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דו"ח מישיבת המזכירות מתאריך 7.9.09
נכחו בישיבה :רעיה פסי ,עפרה הלפרין ,רחל אשחר ,גיורא אתר ,איתן ציון ,גי ארדנינג ,אורלי סיגלמן,
גלעד בארי ,יריב קלרמן ,אופיר לבנה.

 .1דיון שמיני בטיוטת הצעת שינוי סעיפים בחוברת שינוי אורחות החיים
א .כמתחייב מהחלטת שינוי אורחות החיים )דצמבר  (07ובהמשך לפרסומים בנושא ממשיכה המזכירות
)דיון שמיני בנושא( בהכנת טיוטת הצעה לשינוי סעיפים בתוכנית שינוי אורחות החיים.
ב .המזכירות מודעת להתמשכות תהליך הכנת טיוטת הצעה לשינוי סעיפים בתוכנית שינוי אורחות
החיים .לצד החשיבות להגעה לסיום תהליך אשרור התוכנית עולה צורך מהותי וענייני להעמיק בדיון
ולבחון היטב סעיפים ונושאים משמעותיים בחוברת השינוי.

ג .ישיבת המזכירות הנוכחית בנושא שינוי אורחות החיים הוקדשה לדיון בנושא קרן לעזרה
הדדית ופעילות הרווחה בקיבוץ:
ג .1.רקע לדיון:
הנושא עלה לדיון לראשונה לפני כחודשיים בישיבת מזכירות שהוקדשה לנושא )ד.מ .מס' .(10.7.09 ,1090
אז ביקשו חברי המזכירות לבחון האם קיימים בקיבוץ חברים שמגלים קשיי הסתגלות או התמודדות עם
המודל החדש? והאם הקהילה ערוכה להתמודדות עם קשיים כאלה ובאיזה אופן? חברים במזכירות ציינו
כי לא אחת עולות שאלות והתלבטויות דומות בין חברים בקיבוץ ,כאשר הקו המנחה הוא שהקהילה
מחויבת לערבות הדדית בין חבריה.
חלק מהנקודות שעלו אז בדיון:
 ייתכן וקיימות סיטואציות בהן חברים מעוניינים לפנות לקבלת סיוע אך מתביישים לעשות כך.
על המערכת לנסות לאתר מצבים כאלה וליזום פניות דיסקרטיות לחברים ,כמובן עם כל הרגישות
הנדרשת על מנת לא לפגוע בצנעת הפרט.
 בתוכנית השינוי יצרנו כקהילה כלים פרקטיים להתמודדות עם קשיים של חברים בתחומים
שונים .עלינו לשמר ולטפח את כלי יישום הערבות ההדדית ,וכן לוודא שהם פועלים היטב
ובהתאם למטרתם.
 הקהילה ערוכה כיום להקשיב לחברים ולסייע בשעת הצורך .כקהילה ,עלינו לוודא שתימשך
הקצאת משאבים מתאימה :כוח אדם וכלי התערבות כמענה לחברים במצוקה ,וכן שהפעלת
הצוותים )רווחה ,עזרה הדדית ,הנהלה( מתבצעת היטב ועל פי המטרות.
 מצבי לחץ ומצוקה של פרטים קיימים בכל חברה אנושית )גם בקיבוץ השיתופי( ואין לקשור
אותם דווקא לשינוי באורחות החיים .לצד מצבים אובייקטיבים של חברים קיימות גם תחושות
אותן ניתן להגדיר כסובייקטיביות .חשוב להפריד בין המקרים ובהתאם לחפש את המענה
המתאים.
 סיכום הדיון הקודם:
 חברי המזכירות ראו חשיבות להמשך קיום הדיון שטרם מוצה .הוחלט אז להקדיש דיון נוסף לבחינתהמטרות והפעילות של שני גופי הערבות ההדדית שייסדנו בקהילה :קרן לעזרה ההדדית וצוות רווחה.
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ג .2.עיקרי הדיון הנוכחי
השתתפו בדיון :יונתן מן – יו"ר צוות קרן לעזרה הדדית ,ניצה רינת ורחל אשחר )נוכחה בדיון גם
כחברת מזכירות( – נציגות צוות רווחה.
יונתן מן מסר דיווח על פעילות הקרן לשנת ) 2008דיווח דומה נמסר על ידי יונתן בשיחת קיבוץ
:(28.6.09
על פי תוכנית שינוי אורחות החיים מופקדים מדי שנה  ₪ 50,000בקרן העזרה ההדדית .בשנת ,2008
בתשעת חודשי השנה הראשונה ליישום המודל ,הועברו מהקהילה לקרן ) ₪ 37,500סכום יחסי לחלקי
השנה( .הקרן חילקה כמענק סכום של  .₪ 16,128יתרה כספית בקרן עזרה הדדית לשנת .₪ 21,372 :2008
יונתן ציין שהקרן צפויה לחלק סכום דומה גם בשנת .2009

