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בדף הפעם* :דו"ח שיחת קיבוץ *דיווחים ועדכונים

..........עריכה והבאה לדפוס :אופיר לבנה..................................................................................
__________________________________________________________________________

דו"ח שיחת קיבוץ
תאריך השיחה.11.5.09 :
יו"ר השיחה :דני שני.
צילום והגברה :משה הקל.
נכחו באסיפה 10 :חברים.
שידורים :השיחה שודרה בשידור חי בערוץ הפנימי .שידורים חוזרים בימים ג'-ש' ,12-16/5/09 ,בשעות
.21.30 ,18.00 ,14.00
נושא השיחה:
דיון בעצומת חברים שפורסמה בחודש מרץ ובה קריאה להפסיק את תהליך המשכור ולהורידו מסדר היום
ו/או להביאו לדיון בשיחה ולהצבעה בקלפי.
עיקרי הדיון:
 .1מיקי קציר ושלוית קראוס הביעו תחושה קשה של פגיעה ועלבון כתוצאה מקיום התהליך ותוצאותיו.
העלו טענות שלא נלקחו בחשבון בתהליך הוותק והניסיון של החבר במקום עבודתו .מיקי טען שניתן היה
להוריד שכר רוחבית לכל החברים ולא רק לחלקם.
 .2עמוס קלרמן העלה ביקורת כלפי ניסוח העצומה ,שלדעתו היה משמיץ ופוגע .ביקש להוריד את הנושא
מסדר היום של השיחה אלא אם ישונה סגנון העצומה .לצד הביקורת שהעלה ,הדגיש עמוס שהוא בהחלט
מקדם דיון לגיטימי וענייני בתחושות החברים כלפי תהליך המשכור ,ולכן הציע שהמערערים יביאו איתם
לדיון הצעה קונסטרוקטיבית להמשך הדיאלוג ,כחלופה לשלילתו המוחלטת.
 .3גלעד בארי ביקש להבהיר מספר נקודות:
א .מבחינה פורמאלית לא ברור מה המשמעות של תוצאות קלפי הפוכות להחלטת השינוי שקבעה בין
השאר שבתום שנה מיישום שינוי אורחות החיים יתבצע תהליך משכור )סעיף  5.2.2בחוברת השינוי(.
ב .החלטה על כניסה לתהליך המשכור לא הייתה של אנשים רעים אלא של חברי הקיבוץ ומוסדותיו
הנבחרים .ההנהלה והמזכירות היו מחויבים למהלך ,ודווקא הימנעות ממנו הייתה מייצרת סיטואציה של
חוסר תקינות.
ג .תהליך המשכור מתנהל מעל דפי המזכירות מאז יולי  ,08לרבות שיחת קיבוץ בה הציג הממשכר ,מיכאל
אלדור ,את תהליך הביצוע .האם זה תקין וסביר לערער על התהליך לקראת סיומו? הרי לכל אורך הדרך
הובהר שהתהליך יכלול גם הורדת שכר.
ד .תחושות הכאב של חלק מהחברים מובנות ולגיטימיות ויש להן מקום רב .חשוב לומר שלא נחסכו זמן
ואנרגיה בתהליך המשכור .כל משרה נבחנה ונבדקה בקפידה ,לרבות כל הפניות והטענות שעלו על ידי
החברים בנוגע לתהליך ולתוצאות .כצוות מנהל אנו פועלים בצורה עניינית ורגישה ,ומתוך כוונה להימנע
מגרימת עוול .אנו ערים לתחושות קשות שעולות אצל חלק מהחברים ולכן נמשיך לפעול ככל הנדרש בכדי
למצות את הדיאלוג עם החברים בנושאי המשכור.
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ה .אין מקום לטענה שתהליך המשכור לקה בחסר .המשכור בוצע בניקיון כפיים ,על בסיס מקצועי ועל פי
קריטריונים אחידים ,לרבות התחשבות בוותק רלוונטי ,בתפקודי העובד ובהתאמתו לתפקיד .הממשכרים
נמנעו אף מלקבל את תמחור המשרות המקורי ,אליו נחשפו רק לאחר שמשכרו את המשרות.
ו .תהליך המשכור עושה סדר לתקופה ארוכה ומייצר את ההתאמות למודל החדש .בתהליך נדרשנו
וטיפלנו גם בהיקפי משרות ,בתנאים סוציאליים ,בחלוקת הזכות לשימוש ברכב ובטלפון נייד ובהצבת
מגבלות לשימוש בהם .תהליך המשכור הוא מטבעו דינאמי וימשיך להתרחש על פני ציר הזמן ,ולכן לא
סביר לתמוך בשלילתו.
 .4כיו"ר השיחה ובהמשך להצעה לסדר שהועלתה על ידי עמוס ,הציע דני שני שנציגים מקבוצת חותמי
העצומה ייפגשו עם צוות מקצועי של הקיבוץ במטרה לנהל דיון ענייני בנושא ,ובמקביל להימנע מהצבעה
בקלפי על פרטי העצומה הנדונה היום.
 .5המשך הדיון הוקדש להצעה שהועלתה על ידי דני .בסיום הדיון תמכו כל הנוכחים ברוח ההצעה והביעו
תקווה שדיאלוג ענייני יסייע לדיון הכללי בנושא.
 .6החלטות:
א .שיחת הקיבוץ הורידה את הנושא הנדון מסדר היום של שיחת הקיבוץ והוא לא יובא להצבעת קלפי.
ב .שיחת הקיבוץ החליטה לקדם דיון לו יהיו שותפים נציגים מהציבור ,נציגי צוות מש"א ונציגי המזכירות,
במטרה לקדם דיאלוג עניני בתחושות חברים כלפי תהליך המשכור.
סיכם :אופיר לבנה
__________________________________________________________________________

