קבוץ יד-מרדכי
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הדף נשלח גם בדוא"ל
בדף הפעם :חסכון במים*דו"ח מישיבת המזכירות *שיחת הקיבוץ ונושאיה*הודעת ישראל והמזכירות*פתיחת הבריכה*
עודד ויס על נהג הבית*

לחברים/ת שלום!
במהלך השנה האחרונה הועלו מחירי המים והחשמל באופן ניכר.
עם בוא הקיץ וגלי החום,אנו עדים לשימוש גדול בתשומות הנ"ל.
אנחנו מבקשים וחוזרים ומבקשים :חסכו בשימוש במים וחשמל כמה שאפשר.
כבו האור והמזגנים כאשר אתם יוצאים מהבית.
על השקיית הדשאים מופקדים אנשי הנוי ,השאירו להם את המלאכה .את הגינות
הביתיות רצוי להשקות בלילה.
החסכון הוא צו השעה ,אם נחסוך נוכל לשמור על הלחיים הירוקות של הקיבוץ.
בברכה,

אורי ודודי.

דו"ח מישיבת המזכירות מה7/7/07-
נכחו בישיבה :מיכל ארדנינג ,גיורא אתר ,מישל דגני,עמרם וינר,מאיר יצחק ,שמעון כורם,אופיר לבנה,
יעקב מורדיש ,ורד ענבר,רעיה פסי,אילון פרידמן,יריב קלרמן,מאיר שגיא,יאיר שוורץ,יוסי שחר.
חברי המזכירות הרימו כוסית לחיים
עם הצטרפותם באופן קבוע לישיבות המזכירות
של אופיר ויריב.
כמו כן  -מזל טוב עם הרחבת המשפחות של שניהם
נושאים בישיבה-דיווחים(1 :מש"א-סיכום רבעוני (2כספים נעלמים ב'מפגש' (3אישור בעלי זכות חתימה
(1מש"א-סיכום רבעוני -המזכירות החליטה בעבר שבצמוד לדו"חות הרבעוניים של ביצועי הקהילה
יוזמן למסור דו"ח תקופתי גם נציג מש"א .בהתאם הוזמן תמיר לישיבה ומסר דו"ח רחב למדי אם כי
הציע להגיש פירוט יתר בצמוד לסיכומים החציוניים באוגוסט .להלן כמה נושאים בהם עסק הדו"ח :
** הכנסות הקהילה מעבודת חברים – עלייה קטנה  ,ב  5%לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
כאמור ,ניתוח מפורט יותר מלווה בטבלאות – בסמוך לסיכום החציוני של ביצועי הקהילה.
** זרקור על כמה ענפים – מפגש – מורגשת מגמה ב'מפגש' של יותר עבודת חברים וצמצום עבודת
שכירים .חדר האוכל – ינסה לשווק עצמו החוצה כמערכת מייצרת מזון .ייעול והורדת עלויות עבודה
המתבטא בצמצום עבודת שכירים ושינוי שכר והגדרות עבודה של חברים .מכוורת יד מרדכי עלית –
עמידה על הסכם על פיו מתפרסם מכרז לחברי יד מרדכי עם כל משרה שמתפנה.
** הכוונה תעסוקתית – בכוונת מש"א להכנס עמוק יותר לטיפול בחברים  ,עם דגש על חברים
מבוגרים ,בדרך של הכוונה מקצועית למציאת עבודה.
** התחברות ל'מעברים' – שהוא גוף מקצועי המסייע בין השאר במציאת עבודה והקשור למועצות
איזוריות באיזור ולא למועצה שלנו .ייעשה מאמץ להתקשר באופן קבוע עם גוף זה.
** עובדי חוץ – מעטים מהם מוציאים יותר כסף על עלויות עבודה ) בעיקר נסיעות ( מאשר גובה
המשכורת שהם מכניסים .מש"א מתכוננת לקבוע פרמטרים מחייבים של שכר מול הוצאות.
** עובדים שלא מעבירים משכורת במלואה – המצב בד"כ טוב .מקרים שהיו טופלו בהצלחה ויש
בודדים שעדיין בטיפול.
** חברים שלא ממלאים מכסת עבודה – תמיר עבר על רשימת החברים האלה והסביר בכמה מילים כל
מקרה לגופו.

