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משיחת הקיבוץ שנערכה ב – 25/1/05
נכחו בשיחה – עד  8חברים  ,הנחתה סוזי רגב –צלם ושידר -משה הקל

נושאים בשיחה –
& נושא יחיד – הצגת  22מסעיפי תקנון הקיבוץ בהם מציעה המזכירות לערוך שינויים
לקראת ההצבעה החוזרת במתכונת ערעור על תוצאות ההצבעה האחרונה.

השיחה שודרה בערוץ הקיבוץ
דו"ח מישיבת המזכירות מה28/1/05 -
נכחו בישיבה :מיכל ארדנינג ,גיורא אתר,מוטי ברנדס,מישל דגני,עמרם וינר,מאיר יצחק,יעקב מורדיש,
ורד ענבר,רעיה פסי,אילון פרידמן,יאיר שוורץ,יוסי שחר.
נושאים בישיבה (1 :דיווח על מסקנות הצוות לבחירת דרכו של בי"ס 'שקמה'  (2דיווח על כניסה
לתהליך של בוררות בעניין חובות הקיבוצים  (3נוהל 'בגין הורים' -הצעה  (4תקציב  2005לקראת הדיון
ב'מועצה'  (5קריאה למעורבות החברים בבחירות הקריבות
 (1דיווח על מסקנות הצוות לבחירת דרכו של בי"ס 'שקמה' -זה זמן מה פועל צוות מטעם
הקיבוצים השותפים בבי"ס 'שקמה' ) יד מרדכי ,כרמיה וזיקים ( ובשבוע שעבר ,במסגרת הנהלת בי"ס,
הגיש את המלצותיו.ישב בראש ישיבות העבודה של הצוות מנהל מח' החינוך הקיבוצית אבי אהרונסון
ואת יד מרדכי ייצגו – אבנר ענבר והדס אנג'ל .את הדיווח למזכירות מסר יאיר.
המלצותיו של הצוות עסקו בארבעה תחומים :
א .פעולה שיווקית – מיצוי הפוטנציאל הדימוגרפי להגדלת מספר התלמידים ב'שקמה' ) באחריות
ההנהלה (.
ב .בדיקת הניהול האירגוני-כלכלי – כולל התארגנות ניהולית חדשה  ,כולל הורדת עלויות וכולל
בדיקה ע"י צוות חיצוני ) באחריות ההנהלה (.
ג .הרחבת בעלות – תיבדק אפשרות הרחבת הבעלות על בי"ס עם גורמים חיצוניים שונים.
ד .החינוך הבלתי-פורמלי – הצוות ממליץ לבדוק הקטנת עלויות בחינוך הבלתי-פורמלי ) למעשה
– הפנימיה (.
הנהלת בי"ס )א ( אימצה את המלצות הצוות וגם החליטה ) ב ( לבצע בהקדם בדיקת מערכת הניהול
האירגוני-כלכלי ע"י גורם חיצוני.
 (2דיווח על כניסה לתהליך של בוררות בעניין חובות הקיבוצים -כבר דווח בעבר מעל 'דפי
המזכירות' על מחלוקות שלא נפתרות בעניין חובות כספיים בין הקיבוצים יד מרדכי  ,כרמיה וזיקים.
מדובר בחובות עבר שנוצרו סביב התנהלות מערכת החינוך שבה עוברים ילדי שלושת הקיבוצים'-חופים'
ו'שקמה' .נסיונות שנעשו במשך תקופה ארוכה מאד להגיע לעמק השווה לא צלחו .עתה נפתחה,כך נראה,
אפשרות להסדר משהוסכם על נוהל בוררות.
למרות הבחירות הקריבות  ,חובה להזכיר את תרומתו המכרעת של גברי ברגיל להשגת ההסכמה לבוררות
ע"י הקיבוצים .כדאי לדעת שהאלטרנטיבה למהלך של בוררות היא כניסה לתהליך משפטי שהוא יקר מאד,
ועלול היה להטיל צל כבד על מערכת יחסי העבודה והשכנות של הקיבוצים.נאחל הצלחה למהלך !!
 (3נוהל 'בגין הורים' -הצעה -כזכור ,ניתן לבני/ות יד מרדכי מענק בגין הוריהם העוזר להם בתחילת
דרכם בחיים אם בלימודים ואם בתחומים אחרים .גובה המענק נקבע כצמוד לשכר הלימוד במוסדות
להשכלה הגבוהה במדינה .לאחרונה  ,מסיבות שונות וכדי להקל על הסטודנטים ,מורידה המדינה בהדרגה
את שכר הלימוד ולכאורה גם גובה המענק בגין הורים צריך לרדת.

