בתנועה הקיבוצית ,בה היא עובדת בארבע השנים האחרונות.
בישיבה פרסנו בפניה את תמונת המצב ביד מרדכי ואת הבעיות כפי שכל אחד מאיתנו רואה .היא מצידה
תיארה לנו דרכי התמודדות מניסיון עם קבוצים במצב דומה.
מהשיחה עלה כי הגדרת מטרות הקליטה – כדאי שתיעשה בהתאם לבחירת הקיבוץ את אורחות חייו,
ולפיכך סוכם להמשיך את הדיון תוך כדי ההכרעה ביד מרדכי בנושא אורחות החיים .עוד הוחלט לקיים
דיון משותף עם נציגי צוות ההיגוי של פרויקט הצמיחה והשיוך במטרה להרחיב את היריעה ולהסתנכרן
עם המטרות בתחום הצמיחה הדמוגראפית ביד מרדכי.
בהמשך מבקשת ועדת קליטה להגדיר היטב את יעדי הקליטה של הקיבוץ ,לטווח הקצר והארוך ,וכן
להגדיר את תפקידיה וסמכויותיה המפורשים.
בשלב זה כבר ברור לנו ,שבכדי לעמוד ביעדים ,נצטרך להרחיב את הועדה.
המשך יבוא.
רשם ומסר :גרשון אשחר
_________________________________________________________________________

דעה אישית – מאת משה סוקר
אהוד  -שלום !
שמחתי לקרא את תשובתך על רשימתי בנושא רשת בטחון .אני דוגל בחיוניות של רב-שיח בין בני-
אדם וחילופי דעות .זו הדרך הנכונה לקדם תהליכים .אני גם מודה על דבריך על פועלי בחברתנו.
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נכון שחזוני אינו המשטר הרכושני ,הניו–קפיטליסטי ,השולט בעולמנו .איני חסיד של התפיסה
החברתית של מילטון פרידמן וביבי נתניהו – לתת לכוחות השוק בלבד לקבוע תהליכים .במקביל ,אני
מתנגד חריף למשטר ריכוזי וטוטאליטרי כגון בצפון-קוריאה .התבטאויותיי ,הן בכתב הן בדיבור ,מאז
היותי ביד-מרדכי ,מוכיחות שאני נאבק למען ניהול מודרני ,שקוף ומשתף .אינני רוצה את הקיבוץ של
אתמול ,אלא הקיבוץ של מחר ,אבל קיבוץ! אינני רוצה להדמות לשדרות ,אשקלון או אפילו רמת השרון,
בהן קיימות שכונות מבוססות על-יד שכונות של נזקקים .אני שואף לקיבוץ בו האחריות האישית זהה
לאחריות המימסדית ,בו אנו מאפשרים לפרט להתפתח במקביל לתרומתו לקהילה ,בו הפערים הסוציו-
אקונומיים בין החברים לא יפגעו בקיומו של החלש .לא כל אחד מאיתנו נולד או גדל עם כישורים ויכולות
זהים .חיים בינינו חברות/ים בעלי יושר ,חריצות ,מוטיבציה גבוהים – אך בלי יכולת להשתכר מעל שכר
מינימום .חיים בינינו כאלה המסתפקים במעט בחומרנות אך זקוקים להרבה בתחומי הרוח ,האמנות ו/או
המשפחתיות .לא כל אחד מאיתנו מוצא את ביטויו ומאווייו בניהול ,כלכלה והשתכרות גבוהה .אתה
אהוד ,מעודכן בסדרי עדיפויות של הכלכלה הישראלית ומודע ודאי לאין סוף עיוותים ,כגון שכר המורים
לעומת השכר בחברת החשמל ומקורות ,פגמים במערכת החינוך ,ריכוז ההון בידי בודדים ,החלשת
האמנות החיובית לטובת אומנות ההמונים )או הרייטינג( ,בריחת מוחות וצימצום המחקר הבסיסי ,כישלון
בהכוונת ישראלים לעבודות כפיים ,הגברת התלות של השילטון בהון ועוד .האם לזה אתה רוצה להדמות?
זאת המגמה של מובילי השינוי ,גם שלא במוצהר.
