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..........עריכה והבאה לדפוס :שאולי סנקר..................................................................................

דו"ח שיחת קיבוץ
תאריך השיחה.51/16/62 :
יו"ר השיחה :גיורא אתר .צילום והגברה :יואל שטיין.
נכחו באסיפה 61 :חברים .
השתתפו בדיון :עמוס צוק – מרכז המשק ,דרורי קפלון מנהל הקהילה ,הדרית שיפרין – תמחירנית.
שידורים :השיחה משודרת בשידור חי בערוץ הפנימי.
נושאי השיחה:
א .שינוי צורת הדיווח לביטוח לאומי לגבי עובדי חוץ.
ב .הצגת תקציב המשק.
ג .הצגת תקציב הקהילה.
החלטות:
א .הנושאים יובאו להצבעה בקלפי בתאריכים .61-62/5/5162
ב .יעד ענף המזון יבחן שוב בהנהלת הענף עם הקמתה בשבועות הקרובים.
_____________________________________________________________________
_____

שיחות קיבוץ
תתקיים ביום א' ,6/5/62 ,בשעה  ,51:11בחדר האוכל של הקיבוץ
נושאים לדיון
 .6קרן מילואים של הקיבוץ – סקירה ודו"ח שנתי.
 .5הצגת המועמדים לנציגי הציבור שיכהנו כחברים במזכירות הקיבוץ.
השיחה תשודר (חי) בערוץ הפנימי ובשידורים חוזרים ,שיתקיימו בימים ב'-ג',
 5/5/5162-61/5/5162בשעות .56:11 / 60:11 / 61:11 / 0:11
נושא  5יובא להצבעת קלפי בימים שישי  61/5/62וראשון 62/5/62
הציבור מוזמן!
בברכה ,המזכירות.

הצבעה בקלפי
תתקיים בחדר האוכל ביום שישי וביום ראשון
שישי  31/2/31בשעות 33:11-31:11 :ו33:11-21:11 -
וביום ראשון  31/2/31בשעות33:11-31:11 :

נושאים להצבעה:
* .6הקיבוץ מאשר את תוכנית המשק לשנת  5162כפי שהוצגה בשיחת הקיבוץ מיום
.51/6/62
בעד  /נגד  /נמנע
 .5הקיבוץ מאשר את תקציב הקהילה לשנת  5162כפי שהוצג בשיחת הקיבוץ מיום
.51/6/62
בעד  /נגד  /נמנע
 .1הקיבוץ מאשר את נוסח השינוי בדיווח לביטוח לאומי לגבי עובדי חוץ כפי שהוצג
בשיחת הקיבוץ מיום .51/6/62
בעד  /נגד  /נמנע
 .2בחירת נציגי ציבור למזכירות הקיבוץ (ועד ההנהלה של הקיבוץ):
 כל בוחר מתבקש לסמן "בעד" שישה ( )1שמות בלבד.
 פתק הצבעה אשר יכיל יותר או פחות שמות מן האמור ,ייפסל.
 תשעת ( )0המועמדים אשר יקבלו את מירב קולות המצביעים ,יכהנו
כחברים במזכירות הקיבוץ (ועד הנהלה).
להלן רשימת המועמדים לפי סדר הא'-ב' (סמנו  1שמות בדיוק!):
בעד
שם המועמד
גיורא אתר
ורד בר סמך
סיגל גדיש
גיל דגני
מושון וקנין
גולן טל
שלום כהן
שמעון כורם**
רונן לבנה
עופר ניר
אורלי סיגלמן
רעיה פסי
אילון פרידמן
מיקי קציר

בעד  /נגד  /נמנע
הציבור מוזמן! בברכה ,המזכירות
*על סעיף זה לא יצביעו החברים החדשים.
** הסירה מועמדותה אביבה שלו .עקב טעות סופר הושמט שמו של שמעון כורם מהרשימה
שפורסמה.
____________________________________________________________________
______

סיכום ישיבת הנהלת קהילה מס'  5מתאריך 51.6.5162
נוכחים :גיורא אתר ,שי ציון ,מיכל ארדנינג ,מוטי ברנדס ,אלון דגן ,שאולי סנקר ,דרור קפלון.
דיון והחלטות:
 .1עדכונים – נמסרו עדכונים בנושאים הבאים:
א.

ב.
ג.
ד.

ה.

ו.
ז.

