קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 865
6/7/04
בדף הפעם* :דו"ח משיחת הקיבוץ *דו"ח מישיבת המזכירות * שונות

)(+

משיחת הקיבוץ שנערכה ב –29/6/04
נכחו בשיחה – עד  25חברים  ,הנחה דני שני -צלם ושידר משה הקל

נושאים בשיחה –
& ערעור על החלטת הנהלת ענף המזון להכשיר את חדר האוכל .יורם נ .ומיקי ק .ערערו ; דודי  ,שפרה
ושוקי הסבירו את עמדת ענף המזון וענף התירות.חברים נוספים השתתפו בדיון.
& בחירת יו"ר לוועדה כלכלית .אברי ד .מועמד יחיד .את הצגת הצוות הממליץ הציגה יערה  .אברי סיפר
על פעילותו הכלכלית,נכנס מעט לעניני נוהל הבחירה והפריך את הגישה הפסימית לגבי 'מצבנו'.
& ערעור על תכנית 'פרויקט הקפה' של ענף התיירות הנתמכת ע"י הוו .הכלכלית .את הערעור העלה
יעקב מ .אורי ל .הציג את התכנית בעזרת שקפים .ישראל מ .ושוקי הוסיפו הסברים .מרכז המשק  ,אורי
הציג את תמיכת הוועדה הכלכלית בפרויקט.

השיחה שודרה בערוץ הקיבוץ מיום ד' ה.30/6-

דו"ח מישיבת המזכירות מה2/7/04 -
נכחו בישיבה :מיכל ארדנינג ,גיורא אתר,מוטי ברנדס,עמרם וינר,מאיר יצחק ,שמעון כורם,יעקב מורדיש,
ורד ענבר,רעיה פסי,אילון פרידמן,יאיר שוורץ,יוסי שחר.
נושאים בישיבה (1 :אישור פרוטוקול  (2הסדר למסיבת בר-מצווה  (3חברים מוכרים  (4עניני קליטה
 (5שדרוג ה'מודל'
25/6
25/6/04
(1אישור הפרוטוקול -המזכירות אישרה את הפרוטוקול מישיבתה ב/6/04 -
 (2הסדר למסיבת בר-מצווה -כיוון שהשנתונים ביד מרדכי מצטמצמים,לצערינו ,הולך ומתקרב שנתון
שמספר הילדים שבו קטן מכדי לחגוג עבורו מסיבת בר -מצווה משותפת .מרים כ , .בשם הורי השנתון
הביאה למזכירות הצעה לאחד במסיבה אחת ילדים משני שנתונים .מאחר ומרים ווידאה את הסכמתן
של המשפחות המעורבות לא מצאה המזכירות טעם לדון בנושא והיא מאחלת למשפחות ,כבר עתה,
שירימו מסיבה לתפארת.
 (3חברים מוכרים -הנושא של חברים המוכרים מוצרים ושרותים ללא חשבוניות ,כלומר בדרך לא
חוקית,פורסם מעל אחד מדפי המזכירות לפני כמה שבועות והפעם הגיע לישיבת המזכירות כנושא
לדיון.
פעילות זו של חברים עוברת על כמה איסורים:
 .1היא מנוגדת להחלטות יד מרדכי ולתקנון הקיבוץ ) שהוא גם חוק ( על פיהם נכנסות כל הכנסות
החברים קודם כל לקופת הקיבוץ ורק א"כ מחולקים לחברים תקציבים ע"פ הסדרים שנקבעו.
 .2היא עוברת על חוקי המדינה המגדירים סוג זה של פעילות כ"העלמת הכנסה" המהווה עבירה
פלילית.
 .3כהמשך לסעיף  -.2פעילות זו של בודדים מסכנת את כולנו ! צריך לזכור שכשאדם שאינו חבר
קיבוץ או מושב שיתופי עובר עבירת מס הוא מסכן את עצמו ואת משפחתו .אצלינו  ,כיוון
שרשויות המס לא עובדות מול כל חבר בנפרד אלא מול הקיבוץ כאירגון הרי גם עבירה של חבר
בודד נתפסת כעבירה של האירגון והקיבוץ נחשף לסכנה של פסילת ספריו .פסילת הספרים
משמעותה הכללית היא פגיעה קשה ביותר בהתנהלות של המערכת הכספית שלנו.
בדיון במזכירות הועלו הצעות שונות לטיפול בתופעה ובסיכומו של דבר הוחלט:

