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שנה טובה!

וגמר חתימה טובה...
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דבר העורך
כן ,לכל מי שפיקפק ,הנה אנחנו נפגשים שוב ,בפעם השלישית.
לא כל כך יפים ,לא בני שש עשרה ,אבל יודעים משהו על הקיבוץ הזה.
לא ,אל תשפשפו את עיניכם בתדהמה ,זהו אינו דה-ז‘ה-וו.
תודות לעמיקם ששוב האיר את עינינו ביחס למספור המוטעה של העלון )כפי שתוכלו לקרוא במדור מכתבים
למערכת( אנחנו נדרשים לשנות שוב את המספר הרץ )או ניתן לומר הקופץ למרחק( של בניר  -דור ההמשך.
כשחושבים על זה ,בשלושת העלונים שיצאו עד עתה טעינו פעמיים במספר העלון והיד עוד נטויה )עמיקם ,בחייך,
זה ממש מסובך לשנות את המספור האוטומטי בתוכנת העריכה.(...
בכל מקרה ,אנחנו בעלון מספר  ,451ולפנינו עוד רבים וטובים.
החודש האחרון היה עמוס בהתכתבויות עסיסיות במערכת הדואר האלקטרוני .אנחנו בעד הקידמה ואין ספק
שמדובר בכלי נהדר לתקשורת המונים ,אבל ברגע שלא כל הקיבוץ מכותב  -כפי שהיה במקרה הזה  -חלק גדול
מהחברים נשארו מחוץ ללופ.
קוני אמר לנו ,במידה רבה של צדק ,שהעלון אינו יכול להיות מונופול ולשמש ככלי בלעדי להעברת דיעות .אנו
בהחלט מסכימים איתו ,אבל אין לכם מושג כמה קשה למלא את העלון ,אז את הדברים העסיסיים באמת  -אם
לא איכפת לכם  -תשמרו לנו.
ובאותו עניין ,נשמח אם בעלי התפקידים יתזמנו את דפי המידע שלהם ליציאת עלון.
להזכירכם ,העלון יוצא ביום שישי האחרון של כל חודש )או ביום הראשון של החודש הבא  -אל תהיו קטנוניים(...
רוני  -הרגת אותנו! ה-ר-ג-ת א-ו-ת-נ-ו...
חיכינו עם דבר העורך עד לאחר האסיפה .הבטיחו דרמות ,הבטיחו מאבקים ,הבטיחו דמעות ,הבטיחו עלה של
זית .כשהיינו קטנים אמרתם  -הבטחות צריך לקיים .מה יהיה? מה זאת התרבותיות הזאת?! לתשומת ליבכם...
פנו אלינו לא מעט חברים בקשר לקבלת עותקים של העלון לבנים וחברים שאינם בקיבוץ.
אנחנו מבטיחים שבקרוב מאד יעלה אתר האינטרנט של העלון ,וניתן יהיה למצוא בו את כל העלונים שהוצאנו,
כולל בונוסים וקטעים מצונזרים .יש למה לחכות.
אז זהו ,תיהנו מהעלון.
שתהיה לנו שנה טובה וצום קל.
המערכת

עיצוב :לירז מדר
איור שער :מורדילו הכלי
עיצוב קולאז‘ פלסטניר :דור
עזרה טכנית :ליזה בוחסירה
עורכת ותיקה :חוה קאליפה
מערכת :אסף אברהמי ,דור הורביץ ,שלי בורץ
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מכתבים למערכת
מכתבים למערכת ניתן לשלוח לאי-מייל  BANIR@NIREL.ORG.ILאו להכניס לתא דואר מספר .99
מחכים לשמוע מכם...