נקודות עיקריות שעלו בדיון הנוכחי:
• בחוברת השינוי ,נספח ה' ,מצוין כי הקרן תשמש " :למקרים קיצוניים וחריגים מאוד  ,שבהם
התקציבים האישיים והמשותפים  ,ההסדרים והנהלים הקיימים  ,אינם מספקים פתרון ...
והכו ל במידה הראויה ו לנוכח מצב התקציב ".
נשאלת אם כן השאלה ,האם צוות הקרן משרת את המטרות לשמן הוקמה הקרן?
•
-

בהמשך לנקודה הקודמת ,נשאלת השאלה כיצד נכון להגדיר את מטרות הקרן?
האם רק למקרי קיצון חריגים במיוחד המוכוונים בעיקר להצלת חיים?
האם גם למקרים חריגים נקודתיים שאינם בגדר הצלת חיים?
האם גם למקרים חריגים על בסיס שוטף?
ברקע קיימת ההצהרה כי הקהילה תייעד כל שנה  50אש"ח לצורך צבירה בקרן ,כאשר יעד
הצבירה הינו חצי מיליון ש"ח.

•

בהקשר למטרות הקרן עלתה נקודה נוספת העוסקת דווקא בפעילויות הרווחה ורשתות הביטחון
של הקהילה .פעילויות אלה מהוות אלמנט משלים לפעילות הקרן לעזרה הדדית בהיבט הכולל
של הדיון בסוגיית הערבות ההדדית בקיבוץ:
בתוכנית השינוי יצרנו כקהילה כלים פרקטיים להתמודדות עם קשיים של חברים בתחומים
שונים :דמי אבטלה ,הבטחת הכנסה ,רשתות ביטחון ,סבסוד שירותים ותרופות ,השתתפות
בעלות ייעוץ פסיכולוגי ,ועוד .כמו כן הוסדרה מערכת היחסים בין בנים בעלי צרכים מיוחדים
לבין הקיבוץ ,וכן הוקם צוות רווחה שבין מטרותיו איתור וטיפול בבעיות מצוקה של חברים.
ניצה רינת הוסיפה כי המועצה האזורית מפעילה כיום מערכת רווחה איכותית הערוכה לסייע
לתושבי המועצה ,אשר בפועל מסייעת מאד בנושאים שונים ביד מרדכי .גם למוסדות הרווחה של
המדינה יכולות תמיכה בחברי קיבוץ ,מדובר בתהליכים מורכבים ולעיתים ארוכים ,אך המציאות
מוכיחה שניתן להשלימם בחיוב.
חברי המזכירות בהחלט תמכו בדעה כי בראש ובראשונה יש למצות כל עזרה וסיוע לחבר דרך
הכלים העומדים לרשות הקהילה כחלק מהחלטות השינוי וכחלק מסל פתרונות המוצע על ידי
מוסדות הרווחה של המועצה והמדינה.

-

-

-

• כסיכום ביניים לנקודות שלעיל הועלו על ידי חברי המזכירות שתי עמדות עיקריות:
-

מרבית הנוכחים מתרשמים שמטרות הקרן לא צריכות להשתנות ויש להמשיך ולפעול ברוח
הטקסט המופיע בחוברת השינוי" :הקרן תשמש למקרים קיצוניים וחריגים מאוד ,שבהם

התקציבים האישיים והמשותפים ,ההסדרים והנהלים הקיימים ,אינם מספקים פתרון ...והכול
במידה הראויה ולנוכח מצב התקציב ".גישה זו גורסת כי מטרות רחבות יותר ישחקו את הקרן
-

ולא יאפשרו לצבור בה סכומים הולמים למקרים חריגים במיוחד שיכולים לצוץ ,לא עלינו ,בכל
רגע נתון.
מאידך ,היו שטענו שהקרן צריכה לתת מענה לחברים בכל מקרה בו הקהילה או מוסדות חיצוניים
לא יכולים לסייע ,זאת גם אם המקרה הנדון אינו חריג או קיצון .גישה זו גורסת שצבירת כספים
למקרים חריגים וקיצוניים צריכה להיעשות על בסיס קרן המילואים של הקיבוץ.