** העלמת הכנסות – היכולת שלנו לבדוק נושא זה מותנית בהעברת הנירות המתאימים להנה"ח ע"י
העובדים .מעטים לא מעבירים את הנירות ,חלקם משכחה וחלקם מסיבות אחרות .עם האחרונים נעשה
מאמץ להגיע לנוהלים תקינים ומקובלים.
כללית מצב העבודה ביד מרדכי לא קשה על פי תמיר בעיקר משום שיש אלטרנטיבות של תעסוקה .נכון,
לא תמיד מתאימות ההצעות לציפיות החברים ולעיתים צריך להתפשר ,אבל להגיד שאין אפשרות
למצוא עבודה ביד מרדכי זה מאד לא מדויק.
עד כאן – תמונת מצב מנקודת מבטו של מנהל מש"א.

(2כספים נעלמים ב'מפגש'-
יאיר דיווח על כספים שנעלמו ב'מפגש' .מדובר בתופעה הנמצאת בבדיקת הנה"ח שלנו זה קרוב לשנה.
כשהתגלו חוסרי הכספים הועלתה טענה שמדובר בטעויות רישום בהנה"ח .כדי לבדוק טענה זו הושקעו
בהנה"ח זמן ומאמץ עד שלאחרונה  ,בשיתוף עם בודק חיצוני הובהר סופית שלא מדובר בטעויות רישום
ויש חשד סביר שהכספים נעלמו כתוצאה מפעילות לא חוקית כלשהי שלא בהנה"ח ולא ב'מפגש' לא
הצליחו לעלות על עקבותיה .מדובר בסכומים גבוהים בכ  150אש"ח לפחות.הנושא נמצא היום בטיפולה
של המשטרה .הרוחות סערו בישיבת המזכירות וחברים דרשו לנקוט בפעולה נמרצת כדי לחשוף את
הפרשה .חברים במזכירות טענו שלא מדובר בענין שיש לא היבט כלכלי בלבד אלא בנושא בעל השלכות
ציבוריות .למרות שהמזכירות מודעת לכך שלא היא המנהלת את ה'מפגש' ו/או את חקירת הפרשה ,
עדיין היא תובעת מריכוז המשק ומהנהלת ה'מפגש' לתת לטיפול בנושא עדיפות גבוהה .עד כדי כך שהיו
חברים שדרשו הופעה שבועית של נציג הנהלת ה'מפגש' במזכירות לשם דיווח על ההתקדמות בענין.
(3אישור בעלי זכות חתימה -המזכירות אישרה,ע"פ הנוסח המצורף ,את בעלי זכות החתימה
ביד מרדכי:
א .המזכירות מאשרת בההחלטתה מיום  7/7/06כי חתימתם של שניים מקבוצה א' או אחד
מקבוצה א' ואחד מקבוצה ב' בצירוף חותמת האגודה או על גבי שמה המודפס מחייבת את
האגודה לכל דבר וענין.
ב .לגבי מסמכים ובכללם חוזים ומסמכים היוצרים שעבוד שיש בהם התחייבות כספית של האגודה
בסכום שאינו עולה על  10.000ש"ח מספיקה חתימתם לחוד של גזבר הקיבוץ/או ממלא מקומו,
או מרכז המשק וזאת בצירוף חותמת האגודה או על גבי שמה המודפס וזה מחייב את האגודה.
ג .לגבי הסכמים ומסמכים כגון הסכמי שכר דירה ו/או הזמנות מספקים מספיקה חתימה של כל
אחד מקבוצה א' או ב' בצירוף חותמת האגודה.
ד .קבוצה א'  :שמעון כורם ת.ז , 52154754 .יאיר שוורץ  , 068795798אורי קופפרמן , 052621679
ורד ענבר  003319985מאיר פרל .053482113
קבוצה ב'  :מרדכי ברנדס ת.ז , 003319654 .יוסי שחר  , 003319878רותי עינב  , 051859973שרון
פסי  058008061יגאל מורן .03971306
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבת המזכירות