א .ינתן פירסום להסברים על משמעותה של מכירת מוצרים ושרותים ללא חשבונית על ידי
חברי יד מרדכי.פירסום הדיון במזכירות בצירוף מכתבה של העו"ד ) המופיע בהמשך(
נעשה במסגרת החלטה זו.
ב .מובהר בזאת,באופן שאינו משתמע לשתי פנים שתופעה כזו,אם קיימת,חייבת להפסק.
ערעורים והשגות לא יעכבו את הפסקתה המידית של פעילות כזאת .המזכירות תפעל גם
בדרכים אחרות שמתיר לה התקנון אם ההסברים לא יספיקו.
ג .הרצון להגדיל את הכנסות החברים הוא מבורך אולם הוא חייב להיות מוסדר במסגרת
ההחלטות שלנו.
לסיום,כאמור -קטע ממכתבה של העו"ד בענין זה:
"...מבירור שערכנו עם רואה החשבון של הקיבוץ,מר שמעון דור מברית פיקוח,עולה,כי מלבד
העובדה,כי מכירה ללא חשבונית וללא דיווח על ההכנסות לרשויות המס הינה עבירה פלילית,הרי
שהיות וכל הכנסות החברים מדווחות וממוסות במסגרת הקיבוץ ,אזי ככל שהקיבוץ יודע על הכנסה
כלשהי שיש למי מחבריו ) ובמקרה שלפנינו הוא יודע ( והוא אינו מדווח עליה הוא עובר עבירה
פלילית בגינה הוא חשוף,בין היתר,לפסילת ספריו.
לאור האמור,עומדות בפני הקיבוץ,בנסיבות הענין,שתי אפשרויות כדלקמן:
א .לאסור על החברים לעסוק בפעילות כזאת;
ב .הסדרת הפעילות באמצעות חשבוניות של הקיבוץ...תוך העברת התקבולים לקיבוץ".
)חתימת העו"ד(

 (4עניני קליטה -המשך לדיון מישיבת מזכירות קודמת.הפעם הונחה על שולחן המזכירות הצעה בעניני
קליטה.
בבסיס ההצעה מונח הרעיון שהשינויים העוברים על התנועות הקיבוציות ועל יד מרדכי בכלל זה
מחייבים עידכון נוהלי הקליטה שלנו .היחס אל נקלט חדש בתחומי ההתפרנסות  ,הערבות ההדדית
ונושא שיוך הנכסים,אם להזכיר כמה מהנושאים ,השתנה מאד בתקופה האחרונה ומחייב לכאורה,
התייחסות חדשה .תפיסה זאת כאמור היוותה בסיס לדיון במזכירות .להלן כמה מהדעות שנשמעו
בישיבה:
א .מועמדים שכבר עברו את נוהלי הקליטה המקובלים אצלינו ובקשו להקלט צריך לקבל בדרך שבה
קבלנו מועמדים עד כה .לא מקובל ואין זה צודק לשנות נוהלים והחלטות 'על גבו' של מישהו.
ב .גם ללא שינוי החלטות סוברנית המזכירות לקבוע עמדה לגבי כל אחד מהנושאים שהוזכרו ועל
פיה להמליץ או לא להמליץ על קבלה לחברות.
ג .קשה לקבוע עמדה אם אין נוהל ברור שעבר אישור הקיבוץ ושעל פיו מתנהלים הדברים.
ד .אנחנו כבר עברנו בקיבוץ 'נקודות חיתוך' רבות -כלומר החלטות שתפסו חברים בשלבים שונים
של חייהם .דוגמה אחת מיני רבות היא המעבר למודל התפרנסות חדש ש'תפס' אחדים בגיל
עבודה עם מקצוע ביד ואחדים ללא מקצוע ובגיל 'מתקדם'.בכל מועד שנקבל החלטה אפשר
שמישהו יפגע.
ה .אנו קולטים חברים חדשים במטרה לצרף אותם לשותפות איתנו למשך שנים ארוכות .חבר חדש
שמתקבל היום נקלט לקיבוץ משתנה ולכן חובה לעדכן את נוהלי הקליטה לפני הקבלה לחברות.
לסיכום הדיון הוחלט:
 .1בעקבות השינויים החלים ביד מרדכי מחליטה המזכירות לעדכן את נוהלי הקליטה שלנו.
 .2עד עדכון הנוהלים ,בתוך חצי שנה ממועד פרסום החלטה זו מחליטה המזכירות לעצור קליטת
מועמדים וחברים חדשים ליד מרדכי.
 .3בזמן הקרוב יוקם 'צוות דימוגרפיה' במסגרת צוותי השיוך.ההחלטה אם להטיל את כתיבת
הנוהלים החדשים על צוות זה או על גוף אחר תיפול באחת מישיבות המזכירות הקרובות.
 (5שדרוג ה'מודל' -לאחר למעלה משנתיים בהן אנו לומדים לחיות במסגרת ה'מודל המשולב' הולכות
ומתבהרות נקודות החוזקה והחולשה שלו והמחשבות על 'שדרוג' או 'תחזוק' או 'שפור' עולות אצל
לא מעט חברים .הדיון במזכירות שהוא המשכן של מחשבות אלה נפתח בסקירה קצרה של דודי
שהאירה כמה ממרכיבי ה'מודל' מנקודת מבטה:
**מערכת העבודה התייצבה וגברה היאחזות החברים במקומות עבודתם.
**ענפי השירותים התייעלו וממשיכים להתייעל.
**צרכנות החברים נכונה וחסכונית יותר.
**יש מעבר של חברים לעבודות חוץ.
מנגד:

**אין גידול משמעותי בהכנסות מעבודת החברים.
**אין מספיק תמריצים לעבודה נוספת.
**יש איזו עכירות ומתח בין האנשים ואלה שה'מודל' לא היטיב עימם מסתובבים ממורמרים.
לאחר דבריה של דודי התפתח דיון ובו עלו בין השאר הנקודות הבאות:
 מוכרחים לשנות את תמחור השעות הנוספות .אף אחד לא יעבוד עבור  ₪ 5לשעה.
 לפני שמתחילים ל'שדרג' את המודל צריך ליצבו .חוסר הוודאות בהתנהלות ה'מודל' וההשתנות
הבלתי הפוסקת הן המביאות את העכירות והמתחים.
 לצד שינוי תמחור השעות הנוספות צריך להמשיך עם ההפרטות ולהעביר יותר כסף לתקציבם של
החברים.
 עם כל הביקורת על ה'מודל' צריך לזכור מאיפה התחלנו .היתה תקופה שחברים מרכזיים אצלינו
החלו לעזוב .היתה תפיסה שאין מה לדאוג ותמיד יבוא כסף ממקור כלשהו.מאז התחזקה ההכרה
שעיקר האחריות לקיום רובצת על כל אחד מאיתנו .אנחנו עדיין קיבוץ שיתופי במידה רבה אבל
אנשים כבר חושבים במושגים של 'מודל רשת הבטחון'.
הדיון לא אמור היה להסתיים בהחלטה והוא יימשך בישיבת מזכירות קרובה.
---------------------------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבת המזכירות

סיכום "קפה-ידע"
"קפה-ידע" דיון פתוח בנושא השיוכים )שיוך נכסים ושיוך דירות(
מפגש ראשון לכל החברים יזמה קבוצת החשיבה העוסקת בנושא .כ 140-חברים השתתפו במפגשים
הפתוחים .המטרה שסומנה ,להביא לפני החברים את מורכבות הנושא ואת השאלות המרכזיות הנגזרות,הושגה.
בדיון התייחסו החברים להשלכות של מהלך שיוכים על עיצוב הקהילה ביד מרדכי :קליטת הבנים
ותושבים ,ביטחון סוציאלי אישי לחבר ,שימור מורשת העבר והשותפות.

מתגובות החברים

 ,ברור כי עוד לפני קבלת החלטה עקרונית על כניסה לבחינה
יישומית של שיוך דירות ושיוך נכסים ביד מרדכי ,יש ללמוד את הנושא ,להכיר את ההחלטות הממשלה ,את
המשמעויות המשפטיות ,את התהליך הנדרש ליישום המהלך ועל הנסיון שהצטבר והלקחים שהופקו בתנועה.

לכן ,מתוכננים שני מפגשי לימוד ו"ספיגת-ידע".
במפגשים" :הכה את המומחה" :פגישה עם עורכי דין ,מתכננים ונציגי קהילות שהובילו תהליך שיוך; הרצאות,
שאלות ותשובות ופנלים לדיון פתוח.

כדי לעמוד בלוח-הזמנים ,המפגשים יתקיימו בהקדם ובעקבותיהם תובא לשיחת-
הקיבוץ הצעה לאישור התהליך!!
סיכומי ישיבות של קבוצת החשיבה וחומר נוסף מצויים באתר הקיבוץ:
במדור לחברים /

מאגר המידע /

שיוך נכסים

אם ברצונך לקבל סיכומי ישיבות של קבוצת החשיבה לדואר האלקטרוני שלך,
נא לשלוח מכתב אל kutzi@polyam.net
המעוניינים בקבלת עותקים מצולמים של החומר ,יפנו לצלילה דגן

