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השבוע

השבוע ,השער לכבוד ט"ו באב ,שצוין ברחבי הארץ.
ואולי בשנה הבאה נחגוג כאן באירוע משמח לכבודו...
אני בעד לפזר כמה שיותר אהבה ,כל השנה!

תוכן עניינים:
 -2-3הודעות חשובות לחברים
 -4-5הרהורים בעקבות הקורונה  +הודעות נוספות
 -6-8כרטיס הוצאות-הכנסות
 -9-13לקראת אסיפה – עדכון תקנון למגזר העסקי
והנהלה עסקית
 -14-15סיכום הנהלה חברתית
 -16-19דיווח מהנהלת מש"א  +רכבים כתגמול?
 -20-21סיכום ישיבת ועדת תכנון  +בטיחות  +ביטחון
 -22ממשכים להילחם על הדמוקרטיה
 -23דרושים
 -24מודעות
 -25מסכת וכפפות
קריאה מהנה!

השבוע נכנסנו לחודש השני של החופש הגדול .כרגע,
ההנחיות משתנות לטובת פתיחה ,אני מקווה שהכיוון הזה
יימשך .בינתיים ,אנחנו כאן ,בסוג של בועה יותר נעימה ,עם
בריכת השחייה וחוף הים .בהחלט חצי הכוס המלאה.
החלטתי שמידי פעם אפרסם שיר נחמד ,לסוף השבוע.
השבוע ,כיוון שמדובר בט"ו באב ,חג האהבה היהודי,
שיר מקסים בנושא אהבה:
יש בי אהבה  /ארכדי דוכין
בין האפל לנסתר
בעולמנו המר
אומרים שיש עוד תקווה
קוראים לזה אהבה
ומחכים לבואה

בין השפיות לשינה
בין הילדות לזקנה
אומרים שיש עוד תקווה
קוראים לזה אהבה
ומחכים לבואה

בין האתמול לעתיד
בין האוצר לתחתית
אומרים שיש עוד תקווה
קוראים לזה אהבה
ומחכים לבואה

מזל טוב!
בן לגלי ושי שוקרון,
נכד למשה ומרתה לוי
ברכות לכל המשפחה!

בין הבלבול לאסון
תדעו שיש פתרון
קוראים לזה אהבה

מזל טוב!
בן לגל בדנר ואייל זוהר,
נכד לראול בדנר
ברכות לכל המשפחה!

בין הזיוף לאמת
בין כל מה שחי למת
ישנה אהבה
יש בי אהבה
והיא תתעורר ותיגע
יש בי אהבה
והיא תנצח

בית מעגן מיכאל משתתף בצערו של אורי ברנדס ומשפחתו
על מות אמו פדורה ברנדס ז"ל

שבת שלום,
חנה יוזפוביץ'

יהי זכרה ברוך
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הנהלת שרותי קהילה
יום שני ה  10.8.2020בשעה 08:00
בחדר ישיבות -ישיבת zoom
סדר היום:
 – 08:00המשך דיון על הסעות לרכבת.
 – 09:15מדרג שחרור קיצוצי קורונה.
ניתן להצטרף לקישור הישיבה דרך הזום:
Meeting ID: 298 461 7515
Password: 189976
סנדרין דוידסקו
מנהלת שרותי קהילה

תיקון טעות בפרסום סיכום ישיבת הנהלת שירותי הקהילה מהעלון הקודם
סנדרין דוידסקו – מנהלת שרותי קהילה
לחברים שלום,
בדיווח מישיבת הנהלת שרותי קהילה מה  21.7שפורסמה בעלון האחרון נפלה טעות .הסכום של  ₪ 1030לחבר הינו שנתי ולא
חודשי.
"בהצעה הקודמת דובר על  7.5ק"ג לשבוע בעלות של  ₪ 2.2לק"ג .היום מדובר על  9ק"ג לשבוע בעלות של  ₪ 2.2לק"ג.
סכום של  ₪ 1030לאדם לחודש לשנה".
תודה.

כניסה לתפקיד – מנהלת פרט
אוריין גנדלמן
לחברים שלום,
אני רוצה להודות לכל החברים שנתנו את אמונם בי והצביעו בעדי בקלפי ,אעשה כמיטב יכולתי למלא את התפקיד ברגישות
ונאמנות.
פרטי ההתקשרות איתי:
נייד 0523750954
כתובת המייל לא משתנה ,אותה כתובת ששימשה את מיריprat@mmm.org.il :
במקרה של פניות כתובות אשמח לקבלן במייל ולא בהודעות לנייד.
בהזדמנות זו רוצה להודות למירי ארד והרבה חברים וממלאי תפקידים שקלטו אותי בחיוך ובאיחולי הצלחה.
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משולחן המש"ק
סנדרין דוידסקו
לחברים שלום,
קצת עדכונים על מה שקורה בענפי שירותי הקהילה.
אפליקציה לניהול תורים :אנחנו עדיין בעיצומו של אירוע שכנראה יהיה אתנו לזמן ממושך מאוד ואנו מנסים להתאים את
השירותים שלנו למציאות החדשה.
בזמן הגל הראשון יצאה לאור אפליקציה בשם "תורונה" לניהול תורים .אנחנו רוצים בימים אלה להכניס אותה גם אצלנו.
האפליקציה תאפשר לכם להזמין תור ולידע אתכם בעזרת הודעה לנייד מה מקומכם בתור כך תוכלו לתכנן הגעתכם בהתאם
לעומס ולא לעמוד בתור זמן ממושך בשמש או בגשם (בעוד כמה שבועות) .האפליקציה תיכנס לחנויות (כלבו ,מרכולית)
ולחד"א.
נשמח לשיתוף הפעולה שלכם.
תרבות  :חג המשק וחגי תשרי מתקרבים אלינו בצעדים גדולים .אנחנו מחפשים מתנדבים שמוכנים לקחת על עצמם את ארגון
האירוע והחגים .בא לך לתרום ,לעשות משהו ,להרים את המורל של החברים? את/ה מוזמנ/ת להיות בקשר איתי.
אנחנו עדיין מחפשים מרכז לתרבות לפעילות השוטפת .אם את/ה בעניין ,נא לפנות למש"א או אליי.
שבת שלום

מענק לכל אזרח  -הסבר
לחברים שלום,
"מענק לכל אזרח" שהוכרז ע"י הממשלה יוצא לדרך באמצעות הביטוח הלאומי.
אנו מזכירים שמענק זה ,ככל הקצבאות ,הינו חלק ממקורותיו השוטפים של הקיבוץ ואינו שייך לחברים.
בימים אלה חלקכם מקבלים/תקבלו פניה מביטוח לאומי ,בה אתם מתבקשים לעדכן את פרטי חשבון הבנק שלכם.
הפניה מיועדת אך ורק למי שאין לביטוח לאומי חשבון בנק שמוגדר אצלו (מי שלא מקבל קצבת ילדים ,זיקנה או נכות).
אנו בודקים את האפשרות לעדכן את פרטי חשבון הבנק של הקיבוץ באופן מרוכז ומבקשים בשלב זה לא לעדכן פרטים באתר.
לשאלות ,ניתן לפנות למיכל ברקאי או לאורגד רז
תודה על שיתוף הפעולה,
הגזברות והנהלת חשבונות

***הודעה חשובה מדגאון***
אנחנו חוזרים ומבקשים מציבור החברים :אין להתקשר בסופי שבוע לעובדי/מנהלי דגאון ולבקש קרח .
אין באפשרותנו לחלק ולהוציא קרח לחברים ,קרח זה מיועד למשלוחי הדגים שלנו בלבד !
אנא אל תעמידו אותנו במצבים לא נעימים .
לאחרונה המון חברים פונים אלינו בסופי שבוע ובשעות לא שעות ,למרות תזכורות חוזרות ונשנות מצידנו.
ישנה מכונת קרח לשם כך בחדר האוכל ובתחנות הדלק הקרובות .
תודה בשם דגאון.
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הרהורים בעקבות הקורונה
מיכה באלף
לחברים שלום רב,
כבר מספר שבועות אני רוצה לנסות לכתוב קצת על ההשלכות של ההתמודדות שלנו עם הקורונה .אתחיל מנקודה לא מקורית,
שכביכול סמנטית ,אבל בעיניי היא הרבה יותר מזה .לפני מספר חודשים דברנו על תחילת הקורונה וסיומה .כבר עכשיו אנחנו
מדברים על גל שני ולאט לאט אנחנו מבינים שאין סיום באופק במובן של היעלמות משטחינו וחברתנו אלא כמו בים ,יש גלים
ויש אדוות ,אבל מובטחת נוכחות תמידית המשתלבת בנוף .בינינו ,גם אם יימצא חיסון למגיפה זו ,אין ערבות שלא יהיו עוד.
במלים אחרות ,ושוב אני מדגיש שזו לא מחשבה מקורית שלי ,אנחנו נמצאים או נכנסים לעידן אחר – לא מצב חולף אלא עידן
או תקופה שילוו אותנו לזמן ארוך מאוד .מאוד קשה ,עד בלתי אפשרי ,לדעת היכן התובנה הזו תבוא לידי ביטוי .אי לכך ,כדאי
להתחיל לחשוב על חלק מהביטויים שניתן כבר לזהות בפועל ולהתחיל להיערך אחרת לעתיד .לא תהיה חזל"ש אלא יהיו
שגרות חדשות.
אני בוחר להתייחס למספר היבטים שקשורים לחיינו כאן ,בבועה המקומית שלנו .אני מבקש להתמקד בשני מישורים .הבחירה
שלי די סובייקטיבית ,א ני בטוח שיש עוד הרבה מה לומר ותקוותי שאולי גם נתחיל לחשוב ולשוחח על השפעת התמודדות עם
קורונה על חיינו השיתופיים.


כיצד מקיימים קיבוץ שיתופי מאחורי מסכות עם שמירת מרחק חברתי?
החיים השיתופיים שלנו קשורים מאוד ,במובן החברתי ,למספר מצבים  :העצמה של היחד ,השיחה האינטימית והחשיפה
לכלל חברינו בחיים השוטפים .כל הנקודות האלה ,בעיניי ,משתנות בעידן קורונה.

-

כמעט כל האירועים החברתיים/תרבותיים בקיבוץ הם פונקציה של התכנסות המונית של רבים מאוד מאתנו  .כבר ראינו
בחג המחזור שאפשר לקיים אותם בקפסולות ובצמצום אבל יש הבדל בין לקיים אירוע חד פעמי ולקיים כך כל שנה ,תוך
שינוי מסורת .מה יהיה בחגי תשרי? כבר ביטלו "מפגשי בתים" פתוחים והרשות נתונה לגבי מפגשים אחרים.

-

בשגרת חיינו אנחנו נמצאים זה ליד זה הרבה .בחודשים אחרונים אנחנו הרבה פחות ביחד ובוודאי בפחות מגע .שמתי לב
שבחמשת החודשים האחרונים אכלתי פעמיים בחדר האוכל .אני ממשיך לראות את בני המשפחה ,חבריי הטובים ועמיתי
לעבודה ,אבל שורה ארוכה של מכרים/ידידים מרוחקים יותר וסתם חברי קיבוץ מהנוף המשותף ,ראיתי הרבה הרבה
פחות .אני לא יודע מהי המשמעות ,אבל אני יודע שזה שונה ומוחשי.
אגב ,אמנם אני כותב ברוח של קצת געגועים ועצב אבל אולי זה ממש לא נכון? אולי המרחק החברתי המוכתב יפחית את
היחד שיכול גם להחניק? אולי בגידול הרכיב האנונימי יש גם טוב?

-

תחום שיתופי נוסף הוא השיח בינינו .לאחרונה חוויתי כמה שיחות בהן האדם שיושב מולי לא מוריד מסיכה .חשתי
שהכלים שלי להבין ,בהיעדר יכולת לפענח את תווי הפנים והמבטים ,נפגעה ממש.
עוד יותר אני חושב על מפגשים בהם מקבלים החלטות ומשוחחים על עמדות .בעולם התרבותי שלי לפני הקורונה ,מטרת
המסיכה הייתה להסתיר זהות .לא משנה אם מדובר על נשף או שוד – הבחירה להסתיר את פניי ,מיועדת ליצור טשטוש
וריחוק זהותי מפני הסביבה .כיצד מצב זה ישפיע עלינו כאשר מתכנסים במסגרות שונות ,לקבל החלטות משמעותיות
אישיות וכלליות ,לעתים חוצות גורלות ,וכולנו מכוסי פנים? וגם אם אין מסיכות ,אבל לאור שינויים במפגשים חברתיים,
פחות ראינו זה את זה זמן מה? כבר בקיבוץ של מעל  900חברים ,קיימת תחושת ניכור ,מה תהיה המשמעות בעידן החדש?
האם יהיו השלכות של שינוי הרגלים ואורחות חיים?