ביסוס הבריכה – על בסיס סקר שהוזמן על ידנו מיועץ קרקע נערך אומדן עלות ביסוס הבריכה
ע"פ התוכנית האדריכלית שהוגשה בשעתו לאיתן .עלות הביסוס עומדת על  6.5מליון ( .₪
עלות זאת תתוסף לעלות של כ 5.2-מליון  ₪לפיתוח הבריכה ע"פ תקנים של משרד הבריאות).
לאור נתונים אלו נצטרך לגבש תוכנית פעולה לעתיד.
החלפת גג במכבסה -גג האזבסט במבנה דולף במספר רב של מקומות .אין אפשרות לתקנו ועל
כן יש להחליפו באופן דחוף .עלות פינוי האזבסט והחלפתו בגג חדש עומדת על כ.₪ 02,111-
מאחר ונושא זה לא הוכלל בתוכנית ההשקעות נצטרך לבחון את האופן בו הוא יטופל.
מעבר מבדק  ISOבמפעלי המזון – מפעלי מזון עברו בהצלחה את מבדק ה( - ISO-אבטחת
איכות) של משרד הבריאות .במבדק צויינה לשבח ההשתפרות הגדולה שנעשתה במקום בתחום
זה .כאן המקום למתן "שפו" לכל צוות העובדים והמנהלים בניצוחה של שיפרה.
טיפול בטענות באשר לבעיות אקוסטיקה בפטנגו בר – עקב צורך בהעברת המועדון לחבר
לשימוש המוזאון לשם בניית תערוכה קבועה במקום (תערוכה לה גויסו כ ₪ 011,111-תרומות)
נדרשנו לתת פתרון לבעיית אקוסטיקה שקיימת בפיטנגו ,לטענת מבספר חברים .בימים
הקרובים יגיע ממוחה לאקוסטיקה על מנת לבחון את הסוגיה ולהציע פתרונות במידת הצורך.
יש לציין כי החלטה סופית לגבי העברת המועדון למוזאון תתקבל במזכירות .במידה והמזכירות
תאשר את המהלך ולאור המלצות המומחה ,נצטרך לבחון את המשמעות התקציבית של הנושא
והעיתוי לביצועו.
טיפול במעבר בטוח לבית הספר -בעיית מעבר בטוח של התלמידים לבית הספר עומדת על סדר
היום הציבורי זמן רב .כידוע ,המועצה לא לוקחת אחריות על הנושא למרות הבטחות חוזרות
ונשנות שנתנו לנו בעניין זה .עלות פתרון קבע לנושא זה לא קטנה ולכן אנו לא ששים להוציא
כספים אלו מאחר ואנו מעריכים כי למועצה לא תהיה בררה ובסופו של יום היא תצטרך לעמוד
בהתחייבותה .יחד עם זאת הזמן נוקף וקיים חשש אמיתי לשלום ילדינו .ולכן ,עקב "לחץ חיובי"
של יהודית מידן ,והרתמות של יונתן הלפרין ,בוצע במתחם טיפול זמני בבעיה וזאת ללא תוספת
תקציב פרט לעבודה עצמית של יונתן במסגרת תקציב חזות הישוב .ישר כוח למבצעים!
הגדלת השקעות בשיקום נוי -בעקבות פגישה עם החטיבה להתישבות מסתמן כי נוכל להגדיל
את ההשקעה בפרוייקט שיקום הנוי בלפחות  .₪ 621,111סכום זה מצטרף ל ₪ 111,111-שכבר
תוקצבו לטובת קידום נושא זה ואולי אף השלמתו (בלי נדר) עד סוף השנה.
פרוייקט ש.ש ביד מרדכי -לצערנו נתבשרנו ע"י רשויות הצבא כי קליטת המכינה הצבאית עליה
החליטה המזכירות לא יתבצע השנה עקב "גרירת רגלים" של התנועה הקיבוצית ואי נכונותה
להעמיד את הערבויות הנדרשות לפרוייקט .לאור התפתחות זו אנו בוחנים אפשרות של קבלת
קבוצה של  61-65ש.ש במסגרת תנועת החלוץ .הכניסה לפרוייקט מותנת במרכיבים הבאים :א.
מציאת מקומות עבודה ביד מרדכי במערכת החינוך וענפי החלקלאות .ב .מציאת פיתרון
למגורים ג .אישור המהלך במזכירות .במסגרת פתרון למגורים הועלתה הצעה להעביר את
התלתון למבנה חולית תוך ביצוע ההשקעות ההכרחיות לביצוע המעבר ,ושיכון הקבוצה
בתלתון .פתרון זה מותנה בגובה ההשקעה הנדרשת למעבר .בבדיקה ראשונית שערכנו במבנה
חולית התברר לנו כי גם במבנה זה מצב הגג בכי רע ,ונדרשת השקעה גדולה באיטומו.

