קיבוץ יד מרדכי
דף מזכירות מס' 1324
20.3.2015
..........עריכה והבאה לדפוס :שאולי סנקר..................................................................................

שיחות קיבוץ

תתקיים ביום א' ,22/3/15 ,בשעה  ,20:00בחדר הישיבות של הקיבוץ
נושאים לדיון
 .1אישור מסמך עקרונות הקליטה המעודכן – המסמך המעודכן נשלח לחברים במייל
ובדואר.
 .2אישור פעימה שניה לקליטה בשכונת הנחל והיקף הפרויקט (כמות בתי אב).
 .3אישור הקצאת שטח אשכול הגנים הממוגן למועצה.
השיחה תשודר (חי) בערוץ הפנימי ובשידורים חוזרים ,שיתקיימו בימים ב'-ה',
 23/3/2015-26/3/2015בשעות .21:00 / 18:00 / 13:00 / 9:00
הנושאים יובאו להצבעת קלפי בימים שישי  27/3/15וראשון 29/3/15
הציבור מוזמן!
בברכה ,המזכירות.
_ ________________________________________________________________________

הצבעה בקלפי
תתקיים בחדר האוכל ביום שישי וביום ראשון
שישי  27/3/15בשעות 11:30-13:30 :ו18:30-20:30 -
וביום ראשון  29/3/15בשעות11:30-13:30 :

נושאים להצבעה:
 .1הקיבוץ מאשר את מסמך עקרונות הקליטה כפי שהוצג בשיחת הקיבוץ מיום .22/3/15
בעד  /נגד  /נמנע
 .2הקיבוץ מאשר את הפעימה השנייה והיקף בתי האב לקליטה כפי שהוצג בשיחת
הקיבוץ מיום .22/3/15
בעד  /נגד  /נמנע
 .3הקיבוץ מאשר את נוסח הקצאת שטח אשכול הגנים הממוגן למועצה כפי שהוצג
בשיחת הקיבוץ מיום .22/3/15
בעד  /נגד  /נמנע
_________________________________________________________________________
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דו"ח מישיבת המזכירות שהתקיימה בתאריך 16.3.2015
נכחו בישיבה :גיורא אתר ,אורלי סיגלמן ,גיל דגני ,רונן לבנה ,רעיה פסי ,שמעון כורם ,עופר ניר ,גולן טל,
סיגל גדיש ,אלון דגן ,דרורי קפלון ,שאולי סנקר.
נושאים שנידונו בישיבה:
 .1היכרות ותיאום ציפיות לקדנציית המזכירות הקרובה.
 .2שיחה עם מרקי לוי יו"ר כלכלי של הקיבוץ עקב הגשת מועמדותו לתפקיד מזכ"ל התנועה.
 .3סקירה לגבי נושאים בטיפול עם תחילת קדנציית המזכירות החדשה.
 .4דיון והחלטה לגבי איוש הנהלה כלכלית.
נושא א' :היכרות ותיאום ציפיות לקדנציית המזכירות הקרובה.
ישיבה זו הינה הישיבה הראשונה של המזכירות לאחר הבחירות לקדנציה .קדמה לישיבה זו ארוחה
משותפת של המזכירות היוצאת והנכנסת ,פרידה וחלוקת שי לחברי המזכירות המסיימים את תפקידם.
מזכירות זו מיוחדת בכך שלראשונה יושבים בה חברים חדשים יחד עם חברים ותיקים .יחד עם זאת יש
במזכירות חברים להם ניסיון ציבורי רב והדבר חשוב כדי לשמר זיכרון ארגוני וידע לגבי החלטות הקיבוץ.
בנוסף כל החלפה של הנהלה היא הזדמנות לבחון את נהלי העבודה ולרענן את הידע .חברי המזכירות
הציגו את עצמם ברמה האישית ובעשייה הציבורית שלהם בקיבוץ בתחומים השונים .להלן עיקרי הדברים
שעלו בשיחה:
א.

ב.
ג.
ד.

ה.
ו.
ז.