בדיון בעניין זה שנערך במזכירות הועלו שני טעמים מדוע אין זה נכון להוריד את גובה המענק במקביל
לירידת השכר באוניברסיטאות:
א( המענק הניתן לבני/ות יד מרדכי לא מיועד ללימודים בלבד.
ב( מסיבות כלכליות ניתן היום המענק בפריסה ע"פ יותר שנים ומובן שאם הוא ישתנה כל שנה יהיה
קשה מאד לנהל פריסה כזאת.
המזכירות לכן מציעה לנתק את הקשר בין המענק לבין שכר הלימוד האוניברסיטאי,לעצור את הורדתו
ולהשאיר אותו בגובה שבו הוא מצוי היום וכמו כן להתאימו מעת לעת ליכולתו של הקיבוץ.
) למי שהנוהל מצוי בידיו – לבטל את סעיף  1.3.6.4ולפעול ע"פ ( 1.3.6.2
כמו כן הוחלט לשלב בנוהל  ,בהחלטת מזכירות) ,א( התייחסות למענק לו זכאי/ת בן/ת למשפחה חד-
הורית ו)ב( לקבוע באופן מדויק יותר את המועד הנכון לקבלת הזכאות למענק.
 (4תקציב  2005לקראת הדיון ב'מועצה' -המזכירות עברה פעם נוספת על הצעתה לקראת הגשתה
לדיון ב'מועצה'.
 (5קריאה למעורבות החברים בבחירות הקריבות -בישיבה הועלתה הצעה לקרוא לחברים ליתר
מעורבות לקראת ובזמן הבחירות למזכיר/ת התנועה בשבוע הבא .המזכירות אישרה את הנוסח.

הודעת המזכירות לקראת בחירת מזכיר/ת התנועה
המזכירות רואה בתנועה גוף רב-חשיבות .רק גוף כזה המייצג עשרות אלפי חברים ,שיש לו כח פוליטי
ויכולת מקצועית שאין לקיבוץ הבודד יכול לייצג את האינטרסים שלנו אל מול מוסדות המדינה .בתקופה
בה אנו מצויים ,שהסדרים יסודיים נקבעים וייקבעו עם מוסדות המדינה בנושאים המרכזיים ביותר –
בזכויות על הקרקע  ,בהסדרי מיסים  ,במערכת יחסי העבודה של החברים  ,בזכות לבית פרטי וביכולת
הכספית לבנות אותו  ,בהתארגנות מול מוסדות המועצות האיזוריות– ועוד ועוד ועוד ..קיומו של ארגון
חזק ומקצועי הוא צורך קריטי עבור התנועה  ,הקיבוץ הבודד וכל אחד מאיתנו.
המזכירות לכן קוראת לחברי/ות יד מרדכי למעורבות בבחירות למזכיר/ת התנועה שתערכנה
ב  . 8/2/05המזכירות קוראת לחברים -
 (1לגבש עכשיו החלטה במי לבחור ולא ברגע האחרון בקלפי – ניתן לעשות זאת ע"י קריאת
חומר בעתונות התנועה ומעקב אחרי 'קמפיין' הבחירות ביד מרדכי.
 (2להשתתף באופן פעיל במערכת הבחירות –להצטרף למטה המועמד/ת המועדף/ת ולעשות
למען בחירתו/ה.

 (3לבוא להצביע ב ! - 8/2/05
הבהרה  :המזכירות איננה עומדת מאחורי 'קמפיין' הבחירות של מי מהמועמדים.
עוד בעניין זה ב'פינה הפוליטית' בהמשך ה'דף'.
-------------------------------------------------------------------------------------------עד הנה מישיבת המזכירות

הערעור על תוצאות ההצבעה מהשבוע שעבר התקבל והצעת המזכירות
לשינויים בסעיפים מתקנון הקיבוץ אושרה.
להלן תוצאות ספירת הקולות מה:30/1/05
בעד ההצעה הצביעו  192חברים )  71.6%מבעלי-זכות הבחירה .לאישור מספיקים ( 67%
נגדה הצביעו  49חברים ו  3נמנעו.
סך כל המצביעים בעד ונגד )נמנעים לא נספרים( –  241קולות שהם  89.9%מהחברים.
ההצעה היתה עוברת גם אם  75%בלבד מכלל החברים היו מצביעים בעד ונגד.
כאן המקום לחזור ולהודות לוו .הקלפי ולתורנים המתמידים בביצוע הטכני של מהלכי ההצבעות
גם כשהם מתרחשים בתדירות כה רבה .צריך לזכור שבזכות התמדתם מתקיימות ההצבעות האלה !!