בעידן החדש ,מה ההשלכות על חיי נערים כאשר יש חופש גדול שלא נגמר?
הנערים שלנו חיים ,במידה לא קטנה ,במסגרת של חופש הגדול החל ממרץ .נכון שהתקיימו שיעורים בחלק מהזמן אבל,
בעמדה לא שיפוטית ,כאשר כל תלמידי הכיתה לומדים בפיג'מות מבתיהם ,קשה שלא לחוש שהשתנה משהו.
אותו חופש מתוכנן להמשיך ככל הנראה בשנת הלימודים הבאה? בפועל ,במשך ימים שלמים הנערים שלנו אינם במסגרת
שמעסיקה אותם ,מעייפת או ממלאה את זמנם .המחשבה שתקופה זו לא תחדור עמוק להרגלי חיים של נעורים הינה
תמימה מאוד בעיניי.
4

6.8.2020
מועדוני נערים פתוחים היום עד  23:00אבל למצב בו אין סיבה לקום למחרת בשעה מוקדמת/מוגדרת וכל היום פנוי לפניך,
יש השפעה לאורך זמן .אולי תגידו שיש בקיץ עבודה בענפים ,אבל זה לא להרבה שעות וגם לא להרבה ימים .בשנים
האחרונות חל תהליך של הפחתת עומסי עבודה כדי לתת הפוגה מעומסי לימודים ,אבל השנה ,כשלא היו בדיוק אותם
עומסי לימודים ,אולי נכון לחשוב אחרת?
בכל אופן ,המצב בו יום הפוך התהפך על עצמו ,הינו די שגרה.
האם אנחנו ,כקהילה וכהורים ,נערכים למשמעויות של השינויים האלה? הבחינה שלנו מתמקדת בכמה ימים הם הולכים
לביה"ס ,אבל יש גם לבחון כמה ימים הם בבית ומה הם עושים?
התחום האחרון שרציתי להתייחס אליו הוא התחום של בנייה ציבורית ,אבל הכתבה מתארכת ואני לא רוצה שרק מיטיבי
לכת ישרדו עד הסיום .בעיני חשוב לחשוב גם על התחום הזה ,לאור ההשלכות הכלכליות והחברתיות של העידן החדש.
כדאי לנו לחשוב על ההקשרים וההשלכות.
לסיכום ,אני שואל מהי המשמעות של תקופה ארוכה שבה מרחפים מעלינו סימני שאלה של אי וודאות ואי בהירות .באופן
טבעי ,הרבה מהדיונים שלנו מתמקדים בהסדרת המציאות לפי תורים/מסכות/מדי חום ועוד צמתים מוחשיים .אבל גם
לשינוי הסדרים וגעגועי שגרה מוכרת יש גם מחירים שפחות נראים לעין אך נראים לנפש.
חשוב לנו לחפש ולקדם ערוצי שיח .אף אחד מאיתנו לא אמור להיות לבד ,אבל השתנה ביטוי היחד וזה לא דבר של מה
בכך.

חילופים בניהול הביטוח
לחברים שלום,
החל מיום ראשון ה  9/8ניתן לפנות לאודי בנטל מחליפה של עפרי שמיר במשרד הביטוח.
עפרי ממשיכה להיות אחראית על תחום הפנסיה וקצבאות הנכות וללוות את אודי בתקופה הקרובה.
אודי מתחיל חפיפה גם בגזברות ועל כן נעדכן בשעות קבלה לפניות בנושאי ביטוח בהקדם .לעת עתה זמין במייל ובטלפון.
מיילinsurance@mmm.org.il -
טלפון משרד – 4414
קבלת קהל בשבוע הבא בנושאי ביטוח :יום שני  10.8.20 -בין השעות  10:00ל12:00 -
(לגבי מועדים נוספים יפורסם בהמשך).
בברכה,
עפרי ואודי

מהכריכייה
בכניסה לכריכייה הוצבה תיבה עבור ספרים לתיקון ,מוזמנים בחום להשאיר שם ספרים (עם שם כמובן) לתיקון ,מחוץ לשעות
הפתיחה.
תודה,

רותי ענבר
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כרטיס הוצאות – הכנסות – מוגש מטעם מש"א
עוזיא לינדר
קצת על מה שהולך לקרות בשבועות הקרובים
שלב ( 1בשבועיים הראשונים של אוגוסט) :כל משק בית יקבל בתא הדואר את כרטיס ההוצאות של משק הבית.
שלב ( 2אוגוסט/ספטמבר) :כל חבר וחברה יפגשו עם נציג "אבני דרך" לשיקוף מדרגת השכר שניתנה לתפקידם.
שלב ( 3אחרי החגים) :כל משק בית יקבל בדוא"ל את כרטיס ההכנסות של משק הבית ,לצד כרטיס ההוצאות .כרטיס ההכנסות
כולל ,מעבר למדרגת השכר ,גם הכנסות נוספות כגון קצבאות ביטוח לאומי והפרשות סוציאליות.
שאלות נפוצות ותשובות
ש" :מה מטרת התהליך?"
ת  :אוכלוסיית מעגן מיכאל הולכת וגדלה ,הוצאות הקיום הולכות וגדלות ,ולצדן ההכנסות מהעבודה לקיבוץ אינן גדלות באופן
פרופורציונלי .אנו חיים ברמת חיים גבוהה ,אך מסתמכים יותר ויותר על הרווחים מהעסקים שלנו.
המטרה העיקרית של כרטיס ההוצאות-הכנסות הינה לשקף לכל משק בית את תמונת המצב של הוצאות הקיבוץ בגינו מתוך כלל
ההוצאה הציבורית ,כמו גם את תמונת המצב של הכנסות הקיבוץ בגינו ובראשן השווי האלטרנטיבי של עבודת החבר/ה.
בתחום ההכנסות ,אנו מניחים שיהיו חברים שירצו "לעשות מעשה" בעקבות קבלת הנתונים ולעבור לעבודות "מפרנסות" יותר
– בארגון בו הם עובדים ,בקיבוץ ,או בעבו דות חוץ .שינוי והתפתחות מקצועית/תעסוקתית עשויים להגדיל בעתיד את גובה
ההכנסות מעבודה לקיבוץ ולהקטין התלות ברווחים .בתחום ההוצאות ,יתכן ובעקבות השיקוף יבחרו חברים לקדם החלטות
הנוגעות לתחומי הוצאות הקיום שלנו ואשר יביאו להתייעלות או צמצום ההוצאה הציבורית בדרכים נוספות.
ש :איך תומחרו המשרות?
ת :חברת "אבני דרך" פגשה את כלל העובדים בקיבוץ ותאגידיו על מנת לקבל מכל עובד את הגדרת התפקיד שלו וכן את כלל
המנהלים על מנת לתקף את הגדרות התפקיד .לאחר מיפוי זה ביצעה החברה תמחור של כלל המשרות לפי שווי השוק למשרה
זו ,תוך לקיחה בחשבון של כלל הפרמטרים הרלוונטיים :וותק מקצועי ,וותק בתפקיד ,השכלה רלוונטית ,סקרי שכר רלוונטיים
ועוד .במשרות עם שכר שעתי ,הברוטו חושב לפי התקן החודשי של החבר/ה.
ש" :אם רצינו כרטיס אישי – למה בסוף הכרטיס מוצג למשק בית ,וכן בממוצעים ומדרגים?"
ת :בנוגע לכרטיס ההוצאות  -עם היציאה לדרך ,הוקם צוות כרטיס הוצאות אשר אסף את כלל הנתונים הנמצאים במאות שורות
בתקציב המשק ,ובחן את האופן המיטבי להצגתם .ניכר היה כי מרבית הוצאות החברים מיוחסות למשק הבית ,וכן כי הוצאות
רבות הי נן ציבוריות ואין אפשרות לייחס אותן באופן ספציפי למשק בית מסוים (כגון חינוך ,נוי ,ענף הבגד וכו') .בשל כך הוחלט
שהכרטיס יהיה כרטיס משק בית ,וכן כי ההוצאות הציבוריות יוצגו כממוצע לפי קבוצות הגיל המשמשות אותנו באופן שוטף
בתמחיר (גיל הרך ,א-ו ,ז-יב ,חיילים וכו').
גם בכרטיס ההכנסות הוחלט כי נכון יותר לשקף ההכנסות למשק הבית ,כדי שניתן יהיה להעמיד מולו את כרטיס ההוצאות.
כמו כן ,חלק מההכנסות ,כגון קצבת ילדים ,משותפות למשק הבית .בשל ההחלטה להציג את ההוצאות בחלקן בממוצעים ,וכן
בשל הקושי לתמחר משרות באופן מדויק  -גם מפני שבתהליך לא מתבצע משא ומתן על שכר העובד (כפי שמתקיים במציאות) -
ראתה מנהלת הכרטיס האישי לנכון להציג את תמחורי המשרות במדרגות שכר ,והחלטה זו אושרה בהנהלה הכללית.
ש :אם מרבית ההוצאות מוצגות בממוצעים ,מה אני כאדם פרטי יכול ללמוד או לעשות בעקבות זה?
ת :כפרטים בקיבוץ השיתופי יש לנו אפשרות להעלות לדיון ציבורי נושאים אשר לדעתנו יש לשנות וכן להצביע באסיפת הקיבוץ
כשמתקבלות החלטות בנושאים אלו ולקדם הקטנה של הוצאות ציבוריות .בנוסף ,הכרטיס כן מבטא תחומים הרלוונטיים
למשק הבית הספציפי ,כדוגמת הבית בו מתגוררים או מספר הילדים.
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ש:מה למעשה מבטאות ההוצאות? האם עלי להוסיף את ההוצאות הפרטיות שלי לכרטיס ההוצאות של הקיבוץ כדי לדעת את
רמת ההוצאות שלי?
ת :לא! הכרטיס משקף את הוצאות הקיבוץ החודשיות בגין משק הבית .כל משק בית בוחר לנהל את הוצאותיו הפרטיות לפי
ראות עיניו ואין זה משפיע על הוצאות הקיבוץ בגינו.
ש :השיחה של רבים מהחברים עם "אבני דרך" נעשתה לפני זמן רב ,רבים החליפו מקומות עבודה או תפקיד בתוך הענף,
אחרים למדו והתמקצעו ,וכדומה .איך זה בא לידי ביטוי ואיך מתייחסים לזה עכשיו?
ת :בכל מקרה בו היה שינוי משמעותי בתפקיד החבר/ה מאז משרתו/ה תומחרה ,בין אם זה באותו ארגון ובין אם זה בעבודה
חדשה ,הזמנו את החבר/ה לפגישת הגדרת תפקיד נוספת .אם לא זומנת לפגישה ויש בכך צורך ניתן לפנות אלינו במייל –
. business.office@mmm.org.il
חשוב לציין כי במקרים בהם התפקיד נשאר אותו תפקיד אך נצבר וותק ,השינוי מתבצע ע"י "אבני דרך" ללא צורך בפגישה.
ש :מה אופן עדכון מדרגות השכר וכל כמה זמן יקבלו החברים את הכרטיס?
ת :הכרטיסים יחולקו פעמיים בשנה ובהתאם לכך ,לקראת כל חלוקה ,תוודא מחלקת מש"א כי הפרטים מעודכנים ובמידת
הצורך חברת "אבני דרך" תקיים פגישות עם עובדים ומנהלים ותעדכן את התמחורים.
ש :מה מבטאת שורת ניכוי המס בכרטיס ההכנסות?
ת :השורה מבטאת את ניכוי המס בגין אמצע מדרגת השכר ,באופן שיאפשר לחבר/ה לדעת מה היו הוצאות המיסוי בגין רמת
השכר שלו ,לו היה מקבל שכר זה בתלוש והיה נדרש לשלם עליו מס (אין התייחסות לנקודות זיכוי אישיות).
ש :מה יאמר במפגש השיקוף עם נציג "אבני דרך"?
ת :בפגישה יציג נציג אבני דרך לחבר את מדרגת השכר שנקבעה עבור משרתו ,כולל ציון נקודת אמצע טווח המדרגה לפיה מחושב
כרטיס ההכנסות .ה נציג יסביר את האופן בו תומחרה המשרה ,את השכר המקביל בשוק ואת כלל הפרמטרים שנלקחו בחשבון
במהלך התמחור .נציגי אבני דרך מבינים את רגישות וחשיבות הפגישות ויספקו לחברים מענה לשאלות ותחושות שיעלו וכן יפנו
אותם לצוות מש"א קיבוץ אשר יהיה פנוי להיפגש ולענות על שאלות בימי השיקופים.
ש" :מדובר במהלך מקדים לשכר דיפרנציאלי אשר מחליש את השותפות"
ת  :חשוב להדגיש כי מטרת המהלך הינו שיקוף המציאות .מה אנחנו כחברי קיבוץ נבחר לעשות עם המידע? תלוי בנו .יתכן שיהיו
כאלה שיחשבו שנכון לייצר תהליך ציבורי שיוביל לשינוי בתחום ההוצאות (צמצום ההוצאה הציבורית) ,ויתכן שיהיו כאלה
שיחשבו שנכון להם לשנות את המשרה בה הם מחזיקים.
יכול להיות כי דווקא השארת המצב הקיים ,בו ההכנסות מהעבודה אינן תואמות את הגידול באוכלוסייה ,יביא למצב בו לא נוכל
להישאר ברמת החיים בה אנו חיים ,וצמצום ברמת החיים יביא לרצון לשינוי .בנוסף ,היום יש לא מעט חברים ,שמרגישים שהם
עושים ותורמים יותר מחברים אחרים .זה מביא לרצון של חלקם לבצע שינוי ולצמצם את השותפות ההיסטורית .דווקא מהלך
שיגרום לחברים לקחת על עצמם יותר בהיבט ההתפרנסותי ,יכול להקטין מתחים ולמתן את הקולות שקוראים לשינוי.
ש" :אנחנו קיבוץ שיתופי ושוויון ערך העבודה הוא עקרון מרכזי בו .איך אפשר לתת ערך שונה לעבודות שונות?"
ת  :לא מדובר במתן ערך לעבודה או לעובד ,אלא בשיקוף של מה שנהוג לשלם בשוק על עבודה שכזו .או במילים אחרות :כמה
היינו נדרשים לשלם לשכיר שיחליף חבר בעבודתו ,וזאת על מנת להעלות את המודעות הן לרמת ההוצאות והן לרמת ההתפרנסות
במונחים ריאליים.
ש" :אני לא מרוצה ממדרגת השכר שלי ורוצה לשפרה ,מה אני יכולה לעשות? "
ת  :מחלקת מש"א תפעל כדי לתת מענה למקרים האלו .אנו רואים במהלך הזדמנות לעודד צמיחה תעסוקתית ואישית ,והקצנו
תקציב מיוחד לתהליכי ייעוץ קריירה ופיתוח אישי .במידה וחברים ירצו לשפר את מדרגת השכר שלהם בתוך הארגון בו הם
עובדים – צוות מש"א בשיתוף מנהלת מש"א של הארגון יבדקו בראש ובראשונה את האפשרויות הקיימות בארגון.
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ש :מי מקבל את כרטיסי ההכנסות וההוצאות?
ת :מקבלת את הכרטיסים כלל האוכלוסייה הקבועה בקיבוץ ובכלל זה מי שנמצא בסטטוס טרום-קליטה ,נקלטים וחברים,
כולל פנסיונרים צעירים.
בהתאם להחלטות קודמות  -שנת-בית ,סטודנטים ,בנים במסלול צעירים (כולל סטודנטים) וגיל הזהב ( )+75לא משוקפים.
ש" :נפלה טעות בכרטיס הוצאות-הכנסות שלי ,מה אפשר לעשות?"
ת :מטבע הדברים ,כבכל תהליך ארוך המורכב מנתונים ומשתנים רבים יתכן ונפלו טעויות בדרך .במידה וזיהיתם טעות אנא פנו
לצוות מש"א בכתובת  business.office@mmm.org.il -אשר תפנה את השאלה לגורם הרלוונטי .אנו מתחייבים להשיב לכל
פניה בהקדם ולעדכן על ההתקדמות בטיפול.
ש" :אני לא חושבת שנציג "אבני דרך" הבין את התפקיד שלי ,ולא חושבת שמדרגת השכר שלי משקפת את העבודה שאני
עושה .מה אני יכולה לעשות?"
ת :ראשית אנו ממליצים לשתף בתחושות ובסימני השאלה שלך את מנהלת מש"א של הארגון שלך ,אשר תוכל לספק מידע
נוסף ולסייע ,וכן במידת הצורך לחשוב על כיווני התפתחות ואופק מקצועי .אם גם אחרי שיחה זו אינך מרוצה מתהליך
התמחור ביכולתך להגיש ערעור .את הערעור מגישים למנהלת מש"א או צוות מש"א קיבוץ אשר יעבירו לנציג "אבני דרך".
נציגי "אבני דרך" יבחנו את הערעור ,יקיימו בדיקות נדרשות (לדוגמא – שכר שוק ,בדיקה חוזרת עם מנהל/ת העובד/ת וכו')
ויעדכנו את מדרגת השכר במידה ונדרש .אז תתקיים פגישה נוספת בין החבר/ה לנציג "אבני דרך" ,בה ימסרו התוצאות .אפשר
לקבל טופס ערעור במזכירות  2או במייל . business.office@mmm.org.il -
ש" :אני תורם לקהילה בדרכים אחרות ,איך זה מתבטא?"
ת :כרטיס הכנסות -הוצאות ,כשמו כן הוא ,מבטא את ההוצאות וההכנסות של הקיבוץ בגין משק הבית .כדרכה של התנדבות
היא אינה מתוגמלת בשכר ולכן אינה משוקפת בכרטיס ,אולם כמובן שלפעילות זו ישנו ערך משמעותי ביותר בחיינו הקהילתיים.
בהמשך לכך נ ציין כי תהליך התמחור משקף תמונת מצב בזמן נתון ולכן גם לא משקף תרומה ייחודית שאינה קשורה בתפקיד
הנוכחי כגון תפקיד עבר משמעותי וכו'.
ש" :אני עובדת בפלסאון וברור לכולם שלעבודה בפלסאון יש ערך מעבר לעבודה עצמה .למה זה לא בא לידי ביטוי במדרגות
השכר? לחילופין – האם רוצים שעובדים בעבודות כגון החינוך יעברו למקום עבודה אחר?"
ת :כשיצאנו לדרך עלתה סוגיית מתן "פקטור" עבור מקומות עבודה בהם יש ערך מוסף לקהילה ,ועליהם יוחלט מראש .בין היתר
הוזכרו פלסאון והחינוך .בשל מורכבות תהליך התמחור וכן מתוך רצון לשקף תמונת מצב קרובה ככל הניתן לשוק ,הוחלט בשלב
הראשון לא להוסיף פקטור מסוג זה ,ולבחון את הנושא שוב לאחר שנה .מאוד חשוב לציין כי אין זה מוריד מהחשיבות של
העבודה במקומות מסוג זה עבור הקיבוץ .בנוסף חשוב לציין כי בכל מקום עבודה יש אפשרות להתקדם מבחינת תחומי האחריות
וכך גם להתקדם במדרגות השכר.
איננו רוצים או מצפים שעובד בחינוך שרואה משמעות ומוצא ענין בעבודתו יעבור לעבודה אחרת רק בגלל שמדרגת השכר בה
גבוהה יותר .אנחנו כן מצפים שהשיקוף יעזור לחברים להבין טוב יותר גם את ההיבט ההתפרנסותי ,וכך לקבל את ההחלטות
הנכונות להם בכל הקשור להתפתחות המקצועית והכוונת הקריירה התעסוקתית שלהם.
ש :כחבר קיבוץ ,אני שותף ברווחים .אנו מרוויחים הרבה כל שנה .מדוע לא מוצגים רווחים אלו בכרטיס ההכנסות?
ת :סוגיה זו נידונה רבות לאורך התהליך .ברור שכולנו שותפים ברווחים .אך יש לזכור את הסיבה שבגינה יצאנו לדרך עם
הת הליך :הפער שזוהה בין הכנסות מעבודה לעלויות הקיום שלנו .חשוב לזכור כי תקציב המשק נבנה על בסיס הרווחים שלנו,
ולכן מובן מאליו הוא שבהוספת שורת הרווח העלויות מכוסות  -אך הסיבה בשלה יצאנו לדרך היא בדיוק על מנת לצמצם את
התלות שלנו ברווחים ,והחלטה כזו הייתה מטשטשת את הפער הזה וחוטאת למטרה לשמה יצאנו.
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לקראת אסיפה  -עדכון תקנון למגזר העסקי והנהלה עסקית
תמי אנגל
לחברים שלום,
מזה כשלוש שנים ,מתקיים דיון בהנהלה העסקית בנוגע לשינוי ועדכון התקנון למגזר העסקי ולהנהלה העסקית.
הרציונל בעדכון התקנון היה להתאימו לצורת ההתנהלות המתאימה למעגן מיכאל כיום ,בהיותנו קיבוץ מאוד
גדול עם קרוב לאלף חברים ,כמו גם מערך עסקים ותאגידים רחב הדורש התנהלות שונה לאור שינוי המבנה
הארגוני ב  ,2015אשר שינה מהותית את צורת ניהול המאקרו של המגזר העסקי ועוד.
התקנון עבר מספר סדרות של דיונים ,שהחלו עוד בימי עמי שלזינגר כמנהל עסקי ועמוס רם כמנהל כספים
והמשיך ועודכן שוב על ידי ההנהלה העסקית בהרכבה הנוכחי.
על מנת להקל על הקריאה ,אדגיש בתוך התקנון את עיקר השינויים המבוקשים לעומת התקנון הקודם.
עיקר השינויים שאף נדונו בהרחבה בהנהלה העסקית:
 .1פורום מורחב לבחירת מנכ"ל (לא כולל בחירת מנכ"ל פלסאון) :
מטרת השינוי הינו להעביר את בחירת המנכ"לים ,אשר הינם מנהלים מקצועיים של תאגידים עסקיים,
מבחירה באסיפה לבחירה על ידי גוף רחב (חברי הנהלה עסקית ,ועד ההנהלה של הקיבוץ (הנהלה כללית)
ונציגי צי בור מהדירקטוריונים ) אשר יוכל לשקף את רצון החברים מאידך ,ולבחון לעומק ולקיים דיון
מעמיק עם ובלי המועמדים ,שיאפשר לימוד ובחירה מקצועית של המועמד המתאים ביותר לתפקיד
מנכ"ל עסקי.
 .2משך כהונת מנכ"לים:
התלבטנו רבות האם נכון לקצוב כהונת מנכ"לים במקסימום שנות תפקיד מתוך ראיית חשיבות עקרון
הרוטציה או לאפשר בכל זאת ,במקרי קיצון ,המשך כהונה תוך בחירה שתהיה מאוד מאוד קשה ליישום.
החלטנו שנכון להשאיר אופציה שכזו למקרי קיצון בלבד.
 .3השתתפות של נבחרי ציבור ומנכ"לים שכירים בהצבעות ההנהלה העיסקית:
מתוך הבנה כי לאור הקושי ההולך וגדל לאיוש נבחרי ציבור בחברי קיבוץ ,וכמו כן ,בהיות בקיבוץ כבר
כעת  2מנכ"לים שכירים ,ומתוך הבנה כי אנשים אלו רואים בטובתנו העסקית ,הוחלט לתת זכות הצבעה
ולא השתתפות כמשקיף בלבד בהנהלה העסקית לבעלי תפקיד שכירים עם מגבלה של מקסימום 25%
חברים שכירים מכלל חברי ההנהלה העיסקית ,על מנת לשמור על הצביון והרוב של חברי הקיבוץ .יש
לציין כי נוהג זה כבר קיים שנים בהנהלות התאגידים ( גם בצורון וגם בדגאון כיהנו דירקטורים
חיצוניים).
מצ"ב התקנון המוצע:

תקנון מגזר עסקי והנהלה עסקית
מעגן מיכאל אגש"ח  -יולי 2020
מטרות:
א .קיום גוף שיתווה את מדיניות ניהול המגזר העסקי של קיבוץ מעגן מיכאל ושל כל אחד מתאגידיו ונציגיהם ,ויקבע יעדים
ומטרות אסטרטגיות כלכליות ועסקיות כוללות להבטחת חוסנו וצמיחתו של מעגן מיכאל ,ויצירת מקורות פרנסה
ותעסוקה ע"י פעולות שיש בהן משום שימור וצמיחה של עסקים קיימים ופיתוח עסקי והכל בכפוף להוראות הדין.
ב .הגדרת הרכבי הפורומים המנהלים של הפעילויות העסקיות של קיבוץ מעגן מיכאל והגדרת הרכב ועד ההנהלה ו/או
הדירקטוריון ו/או השותפים של כל אחד מתאגידי מעגן מיכאל ,בהם יש לקיבוץ לפחות  50%אחזקות ולמעט החברה
הציבורית של פלסאון בע"מ (ראו תקנון בחירת יו"ר ומנכ"ל בפלסאון בע"מ ובפלסאון תעשיות).
ג .קביעת אופן בחירת ומשך קדנציות של ממלאי תפקיד בתחום העסקי במעגן מיכאל ונציגיו בכלל התאגידים שבשליטתו.
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 .1הגדרות
"האגודה" או "הקיבוץ" – קיבוץ מעגן מיכאל אגודה שיתופית חקלאית.
"תאגידים" או "תאגידי האגודה" – אגודה שיתופית ,חברה בע"מ ושותפות ,אשר נשלטים במישרין או בעקיפין על ידי
האגודה ולמעט חברת פלסאון בע"מ ופלסאון תעשיות ע"מ ו/או כל תאגיד אחר אשר הציע את ניירות הערך שלו לציבור
מכוח חוק ניירות ערך ,תשכ"ח.1968-
"הנהלה עסקית" – גוף ניהול ,בקרה ודיון לכל האחזקות של קיבוץ מעגן מיכאל אגש"ח ותאגידיו ,לרבות מגזר העסקים
ופעילויותיו במעגן מיכאל.
"פורום רחב לבחירת מנכ"לים" או "פורום בוחר" – פורום הכולל את ההנהלה העסקית של האגודה (הקיבוץ) ,ועד
ההנהלה של האגודה (קיבוץ) ו 3-נציגי ציבור מטעם ההנהלה הציבורית של תאגידי האגודה לקבלת המלצה בעניין מנכ"ל
לתאגיד.
"הנהלה ציבורית" או "ועד הנהלה" או "דירקטוריון" – הפורומים המנהלים של פעילויות עסקיות של האגודה ושל תאגידי
הקיבוץ :בתאגיד מסוג אגודה שיתופית חקלאית זהו ועד ההנהלה ,בתאגיד מסוג חברה בע"מ מדובר בדירקטוריון ,בתאגיד
מסוג שותפות הגוף הרלוונטי הוא הגוף המנהל ו/או אסיפת השותפים ,והכל בהתאם להגדרות מסמכי ההתאגדות של אותו
תאגיד והחוק.
"ממלאי תפקיד" – מנכ"ל תאגיד ,מזכ"ל הקיבוץ ,מנהל מש"א של הקיבוץ ,מנהל הכספים של הקיבוץ המכהן
והיוצא ,מנהל עסקים של הקיבוץ המכהן והיוצא ויו"ר תאגיד.
"נציג ציבור" או "דירקטור"  -חבר בוועד הנהלה או בדירקטוריון בתאגידי האגודה.
"מנהל עסקים"  -מי שמונה כמנהל עסקים של האגודה על ידי האסיפה הכללית של האגודה.
"מנהל מש"א"" ,מזכ"ל הקיבוץ"" ,מנהל כספים"– מי שמונו לתפקידם באגודה על ידי האסיפה הכללית של
האגודה.
 .2מקור הסמכות
האסיפה הכללית של האגודה.
הנהלה עסקית
 .3תחומי סמכות ואחריות של הנהלה עסקית
להנהלה העסקית יהיו הסמכויות לדון ולקבל החלטות בנושאים המפורטים להלן אשר יועברו כהמלצות להנהלות
הציבוריות ו/או לגורמים הרלוונטים בממשל התאגידי של כל אחד ואחד מתאגידי האגודה הרלוונטים ,לרבות האסיפה
הכללית של האגודה בהתאם לעניין ,ויהיו כפופות לאישורם של אותם גורמים:
 3.1קביעת יעדים אסטרטגיים למגזר העסקי של האגודה ותאגידיה.
 3.2קביעת מדיניות להתנהלות פיננסית בין האגודה לתאגידים ולפעילויות העסקיות השונות ,לרבות מדיניות אשראי
והלוואות ,היקף משיכות ,תשלומי העברה ותקבולים.
 3.3חלוקת אמצעי ייצור ונכסים של האגודה בין תאגידי המגזר העסקי ופעילויותיו.
 3.4גיבוש המלצות לועד ההנהלה של האגודה בכל הקשור לתוכנית השנתית ובכלל זה לתוכנית ההשקעות במגזר העסקי.
 3.5דיון ,אישור ותיקצוב תכניות כלכליות ,שנתיות ורב שנתיות של האגודה ושל תאגידיה.
 3.6קבלת דיווח ממנכ"לי תאגידי המגזר ומנהליו על הנעשה בהם ,פעם בשנה לכל הפחות.
 3.7מעקב ובקרה אחר ביצוע החלטות והמלצות ההנהלה העסקית ,אחת לרבעון לכל הפחות.
 3.8קיום דיונים וקבלת החלטות רלוונטיות בכל עניין ונושא עסקי הקשורים לפעילות השוטפת של האגודה ותאגידיה
במסגרת התכנית השנתית ,כפי שידרשו מעת לעת וכפי שיידרש ע"י מנהל העסקים ,מזכ"ל קיבוץ מעגן מיכאל וחברי
ההנהלה העסקית עצמם.
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 3.9קיום דיונים וקבלת החלטות ו/או המלצות לועד ההנהלה ו/או לאסיפה ,בהתאם למשמעות הכלכלית ,על סגירה ו/או
מכירה ו/או צמצום של תאגידים ו/או פעילויות.
קיום דיונים וקבלת החלטות ו/או המלצות לועד ההנהלה ו/או לאסיפה ,בהתאם למשמעות הכלכלית על
3.10
הקמה ו/או רכישה של פעילויות חדשות ו/או תאגידים בתוך ומחוץ לתאגידים ולאגודה.
קיום דיונים וקבלת החלטות ו/או המלצות שיוגשו לועד ההנהלה ו/או לאסיפה בהתאם למשמעות הכלכלית
3.11
בעניין שותף ו/או משקיע חיצוניים לאגודה ו/או לתאגידיה.
קיום דיונים וקבלת החלטות ו/או המלצות שיוגשו לאסיפה הכללית בעניין שילוב שותפים או משקיעים
3.12
פיננסיים ו/או אישור כניסה לשותפויות חדשות או מכירתן ,המשנות באופן מהותי את בעלות הקיבוץ על הנכסים.
3.13

