מזכירות
רח' לאונרדו דה-וינצ'י  13ת"א,

www.kibbutz.org.il

הזמנה
ישיבה מועצת התנועה הקיבוצית ) ( 4/2007
תתקיים ביום חמישי ,כ"ה אב תשס"ז , 9/8/07 ,בשעה 09:00

באולם "בית חומה" באפעל,
על סדר היום:
 .1אישור  2פרוטוקולי ישיבות קודמות ) 2/2007ו - 3/2007 -רצ"ב(.
.2

דיווחים – בין ישיבה לישיבה.

.3

דיון בתקציב התנועה הקיבוצית – "קריאה שנייה" )חומר רקע יישלח בסמוך למועד המועצה(.

 .4המלצות מזכירות התנועה :אוכלוסיית הפנסיונרים )בקיבוץ המסווג או הנוהג כמתחדש –
ראה הצעה  -רצ"ב(.
.5

שונות.

מזכירי הקיבוצים/מנהלי הקהילה מתבקשים לוודא השתתפות
ציריהם/נציגיהם בישיבה זו.

בברכה,

זאב )ולוולה( שור
מזכירי התנועה הקיבוצית
העתק :רן כוחן – תכנון תנועתי.
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גברי ברגיל

אגף חברה
רח' ליאונרדו דה וינצ'י  13ת"א  6925245-03 * 61400פקס6925381-03 :
 19יוני2007 ,

המלצות צוות ערבות הדדית – לדיון במועצת התנועה
חברי הצוות :אמיר גנז ,יעקב אברהמי ,רבקה וילנד ,הווארד כהן ואביה נבו.
מסמך זה מצטרף לשני מסמכים קודמים שהפצנו השנה והם:
•

אלמנות ו/או אלמנים בגיל העבודה – בקיבוץ המתחדש.

•

משפחות חד הוריות – בקיבוץ המתחדש.

אוכלוסיית הפנסיונרים
)בקיבוץ המסווג או הנוהג כמתחדש(
מקורות:
ההכנסה של הפנסיונרים מגיעה ממספר מקורות והם:
.1

פנסיה או תקציב פנסיה  -בכפוף לתקנות הערבות ההדדית כפי שמופיע בפרק  3העוסק בהספקת
צורכי החברים בגיל פרישה "הקיבוץ יבטיח את הספקת צורכי חבריו שבגיל פרישה באופן שערכם
הכולל לא יפחת מגובה הקצבה המלאה הקבועה בדין החל לענין זכויות חבר יוצא או מוצא מקיבוץ"
נכון לאפריל  2007כ.₪ 2,400 -
ראוי לציין שהזכאות של הפנסיונרים לסכום זה עומדת בראש סדרי העדיפויות של הקצאת המקורות,
לרבות שיוך נכסים וסגירת החוב האקטוארי לחברים בגיל העבודה.
עוד יש לציין כי אין באמירה זו המלצה אלא קביעת רף מינימום כפי שמוגדר בתקנות הסיווג .מומלץ
לבדוק מידי שנה ולבחון התאמה והעלאה של סכום הפנסיה בהתאם לאפשרויות.

.2

קצבת הזקנה של הביטוח הלאומי – החבר זכאי לביטוח הלאומי המתקבל על שמו .מומלץ להשלים
קצבאות חסרות אך לא לגרוע מהן.

.3

הכנסה מעבודה  -הפנסיונר העובד זכאי להכנסה מעבודתו ואין לנקותה מכל הפנסיה המגיעה לו בין
אם היא תקציבית או ממקורות חוץ .הכנסות העבודה של הפנסיונר דינן ככל הכנסות עבודה.
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.4

פנסיונר שיש לו ילדים בגיל החינוך  -יקבל תוספת כפי שמופיע בתקנות הערבות ההדדית בפרק
הספקת צורכי החברים בגיל הפרישה ) 3ב(.
כל אלה בכפוף לתקנות ערבות הדדית בפרק ) 3ד( "הקיבוץ רשאי לנכות מהסכומים הקבועים בתקנות
משנה א' ו-ג' כל סכום שנצבר על שם החבר או שהוא זכאי לו או שהוא מקבל כגמלה או כתשלום אחר
בעל אופי פנסיוני ולמעט קצבאות הביטוח הלאומי".

מיסוי פנימי:
קצבאות ייעודיות עפ"י תקנות הערבות ההדדית הן קצבאות שבאות לספק צורך מיוחד כמו :ניידות ,צרכים
מיוחדים ,סל שיקום וכדומה – הן לא ימוסו.
כמו כן מומלץ לפטור את קצבת הזקנה והשארים ,רנטות ותגמולי משרד הבטחון ממיסוי פנימי.
צרכים מיוחדים:
הפנסיה וקצבת הזקנה של הביטוח הלאומי מיועדים לקיום השוטף של הפנסיונרים כאשר יש צרכים מיוחדים כמו
הוצאות בריאות חריגות ,יש להפעיל את הקרן לערבות הדדית למילוי צורך זה כאחד היעדים המרכזיים של קרן
זו.

פנסיונר אלמן/ה) :אשר בן או בת הזוג היה חבר קיבוץ(
ביטוח לאומי – בנוסף לקצבת הזקנה זכאים לקצבת השארים של הביטוח הלאומי .

שיוך דירות:
במקרה שאחד מבני הזוג נפטר לפני היום הקובע – מוצע שבמסגרת ההתחשבנות בתהליך שיוך הדירות תינתן
לנותר תוספת ותק של שליש על ויתקו .בדומה לנהוג בכללי העזיבה.
בכל מקרה אלמן/ה שוויתקם מעל  35שנה לא יצטרכו להשלים חוב במסגרת התחשבנות זו .הוותק לצורך מגרש
יהיה על פי כללי המנהל.
במידה והפטירה היתה אחרי היום הקובע לא מתעוררות שאלות אלה.
שארים ) :מרכיב השארים בפנסיה(
השונות בין הקיבוצים בנושא זה רבה מאוד ואין באפשרותנו לתת המלצה גורפת .לכן כל קיבוץ יפעל בהתאם
לנסיבותיו תוך בדיקת הנושא והפעלת שיקול דעת.

הערה
מתן בעין – עפ"י תקנות הערבות ההדדית הקיבוץ רשאי לספק את סכום הפנסיה בכסף ,בשווה כסף ובעין.
מתן בעין לא יכלול שרותים ציבוריים אלא רק שרות ומוצר הניתנים לחבר באופן אישי.
למרות זאת המלצתנו היא כי יש לשאוף לכך שהפנסיה או תקציב פנסיה ינתנו בכסף ולא בעין.
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פרוטוקול

מועצת התנועה הקיבוצית )(2/2007
אפעל 31/5/2007 -
הודעת המזכירים :מועצת התנועה הבאה תתקיים בעוד שבועיים מהיום ) ב .(14/6-להזכירכם ,על פי החלטת מועצה,
מתחילת השנה ,סוכם לקיים מועצה מיוחדת ,כדי להשלים את הדיון על התקציב שהתחיל בינואר.

על סדר היום:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

א.

אישור פרוטוקול מועצה קודמת )מצ"ב(
הזדהות עם יישובי "עוטף עזה".
דו"ח סיכום  -מבקרת התנועה.
בחירת מבקר התנועה
אישור המועצה לפטור ממכרז לתפקידים הבאים :מנכ"ל ומנהל כספים
נוהל בחירת מזכיר לתנועה הקיבוצית