מזכיר או מזכירה בשמיני
פינה פוליטית לקראת הבחירות לתפקיד מזכיר/ת הקבה"א שתערכנה
ב 8/2/05
מאור,חברת קיבוץ נגבה – ח"כ לשעבר

מתמודדת  :ענת
במי לבחור למזכיר/ת התנועה הקיבוצית ?

גברי הוא טוב  -לחזקים ,למימסד ,לראשי הארגונים ,לבעלי המשכורות הגבוהות ולכן הם מתייצבים לשמור
עליו לקדנציה נוספת ] .עובדה :שאת כללי המינימום לעזרה הדדית כפתה עלינו המדינה ,עובדה :שלא טיפלו
עד כה בזכויות העובדים של החברים בקבוץ המשתנה ,ולא מובטחות ברשת הביטחון  -הקבוצות החלשות,
ע"י חקיקה ראשונית ,שאינה ניתנת לשינוי בכל רוב מקרי[.
ענת טובה  -לכלל חברי הקבוץ ,לקבוצות הפנסיונרים ,לבעלי משכורות ממוצעות ומטה ,לצעירים ,למצטרפים
החדשים ,לנשים ,לילדים ולנוער .לרוב הגדול של חברי הקיבוץ שקולו פחות נשמע ,אבל צרכיו הם החשובים
והם צריכים להיות המכריעים לעתיד הקיבוץ .היא תדאג שזכויותיהם ישמרו ,שיוכלו להזדקן בכבוד ,שילדיהם
יקבלו חינוך שיוויוני ושנמשיך להיות חברה סולידרית ותומכת ,שזכויות החלש והמיעוט לא יקופחו –
אנחנו הרוב! אם ניתן קולנו בהמונינו לענת  -היא תנצח!
בבחירת ענת נבטיח לנו:
קיבוץ שיתופי וגם קיבוץ משתנה :יותר הומני ,סובלני ,מבין ,תומך ומסייע גם לחלש ולכלל חברי הקיבוץ
לדורותיהם.
שענת תבטיח בבחירתה :שהקיבוץ ידאג לכלל החברים שהם הרוב.
וגברי ידאג:

לקבוצות החזקות ולכן הם תומכות בו.

שהמחלוקת אצלנו דומה לזו הקיימת במדינה היום:
גברי = ביבי = ] מיצג הגישה של מיעוט בעלי הכוח הכלכלי והפוליטי –
שמכתיבים את האינטרסים שלהם ,לכלל חברי הקבוץ[.
ענת = מייצגת את הגישה המאוזנת של הארגונים החברתיים.
שרואה לנגד עיניה את טובת רוב חברי הקבוץ ומגינה עליהם בתהליכי השינוי
בקיבוצים המשתנים ושומרת על זכותו של הקיבוץ השיתופי להמשיך
להתקיים ולצמוח בתנועה מאוחדת אחת.
חשוב לחדד את העובדות האלה.