הקמת ועדות משנה ו/או צוותי פעולה כדי להוציא לפועל את החלטותיה ,כפי שתמצא לנכון מעת לעת.

3.14

גוף ממליץ לאגודה ולגופים מטעמה בדבר בחירת או קיצור קדנציה של מנכ"ל וזהותו.

 .4הרכב חברי ההנהלה העסקית:
 4.1ההנהלה העסקית מונה את בעלי זכות ההצבעה כדלקמן :מזכיר כללי ,מנהל עסקים (יו"ר הנהלה עסקית) ,מנהל
העסקים ששימש בתפקיד זה בעבר ,מנהל כספים ,מנהל כספים ששימש בתפקיד זה בעבר ,מנהל מש"א ,נציגי התאגידים
(מנכ"לי התאגידים נכון להיום :פלסאון בע"מ ,מדן טכנולוגיות ,דגאון ,צורון ,מעגן התפלה .ההנהלה העסקית תעדכן מעת
לעת את התאגידים ונציגיהם כפי שתמצא לנכון) 8 ,נציגי ציבור של האגודה אשר ייבחרו על פי המנגנון הקבוע בסעיף 5
להלן.
 4.2מחצית מנציגי הציבור של האגודה בהנהלה העסקית ימונו על ידי ההנהלה העסקית כנציגיה בועד ההנהלה.
 .4.3במקרים בהם נבצר מחבר ההנהלה העסקית ,למעט נציגי הציבור של האגודה ,לשמש כחבר בהנהלה
העסקית ,ימליץ יו"ר ההנהלה העסקית להנהלה העסקית על ממלא מקום שהינו אדם ששימש בעבר
בתפקיד.
 4.4חבר הנהלה עסקית יהיה חבר האגודה או בעל תפקיד שכיר באגודה ו/או בתאגיד ובלבד שמספר חברי
ההנהלה העסקית שהינם חברי האגודה לא יפחת מ.75%-
 .5אופן בחירת נציג ציבור של האגודה בהנהלה העסקית:
 5.1ועדת מינויים של האגודה תמליץ לאסיפה הכללית של האגודה על מועמדים בעלי רקע כלכלי או עסקי ,ככול האפשר,
לשמש כנציגי ציבור ,ובכפוף לכך ש:
5.1.1

נציג הציבור יהיה בעל ותק של כהונה אחת לפחות באחת מההנהלות הציבוריות של התאגידים ו/או ניסיון
קודם כדירקטור ובעל השכלה או ניסיון אחר ,כפי שימצא לנכון.

5.1.2

נציג הציבור מכהן בשלוש הנהלות ציבוריות במגזר העסקי במקביל לכל היותר.

 .6אורך קדנציית חברי ההנהלה העסקית:
 6.1משך קדנציה של בעל תפקיד בהנהלה העסקית יהיה בהתאם למשך כהונתו בתפקידו כבעל תפקיד.
 6.2משך קדנציה של נציג ציבור של האגודה בהנהלה העסקית יהיה ארבע שנים.
 6.3על נציגי הציבור חלה חובת נוכחות בישיבות ההנהלה העסקית .בהיעדרות נציג הציבור מעל ל 3-ישיבות ברצף ,ללא
סיבה מוצדקת ,רשאי יו"ר ההנהלה העסקית לפנות לועדת המינויים לפתיחה בהליך החלפת נציג הציבור.
 .7חובת התכנסות ודיווח הנהלה עסקית:
 7.1מנהל העסקים יכנס את ההנהלה העסקית ארבע פעמים בשנה לכל הפחות וככל שיידרש מעת
לעת לפי שיקולו .כמו כן ,ניתן לכנס את ההנהלה העסקית על פי בקשת חמישה מחברי ההנהלה העסקית.
 7.2קוורום המינימאלי הדרוש לקיום ישיבת הנהלה עסקית הוא לפחות מחצית מחברי ההנהלה העסקית.
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 7.3ההנהלה העסקית תבצע דווח רבעוני כלכלי לועד ההנהלה של האגודה.
 7.4בסיום כל ישיבה של ההנהלה העסקית יפורסם דיווח/סיכום לציבור (באחריות היו"ר).
 .8ערעור על החלטת הנהלה עסקית:
ערעור על החלטות הנהלה עסקית יידון בהתאם לתקנון ערעור הנהלות הקיבוץ.
הנהלה ציבורית  /דירקטוריון  /ועד הנהלה
 .9ההנהלה העסקית של האגודה תמליץ לאורגן הרלוונטי באגודה ובתאגידי האגודה (לפי העניין) ,כי הרכב ההנהלה ציבורית
של אותו תאגיד ופורום מנהל של כל פעילות עסקית של האגודה יהיה כדלקמן:
יו"ר התאגיד ,מנהל עסקים של האגודה ,מנהל כספים של האגודה (הקיבוץ) ,מנכ"ל של התאגיד/פעילות עסקית 2-6 ,נציגי
ציבור שהם חברי האגודה ועד  2נציגים שאינם חברי האגודה (דירקטורים חיצוניים).
יו"ר ,מנכ"ל ונציגי ציבור בתאגידי האגודה
 .10ההנהלה העסקית תמליץ בפני הגוף הרלוונטי בכל אחד מתאגידי האגודה על זהותו של יו"ר התאגיד בהתאם לעקרונות
המפורטים להלן:
 10.1אופן בחירת מועמד ליו"ר התאגיד
 10.1.1מנהל העסקים של האגודה ישמש כיו"ר בכל אחד מתאגידי האגודה.
 10.1.2מנהל עסקים רשאי למנות יו"ר במקומו בכל אחד מהתאגידים ,בכפוף לאישור ההנהלה העסקית.
 10.2משך קדנציה של יו"ר התאגיד
 10.2.1משך קדנציה של יו"ר תאגיד האגודה יהיה ארבע שנים או עד לכניסה לתפקיד של מנהל עסקים חדש.
 10.2.1.1מנהל עסקים חדש ,שבחר שלא לכהן כיו"ר במי מתאגידי האגודה ,רשאי להמשיך את כהונת יו"ר המכהן באותו
תאגיד עד לסיום הקדנציה של אותו יו"ר מכהן.
 10.2.2קיצור קדנציה של יו"ר מכהן תעשה בהמלצת מנהל העסקים ובאישור ההנהלה העסקית ,למעט במקרה כאמור
בסעיף  10.2.1.1לעיל.
 .11מנכ"ל תאגיד אגודה:
הפורום הבוחר ימליץ בפני ההנהלה הציבורית של כל אחד מתאגידי האגודה על זהותו של מנכ"ל תאגיד מתאגידי האגודה
בהתאם לעקרונות המפורטים להלן:
 11.1אופן בחירת מנכ"ל לתאגידי האגודה
 11.1.1בכל החלטה של ההנהלה העסקית לעניין מינוי או קיצור כהונתו של מנכ"ל לא ישתתף בדיון ו/או בהצבעה מנכ"ל
המכהן באותו תאגיד רלוונטי.
 11.1.2מנהל העסקים יכנס צוות לאיתור מנכ"ל ("הצוות") ,כחצי שנה לפני תום הקדנציה או לפי הנחייה של ההנהלה
העסקית.
 11.1.3הרכב הצוות :מנהל העסקים (מנהל הצוות) ,מנהל מש"א של האגודה (קיבוץ) ,נציג ציבור המכהן בוועד ההנהלה
של התאגיד ויו"ר התאגיד .במידה ומנהל העסקים משמש גם כיו"ר התאגיד ,יצטרף המזכ"ל לצוות .מנהל העסקים
רשאי להוסיף לצוות נציגי ציבור נוספים לצורך עיבוי הצוות.
 11.1.4הצוות יבחן את המשך כהונתו של המנכ"ל המסיים לקדנציה נוספת.
 11.1.5במקרה והצוות מצא כי המנכ"ל המסיים מתאים לכהן בקדנציה נוספת וירצה המנכ"ל המכהן להמשיך לקדנציה
נוספת ,יביא המלצתו לאישור וועד ההנהלה של התאגיד.
 11.1.6במקרה והצוות מצא כי נכון לאתר מועמד אחר או לא ירצה המנכ"ל המכהן להמשיך ולכהן קדנציה נוספת ,יפתח
הצוות מכרז שיכלול הגדרת תפקיד שיפורסם באמצעי המדיה של הקיבוץ ,שבסופו יביא המלצתו לאישור וועד
ההנהלה של התאגיד.
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 11.1.7צוות האיתור ידון בהצעות חברים .אפשר להגיש מועמדות לפורום הבוחר ללא המלצת הצוות האיתור ובלבד
שיתקיים דיון על אותו המועמד בפני צוות האיתור.
 11.1.8פורום רחב לבחירת מנכ"לים ידון בהמלצת ההנהלה הציבורית של התאגיד ,אשר ימליץ לתאגיד על מועמד לתפקיד
המנכ"ל.
 11.1.7.2קוורום לקיום ישיבת פורום רחב לבחירת מנכ"לים :לפחות  20חברים ומתוכם לפחות  8נציגי
ציבור.
 11.1.7.3רב לאישור והמלצה על בחירת מועמד יחיד לקדנציה ראשונה ושנייה הינו  60%מהמצביעים.
רב לאישור והמלצה על בחירה בין שני מועמדים ומעלה הינו רב רגיל.
 11.1.9בקדנציה שלישית ורביעית נדרש רוב של  2/3מהמצביעים של הפורום הבוחר.
 11.1.10מעל ארבע קדנציות רצופות בחירת המנכ"ל תובא לאסיפה הכללית של האגודה ויידרש רב מיוחס של 75%
מהמצביעים.
 11.2משך קדנציה
 11.2.1משך קדנציה של מנכ"ל בתאגיד יהיה ארבע שנים ,אולם ההנהלה העסקית תהיה רשאית להמליץ על קיצור קדנציה
של מנכ"ל תאגיד ,בהתאם לסעיף  3.14לעיל.
 11.2.2משך קדנציה שלישית ומעלה תהיה של  3שנים כל אחת.
 .12נציג ציבור  /דירקטור של האגודה (הקיבוץ) בתאגיד
האסיפה הכללית תמנה את נציגי הציבור בתאגידי האגודה השונים ,ככל שהדבר ניתן על פי דין ,ומקום שהדבר אינו ניתן
תמליץ האסיפה הכללית בפני הגוף הרלוונטי של אותו תאגיד מתאגידי האגודה אודות מינוי נציגי ציבור והכל בהתאם לעקרונות
המפורטים להלן:
 12.1אופן בחירת נציג ציבור  /דירקטור של האגודה בתאגיד
 12.1.1מנהל מחלקת משאבי אנוש של האגודה (הקיבוץ) יחד עם מנהל העסקים ימליצו לאסיפה הכללית של האגודה
(הקיבוץ) על מועמדים בעלי רקע כלכלי או עסקי ,ככול האפשר ,לשמש כנציגי ציבור.
 12.1.2האסיפה הכללית של האגודה (הקיבוץ) תהיה רשאית לקצר או להמליץ לקצר קדנציה של נציג ציבור.
 12.1.3נציג ציבור שאינו חבר האגודה (הקיבוץ)  -דירקטור חיצוני  -יבחר על ידי ההנהלה הציבורית של התאגיד ככל
שהדבר ניתן על פי דין ועל פי מסמכי ההתאגדות של אותו תאגיד.
 12.2משך קדנציה של נציג ציבור  /דירקטור של האגודה בתאגיד
משך קדנציה של נציג ציבור של האגודה (הקיבוץ) ושל דירקטור חיצוני יהיה ארבע שנים ,ככול שהדבר
אפשרי על פי דין ועל פי מסמכי ההתאגדות של אותו תאגיד.
 .13שונות
 13.1תקנון "הנהלה עסקית" ותקנון "הרכב דירקטורים ,משך קדנציות ובחירת בעלי תפקיד בתאגידי הקיבוץ" בטלים
ותקנון זה בא במקומם.
 13.2תקנון זה מבטל את ההוראות החלות על המגזר העסקי ב"טבלת אורך קדנציות ,גוף ממליץ וגוף בוחר ובא במקומן".
 13.3הוראות מעבר :בעל תפקיד ו/או נציג ציבור הקיימים ישארו בתפקידיהם עד לסיום הקדנציה הנוכחית בהתאם לתקנון
וההוראות הישנים .עם זאת תקנון זה – החדש ,יחול על כל שינוי שידרש בעניין אותם ממלאי תפקידים ו/או נציגי ציבור
הקיימים.
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סיכום ישיבת הנהלה חברתית  20-20מתאריך  – 28.7.2020ישיבת zoom
מיכה באלף
על סדר היום:
 .1האם שכיר הממלא תפקיד נבחר ציבור הינו בעל זכות הצבעה בדיוני ההנהלה החברתית? מוזמן :אודי פנחס
 .2חסכון לכל ילד  -עדכון על מנגנון ההתחשבנות .מוזמנת :גל אסף – הסעיף נדחה לישיבה הבאה
ראשית ,ברכות לאוריין גנדלמן שנבחרה באסיפה האחרונה להחלפתה של מירי ארד כמנהלת אשכול הפרט .החפיפה תתחיל
בראשית אוגוסט.
 .1הנושא הנידון חשוב והשאלה לגיטימית .בתקנון הנהלה חברתית אין התייחסות לנושא ונכון לקבל החלטה ולהכניס זאת
לתקנון .מיכל רוטברג שכיהנה כמנהלת פרט שכירה בזמנו הייתה בעלת זכות בחירה .לא נמצא תיעוד לכך שדנו או אישרו
זאת .אוריין ,בטרם בחירתה ,ידעה על הסוגיה .היא מבינה את השיקולים לכאן או לכאן.
התייחסויות:
-