ח.

טיפול בדוחות המבקרת בנושא יזמויות והשכרת דירות -נמסר דוח התקדמות בטיפול בהמלצות
דוח המבקרת בשני נ ושאים אלו .ההמלצות בתחום היזמות כמעט והושלמו במלואן .בתחום
השכרת הדירות אנו נמצאים במהלך של ביצוע.
 .2המשך הדיון בנושא תנועה וחניות -בעקבות הדיון בנושא זה בישיבה הקודמת הובאה בפני
ההנהלה הצעת ההחלטה הבאה:

.6
.5
.1
.2
.2
.1

.1

.0

תנועה וחניות הצעה להחלטה
ועדת תכנון תבחן את סוגית חסימת הכניסות למדרכות השכונתיות בסיוע יועץ תנועה ותביא
את המלצתה בפני ההנהלה.
ועדת תכנון תמפה את כל החניות המאושרות ותפיץ את המידע לחברים.
מקומות החניה המאושרים יסומנו בתמרורי חניה – .באחריות ועדת תכנון
יוצבו תמרורי אין כניסה (פרט לטעינה ופריקה בכניסה לשכונות המגורים -באחריות ועדת
תכנון( .בצוע התמרור יהיה לאחר אישור תקציבי של מנהל הקהילה/הנהלה).
יוקם פורום נאמני בטיחות שכונתיים שמתפקידם יהיה להעיר לחברים שלא מקיימים את כללי
התנועה והחניות שנקבעו .במקרים חריגים של אי ציות הנושא יועבר לטיפול מנהל הקהילה
והמזכיר – .מתנדבים המוכנים להצטרף לפורום מתבקשים לידע את מנהל הקהילה.
במידה ופעולות ההסברה והפרסום לא יפסיקו את תופעת החניה במקומות אסורים ,יוצע
להביא הצעה לשיחה ולאחר מכן לקלפי שתאפשר הטלת קנס על חברי הקיבוץ מפרי החוק.
פרטי ההצעה:
א .חבר אשר יחנה את רכבו במקום חניה אסור במתחם המגורים (ולא במגרש חניה מוכר ו/או
מוסדר או לאורך הכביש ההיקפי) ייקנס בקנס כספי.
ב .הקנס יופעל על רכב שתועד חונה בחניה אסורה מעל שעה( .התיעוד יעשה במצלמה עם
תאריך ושעה ובשני צילומים עוקבים של לא פחות משעה המוכיחים מעל כל צל של ספק
כי הרכב חנה באותו מקום ובפרק הזמן המתועד).
ג .יבחר גוף של שני חברים שמתפקידו יהיה לוודא כי אמנם בוצע העברה ויש לחייב את החבר
בקנס.
ד .במידה ולא ימצאו מתנדבים לאיוש התפקיד ,האחריות לביצוע תועבר למנהל הקהילה.
ה .הקנסות יופעלו באופן מדורג -בעברה ראשונה תינתן התראה בכתב לחבר .בעברה שניה
הקנס יעמוד על  .₪ 21בשנייה על  ₪ 611ולאחר מכן על כל עברה נוספת ייקנס החבר ב-
.₪ 511
ו .קנס יופעל גם על חניית אורחי חברים.
ז .הכספים שיגבו מהקנסות ישמשו אך ורק לשיפור הסדרי הבטיחות בכבישים ובחניות.
יתווסף סעיף להסכם השכירות כמפורט להלן:
א .חניית כלי רכב מותרת אך ורק במגרשי או אזורי חניה מורשים או לצדי הכביש ההיקפי.
(הנחיה ספציפית לאפשרויות החניה באזור הבית תינתן ע"י מנהל ענף השכרות לכל שוכר
באופן פרטני).
ב .חל איסור מוחלט על חניות באזור המגורים ,כולל לאורחים.
ג .קיום נוהל זה הנו תנאי יסודי להסכם.
ד .חריגה מכללים אלו מהווה הפרת חוזה ותקים עילה לסיום ההסכם ולפינוי לאלתר של
הדירה ויציאת השוכר מן הקיבוץ.
בנים שוכרי דירות  -מבנים שוכרי דירות שלא ינהגו ע"פ הכללים ,תישלל ההנחה על שכר הדירה.
(כחלופה להפסקת הסכם השכירות).