בעיתון הקיבוץ מ  31/6/06 -במדור הכל אנשים פורסם
על הופעת בניר דור ההמשך ,ובו בין השאר צוין שלא
פורסם ”המספר המצטבר של העלונים שיצאו מתחילת
הקיבוץ“ )בבניר שיצא לאחריו תוקן מספר הרצף(.
משפט זה הביא אותי לבדוק מהו המספר האמיתי של
העלונים שיצאו בניר אליהו מאז העלייה לקרקע
ב ) 27/7/1950 -ואין הכוונה לדפי אינפורמציה ,ידיעון
וכדומה( ,ברור לכל שמספר בניר האחרון ,265 ,אינו
משקף את התמונה האמיתית.
במשך השנים הספירה מאחד התחילה מספר פעמים
ובשמות שונים ,כגון :אל ניר ,הד הניר .את שם העלון
”בניר“ אנו מוצאים לראשונה באוקטובר  .1954רצף
מספרי בניר המצוין היום ראשיתו ב .2/12/1990 -
לסיכום ,כל שנכתב בא לציין שעד היום יצאו סה“כ 450
עלונים בניר אליהו.
עמיקם רגב
ארכיון ניר אליהו

מותר למזכיר קיבוץ לא להסכים לדברי חברים .אני
חושב שמכובד יותר היה אם מזכיר הקיבוץ היה מגביל
את עצמו להתייחסות עניינית לכתבה בנושא הצמיחה
הדמוגרפית ולא מנצל את מערכת האינטרנט ואת הזמן
שעומד לרשותו להשמצות ולכינויים שונים שמטרתם
הוצאת לשון הרע.
בבניין ירושלים ננוחם.

תשס“ז החדשה
פתחי דלתך לרווחה ונבוא בך
מתחדשים מלאי רצון חלומות ותקווה
שלא ניזכר בך בחולשותינו ומעשים שנכשלנו בהם
אלא במעלותינו ,מסירותנו ומחשבותינו היפות
ואיש לא יכפיש אותנו בפני איש
כי אלה יעמדו לזכותנו ויעידו עלינו לטובה
שנה חדשה התקשטי והתחדשי
אך לא במחלצות ועדי  -אלא בלב רחב ונדיב
שלא יהיה אטום ,שיהיה לב רגיש
כולנו זקוקים למידה של רחמים וצדק שיהיו בך
שיהיו מסימני ההיכר של השנה הבאה עלינו לטובה
שיהיה גבול בין רע לטוב
ולא יתערבבו זה בזה עד ”שכל דאלים גבר“
ועוד תפילה של המקום הקטן הזה
נקודה ביקום ולנו עולם ומלואו
הביאי שנה מיוחדת של פריצת דרך
כבוד והערכה איש לרעהו
והתקדמות לקראת הגשמת שאיפות וחלומות
שנה טובה
אסתר זטורסקי

יעקב אברהמי

לאסף ,דור ,שלי ,לירז ,נמרוד ,ליזה וחוה
ברכות על היוזמה בהקמתו לחיים של "בניר",
חזקו ואמצו.
אשמח לקבל את הגליונות הבאים במייל.
תודה ,יוסי ברזילי
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משולחן המזכיר
ֲא ִפלּוּ ָה ֵע ִצים ָה ְלכוּ ִל ְבחוֹר ָל ֶהם ֶמ ֶל ְך.
ילך.
ָא ַ
ֶא ֶלף ְפּ ָע ִמים ִה ְת ַח ְל ִתּי ֶאת ַחיַי ִמ ָכּאן ו ֵ
עוֹמד ֶאחד וּמוֹנֶה:
ִבּ ְק ֵצה ָה ְרחוֹב ֵ
ואת זֶה.
ואת זֶה ֶ
ואת זֶה ֶ
ֶאת זֶה ֶ
והיא ְתּ ִה ָל ֶת ָך.
ִ
)יהודה עמיחי(
אנחנו בין כסה לעשור .בעשרת ימי התשובה .מחזור
השנים ,פעימת החודשים ,עונות השנה ,נדמה כאילו
הכל חוזר על עצמו ושוב אנחנו בפתחה של שנה
חדשה.
השנה שחלפה ,כך אנו מדמיינים ,שקעה לה במצולות
הים עם שקיעת החמה ושנה חדשה טהורה וזכה
עלתה וזרחה ב א' בתשרי.
העולם נע סביב צירו ,ומציע את עונותיו ,את הפריחה
ואת השלכת ,את הגשם ואת השרב ובמופע הקסמים
של הטבע ,כאילו אין חדש ורק אנחנו ,בני האדם,
נעים במהירות על ציר הישר ומבקשים להספיק,
להטביע ,לשנות ,ליצור ולתקן ושלל רצונותינו מונחים
כערמת "דוקים" העומדת להתפרק או להיאסף והכל
תלוי במיומנות המשחק.
בראש השנה הקפדנו לברך האחד את השני ל"שנה
טובה" ובעשרת ימי תשובה אנו מצווים לעסוק
במחשבה ,בחשבון הנפש ,בקריאת המאזן
ובהתעמקות בהערות.
השנה החדשה ,הבאה עלינו לטובה ,תהייה טובה
בזכות מעשינו או גרועה ,חס וחלילה ,בשל טעויותינו
ולכן עלינו לשוב ולהשקיף על השנה שחלפה ,ללמוד
ממנה ולתקן.