השבוע – שיחת קיבוץ וקלפי
נושאים לשיחה ביום ג' בשעה  .1 – 20:30הצגת שמות המועמדים להרחבת צוות מש"א
 .2ערעור על ההחלטה בדבר שימוש בסליקה ישירה ביד מרדכי  .3ערעור על החלטת הקלפי
כנגד תקצוב תהליכי השיוך ע"י תרומות חברים  .4ערעור על ההחלטה בענין הדיור למסימי
י"ב וחילים  .5ערעור על ההחלטה לחלוקת תקציב נהג הבית
בהמשך מובאות תזכורות לנושאים שיובאו לשיחה.
מתוך הנושאים האלה יגיעו להכרעה בקלפי בסוף השבוע אותם שהשיחה תספיק לדון בהם.

תזכורות לנושאים שיגיעו לשיחה השבוע
.1מועמדים למש"א
בעקבות החלטת הקלפי שקיבלה את הצעתו של משה סוקר להרחיב את צוות מש"א בשני נציגי
ציבור נוספים הסכימו החברים הרשומים מטה להצטרף לצוות.

כיוון שיש כעת למעלה משני מועמדים יוחלט בהצבעה בקלפי מי השניים שיבחרו מתוך הרשימה
להיות חברים במש"א.להלן רשימת המועמדים:
שלוית קראוס ,אורלי סיגלמן ,מאיר שגיא ,אסתר וולדמן ,מרים בקר ,מיכל מורן ,סוזי רגב ,
עפרה הלפרין

.2סליקה ישירה )ערעור על החלטת המזכירות(
)להלן מכתב הסבר לחברים שפורסם בדף המזכירות (
לאחר שמרבית החברים עברו לנהל את הכספים שלהם באמצעות חשבון הבנק ,ברצוננו לעשות
צעד נוסף באותו כוון .מדובר בשילוב מערכת המאפשרת סליקה ישירה לבנק מהמקום בו
מתבצעת פעולת הקנייה.
לדוגמה :הקנייה במרכול  ,במקום שתועבר בסוף החודש לחיוב בתקציב האישי ,תועבר ישירות
לחיוב חשבון הבנק .המשתמש יוכל לראות באופן שוטף בחשבונו את הפעולות שביצע .הכסף ירד
כמו היום ב  20לחודש.
בשלב זה נוכל להפעיל המערכת במרכול ובחדר האוכל ועבור התושבים גם בקומונה ,בתשלומי
שכר דירה וכן תשלומי הורים חיצוניים במערכות החינוך.
למערכת כזו יש עלויות קבועות של ציוד ועמלת סליקה .הוצאות אלו שוליות ביותר אך יאפשרו לנו
התייעלות בכל אותן פעולות העוסקות ברישום הוצאות ,הפקת חשבוניות ,גביה והפקת קבלות.
הסליקה הישירה תקדם בהדרגה ,ריכוז של כל הפעולות הכספיות האישיות בחשבון הבנק שלנו.
הדבר יקצר את תהליך החיוב ויחסוך רישום מיותר נוסף ובנוסף נמנע ממצבים בהם לחבר יתרות
זכות בבנק ויתרות חובה בתקציב האישי.
לפנינו שתי דרכים להשתלבות .האחת  -שימוש בכרטיסי אשראי בעת הקניה בתחנות שכבר
ערוכות לכך .השנייה -מקלה על החיים ומאפשרת לנו להמשיך להסתובב בקיבוץ ללא ארנק
וכרטיסי אשראי בכיס .באופציה זו מתבקש המשתמש לאשר לחברת האשראי להפעיל במקומות
נותני השירות בתשלום )חד"א  ,מרכול וכד'( מערכת הקושרת בין מספרי התקציב האישי  ,שם
החבר וכרטיס האשראי שלו .מערכת זו תאפשר לנותן השירות לחייב את החבר ישירות לכרטיס
האשראי שלו  ,על ידי הפעלת מספר תקציב אישי )או הצמדת ההקלון( בדיוק כמו היום ,רק
שהחיוב יועבר לכרטיס האשראי ולא להנהלת חשבונות/תקציב.
לשם כך ידרשו המשתמשים להעביר להנהלת חשבונות באופן חד פעמי את פרטי כרטיס האשראי
שלהם ,כדי שנוכל בעזרת חברת ישראכרט לבצע את הקשר בין קוד ההקלון למספר כרטיס
האשראי.