אוריין נבחרה ברוב גדול באסיפה לנהל גוף רגיש וכבד הנוגע לענייני פרט בידיעה שאינה חברת קיבוץ .אני סומך עליה ועל
שיקול דעתה להסתייע בפורום החברתי דרכו תכיר ותתוודע לנושאים ולרוח מעגן מיכאל ,תחזק את מעמדה בפני הציבור
ותחזק את ידה .כאחת מהפורום ,היא יכולה להצביע וקולה הוא אחד מתוך  22קולות חברי ההנהלה .עלינו לסמוך גם על
יחס מספרי שכזה.

-

יכול להיות מצב שהיא חברה בפורום כמשקיפה ולא בעלת זכות הצבעה.

-

בכללי מתנגדת ששכיר/ה יהיו בעלי זכות הצבעה בהנהלה החברתית .חברי קיבוץ יכולים להחליט אחד עבור השני .כשנכנס
שכיר ,המשחק הופך להיות חד צדדי .היא יכולה להשפיע על חיי ואני לא יכולה להשפיע על חייה .בהצבעה ,כשצריך רוב,
אצבע אחת יכולה להכריע לכאן או לשם .לא מוסרי שאדם שלא שייך לחברה שלנו יכול לקבל החלטות בנושאים רגשיים
ונוגעים ללב כקבורה וכספים לילדים שלנו .צריך להתנגד לכך .להנהלה יש כמות משתתפים קבועה וצריך לתת פתרון למי
יחליף את קולה בהצבעה.

-

קושי דמוקרטי שיש במתן זכות הצבעה בהנהלה למי שאינה חברת קיבוץ .תשובת החוקיות נכונה אך לא רלוונטית .מוקד
הדיון לא משפטי .זה דיון דמוקרטי  -אתי  -קיבוצי .האם מה שחוקי קובע לנו איך להתנהל? בהיבטים חברתיים ההנהלה
החברתית ממשיכה את סמכויות המזכירות הרחבה .גוף שמקבל החלטות רחבות ואמור להתוות מדיניות חברתית,
החלטות חברתיות .כשאדם שיושב בגוף זה ומקבל החלטות המשפיעות על אורח חיינו אך הן אינן חלות עליו והוא אינו
כפוף להן– נפגע עיקרון דמוקרטי חשוב .משול הדבר לכך שבממשלה יישב אדם שאיננו אזרח ותושב ישראל .זה קושי
דמוקרטי כללי ,לא ייחודי לקיבוץ .אבל הוא מתעצם ומתחדד באופי הייחודי של חיים משותפים בקיבוץ .כשההחלטות
שמתקבלות משפיעות על כל תג בחיינו באופן ישיר ומועצם .כדאי לבדוק את הנושא של שכירים בכל ההנהלות הנוספות.
אבל יש הנהלות יותר צרות ומקצועיות ואילו ההנהלה החברתית היא הנהלה רחבה שמקבלת החלטות המשפיעות על כל
היבטי חיינו.
בוועדת בריאות לדוגמה ,בעבר מנהלת המרפאה הייתה שכירה ובהצבעות החליפה אותה אחות חברת קיבוץ .אפשר לתת
פתרון כזה גם בתחום הפרט .לתת למי שאיננה חברת קיבוץ להשתתף בהחלטות חשובות וכואבות על החיים שלנו שהיא
איננה חלק מהם וההחלטות האלה אינן משפיעות עליה ,זה לא דמוקרטי ולא אתי .

-

אין כאן שחור או לבן .יכול להיות לגבי כל אחד שיושב פה מתוקף תפקידו .אפשר לאפשר גמישות של עד  25%מקולות
הועדה לכל היותר יוכלו להיות לא של חברי קיבוץ ,זה גם מה שמוצע כעת בתקנון ההנהלה העסקית.

-

מגמה הולכת וגוברת בקושי לאיוש משרות ציבוריות ע"י חברים ויתכן ויהיו לנו בעתיד הלא רחוק ממלאי תפקידים
שכירים .סוגיה חשובה .יכול לראות גם יתרונות בכך שמישהו נקי ברמה העקרונית יוכל לקבל החלטות .מבין ומתחבר
למה שנאמר שמי שחי פה מצביע על החלטות שחלות עליו .כמו שאנחנו דורשים מחברים שלנו ונציגי ציבור לשים את
הדברים האישיים שלהם בצד ,כך ניתן לדרוש משכיר.
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 מנהל שכיר לא מכיר את הדקויות בחברה .המון אינפורמציה שלא מכירה ולא נאמרת .למנהלת השכירה יש צוות שמספקפיתרון ויכול לעזור לה .ברמה המקצועית היא יכולה לבדוק לעומק .בהנהלה החברתית יש נושאים שלא תמיד ניתן לרדת
בהם לפרטי פרטים ומישהו מבחוץ  -זה נראה לי בעייתי .לא רואה את הטעם בכך שתהיה משקיפה .כשיש עניינים
הקשורים לפרט היא יכולה לבוא לדיון ,אבל בנושאים אחרים לא רואה כל צורך.
-

צריך להבדיל בין הנהלות מקצועיות שיושבים בהן שכירים לבין הנהלה חברתית ואני לא חושבת שמנהלת פרט צריכה
להצביע .אולי מישהי מטעם הפרט יכולה להצביע במשבצת זו.

-

דעתי שהיא צריכה להיות משקיפה קבועה .הנוכחות שלה בדיונים חשובה כדי להבין את הסביבה ואת רוח הדברים .לא
חושבת שהיא צריכה להצביע .אורן יושב בכל הישיבות ,מביע את דעתו ולא מרים את ידו .לא בטוחה שצריך לשים מישהו
אחר מטעמה .אם המנהל החברתי הוא שכיר ,זה דיון אחר.

-

בהנהלת מש"א יש שכירה .ועוד שכירה שמנהלת מש"א חינוך .הן בעלות זכות הצבעה ומייצגות את החינוך והענפים.
מנהלת הפרט מתוקף תפקידה ,דנה ועוסקת בדברים הכי חברתיים ומקבלת החלטות וסמכויות נבחרות בתחום שעליו היא
אמונה .רוב הדברים בהם היא עוסקת בכלל לא מגיעים להנהלה החברתית מרוב שהם דיסקרטיים .הזוי שלא תוכל
להרים אצבע בהנהלה .האם בעתיד ,כשלא נצליח למצוא מנהלים חברי קיבוץ ,נדיר מהצבעה כל מי שאינו חבר קיבוץ
למרות שסמכנו עליו לנהל עבורנו?

-

חושבת שאפשר למצוא דרך ביניים .במעגן מיכאל ,רק מי שחבר יש לו זכות הצבעה .חשוב שתשב בהנהלה החברתית כדי
להיות מחוברת ,להשתתף בדיון ולהביא את האינפוט שלה אבל לא להצביע.

-

בתחום הפרט הסמכויות רחבות ופוגשות היבטים חברתיים ,נושאים חברתיים עם השלכות חברתיות ואדוות ולהגיד
שאנחנו מקבלים מנהלת שכירה שלא יכולה לשבת ולהחליט ולהצביע פה זה קצת לעבוד על עצמנו .בחרנו בה וזה אומר
שאנו סומכים עליה .מסכימה שצריך לשמור על איזון בין שכיר לחבר קיבוץ וצריך לחשוב מהו .להיות משקיף יכול להשפיע
על רמת הסמכות וקבלת החלטות.

-

הרבה מהנושאים שדנים בהם הם חברתיים ומה שלא מגיע לכאן מגיע לצוות פרט .נראה לי מוזר שאם נותנים לה סמכות
וכח לטפל בעניינים פרטיים ואתיים של אנשים לא ניתן לה זכות להצביע בהנהלה החברתית.

-

אפשר להתלבט בין להיות משקיף קבוע או משתתף מלא עם זכות הצבעה .דיון שאולי בעוד שנתיים שלוש יראה ארכאי.
בהנהלה זו יש מרחב גדול והשפעה על דיונים .קשה לנו עדיין לעכל את העובדה ששכירים נכנסים לשכבה מנהלת .חלק
מהנושאים שהועלו הם נושאים שמנהלת הפרט תעסוק בהם מתוקף תפקידה .תחומים בהחלט רגישים .הבעייתיות נומקה
בצורה מצוינת .צריך להבין שקיבלנו אדם ואנו נותנים אמון ביכולותיה לנווט את הסירה.

-

יש הבדל בין להיות גוף מבצע לבין להיות גוף מחליט .לא יתכן שהיא תחליט בעניינים שונים .למה צריך לאפשר לעוד
מישהי שאינ ה שייכת לחברה שלנו כח וזכות הצבעה .מבחינתי היא תבצע החלטות שהגוף הזה מקבל .אין לה זכות מוסרית
להחליט על החיים האישיים שלנו.

-

רואה טיפה אחרת את החלוקה בין החלטה לביצוע .ודאי שלהחלטות אישיות יש השלכות כספיות .עיסוק הפרט הוא
בעיקר בהחלטות חוץ תקנוניות ויש לה גם סמכות להחליט .ההחלטה לגבי מנהלת פרט שכירה כבר התקבלה .אבל יש
הבדל בין החלטות על תחום הפרט לבין החלטות חברתיות כלליות .אני רואה את זה כשאלה של דמוקרטיה ושל קיבוץ.

-

דיון עקרוני לחלוטין ולא משנה אם זה מנהלת פרט או מנהל אחר.

-

להשתתף זו לא בחירה .היא חלק מההנהלה החברתית.
הוחלט :לאשר למנהל תחום שכיר להיות שותף בהנהלה החברתית עם זכות הצבעה


צריך לקבל החלטה לגבי גבולות הגזרה – חלוקה באחוזים בין שכירים לחברים.