בדיון ארוך שהתקיים בהצעה העלו מספר חברים התנגדות נחרצת להצעה לקנוס את החברים הן
מהפן העקרוני והן מההיבט המשפטי .מנגד הוסבר ע"י דרורי כי הנושא נבדק בע"פ מול עורכי הדין
שלנו וחוות הדעת שהתקבלה היתה כי אין מניעה לנקוט בסנקציות מעין אלו בכפוף לאישור בקלפי.
כמו כן טענו חברים אחרים כי לא נכון וראוי לטעון טענות עקרוניות מחד ומאידך לא לקיים את
החלטות הקיבוץ .מחלוקת נוספת התעוררה גם בנושא הפניה לועדת התכנון .חלק מהחברים טען

כי יש לקבל החלטה ללא התיעצות עם הועדה .מרבית החברים סברו כי אין אפשרות לפעול שלא
באמצעות ועדת תכנון מאחר והיא הגוף המקצועי המטפל בנושאים מעין אלו.
מאחר ולהצעה לא היתה תמיכה גורפת ,סוכמו הדברים הבאים:
א .תועבר חוות דעת משפטית כתובה בנוגע לאפשרות המשפטית לקנוס חברים על אי
קיום החלטות הקיבוץ בנושא תנועה וחניות תוך התייחסות לסוגיה זו גם לאחר ביצוע
שיוך הדירות בפועל.
ב .ועדת תכנון נדרשת לטפל בסעיפים  6-2בהצעה ולהגיש את המלצותיה בנושאים
האמורים תוך פרק זמן שלא יעלה על  11יום ממועד פרסום זה.
ג .בכפוף לחוות הדעת הכתובה שתתקבל מעורכי הדין ,תקיים המזכירות דיון נוסף בנושא
הקנסות בו היא תדרש להחליט האם להביא את ההצעה בנדון להכרעת הקלפי או לאו.
 .3הקמת הנהלות לבית בריאות ומפעלי מזון -הנהלת הקהילה אישרה את הגדרות התפקיד
של הנהלות לבית הבריאות ומפעלי מזון כמפורט לעיל .כמו כן נבחרו גיורא אתר כנציג
ציבור להנהלת בית הבריאות וגדי רינת לנציג ציבור למפעלי מזון .במסגרת הדיון הוצע
להוסיף נציג הנהלה נוסף להנהלת ענף המזון .סוכם כי הנושא יבדק.
הגדרת תפקיד להנהלה למפעלי מזון
הרכב:
יו"ר  -מנהל קהילה ,חברים :מנהלת הפעילות,סגן מנהלת ,נציגי ציבור  ,חשבת .סה"כ  2-חברים.
תחומי עיסוק:
 גיבוש ואישור תכנית עבודה ותקציב שנתי .
 אישור דוח רווח הפסד.
 אישור תוכנית השקעות.
 גיבוש אסטרטגיה עסקית ותוכניות לטווח הבינוני והארוך.
 גוף מייעץ למנהלת.
מועדי התכנסות  -ע"פ צורך ולא פחות מאחת לרבעון.
בחירה -ע"י הנהלת הקהילה.
כפיפות  -הנהלת קהילה.
הגדרת תפקיד להנהלה לבית הבריאות
הרכב:
יו"ר מנהל קהילה מנהלת בית הבריאות ,עובדת בכירה נוספת ,סגנית \אחות ראשית \עו"ס וכד' .
מנהלת רווחה ,נציג ציבור ,חשבת .סה"כ  1-חברים.
תחומי עיסוק:
 גיבוש ואישור תכנית עבודה ותקציב שנתי .
 אישור דוח רווח הפסד.
 אישור תוכנית השקעות
 גיבוש אסטרטגיה ותוכניות לטווח הבינוני והארוך.
 גוף מייעץ למנהלת.
 גוף בורר במחלוקות מול משפחות דיירים חברי קיבוץ.
מועדי התכנסות  -ע"פ צורך ולא פחות מאחת לרבעון.
בחירה -ע"י הנהלת הקהילה.
כפיפות  -הנהלת קהילה.
 .4אישור הגדרת תפקיד צוות דיור – במסגרת המלצות המבקרת נדרש צוות הדיור לבצע
הגדרת תפקיד לפעילותו .המלצת הצוות להגדרת התפקיד הוצגה בפני הנהלת הקהילה והיא
סמכה את ידיה עליה .להלן הגדרת התפקיד המאושרת:

צוות דיור הגדרת תפקיד
כללי  -צוות דיור ישמש כהנהלת ענף השכרת הדירות
הרכב הצוות  -מנהל הענף  ,מנהל קהילה ,שני נציגי ציבור ,נציג הבנים ,נציג ועדת קליטה ו/או
המזכיר .מנהל הקהילה יהיה רכז הצוות.
יעוד  -השאת רווחי הפעילות ושביעות רצון המשתמשים לאורך זמן ,זאת על בסיס חזון ומדיניות
המזכירות והנהלת הקהילה.
מטרות:
 .6בניית תכנית עבודה שנתית ,הכוללת תכנית תחזוקה יזומה והשקעות.
 .5בניית תכנית עבודה לטווח הבינוני והארוך ,בכפוף למדיניות הצמיחה הדמוגרפית של
הישוב ומגבלות התב"ע.
 .1אחריות על אכלוס הדירות ע"פ החזון וקריטריונים שנקבעו ע"י ההנהלות הממונות.
 .2ליווי שוטף של פעילות הענף תוך מתן סיוע וגיבוי למנהל הפעילות בהתמודדות עם
אתגרים ודילמות כולל בעיות פרטניות עם שוכרי דירות.
 .2מעקב ובקרה רבעונית על התוצאות העסקיות של הענף.
רשם :דרורי
____________________________________________________________________

שיחות עם חברים
לחברים שלום,
בשבועיים האחרונים קיימתי כמה עשרות מפגשים אישים עם חברים וחברות,
חברי הנהלות ובעלי תפקידים בקיבוץ .מטרת השיחות הייתה לקבל משוב אישי
לאחר תקופה של כמעט חצי קדנציה ,ובנוסף לשמוע מהחברים מהם הנושאים
בהם עלינו להשתפר ומה יש לשמר מעבר לשיחותי השוטפות בנושאים שונים עם
החברים ביומיום.
אני מבקש להודות לחברים על המפגשים – למדתי הרבה מהשיחות ושמחתי על
הפתיחות והאכפתיות של החברים מהקיבוץ והקהילה .בכוונתי להתייחס
לנושאים שעלו בעבודה היומיומית השוטפת ובתוכניות העבודה של הקיבוץ.
מטבע הדברים חלק מן הנושאים ניתנים לשיפור מיידי ולחלק מהדברים יש
להקדיש חשיבה והתייעצות והטיפול בהם דורש זמן ארוך יותר.
במידה וישנם חברים המעוניינים להיפגש אתי בכל נושא אני מזמין לתאם פגישה
ישירות מולי או דרך שלוית בכל עת.
בברכת שבת
שלום
שאולי 450-
0044044