 .3תקצוב תהליכי השיוך )ערעור על החלטת קלפי(
צוות הצמיחה והשיוך מציע לקיבוץ להחליט על השתתפות החברים במימון תהליך הצמיחה והשיוך
בסך של  ₪ 100לחודש לבית-אב )"בית-אב" כהגדרתו בנוהלי השיוך שאושרו( ,החל מחודש יוני
 2006ועד סוף שנת  .2006הסבר:
כפי שהוצג בשיחה ובדף המידע שהועבר לחברים ,אין מקור למימון המשך תהליכי השיוך עד
לסוף השנה .חשוב לא לעכב את תהליכי התכנון ,שיוך הנכסים ומדידות ,הן כי התהליכים
סבוכים וארוכים ממילא והן כדי לקדם את קליטת המצטרפים החדשים ,שגם הם יתרמו את
חלקם במימון התהליך בהמשך .בכל הקיבוצים תהליכי השיוך )דירות ונכסים( ממומנים על-ידי
הקהילה ובהשתתפות החברים שבסופו של יום יקבלו לידיהם את מסמכי רישום הדירה על
שמם .ההשתתפות הכספית לפי בתי אב נובעת מכך שגם תוצאות השיוך  -נחלה ודירה ישויכו
לכל בית אב.

ההצעה היא עד סוף שנת  2006כשלקראת שנת  2007תוגש תוכנית תקציבית מלאה
ומפורטת ,ככל שניתן ,כולל שימושים ומקורות ,לאישור האספה.

 .4דיור למסיימי י"ב וחיילים )ערעור על החלטת המזכירות(
להלן הצעת המזכירות :
א .בנים/ות שבבית הוריהם אין חדר עבורם )חדר ליחיד( ,זכאים לחדר בקיבוץ ויזוכו
בסכום של  250ש"ח לחודש בתקציבם אם יוותרו על זכאותם.
ב .בנים/ות שבבית הוריהם יש חדר עבורם )חדר ליחיד( ,ישלמו עבור חדר בקיבוץ סך
של  150ש"ח לחודש.
הסבר על ההצעה שהופיע בדף המזכירות באפריל השנה :
משמעות ההחלטה היא שהמזכירות לא קיבלה את הערעורים אלא שינתה,כאמור ,במעט את
החלטתה הקודמת.
הטיעונים העיקריים התומכים בעמדת המזכירות כפי שנשמעו בישיבה :
זכאות אוטומטית לכל מסיים י"ב משמעותה אובדן אפשרות הכנסה נוספת לקהילת יד מרדכי
(1
בסך של כ 150אש"ח השנה ולא יהיה זה נכון לוותר על סכום כזה.
הסכום שאותו יצטרך מסיים י"ב או חייל לשלם ,אם ברצונו בחדר משלו ולמרות שבבית הוריו
(2
יש חדר עבורו ,הועמד על  150ש"ח לחודש והמזכירות חושבת שבסכום כזה הם יכולים לעמוד.