ההחלטה תיכנס לתוקף רק בתום שבועיים מפרסום ההחלטה (בהנחה שאין ערעור בנושא)

נאמר בדיון שיש למצוא שיטה שתבטיח שמספר חברי הקיבוץ יישאר לפחות  .75%לא ברור כיצד משיגים זאת .האם
סופרים רק ממלאי תפקידים או את כלל חברי הוועדה? הנושא ייבדק במקומות אחרים ויגבשו הצעה תוך זמן סביר .הצעה
זו תצטרך להגיע לאסיפה במסגרת שינוי התקנון.
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דיווח לעלון מהנהלת מש"א ,מתאריך 27.7.2020
עוזיא לינדר
סדר היום:
 .1עדכונים
 .2א .אישור עקרוני לשעות בתמורה בסופי שבוע בתחום התיירות
ב .שעות בתמורה בהתנהלות חודשית -חשיבה נוספת על החלטת הנהלת מש"א בנושא
 .3רכבים צמודים לחברים בענפים/תאגידים ועבודות חוץ -דיון עקרוני והמלצות
תקציר לממהרים:
א .הדס אבן טוב מחליפה את איריס ברכה בניהול מש"א צורון .ניר שהם מחליף את נועם איילון במזכירות .2
ב' .כרטיס הכנסות והוצאות' :דפי ההוצאות יחולקו לתאי הדואר של החברים במהלך השבועות הקרובים .לאחר מכן נתחיל
בשיקופי ההכנסות.
ג .אושרו שעות בתמורה בסופ"ש בתחום התיירות
ד .אושררה (עם עדכון קטן) החלטת הנהלת מש"א בדבר שעות בתמורה על בסיס חודשי לממלאים  80%מהתקן לפחות.
ה .התקיים דיון ראשוני בנושא 'רכבים צמודים לחברים בענפים/תאגידים/עבודת חוץ' .לא התקבלו החלטות .הדיון יימשך
בישיבה הבאה.
תמצית דיון והחלטות:
 .1עדכונים :הדס אבן טוב נבחרה להחליף את איריס ברכה כמש"א צורון ומצטרפת אלינו להנהלה מתוקף תפקידה .בשבועות
הקרובים תתבצע ביניהן חפיפה מסודרת ,כאשר הדס תמשיך לתמוך באופן חלקי ומוסדר גם בחשבות השכר בהנהלת
חשבונות ,כפי שעשתה לאחרונה ,במסגרת של כיום בשבוע .ברוכה הבאה הדס! והרבה תודה לאיריס על שירות מסור בתקופה
מאתגרת מאוד בצורון!
ניר שוהם מחליף את נועם איילון במזכירות  ,2לקראת יציאתה בעוד מספר שבועות לחופשת לידה .הרבה הצלחה לניר ובשעה
טובה לנועם!
כרטיס הוצאות והכנסות :בעקבות המפגש הפתוח לציבור (שניתן לראות בשידורים חוזרים באתר הקיבוץ) ,נחלק במהלך
השבועיים הראשונים של אוגוסט לכל תא משפחתי את דפי ההוצאות בתאי הדואר .ומיד לאחר מכן נתחיל ,בעזרת נציגי אבני
דרך ,לשקף לחברים את מדרגת השכר בה תומחרו.
 .2א .אישור עקרוני לשעות בתמורה בסופ"ש בתחום התיירות
רקע :עלתה בקשה מצוות התיירות הזמני לאשר עקרונית שעות שבת בתמורה לענף התיירות
התייחסויות:
 מהחודש הבא אנחנו מתחילים סיורים בפארק הצפרות בשבתות ,שיצריכו נהגי טרקטור ומדריכים. ש :מי ינהל את העניין ,אם אין עדיין מנהל לענף התיירות? ת :מש"א מוציאים בקרוב מכרז למציאת מנהל לתיירות .כרגעהתחום נמצא תחת מזכ"ל .החל מ 1.1.2021 -עתיד לעבור לפעול תחת מנהל העסקים.
 ש :יש צורך במנגנון בקרה על השעות שבת בענף .מי הולך לעשות  /לתפעל אותו? ת :בשלב הראשון נירית ומש"א יעשוזאת בתיאום עם צוות התיירות .כשייבחר מנהל ,זה יעבור לאחריותו .המבנה שאנו שואפים אליו דומה לזה של תחום
היזמויות.
סוכם :אושר מתן שעות בתמורה בתחום התיירות בסופ"ש .ניהול ובקרה באחריות מש"א בתיאום עם צוות תיירות ,עד
בחירת מנהל לתחום התיירות.
ב .שעות בתמורה בהתנהלות חודשית -חשיבה נוספת על החלטת הנהלת מש"א בנושא:
רקע :עם פרוץ הקורונה ,קבלנו החלטה בהנהלה זו ש"שעות שבת בתמורה יינתנו רק לחברים שימלאו לפחות  80%מהתקן
החודשי שלהם .חברים שיעבדו פחות מ 80% -מתקן העבודה בחודש ספציפי ,יקבלו את שעות השבת שעבדו בחודש זה ל'בנק
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השבתות' ,אך לא בתמורה כספית .החלטה זו בתוקף לשנת  2020או עד שיוחלט אחרת .הבדיקה תתבצע ותאושר לכל עובד
שעומד בתנאים ,בסיום סגירת כל חודש ,באחריות מנהלת עמדה".
אחת המש"איות העלתה בקשה לדיון חוזר.
סיבת הבקשה לדיון הנוסף :כשמדובר בעבודת שבת ,יש גם מקומות עבודה שבהם רק אנשים מקצועיים וספציפיים יכולים
לעבוד שבתות .וחלקם לא יסכימו לעבוד בחודשים בהם לקחו מספר ימי חופש (כי אז לא יוכלו לקבל השעות בתמורה) .אם
עובד לקח חופש בחודש מסוים מתוך שעות החופש המגיעות לו באותה שנה ,אין זה הוגן שלא לתת לו שעות שבת בתמורה.
לכן ההחלטה היא בעייתית .לא הבנתי זאת כשקבלנו את ההחלטה על כך .בנוסף ,ההצעה התקבלה בימי הקורונה בהם
הייתה אבטלה רבה בקיבוץ .כיום המצב שונה .אני חושבת שנכון לבטל את ההחלטה הקודמת ולהחליט שבמידה ועובד יצא
לחופש לו הוא זכאי מתוך ימי החופש המגיעים לו באותה שנה ,יחשבו ימים אלו בתוך  80%ולא יחשבו כ"לא נוכח" .על בסיס
זה אני מציעה לעדכן רטרואקטיבית מחודש יוני ואילך.
התייחסויות:
 שעות שבת בתמורה ברגיל הן בהתחשבנות שנתית .כדי לקבל אותן ,על החבר להיות בעל בנק שבתות חיובי ולא לקחת יותרמ 45 -ימי חופש בשנה .בזמן סגר קורונה ,כשהרבה מאוד אנשים יצאו ממעגל העבודה ,קיבלנו את ההחלטה הנוכחית ,מתוך
תפיסה שנכון לצמצם הוצאות מיותרות .הקורונה עדיין איתנו לצערנו ולכן ההחלטה רלוונטית.
 לא חושב שצריך לבטל את ההחלטה והמסר מאחוריה הוא חשוב .מי שעובד שעות מלאות ,צריך לקחת יותר מ  4-ימיםחופש בחודש כדי שהשעות לא יירשמו לו בתמורה .וגם אז הן עדיין נזקפות לזכותו בבנק השבתות .באשר לקורונה ,לא בלתי
סביר להניח שבתי ילדים יושבתו חלקית בחודשים הקרובים כתוצאה מכניסה לבידוד של הצוות ,או חס וחלילה במידה
ומישהו יחלה .ובמקרה כזה ,הורים יצטרכו לשהות עם ילדיהם בבתים .אותם הורים לא יעבדו במשך שבועות ,הקיבוץ
יכסה את שוב השעות האלה כפי שכיסה בסבב הקודם (תזכורת :הקיבוץ לקח על עצמו כ 85% -מ 48,000 -שעות עבודה
חס רות) ,אבל הם כן יהיו זכאים לקבל תמורה כספית על עבודת שבת שאולי יעשו? זה לא סביר .ההגיון שעמד מאחורי
ההחלטה הזאת בזמן שקבלנו אותה  -עדיין תקף.
פתרון ביניים הוא לא לבטל את ההחלטה ,אך לתת למש"איות התאגידים ולמנהלים קוד מיוחד שבעזרתו יוכלו להתערב
במערכת במקרים יוצאי דופן ,שיצריכו זאת לטובת הארגון.
סיכום :נערכה הצבעה בין שתי ההצעות:
א .להישאר עם החלטת ההנהלה הנוכחית (ולהוסיף קוד התערבות למנהלות מש"א למקרים חריגים)
ב .במידה ועובד יצא לחופש לו הוא זכאי מתוך ימי החופש המגיעים לו באותה שנה ,יחשבו ימים אלו בתוך  80%ולא יחשבו
כ"לא נוכח" .על בסיס זה יש לשנות גם את חודש יוני.
הוחלט :אושרה ברוב קולות הצעה א' :להישאר בהחלטת הנהלת מש"א (ולהוסיף קוד התערבות למנהלות מש"א)
 .3רכבים צמודים לחברים בענפים/תאגידים ועבודות חוץ -דיון עקרוני והמלצות:
רקע :נתבקשנו על ידי ההנהלה הפעילה להכין את הנושא לדיון ,מתוך כוונה שיעלה קודם כאן ולאחר מכן יגיע עם המלצות
להנהלה הכללית .במקור תוכנן להגיע לדיון לפני הקורונה ,ומגיע כעת.
נושא 'רכבים צמודים לחברים' עלה בפעם האחרונה לדיון ציבורי ב 2015 -במועצה הכללית ולאחר מכן באסיפה .המועצה
הכללית הביאה לאסיפה שתי הצעות .האחת :חברים שלהם רכב צמוד ישתתפו ב  ₪ 300בחודש ע"פ מחיר קילומטר ,ובנוסף
כל חבר קיבוץ שאין לו רכב צמוד מהעבודה יזוכה ב 190 -קילומטר בשנה .השנייה :חיוב בגין קילומטר לחברים עם רכב צמוד,
ללא זיכוי לשאר החברים .בסופו של דבר קבלה האסיפה את הצעת החברים שעמדה כנגד הצעות אלה והוחלט לשמר את
ה"סטטוס קוו" שאומר :חברים מצופים להעביר כרטיס פרטי בכל נסיעה פרטית.
למעשה אנו חיים היום עם החלטה שברור לנו ,בכל הנוגע לתאגידי וענפי המשק ,שלא ניתן לבקר וליישם אותה .המשך התנהלות
כזו משולה להטמנת הראש בחול.
עובדי חוץ בעלי רכב צמוד מחויבים היום בסך של  250קילומטר בחודש לפי חיוב קילומטר ענפים ,וההחלטה נאכפת ומבוקרת.
בפלסאון ישנו נוהל מיושם וקריטריונים ברורים להצמדת רכב ולהשתתפות החבר בעלויות נסיעות פרטיות .בתאגידים/ענפים
אחרים אין פיקוח ובקרה התואמים את החלטות האסיפה.
הוצג קובץ אקסל עם פרטים על רכבים צמודים בכל תאגיד .במעגן מיכאל יש מעל  100חברים להם רכב צמוד מהעבודה – עובדי
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חוץ ,תאגידים ,פלסאון ומזכירות .בנוסף ,ישנם מעל  40קלאבקרים השייכים לענפים/תאגידים המוצמדים אף הם לחברים
שעושים בהם גם שימוש פרטי לאחר שעות העבודה .בהזדמנות זאת אנו חושבים שנכון להתייחס גם לתחום הקלאבקרים כחלק
מההמלצות שנעביר להנהלה הכללית .משק בית במעגן מיכאל מחויב בממוצע בחודש כ 475 -ק"מ ,בגין נסיעה ברכבי סידור.
עלות אחזקה שנתית ממוצעת של קלאבקרים בענפים/תאגידים בקיבוץ נעה בין  ₪ 5,000-7,000בשנה (ביטוח ,תיקונים,
דלקים) ,לא כולל עלות רכישה.
הצעה בנוגע למספר הקילומטר לחיוב בבסיס ההצעה המוצגת כאן נלקחו מהדיון מלפני  5שנים .הקילומטרים הממוצעים
למשפחה לא השתנו משמעותית מאז.
הוצגה הצעת מש"א בנושא ,כבסיס לדיון:
א .חברים להם רכב צמוד ממקום העבודה ,כולל עובדי חוץ ,יחויבו בסך  300קילומטר מדי חודש ,לפי מחיר קילומטר לענפים.
זה יחליף כל הסדר אחר הקיים היום ויאפשר לחברים לעשות שימוש ברכבים גם לנסיעות פרטיות.
ב .חברים להם מוצמד קלאבקר מהענף/תאגיד לאחר שעות העבודה גם לשימוש פרטי ,יחויבו ב ₪ 50 -מדי חודש (מה שגם
יאפשר העברת הקלאבקרים של הסידור לחיוב לפי זמן אוויר).
ג .יוקם צוות ייעודי שיורכב ממלאי תפקידים ונציגי ציבור ,שיקבע נורמה של קבוצות רכב צמוד ,לפי  3דרגות שווי בהתאם
לתפקיד/אחריות.
ד .לא תהיה התערבות בשיקולי מנכ"ל בכל הנוגע לזכאים לרכב צמוד בארגון.
התייחסויות להצעה ועיקרי דברים:
 הפעם האחרונה שהיה דיון על הנושא הייתה לפני שאישרנו בקיבוץ אחזקת רכבים פרטיים .מאז העולם השתנה ,ויש ריבוישל עובדי חוץ בקיבוץ .רכב ממקום העבודה הוא תנאי אשר יש בכוחו למשוך עובדים למקום עבודה .מצד שני לא נכון לנהוג
בקיבוץ במכוניות מנקרות עיניים .גם אני חושב שלא צריך להיכנס לשיקולי המנהלים של הענפים/תאגידים בנוגע להצמדת
רכבים לעובדים .אמנם הקיבוץ הוא שיתופי ,אבל חשוב שלאנשים יהיה את התמריץ לעבוד בעבודות שיש בהן לקיחת
אחריות משמעותית .על הצמדת קלאבקארים לא הייתי מחייב כספית .בנושא חיוב הקילומטרים ,אני הייתי מוכן לקבל כל
הצעה שמייצרת משהו שיקרב את השוויון בין בעלי הרכבים הצמודים לבין אלה שאין להם.
 הוגנות לא תיווצר כאן בכל מקרה .אני חושב שצריך לייצר מצב שבו מנהלי תאגידים יכולים למשוך עובדים .אבל רכב צמודהוא לא הפתרון .זה עולה לקיבוץ המון כסף .אפשר לתת תמריצים אחרים לנושאים באחריות :שעות בתמורה למשל .את
עובדי החוץ נכון להמשיך להחריג ,כיוון שהרכב בכל מקרה משמש אותם לעבודה ברוב שעות היום .זה בסדר שימשיכו להיות
מחויבים בסכום מסוים בגין השימוש הפרטי שהם גם עושים בו.
 אני חושב שחשוב לייצר סטנדרטיזציה .אני כן תומך בחיוב על קלאבקרים  -אם אנחנו מעבירים את הרכבים להתנהלותאחידה ,צריך לעשות אותו הדבר עם הקלאבקרים .גם אם מדובר בתשלום סמלי ,יש חשיבות במסר ובהשתתפות מסוימת
בעלות האחזקה השנתית של הכלי.
 אנחנו חיים בעולם של אלטרנטיבות ,ומעודדים את הצעירים של הקיבוץ להתנסות בעבודות חוץ .אם מעגן מיכאל רוצהלהישאר רלוונטית בשוק העבודה ,אני חושב שאנחנו גם צריכים לעשות את ההתאמות שלנו.
 פלסאון היא חברה ציבורית הנסחרת בבורסה .אין לנו זכות להתערב בהחלטותיה. אני רוצה לעשות הפרדה .מי שצריך רכב לעבודה ,והרכב משמש אותו גם לנסיעות פרטיות – לגביו ההצעה שהוצגה מקובלת.אני כן רוצה לדבר על תרבות של חלוקת רכבים כצ'ופר .אני רוצה לדעת כמה עולה לנו כקהילה להחזיק רכבים של אנשים
שלא נוסעים ברכבים שלהם ברוב ימי השבוע .כל זאת אל מול קיצוצים נרחבים שאנחנו כבר עושים בחיי היום יום שלנו .אני
לא יודעת כמה החשש שיברחו לנו אנשים לעבודת חוץ הוא מוצדק .אם הוא מוצדק ,אז יש דרכים לפתות עובדים שהן פחות
מנקרות עיניים מאשר הצמדת רכבים לחבר .יש לנו כאן רכבים שעומדים ליד בתים של חברים וכמעט לא משתמשים בהם.
איזה מסר זה מעביר אצלנו כקהילה? הצמדת רכבים לחברים כמוה כהכנסת שכר דיפרנציאלי לקהילה שלנו בדלת האחורית.
ואם כבר מצמידים רכבים ,מדוע לא להצמיד רכבים גם לממלאי משרות במשק שאינן בתוך התאגידים ,אם זו דרך שבה אנו
מבקשים לפתות עובדים ללקיחת משרות בכירות? אני חושבת שאנחנו צריכים לקבל החלטה -מה הם כלי עבודה ומה לא.
מי שהרכב שלו לא משמש אותו ביום יום ,לא צריך להחזיק בו .לגבי קלאבקרים ,חיוב גלובלי של  ₪ 50בחודש נשמע בסדר
גמור.
18