אישור פרוטוקול ישיבה קודמת )(1/2007

מועצת התנועה אישרה פה אחד וללא מתנגדים ,את פרוטוקול ישיבת מועצת התנועה 1/2007

ב .הזדהות עם יישובי "עוטף עזה"
המזכירים פתחו את הדיון .המועצה היום הייתה אמורה להתקיים בקיבוץ בארי .סברנו כי יהיה זה נכון ,בתקופה הקשה
שעוברים עכשיו קיבוצי "עוטף עזה" ,להביע הזדהות וסולידריות מצד הקיבוצים ומועצת התנועה .קיבוץ בארי קיבל על
עצמו את אירוח המועצה .אם צריכים הוכחה והמחשה לכך ,שאנחנו באמת לא בתקופה רגילה ,זו העובדה שבפעם הראשונה
ששלטונות הצבא אסרו עלינו את קיום המועצה בקיבוץ בארי .ניסינו לשכנע את גורמי הביטחון הנוגעים ,בדבר החשיבות
הסמלית הרבה שאנו מייחסים לעניין .גם אחרי מו"מ ארוך לא קיבלנו את האישור .לכן ,שבנו והעברנו את המועצה חזרה
ל"אפעל" .כאן והיום ,בכנס המועצה הזאת ,אנו רוצים להביע לא רק סולידריות והזדהות ,אלא גם לבטא תחושת
ההתנדבות וההתגייסות ככל שתידרש ,כדי לעזור לקיבוצים באזור האמור .נשמח להירתמות הקיבוצים לעזרה ולסיוע
לאותם הקיבוצים שעוברים כיום תקופה לא קלה .אנו רוצים לראות את עצמנו כמי שמגויסים גם לעזרת העיר שדרות .יש
המון רצון לפעול גם בשדרות ,ככל שיידרש .במידה ויגיעו בקשות לעזרה ,נשמח אם הקיבוצים יענו לכך.
יולי זמיר )מפלסים( :אני רוצה להוסיף על הדברים שנאמרו ע"י המזכירים ,את הבעיה המתמשכת במערכת החינוך .זו שנת
הלימודים השניה שהופרעה .הילדים אט אט יוצאים מהתלם .יש לנו בעיה קשה עם זה .מפלסים הוא לא הקיבוץ שסובל
הכי הרבה .השכנים שלנו  -ניר עם וגבים  -סובלים יותר .אבל גם אצלנו ,המתח המתמשך בהחלט נותן את אותותיו .אני
רוצה לנצל את ההזדמנות ולהודות לתנועה על העזרה ,וכן להודות להרבה מאד קיבוצים שמציפים אותנו ברצון טוב לעזור
והם באמת עוזרים .הילדים שלנו היו ברמת יוחנן .האוכלוסייה הבוגרת יותר יוצאת לאשדות יעקב .יש עוד קיבוצים רבים
שמציעים עזרה .ואני רוצה  -בשם של כל האזור שלנו  -להודות לכולכם.
תמר שלווי )בארי( :עברנו כל מיני תקופות קשות ,במלחמת ששת הימים ,בתקופת ההפדאיונים .האוכלוסייה הוותיקה
מכירה היטב את הנושא .היום קשה יותר דווקא לאוכלוסייה הצעירה יותר .בגילאים ה ,60-45-מרבית האוכלוסייה הזאת
ממוגנת בממ"דים .לעומת זה לוותיקים ולמשפחות הצעירות שגרים בדירות קומותיים ,אין היום פתרון מיגון .בתי הילדים
ממוגנים .יש לנו בעיה קשה מאד של ילדי בית הספר "ניצני אשכול" .שם ,מלבד הכיתות עצמן ,שום אזור אחר בביה"ס אינו
ממוגן .משאירים את הילדים בתוך הכיתות .הבעיה המרכזית זה המתח .אתה חי בהרגשה שכל רגע יכול ליפול טיל ואין לך
לאן לברוח .כמו קודמתי ,גם אני רוצה להודות לתנועה .המזכירים ורכזי הוועדות באים ,משתתפים ,עוזרים בכל מה
שיכולים .כמובן שהם לא יכולים לעזור בכל הבעיות .אנחנו מקווים שגם את התקופה הזאת נעבור בשקט.
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צבי אלון )מזכיר בארי( :אני מבקש להודות למזכירי התנועה ולקיבוצי התנועה על עצם הנכונות והיוזמה מצדם לקיים את
מועצת התנועה בקיבוץ בארי .אני מאד מצטער שזה לא הסתייע .נקווה שיהיו מצבים בהם כן נוכל לקיים מועצות וועידות
בקיבוץ בארי .תמר שלווי הציגה את המצב ולכן לא אוסיף על כך .נקווה שזו תהיה מועצה מוצלחת.
איתי שפירא )ניר עם( :במערכת החינוך בניר עם ,מתוך חמישה מבנים רק שלושה בלבד ממוגנים .ילדי הקיבוץ עד כיתה א' -
בעצם נולדו אל תוך המצב הזה .הם אינם מכירים מצב אחר .זה מזכיר במשהו את המצב הביטחוני בעמק הירדן ובעמק בית
שאן ,בשנות ה .70-כבר שבע שנים שהדברים כאן לא נפתרו .אינני יודע עד כמה התנועה יכולה להיות מעורבת בזה .היה
מקום לחשוב גם על פיזור מספר ממ"דים ברחבי הקיבוץ ,על מנת שאנשים שמסתובבים בתוך הקיבוץ ,תהיה להם האפשרות
למצוא מסתור ומיגון ולא להסתתר מאחורי עצים ,בעת שנופלים הטילים בשטח הקיבוץ.
חיים ילין )בארי( :תכננתי להגיע לפה בזמן ,אך בדרך ,בין בארי למפלסים ,נחת טיל כ 12-מטר ממני .האוטו התרומם באוויר
וזהו .התחושה הראשונית היא נוראית .אתה רוצה לעשות "רוורס" ולשוב הביתה מהר ככל האפשר .חוזרים הביתה ,בודקים
שהאישה והילדים בסדר .זה אינסטינקט טבעי לחזור הביתה .אישתי עודדה אותי להמשיך בתוכנית ,לנסוע למועצה באפעל
ולספר לכל האנשים שלא מבינים זאת ,שאנחנו כאן ,ב"עוטף עזה" ,חיים במדינה אחרת לחלוטין .אנחנו חיים במצב הזה כבר
שש שנים ,ממרץ  .2001מה אנשים יודעים על מה שקורה באזור שלנו ,מעבר לקריאת עיתונים ושיטוט ב.ynet -
התחושה היא שאתה שולח את הילדים לכיתה שאין בה מיגון ,שאתה נמצא באזורי עבודה שאין בהם מיגון וכשאתה מגיע
הביתה ,בסוף היום ,אינך יודע היכן להסתתר או מה לעשות .אני רוצה להביא את כולם לאזור שלי ,כולל את כל מי שיושב
בממשלת ישראל ,ולהראות להם בדיוק איפה אנחנו חיים .הם לא יודעים אפילו איך זה נראה .שיבינו פעם אחת ולתמיד מה
קורה כאן.
ח"כ אבשלום )אבו( וילן )נגבה( :מבקש לציין לשבח את יישובי "עוטף עזה" וכן את שלושת המועצות האזוריות :שער הנגב,
אשכול וחוף אשקלון .כושר העמידה של הישובים הקיבוציים הוא בהחלט מרשים ,כולל שדרות .צריך לעבור לפרספקטיבה
היסטורית :ניזכר לרגע מה היה בשנות ה 60-בגבול הצפון ,בהפגזות של הסורים ,מה היה בשנות ה 70-בגבול לבנון ,בעמק
בית שאן ובעמק הירדן ,ומה היה שוב בשנות ה 90-בגבול הצפון .עכשיו יישובי הנגב ,כמו בשנות ה ,50-נמצאים בחזית .אנחנו
בתוך מאבק מתמשך והממשלה מתנהגת באיטיות נוראית .הבירוקרטיה חוגגת .היה צריך לחתוך פה תהליכים ,לקצר,
לתפוס מנהיגות .המערכת הממשלתית ,בשנתיים האחרונות ,יכלה הייתה לעשות הרבה יותר .היא לא עשתה כמעט דבר
ושיקוליה עמה .הבעיה הגדולה יותר היא שבסופו של יום ,הממשלה גם לא מנסה ליזום מדיניות .בקן הצרעות הזה של חבל
עזה ,שום דבר לא קורה מדינית .נראה כאילו אין שום תקווה .מצב זה הוא ממש כר פריחה אידיאלי לפריחת החמאס .צריך
להבין שמבלי שיהיו תהליכים מדיניים ,עוצמת הבעיה רק תלך ותחריף .הצבא זה רק זרוע אחת .הזרוע השניה חייבת להיות
זרוע של פתיחת תהליך מדיני ,לקראת הסדר .הבעיה היא כרגע ליצור את תחושת החירום בממשלה ,שהם יקבלו את האומץ
להזיז דברים .אנחנו בחזית אחת  -גם שדרות ,גם הקיבוצים ,גם המושבים .צריך לאחד מה שיותר גורמים בתוך החברה
הישראלית ,מסביב למה שקורה בדרום ובנגב.
ח"כ אורית נוקד )שפיים( :העובדה שהמועצה לא מתקיימת בבארי מדברת בעד עצמה .אזור "עוטף עזה" נמצא בחזית.
שגרת הימים שם היא מאד בעייתית .פחד ,פשוט פחד .כולם באמת מבינים ורוצים לעזור .הבעיה היא שלא נתנו פתרון יסודי
לטווח הארוך .אין פתרון של קסם .מצד אחד אתה נלחם ,מצד שני אתה צריך לפתוח דלת להידברות .אתמול ,בוועדת
הכספים ,התקבלה החלטה שמרחיבה את ההגדרה של ישובים שנקראים יישובי ספר :לא רק ישובים שממוקמים במרחק של
שבעה ק"מ מקו הגדר ,אלא כל הישובים שמוגדרים כיישובי עוטף עזה .בשבוע הבא אמורות להתקבל החלטות ספציפיות,
לגבי הפיצוי של אותם ישובים ,תוך הפקת לקחים ממה שקרה במלחמת הגליל השנייה .אני רק יכולה מכאן לחזק אתכם,
תושבי שדרות והקיבוצים .אנחנו נהיה אתכם.
גיורא פורמן )מעברות( :דיון כזה הוא עקר כשמנסים לנתק אותו מהערכת מצב פוליטית צבאית .ולכן בכל זאת כמה מילים.
כשהיה ויכוח אצלנו לפני שנים האם מומנט הזמן פועל לטובתנו או לרעתנו ,כתב אפרים קישון" :הזמן תמיד פועל לטובתנו
אבל לפעמים בחוסר הצלחה .".....כל דחייה של הסדר קבע עושה את התנאים לצד הפלסטיני יותר טובים ולצד שלנו  -יותר
קשים .הסדרים שיכולנו לחתום עליהם לפני חמש ,עשר שנים ,היום זה כבר הרבה יותר מסובך .הרעיון שכוח בין לאומי יציל
אותנו בצפון ויציל אותנו בעזה ,יש בו את כל הפוטנציאל שזה יהיה בדיוק ההפך .יש לנו כבר מספיק ניסיון בעניין הזה .מה
שלא יקרה ,כרגע אנחנו מצויים בתוך כל הקלחת הזאת ,ולכך צריך להתארגן ,גם כלפי פנים וגם כלפי חוץ.
מזכירי התנועה סיכמו את הדברים בנושא" :עוטף עזה" .הם פתחו בהבעת התנצלות בשמם של ראשי המועצות האזוריות
באזור ,שנבצר מהם – לרגל המצב – להגיע למועצה זו .המזכירים ביקשו להודות
לכל הקיבוצים שנרתמים ועוזרים באירוח מבוגרים או ילדים ובני נוער .נותרה עדיין בעיה קשה בנושא ההסעות .אין לכך
היענות או פתרון של הממשלה .אין להם סעיף תקציבי מוגדר לנושא הזה .קיימת פעילות תנועתית מוגברת בתחומי החינוך:
עם מטפלות ועם אנשי חינוך .הפעילות התנועתית מתקיימת מול ראשי המועצות ומול בעלי התפקידים בקיבוצים .בינואר
השנה אישרה הממשלה  300מיליון  ₪למיגון .הכספים לא הועברו עד היום לייעודם .אנו מרימים כאן אצבע מאשימה כלפי
ממשלת ישראל .הבירוקרטיה היא נוראית .אנו תובעים ודורשים עשייה מיידית .הבעיה היא לא כספית .הבעיה היא ,בראש
ובראשונה בעיה של התנהלות ועודף רב של בירוקרטיה.