-

נקודות נוספות שעלו בדיון:
•

מהי מידת המעורבות של מוסדות הקיבוץ בהחלטות צוות הקרן? על פי רציונאל הקרן ,חברי
צוותה הינם נבחרי ציבור ורק הם מקבלים את ההחלטות על פי הקריטריונים המוטמעים בתקנון
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•

•

הקרן שאישר הקיבוץ .האם זהו כיוון נכון? או לחילופין יש לשקול יצירת ממשק המאפשר לצוות
הקרן להסתייע בשיקול הדעת והידע של בעלי תפקידים ומוסדות קיבוץ כגון צוות רווחה?
בהמשך לנקודה הקודמת נשאלת גם השאלה האם אין מקום שבעל תפקיד כגון מזכיר ,מנהל
קהילה ,יו"ר צוות רווחה ,יהיה חבר קבוע בצוות הקרן? בהקשר זה נשמעו דעות לכאן ולכאן
והוסכם שתשובה עניינית יותר לשאלה זו צריכה להינתן רק לאחר קביעת עמדה ברורה ביחס
למטרות הקרן.
נקודה נוספת שעלתה היא מהו המספר האופטימאלי של נבחרי הציבור שיכהנו כחברים בצוות
הקרן? כיום מכהנים בצוות  3חברים ,כך על פי תקנון הקרן .מחד ,היו שטענו שנכון יהיה להרחיב
את שולחן הצוות ודעותיו ,מאידך היו שטענו שחשוב לשמור על אינטימיות ועל משקל נכון
בשולחן בין חברי הצוות לחבר הפונה )כלומר ,חבר עלול להירתע מלפנות ולהיחשף בפני צוות
גדול מדי(.

ג .3.סיכום
 .1המזכירות תתכנס לדיון נוסף בנושא קרן עזרה הדדית במטרה לגבש עמדתה בשאלות ובנקודות שעלו
בדיון הנוכחי .במידת הצורך יתורגמו תוצאות הדיון להצעות שינוי בנספח ה' של חוברת השינוי ,העוסק
בעקרונות ההפעלה של הקרן.

הערות חברים לנושא הנדון יתקבלו בברכה.
 .2המזכירות מזמינה את החברים ואת צוותי העבודה  /וועדות של הקיבוץ להציע התאמות נדרשות
לקראת אשרור תוכנית השינוי )את ההצעות יש להעביר לאופיר לבנה .(mazkir@yadmor.co.il
בגמר דיוניה בנושא תגיש המזכירות לחברים טיוטת נוסח מתוקן לתוכנית שינוי אורחות החיים.

