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בדף הפעם* :דו"ח מישיבת המזכירות ) כולל נוסח כ.ל.נ .מעודכן( *
30/4
30/4/04
דו"ח מישיבת המזכירות מה/4/04 -
נכחו בישיבה :מיכל ארדנינג,גרשון אשחר,גיורא אתר,מוטי ברנדס,שמעון כורם,משה סוקר ,ורד
ענבר,יאיר שוורץ,יוסי שחר.
נושאים בישיבה (1 :אישור פרוטוקול  (2נוהל ה'מועצה' והמכרז לבחירת יו"ר ה'מועצה'-דיון חוזר
 (3כ.ל.נ -.דיון חוזר
(1אישור הפרוטוקול -המזכירות אישרה את הפרוטוקול מישיבתה ב9/4/04 -
 (2נוהל ה'מועצה' והמכרז לבחירת יו"ר ה'מועצה' -דיון חוזר -אילון פ .הציג בפני חברי המזכירות את
השגותיו בשני ענינים :
א( המכרז לבחירת יו"ר ה'מועצה' -לדעתו של אילון מציג המכרז בפני חבר המבקש להתמודד על
התפקיד רף תביעות גבוה מידי .לתזכורת – הדרישות מהמועמד כפי שהן מופיעות במכרז:
דרישות התפקיד:
• תפקיד התנדבותי
• ניסיון קודם בתפקיד ניהולי בתחום החברתי ו/או הכלכלי.
• יכולת מוכחת בהובלת תהליכים חברתיים מורכבים.
• כישורי מנהיגות

היו במזכירות חברים שהסכימו עם גישתו של אילון וטענו שדרישות כאלה מהוות מכשול ) אולי
אפילו מכוון (...בפני לא מעט חברים שהיו רוצים להתמודד על התפקיד .חברים אחרים הציגו
עמדה הפוכה  :כיוון שמדובר בגוף ציבורי חדש ביד מרדכי,שעדיין אין לנו מושג ברור איך יתנהל
ושיש לו תפקיד מרכזי במערכת החיים שלנו חשוב שהיושב בראשו יהיה אדם שיוכל לנווט כראוי
את פעילותו בשלביה הראשונים .כמו כן אמרו חברים,שמן הראוי להציג רף תביעות גבוה כמטרה
רצויה גם אם בפועל לא תושג בשלימות.
בסופו של דיון התקבלה הצעת פשרה על פיה יוצגו דרישות התפקיד כיתרון שיש למועמד הניחן
בהן אבל לא כתנאי וכמחסום .כיוון שאילון הגיש את הסתיגויותיו לפני תום  14ימי הערעור
וכיוון שהמכרז הוצג כבר במתכונתו הנוכחית תינתן אפשרות לחברים להציג מועמדותם למשך
שבוע נוסף עד ה.7/5/04-
ב( סעיפים שונים במועצה -אילון הציג הסתיגויות בכמה נושאים .המזכירות קבלה את הצעותיו הבאות:
***ישיבות ה'מועצה' תהיינה פתוחות לציבור והשתתפות בהן,כולל השתתפות בדיונים,לא תותנה
בתאום עם היו"ר.
***ספירת  14ימי הערעור תתחיל מיום חלוקת דפי המזכירות לתאי החברים ולא מיום תליית הודעה על
לוח המודעות.
הצעות אחרות של אילון לא התקבלו ואילון יוכל לשוב ולהעלותן בשיחת הקיבוץ הקרובה ביום ב'
 (3כ.ל.נ -.דיון חוזר -נושא הכ.ל.נ .עלה לדיון פעם נוספת.