דו"ח מבקרת התנועה לשנת 2006
עליזה בורנשטיין ,מבקרת התנועה הקיבוצית )עין השלושה( :דו"ח הביקורת נשלח לכל מזכירויות קיבוצים .הדו"ח השנתי
כולל שני חלקים .הראשון מתייחס להתנהלות של המועצה התנועתית .השני מתייחס ,בתמצות רב ,לכל פעולות הביקורת
במהלך השנה האחרונה.
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התנהלותה של מועצת התנועה .בשנת  2006קוימו שבע ישיבות של המועצה התנועתית .בראיה כוללת אפשר לקבוע כי
הנהלים הוטמעו :אישור סדר יום במזכירות התנועה; פרסום בעיתונות הקיבוצית; כתיבה ואישור פרוטוקול; אופן ניהול
הישיבה וכיו"ב .השנה הובאו מחדש לאישור כל הנהלים להפעלת מוסדות התנועה ,אחרי שהושקעה בהם עבודת בדיקה
יסודית ומקיפה .בחוברת המצורפת פורטו מועדי התכנסות המועצה וכן גם מספר הנוכחים והנושאים שנידונו בכל ישיבה .על
פני רצף של שנים ניכרת הקטנה במספר הצירים המשתתפים בישיבות המועצה התנועתית .למרות פניות לקיבוצים ,התוצאה
איננה מעודדת .יש גם קיטון במספר הקיבוצים ששולחים צירים לישיבות המועצה .ראוי להמשיך ולבדוק את הסיבות
האמיתיות למצב זה.
החלק השני של הדיווח התייחס לשורת הנושאים שעברו תחת ידה של לשכת המבקרת .דיווח על פעולות של הביקורת
הפנימית נכלל בחוברת שנשלחה למזכירויות הקיבוצים ומהווה חלק בלתי נפרד של פרוטוקול זה( .המבקרת ציינה כי במהלך
השנים הוכנו ביחידת הביקורת דפוסים ברורים של עבודה ,על פי תוכנית עבודה שנתית .כמו כן נקבע גם תהליך מובנה של
דיון בדו"חות מעקב ,שנועד לבחון יישום המלצות והחלטות וכן תיקון ליקויים שעליהם הצביע הדו"ח .בדרך כלל ,תגובת
המבוקרים תאמה את חומרת הליקויים שנמצאו .בכמה מקרים ההחלטות וההמלצות בוצעו חלקית בלבד .עלו גם מספר
מקרים בודדים שהביקורת עסקה בהם ובתנועה לא הגיבו על כך .שתי דוגמאות :אי-יישום המלצות הדו"ח על "היחידה
לקידום מעמד האישה" וכן אי-קיום הדיון בדו"ח על :עבודת המזכירות הטכניות בתנועה.
לדעתה של המבקרת ,אסור למבקר להתערב בתהליך של קבלת החלטות ובתהליך של קביעת מדיניות ו/או במדיניות קיימת.
אך יש לכך יוצאים מן הכלל ,בעיקר כאשר הביקורת מזהה נושא שעלול לגרום לנזק לאגף ,למחלקה או לתנועה הקיבוצית.
או אז ,מותר ואף חובה על הביקורת להתריע .המבקרת מנתה שורה של נושאים שלדעתה לא זכו ליישום הולם ,על אף
שאושרו כדת וכדין ע"י מוסדות התנועה :זימון קבוע של יו"ר ועדת התקציב לדיונים על התקציב במזכירות או במועצה
התנועתית; החלטות שונות בנושא מכרזים לגיוס פעילים; החתמת פעילים של התנועה על כתב שמירת סודיות; מניעת
מצבים של הדלפת מידע מישיבות ומדיונים; דיווח על מה שאירע בקיבוץ שומריה; קיום דרישה מפעילים שעובדים חלקית
בתנועה ,שימסרו באופן חד פעמי ובכתב ,לוועדת כוח אדם ,על הימים בהם הם עובדים או לא עובדים בתנועה; אחידות
בנושא הדפסת כרטיסי ברכה לראש השנה ,למען מניעת בזבוז משאבים; קדנציות של פעילים וותיקים שהמשך פעילותם
מתחדש אוטומטית ללא כל תקנון; הומלץ גם להביא לאישור המועצה את ההרכב השמי של חברי המזכירות הכלכלית
הרחבה החדשה ,שמופעלת מזה מספר חודשים ,הנושא טרם בוצע; אין עדיין יישום מלא להמלצת המבקרת לניהול "כרטיס
לקוחות" ,לשם מעקב אחרי הקשר של מחלקות התנועה השונות עם הקיבוצים; אין הקפדה על מסירת כתב מינוי לפעילים
בעת העסקתם ומכך נגזר גם שאין הגדרה ברורה של תפקידים ותחומי אחריותם; קיימת חוסר בהירות לגבי נוהלי בחירה
וייצוג פעילים בתאגידים חיצוניים ,שהתנועה בעלת עניין בהם וכיו"ב.
לסיום דבריה אמרה המבקרת ,כי היא משאירה מאחוריה מערכת ביקורת מסודרת ותקינה .במהלך שנות פעילותה ,כל
האגפים והמחלקות בתנועה עברו תחת שבט הביקורת וכל מה שתוכנן על ידי הביקורת אכן נעשה ובוצע .כך גם לגבי כל
המדורים ב"ברית התנועה הקיבוצית" .גם הם בוקרו בלו"ז אמיתי .לפני חודשיים הוגש דו"ח מעקב על "איחוד התנועות".
הדו"ח טרם נדון ,אבל הוא יידון בימים הקרובים .עליזה איחלה איחולי הצלחה למבקר החדש ולוועדת הביקורת איחלה
המשך דיונים טובים ופוריים .לתנועה הקיבוצית שלוחות ברכות שגשוג והצלחה.
יוסי בן שאול  ,רכז אגף מטה וכ"א בתנועה הקיבוצית )מעברות( :העלה על נס את עבודתה של עליזה בורנשטיין ,מבקרת
התנועה .הוא ביקש לומר לה מילות תודה וקרא מעל הבמה קטעים מדברי הפרידה והתודה שכתבה לה רבקה וילנד ,רכזת
אגף חברה ,שנבצר ממנה להיות פה בכנס זה" :כשנכנסתי לעבודתי בתנועה פגשתי את עבודת המבקרת ,בעת שביצעה
ביקורת באגף חברה .התרשמתי כבר אז מהדו"ח שידע לגעת ולהאיר נושאים טכניים ומהותיים ובראייה שמותאמת
לזמן......השתדלתי יחד עם כל חבריי להפיק מרב התועלת מכל דוח.....להערות הביקורת היה תפקיד משמעותי בביצוע
שינויים ניהוליים שהוכנסו לעבודה השגרתית של האגף......ברמה הכלל-תנועתית ,הביקורת הייתה נוכחת כל הזמן ואפשרה
להסב את תשומת ליבנו לבעיות בזמן אמת .אין לי ספק שביקורת דינמית ,כפי שעליזה ביצעה ,תורמת רבות לארגון ומגינה
עליו לפעמים גם מפני עצמו .אני מודה לך על העבודה היסודית והמקצועית שביצעת .בהערכה רבה ובברכת הצלחה בהמשך,
רבקה וילנד".
כמה מילים גם ממני .הביקורת מצריכה הרבה אורך רוח ,מקצוענות ,סובלנות וסבלנות .ביחד עם זה  -גם אמפתיה ומאור
פנים ויכולת לעבודה משותפת ,גם כשאתה מייצר ביקורת שלפעמים היא כואבת .עליזה גילמה בעיני את המבקר לדוגמא:
מקצוענית ,עקשנית ,לא מתפשרת ,ביחד עם כל אלה  -ענווה ומצטנעת .אינה יוצאת לתקשורת ,כמקובל אצלנו ,ועושה
עבודתה בשקט ונאמנות ומתוך כבוד למקצוע .כיוון שכל סיום היא גם התחלה חדשה ,אני מאחל לעליזה כל טוב בדרך
החדשה שתבחרי בה.
דוד דרומולביץ' )רמת רחל( :הוגש כאן דו"ח מסכם של מבקרת התנועה .הדוח מאד קשה .אני מבקש מהנשיאות להודיע
לנו מתי יתקיים הדיון המועצתי על הדו"ח הזה .אני מבקש להציע הצעה לסיכום :א .המועצה מאמצת את כל מסקנות
והמלצות הביקורת כפי שהוגשו בדו"חות והוצגו על ידי מבקרת התנועה הקיבוצית; ב .המועצה מטילה על מזכירות התנועה
לקבוע תוכנית עבודה ולוח זמנים לקיום ההמלצות .ג .המועצה תקבל דיווח שוטף על ביצוע המלצות הביקורת.
אמרי רון )משמר העמק( :בפתח דברי ברצוני לומר כי לא שמעתי שום הצעה שקשורה לדיון שפתחנו בו היום :על שדרות ועל
יישובי "עוטף עזה" .אני רוצה להציע שהקיבוצים הצפוניים יקלטו לא רק ילדים מהקיבוצים באזור ,אלא גם את ילדי
שדרות.
באשר לדו"ח המבקרת .לנושא עצמו .אני מקווה שעוד בקרוב יתקיים דיון משמעותי בממצאים שהביאה המבקרת לפני
המועצה הזאת .מילה אחת על עליזה בורנשטיין ,המבקרת .העבודה שעליזה עשתה היא בלתי רגילה ,מן הזן שאפשר רק
לשבח אותו .התפעלתי מהיכולת של עליזה לרדת לפרטים ,וגם לנפות פרטים לא חשובים .היא דרשה את כל הפרוטוקולים
מכל הכנסים ומכל הישיבות של הצוות הפעיל והצוות המורחב של "המטה השיתופי" .היו לנו שיחות מצוינות בנושא הזה.
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היא העירה הערות טובות וחשובות .אם מישהו קורא את התגובה של אלישע לדוח הביקורת ,כולן יושמו כבר על ידי "המטה
השיתופי" .התכונה העיקרית של עליזה זה האומץ .מבקר צריך אומץ .לא לכל מבקר בכל מערכת יש אומץ .אם תקראו את
דוח הביקורת ,תראו שיש בו כמה עמודים בהחלט מלאי סעיפי ביקורת מאד קשים על התנהלות המערכת .מדובר כאן על
דברים ,שאם המבקר לא היה מעלה אותם לעין השמש ,אז אין סיכוי שהם יתוקנו .עליזה התברכה באומץ הזה והיא שמה פה
דברים שהם ראויים מאד לתיקון .אני מצטרף לברכות לעליזה .היא מילאה את התפקיד בצורה יוצאת מהכלל .אני מקווה
שהמחליף שלה יצליח להיכנס למגפיים גדולות מאד .במידה רבה מאד עליזה עיצבה בתנועה את מתכונת הביקורת בצורה
הטובה והיעילה ביותר.
סמדר סיני ,רכזת היחידה לקידום מעמד האישה )עין גב( :אני רוצה להעיר הערה טכנית בלבד .קראתי את דו"ח המבקרת
שהוגש למועצה .בדו"ח מובאים ממצאי הביקורת ותגובות המבוקרים .תגובת המבוקרת היחידה שלא נמצאת בדו"ח זאת של
המבוקרת מ"היחידה לקידום נשים" .אני פונה ומבקשת שאם הדו"ח אכן יופץ ברבים ,שתיכלל בו גם תגובת המבוקרת.
אני מאחלת לה הצלחה בהמשך וגם איחולי הצלחה למשה תרשיש ,שנבחר בו היום לתפקיד המבקר.
עדנה סולודר )גשר( :אני עובדת עם עליזה קרוב ל 15-שנה ,מאז שנכנסתי לתפקיד מזכירת "הברית" .גם אם היו לעליזה
ביקורות קשות ,מעולם לא היה בינינו "דם רע" .תמיד כיבדתי את עליזה .גם אם הדו"ח היה קשה ,הוא תמיד נאמר בצורה
מנומקת ומכובדת .השתדלתי להקשיב לביקורת שלה וגם לתקן דברים שדרשו תיקון .אני רוצה להודות לה .היות ואמרו
שאפשר להציע היום הצעה ,אני מבקשת שהמועצה תחליט על מועד לקיום דיון על דו"ח הביקורת .הביקורת היא דבר מפרה.
הייתי מאד רוצה שהתנועה לא תנהג כמו שהמדינה נוהגת ,ותיתן את דעתה ברצינות ובכובד ראש להערות שנשמעו ע"י
המבקרת.

ארנון קלדניצקי ,נשיאות מועצת התנועה )אפיקים( מסכם:
המזכירים ביקשו למסור כי מזכירות התנועה תדון בכובד ראש בכל הערות והמלצות המבקרת ודיווח על
התוצאות יימסר על יעדם ,באחת ממועצות התנועה הקרובות.
ד .בחירת מבקר התנועה
סול לביא )אלמוג( ,מרכזת "ועדת גיוס רחבה" ,דיווחה על התהליכים ,לרבות פרסום המכרז ,שקדמו להבאת השם המוצע
לאישור המועצה .הוועדה החליטה פה אחד להמליץ על משה תרשיש )יפעת( להיות המבקר הבא של התנועה הקיבוצית.
משה תרשיש )יפעת( :התבקשתי להציג את עצמי בפני צירי המועצה .בוגר תואר שני בבית ספר למדעי המדינה של
אוניברסיטת חיפה עם התמחות בביקורת פנימית וציבורית .בוגר תואר ראשון בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,במסלול
התנהגות ארגונית ומשאבי אנוש ,עם התמחות בלימודי מגדר ,במכללת עמק יזרעאל .הייתי מנהל משאבי אנוש בקיבוץ יפעת
בתקופת הפעלת השינוי בקיבוץ .מעל שנתיים אני עובד במשרד רו"ח ,בביצוע ביקורות עומק בארגונים גדולים ,בדגש על
בדיקות כספיות ,נהלים ,ביצוע החלטות הנהלה וביצוע מעקב אחרי תיקון ליקויים .עיקרי תפיסתי את תפקיד הביקורת הם:
עזרה לארגון ולמנהלי הפעילויות בארגון להשתפר .הביקורת היא חלק אינטגרלי מהארגון ולא ועדת חקירה חיצונית.
התפקיד הפורמלי של הביקורת :לבדוק קיומם של כללים ,התנהלות על פי הכללים ,חוסר בכללים ,כללים לא ברורים או לא
שלמים ופעילות שאינה על פי הכללים ,הם המאפיינים את עיקרי הביקורת .הכללים שביחס אליהם מתבצעת הבדיקה יכולים
להתבסס הן על החלטות פנימיות של הארגון ,הן על כללים מקובלים בתחום הפעילות המבוקר ,והן על תקנות והוראות חוק.
בנוסף ,הביקורת בוחנת את יעילות הפעילות ,האם נעשה שימוש חסכוני ,האם נעשו פעולות מתאימות ומדוע דווקא אלה,
האם הפעולות מתאימות להשגת המטרות שהוגדרו .ולהשלמת התמונה האם הושגו המטרות .מבחנים נוספים אותם מפעילה
הביקורת שקיפות ,הגינות ומנהל תקין .הביקורת אינה בית משפט מחד ואינה עיתונות מאידך .הביקורת מפרסמת המלצות -
בדרך כלל קצרות  -ושואבת את כוחה מאמון הציבור .אמון זה ,כך אני מאמין ,תלוי בנושאים בהם הביקורת מטפלת,
בנקיטת עמדה עצמאית ,בהבעת דברים ברורים וגם תוך גילוי אחריות .נקודה אחרונה שחשוב לי להדגיש ,מניסיוני ,נוגעת
לפניות הציבור .מוסד הביקורת יכול וטוב שישאב חלק ממקורותיו מהציבור הרחב .אבל יש למתוח קו ברור בין פניות ציבור
שיש בהן מידע ארגוני כללי חשוב ומועיל ,לבין פניות שמאחוריהן מטרות אישיות .ככל שאוכל ,אעמוד על כך שמוסד
הביקורת לא יטפל בנושאים העולים מתוך שיקולים אישיים של הפונה .אני מצפה לתפקיד מאתגר ,מעניין ורחב יריעה
ומקווה שאצליח לזכות באמונכם ,לא רק בהצבעה היום אלא בעיקר לאורך כל תקופת פעילותי .אני רוצה לסיים בהבעת
הערכה לעליזה שעשתה את התפקיד במשך תקופה ארוכה של שינויים רבים בתנועה ולאחל לה הצלחה מלאה.
המזכירים ברכו את משה על בחירתו ואחלו לו רוב הצלחה .הם גם התייחסו בחיבה רבה למבקרת המסיימת .הם שיבחו את
כישוריה המקצועיים ,את השקט המלווה את עבודתה ואת האצילות הקורנת ממנה .הם הגישו לה צרור ענק של פרחים
בצרוף המון תודה והערכה על פעילותה הממושכת כמבקרת התנועה.