שילוב החברים החדשים והוותיקים במזכירות הוא אתגר חשוב העומד בפני המזכירות .כניסתם
של חברים חדשים ורצונם להיות שותפים היא אירוע חיובי ופרמטר טוב לאיכות הקליטה .יחד
עם זאת יש לשלב את הרוח החדשה בלמידת הקיים .על המזכירות לעבוד יחד כדי לקדם את
הנושאים שעל הפרק.
חברי המזכירות כנציגי ציבור מהווים צינור בין החברים להנהלת הקיבוץ ולהפך .חשוב שחברי
המזכירות יעלו נושאים לדיון אותם הם מקבלים מהחברים וגם ידעו להסביר החלטות שהתקבלו
בדיוני המזכירות לחברים.
ככל שחברי המזכירות יהיו מעורבים יותר בנעשה בקיבוץ (מעבר לנוכחות בישיבות המזכירות) כך
יוכלו להשפיע יותר על סדר יומה של המזכירות והקיבוץ.
המזכירות היא ההנהלה הבכירה בקיבוץ ומרכזת ומאשרת את פעילות הנהלת הקהילה ,הנהלה
כלכלית ,וצוות ההיגוי לשיוך וצמיחה .בקדנציה הנוכחית התקיימו כמה דיונים משותפים ולא
משותפים לגבי החלטות של ועדות אלו ,בחלקן הגדול אשרה המזכירות החלטות ובחלקן החליטה
לשנות החלטות .לאור המבנה הארגוני של הקיבוץ חשוב לסמוך על הנהלות אלו ולהתערב רק
במקרים הנדרשים אם יש כאלו.
חשוב שיתקיימו במזכירות דיונים איכותיים המאפשרים הבעת דעה ובמיוחד אם היא שונה
מהדעה הרווחת .דיונים אלה במזכירות הם חלק מהרוח הדמוקרטית הנהוגה בקיבוץ ועל חברי
המזכירות לייצר אווירה של הקשבה וחשיבה.
המזכירות צריכה להוביל את הנושאים האסטרטגים ולקדמם .הנהלת הקהילה נוצרה כדי לתת
מענה לניהול השוטף של ענפי הקהילה והחלטות הקיבוץ בחוברת השינוי .המזכירות תעסוק רק
בערעורים על החלטות אלו ככל ויהיו.
נושאי הישיבה והחומרים הנלווים נשלחים טרם הישיבה לחברים .חשוב לעבור ולהעיר טרם
הישיבה ולהגיע מוכנים ככל האפשר לדיונים.

נושא ב' :שיחה עם מרקי לוי יו"ר כלכלי של הקיבוץ עקב הגשת מועמדותו לתפקיד מזכ"ל התנועה.
בהמשך להודעה בדף המזכירות הגיע מרקי לוי במטרה לעדכן לגבי הגשת מועמדותו .מרקי הציג את
השיקולים שהביאו להחלטתו וניתח את תמונת המצב בתנועה הקיבוצית כיום .מרקי ימשיך למלא את
תפקידו (משמש גם כיו"ר קיבוץ הראל ויו"ר מפעל פולירון) ורק לקראת הבחירות עצמן ,שעדיין לא ידוע
מתי יתקיימו ,יידרש לרכז מאמץ בקמפיין בחירות .הבחירות למזכ"ל התנועה מתבצעות על ידי כלל חברי
הקיבוצים ומרקי ציין כי הוא מקווה לקבל את תמיכתם של חברי יד מרדכי.
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חברי המזכירות חזקו את מרקי בהחלטתו ואחלו לו בהצלחה .עדכונים נוספים יועברו עם התקדמות
מערכת הבחירות והחלטות התנועה.
נושא ג' :סקירה לגבי נושאים בטיפול עם תחילת קדנציית המזכירות החדשה.
הועברה סקירה כללית לגבי הנושאים העומדים על הפרק לחברי המזכירות .בחינה מדוקדקת יותר של כל
נושא תתאפשר לבקשת החברים בחודשי הקרובים.
נושא ד' :דיון והחלטה לגבי איוש הנהלה כלכלית.
רקע:
בדיון קודם שעסק בשינוי הרכב ההנהלה הכלכלית כפי שפורסם לחברים ביקשו החברים לערוך בדיקה
לגבי האפשרות שחברים חדשים ישמשו כחברי הנהלה כלכלית .הרקע לבקשה מתבסס על כך שלחברים
החדשים אין זכויות בנכסים היצרנים ועל כן צריך לחשוב אם יוכל לשמש כנציגי ציבור.
דיון:
א .לאחר בחינת מעמד חבר חדש כפי שאושר בקלפי והתייעצות עם גורמים שונים אין מניעה רשמית
לבחור חבר חדש לנהלה כלכלית .חבר חדש יכול לבחור ולהיבחר לכל רשויות הקיבוץ.
ב .ישנה הגדרה במעמד חבר חדש כפי שאושר בקלפי לגבי הצבעת חברים חדשים:

"חבר חדש יהיה רשאי לבחור ולהיבחר לרשויות הקיבוץ וכן לקחת חלק בהצבעות ברשויות הקיבוץ
השונות אולם ,לא יהיה רשאי להצביע באסיפה בנושאים הבאים:
 .1אישור הסדר מפורט בדבר שיוך נכסים יצרניים ו/או פירותיהם.
 .2שינויים בהסדרי הפנסיה של הקיבוץ.
 .3תיקון תקנון הקיבוץ והתאמתו לשינוי באורחות החיים בקיבוץ
 .4הצבעה על בחירת החלופה על-פיה יוענקו זכויות דירות המגורים לחברים במסגרת תהליך שיוך
הדירות.
 .5החלטות ביחס לנושאים שיש בהם כדי לשנות את זכויות החברים הותיקים ו/או התלויים בהם
לסיפוק צרכיהם על ידי הקיבוץ ו/או את היקף זכויות אלו ,כפי שהן מוגדרות בחוברת השינוי,
לרבות החלטות ביחס לפנסיה ו/או דמי עזיבה.
 .6החלטות בדבר התחשבנות עבר בין החברים הותיקים לבין הקיבוץ" .
ג .חלק מן החברים סברו כי הקיבוץ אינו בשל עדין להכניס חברים חדשים להנהלה כלכלית לאור כך
שאין לחברים זכויות בנכסים היצרנים .על אף האמור במעמד חבר חדש הועלה חשש כי קשה להפריד
בין הנושאים בדיוני ההנהלה הכלכלית ועושיים להתעורר ניגודי עניינים.
ד .רוב החברים סברו כי יש לאפשר את ישיבת החברים החדשים בהנהלה הכלכלית כדי להשתמש
ביכולות ובידע של החברים החדשים בנושאים כלכלים .אם יבחרו לתפקיד וימצא אותם הקיבוץ
ראויים לשבת בהנהלה אין למנוע זאת מהם .עוד צויין כי ישנם חברים חדשים הממלאים כבר
תפקידים ויושבים בדירקטוריונים כנציגי ציבור.
ה .במסגרת הדיון עלה נושא איחוד הסטאטוסים – הבאת כלל חברי הקיבוץ למעמד חברות אחיד .סוכם
כי יתקיים דיון בנושא בהמשך.
החלטה:
הוחלט כי חברים חדשים יוכלו להציג מועמדותם ולהיבחר לשמש כנציגי ציבור בהנהלה כלכלית.
----------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבת המזכירות------------------------
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לקראת שיחת קיבוץ וכמה מילים על השיוך
לחברים שלום רב,
ביום א' ( ) 22.3תתקיים שיחת קיבוץ שתעסוק בנושא שלב ב' של פרויקט הקליטה והקצת שטח אשכול
הגנים הממוגן למועצה.
פעימה שניה בשכונת הנחל:
בנושא פרויקט הקליטה אנו נדרשים לעדכון של עקרונות הקליטה .אל החברים נשלח במייל ובדואר
ע קרונות הקליטה עם דף הסבר לגבי מהות השינויים שנערכו .בנוסף נדרש להחליט על כמות בתי האב
לקליטה .החלטת הצוות בעניין כמות בתי האב שתועבר לאישור השיחה היא :