.5ועדת רכב -הצעה להקטנת פערים בתחום הניידות
)ערעור על החלטת המזכירות(
 .1מתקציב נהג בית בסך  150אש"ח יחולקו  135אש"ח לבתי אב שאין ברשותם רכב
צמוד ממקום העבודה ,לפי המפתח של נקודות התקן.
 .2מאותו תקציב יועברו  15אש"ח לתקציב ועדת בריאות לכיסוי חלקי של נסיעות בריאות
בנהג בית.
 .3מכירת כרטיסים לנסיעות נהג בית לאשקלון דרך המרכול לפי  8שקל לכל כיוון.
 .4ועדת בריאות תחזיר לנוסעים לצרכי בריאות בנהג בית  50%מהעלות.
 .5צוות מצומצם של ו.רכב יבדוק ויעדכן את אחוזי הקיזוז מבעלי רכב צמוד.
 .6ו.רכב תגיש הצעה כוללת ומעודכנת בנושא הניידות לשנת התקציב הבאה.
בזמן השיחה תחולקנה טבלאות המסבירות את ההצעה ושהובאו כבר בדף המזכירות
*************************************************************************עד כאן תזכורות לנושאים שיגיעו לשיחה

הודעה המקובלת על ישראל והמזכירות
"ישראל מידן הסכים להסיר בשלב זה את ערעורו בנושא ביה"ס חופים ואת תגובתו להחלטת הגינוי
החריפה של המזכירות .זאת לאחר שהושגה הבנה בינו ובין המזכירות כי אנו נמצאים בשלב מוקדם של
דיונים בנושא "חופים" והחלטות מהותיות בעניין עתידו ומיקומו של ביה"ס "חופים" יובאו בכל מקרה
לאישור השיחה .זאת ועוד יש לזכור שתינתן לחברי יד מרדכי הזדמנות נאותה לקחת חלק בהתוויית
המהלך באמצעות דיונים ביד מרדכי במסגרת בניית תכנית האב החברתית – פיזית של הקיבוץ ובדיאלוג
עם נציגי המועצה האזורית בנושא זה.
יצוין עוד כי בכניסתם לתפקיד של אופיר ויריב הם רואים את חובתם לבחון את עתידו של ביה"ס חופים
בתהליך מובנה תוך מתן עדיפות למצות את התהליך בהקדם האפשרי.
עוד סוכם כי המזכירות תמשיך לעקוב ולדון בסוגיה עם נציגי המועצה בהתאם לרוח הדברים הנ"ל
ובמטרה משותפת להביא לצמיחתו ופיתוחו של בית הספר.
הבה נצטייד כולנו בהרבה סבלנות ,חכמה ויכולת להתגבר על מחלוקות בינינו במטרה לקיים ביד מרדכי
ביה"ס יסודי מעולה הניצב על יסודות כלכליים איתנים וכמוקד משיכה לילדי האזור ומקור גאווה
לתושבי הקיבוץ".

ברכות
מזל טוב לסבים ורד ומוסא
לביתם תמה ולאוריה
נולדה בת ושמה בישראל

איה
מזל טוב לכל המשפחה

מזל טוב לסבתא רבה אניה
לסבים רחל ודובי
ולכל המשפחה
לעירית ויריב נולדה בת

ושמה רז

איחולי השתלבות מהירה למימי ושאול פסואה שחזרו ליד מרדכי לאחר שנת חופש

עונת הרחצה בבריכה החלה
תודות לאיציק לוי ויונה בקר שנתנו כתף ובעזרתם איפשרו את הפעלת הבריכה.

נוהלי הרחצה בבריכה-חשוב לזכור !
 .1השמע להוראות המציל.
 .2המציל אינו שוטר/מחנך .אנא היו ערים להתנהגות ילדיכם.
 .3ילדים -הכניסה לילדים עד סוף כיתה ו' בליווי מבוגר בן  18ומעלה.
 .4כניסת אורחים רק בליווי מארחיהם )חברי קבוץ ,תושבים( ורק בשעות הפתיחה.
על המארח להיות בן  18ומעלה
 .5יש לשמור על כללי נקיון.
 .6אין לאכול בבריכה.
 .7אחריות הרחקת כלבים מהבריכה – על בעליהם.
 .8זכותו/חובתו של כל מתרחץ להעיר על ליקויים למי שבאחריותו לתקנם.
 .9גם מפתחות לשערי הכניסה שניתנו ברשות אינם מקנים חריגה מנוהלי הרחצה הקבועים.
 .10פעילויות משפחתיות/חברתיות יתואמו מראש עם האחראי על הבריכה,
כדי להבטיח את ביטחונם של המשתתפים.
האחראי על הבריכה – זיו