הנשיאות קיימה הצבעה .פה אחד וללא מתנגדים נבחר משה תרשיש משה לתפקיד מבקר התנועה .ברכות
למשה עם כניסתו לתפקיד וברכות לעליזה עם גמר תפקידה.
ה .אישור המועצה לפטור ממכרז לתפקידים הבאים :מנכ"ל ומנהל כספים
המזכירים העלו בפני המועצה פנייה חד-פעמית ,לקבלת פטור ממכרז ציבורי לשני התפקידים הנ"ל .פנייה זו דומה בעיקרה
לבקשה שהגישו המזכירים לפני שש שנים ,עם איחוד הפעילויות של שתי התנועות – התק"ם והקבה"א – לעת בחירת רכזי
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האגפים בתנועה המתאחדת .המזכירים הסבירו בקצרה את הנימוקים לבקשה לפטור ממכרז :בפרק הזמן הנוכחי ,נמצאים
הדברים בתהליכים מואצים של השלמת איחוד הנכסים וכן גם שינויים במבנה הארגוני של התנועה .מדובר בתהליך מאד
מורכב ועדין ,שצריכים בו המון נחישות ,כדי לסיים אותו עד סוף השנה הנוכחית וכדי לפתוח את השנה הבאה ,כתנועה
מאוחדת לגמרי ,הן בכל מה שקשור לנכסים והן בכל מה שנוגע למבנה הארגוני החדש .מלבד נחישות ,נדרשת גם הרבה
רגישות של כל המעורבים ,רגישויות שקשורות לתנועות האם ודברים אחרים ,שאנחנו צריכים לשים אליהם לב .הדרך
היחידה לעשות זאת ,במציאות הנוכחית ,היא לנסות ולשמור על "איזונים" ברמת צמרת התנועה .לפחות לשנים הראשונות.
לפיכך ,רצוי ללכת בדרך של פטור ממכרז .מדובר רק על התקופה הקרובה ובכל מקרה ,ההצעה השמית תגיע לאישור מועצת
התנועה.
מטרת "הפטור" לתפקידי המנכ"ל ומנהל הכספים ,היא לאפשר לבחון מועמדים ראויים ,לא רק מבחינת כישוריהם ,אלא גם
מבחינת מה שהם מייצגים בהקשרים התנועתיים שונים .בהקשר של "מנהל כספים" העניין נראה על פניו פשוט יותר .הכל
מבינים כי התנועה הקיבוצית נדרשת לבעל תפקיד שירכז את כלל הנושאים הכספיים .לגבי מנכ"ל ,ביקשו המזכירים
להבהיר ,שהטיפול בעניין כפוף עדיין לסיום הדיון במבנה הארגוני בכלל ובאישור תפקיד המנכ"ל ,בפרט .הנחת העבודה של
המזכירים ,בעניין זה ,מציעה כי לקראת המעבר למזכיר אחד ,יהיה מנכ"ל לצדו .האישור השמי של המועמד יובא למועצה
רק אחרי שימוצו כל הדיונים והברורים בעניין זה ,לרבות סמכויות המנכ"ל ,גם במזכירות וגם במועצה .כדי שלא להביא
דיון זהה פעם אחרי פעם ,ביקשו המזכירים מהמועצה לאשר להם את "הפטור" ממכרז לגבי שני בעלי התפקידים ביחד,
ולגשת מיד לבחירתם .המזכירים סיימו את דברי הפתיחה בבקשה מהדוברים להתייחס אך ורק לסוגיית "הפטור" לשני
התפקידים הנ"ל ולא מעבר לכך.
יהודה טל )רמת יוחנן( :ביקש לתמוך בהצעה .לדבריו ,נושא הייצוג הפוליטי חשוב מאד לתנועה הקיבוצית ואסור לזלזל בו.
ככל שצריך לבחור במזכיר אחד ,צריך גם לוודא שיישמר המעמד הבכיר שלו בצמתים הפוליטיים-מפלגתיים המרכזיים
במדינה .סוגיית מינוי המנכ"ל נשאבה לתוך העניין הזה באופן בלתי-נמנע .הנושא לא גובש עדיין סופית .מוכן לקבל את
נוסחת "האיזונים" לפרק הזמן הקרוב .לפחות בשלב הראשון יש מקום להיענות לדרישה הזאת ,דווקא מתוך כוונה שלעתיד
לבוא אפשר יהיה באמת להתייחס אך ורק לכישורים מקצועיים נטו.
אלישע שפירא ,רכז "הזרם השיתופי" )עין השופט( :סבור שיש הצדקה לבקשה ,אך ורק בהתייחס לתפקיד מנהל הכספים.
עד היום ,על אף המצוקה הכספית הקשה ,אין גזבר אחד שמנהל את המערכת הכספית הכלל תנועתית .במקרה הזה יש
צידוק אמיתי ודחוף לחרוג מהנוהל של המכרז ולהביא מה שיותר מהר גזבר טוב לתנועה .שונה דעתו לחלוטין בהתייחס
לתפקיד המנכ"ל .הבקשה ,בעניין זה ,לא נראית לו סבירה .אף אחד לא יודע מה מהותו של המנכ"ל הזה ,מה יהיה מוטל
עליו ,מה תהיינה סמכויותיו,למה הוא נחוץ .גם אם ירצו להפעיל את המבנה החדש בתקופת כהונתם של שני המזכירים
הנוכחיים ,עדיין אין שום לוח זמנים שלוחץ ומהווה סיבה לחרוג מהנוהל הנכון .הוא הציע לקבל את בקשת המזכירות
לתמוך בכך שלגבי הגזבר/מנהל הכספים לא יהיה צורך במכרז .לגבי תפקיד המנכ"ל הוא הציע לדחות את הדיון עד אשר
יהיה ברור יותר על מה מדובר.
דוד ברומולביץ' )רמת רחל( :מציע לפצל את הסעיף לשניים :פעם אחת להצביע על הפטור לוועדה ממכרז על מנהל כספים.
פעם שניה ,לאור ההערות שנאמרו בנושא המנכ"ל ,מציע למזכירים למשוך את הסעיף מסדר היום ,כדי שלא יעלה הצורך
להתנגד לו .אם המזכירים יעמדו על קיום ההצבעה ל"פטור" לתפקיד המנכ"ל ,מציע להתנגד להצעה , .יש עוד שנתיים .אין
עדיין הסכמות .הנושא העקרוני לא הובא עדיין לאישור במוסדות התנועה.
יעלה גרנות )שובל( :ראשית ,אין זה נוהל תקין שנמסר דוח ביקורת ולא מתקיים דיון עליו .שנית ,באשר להצעה של פטור
ממכרז ,מקבלת במלואה את ההצעה של דוד .תומכת בהקמת "ועדת איתור" לתפקיד מנהל כספים .לגבי המנכ"ל ,חושבת
שזה זילות במעמד ובתפקיד המועצה לאשר פטור ממכרז לתפקיד ,כאשר עדיין לא החלטנו בכלל שהתפקיד הזה נחוץ
ושאנחנו בעד התפקיד הזה .מרגישה את עצמי במידה מסוימת נעלבת שבכלל מביאים לנו מן דבר כזה להצבעה ,שבכלל לא
דנו האם נחוץ מנכ"ל ,למה מנכ"ל ,איזה מנכ"ל ,מה תפקידו של המנכ"ל .מי קבע שרוצים מנכ"ל? מציעה להצביע נגד לתת
אישור לבחירת מנכ"ל.
אמרי רון )משמר העמק( :בדעה שגם לגבי מנהל הכספים היה מקום לקיים מכרז .עם זאת נדמה לו ,כי לא כל כך הרבה
אנשים היו מוכנים להיכנס למיטה הזאת ,במצבה הנוכחי .על הרקע הזה ,אם אפרים שפירא הסכים להתמודד עם התפקיד,
אז מבחינתו של אימרי זה בסדר .בטוח שגם אם היו עושים מכרז ,ואם אפרים היה אחד המועמדים ,הוא היה לבטח נבחר
לתפקיד האמור .באשר לתפקיד המנכ"ל .מה שנדרש מאתנו פה ,זה תרגיל על 'האם' ועל 'הכאילו' .זאת אומרת ,אם
המזכירות תקיים דיון בהצעות היועץ ואם המזכירות אכן תחליט שיהיה מנכ"ל ,ואם מועצת התנועה אכן תחליט לאמץ את
המבנה הארגוני המוצע ,לרבות הכללת תפקיד של מנכ"ל ,או אז המזכירים מבקשים פטור ממכרז .הדבר לא סביר בעינייו.
הנוהל המקובל והפשוט יותר הוא להביא תחילה בפני המועצה את ההצעות על המבנה הארגוני ולדון בהן .אין מדובר כאן
בשינוי זניח וקטן .על הפרק שינוי מהותי מאד באורחות התנהלותה של התנועה ולכן וזה דורש דיון מהותי .מקווה שדיון
שכזה אכן יעשה ובסופו יהיו החלטות ,ואחת מהן תהיה בעניין המנכ"ל.
ירון חמל )כברי( :מתנגד לשתי ההצעות .אין שום סיבה לתת פטור ממכרזים .יתקיים מכרז ,אנשים ייגשו אליו ,יש וועדה
שממיינת והיא יכולה להכניס בתוך כלל שיקוליה גם שיקולים שנוגעים "לשעבר" ולהתחייבויות שונות שעלו במהלך הדרך
הארוכה לאיחוד התנועות .ממש לא חושב שיש סיבה לפטור ממכרז .אם זה דחוף  -אז שיעשו מכרז מזורז .יש בעוד שבועיים
מועצה נוספת ,שבה ניתן לאשר את ההצעות.
ח"כ אבשלום )אבו( וילן )נגבה( :עקרונית ,חושב שלא צריך לתת שום פטור ממכרז .הבעיה היא לא הפטור ממכרז .הבעיה
היא בשיקול הדעת שצריך להפעיל בתהליך קבלת ההחלטות ,לקראת המצב שבו יהיה לתנועה מזכיר אחד וכאשר קיימת
שאיפה מוצדקת לבנות מערכת מאוזנת ונכונה של כל הזרמים ההיסטוריים .נצטרך לגלות רגישויות .מה שדחוף כרגע זה
נושא רכז הכספים .לכן מציע כן לקבל את עמדת המזכירות .מצד שני מציע לא למהר בעניין המנכ"ל .צריך לאפשר לבחון
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את היכולת של המבנה הנכון שנכנס אליו ,כולל את הדיון שצריך לקיים על המודל הארגוני והאם הולכים למנכ"ל  -כן או
לאו .לשעצמו ,הוא בעד ההצעה ,אבל צריך להגדיר בדיוק מה יעשה המנכ"ל במבנה הניהולי המוצע ואיך הוא אמור לבצע
זאת .אני מניח שבקשת המזכירים לפטור ממכרז ,נולדה מתוך הרצון להגיע לאיזונים הדדיים ולהעביר את המהלך הגדול
במשותף ,מהלך שבו כל הצדדים ההיסטוריים ירגישו שהם חלק מתוך סיפור איחוד התנועות ,וכי אין פה שום מזימה או
ניסיון להטות דברים לצד אחד או לצד האחר .לכן ,מציע לאשר את פניית במזכירים.
המזכירים סיכמו את הדיון .הם הציעו לחלק את ההחלטה לשני אלמנטים :האחד ,לאשר כאן והיום את הפטור ממכרז
למנהל כספים .הנושא הוא דחוף וצריך לבצע אותו מיד .השני ,בנושא המנכ"ל .מאחר והמזכירות תדון בכל מקרה במבנה
הארגוני של התנועה ,הרי שלאחר שתסכם את המלצותיה ,הא תביא אותן בפני המועצה ,לדיון נוסף.

