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תהליך שינוי אורחות חיים ביד מרדכי – עדכון שוטף
לוח זמנים* מעודכן
להמשך תהליך ההסתייגויות וההכרעה על תוכנית שינוי אורחות החיים
 ,7.10.07יום ראשון ,16.00-20.00 ,יתקיים מפגש מס'  3של צוות ההיגוי עם חברים להם הסתייגויות
לסעיפי המודל שהוצע.
 ,14.10.07יום ראשון 16.00-20.00 ,יתקיים מפגש מס'  4של צוות ההיגוי עם חברים להם הסתייגויות
לסעיפי המודל שהוצע.
 ,21.10.07יום ראשון ,20.30 ,תתקיים **שיחת קיבוץ )ראשונה בנושא הסתייגויות( ,בה יועלו
הסתייגויות שהועלו על ידי חברים ונדונו יחד עימם בצוות ההיגוי.
 ,28.10.07יום ראשון ,20.30 ,תתקיים **שיחת קיבוץ )שניה בנושא הסתייגויות( ,בה יועלו
הסתייגויות שהועלו על ידי חברים ונדונו יחד עימם בצוות ההיגוי.
 ,7.11.07יום רביעי 20.30 ,בערב בחדר האוכל ,הרצאה של עו"ד שלמה כהן – "השינוי בקיבוץ
כמפתח להענקת ביטחון אישי לחבר" .ההרצאה צפויה להיות מעניינת וחשובה .מומלץ
להגיע!
**שיחת קיבוץ מסכמת– בעד ונגד תכנית שינוי אורחות החיים ואישור הבאת חוברת השינוי ,עם
התיקונים שבוצעו ,להצבעה בקלפי – צפויה להיערך בחודש נובמבר  .07פרטים מדויקים יפורסמו בהמשך.
*ייתכנו שינויים בלוח הזמנים שלעיל.
** הצבעות קלפי לאחר שיחות קיבוץ יתקיימו בסוף השבוע העוקב לכל שיחה.
"חוגי בית" – חברים המעוניינים לקיים בביתם "חוג בית" ,מפגש חברים על כוס קפה ועוגה ,מוזמנים
להזמין את נציגי צוות ההיגוי לביתם לשיחה פתוחה בנושא תוכנית שינוי אורחות החיים .אנא תאמו
החוגים עם יריב קלרמן  052-3962469או עם אופיר לבנה .052-6877901

המשך פגישות אישיות עם חברים
תזכורת לחברים המעוניינים לקבוע פגישה אישית עם נציגי צוות ההיגוי במטרה ללמוד  /לשאול  /לבאר
וכו' כל עניין ונושא בתחום שינוי אורחות החיים ,לרבות ללמוד את תחזית ההכנסות וההוצאות האישית
של בית האב שלהם מוזמנים ליצור קשר עם אופיר לבנה ,052-6877901 ,במטרה לתאם את מועד הפגישה.
 ---------------------------------עד כאן בנושא אורחות חיים -------------------------------------------------------------

דו"ח קלפי
תוצאות הצבעת הקלפי מיום :29.09.07
 .1הקיבוץ מאשר את המאזן המאוחד ליד מרדכי לשנת .2006
תמכו ,85 :התנגדו ,5 :נמנעו .17 :ההצעה אושרה.
 .2בחירת מועמדים לנציגי ציבור להנהלה הכלכלית .רשימת  8נציגי הציבור שקיבלו את מירב קולות
המצביעים ונבחרו לכהן כחברים בוועדה )הנהלה( הכלכלית ,לפי סדר א'-ב' שמות משפחה:
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בארי גלעד ,כורם שמעון ,מידן ישראל ,מירב צבי ,סגל צביה ,ציון שי ,רינת גדי ,שכטר שפרה.
 .3הקיבוץ מאשר מינוי גיל דגני ליו"ר ועדת ביקורת.
תמכו ,110 :התנגדו ,10 :נמנעו .8 :ההצעה אושרה.
 .4הקיבוץ מאשר שנת חופש שניה לאברי דביר.
תמכו ,80 :התנגדו ,36 :נמנעו .10 :ההצעה אושרה.
ניהול קלפי :הילל שיפמן ,לארי סיגלמן ,לינדה כשר ,טובה פרידמן ורחל שטרנברג )יו"ר(.
תודה לכלל המועמדים על נכונותם למעורבות ועשייה ובהצלחה לנבחרים!