אתה צודק שהפתרון של אתמול אינו מתאים להיום .הכישלון הכלכלי של הקיבוצים ,המושבים
והחקלאות הפרטית נובע ממספר גורמים ,בין היתר ניהול כושל ,מיושן וחוסר התאמה לכלכלת ישראל
המשתנה .חלקה של הממשלה לא מבוטל בקשיים הכלכליים .אתה יודע שהארצות המערביות וארה"ב
בראשן ,תומכות ומסבסדות בצורה משמעותית את הייצור החקלאי .מדינתנו עושה זאת במבחנה .אתה
יודע שיש חיוניות לאומית בפיזור האוכלוסייה ובאחיזה בקרקע הלאום מחוץ לקו חדרה/גדרה ,אך אפילו
הקמת משרד ממשלתי לפיתוח הגליל והנגב לא הביאה להפסקת העברת אדמה לעיבוד ע"י לא יהודים ,לא
הביאה להפסקת בריחת אוכלוסייה )בעיקר צעירים משכילים( מהפריפריה .אתה בעצמך ,אהוד ,כותב שאין
להאשים את ה"שיטה" בכישלון זה .חלקנו הוא גדול ,אך לא יחיד .אני עדיין רוצה לתרום לחברתי
ולמדינתי ולא לנצל את שתיהן רק לביתי.
בישראל ,פשיטות רגל הן לא זכותה של התנועה הקיבוצית בלבד .חברות גדולות ואפילו אישים
מוכשרים נפלו וגרמו נזק לרבים וטובים מפשוטי העם .לא רק בתחום הבנייה והצרכנות ואתה בוודאי
זוכר את מפעלי הטקסטיל וקרית-אתא בראשם .היכרותי את החברה הסובבת אותנו מביאה אותי למסקנה
שהקיבוצניק המצוי עובד יותר שעות ,חרוץ ומפיק יותר מעצמו מאשר הממוצע של הישראלי המצוי .אני
עודדתי את מנהלי הקיבוץ לקיים השתלמות פנים-מפעלי לשיפור הניהול בכל הרמות ועדיין לא הצלחתי.
חברות וחברים מתוכנו ,בעלי כישורים ויכולות ניהול מעדיפים לעבוד מחוץ לקיבוץ ולמרות שחלקם
מביאים משכורת יפה ,לו ניהלו ענף/תאגיד בתוך יד-מרדכי ,תרומתם הכלכלית והניהולית היתה גבוהה
בהרבה מהשכר שמביאים .גם בתחום זה יש לשנות את תפיסת קהילתנו.
עד לפני כעשרים שנה ,חשבנו שהפנסיה הבטוחה ביותר היא חברות בקיבוץ ומשום כך לא הפרשנו
לפנסיה .כיום ,יש ליד-מרדכי את היכולת הכלכלית להפריש ולדאוג למתבגרים .כלכלה זהו מדע חברתי
ולא מדע מדויק .יש זרמים שונים בכלכלה ואפשר לנתח בזויות שונות סיכומים ומאזנים וכמובן להגיע
למסקנות שונות .ידועים מפעלים שעמדו בקשיים כלכליים ושינוי בסגנון הניהול ,באנשים המובילים
ואפילו במטרות הארגון הסיטו את המגמה והצליחו .אני בטוח ששינוי סדרי עדיפויות ,דגשים ומודרניזציה
בניהול ,ישפרו את כלכלת יד-מרדכי .שינוי אורחות חיים לא מבטיח שום שיפור במצבנו הכלכלי .ההיפך –
ניתוק מהעבודה בתוך הקיבוץ ישפר את השכר והתנאים הסוציאליים של הפרט – שהם כיום העיקר בעיני
אחדים מאיתנו .הביטחון האישי האמיתי כרוך בשיוך נכסים ובשיוך דיור ,בהקמת "קרן חיים" שיאפשר לנו
גם להוריש לבנינו ,בביטוח בריאות הכוללת השתלות ותרופות מצילות חיים ,ביטוח סיעוד ,הבטחת חינוך
כולל תואר ראשון ועוד .ביטחון אישי של הפרט משולב עם הביטחון הכלכלי והחברתי של הקיבוץ עצמו.
אני פונה אליך אהוד ולחברות/ים נוספים – בואו לעשות את השינוי האמיתי והחיוני בחברתו
השיתופית :שינוי בסדרי העדיפויות .לא הריצה אחרי החומרנות תביא לנו בטחון אישי ורוגע .בודדים
מתוכנו ,חלקם בעלי משכורות גבוהות ,ישפרו את מצבם הכספי – אך קהילת יד-מרדכי ,כקהילה ,תיסוג
מחיוניותה .ביום ד' 28 ,לח"ז ,בשעה  ,20.30יתקיים מפגש עם אלדד שלם ,כיום גזבר מעברות ויו"ר חברה
לייעוץ כלכלי-חברתי ,על הנושאים שכתבת בתגובתך .אשמח בהשתתפותך.
בהערכה ,משה סוקר
_________________________________________________________________________
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