לא נתחרה כאן בשפע הכתבות והמאמרים ודברי
הפרשנות .רק נקווה כי נמצא דרך לתקן ,לא רק את
הצבא אלא גם את המחשבה ושלא נזקק למלחמה
בכדי לפתור בעיה.
את עיקר המאמץ השקענו השנה במעשה השינוי,
רוחות השינוי לא הצליחו להשיט את הספינה
ולהביאנו אל קו הגמר בתשס"ו ויהיה עלינו להמשיך
במעשה גם בתשס"ז.
בבדיקה ולימוד ,תיקון ושינוי ,חייב אדם ,על פי
היהדות ,מידי שנה בשנה .גם ארגון החפץ חיים חייב
בכך .ונברך את עצמנו כי נזכה בשנה הבאה להשלים
את מה שלא הספקנו השנה ולתקן את מה שקלקלנו
ונלמד מטעויות ,נשנה ונשתנה לטובה.

תיקון

פעם אחת בראש חודש אלול עמד
הרב הצדיק ר' יצחק מברדיצ'ב בחלון.
עבר גוי אחד ,מתקן נעלים ,ושאל אותו:
"וכי אין לך לתקן כלום?"
מיד ישב אותו צדיק על הקרקע ובכה בכייה גדולה
ואמר ,אוי לי ואוי לנפשי שיום הדין בא ועוד לא
תיקנתי את עצמי.

חתימה טובה
קוני

תשס"ו תיזכר אולי יותר מכל בגלל הקיץ הקשה
שלה .רוחות המלחמה ,הרעות ,נשבו שוב במלוא
עוצמתם .המלחמה יודעת להוציא מהאדם את
האכזריות אך גם את האנושיות .בצד הבתים
ההרוסים ,מאות אלפי הפליטים ,אלפי הפצועים,
מאות ההרוגים היו גם גילויים רבים של רצון טוב
והתנדבות ורצון לעזור ודלתות פתוחות.
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ענף החודש:

עץ הקיבוץ

פלסטניר

במסגרת הסקירות החודשיות שלנו על ענפי הקיבוץ הגיע תורו של פלסטניר לחוש את נחת זרוענו...
הגענו למשרדו של גדי מאור בהתראה קצרה ,חמושים בלא מעט שאלות .כבר בהתחלה גדי ביקש מאיתנו
להרגיש "כמו בבית" ולא לפחד לשאול שאלות קשות ואמר שאין לו בעיה להתייחס לכל נושא שקשור למפעל .שקלנו
לשאול אותו קודם כל מדוע אין מכונת מיץ במפעל ,אבל החלטנו לחכות עם הנושאים הרגישים לשלב מתקדם יותר של
הראיון...