עדכון מבית ספר "חופים"
החל מהראשון לספטמבר עבר בי"ס "חופים" להתנהל באופן מלא דרך המועצה.
פרט למספר חבלי קליטה לגיטימיים וסבירים המעבר מתנהל בצורה תקינה ,תוך שיתוף פעולה מלא של
המועצה האזורית שלנו .במסגרת העברת ניהול בית הספר למועצה התבקשנו להקים וועד הורים לבית
הספר .לוועד ההורים יכולת השפעה רבה על מדיניות החינוך ותשלומי הורים מרצון )קרי ,כל תשלום
כספי מעל לתקן משרד החינוך(.
לצורך כך התארגנו ברמת הורי קיבוצי וישובי המועצה לצורך בחירת נציגים לוועד ההורים )כ 60 -אחוז
מתלמידי בית הספר גרים בתחומי המועצה(.
להלן תוצאות הבחירות
א' לימור  -ענת בכר )נציגה לוועד( ,ג'קי )זיקים ( ,תמיר )גברעם(.
שרית א'  -משה הררי ,דייב בוימוביץ )אשקלון( ,שירה ינאי )אשקלון( ,לא נבחר נציג.
נסיה ב'  -פנינה בר )מבקיעים( נבחרה לוועד  ,שי ציון.
ג' דגים ,אורית  -צפריר )אשקלון( ,רונית )גברעם( ,לליב )נתיב( -לא בחרו עדין נציג.
ג' מעין  ,עדנה  -לא בחרו מחוסר פורום.
ד' גלים ,דינה  -יומי )נציג לוועד( ,מישל דגני ,רונית )גברעם(.
ד' כוכב ,דפנה  -אסנת )בת הדר( ,שני )שדרות( ,אילנה )כרמיה(.
ה' גלשן  ,הגר  -לא בחרו לא היה פורום.
ה' אדווה  ,דגנית  -לא בחרו לא היה פורום.
ו' ים ,ישראלה  -מאיר )יד נתן( ,חני )כרמיה( ,רוני )זיקים(.
ו' שחף,ליאת  -מורן )כרמיה( ,תמיר )גברעם( ,לימור )שדרות(  -עדין לא בחרו נציג לוועד.
ברצוני להודות להורי חופים שהבינו את חשיבות הבחירה .בבחירתם סייעו ההורים להציג וועד הורים
המייצג יפה גם את יד מרדכי וגם את ישובי המועצה האחרים.
בברכה ,יריב קלרמן

תודות  -לצוות סוכות
תודות חמות לצוות סוכות ,בראשותן של אביבה שלו וזהבה קלרמן ,על הפקת ערב החג ואירועיו
הנלווים והמגוונים.
לזיו ומשה הררי על פרוזדור לחג והרכבת עפיפונים.
ליוסי שחר ,גבי קורן וסטיב שכטר – על בניית סוכת החג.
לשיבולת ואבי ויטקינד על קישוט הסוכה והלובי של חדר האוכל.
למישל וגיל דגני והילדים – על האירוח בסוכת החג.
לגבי וולקוביץ' – על המודעות ופרסומי החג.
לזיו הררי וסטיב שכטר על צעדת הבוקר הספורטיבית וטיול האופניים המסורתי.
לנחמה והזמרים עידו מן ,אילון פרידמן ,דוד כשר ,דוד שני ,גלעד דרור ,נמרוד ענבר ,אוריה מן והדס ניר –
על השירה והזמרה.
לשפרה שכטר וגבי וולקוביץ' – שניצחו כהרגלן על המזון והכיבוד.
לעידו דביר ותומר ענבר – על ההגברה והתאורה.
לשכונה המארחת  -גילי ואיתמר ,יריב ואושרת ,טולי ושרון ,ערן ואילת ,רונן ונסיה.
לאושפיזין – דנה וטל מן .היה מרתק!..
לילדים ולמשפחות שסייעו לקשט את סוכת החג.
לורד בר סמך  -על האירוח במוזיאון והחיזיון בבונקר "מילה ."18
שוב תודות וברכות לחברי הצוות ולחברים הרבים שנרתמו וסייעו בהפקת החג ואירועיו –
ולהתראות בשנה הבאה!...
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פרידה מחגי תשרי
צוותי חג סוכות בחר להיפרד מחגי תשרי ואירועיו ב"תפילה למים" – אותה כתבה נעמי ציון.