6.8.2020
 בענפי השירותים אין ולו רכב אחד צמוד .אילו היינו צריכים להחליף מנהלים בתחום השירותים באנשים מבחוץ ,בחלקמהמקרים היינו צריכים להעמיד לרשותם רכב ,כחלק מתנאי ההעסקה .אני תומך בהצעה ,אבל אם יוקם צוות ייעודי
שיורכב ממלאי תפקידים ונציגי ציבור ,הצוות צריך לחשוב גם על רכבים לממלאי תפקידים בכירים בקהילה.
 עובד חוץ שמרוויח  ,₪ 11,000ויש לו רכב גדול שמקטין לו את המשכורת ואין לו תמריץ לקחת רכב קטן יותר כי הכסף הרילא נכנס לו לכיס ...למה זה בסדר שהרכב משמש אחרי שעות העבודה את עובד החוץ ומשפחתו לנסיעות פרטיות ,אבל לא
בסדר שיוצמד רכב כזה גם לסמנכ"ל בתאגיד שלנו ,שלוקח על עצמו אחריות רבה ועומסים גדולים? הרי אם מנהלי
התאגידים שלנו ייצאו החוצה ,נצטרך לשלם לשכירים שיחליפו אותם משכורות גבוהות מאוד וכמובן שגם ניתן להם רכב
צמוד.
 הדיון שלנו כאן לא עוסק בשכר דיפרנציאלי .לגבי פלסאון -מדובר בגוף היחידי שעשה סדר בנושא .רק בפלסאון ישקריטריונים ברורים ומנוהלים להצמדת רכב ולהעברת כפתור פרטי או כפתור עבודה של המפעל .שנית ,הגוף הצומח ביותר
במעגן מיכאל בשנים האחרונות הוא זה של עובדי החוץ .כאשר אדם מחליט לעבוד בחוץ ,גם רכב צמוד הוא בדרך כלל אחת
הסיבות לכך .אי אפשר להתעלם מזה .אני תומך בהצעה ורואה לנכון שנקפיד על כך שלא יהיו כאן רכבים מנקרי עיניים .לגבי
המסר שאנחנו רוצים להעביר -המסר הוא לעודד אנשים ללקיחת אחריות במקומות עבודתם .חשוב שלמי שרוצה ויכול לנהל
או לקחת אחריות מעבר ,יהיו תמריצים לכך .אני חושב שאנחנו צריכים להגדיר תפקידים שקשה למשוך אליהם אנשים,
ולראות איך אנחנו מגלמים בהם הטבות.
 חסרה לי התייחסויות של מנהלות מש"א בתאגידים -האם קשה לגייס חברי קיבוץ לתפקידי ניהול? מה החברים היו רוציםכדי שיסכימו לנהל?
סיכום :ההצעה תוחזר לשולחן מש"א לדיוקים .נשמעה כאן תמיכה או רוב מסוים להצעה בכללותה ,כולל נושא הקלאבקרים-
גם אם בסייגים מסוימים .וכמובן שעלו גם קולות אחרים .נמשיך את הדיון בישיבה הבאה ונקבל המלצות שיגיעו בהמשך לדיון
בהנהלה הכללית .במידה ויגיעו הצעות חלופיות מחברי ההנהלה או מהציבור ,נדון גם בהן בישיבה הבאה.

רכבים כתגמול?
נתלי גולדברג
בשבוע שעבר התקיים דיון בהנהלת מש״א בנושא ״רכבים צמודים לחברים בתאגידים ובעבודת חוץ״ .בדיון הוצגו בעיקר
מחשבות ורעיונות כיצד לחייב את החברים שלהם רכב צמוד על השימוש שהם ובני משפחתם עושים בו לצורכיהם הפרטיים.
דיון זה כשלעצמו חשוב ומבורך אך אני מבקשת ,ברשותכם ,ללכת כמה צעדים אחורה ולדון קודם כל במדיניות חלוקת
הרכבים .יש להבדיל בין רכבים שניתנים לצורכי עבודה (עובדי החוץ ובעלי תפקידים בהנהלת הקיבוץ ובתאגידים שבאופן
קבוע יוצאים מהקיבוץ לצורכי עבודתם) לבין רכבים שניתנים על ידי הנהלות התאגידים במטרה לתגמל את עובדיהם.
ברור שבקטגוריה הראשונה אין כל שאלה לגבי הנחיצות :הרכבים משמשים ככלי להגעה לעבודה וחזרה ממנה וזוהי מטרתם.
בקטגוריה השנייה עולה שאלת הנחיצות :הרכב עומד בחניה הקרובה לביתו של העובד ללא כל שימוש במהלך יום העבודה.
בבוקר העובד יוצא למקום עבודתו ברגל או באופניים ואחר הצהריים חוזר .ובהמשך? אולי החבר או בני משפחתו נוסעים ברכב
לצורכיהם הפרטיים ואולי גם לא .תופעה זו של חלוקת רכבים לצורכי תגמול מעלה מספר שאלות ותהיות:
 .1מתי ואיפה הוחלט שבמעגן מיכאל ניתנות הטבות בדמוי רכבים עבור עובדים  /תפקידים מסוימים?
 .2האם קיימים קריטריונים ברורים ואחידים לחלוקת רכבים כתגמול ,ואם כן מה הם? ובהמשך לטיעון שעלה בדיון כי קשה
לגייס עובדים מהקיבוץ ולשמור עליהם במקום עבודתם לאורך זמן :מדוע אם כן לא הוצע רכב לרכז/ת תרבות למשל ,שהרי
כבר שנה אנחנו לא מוצאים מי שייקח על עצמו את התפקיד? מדוע רק בתאגידים?
 .3כמה רכבים כאלה כבר חולקו וכמה זה עולה לנו בשנה (הרכבים עצמם ,המיסים ,האחזקה והנסיעות לצרכים פרטיים שאינן
על חשבון החבר)? ובעיצומו של משבר כלכלי  -האם סביר שהציבור נדרש לקצץ בשיעורים לילדי הפעוטונים ,בשעות הפתיחה
של בתי הילדים ,בשעות הפתיחה של הבריכה ועוד ,וממש באותו הזמן מחולקים רכבים במאות אלפי שקלים לעובדים שכלל
אינם זקוקים להם לצורכי עבודתם?
 .4מה המסר והערכים שאנו מעבירים לעצמנו ולילדינו במדיניות זו?
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ישיבת וועדות תכנון ,בטיחות ובטחון 22-7-20
יורמי דרור
סדר היום:
 .1כביש עוטף מעגן מיכאל  -הסדרי בטיחות ,בטחון ותפעול מחסומים והסדרי תנועה .
 .2חלק שני חברי ו .תכנון בלבד – אישור מיקום חניות לקלנועיות שכ' תקווה ורסקו .
 .1כביש עוטף מעגן מיכאל  -הסדרי בטיחות ,בטחון ותפעול מחסומים והסדרי תנועה .
יורמי :לאחר דיון בוועדת תכנון התכנס צוות מצומצם לבדיקת הנושא .בצוות :יורמי דרור ,סנדרין דוידסקו ,מושיקו עמית
(בטיחות) וחגי נתיב (בטחון) .פגישה נוספת נערכה בהשתתפות יורמי ,סנדרין וחגי .כמו כן נערכה התייעצות עם טכנאי שערים.
מדובר בארבעה שערים:
שער  :1בכניסה לקיבוץ.
שער  :2השער הכתום (ליד בי"ס שדה) לפני כניסה לבמב"חים/סטודנטים.
שער  :3צפונית למעגל התנועה בבי"ס אזורי.
שער  :4מצפון מערב לשכונת אנפה.
מצורפת לדיון מפה עם מיקום השערים.
בישיבה קודמת הייתה בקשה להזיז את שער ( 4אנפה) .הנושא לא ישים .טכנאי השערים אומר שניתן לצמצם את הזמן של
הסגירה בין הרכבים הנכנסים.
מצורף דף עם המלצת הצוות המצומצם שבדק את הנושא .תקציר הדף:
 .1שער כניסה – יש להתקין מצלמה  +זרוע .לסדר דוקרנים ליציאה מהקיבוץ.
 .2שער כתום – יהיה פתוח/סגור עפ"י השעות של שער הכניסה .הפתיחה/סגירה תהיה ע"י השומר בכניסה.
 .3שער בי"ס  -יש להתחיל להפעיל .
 .4שער אנפה – תיבדק התקנת אי תנועה .ביציאה יהיו רק דוקרנים .יתווספו פסי האטה לאורך כל הכביש.
המכוניות שיגיעו בכביש  59יחנו בחניה של ביה"ס ובחניית שלדג .במידה הצורך ,משתתפי חוגים עם מוגבלויות יקבלו אישור
לחנייה באולם ספורט .לאירועים בצריף נאפשר לעבור בתאום עם הקב"ט.
בשער ( 2כתום) יש להתקין מע' אינטרקום שתופעל מעמדת הש.ג .בכניסה לקיבוץ וכן להתקין מחסום זרוע עם זמן תגובה מהיר
יותר לנתיב הדרומי .השער הכתום יהיה פתוח/סגור באותן השעות של שער הכניסה .כללי המעבר בו זהים לכניסה מהשער
בראשי.
כרגע עדיין אין מועד להפעלת כביש  .59אנחנו צריכים להחליט מתי אנחנו מתחילים להפעיל אותו .מתכננים לסגור בעוד  10ימים
את הכביש המערבי לאנפה .הודענו למועצה וביקשנו לעדכן את המשתמשים .צריך לתאם עם רינת את תרגול מעבר הילדים
במעבר הצפוני למעגל התנועה ליד ביה"ס המשותף ( שער .) 3
נאמר בדיון:


כשתכננו את פסי ההאטה בכביש אנפה תוכננו יותר ממה שבוצעו .יש אצל מושיקו תכנית מיקום הפסים.



הבעיה שנהגים מפתחים מהירות אחרי המעבר של המחסום וזה בעייתי.



כביש אנפה הופך להיות כביש פנימי .בכל הקיבוץ יש פסי האטה וכך צריך להתייחס גם לכביש של אנפה.