שחמט
 .1שלושה ילדי "חופים" השתתפו בתחרות שחמט שהתקיימה במועדון השח באשקלון והשיגו תוצאות
טובות :צור הררי השיג  3נק' מתוך  5אפשריות ,יותם בכר ויונתן בר השיגו  2נק' כ"א .יש לציין שעבור
שלושתם הייתה זו טבילת-אש ראשונה בהשתתפות בתחרויות עם אנשים חיצוניים לקבוצה.
 .2תלמידי "שקמה" השתתפו בתחרות בתי הספר של המינהל לחינוך התיישבותי ,להלן התוצאות:

סיכום השתתפותם של תלמידי "שקמה" בגמר אליפות שחמט ארצית
של בתי ספר מהמינהל לחינוך התיישבותי
 חטיבת ביניים
השתתפו  36תלמידים מ 8 -בתי-ספר )הכפר הירוק ,כפר סילבר ,שער הנגב ,כפר יוחנה ז'בוטינסקי ,ישיבת
השומרון ,עמק חפר ,עיינות ו"שקמה"(.
המנצחים היו תלמידי הכפר הירוק עם  12.5נק' .תלמידי "שקמה" סיימו במקום החמישי עם  8נק' :בן
שכטר ועומר פודה )זיקים( השיגו  3נק' כ"א מ 5 -אפשריות .תומר ענבר ואיתי שוחט )יד נתן( צברו  2נק'
כ"א.
 חטיבה עליונה
השתתפו  25תלמידים מ 7 -בתי-ספר )הכפר הירוק ,כפר סילבר ,שער הנגב ,עמק חפר ,עיינות ,קציני-ים
עכו ו"שקמה"(.
המנצחים היו שוב תלמידי הכפר הירוק עם  11.5נק' .תלמידי "שקמה" זכו במקום השני עם  8.5נק' :שקד
רגב ואדם שכטר זכו ב 3-נק' כ"א מתוך  5נק' אפשריות .ירדן גפן )כרמיה( השיג  2.5נק' ונוה גל זכה ב2-
נק'.
הזוכים בכלל התחרות היו תלמידי הכפר הירוק שצברו ביחד  24נק' .הרחק במקום השני מתייצבים כפר
סילבר עם  17נק'.
הישגם של תלמידי "שקמה" שהשתתפו בתחרות גדול מהמשוער ,כיון שב"שקמה" אין באופן מוחלט כל
פעילות בתחום השחמט .חלק מהשחקנים הטובים ב"שקמה" לא יצאו לתחרות וההתארגנות הייתה ברגע
האחרון וללא הכנה כלל.
לאור זאת יש לברך בחום רב את משתתפי התחרות ולקוות שבעתיד נתכונן בזמן תוך שאיפה להמשיך
ולשפר את הישגינו כבעבר.
רשם :משה סוקר
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יד מרדכי – הרצאה בדיני עבודה לרכזי ענפים ופעילויות
לחברים שלום
בשבוע הבא תתקיים הרצאה של עו"ד נעמי אשחר ממשרדו של עו"ד שלמה כהן ,בתחום דיני
העבודה .ההרצאה מיועדת למנהלי ענפים ופעילויות בקיבוץ ,וכן לחברים המתעניינים בנושא.
לנעמי ידע רב וניסיון עשיר בכל הנוגע ליחסי העבודה בכלל ,ובתנועה הקיבוצית בפרט.