בתי שכונת ההרחבה צומחים
לגובה

טור דעה
בדף המזכירות האחרון דווח על מצב התקדמות הטיפול ב"חובות חברים" .משהו יסודי
הכעיס אותי מאוד .בהחלטה שהתקבלה באוקטובר  ,2113נקבע שהתהליך יסתיים במרץ או
באפריל .מי שיחזיר על פי ההחלטה ,יגמור את התחשבנותו עם הקיבוץ .מי שיבחר לא
לעשות כן ,יחולו עליו הסנקציות המובנות בתוך ההחלטה ,ואילו אלו שלהם הקיבוץ צריך
להחזיר כספים יקבלו אותם גם כן בתאריך שנקבע .כלומר ב 1-למאי צריך היה לסגור את
ה"באסטה" ולסיים את התהליך.
במקום זה ,אני מזהה התקדמות על הקוליס של ניסיונות הטיפול באותה הבעיה מתחילת
שנות האלפיים .קיבלו החלטה ולא יישמו אותה עד שמתה מעצמה...
קיבלו עוד אחת ועוד אחת והתוצאה היתה זהה .לפחות הפעם ציפיתי שזה יהיה שונה.
כרגע אין תאריך יעד ומי שיאכל אותה יהיו דווקא אלו שהקיבוץ חייב להם החזר ,כי אלו
ששילמו (אם יש כאלה) נשארו אצלם האחוזים כפי שנקבע בהחלטה .הם כבר לא צריכים
להכיר את הקיבוץ .הם את שלהם קיבלו ...מניסיון העבר אני מעריך שיתכן והקיבוץ יתעלם
ממחויבות לאלו הזכאים לקבל החזרים .זה עדיין תלוי באוויר ותמיד יימצאו הסברים למה
לא לעשות זאת ,או לדחות את זה לתאריכי יעד לא מוגדרים .הזכאים יהיו הקבוצה שתצטרך
שוב לרוץ ולהתחנן כדי לקבל את זכויותיה בדיוק כמו כל האחרים ובכפוף להחלטות הקיבוץ
בעניין זה.
לכן אני חושש שגם זה יצטרך לצערי להגיע לבסוף לבית המשפט.
במקרה כזה ,אני יכול לחזות מניסיון העבר כיצד יתנהל הדיון :עורך הדין של הקיבוץ יטען,
שאותי לא צריך כלל לעניין מה נעשה עם חברים אחרים .לפי תקנון הקיבוץ אני מחויב רק

להישמע להוראות המזכירות .בית המשפט יקבל את הטיעון כמובן מאליו ,בדיוק כמו במשפט
הקודם.
הטענה השנייה והחזקה יותר תהיה :שאומנם אני מציג מסמך בו אני זכאי לקבל החזר כספים,
אבל בשום מקום לא כתוב שהקיבוץ יחזיר לי בפועל את הכספים הללו .טיעון פצצה .בית
המשפט יצא מגדרו לתחכום המשפטי ואף יצטט אותו בפסק הדין ,בדיוק כמו בזה הקודם.
כך הוא יכתוב" :התובע (אני) אמנם מחזיק במסמך חתום מול הקיבוץ על זכותו לקבל החזר,
אך לא כת וב שם שהקיבוץ מתחייב לשלם לו את הכספים בפועל" .לכן ,אין בית המשפט
יכול לקבל את התביעה והוא פוסק נגדי ומזכה את הקיבוץ .תעתיק מהמשפט הקודם.
מיד עם פירסומה של הידיעה ,יעטור הקיבוץ ארשת חג ,שימחה וצהלה .שוב יאמרו שאותו
מישהו מנסה לסדוק את האידיליה הצדקנית אותה בנינו בציפורננו במשך שנים ,ושוב הוא
כשל.
הוכח פעם נוספת שהקיבוץ פעל והתנהל ללא דופי והתביעה הייתה קנטרנית ולא במקומה.
לכן ,תיראו כמה אנחנו יפים! כמה אנחנו צודקים! ועכשיו גם יש לנו אישור לכך מבית
המשפט.
מכאן ,בהשכימכם קום לקראת שחר של יום חדש ותפצחו בשירת האינטרנציונל ,תיזכרו
בוודאי ששנים מחדירים לנו שיד מרדכי הוא מהטובים בתנועה הקיבוצית .החזה יתנפח
מגאווה והאגו יזקוף קומה .חלק ודאי יהרהרו שעדיין לא הכל סגור ואטום .יש כאן מישהו
(החתום מטה) שחושב שהתמונה בדיוק הפוכה .מילא הם ימלמלו – אותו נצטרך אולי לשלוח
למחנות המיועדים לחינוך מחדש.
ינואר 5132

ראיון עם המועמדים למזכירות

כמה מילים על עצמך
ילידת הקיבוץ ,דור שלישי למייסדים (הנכדה הראשונה של הקיבוץ) .כל חיי חייתי כאן ,למעט
כמה גיחות.
נשואה ללארי שהכרתי כשהיה מתנדב בקיבוץ בתקופה שהייתי אחראית על המתנדבים.
יש לנו שני ילדים :טיאנה ורועי ,בני  ,52החמודים נולדו באותו יום אבל אנחנו לא מתים על
המושג תאומים.
עובדת בחברה לריהוט מוסדי הממוקמת בפארק ספירים.
חברת מזכירות בעבר כולל בנוכחית.
למה את מעוניינת להצטרף למזכירות ,ואיזה נושאים היית רוצה לקדם?
רוצה להמשיך כי חשוב לי להיות מעורבת בעשייה ,להבדיל מאלו שעסוקים בלקטר.
בקדנציה הבאה הייתי רוצה לקדם את התחומים המייחדים אותנו כקיבוץ ושלא נהפך לסתם
עוד יישוב קהילתי ,כמו חינוך ,בריאות ותמיכה בחברי הקיבוץ הוותיקים שאנחנו ממשיכים
להיות מחויבים להם.
לייצג את ציבור החברים  -להביא לדיון נושאים שמטרידים את "המדרכות".