מבקשים פתרון לרעש של הדוקרנים שיהיו בשער אנפה .אריק אילתר גומי שמפחית את הרעש בדוקרנים בצד שלאנפה
דרום .מחברת ארבל שטראוס אמרו שאין משהו שקט לגמרי אבל יש דוקרנים מגנטים וזה יותר שקט.



יהיה עומס על השומר בפתיחה/סגירה של שער .2



איך פותרים את בעיית הרעש של אגזוזים מאופנועים וטרקטורונים מערבית לאנפה? תשובה :אין לזה כרגע פתרון.



לא מאמין שהשומר בכניסה יצליח להשתלט גם על האינטרקום וגם על המצלמה של השער הכתום .השער הזה צריך להיות
חסום כל השבת .דובר בעבר על מחסום ע"י בית הקברות של ג'יסר.
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 היום החניה של מעגנים ואנפה בימי שישי/שבת מלאה .מי שחונה לאורך הכביש מקבל דוח מהמועצה .צריך להסדיר מול
המועצה שלא יתנו דוחות.


שער  3יהיה סגור כל הזמן .חברי מעגן מיכאל יוכלו לפתוח בכניסה/יציאה ,מלבד בשעות הכניסה/יציאה של התלמידים
מביה"ס.



צריך לתכנן ולשים שילוט ברור ליד השערים.



היעד צריך להיות סיום הסימונים והעבודות והתחלת הפעלת השערים עד תחילת שנת הלימודים.



מבקשת לסיים עד אמצע אוגוסט .כך נוכל להכין את הילדים למעבר הבטוח .צריך להעביר את מתקני האופניים ולשלט
בבירור.

הוחלט ברוב קולות :התוכנית אושרה.
ביקורת לכל השינויים תערך בחודש דצמבר .רינת הררי תוציא ליורמי דרור ומיקו אבן טוב מייל מסודר במה צריך לטפל ולהסדיר
במעבר הילדים.
.2

סעיף שני (חברי ו .תכנון בלבד) – אישור מיקום חניות לקלנועיות בשכ' תקווה ורסקו .

הייתה פניה להקמת  2חניות למספר קלנועיות ,אחת בשכונת התקוה – למשפחות ניר וטסלר ,אחת בשכונת רסקו  -למשפחות
איש יאיר  ,בנתור ורוטשטיין .
יש החלטה קודמת של הוועדה שמקום לקלנועית יהיה בשטח הפרטי של החבר .אם אין מקום ,הועדה תאשר מיקום בשטח
ציבורי הקרוב לדירה.
בשכ' התקווה מדובר היום רק בחניות למש' ניר וטסלר .הצוות היה במקום וממליץ לאשר עקרונית את המיקום לחנייה משותפת
לשתי המשפחות ,מעבר לשביל ,מאחורי בית  148בשכ' פיקא.
בשכונת רסקו הוכנה תכנית לחניה משותפת בדומה לחנייה שהוכנה לדיירי בית ( 280הרחבת השטח ע"ח המסלעה).
צוות פני מחנה היה במקום .עודד ב.נ .הכין תכנית עם האופציות.
נאמר בדיון:
 ברמת הסגנון היו הרבה תלונות למראה החניות .עלתה הצעה שמי שרוצה חניית עץ עם גג רעפים (יותר יקר מפח) ישתתף
בתשלום.
 אם בודקים את סוג החניה צריך להגיד מה ההפרש במחיר .תשובה :לא מתפקיד הוועדה לטפל בעניין התקציב.
 הסככות הקיימות מכוערות .צריך לערוך בדיקה ולהחליט על מבנה שיראה יפה .אנחנו משקיעים הרבה ביופי הדירות
והפיתוח שלנו אבל הפחונים השונים ממש מכערים את שטח הקיבוץ.
 צריך לקחת בחשבון את תקציב האחזקה של סוגי הסככות.
 סככה בנויה עם רעפים לא ניתן לנייד.
 בפחונים המעוגלים הקלנועית יותר מוגנת מהגשם .תשובה :עברנו מסככות מעוגלות לישרות כי כך יותר קל להיכנס ולצאת
מהחנייה.
 כברה והתקווה מאד צפופות ויהיו הרבה קלנועיות .עדיף חניות משותפות.
 המשפחות בשתי השכונות מעדיפות חנייה משותפת עפ"י המוצע.
הוחלט :החניות יהיו בשטח הציבורי עפ"י התוכניות המוצעות.
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ממשיכים להילחם על הדמוקרטיה
בהתחלה הם מתעלמים ממך ,אחר כך הם צוחקים עליך ,אחרי זה נלחמים בך ,ובסוף אתה מנצח! (מיוחס לגנדי(
ככל שהמחאה מתעצמת – בהצטרפות בני כל הגילים (בדגש על צעירים) ומכל הקשת הפוליטית  -כך מחריפה התגובה
הפוליטית והמשטרתית ,ומעמיקה את סממני הדיקטטורה .שלא יהיה ספק :האלימות נגד המפגינים מקבלת אור ירוק
מלעלה; "חוקי הקורונה" ,המעניקים סמכויות כמעט בלתי מוגבלות לשליט העליון ,לא נדרשים להתמודדות עם הקורונה...
מאחורי כל צעדי הקיסר ,ללא יוצא מן הכלל ,עומד קו מנחה אחד ויחיד :לשמר את שלטונו כדי למלט את נפשו ממשפט.
אם ננסה לאפיין את המפגינים ,אז מדובר בערב רב של אזרחי המדינה – קבוצות רבות ומשכבות אוכלוסייה שונות
שמתעוררות ומצטרפות להפגנות ברחבי הארץ ומיקודן בבלפור .הפגנות שניתן לתאר אותן בביטוי" :עם קם" .עם קם ואומר
בקול מאוד ברור :די! די לנו מהשחיתות ,די לנו מההסתה ,די לנו מפירוק החברה הישראלית ,די לנו משוד הקופה הציבורית,
די לנו מניהול כושל של משבר הקורנה שהביא מיליון מאיתנו עד פת לחם!
כשאלה הם פני הדברים ,אנו חייבים לצאת מאזור הנוחות שלנו ולהצטרף לתנועת המחאה.
מחר שבת  ,08/08לפנות ערב ,יוצאים שוב ברחבי הארץ לגשרים/צמתים ,מניפים דגלים שחורים לצד דגלי ישראל ופורשים
שלטים הזועקים את מחאתנו.


לא לחטיפת הדמוקרטיה והשלטת דיקטטורה כדי להציל את הנאשם בפלילים ממשפט.



לא להפקרת מאות אלפי אזרחים שאיבדו את פרנסתם בקורונה.



לא לסיפוח – שאינו נחוץ משום היבט ,ועלול להביא לאסון ביטחוני ,מדיני וכלכלי.



כן לחקירת פרשת הצוללות ,המסתמנת כהונאה החמורה ביותר בהיסטוריה הביטחונית של מדינת ישראל.

אנו נעמוד יחד עם אנשים טובים מיישובי הסביבה ב 2-גשרים (:)19:30- 18:30
הגשר "שלנו" מעל כביש ( 4באחריות עופר וענת)
גשר מעין צבי מעל כביש ( 2באחריות נעמי סחף)
בשבת שעברה היינו בגשר כביש  4כ 300-איש ,ובגשר מעין צבי כ.60-
בואו בהמוניכם! אפשר לבוא גם לחלק מהזמן...
למיטיבי לכת :הפגנה בקיסריה ,בשבת ,בשעה  .19:30אפשר להתחיל בגשר ולהמשיך משם...
ענת לוין
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דרוש/ה עובד/ת לאבוקדו
•

היקף משרה :ימים א'-ו'.

•

שעות עבודה.5:30-15:00 :

•

רישיון רכב וטרקטור – חובה!

•

נכונות לעבודה פיזית מאומצת

•

תחילת עבודה אוגוסט-ספטמבר 2020

•

התחייבות עד אפריל .2021

• מוכר כעבודה מועדפת.
למעוניינים ניתן לפנות לנירית במש"א
hadrach2@mmm.org.il

דרוש/ה מנהל/ת תרבות וחגים
כללי :התרבות במעגן מיכאל נותנת מענה לקהל גדול ורב גוני .נכון שמרכיבי התרבות במעגן מיכאל יכללו מורשת ומסורת
לצד יצירתיות ,ישלבו בין עבר ,הווה ועתיד וישקפו את הבסיס המשותף לחיינו הקהילתיים.
תיאור התפקיד:


ריכוז התוכן של פעילות התרבות והחגים והוצאתן לפועל בהתאם



אחריות על התקציב הכולל של התרבות והחגים



ניהול תחזוקה ובניית צוותים של פעילות



ריכוז הנהלה פעילה לתרבות וחגים .אחריות על ריכוז האדמיניסטרציה ,התפעול והתיאום הלוגיסטי של כלל
הפעילויות והחגים

 אחריות על משאבי התרבות ותחזוקתם :מועדון האסם ,אולם קולנוע ,מחסנים של התרבות והציוד ,הגברה ותאורה
היקף משרה:
 משרה מלאה ,מתאימה גם למשרת אם ,עם נכונות לעבודה בערבים ,ימי שישי ובחגים.
דרישות התפקיד:


ראש גדול ובעל/ת מוטיבציה.



ראייה מערכתית רחבה.



יכולת הנעת עובדים וצוותים.

 יכולת ניהול צוות.
 יצירתיות.


יכולת עבודה תחת לחץ וריבוי משימות.



סדר וארגון.



ניסיון בהפקת אירועים -יתרון.

המעוניינים /ות מוזמנים /ות לפנות ל:
נירית בן דוד – hadrach2@mmm.org.il / 050-8887066
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הודעה מהבניין

נפתחת ההרשמה למקהלות נונה!

בשבוע הקרוב יחל שיפוץ בדירתה של ציפ שומרון ז"ל,
בכדורסל  ,256/8משך העבודה כחודש.
לכל שאלה ניתן לפנות לאילן ממן.
תודה על ההבנה ושיתוף הפעולה.
צוות הבניין.

אז נכון ,הקורונה כנראה כאן איתנו לעוד הרבה זמן,
אבל אנחנו לא מפסיקים לשיר .ואם לא נוכל להופיע,
אז נקליט ונצלם.
זה הזמן להצטרף ולקחת חלק בחוויה מוזיקלית ,תרבותית
וקהילתית מעצימה:
נוניטה  -לילדים/ות בכיתות א׳-ג׳
נונה קטנה  -לילדים/ות בכיתות ד׳-ו׳
נונה  -לבני/ות נוער בכיתות ז׳-יב׳
נונה דה קאמרה  -לגילאי  18ומעלה

חדש בכללית
בלי לצאת מהבית :רופא עור און־ליין
(באפליקציה או אתר הכללית)

ולמי שרוצה דווקא לשיר לבד  -ניתן גם להירשם לשיעורי
פיתוח קול פרטניים עם אחת המורות המצויינות שעובדות
אצלנו ,מתאים גם לזמרים/ות מנוסים/ות וגם למי שאין
בכלל ניסיון.
החוג ״משחקים במוזיקה״ לגיל הרך מתוכנן גם הוא לחזור
לפעילות בספטמבר ,פרטים בקרוב!
לפרטים נוספים והרשמה  -דברו איתנו!

הופיע כתם לא מוסבר על העור? לתינוק יש תפרחת
מדאיגה? האקנה מציק? אולי מחלת העור הכרונית שבה
להציק? בלי לחץ ,כללית מציעה שירות מיוחד :רופאי עור
מומחים שזמינים בשבילך בשיחת ייעוץ טלפונית בשעות
הערב .ללא תשלום ובלי לצאת מהבית
שעות פעילות :בימי חול בשעות  20:00עד 24:00
המענה יינתן בתוך  48שעות מרגע ההרשמה ,בשעות
פעילות השירות.
אילו מקרים מיועד השירות?
פריחה בעור ,פצעי בגרות ,התפרצות של מחלות עור כמו
פסוריאזיס והרפס ,תגובות אלרגיות ,פצעים בעור,
פיגמנטציה אצל נשים לאחר לידה ,כתמים שונים בעור,
עקיצות ונשירות שיער ועוד.

צוות מרכז נונה לאמנויות הקול

לאילו מקרים השירות לא מיועד?
השירות אינו מיועד למקרי חירום ולא עוסק באבחון
ובהערכת נקודות חן.
איך זה עובד?
 נרשמים דרך הטופס בשעות הפעילות• יש להוסיף לפחות  3תמונות דרך הקישור ולהמתין
שהרופא ייצור אתכם קשר.
חשוב מאוד :לא ניתן לקבל ייעוץ ללא העלאת תמונות דרך
הקישור.
• כשיגיע תורכם הרופא יתקשר אליכם וייעץ לכם על סמך
המידע שתתנו לו ועל סמך התמונות ששלחתם.
מה להכין לפני השיחה?
• ת.ז
• כל מידע נוסף שנראה לכם חשוב וחיוני.
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מסכות
וכפפות

תערוכה ציבורית לחג המשק ה71-
אנו מזמינות את כלל הציבור
להשתתף בתערוכה לכבוד
חג המשק בסוף אוגוסט.
נושא התערוכה וחומרי הגלם
הפעם הם :המסכות והכפפות
שאנו משתמשים ביום יום שלנו
בימי קורונה.
למעוניינים להשתתף – נא ליצור קשר עם
עפרי שמיר או יעל אזולאי.

אפשר

לצייר ולפסל לגזור ולהדביק
להכין מייצב משפחתי או קבוצתי
לכתוב שיר או להביע מחאה לצלם אנשים וילדים
למחזר או ליצור חדש מה שעולה בדמיון בכל גודל
ובכל חומר