ההרצאה תתקיים ביום שישי הבא ,22.5.09 ,באולם הקונגרסים ,בין השעות .9.00-13.00
נושאי ההרצאה
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21

עובדים שכירים לעומת צורות העסקה אחרות )קבלנים ,נותני שירותים ,חברי קיבוץ(.
מקומם ותפקידם של רכזי הענפים.
ההיררכיה בדיני העבודה.
האופי המיוחד של דיני העבודה.
שלב הקבלה לעבודה.
צורות תשלום שכר.
שעות נוספות.
תיקון  24לחוק הגנת השכר.
חוק חופשה שנתית.
חוק דמי מחלה.
דמי הבראה.
הוצאות נסיעה.
הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות.
פיטורים או התפטרות?
מכתב פיטורים פיקטיבי.
הליך הפיטורים.
חוק שוויון הזדמנויות בעבודה – איסור אפליה בפיטורים.
קבוצות מוגנות.
פיצויי פיטורים.
כתב קבלה וסילוק.
הפרשות לפנסיה ו/או לפיצויי פיטורים.

נמסר על ידי גלעד בארי
__________________________________________________________________________

פרויקט ידידות צהלה
פרויקט "ידידות צהלה" הינו פרויקט חונכות לבני נוער ,המופעל בהתנדבות על ידי גמלאי צה"ל .הפרויקט
נערך בבתי ספר תיכוניים בכל רחבי הארץ.
באירוע שהתקיים ביד מרדכי בתאריך  22.4.09השתתפו כ 400-נערים ונערות מכל הארץ .הם ביקרו
במוזיאון ,באתר השחזור ,באנדרטת אנילביץ' ,בבית הדבורה והדבש ובאתר "הקבוץ של פעם".
הביקור נמשך כ 4 -שעות ובסיומו ערכו הנערים ומלוויהם עצרת לציון יום השואה ליד אולם הכנסים.
את האירוע ארגנה המשווקת של אתרי התיירות – ענת פייס.
תודה לחברים מהקבוץ שלקחו חלק באירוע:
• שפרה שכטר וצוות המטבח ,שסיפקו את הקייטרינג לאירוע.
• אנשי תיירות יד מרדכי :אילן מאירי ,רותי רייכל ,ענת רייס ,שוקי רייזל ,ורד בר סמך.
• שחקן אורח בשחזור הקרב – עידו מן.
• רחל גבריאלוביץ' – שהנחתה את הנערים במשימות.
• צוות ההגברה של המוסד.
• עזרה בארגון – רחל אשחר – שנעדרה מהאירוע עצמו בגלל התחייבויות קודמות.
• כמו כן סייעו לנו מדריכים שאינם חברי קבוץ.
)מצורף להלן מכתב הוקרה ותודה מרן פקר ,יו"ר פרויקט "ידידות צהלה"(
נמסר על ידי ורד בר סמך
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לכבוד ענת פיס
הבעת הערכה ותודה
ברצוני להודות לך באופן אישי על הארגון ,העזרה והמעורבות שלך ושל אנשי יד מרדכי,
באירועי יום "ידידות צהלה" שהתקיים ביד מרדכי בתאריך .22.4.09
אנו בידידות צהלה ,מעריכים מאד את התייחסותך הרצינית ,משלב התכנון ועד הביצוע המוצלח.
ברצוננו להודות באופן אישי למדריכים במוזיאון ,לאנשי ההגברה ובמיוחד לשפרה שקיבלה אותנו בחדר
האוכל בפנים מאירות ובסדר מופתי .בשבילנו זו הייתה חוויה בלתי רגילה.
הארגון ,הסדר ,והעמידה בזמנים היו למופת וללא ספק היוו את המפתח להצלחת האירוע.
אנו מקווים ששיתוף הפעולה עמכם יימשך גם בעתיד!
בברכה ,רן )רונן( פקר
יו"ר פרויקט ידיות צהלה
העתק :מזכירות יד מרדכי
_________________________________________________________________________