"פרויקט שכונת הנח"ל יכלול  40מגרשים ,וייבנה במתכונת של שלב א' ושלב ב' .שלב א' יכלול לכל
הפחות  20מגרשים .תינתן עדיפות לקליטה לבני קיבוץ – על-פי החלטות הקיבוץ בעניין זה .לאחר בחינת
הביקוש מבין המעוניינים לקחת חלק בפרויקט ,ובפרט ביחס לבני הקיבוץ – מזכירות הקיבוץ תהא
מוסמכת לקבוע כי השלבים יאוחדו ויבוצעו כפרויקט אחד (ללא הפרדה לשלבים) ,וזאת בין היתר
בהתחשב בשיקולי תכנון ופיתוח" .
החלטת הקיבוץ בקלפי נדרשת על מנת שנוכל להמשיך ולקדם את הפרויקט .בשלב זה לא יתקיים דיון
לגבי "בתי אגודה" (בתים עם סבסוד והקלות מהמדינה) מאחר ועדיין חסר לנו מידע משמעותי שיאפשר
דיון בנושא .יחד עם זאת חשוב לציין כי לאחר מאמצים רבים אושרו לנו  10בתי אגודה ואנו מתכננים
לשלב אותם בשכונת הנחל .הדיון בנושא הינו מורכב מאחר ויש לקבוע גם קריטריונים מי יהיה זכאי לבתי
האגודה .בשיחה יוצג הפרויקט כולו וניתן יהיה לקבל מושג ראשוני לגביו.
גנים ממוגנים:
כפי שנכתב בדף מזכירות קודם ואושר במזכירות ,אנו נדרשים להקצות את שטח הגנים למועצה האזורית
על מנת שנוכל לקבל תקציבי ממשלה לבניית אשכול הגנים הממוגן .בשיחה יועבר דיווח לגבי מצב
הפרויקט .בשלב זה לא ניתן יותר להתקדם ללא החלטת קיבוץ בנושא ולכן מובא הנושא לשיחה ולאישור
החברי בקלפי.
עדכון בנושא שיוך דירות
השבוע התקיימה פגישה בה נכחו החברים יוסי שחר ,מוטי ברנדס ,יונתן מן ,אמיר דבורה ,צבי מירב
ואנוכי .בפגישה סוכם כי מעבר לדיווח שהועבר לחברים בשבוע שעבר ינתן הסבר נוסף לגבי התהליך,
איפה ישנן בעיות והתייחסות לשמועות בתחום .בחרתי להביא עדכו זה בצורה של שאלות עליהן אני
נשאל והתשובות להן בתקווה שהדבר יעשה קצ סדר בדברים:
מה קרה מאז שיחת הקיבוץ האחרונה בנושא השיוך?
שיחת הקיבוץ האחרונה בנושא השיוך לא הייתה מוצלחת וזה כלל לא משנה מדוע (אני רואה עצמי
אחראי לכל מידע שאינו מוגש כראוי לחברים) .חברים רבים יצאו מבולבלים מהשיחה והמושגים כולם
התערבבו להם (התבצעה שיחה מקדימה כדי לתזכר את החברים) .צוות ההיגוי החליט לעצור את הדיונים
כדי לבחון מחדש את ההצעות שעל הפרק ,את צורת העבודה (נושאים שעלו גם בשיחת הקיבוץ) ואת
הדרך להנגיש את המידע לחברים .חשוב להדגיש שלא נעצרה העשיה בשיוך אף לא לרגע .המשיכו
התיעצויות עם מספר עורכי דין ,עם החברים בצוות בשיחות אישיות ,עם בעלי מקצוע בתום השיוך ועוד
פעילות רבה .בראייתי חשיבה מחודשת זו הייתה חשובה לגיבוש נהלי עבודה להמשך ולחשיבה מחודשת
על החלטות (אין צורך להכנס לפארנויה מה השתנה – תהליכי בחינה וחשיבה מתרחשים כל העת בכל
נשוא) .בהזדמנות זו אבקש להבהיר כי שי גרוסמן שליווה את הקיבוץ לא פוטר ולא פרש עקב שיחת
הקיבוץ .שי ,לו אני רוחש הערכה רבה מאוד ,התחיל תפקיד של יו"ר קיבוץ בקיבוצו שלו (גשר הזיו) ובעוד
שני קיבוצים ועקב כך הוחלט כי תסתיים ההתקשרות במתכונה הנוכחית בין שי לקיבוץ .אני ממשיך
להתייעץ עם שי ולהעזר בניסיונו כאשר ישנו צורך.
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למה הוקם צוות עבודה קטן?