נהג בית – חופש תנועה אלמנטרי!!
שנים רבות נהנו החברים מהשירות החיוני של נהג בית .עם צמצום השירותים השונים בקיבוץ ותהליכי
ההפרטה הנוגסים בנו בכל פה ומעכירים כל חלקה טובה מחד וההזדקקות לעולם שבחוץ מאידך ,גבר
הצורך של אנשים שונים להגיע לעיר הקרובה .הצרכים הם רבים ומגוונים .כדי להמחיש זאת אביא כמה
דוגמאות )מתוך אין ספור הקיימות( :צרכי בריאות על היבטיהם השונים ,גם כאלה שלא מוכרים על
ידי מוסדות הבריאות שלנו כזכאים להחזר כספי; אדם נוסע לשחות בים או בבריכה משום ששחיה זאת
הינה התרפיה שלו; אדם נוסע לטיפולי שיניים או לכל טיפול אחר שהוא מוצא לנכון ומגדיר זאת כדבר
התומך בבריאותו .למרות שנסיעות לא מוכרות כנסיעות הזכאיות להחזר ,אילו נסיעות לצרכי בריאות!
ביקורי קרובים או חברים )גם כאלה שלא גרים ב'חלקת המגורים' או בין 'גבולות המחנה'(; ביקורי
קרובים המאושפזים בבית חולים ,בבתי אבות או בבתי קברות .אילו ביקורים שיכולים להיות
מתמשכים ובתדירות גבוהה .מטבע הדברים אילו נסיעות של יותר מבן משפחה אחד .חישבו איזו
מעמסה כספית זאת.