ל"ג בעומר
בהמשך למסורת היפה ,גם השנה חגגנו את ל"ג בעומר במדורה' ,פיתות על האש'
ומשחקים לילדים.
תודה לנאווה גל ולחברי צוות התרבות על הארגון המופתי והאווירה החמה והנעימה.
היה כייף ומוצלח!! וכמו תמיד :להתראות בשנה הבאה!..
__________________________________________________________________________

עדכון צח"י  -קורס עזרה ראשונה
לחברים שלום
המועצה האזורית פותחת קורס עזרה ראשונה  -מקיף ויסודי ,בן  44שעות .הקורס יחל ביום ראשון,
 ,31.5.09בין השעות  ,16.16.00-21.00למשך  7מפגשים שבועיים .בין הנושאים שיילמדו :עקרונות אנטומיה,
החייאת לב ריאות ,אנטומיה ופיזיולוגיה של מערכת הנשימה ,פגיעת ראש ,מצב חירום נשימתי ,טביעה
ועוד .בימים הקרובים תופק הזמנה מפורטת באשר לתכנים ולשעות הלימוד .הקורס חשוב ,חיוני ובהחלט
משמעותי לעיבוי צח"י יד מרדכי.

חברים המעוניינים להצטרף לקורס מוזמנים לפנות לעמוס קלרמן.
המשתתפים בקורס יכללו בעתיד בצוות הרפואי של צח"י הקיבוץ.
נמסר על ידי עמוס קלרמן
__________________________________________________________________________

אתר חדש לקיבוצניקים bimcom.co.il
שלום לחברי ,תושבי ובני יד מרדכי
 השבוע עלה לאוויר אתר חדש לקיבוצניקים צעיריםbimcom.co.il :
 מטרת האתר להוות מקום מפגש ובמת ביטוי לצעירים בקיבוצים.
 האתר יכלול תכנים הקשורים בחיי הקיבוץ מתוך רצון להעצים את גאוות היחידה הקיימת בקרב
קיבוצניקים ודרך כך למשוך עוד ועוד צעירים לבחור בקיבוץ כביתם.
 האתר יכול להוות עבור כל אחד מכם פלטפורמה מצוינת )ללא עלות!( לקידום עסקי הקיבוץ
ושירותים הנוגעים לקהל היעד של צעירים.
 באתר יפעלו לוחות חיפוש למציאת דירות להשכרה בקיבוצים ,מקומות בילוי בקיבוצים ,מקומות
עבודה ועוד.
נודה לכם מאד על עזרתכם ביידוע ציבור החברים ,התושבים והבנים על עלייתו של האתר החדש.
בברכה,רונית מינקר ,בשם צוות אתר bimcom.co.il
minker@gmail.com ,052-4269969
__________________________________________________________________________

שבת שלום לכל בית יד מרדכי !
4