תפילה למים
מים הם כוח החיים,
לשתייה לרוויה ,לניקיון ,לצמחים.
מים בנהרות ,בברזים ,בימים,
בואו אלינו במהרה – הגשמים.
מלאו את הכוס ,לאדם וחיות
צבעו בירוק דשאים ושדות.
לא עוד דשא צהוב וממטרות
גשם יבוא ויצמיח פירות.
ילדים במגפיים ומטריות
ידשדשו בשמחה בינות שלוליות.
נאחל לנו חורף פורה ומבורך
עם עננים כבדים וגשם ניתח.
נעמי ציון.

________________________________________________________________

דעה
תגובה לסעיף המופיע להל"ן ,מתוך חוברת תגובות שכתבתי למודל "עצמאות ושותפות
חדשה" עמוד  4סעיף ) 2המשך( שינוי אורחות חיים  -השיטה .מאת עודד ויס
לקוח מחוברת "עצמאות ושותפות חדשה":
ציטוט " :תכנית השינוי באורחות החיים ,שעקרונותיה והסמכויות לניהולה מפורטים להלן ,תאושר בקלפי
ברוב הנדרש לשינוי אורחות החיים ביד מרדכי .רוב של שני שליש מהמצביעים בעד ונגד ,ובלבד ששיעור
התומכים בהחלטה לא יקטן מ 50% +1 -מבעלי זכות ההצבעה ביד מרדכי.
התכנית תופעל לשנת ניסיון ,בסיומה יוחלט על שינויים נדרשים בתקנון הקיבוץ בהתאם".
תגובה :תקנון הקיבוץ מהווה יסוד חוקתי לפעילות הקיבוץ ומוסדותיו .כך קבע בית המשפט העליון.
התקנון של הקיבוץ מהווה חוזה בין הקיבוץ לבין כל חבר ובין החברים ובין עצמם.
אין אפשרות להכניס שינוי קיצוני במהות האגודה על ידי שינוי התקנון שיתקבל במחטף או התחכמות
כזאת או אחרת ולחייב את החברים שלא הסכימו לתוכנו ומהותו ,לקבל עליהם את הדין ,שבהונאה
הורתו .ראה להל"ן.
לשינוי התקנון דרוש רוב מיוחס .וזו לשון התקנה המכונה תקנה " :118הקיבוץ רשאי להחליט בדבר
תיקונים או שינויים בתקנון זה אם נתקבלה על כך החלטה ברוב של שלושה רבעים מכלל חברי הקיבוץ
המצביעים בעד ונגד ובלבד שמספר התומכים לא יפחת משני שלישים מכלל חברי הקיבוץ ונמסרה על כך
הודעה לתנועה ולניר שיתופי".
הווה אומר ,שעל מנת לשנות את תקנון הקיבוץ ,חייבים לתת את הסכמתם לכל הפחות שני שליש
מחבריו.
תקנון הקיבוץ משול בכמה היבטים לחוקי יסוד של המדינה.
בהיבט ההגנה שהוא מקבל הוא שונה מחוק רגיל בצורתו ,תוכנו ומעמדו.
מעמדו של חוק יסוד אמור להיות גבוה משל חוק רגיל בשני מובנים :
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א .בשריון ,נדרש רוב מוחלט או מיוחס כדי לשנותו.
ב .מגביל .דהיינו ,אי אפשר לחוקק חוק רגיל הסותר בתוכנו את חוק היסוד .סעיף זה בלי
ההסתייגויות הקשורות לחוקי היסוד של מדינת ישראל ,תקף לתקנון שלנו ולכן ב  2006העורכת
דין של הקיבוץ ,כפי שנכתב בראש סעיפי התקנון באותיות קטנות ,יעצה אז למזכירות לשנות את
התקנון על בסיס הפקודה של התקנון עצמו ,דהיינו ,בתמיכתם של שני שליש מחברי הקיבוץ.
מדוע קיים הצורך ברוב מיוחס לשינוי חוקי יסוד למיניהם ?
חוקי היסוד נוגעים לזכויות הבסיסיות ביותר של האזרחים שעל-פיהם מתנהלים חיינו.