ארנון קלדניצקי ,נשיאות המועצה :ערך הצבעה על הצעתם של המזכירים .ברוב גדול מאד של חברי המועצה
אושרה הצעתם של המזכירים כלשונה.
 .6נוהלי בחירת מזכיר לתנועה הקיבוצית )בהשתתפות :סול לביא ,רכזת ועדת גיוס רחבה(
סול לביא )אלמוג( :יש לנו החלטת ועידה שקובעת כי בבחירות הבאות בתנועה ייבחר מזכיר אחד לתנועה .צוות מצומצם
מתוך "ועדת הגיוס הרחבה" גיבש שורה של המלצות לנוהלי הבחירה .ההצעה המונחת לפני הצירים מציעה שתי רמות
התייחסות :האחת ,מה אנחנו מכתיבים היום ל"וועדת הבחירות" שתיבחר לקראת הבחירות .השניה ,מה אנו משאירים
לקביעה לשיקול דעתה .נושא נוסף שהתלבטנו בו התייחס לשיטת הבחירות :כיצד לקיים מערכת בחירות דמוקרטית בתנועה
שיש בה כ 260-קיבוצים .האם המועמד או המועמד/ים יכול/ים בכלל "לכסות" את כל השטח ,במסע הבחירות שלו/שלהם.
הועלו מספר רעיונות בנושא זה .בסופו של דבר ולאחר שורה של דיונים עמוקים ,החלטנו להותיר את שיטת "הפריימריז" על
כנה .התלבטות נוספת עסקה ביכולת התנועה להכתיב ולאכוף את סדרי הבחירות בקיבוצים .מניסיון העבר למדנו ,שאין
לתנועה יכולת אכיפה אפקטיבית כלשהי .ועדת הבחירות ודאי תידרש לעניין זה מיד כאשר תתחיל בעבודתה .בנייר שהגישה
הוועדה ,קיימות רק הנחיות ברמה העקרונית בלבד :המסגרת ולוח הזמנים לקיום הבחירות .הצענו גם את הרכב "ועדת
הבחירות" ואת מספר החברים שתמנה הוועדה וכן את כתב המינוי לוועדה.
עליזה בורנשטיין )עין השלושה( ,מבקרת התנועה הקיבוצית :חסרים בהצעה מספר נושאים .ראשית ,קביעת נוהל ביחס
להתנהלות פעילים בזמן הבחירות .שנית ,קביעת נוהל בכל הקשור להגשת הוצאות ,עמידה בתקציב ודיווח .שלישית,
קביעה מה זה 'עבודה בהתנדבות' בבחירות ,למי מותר ומה מותר.
הנרי אלקסלסי )עין השופט( :בבחירות האחרונות למזכירי התנועה ,היו למעשה שתי וועדות בחירות .האחת שריכזה את
הבחירות בקיבוץ הארצי והשניה ,שריכזה את הבחירות בתק"מ .בפועל התקיימה גם ועדת משותפת כללית ,בראשותו של דני
רוזוליו ז"ל .היו אמנם איזה שהם נוהלים ,אבל הם לא היו הכי בהירים וברורים .בתום מערכת הבחירות התכנסנו להעלאת
מסקנות ,שלאורן ניתן יהיה בעתיד ,לאמץ נוהלים ברורים יותר ,אם וכאשר יהיו בחירות בתנועה .אני רואה שסול לביא
לקחה בחשבון חלק מאותן ההמלצות .אני מציע להוסיף בסעיף ד'  , 2בנושא הגשת המועמדות ,כי מתוך ה250-
מהממליצים/תומכים ,שליש מהם יהיו מקיבוצו של המועמד .זה חשוב מאד ,גם מבחינה אישית וגם מבחינה ציבורית.
בסעיף ו' ,מציע להוסיף ,שייבחר מלכתחילה "מרכז ועדת הבחירות" .לכן ,לועדה יהיו יו"ר וגם מרכז .נקודה שלישית שאני
מציע :האחריות על הבחירות בקיבוץ תהיה על מזכיר הקיבוץ .שיהיה ברור מי היא הכתובת בקיבוץ ,למי מגיע החומר ,מי
מעביר אותו הלאה ,מי מטפל .מישהו בקיבוץ צריך לקחת את האחריות .בסעיף ח' :נהלים למקרה של מועמד יחיד .במקרה
של מועמד יחיד ,אין צורך לעשות שום דבר .מכנסים את הועידה והיא מאשררת את המועמד היחיד .מבקש להוסיף סעיף
נוסף ,:סעיף ט' ,למקרה שישנם שלושה מועמדים .במקרה כזה ,מוצע להכניס את נוהל "הסיבוב השני" ולא להסתפק
בבחירה על פי 'רוב קולות' .אם זו רק "קריאה ראשונה" ,אגיש מסמך מסודר ,שבו יופיעו פירוט התיקונים/תוספות שהצעתי.

המזכירים סיכמו את הדיון בנושא והודיעו כי הדיון בנושא הנ"ל התקיים במתכונת של "קריאה ראשונה" .
לקראת המשך הדיון ב"קריאה שניה" ,קראו המזכירים לכל החברים שהעלו בדיון הצעות ותיקונים ,להגישם
בכתב לסול לביא ,רכזת "וועדה הגיוס הרחבה".
יו"ר הנשיאות ,ארנון קלדניצקי )אפיקים( הודיע על נעילת הישיבה.

זאב )ולוולה( שור וגברי ברגיל
מזכירי התנועה הקיבוצית
רשם :רן כוחן
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פרוטוקול

מועצת התנועה הקיבוצית )(3/2007
ליאונרדו14/6/2007 ,
על סדר היום:
.1
.2
.3
.4

אישור פרוטוקול ישיבה קודמת )(2/2007
דיווחים בין ישיבה לישיבה.
אישור מינוי אפרים שפירא )מעברות( לתפקיד מנהל הכספים – התנועה הקיבוצית.
הקמת קרן למימון הפעילות הציבורית של התנועה הקיבוצית.

מנו אלון )עין שמר( שישב בנשיאות מועצת התנועה ,ברך בשם כל באי המועצה את מר שמעון פרס ,לרגל בחירתו לנשיא החדש
של מדינת ישראל.
יו"ר הנשיאות הודיע כי פרוטוקול הישיבה הקודמת ) ,(2/2007יחד עם פרוטוקול הישיבה זו ) (3/2007יאושרו בישיבת מועצת
התנועה הבאה.

 .2אישור מינוי אפרים שפירא )מעברות( לתפקיד מנהל הכספים של התנועה הקיבוצית
יוסי בן-שאול ,רכז אגף מטה וכ"א בתנועה הביא לאישור המועצה את מועמדותו של אפרים שפירא )מעברות( .כזכור,
החליטה המועצה בישיבתה מלפני שבועיים ) ,(2/2003לפטור את נושא התפקיד הזה מתהליך של 'מכרז' ולהביא לפורום זה
הצעה מוסכמת .יוסי מסר כי מעבר ליכולות המבוטאות בקורות החיים של אפרים ,יש לו קרדיט מרשים של הצלחות והישגים
במהלך פעילותו רבת השנים ,בקיבוץ ומחוצה לו .יש לו את היכולת לנהל עניינים קשים ומסובכים ביותר בתבונה ,בנועם ,ברגש
ותוך הסבר דברים פשוט וענייני .בחירתו כאן והיום משלבת בתוכה גם אישור בחירה למזכירות התנועה.
אפרים שפירא )מעברות( :התפקיד הוצע לו לפני כמה חודשים .לאחר התלבטויות החליט לקבל על עצמו את התפקיד .לדבריו,
הוא ביצע בעבר תפקידים שונים בתחום הניהול והכלכלה .על אף הקשיים הגדולים והסיבוכים הקיימים ,המצב בהחלט לא
קטסטרופאלי .הוא מורכב וקשה ,אבל ניתן לפתרון .מאמין כי בעבודה מסודרת ועקבית ניתן להגיע למערכת כספית בריאה של
התנועה הקיבוצית ,אם נשכיל לתכנן ולבצע תקציב מאוזן ,אמין ומציאותי .הוא הצהיר כי כבעל תפקיד הוא יבצע כל החלטה
שתתקבל בפורום המוסמך .הוא לא הגעתי לעבוד בתנועה ,על מנת לערוך לוויה לה ולפעילויות התנועתיות .הוא התחייב כי
יעשה את כל המאמצים כדי שזה לא יקרה .בכוונתו להיות גזבר התנועה הקיבוצית החדשה והמאוחדת .ולכן לא יעסוק בבעיות
עבר שמקורן בתנועות האם .הוא יתמקד בקידום פעולת גזברות אחת ,אשר תשרת את מטרות והחלטות התנועה הקיבוצית.
יו"ר הנשיאות ,מנו אלון ,העמיד את ההצעה להכרעת המועצה.

הוחלט:
ברוב גדול מאד של צירי המועצה וללא מתנגדים ,,נבחר אפרים שפירא )מעברות( למנהל הכספים של התנועה
הקיבוצית .ברכות ואיחולי הצלחה בתפקיד החדש.