המזכירות סמכה את ידיה על נוסח שיוגש לאישור הקיבוץ בשיחה -ביום ב' הקרוב ובקלפי ביום ו'.
לקראת הדיון בשיחה להלן כמה מילות הסבר והנוסח המוצע עצמו:

כ.ל.נ -.כספים שלא נכנסים
בדף מזכירות לפני כחודשיים התפרסם סיכום דיון בנושא הכ.ל.נ .והנוסח המוצע ע"י המזכירות .החברים
הוזמנו להתייחס לנושא אבל הגיעה תגובה אחת' .כדור ההחלטה חזר אל מגרשה של המזכירות' ואני רוצה
להבהיר בכמה שורות מדוע אין המזכירות יכולה להתחמק מהנושא.
*עקרון השוויון-נוהל הכ.ל.נ .עוסק בכספים המגיעים ממקורות חוץ-קיבוציים לחברים שנפגעו .לצערנו
לא מעט חברים נפגעו במהלך השנים והפגיעות שונות-משכול יתמות ואלמנות ועד נכות ותאונות .יש
חברים המעבירים את הכספים האישיים האלה לקופת הקיבוץ במלואם,יש המעבירים חלק ויש שאינם

מעבירים.חברים אומרים לנו,כבעלי תפקיד,ואנו מסכימים איתם שמין הצדק לנהוג בענין זה עם כל
הנפגעים במידה שווה.
*סחף לתחומים נוספים -חוסר נוהל מוסכם של טיפול בכספים אלה מחד והשינויים העוברים על התנועה
הקיבוצית מאידך גורמים לחוסר בהירות,אצל לא מעט חברים,לגבי היחס כלפי כספים המגיעים מגופים
חיצוניים על שמו של החבר .כספים אישיים כאלה לא מגיעים בגין אסונות ופגעים בלבד .יותר ויותר
חברים שואלים מדוע הכסף האישי הזה הולך לתקציב החבר והכסף האישי ההוא הולך לקופת הקיבוץ.
*גרעון בקופת הקהילה -למרות אווירת השינויים בתנועה וביד מרדכי ולמרות העובדה שאנו מתנהלים
שנה שניה על פי ה'מודל המשולב' עדיין את עיקר פעילות חיינו מממנת הקופה המשותפת .יביט נא כל
אחד בדף התקציב שלו ויראה כמה כסף נכנס אליו מעבודתו וכמה מסעיפים משותפים כמו נקודות תקן,
תקציב וותק ותקציב ילדים .שלא לדבר על פעילויות שלא הופרטו כלל או הופרטו חלקית כמו בריאות,
חינוך ,מזון ,רכב ועוד ..את כל אלה מחזיקה קופה ציבורית משותפת שאליה נכנסים,מלבד כ 90%-מכספי
ההשתכרות של כל אחד מאיתנו וכספים ממקורות אחרים גם-כספי קצבאות למיניהם .ובענין הקצבאות-
מדובר בהרבה כסף .כספים שלא נכנסים לקופה הציבורית יוצרים גרעון בתקציבי הקהילה .כמה שיותר
כסף ישאר בידי החברים ולא יכנס לקופה – יגדל הגרעון.
ועכשיו לנוסח שאושר בישיבת המזכירות האחרונה:

הצעה לנוהל כ.ל.נ-.כספים שלא נכנסים
(1ההצעה עוסקת בכספים שע"פ החלטות קיבוץ יד מרדכי צריכים להכנס לקופת הקיבוץ ואינם נכנסים.
(2מדובר בכספים המגיעים לזכאי משה"ב,הבט"ל,חברות ביטוח ואחרים .רשימת הכספים תעודכן ותפורט
במהלך יישומו של הנוהל.
(3פרטים אישיים הקשורים לזכאים ייחשפו רק במידה והדבר יסייע לשמירת תקינותו של הנוהל וגם זאת
בפני צוות מצומצם ביותר.
עקרונות ההצעה
א.ההצעה תבוא במקום הסדרים קודמים שעסקו בכספים אלה ובמקומות שלא היו ואין הסדרים.
ב.כל הכספים בהם עוסקת ההצעה וכל המסמכים הקשורים בהם נכנסים לקיבוץ והקיבוץ מעביר
לזכאים את המגיע להם ע"פ עקרונות הצעה זו כפי שיפורטו בסעיפים ב, 1-ב, 2-ב 3-וב.4-
הקיבוץ,באמצעות מוסדותיו ,יסייע לחבר לקבל מגופים חיצוניים את מלוא זכאויותיו.
ב .1-הכספים חלפי ההכנסה/הקשורים בהשתכרות,באובדן השתכרות וכד' יועברו לזכאים
ע"פ עקרונות המודל המשולב .אם ישונו העקרונות – ישונו בהתאמה גם עקרונות נוהל הכ.ל.נ.
ב .2-כספים ו/או מתן שרותים המצוינים במסמכי הזכאות כמיועדים למטרה קונקרטית ומוגדרת
יועברו לזכאים ) לדוגמא  :שרותים רפואיים שונים ודמי ניידות (.
לא יהיה כפל תשלומים ו/או מתן שירותים לאותה מטרה.
ב 50% .3-מכספים הרשומים במסמכי הזכאות ושאינם נכללים בהגדרות סעיף ב 1-וב 2-יועברו לזכאים.
ב .4-חברים שיבחרו שלא להעביר לקיבוץ את מסמכי וכספי זכאותם יזוכו בתקציבם אך רק
בסכומי השתכרותם מעבודה על פי המודל המשולב.
ג .ייבחר צוות שיטפל ביישום ההצעה .באחריותו ובסמכותו לעדכן את עקרונותיה מעת לעת.
ד .שאלות בקשר לזכאויות החורגות מעקרונות ההצעה יעביר הצוות להחלטת המזכירות.
ה .זכות ערעור-כמקובל בקיבוץ.

לדיון לאחר אישור ההצעה :התיחסות להתנהלות בעבר בנושאים בהם עוסק נוהל זה
.......................................................................................................................

זה הנוסח .במילים פשוטות )שאינן באות במקום הנוסח( – א( כסף הבא במקום השתכרות שאבדה -נכנס
לזכאים במסגרת אחוזי ה'מודל' .ב( כסף למטרות ספציפיות ) כמו טיפול רפואי ( – הולך לחבר ג( כסף
שלא נכלל בהגדרות הנ"ל 50% -ממנו – לחבר .ובנוסף -מי שלא מעביר כספים ומסמכים לקיבוץ יקבל
מהקיבוץ רק את כספי השתכרותו ע"פ ה'מודל'.
הנושא כאמור יגיע לשיחה ביום ב' הקרוב ואחר להצבעה בקלפי בסוף השבוע .השתתפות חברים נוספים
בנושא עמוס זה תיתן יותר תוקף להחלטה,כל החלטה,שתתקבל.
............................................................................................................עד הנה מישיבת המזכירות

שיחת קיבוץ וקלפי השבוע
ביום ב' ה 3/5/04 -שיחת קיבוץ בשעה 8:30
שני נושאים על הפרק:
נוהל ה'מועצה'-לקראת הצבעה בקלפי
נוהל ה'כ.ל.נ -'.לקראת הצבעה בקלפי
שני הנושאים הנ"ל יגיעו לקלפי בסוף השבוע ביחד עם שמות המועמדים למזכירות החדשה.

מאיר יצחק
מיכל ארדנינג
שמעון כורם
גיורא אתר
מאיר כלב
מישל דגני
יעקב מורדיש
עמרם ויינר
אל הרשימה הצטרפה גם סמדר שושן

עידו מן
שמואל מנה
רעיה פסי
אילון פרידמן

מיקי קציר
דוד שני
שולי שניידר
שוקי רייזל

שימו לב  :על פתק ההצבעה יופיעו כל השמות האלה .מסמנים ) 6שישה( שמות מתוך
הרשימה.
לאחר שיספרו הקולות שקיבל כל אחד מהמועמדים יתברר מי הם התשעה שזכו במירב
הקולות ואלה יכהנו במזכירות