בטלפון 0275

הצבעות בקלפי3/7/04 -
הכשרת חדר האוכל – אושר * בחירת אברי דביר ליו"ר הוועדה
הכלכלית – לא אושר * כניסה ל'פרויקט הקפה' – לא אושר

טיפול בנוי של אתרי התיירות
מאחר והמצב הבטחוני לא מאפשר לשכנינו מעזה להמשיך לעבוד בנוי ,החלטנו להעסיק עובד
שכיר שיטפל ויטפח את הנוי של אתרי התיירות ובסביבתם .העובד ,שמו בישראל – ברטו.
תפקידו לטפל בגבעת המוזיאון ,בקבר הצבאי של חללי תש"ח ,בטיילת שבין המוזיאון לשחזור
הקרב ,באתר הקרב ,בגבעת הפסל ובמתחם של בית הדבש ו"עולם הקפה".
בהזדמנות זו ברצוננו להזכיר לחברים שהטיילת המקשרת בין שחזור הקרב למוזיאון ,היא טיילת
תיירותית וחשוב לשמור על ניקיונה במשך כל ימות השנה .אי לכך ,אנחנו פונים לחברים הגרים
בקרבת הטיילת  ,שיחדלו מהשלכת פסולת גינה בצידי הטיילת )בעיקר בצידה המערבי(.
הרמסות שנמצאות ליד פחי האשפה מיועדות לקליטת אותה פסולת .ל
אנחנו מקווים שנוי מטופח באתרי התיירות וסביבתם ,ישרה אווירה נעימה הן על המבקרים והן
על חברי הקהילה.
בברכה ובתקווה לשיתוף פעולה
צוות עובדי התיירות.

שושנה קלרמן
3/11/1913 – 27/6/2004
שושנה נולדה בצ'נסטוכובה  ,פולין ,למשפחה דתית .בגיל צעיר הצטרפה לתנועת השוה"צ ובגיל צעיר
רכשה לעצמה מקצוע כשסיימה לימודים כגננת .את בעלה לעתיד  ,את קלרוס הכירה בתוך כדי הפעילות
השומרית .ב 1939עלו שושנה וקלרוס לישראל והצטרפו לקיבוץ "מצפה הים" שיעלה ב '43-על אדמות
יד מרדכי .הם נישאו ,נולד עמוס בנם הבכור ועם התקרב צבאו של רומל לאזורינו התגיס קלרוס למאבק
בגרמנים .לאחר המלחמה התאחדה מחדש המשפחה והתרחבה עם הולדתה של שולה .קלרוס נפל במלחמת
השחרור ושושנה נותרה לגדל לבדה את שני ילדיה.עיקר עבודתה ופעילותה של שושנה במשך השנים היה
תחום החינוך ורק בגיל מבוגר עברה לעבוד במתפרה .שושנה היתה פעילה מרכזית בארגון תרבות הפנאי
של הוותיקים עד שגברה עליה מחלתה.
יהי זכרה אתנו תמיד

תשלומי חברים על עבודות המבוצעות
ע"י ענפי עזר של הקיבוץ
לפי החלטה קודמת חיובים עד  ₪ 300עוברים דרך תקציב אישי.
חיובים מעל סכום זה יש לשלם במזומן/צ'ק לזכות הענף המחייב.
הגבייה באחריות מרכזי הענפים :הענף המחייב יגיש לחבר תעודת חיוב פנימית על העבודה שבוצעה
ויגבה את הכסף עבורה .מול קבלת התשלום )צ'ק/מזומן( תינתן קבלה מתוך פנקס קבלות של הקיבוץ אשר
ימסר למרכז הענף בהנהלת החשבונות.
הכספים יועברו מיידית להנה"ח לרישום קופה תוך הפקת קבלה ממוחשבת
הנה"ח תפיק קבלות מקבילות הנושאות מספרים זהים למספרי הקבלות הידניות או הערת התייחסות ,עם
קבלת הכסף והכנסתו לקופה.
בסוף כל חודש יעביר רכז הענף את העתקי הקבלות לביקורת בהנה"ח.
בקרת כספים :באחריות הנהלת החשבונות באמצעות בדיקת העתקי הקבלות של הענפים והצלבתם עם
הקבלות שהופקו בהנה"ח.
רשמה :דודי
בשל תקלה טכנית השתבש עמוד הסיום .מלבד ההודעה הנ"ל של דודי מופיעה בו גם ברכת מזל טוב לסבים
רגינה ואליהו מילטאו וליהודית ניב לאבא יוסי ולמשפחות לנשואי אסף עם רונית בחירת ליבו.



שבוע טוב לכל בית יד מרדכי

הביא לדפוס יוסי שחר