 .3הקמת קרן למימון הפעילות הציבורית של התנועה הקיבוצית – "קריאה ראשונה"
המזכירים הודיעו שסעיף התקציב ונושא תשלום המסים לא יידון בישיבת היום .המזכירים הסבירו כי הם התכוונו להציג
בפני המועצה מצב תקציב התנועה ל 6-5-חודשים ,אך הגזברות הכינה ריכוז נתונים רק לארבעת החודשים הראשונים של
השנה .מלבד זאת ,הם סברו כי יהיה זה מן הנכון לחכות קמעא ולאפשר למנהל הכספים הנכנס לקחת חלק פעיל בדיון על
המחצית הראשונה של שנת התקציב הנוכחית וכן על ההערכות התקציבית הנדרשת ,לקראת המחצית השניה .לכשיתקיים
הדיון האמור ,בקרוב ,יובא בו גם דיווח מפורט בנושא מצב גביית המסים .נכון להיום ,בין  55אחוז ל 60 -אחוז מהקיבוצים
כבר הסדירו את תשלום מסיהם לתנועה .המטרה היא להגיע עד סוף השנה ל 90 -אחוזי גבייה .לא יהיה מצב שקיבוצים
מקבלים ומבקשים שירותים תנועתיים ,אך מסרבים לשלם את מכסת מסיהם.
לדבריהם ,ההצעה שעומדת כאן על סדר היום ,ל"קריאה ראשונה" ,היא מהרבה בחינות הצעה מהפכנית .מזכירות התנועה,
מייחסת להצעה הזאת חשיבות גדולה מאוד .מדובר פה בתפיסה מחשבתית חדשה לחלוטין .אנו משוכנעים כי עכשיו זה העיתוי
הנכון להגישה על שולחן הדיונים של המועצה ,כאשר אנחנו בשלב מתקדם של איחוד הנכסים ומשלימים את בניית התנועה
המאוחדת.
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מדובר בהצעה להקמת "קרן" שתפקידה יהיה לממן את הפעילות הציבורית המתקיימת בתנועה הקיבוצית .הכוונה ,בכותרת
זו ,היא לפעילות החברתית ,התרבותית והחינוכית של התנועה .המועצה תקיים היום את הדיון הראשון בנושא .לאחר הדיון
היום ,הוא ייצא להמשך הבירור והדיון בקיבוצים ,במפגשים האזוריים ,בארגונים האזוריים ,ובעצם בכל מקום שבו תעלה
הפנייה לקיים דיון בהצעה .עם תום הדיונים ,יחזור הנושא למועצה ,ל"קריאה שניה" ולקבלת החלטות מחייבות.
בתחילת השנה הנוכחית הוצג מלכתחילה תקציב לא מאוזן ,הן מבחינת 'המקורות' והן מבחינת 'השימושים' .צריך להדגיש
כאן כי התקציב שהוגש השנה הוא די זהה ,בשינויים קטנים בלבד ,לתקציבי השנים הקודמות .מאז איחוד התנועות ,בשנת
 ,2000פעלנו באופן הבא :התנועה הקיבוצית הציגה כל שנה תקציב מאוזן של 'שימושים' ו'מקורות'' .המקורות' נבעו מתנועות
האם ,התק"ם והקבה"א .הקיבוץ הארצי הכניס ל"פול"  35אחוז מסה"כ התקציב והתק"מ הכניס  65אחוז .לאור הניסיון
שצברנו במהלך השנים ,נראה לנו כי מתכונת זו מעמידה בסכנה את היכולת לקיים לאורך ימים את הפעילות החברתית
תרבותית חינוכית של התנועה כולה .לכן החלטנו ,שצריך לנצל את ההזדמנות ,כעת כשעוברים לשיטת תקציב חדשה ,ולהפריד
בין מימון הפעילות השוטפת של התנועה לבין מימון הפעילות הציבורית-תרבותית-חינוכית שלה .זה מביא אותנו לדיון של
היום .עלינו למצוא פתרון למקורות החסרים ,בסך של כ 8 -מיליון שקל .המזכירות הקימה לשם כך צוות תנועתי שכלל את:
דורון סט ,את אלישע שפירא ,את חגי מרום ,את גיורא מסד ואת המזכירים .בסופו של דבר ,החלטנו להביא לכאן את ההצעה
שמונחת לפניכם .ההצעה עברה גם את אישור המזכירות.
כדי להסביר את ההצעה להקמת "הקרן" ,יש לעבור על  4נקודות מרכזיות שהיו הבסיס להצעה ,כפי שהיא מונחת פה .הנושא
הראשון הוא המס הפרוגרסיבי .נושא זה עלה לא מעט פעמים על סדר היום התנועתי .כיום המס התנועתי הוא מס אחיד .גם
הקיבוץ העשיר ביותר וגם החלש ביותר משלמים על פי אותו מפתח :מספר החברים .מדי פעם נשמעה האמירה שאין כל סיבה
הגיונית ,שיחד עם השיפור במצבם הכלכלי של רבים מהקיבוצים כיום ,הקיבוץ המבוסס ביותר ימשיך לשלם כמו הקיבוץ
החלש ביותר .עפ"י טענה זו ,צריך ליצור איזה שהא מדרג פרוגרסיבי בתשלום המסים לארגון התנועתי .הייתה גם הבטחה של
מזכירי התנועה ,בסוף השנה שעברה ,כי נושא זה יידון במהלך השנה הזאת.
הנושא השני נידון אף הוא בלא מעט פורומים .ניתן היה לשמוע אותו גם מפי חברי משלחות שחזרו מידי שנה מביקור
במונדרגון ,ספרד .ארגונים ,מפעלים תעשייתיים ,מערכות עסקיות וכיו"ב ,מקציבים אחוז מסוים ממחזורם או מרווחיהם,
לפעילות חברתית ,תרבותית ,חינוכית בקהילה ו/או במדינה .ארגונים אלה רואים בתרומה זו מימוש של ייעוד ערכי-חברתי
שיש לו – בטווח הארוך – גם בונוס עסקי .הייתה אמירה ששאלה :מדוע שלא נאמץ לעצמנו את אותו "הקוד" .במונדרגון
מדברים כיום על  5אחוז מן המחזור העסקי שמופנה כל שנה לפעילות חברתית ,תרבותית חינוכית .לא משנה מהו האחוז .מה
שחשוב זה העיקרון ותפיסת העולם העומדת מאחוריו .צריך לומר כאן שהרבה מפעלים קיבוציים כבר עושים את זה היום
ובצדק .אנחנו תורמים לכל מיני מקומות ,אבל משום מה ,לא כוללים בהם את הגופים הקיבוציים העוסקים בפעילות
החברתית ,החינוכית והתרבותית .אין סיבה שבעולם שנתרום כספים ל'כל העולם' אך רק לא לעצמנו .יש לנו  3תנועות נוער פה
בארץ ו 4 -תנועות נוער בחו"ל והרשימה עוד ארוכה .הגיע הזמן שנמצא את הדרך להתייחס אליהם גם בראייה של תמיכה
כספית ,לפעילות חינוכית-חברתית בקרב הקהילה.
הנושא השלישי ,הוא הרצון לתת תוכן להחלטות הועידה באוקטובר האחרון )"ועידת כפר בלום" ,אוק'  , (2006בנושא "איחוד
הנכסים" .החלטות אלו דיברו – בין היתר  -שאנחנו רוצים להבטיח את הפעילות הציבורית שלנו לפחות לתקופה של  10שנים
קדימה .רצינו לתת תחושה של ביטחון ,שלא כל שנה נדון מחדש על עתיד הפעילות הציבורית של התנועה הקיבוצית .הייתה
בזה אמירה ערכית שאומרת :אנחנו רוצים לבסס אותה ולהבטיח את המשך קיומה של הפעילות הציבורית .בבחינת הצהרה
פומבית כי אין לנו שום כוונה לפגוע בה .עכשיו צריך לתת לאמירות הללו תוכן .יש הגיון לקחת את כל הפעילות הציבורית
שלנו ,לשים אותה תחת קורת גג אחת וליצור קשר ישיר בינה לבין המחויבות שהקיבוצים לקחו על עצמם ,לשמור על הפעילות
הזאת ולהמשיך לקיים אותה.
הנושא הרביעי הוא הנושא התקציבי .בעובדה ,חסרים לנו כיום 'מקורות' ,ועל כך גם הודענו בפירוש בדיון שהתקיים בראשית
השנה על תקציב התנועה .אמרנו כבר אז ,שנצטרך לתת לזה תשובה .מה אומרת ההצעה שאנחנו מביאים פה לדיון? היא
אומרת הקמת "קרן" שתנוהל ע"י כל אלה שמשתמשים בה .ישבו בהנהלת "הקרן" נציגים של מזכירות התנועה ,נציגי של
ארגונים אזוריים ,נציגי קיבוצים .ההנהלה הזו תהיה אחראית על ניהול התקציב שיצטבר בקרן הזאת .היא גם תפקח על
הגופים הציבוריים ,לראות שהם עומדים באמת בתקציבים שלהם .ממה יהיה בנוי התקציב השנתי של אותה "קרן"? הפירוט
לכך נמצא בנייר שלפניכם .בעקרון ,הרעיון המרכזי הוא שאנחנו עושים הפרדה מוחלטת בין הפעילות השוטפת של הארגון
)התנועה הקיבוצית( ,שישולם כולו אך ורק ממיסי החברים ,לבין הפעילות הציבורית של התנועה.