בחינת צורת עבודת צוות ההיגוי לשיוך וצמיחה הביאה לשתי אפשרויות :א .השארת הצוות כמו שהוא .ב.
פירוק הצוות והקמת צוות חדש קטן וכפי שכתבתי בדף מזכירות קודם יעיל מעצם גודלו .הגענו למסקנה
שעל אף הקושי יש חשיבות לכך שבצוות ההיגוי יש יצוג לכל חתכי האוכלוסיה .על פי כתב המינוי של
הצוות ישנה אפשרות להפריש צוותי משנה (כך פעלנו לדוכמא עם צוות הפרצלציה אותו מוביל משה
סוקר – עיקר העבודה אינה מבוצעת כלל בצוות ההיגוי הגדול) .בחרנו להפריש צוות עבודה קטן שיוכל
לדון בשיוך גם בשעות היום ,יהיה מורכב גם ממגון דעות אך יאפשר חשיבה משותפת .אני רוצה לקוות כי
מבנה זה יביא את התוצר הרצוי – קידום תהליך השיוך בצורה מהירה .הצוות סיים את השלב הראשון כפי
שנכתב בדף המזכירות בשבוע שעבר .ביום א' תובא עבודת הצוות לאישור צוות ההיגוי ובמידה ותאושר
יתחיל דין ציבורי והנושא יובא לאישור החברים בקלפי.
האם נכון שהמזכיר יוביל את תהליך השיוך?
במסגרת החשיבה על התהליך בחנתי גם אפשרות להעביר את הובלת השיוך לבעל מקצוע אחר .עמדתי
בשלב זה היא כי מהלך זה יביא לאבדן של כמה חודשים וכי הבעיה אינה בידע אלא ביכולת להגיע
להכרעה .אני סבור שיש לבחון את קידום התהליך בחצי שנה הקרובה ואם אחוש שאין התקדמות
משמעותית אסיק את המסקנות הנדרשות .יחד עם זאת יש לעשות מאמץ לקדם את התהליך במצב הקיים
– נצבר ידע רב עם נושא השיוך בכלל ובעיות החברים בפרט שאני חושב שחובה לנצלו.
חשוב לציין שעקב הזמן הרב שעבר ישנן בעיות רבות לפתרון .ברור כי הפתרונות לא יהיו תמיד לרוח
כולם – לא ברמה האישית ולעיתים לא לקבוצות מסוימות .אין ספק כי יש להביא את הדברים להכרעת
החברים בקלפי גם הדבר יצור דיון ציבורי נוקב .השיחה עם החברים התנהלה לשמחתי ברוח טובה
ובמטרה משותפת לקדם את השיוך .ברור כי יש להעביר יותר מידע לחברים באופן שוטף .כל חבר
המעוניין לקבל הסבר או לשאול שאלה לגבי השיוך יכול להזמין אותי לפגישה בכל עת .בשיחה הסברתי כי
אני מודע לחשיבות ודחיפות הנושא וזו הסיבה שבחרתי לעסוק בו בעצמי.
בשבועיים הקרובים אפרסם את תוכנית העבודה בתחום השיוך לעיונם של החברים .אני מקווה כי ההסבר
שניתן בדף מזכירות הקודם ובדף זה יקלו על החברים להתמצא בתמונת המצב בשיוך.
שבת שלום
שאולי
_________________________________________________________________________

מכרז להנהלה כלכלית של הקיבוץ
ועדת מינויים מזמינה את החברים להציע עצמם לכהן בין  6נבחרי ציבור שיכהנו כחברים
בהנהלה כלכלית ,החל ממאי  ,2014לקדנציה חדשה בת  3שנים.
המכרז ייסגר בתאריך ( 12.4.2015בקשות שיוגשו לאחר תאריך זה לא יתקבלו)
חברים המעוניינים להציג מועמדותם ו/או להמליץ על חברים אחרים (באישורם)
מוזמנים לפנות אלינו בהקדם!
בברכה,
דני שני ,שולי שניידר ונסיה לבנה  -ועדת מינויים
_ ________________________________________________________________________

שבת שלום לכל בית יד מרדכי!
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