החברים יוזמנו להציע הצעות נוספות/אחרות ו/או להציג הסתייגויות כלפי הטיוטה שתוגש ,זאת
לצורך דיון ציבורי משותף של החברים לפני דיון מסכם בשיחה ואישור הקלפי.
 .2שנת חופש שנייה לגרשון אשחר
השתתף בדיון :גרשון אשחר.
עיקרי הדיון
גרשון פנה למזכירות בבקשה לאשר לו שנת חופש נוספת.
גרשון סיפר לחברי המזכירות על עבודתו בחו"ל ,במסגרתה משמש כשליח הסוכנות היהודית במוסקבה.
שליחותו של גרשון הינה חלק מפרויקט "שגרירים" ,במסגרתו נשלחים מהארץ מורים ומורות עם רקע
וניסיון רב בחינוך ,לכל מדינות ברה"מ לשעבר ,במטרה להעצים את הפעילות החינוכית בקהילות
היהודיות ובבתי הספר שלהן .מלבד לימוד עברית ניתן דגש רב על הנחלת תרבות ישראל ,ערכים יהודיים
ופרקים משמעותיים בהיסטוריה של העם היהודי ושל מדינת ישראל.
גרשון שיתף את החברים ברצונו למצות את פעילותו בחו"ל במהלך של תקופה נוספת .עוד סיפר כי החל
שיתוף פעולה בין בי"ס שקמה לבין בית הספר בו הוא עובד ,בשאיפה לבניית קשרי גומלין בין תלמידי בתי
הספר.
סיכום
 .1המזכירות מברכת את גרשון על פעילותו הציונית הברוכה.
 .2חברי המזכירות השתכנעו כי סיבותיו של גרשון מצדיקות אישור הפניה ולכן ממליצים לחברי הקיבוץ
לתמוך בה .הנושא יעלה לדיון בשיחת קיבוץ ולהצבעה בקלפי.
 .3יחד עם זאת ,וכסיכום משני לדיון הובהר כי במסגרת אשרור תוכנית השינוי ו/או במסגרת השלמת
תהליך שיוך הדירות לחברים ,תיבחן מידת הרלוונטיות של המושג 'חופש' לחבר.

 .3אולם ספורט – אירוח משחקי קבוצת הפועל תל אביב נשים בכדורסל – ליגת העל
יוזמה משותפת של הקיבוץ והמועצה האזורית נושאת בימים אלה פרי .קבוצת הפועל תל אביב בכדורסל
נשים )ליגת העל( צפויה לשחק את משחקי הבית שלה באולם הספורט של הקיבוץ.
הפרויקט נקרא" :סלים במקום טילים" ,מטרתו לעודד פעילות ספורטיבית בפריפריה ,במקרה שלנו עם
דגש על 'עוטף עזה'.
במסגרת זו תונע במשותף ,על ידי המועצה ועל ידי קבוצת הפועל תל אביב ,פעילות ילדים ונוער לקידום
חווית משחק הכדורסל.
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בהסכם הנרקם בין הקיבוץ לבין הפועל תל אביב ,תשדרג הקבוצה על חשבונה מספר מוקדים באולם
הספורט ,זאת על מנת לעמוד בסטנדרטים ובתקנים הנדרשים על ידי איגוד הכדורסל ,המשטרה וכיבוי
אש.
המזכירות מאשרת את המתווה המוצע ומאחלת בהצלחה לקבוצת הספורט וללארי סיגלמן שיהיה אמון
על הקשר השוטף עם הקבוצה.

 .4פס"ד בנושא תביעת יד מרדכי נגד הגב' נדיה ברטשניידר
כאמור בפרסום קודמים ,בדף המזכירות ובעיתונות הקיבוצית ,הסתיים הדיון המשפטי בתביעת יד מרדכי
נגד הגב' נדיה ברטשניידר בנוגע לדירה בה היא מתגוררת בקיבוץ.
להלן ציטוטים נבחרים מתוך פסק הדין של שופט בית המשפט השלום באשקלון ,דורון חסדאי,
המלמדים על אופן ההכרעה בתביעה:
"עיון בהסכם )בין נדיה לקיבוץ ,א.ל (.ובחינת הראיות שבאו בפני ,תוך ניסיון להתחקות אחרי אומד דעתם
הסובייקטיבי והאובייקטיבי של הצדדים ,מלמד כי לא הוגדרה ולא הוכרה בו זכותה של הנתבעת בדירה
מסוימת ,ולא נקבע כי לאחר פטירתו של ישראל וויס תהא זכאית הנתבעת להישאר באותה דירה
ספציפית".
יתרה מזאת...
"אין ההסכם קובע דבר וחצי דבר ביחס לזכותה של הנתבעת בדירה מסוימת – דירה אשר לגביה נקבע
מפורשות בהסכם שהיא רכוש הקיבוץ".
"עצם התעקשותה של הנתבעת להחזיק ברשותה דירה גדולה כאשר הקיבוץ משווע לדירות שכאלו למוסרן
למשפחות בעלות מספר נפשות גדול יותר מנפש אחת ,הנה בגדר התנהגות חסרת תום לב ובניגוד לדרך
המקובלת ,והתנהגות שכזו יש לייחס לחובתה של הנתבעת בבוא בית המשפט לפסוק את הדין".
בהקשר זה מוסיף השופט:
"עדותו של החוקר הפרטי מלמדת על שהייתה מרובת הימים של הנתבעת בבית בתה בירושלים .עובדה זו
גם עולה מעדויות אנשי הקיבוץ ,עדויות שלא נסתרו ,לפיה הנתבעת ממעטת בשימוש בדירה המצויה
בקיבוץ".
לקראת סיום הכרעת הדין מציין השופט:
"כי בית המשפט עשה מאמצים גדולים ,בשיתוף פעולה עם נציגי התובע ,משך כל זמן ניהולו של התיק,
בניסיון לגבש הסדר בין הנתבעת לבין התובע ,לפיו תעבור היא לדירה קטנה יותר ,אך זו התעקשה שלא
לעשות כך וסירבה לכל הצעה שהובאה בפניה .בשלב זה אין לה לנתבעת אלא להלין על עצמה".
סיכום
בפסיקתו הורה בית משפט השלום באשקלון על פינויה של נדיה מן הדירה ומן הקיבוץ עד ליום .1.11.09
עוד נקבע בפסק הדין כי נדיה תשלם לקיבוץ חלק מן הוצאות שנגרמו לו בגין תשלומי שכר טרחה לעו"ד
ובגין עלות אגרות ששולמו לבית המשפט.
לנדיה ניתנה זכות ערעור על פסה"ד עד תאריך .27.10.09