להלן רשימה )לא מלאה( של מערכות הפעילות הציבורית :המקהלות – האיחוד והקבה"א; תנועות הנוער בישראל –
השומר הצעיר; הנוע"ל; מחנות העולים; הצופים ; תנועות הנוער בעולם – הבונים-דרור; השומר הצעיר; החלוץ
למרחב; הנוער הציוני; גופי "ברית התנועה הקיבוצית" – להקת המחול הקיבוצית; התזמורת הקאמרית
הקיבוצית; תיאטרון הקיבוץ; גלריית הקיבוץ; "מכון שיטים"; וכן גם :גבעת חביבה; יד טבנקין; "משואה"
ומוזיאון לוחמי הגטאות; עצרת יד-מרדכי; "מרכז חזן" וכיו"ב .כל הנ"ל כלולים במניין "הפעילות הציבורית,
התרבותית והחינוכית" של התנועה הקיבוצית ועליהם חלות ההחלטות שהתקבלו ב"ועידת כפר-בלום".
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באשר לסוגיית המס הפרוגרסיבי מהקיבוצים .הרעיון היה לחלק את כלל הקיבוצים לארבע קבוצות :אלה שהם במצב הכלכלי
הקשה ביותר  -יהיו פטורים מכל תשלום לקרן .אלה שבכל זאת עומדים על הרגליים ,יתנו  15,000שקל בשנה .קבוצת
הקיבוצים היותר מבוססים –  .₪ 30,000קבוצת הקיבוצים החזקים יתנו  -כל אחד  50,000 -שקל .את יתרת הסכום הנדרש
אפשר להביא מהארגונים האזוריים ,מגופים כלכליים נוספים ,כמו משקי הקיבוצים וכיו"ב .ישנם חברים המצטטים כל העת
את המודל של מונדרגון ,בחבל הבאסקים שבספרד .הנה ,זה הרגע להגיד אם אנחנו באמת מתכוונים לזה .אנחנו ,במזכירות
התנועה ,מייחסים לנושא זה לשיבות רבה ביותר ורואים בו את אחד המבחנים הגדולים שלנו כתנועה .זה מסוג הדברים שאם
נדע להעביר אותם ,נדע גם לסמן לשנים הבאות כיוון ודרך חדשה לתנועה .אנחנו רוצים להבטיח ולבסס את הפעילות
החברתית-תרבותית-חינוכית שלנו .עשינו זאת בשנים הכי קשות שלנו .אין הגיון ואין סיבה שלא נדע לעשות את זה בשנים
שאנחנו נמצאים בתהליכי צמיחה כלכלית .יש פה עניין ערכי שהוא הרבה יותר חשוב ומהותי מהעניין הכספי .הפעילות הזאת
מייצגת את "הנשמה היתירה" של התנועה הקיבוצית .בלעדיה ,אנחנו לא יודעים להסביר למה צריך להיאבק על המים ,על
החלב ,על הקרקע .כשמתחילים לסגור ,לא יודעים איפה זה נגמר .אחד יסגור את להקת המחול ,השני יסגור את התזמורת
הקאמרית הקיבוצית והשלישי כבר יסגור את הכל .......אז הבה נקבל קודם כל החלטה עקרונית .אנחנו פתוחים לכל דבר.
נשמע את ההערות ,ונכין את הדיון הנדרש לקראת "הקריאה השניה" ,במועצת התנועה הבאה.
עמיקם אוסם )אפיקים( :פעיל בתנועה ,במח' צמיחה דמוגרפית )צמ"ד( .תומך במפורש בהקמת "הקרן" .הנושאים שאותם
אמורה לממן "הקרן" אינם מתחלפים מידי שנה .מדובר בפעילויות לטווח ארוך ,כמו למשל ,המשך קיומן של תנועות הנוער
החלוציות .זו פעילות שמבטאת מחויבות תנועתית ,שהיא חלק ממהותה של התנועה .אנחנו עדיין תנועה ולכן כל מאמץ לקדם
את התנועה חייב לזכות בברכה ,גם אם היא עולה כסף .באופן בסיסי ,ההשתתפות הכספית אכן צריכה להיות לפי היכולת
הכספית של הקיבוצים .ההחלטה על הקמת "הקרן" היא הכרעה ערכית מאוד חשובה .אני ממליץ בכל לב לקבל אותה.
היכולת שלנו להוסיף לחברה הישראלית ערך מוסף כלשהו ,הוא משהו שאנו יכולים רק להשתבח בו.
אסתר לבנון -מורדוך )גזית( :אישית ,אני תומכת מאוד בהצעה .חובה לעשות כל מה שניתן על מנת שהנושא יגיע לדיון
משמעותי בקיבוצים .אנחנו חייבים להחזיר את נושא התרבות לסדר היום הקיבוצי .זה חלק מהדבק המשמעותי שיכול ללכד
את הישוב ולאפשר לו שיישאר קיבוץ .רק לכבוד יהיה לנו אם אכן נצליח להפעיל את "הקרן" הזו .יש להגיע לכל קיבוץ
ולהעלות שם את הנושא בכללותו ,על כל היבטיו .חברי הקיבוצים חייבים לדעת שמבקשים את תמיכת מרב הציבור למהלך
הזה .חשוב ביותר שאנשים ירגישו שזה באמת בא מהם ,מתוכם ,ולא הונחת עליהם מגבוה.
עזריאל )יסעור( :יש מדינה שקוראים לה ברזיל .דבר אחד הדהים אותי שם לגמרי .כל התרבות והחינוך נתמכים שם על ידי
מפעלים ממשלתיים ופרטיים .אפשר ללכת בחינם לתזמורת ,לתיאטרונים הכי גדולים .אני מברך על רעיון "הקרן" .היא
צריכה להיות נתמכת ע"י הארגונים האזוריים ,ע"י המפעלים באזור ,גם אם אינם מפעלים קיבוציים וכיו"ב.
עזרא רבין )געש( :הייתי בין אלה שהעלו בעבר את רעיון "הקרן" על סדר היום התנועתי .צריך ללכת צעד קדימה ולדבר
עם החברים בקיבוצים .מדובר במאבק לא קל .צריכים להילחם בכל נקודת חזית על הדברים החשובים באמת ,מעבר
לאינטרס הקיומי והאנוכי של כל חבר ושל כל קיבוץ .אני מתחלחל כל פעם מחדש כשאני שומע שיש כוונות לצמצם ולקצץ
בפעילות החינוכית או התרבותית של התנועה הקיבוצית .צריך להבין שמה שעומד כאן על סדר היום זה הרבה יותר מעבר
לקיום התזמורת או לקיום תנועת הנוער .מדובר כאן בשאלה :כיצד נראה אנחנו כלפי חוץ .האם נראה כאנשים קטנוניים
ומכוערים ,או האם נוכל לשמור על אותה הדמות הייחודית שעליה – עד היום – הייתה גאוותנו.
יזהר בן נחום )בית קמה( :הזכירו פה גופים תרבותיים :להקת המחול ,התזמורת .מבקש להוסיף מילה על גוף שנקרא ארכיון
"יד יערי" .לא ברור מדוע סוגרים את פעילות המקום למשך חודשי הקיץ ,עד ספטמבר .ארכיון משרת חוקרים ,גם בזמן
הלימודים וגם בחופשות .לכן ,זו רק אחת הסיבות מדוע חשוב מאוד שיהיה מקור תקציבי קבוע למקומות מעין אלה .אם
התנועה הקיבוצית רוצה להחזיק מוסדות מחקר ,היא צריכה גם ליצור מקור תקציבי קבוע לקיומם
פיני פלד )עין כרמל( :משמש כמנהל התזמורת הקאמרית הקיבוצית .מספר מילים על התזמורת .למעלה משליש מהמנגנים
בתזמורת הם חברי קיבוץ .זהו גוף קיבוצי לכל דבר .התזמורת הקיבוצית מופיעה רבות בפריפריה .היא מקיימת כ120 -
קונצרטים בשנה ומחנכת למעלה מ 6,500 -תלמידים להאזנה למוזיקה קלאסית משובחת .אנו מוצפים בבקשות לעוד הופעות.
יש סיבה גדולה מאוד לכל היושבים כאן להתגאות בגוף הזה .ישבתי השבוע עם מרכז משק צעיר .הוא שאל אותי בשביל מה
צריך להקים קרן ,בשביל מה צריך תזמורת ,מי צריך את זה בכלל? השבתי לו :כדי שלא ישאלו אותך ,למה אתה עסוק כל
הזמן רק בעסקאות נדל"ן מסביב לקיבוץ ........זו הנשמה היתרה והערך המוסף התרבותי שלנו לחברה הישראלית .באמצעות
התזמורת והמוסיקה ,אנו מייצגים את מיטב הערכים התרבותיים-חברתיים ומביאים הרבה כבוד לתנועה הקיבוצית.
יהודה טל )רמת יוחנן( :אני תומך בהצעה .גם אני שומע את השאלות :בשביל מה צריך תזמורת ,בשביל מה צריך להקת
מחול? כאילו שמנצלים את המערכות התרבותיות של התנועה הקיבוצית ,כדי להראות לכאורה ,שהתנועה היא לא רלבנטית
ואינה עוסקת כיום בדברים החשובים באמת .הדברים אינם נמצאים בסתירה זה לזה .ברגע שיוחלט על הקמת "הקרן" -
ומדובר בסכומים שהם באמת סכומים בטלים בשישים  -אני בטוח שאף אחד לא יעיז להגיד ,שקיבוצו מתנגד לתרום.
ההפרדה בין התקציב התנועתי לבין התקציב הנדרש לקיום הפעילות הציבורית ,תקל ,לדעתי  -גם בהסדרת תשלומי המס
התנועתי .לכל קיבוץ יהיה ברור כמה הוא משלם לפעילות התנועתית וכמה הוא משלם עבור הפעילות הציבורית-תרבותית-
חינוכית.
שלומית )בית העמק( :לא מצטרפת לאופוריה שנשמעת כאן .הקמת "הקרן" אינה מהווה פתרון .לכל היותר היא מסמלת
שינוי קל או תפנית .אולי התזמורת תקבל קצת יותר ,אולי גם להקת המחול ,או תנועת נוער כזאת או אחרת .אבל בגדול ,לא
ייפתר שום דבר בהקמת "הקרן" .כמנהלת קהילה וכחברה בקיבוץ בית העמק ,אני לוקחת על עצמי את האחריות לתמוך
בהמשך קיומם של כל מפעלי התרבות ותנועות הנוער .אבל אני לא מוכנה לקחת על עצמי את האחריות להחליט ,שהקיבוץ שלי
ישלם מס תנועה פרוגרסיבי בנוסף על המס שהוא משלם כיום .יגידו לי :מי שם אותך להחליט באלו הדברים .אחד המזכירים
אמר קודם :מה זה בשביל קיבוץ  15,000שקל .בשבוע האחרון השתוללתי בקיבוצי כדי למצוא  12,000שקל ,בשביל איזה
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דרישת קנס של המשרד לאיכות הסביבה .זהו סכום שלא היה מתוקצב בשום סעיף .לכן ,אם נכסי התרבות האלה הם של
התנועה ,ואם יש מצב קשה וכולם מקצצים ,אז גם נכסי התרבות יעשו איזה שהיא התכווצות .מדוע הם צריכים להיות בקרן
נפרדת? אם צריך להעלות את מס התנועה ,הבה נחליט להעלות אותו .אם נצטרך ,נסביר לחברים שלנו מדוע הוא עלה .נעשה
זאת באומץ ובשקיפות ולא נחפש דרכים עוקפות ,כדי להתמודד עם הבעיות התקציביות של התנועה.
ח"כ חיים )ג'ומס( אורון )להב( :התנועה הקיבוצית נמצאת בשלב שבו היא צריכה את המהלך הזה ,כחלק מהגדרה מחודשת
של זהותה .פעם היינו עושים זאת בגבעת חביבה .היום זה מגיע לכאן ,במסגרת ויכוח על 'מקורות' ו'שימושים'  .אני מציע
לחבר בין הויכוח העקרוני ובין הכסף .או אז נדע איפה אנחנו עומדים .אל תשלחו אותנו לכנסת לגייס עוד סיוע ועוד תמיכונת
תקציבית.....אין שום סיבה שבעולם שלא ננהג כמו בכל מערכת כלכלית תעשייתית או פיננסית" :מדד המעורבות הקהילתית".
תפיסת עולם זו צריכה להפוך לחלק מתפיסת העולם של ראשי המפעלים האזוריים .כמו מפעלות בנק דיסקונט ובנק לאומי
ו"החברה לישראל" .גם המפעלים הקיבוציים יכולים להפריש חלק מרווחיהם למטרות הציבוריות של התנועה הקיבוצית .אני
גם מציע שנענה לאתגר של העלאת נטל המס ,שכל כולו יוקדש ליעדים החינוכיים והתרבותיים שלנו.
מיכל שצקי )מגן( :כל הדברים התנועתיים והתרבותיים שהתנועה עושה זה בבת עינה של התנועה ,בלי פרזה .לפני יומיים
ישבתי עם נכד שלי שהוא מדריך בירושלים בקן בקעה .אין מילים בפי לתאר מה תנועת הנוער עושה לנער כזה ומה הוא מוכן
לעשות לטובת תנועת הנוער .זו בעיני התנועה .יחד עם זאת ,אני מוצאת לנכון להקריא קטע מדו"ח הביקורת שהוצג כאן קודם.
אני חושבת שזה רלבנטי :קיים גירעון של מעל ל 10 -מיליון  ₪בתקציב .הגירעון נובע מהסיבות הבאות :מעבר לתלושי שכר;
גירעון מתמשך של כשניים שלושה מיליון  ₪מול התקציב בשנים קודמות; גירעון נוסף שהיה קיים בתנועות האם .מעבר לכך
קיימת חריגה נוספת שוטפת של כשניים וחצי מיליון  ₪לשנה ב"ברית התנועה הקיבוצית" .בהתאם להחלטות המועצה מיום 27
לנובמבר  ,2003גוף שלא יעמוד באיזון תקציבי ייסגר .למרות דו"ח הביקורת ,התרעותיה ושיחותיה עם הנוגעים בדבר ,הליקוי
הלך והתמשך .בלב כואב אני מקריאה את זה .אנחנו צריכים לדעת מה המציאות.
צבי אוגרטן )סאסא( :אני לא חושב שיש באולם הזה רבים שאינם תומכים ברעיון הקמת "הקרן" .בקיבוצי ,הקמנו בזמנו
'קרן' ,שנועדה אך ורק למטרות הבאות :לקיום שני בתי הספר ,היסודי והתיכון ולאחזקת ספריית בית הספר .עד היום שרדנו.
שני בתי הספר נשארו בחצר הקיבוץ וגם הספרייה מתפקדת לתפארה .בנושאים העומדים כאן היום על הפרק :נכסי התרבות