כמה מילים על עצמך
ילידת הקיבוץ ,חייתי ביד מרדכי כל חיי למעט כמה הפסקות.
אמא של תום ,חייל.
מורה לאנגלית בשקמה כבר  52שנה ומתכוונת לצאת משם לפנסיה…
הייתי מחנכת בשקמה הרבה שנים.
חברת מזכירות בעבר כולל בנוכחית.
למה את מעוניינת להצטרף למזכירות ואיזה נושאים היית רוצה לקדם?
חשוב לי להיות מעורבת ולהשפיע איפה שניתן.
אישית אני אוהבת את מידת ההפרטה בקיבוצנו שנעשתה תוך שמירה על הצביון הייחודי
והערבות ההדדית.
חשוב לי לקדם ולתמוך בנושא של החינוך הבלתי פורמלי על מנת שבני הנוער לא ישתעממו
וידרדרו למקומות שלא היינו רוצים.
כמו כן חשוב לי נושא התרבות ,חגים והמסורות הייחודיות ליד מרדכי שחשוב שיתאימו לכלל
האוכלוסייה – לא רק לילדים.
הייתי רוצה לזרז את תהליך השיוך ,למרות הכאבים אפשר לעבור את זה בכבוד הדדי.

כמה מילים על עצמך
אני עוד מעט בן  ,25נולדתי בקיבוץ ובן למייסדים.
הייתי חבר בכמה וכמה מזכירויות כולל הנוכחית.
למה אתה מעוניין להצטרף למזכירות ,ואיזה נושאים היית רוצה לקדם?
כפי שאני רואה את הדברים ,תפקיד חברי המזכירות הוא ביחד עם המזכיר להתוות את הדרך
ולנהל את הקהילה .חברי המזכירות צריכים לתווך בין ה״ממסד״ לחברי הקהילה ,לעזור לבעלי
התפקידים
להבין את הקהילה ולעזור לחברים להבין את הממסד ,לחזק את אמון החברים במוסדות
שהם בחרו.
אהבתי את הקיבוץ ״הישן״ אבל הוא הגיע לסוף דרכו פשוט כי כבר לא היה ניתן להמשיך
באותה הדרך .החברים בחרו את הקיבוץ שרצו והיו מוכנים להשקיע בו .אבל חשוב לי שלא
״נשפוך את התינוק עם המים״ וננהל בצורה חכמה ורגישה את תקופת המעבר (שעדיין
נמשכת) ,לשמר את הטוב שבקיבוץ הישן ולהעבירו לקיבוץ החדש.
"ספר החוקים " שלנו מלא החלטות יפות וטובות אבל אנחנו נכשלים שוב ושוב ביישומן ,בין
היתר כי איננו קוצבים זמן ואיננו מסמנים אחראי .וגם כי המשימות קשות.

כמה מילים על עצמך
יליד הקיבוץ ובן למייסדים.
הייתי חבר במזכירות בעבר ובמספר ועדות ,הייתי גזבר
ובתפקידים נוספים בעבר ,כיום עובד כרו״ח במפעל בגבים
ומשמש כיו״ר קרן המילואים וועדת פנסיה ביד מרדכי.
מגדיר את עצמי כאחד שלא מוותר.
למה אתה מעוניין להצטרף למזכירות ,ואיזה נושאים
היית רוצה לקדם?
נושא מרכזי שהייתי מעוניין לקדם הוא לפרוט לפרטי פרטים
את המשמעויות המעשיות של מתווה ומבנה הקיבוץ
המתחדש ולפעול לפיהם בהמשך.
כמו כן מעוניין לקדם נושאים רבים נוספים ביניהם הצערת הקהילה וקליטה איכותית.
שחר מידן  -כתב פרילנס לעניני פוליטיקה קיבוצית