ניבחן לדוגמא מזון ,דבר כל כך בסיסי .ישנם אנשים שעל בסיס קבוע נוסעים כדי להוזיל ולגוון לעצמם
את מזונם...
תיקונים שונים של ציוד שמתקלקל ,זה יכול להיות מכשירי חשמל ,טלפונים ,מחשבים בגדים ,נעלים,
משקפים ומה לא?
ואיזה פשע יש בסתם נסיעות ,שתכליתם להנפש מהחד-גוניות והקסאמים ,ואם אפשר להנות ממנעמיה
של העיר הקרובה אז למה לא?
מכאן שדווקא בזמננו ,עם העמקת הקיטוב בין אלה שיש להם לאלה שאין להם והצמצום הריאלי
במשאביהם של רבים מחברי הקיבוץ ,הטלת תשלום על החברים המשתמשים בשירותיו של נהג בית
הינו דבר שיעמיק את הפער ,יגביר את ההתמרמרות והתסכול וימחיש את אי הצדק בכל משוא פניו.
לכן ,בהחלטה המנוכרת ולפי דעתי המרושעת הזאת ,יש העמקת פערים לא רק בין חברי הקיבוץ,
שחלקם נהנים מנסיעות ברכב ציבורי לצרכיהם הפרטיים כאוות נפשם ,כשכל תו בפניהם וצליל מגרונם
אומר צדקנות ,אלה ישנה הרעת תנאים גם ביחס לאנשים הגרים באשקלון והשייכים לאותה שכבה
סוציואקונומית! זאת מדוע? כיוון ששם ,כדי לצרוך את מגוון השירותים הבסיסיים שציינתי לעיל ,לא
מועמס על כתפיהם נטל נוסף ומיותר .הרי השווקים ,החנויות ,הקניונים ,קופות החולים ,תחנות
האוטובוס אל מחוץ לעיר ואליה וכל השאר ,נמצאים בסביבתם המידית .לכן נראה לי לא נכון ולא הוגן
כי רק מפאת העובדה שאנשים שונים שכרכו את חייהם במקום פריפרי זה ,אשר עובר שינויים מרחיקי
לכת שפועל יוצא מהם  -תלותם בעיר התעצמה בכל תחומי החיים ,יאלצו לשאת על צווארם עול כספי
נוסף מעיק ,מגביל ומשפיל זה ,שמטרתו האמיתית )כמו רבות מההפרטות בעולם( להוות מרכיב נוסף
בשכרם הגבוה של מעטים )על כך עוד אשמיע את דעתי במועד הרלוונטי( ולמרות משפטי האחרונים,
לא רק החברים בעלי ההכנסות הנמוכות יפגעו וזאת כיוון שגם בעלי ההכנסות הגבוהות זוכים לנתח קטן
מהכנסתם .במקרים רבים רכבם המשפחתי זמין רק בערב ואם מתעורר צורך משפחתי לנסוע דווקא
ביום  -הם עלולים לחוש זאת היטב בכיסם .הדוגמא האחרונה מלמדת שני דברים:
א .שהנושא הקונקרטי ,הפרטת נהג בית ,אינה כדאית גם למשפחות בעלות רמת השתכרות גבוהה )אגב
הפרטה של שירות חיוני זה ,לא בהכרח תהווה קטליזטור למעבר למודל הבא .היא יכולה לפעול גם
בצורה הפוכה .לפי חתך המערערים ,אני סובר שהם הגיעו לתובנה זאת(.
ב .האובבססיה להפריט שירות חיוני זה מרמזת לבעלי הכנסות נמוכות וממוצעות מה צופן להם העתיד
במקרה של מעבר לרשת ביטחון ומדוע כדאי להם להצמיד את האינטרסים שלהם לאחרים.
כתוצאה מהחלטה זאת וישומה ,יתכן ויחול התהליך הבא :יהיו כאלה שישארו כלואים בביתם .אחרים
ימתינו בשולי הכביש לטרמפים) .דמיינו לכם את התרחיש בו נהג בית עובר ולא לוקח נערה ,חייל או
חבר ותיק כיוון שלא הצטיידו בכרטיסים( .לבסוף בגלל מיעוט הנוסעים השירות ידעך וילך עד אשר
יחדל להתקיים .זכרו ,תהליכים מעין אלה באופן מעשי הם בלתי הפיכים ומובילים רבים למחוזות
שאולי אינם רוצים להיות שם.
רבים מאלה שנהנים מהרכבים של מקום עבודתם ומגחכים לנוכח צרכיהם של האחרים ליהנות מחופש
תנועה בהיבטים שציינתי לעיל ,מעלים על נס ומתייצבים בחזית הקונסנזוס של הערבות ההדדית
)שהינה כמובן אנטיתזה להפרטות( בכל מה שקשור לחינוך ,אך כדאי שיהיו מודעים לעובדה ,שרבים
מהחברים שהצורך שלהם עלה דווקא בחופש התנועה לעיר הקרובה )על גבה של כבשת הרש( אין להם
כל עניין היום לסבסד את החינוך .ומכאן שאם טוענים הטוענים שהמציאות השתנתה והיא תפסה את כל
אחד במקום אחר ,שילכו עם זה עד הסוף ויציעו להפריט גם את המרכיבים שהם נהנים מהם .אבל כאן
אנו מוצאים רבים מנושאי הדגל של הפרטת נהג בית ,מאוחדים בפטריוטיזם קיבוצי ובמודעות חברתית
התומכת בערבות הדדית לחינוך.
לסיכום :מתוך האמור לעיל יובן שאני קורא לקיבוץ לדחות בקלפי את ההצעה להפרטת נהג בית
ולהשאיר מוסד זה על כנו במתכונתו הנוכחית.
עודד ויס
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שבוע טוב

הביא לדפוס יוסי שחר