בכפוף לאותם חוקים נחקקים חוקים מחוקים שונים שאסור שיסתרו אותם.
לכן לא יתכן ששינויים יחולו כתוצאה של מחטף ,של רוב מיקרי  ,של מניפולציות ,של שחיתויות ושררה
שבהינף יד ישנו את כל מהותה של החברה ויגזלו ממיעוט את זכויותיו .זכרו ,דמוקרטיה אינה בהכרח
כפיית רצונו של רוב על מיעוט .בדמוקרטיה גם מיעוט זוכה להגנה בפני שרירות ,אינטרסים או טיפשות
של רוב באשר הוא .כדי להזכיר לכל אלה המפריחים סיסמאות כגון" :מיעוט המחזיק את הרוב באשכים"
אני מצטט מהזיכרון דברים שנאמרו בבית המשפט בהסתמך על ספרה של פרופסור אוטולנגי  :חברי
הקיבוץ הסכימו לוותר על זכות יסוד קניינית לחסוך את פירות עבודתם לטובתם ולטובת משפחתם
ובמקום זאת להפקיד את מלוא כושר עבודתם בידי הכלל .כנגד זאת התחייב הקיבוץ לספק את צרכי כל
חבר בצורה שווה כל ימי חייו.
מתוך הנאמר לעיל וחשש הצוות המוביל ,כי המודל המוצע מאיים על רבים ולכן יתכן ויצביעו נגדו ,החליט
לעקוף באמצעות החוברת "עצמאות ושותפות חדשה" את החוק ,בכך שהצוות מתחכם ואומר ,אנו לא
משנים את המודל הקיים אלא רק משנים אותו לשנה ,בכך שקובעים בניגוד לתקנות הרשם את הרוב
המיוחס הרצוי להם.
א( רשם האגודות השיתופיות אינו מתייחס לזמן .לא לחודש ולא ל  10שנים.
ב( אם אתם יכולים לשנות לשנה ,אתם יכולים בשנה הבאה לשנות לעוד שנה ועוד שנה.
ג( שנה הינה פרק זמן ארוך בחייו של אדם .אין זכות במשך שנה לרושש את הקופה הציבורית ולפגוע
בזכויות הפרט כפי שרואים זאת המתנגדים למודל.
ד( כשם שחבר לא יכול לצפצף על חוקי הקיבוץ ולעשות מהלכים הנוגדים באופן מהותי את התקנון ,לא
לחודש לא לשנתיים ולא לשנה ,הקיבוץ בתוקף אותו חוזה לא יכול להפר אותו כלפי החבר!
החבר מציית לחוקים שונים של הקיבוץ על בסיס אותו תקנון .אם תשנוהו למשך שנה יתכן ובמהלך אותה
שנה יחליטו חברים שהם לא כפופים לתקנון שניכפה עליהם בניגוד לחוק ולא יעבירו את משכורתם .יתכן
שיהיו כאלה שיבנו תוספות לבתיהם בניגוד לסטנדרט שהקיבוץ אישר ,בהתאם ובכפוף למודל הנוכחי,
אבל הם ירחיבו את ביתם מעבר לסטנדרט הקיבוצי בהתאם לחוקי מדינת ישראל ,ועוד כהנה וכהנה
צעדים שיפרצו את כל הסכרים .פריצת הסכרים לא בהכרח תקרב אתכם למטרתכם .היא עלולה או
עשויה ,תלוי בנקודת המבט ,להביא להתפרקות טוטאלית וחלוקת נכסים גורפת עם הרבה טורפים בדרך.
יש בבתי המשפט מושג שמכונה אי שפיות זמנית ,אבל אין שם מושג שמגובה על ידי החוק ונקרא הפרת
חוק זמנית ולכן חברים שיחושו נפגעים ,נבגדים ומרומים יתכן וילכו עם זה לבג"צ ,מצוידים בנימוקים
שהעליתי בסעיף זה .במקרה כזה יתכן שבנוסף לכך שבית המשפט יאיר את עיניכם באשר לאי חוקיות של
המהלך ,תאלצו לשלם את ההוצאות המשפטיות.
עודד ויס
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