לתגובות/עפרה ארנון /עין המפרץ ofra_ar@ima.co.il

ביום ה' בשעה  20:00נפגשים עם ענת במועדון
הציבור מוזמן

מתמודד :גברי

ברגיל ,חבר קיבוץ רמות מנשה – מזכיר הקבה"א בהווה
והפעם – שתי נקודות למחשבה
1

המטות המרכזיים שולחים חומר הסברה ל'אנשים שלהם' בקיבוצים.אם אין חומר כזה ניתן בנקל להוריד
קטעים,המתפרסמים בעתונות התנועה למכביר.מעניין שה'מטה' של ענת ביד מרדכי בחר לפרסם לחברים
דווקא את מכתבה של עפרה ארנון מעין המפרץ .אינני יודע אם המכתב מציג את עמדתה של ענת ) אני לא
ראיתי באף פרסום התבטאות שלה ברוח זו ( אבל נראה שהוא מבטא את תפיסת עולמו של ה'מטה' המקומי
) שאחרת ,מדוע בחר דווקא בו ?( .וכאן מתבקשות לפחות שתי שאלות גדולות  :האחת -האם כאלה הם
באמת מהלכי השינויים ,הנערכים בתנועה הקיבוצית כולה וגם ביד מרדכי והמזוהים בצדק עם עבודתם של
גברי וחבריו להנהגת התנועות ? האם באמת כאלה הם – שמיעוט בעלי כח כלכלי ופוליטי מכתיב
אינטרסים לכלל חברי הקיבוץ ? האם באמת זה מה שקורה ביד מרדכי בשנים האחרונות ? ואם כך  ,ואם
מדובר במיעוט 'בעלי כח' ,מדוע עוברים השינויים ביד מרדכי ובתנועה כולה ברוב גדול במרבית ההצבעות ?

2
בשבוע שעבר פנו אלי חברים בטענות על כי 'המזכירות מפרסמת רק את הפלקטים של גברי' .אני
מנצל את ההזדמנות לחזור ולהבהיר שאת הפרסומים לא עושה המזכירות אלא המזכיר,אני .המזכירות
לא מעורבת במערכת הבחירות ואינה נוקטת עמדה לגבי מי מהמועמדים .היא אבל קוראת למעורבות
החברים בבחירות ומאיצה בכוווולם להגיע לקלפי ביום ג' הבא .
אני אישית בחרתי להריץ את גברי ביד מרדכי מהסיבה הפשוטה והטבעית כל-כך שכל מה שאנו עושים
ביד מרדכי בשנים האחרונות תואם את הכיוון שאותו מובילים גברי והנהגת שתי התנועות הקיבוציות.
לטעמי  :מי שכיוון זה ,באופן כללי  ,עם הידיעה שנעשות שגיאות  ,מקובל עליו ,אין לו דרך אחרת אלא
להצביע בעבור בחירתו של גברי .בחירה אחרת משמעותה כיוון אחר.

וזה באמת כל הסיפור  ,גם בלי שידור תעמולה אחד.
&שונות&&שונות&&שונות&&שונות&&שונות&&שונות&&שונות&&שונות&&שונות&&שונות&&שונות&&שונות&

א
בנות מוסד 'שקמה' עלו לגמר הארצי בכדורסל.הגמר נערך בגליל העליון והבנות זכו במקום המאד מאד
מסרה :נאווה
מכובד – השלישי בארץ !! כל הכבוד !!

ב
מושון חזר בסוף השבוע שעבר מאיזור אסון הצונאמי .מושון שימש פרמדיק בצוות הרפואי שהיה חלק
ממשלחת סיוע מטעם המועצה הישראלית להתנדבות ,התנועה הקיבוצית ומגן דוד אדום.
המשלחת עבדה בדר' מזרח סירילאנקה באיזור שניספו בו ע"פ הערכות כ  40אלף איש וכמיליון נותרו
ללא קורת גג.המצב שם נורא  ,הגלים הותירו הרס מוחלט וחברי המשלחת עשו ככל יכולתם להגשת
ברכות למושון עם שובך הביתה.
סיוע רפואי ומזון.

ג

תודות  -תודות  -תודות  -תודות  -תודות  -תודות  -תודות
להגר ,ולכל מי שסייע לה בהפקת טיול ט"ו בשבט למשפחת הגיל הרך.
עשרות משתתפים נהנו ממזג האויר הקייצי ,מהפריחה ,מהמסלול  -ומהארגון .מסלול משולט,
מידע אודות הצמחים השונים ,חידות ,אגדות ,כיבוד ,פיתות ,יצירה ,וטאצ' אישי בצורת מגנטים
ופרחי שקדיה מעשה ידי המטפלות...
ההשקעה בפרטים הקטנים והגדולים כאחד ,הניבה יום נפלא שלא במהרה יישכח ,ויצרה תחושה
נהדרת של ביחד.
מכל הילדים ,האחים וההורים  -תודה!!!
ניפגש בשנה הבאה...
מזל טוב לארנה ושיקה סגל ולכל המשפחה
בהולדת ג'וליה
נכדה לרינה

שבוע טוב לכל בית יד מרדכי

הביא לדפוס יוסי שחר