והרוח של התנועה ,אינני מבין מדוע לא הקימו את 'הקרן' הרבה יותר מוקדם .אך מוטב מאוחר מאשר בכלל לא .לאישור
הנושא אי-אפשר להסתפק בפורום הזה בלבד .חייבים להביא את הנושא לדיון ממצה בקיבוצים .צריך לקבל את החלטת
הקיבוץ.
יעקב בכר )מענית( :הצעתי עוד מזמן לגבות את מיסי התנועה דרך הארגונים האזוריים .הארגונים הללו צריכים להיות
שותפים מלאים לנושא .צריך לקבוע את המנגנון של גיוס מהארגונים .הוא צריך להיות בהתאם למאזנים סקורים .צריך
להגדיר שאיקס רווח במאזן הסקור של הארגון ,צריך לעבור לפעילות הציבורית של התנועה .לשם כך צריך לבוא ולשכנע את
נציגי הקיבוצים באסיפת המשקים .יש לנהל את המאבק באסיפת המשקים ,לגבש לזה רוב ,ולקבע זאת בתקנון הארגון .ניתן
להצליח בכך .המשקים שיושבים בארגונים אינם עוינים את התנועה .צריך להגיע להסכמה ע ל הנוסחה ואפשר לעשות את זה.
אין פה ויכוח האם צריך תזמורת ,או האם צריך את "יד יערי" .פה מדברים על עניין עקרוני :קיומו של תקציב תנועה יציב
לאורך זמן .את מנגנון היציבות צריך לקבע מול הארגונים האזוריים .אני מציע שנעבור את המאבק הראשון עם הארגון
הראשון ונראה איפה אנחנו עומדים.
אורי )מצר( :יש חשיבות גדולה לעצם הדיון הזה וגם לאמירה התנועתית ,שיש מקום ורצון להמשיך ולקיים הלאה את
'הנשמה היתרה' של התנועה הקיבוצית .זה גם מבטיח יתר סיכוי לאיחוד המלא של התנועות .אני רואה ברכה גדולה בהצעה,
כפי שהיא עולה כאן .כמו רבים לפני ,בדיון זה ,גם אני סבור שיש לקיים דיוני עומק בתוך הקיבוצים .יש לעורר מחדש את
הדיון החינוכי ,הרעיוני ,הערכי .זו ההזדמנות להגיע אל החברים ולחשוף בפניהם את הפעילות התנועתית לכל אורכה ורוחבה.
רק כך נוכל ליצור מודעות רבה יותר לגיוס המקורות הנדרשים ,להפעלת המערכות הציבוריות של התנועה הקיבוצית.
דורון סט )יגור( :מצטרף לתמיכה ב"קרן" .אך מעבר לאמירה גורפת זו ,יש לראות את המציאות ולא ליפות לעצמנו את
הדברים .אנחנו יכולים להחליט שהכל בסדר ,רק שבמציאות הדברים מתנהלים קצת אחרת .....אני לא בא כרגע להציע הצעה
ספציפית .אני רק מתאר את תמונת המצב ,כפי שאני מכיר אותה .התקציב נבנה עם גירעון של  8מיליון  .₪מעבר לגירעון הזה,
יש לנו עוד חוב של כארבעה מליון  ₪בתנאי חריגה .כלומר ,אנחנו נמצאים כרגע בחריגה של  12מיליון  ₪ממסגרת התקציב.
במילים פשוטות ,כל חודש שעובר ואנחנו לא מטפלים בבעיה הזאת ,אנחנו שורפים נכסים ,בסדר גודל של מיליון  ......₪כל מה
שאמרתי הוא בהנחה שאנחנו אכן גובים את מה שתכננו לגבות .לכן ,אם רוצים לעבוד בצורה נכונה ,יש להגביר בדחיפות את
גיוס המקורות .גם אם נאשר היום את ההצעה וגם אם נעבור בכל הקיבוצים ,אני לא בטוח כלל ,שכל השמונה מיליון ₪
שאנחנו מתכננים עליהם ,יהיו פה ובטח לא יהיו מייד ,בשנה הנוכחית .לכן ,לעניות דעתי נצטרך במהרה לעשות איזה שהיא
פעולה גם בצד 'השימושים' .לא נוכל לברוח מהדיון הזה .הגישה צריכה להיות שאם צריך לטפל בדברים ,עדיף לטפל בהם רגע
'לפני' .לא מתוך חולשה ולא מתוך סחרור ,אלא בניחותא ובצורה שקולה.
ח"כ אבשלום )אבו( וילן )נגבה( :אינני יודע כמה מתוך גופי התרבות של התנועה הקיבוצית אכן שווה להתעקש ולהחזיק בהם.
אולי יש כאלה שאין ברירה וצריך לסגור אותם .עד אז ,אני אומר לכם :בואו נעשה כל מאמץ שבכל מקרה נשאר עם משהו.
ארגוני הקניות לא יתמוטטו אם יפרישו כמה מיליוני שקלים לקיום הפעילות הציבורית של התנועה .בכל מפעל קפיטליסטי יש
כיום מה שנקרא" :התרומה לקהילה" .זה כיום כמעט דבר אלמנטארי .אנחנו גוף מאורגן ,שיש לו מערכת של תשעה ארגונים
אזוריים גדולים ,שמרוויחים יפה .הם בהחלט יכולים וצריכים להצטרף לגופי הכלכלה הגדולים בארץ ובכל העולם ,שמעלים
את "התרומה לקהילה" .מהנכסים שיצרנו במשותף ,לאורך תשעים שנה האחרונות ,מהם צריכה לבוא ההשלמה לתקציב.
מהפרות שלהם נמשיך ונשקיע בתנועות הנוער ובמפעלים המשותפים.
גיורא פורמן )מעברות( :ראשית ,אני רוצה לברך את התנועה שבחרה היום את אפרים שפירא כגזבר .זו כניסה של איש בעל
יכולת אולי מהגבוהות בתנועה בתחום הכספי .בהצעה להקמת "הקרן" אני רואה את העניין כפתרון טכני בלבד .שני הדברים
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המהותיים בהצעה הם :א .אחרי שנים של ירידה שנתית בתקציב התנועה ,מדברים היום בפעם הראשונה בהגדלת התקציב;
ב .ההצעה מהווה חלון ראשון ,שדרכו מנסים להכניס את מה שנקרא" :מס פרוגרסיבי" .לכן ,יש פה איזה תהליך הרבה יותר
גדול מאשר הדיבור על "הקרן" .לכן אני מוכן לתמוך בהצעה .אבל צריך גם לזכור כי לא ניתן יהיה לברוח מהדיון העקרוני
הרחב יותר :כיצד מחזיקים את המערכת התנועתית הרחבה הזאת? כל הסידורים הטכניים שנעשה לא יעזרו במאומה אם
הקיבוצים לא יחליטו – חד משמעית – שהם מוכנים ורוצים לשלם את מסי התנועה .לכן אני מציע ,שהחלטה היום לא תהיה
החלטת מועצה בלבד .נדרשת גם הסכמה של כל הגופים הסוברניים בכל קיבוץ וקיבוץ.
מוטל בוגומולסקי )מסילות( :בתור הגזבר היוצא אני מברך את מנהל הכספים החדש שנבחר כאן היום ומאחל לו הצלחה
מרובה .הצלחתו היא גם ההצלחה שלנו .לעניין עצמו .האמירה חסרת האחריות הנשמעת כיום בעיתונות הקיבוצית ,כאילו
הקיבוצים לא משלמים את המס התנועתי היא אמירה שאיננה נכונה .בכל מצב ובכל מזג אוויר ,תמיד הגענו להבנה עם
הקיבוצים .מעולם הם לא השיבו את פנינו ריקם .נכון להיום ,הבעיה האמיתית שלנו ,היא ששכחנו מי אנחנו .אם לא נדע
להנחיל ולהעביר את המסר התנועתי האמיתי לדורות הבאים ,בשביל מה אנחנו בכלל קיימים? בשביל מה אנחנו צריכים
קיבוץ? המפעלים האזוריים שלנו צריכים להבין בעצמם ,שהם מחויבים לקחת חלק במימון הפעילות הציבורית של התנועה.
הם חלק אינטגרלי של התנועה הקיבוצית" .גרנות" לא יתקיים יום אחד בלי הקיבוצים .כך גם הארגונים האחרים בכל רחבי
הארץ .אם אנחנו נאמין בכוחותינו ואם נעשה את הדברים הנכונים ,אזי אנחנו נתגבר על כל הקשיים והמכשולים בדרך.
אלישע שפירא )עין השופט( :לפני שנה עמדתי על הדוכן הזה ואמרתי לחברים ש'המקורות' לא מספיקים וכי צריך להגדיל
אותם .אז הייתה פחות נכונות לשמוע ופחות הסכמה לקבל את הדברים שהשמעתי .הדברים שאמרתי אז נהפכו עתה לסדר
היום התנועתי הנוכחי .הדיון האמיתי שמתקיים כאן היום ,זה הדיון :האם תהיה או לא תהיה תנועה קיבוצית .אנחנו נדרשים
היום ועכשיו להחליט החלטה מאוד פשוטה :אם אנחנו אכן רוצים שהתנועה תמשיך להתקיים ,אנחנו חייבים להעמיד
לרשותה מקורות נוספים .כדי שנוכל להתמודד עם הסוגייה הערכית-רעיונית ,מה אמורה התנועה לעשות ,אנחנו קודם כל
צריכים להבטיח את קיומה .לכן ,עלינו להשקיע יותר בדברים החשובים .התנועה הקיבוצית בנתה את המפעלים החשובים
שלה :שני סמינרים למורים; אפעל; גבעת חביבה; יד יערי; יד טבנקין ,ואת הגופים האומנותיים :להקת המחול; התזמורת;
המקהלות; התיאטרון וכיו"ב ,כאשר היא הייתה ענייה לאין שיעור מכפי שהיא היום .אם נעיז להציג לקיבוצים תביעה אמיצה,
אז יהיו מי שילכו אתנו .צריך לקבל את ההחלטה העקרונית פה .לאחר מכן צריך יהיה להגיע לכל קיבוץ .זו לא שאלה ניהולית-
מנהלתית-אדמיניסטרטיבית .צריך להגיע לכל חבר בתנועה .לפחות שתהיה הזדמנות לכל חבר בתנועה להיות שותף לדיון הזה.
לי אין ספק ,שאנחנו נצליח לשכנע את החברים בתנועה שהמטרה ראויה והמחיר הוא מאוד צנוע.
אימרי רון )משמר העמק( :שימו לב :רכזי המשק ,הגזברים ופעילים כלכליים מרכזיים ,אלה שאמורים לקבל את ההחלטות
המרכזיות בקיבוצים שלהם ,דווקא הם לא נמצאים פה היום .בעבר ,כאשר היינו בקבה"א צריכים לקבל החלטות כלכליות
כבדות ,מהסוג שאנחנו דנים בהם עתה ,היינו מביאים לכאן את רכזי המשק ,את הגזברים ,את כל בעלי התפקידים המרכזיים
בקיבוץ ,כדי שההחלטות שיתקבלו בפורום התנועתי אכן תבוצענה בשטח .אני חושש שהפורום הזה ,כאשר הוא מקבל היום
החלטה על הקמת הקרן ,קיים סיכון גדול ,שההחלטה הזאת תישאר על הנייר ולא תבוצע ........יש כיום בקיבוצים יותר
אנשים שחושבים כמו שלומית מבית העמק ,מאשר חברים שהתבטאו פה היום בעד ההצעה .החברים בקיבוצים יהיו אלה
שיחליטו מה וכמה "מפעלי עמק יזרעאל" ו"מפעלי גרנות" ו"מפעלי משקי הגליל העליון" ,יתרמו לקרן .לכן ,הבעיה היא לא
פשוטה .אנשים עוד זוכרים את הכישלונות של תאגידים כאלו ואחרים שהוקמו בתק"מ ובקיבוץ הארצי ,שהביאו אותנו לעברי
פי פחת .קיים ויכוח אמיתי כיום ,איך התנועה צריכה לפעול .עניין זה אינו מוסכם היום ואינו מובן מאליו על ידי כל חברי
הקיבוצים .תוסיפו לכך את עניין ההפרטה וגם את עניין ההנהלות החיצוניות .יש היום הרבה קיבוצים המנוהלים על ידי
"מומחים" מטבריה או מתל אביב .הבעיה היום היא הרבה יותר מסובכת .צריך להתמודד אתה .המזכירות הייתה צריכה
להציג כאן גם תוכנית פעולה .אם לא נעשה עירוי חיצוני למערכת הזאת ,יקשה עלינו לתפקד ולקיים את כל המערכות שאנחנו
רוצים ביקרם .אני מציע שהצוות שגיבש את ההצעה פה וכל מי שעומד מאחורי הצעה הזו ,יופיעו במזכירויות הקיבוצים,
ויקיימו שם דיון על החלטה שנקבל אותה היום ב"קריאה ראשונה" .אחרי שיתקיימו הדיונים בהנהלות הארגונים ,נחזור הנה
ונאשר את ההצעה ב"קריאה שניה".
מזכירי התנועה סיכמו את הדיון .הם ברכו את אפרים שפירא ,עם כניסתו לתפקיד מנהל הכספים של התנועה הקיבוצית .הם
ביקשו גם להודות לגזברים המסיימים ,רבקה יקיר ומוטל בוגומולסקי והודיעו כי מזכירות התנועה תמצא את הדרך הנאותה
להודות להם מקרוב על תקופת פעילותם בתנועה .באשר לנושא שעל סדר היום ,הם שבו וחזרו על כך כי הדיון כאן ,הוא בעצם
דיון על דמותה של התנועה .אנו נגיע לקיבוצים ,נגיע לאזורים ,נגיע לאסיפות המשקים ולארגונים הכלכליים .שם שדה המאבק
האמיתי .אותם נצטרך לשכנע .קל מאוד לחסל את נכסי הרוח והתרבות של התנועה .אבל ,אם נחסל את אלה ,בשביל מה
צריכים תנועה בכלל .לכן ,אנו מעלים כאן הצעה ליצירת מקור תקציבי נוסף כדי להחזיק ולקיים את כל הגופים התרבותיים
ערכיים חינוכיים שלנו.
הוחלט ואושר ע"י צירי המועצה :בהמשך לדיון היום ,ב"קריאה ראשונה" ,יוכן נייר עמדה שיוצג לדיון בארגונים הכלכליים,
ב"אסיפות המשקים" ,במפגשים אזוריים ובאסיפות ו"בשיחות" ,בקיבוצים שיבקשו זאת .בסופו של התהליך ,ההצעה
שתתגבש תגיע שוב למועצת התנועה ,לדיון ולהצבעה ב"קריאה שניה".

מנו אלון )עין שמר(  ,יו"ר הנשיאות ,הודיע על נעילת הדיון.

זאב )ולוולה( שור וגברי ברגיל
מזכירי התנועה הקיבוצית
רשם :רן כוחן
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