לכשיתבררו פרטים נוספים לגבי תגובתה של נדיה לפסק הדין הם יובאו לידיעת המזכירות
והציבור.
 .5פעילות למען תושבי המועצה האזורית
לקראת החגים אישרה המזכירות סיוע לתושבים נזקקים במועצה האזורית.
במסגרת זו יספק הקיבוץ מנות חמות לימי החג למשפחות נזקקות במועצה לפי רשימה שתועבר על ידי
מחלקת הרווחה של המועצה.
עלות סך התמיכה והשתתפות הקיבוץ בפרויקט המבורך של המועצה הינה כ.₪ 5000 -
--------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבות המזכירות------------------------4

משולחנו של מנהל הקהילה
בשעה טובה החלה שנת הלימודים בבתי הספר 'שקמה' ו'-חופים'.
בהזדמנות זו נאחל שנה מוצלחת ופורייה לכלל התלמידים.
בבית הספר 'חופים' נפתחו השנה  3כיתות א' ,ברובן לומדים תלמידי המועצה ,נקווה שמגמה זו תמשיך
ותחזק את בית הספר בעתיד.
לוועד ההורים נבחרו  10נציגי הורים המתגוררים במועצה ,מתוך סך  12הנציגים בוועד ,מהלך שמראה על
מעורבות ההורים ושינוי המגמה בהשוואה לשנתיים הקודמות.
שנת לימודים זו אמורה להיות השנה האחרונה בה 'חופים' יפעל במיקומו הנוכחי .השבוע החלו עבודות
הבנייה של בתי הספר הממוגנים החדשים של חופים ושקמה במתחם בית הספר שקמה .עלות הפרויקט כ-
 30מיליון  ,₪במימון מדינת ישראל.
נאחל לתלמידים ,למורים ולצוות העובדים בבתי הספר שנה טובה ומוצלחת ,וכן ששנת הלימודים הבאה
תיפתח במתחם הממוגן החדש.
נמסר על ידי יריב קלרמן
_________________________________________________________________________

מועדון החברים
מפגשים חברתיים  -תרבותיים
"לצאת מהבית וליהנות בכיף"
 15/בשעה 19:30
נתכנס ביום שלישי ה15/9/2009 -
במועדון התיירות )הפאב של פעם(
הנושא הפעם מוקדש לראש השנה ומנהגיו
 פרטים בהמשך -מצפים לראות אתכם,
חנה שני ,חנה סגל ,נעמי כהן ונורית לבנה
_________________________________________________________________________

תכנית החג:
יום ו' " - 18.9.09בירה ונשירה" –
ערב שירה ,יערך במרכז הקונגרסים.
יום א' " – 20.9.09בוקר לגוף ולנפש"
– צעדה ויוגה.
חג שמח – צוות החג

__________________________________________________________________________

שבת שלום לכל בית יד מרדכי !
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