קודם כל ,בתור התחלה ,תן לנו בבקשה סקירה קצרה על הנעשה במפעל בימים אלה :שינויים אירגוניים ,כיוונים חדשים
וכדומה.
בתקופה האחרונה השלמנו מהלך מאוד מעניין במפעל – מהלך אסטרטגי חשוב מאוד :רכישת מחלקת הדפוס )של אלוף(
שבמשך  17שנה היתה "אאוטסיידרית" )קבלן משנה( .רכשנו שלוש מכונות דפוס משוכללות מאוד והחל מחודש ספטמבר
מחלקת הדפוס שייכת לנו באופן מלא .מכיוון שמדובר בעיסקה גדולה היא עוברת באופן טבעי את כל שלבי
הבירוקרטיה :מועצת המנהלים של המפעל בוחנת את הסיכונים ורק לאחר מכן היא משכנעת את בעלי המניות –
ההנהלה הכלכלית של הקיבוץ.
לדעתי מדובר בעיסקה מתבקשת על מנת ליצור חוסנים למפעל וליצור יכולת שליטה מלאה בכל שלבי תהליך הייצור.
הדפוס הפך למרכיב מאוד דומיננטי בתהליך הייצור ,מכיוון שנכון להיום כ 45%-מהתוצרת שמפיקות המכונות הגדולות
)ובתוכן האקסטרודרים התלת שכבתיים( עוברת דרך מחלקת הדפוס .במצב הקודם ,כאשר מחלקת הדפוס לא היתה
שייכת למפעל ,היה קשה מאוד לשלוט על תהליך הייצור .לדעתי מדובר במהלך שישפיע בצורה דרמטית על עתיד המפעל.
אנחנו מזהים פה שהתרומה לשיפור הרווחיות של המפעל תהיה מהירה.
כשעושים מהלך כזה לוקחים סיכונים ,ולכן לפני החלטה יש צורך לבצע שיקולים ובדיקות מעמיקות .בעלי המניות הציגו
שאלות קשות ובחנו את העניין בצורה מקצועית .נכון להיום גם יו"ר מועצת המנהלים של המפעל ,נורית נחום ,שהיתה
סמנכ"לית פיתוח עסקי בחברת "פקר פלדה" וגם אלי מוריק ,יו"ר ההנהלה הכלכלית של הקיבוץ ,הם שני אנשי מקצוע
מעולים בעלי נסיון רב שיודעים לשאול את השאלות הנכונות  -שלפעמים הן שאלות קשות  -ואני בתור מנהל המפעל צריך
לספק תשובות לשאלות האלה.
התהליך הזה הוא שלב בדרך למהלך גדול יותר ,שלדעתי הוא בלתי נמנע :הכנסת שותף לפלסטניר .הגענו להבנה
שפלסטניר חייב להכניס שותף על מנת להצליח .נכון להיום למפעל יש שם של יצרן טוב מאוד בתחום היריעות הגמישות,
ואנחנו מעוניינים לבוא למשא ומתן מול שותפים פוטנציאליים בעמדת כוח .על מנת להגיע למו"מ בעמדת כוח אנחנו
חייבים להצעיד את המפעל עוד קצת קדימה  -ורכישת מחלקת דפוס מתקדמת היא בהחלט צעד משמעותי קדימה.
לגבי נושא השותף ,אני יכול לספר שחלק ניכר מזמני הוא בחיפוש שותף מתאים ,כאשר התנאים שלנו הם להכניס שותף
עד  50%מהשליטה .חשוב לציין שהכנסת שותף לעסק היא דרך להתקדם ולהפחית באופן משמעותי את סיכון חברי
הקיבוץ כבעלי מניות יחידים .דוגמה מצויינת לצעד כזה היא רפת ר"ן  2000שהיא הצלחה מסחררת  -וכאן אני רוצה
לציין שחלק גדול בהצלחה יש לזקוף לזכות ניהול התאגיד שפיני הוא היו“ר שלו.

יכול להיות מצב שבדומה לרפת גם המפעל יעזוב את הקיבוץ?
אני לא שולל שום דבר מראש .אם במסגרת הסכם טוב לפלסטניר ולקיבוץ המפעל יצטרך להתרחק פיזית מהקיבוץ אני
לא אהסס להציג זאת בפני בעלי המניות להחלטה.

)המשך בעמוד הבא(
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)המשך מהעמוד הקודם(

שנת  2005היתה שנה קשה מבחינה כלכלית עבור המפעל .איך מסתמנת השנה הנוכחית?
השנה שעברה אכן היתה שנה לא קלה אבל לשמחתי השנה הנוכחית מצטיירת כשנה הרבה
יותר טובה .בשמונת החודשים הראשונים של  2006למפעל יש רווח נקי של יותר ממיליון ₪
ואנחנו צופים רווח נקי של כ-מיליון וחצי  ₪ב.2006-
אבל חשוב מאוד להבין שהרווחים בשנה הנוכחית וגם ההפסדים בשנה שעברה הם חלק מתהליך ,ובתעשייה אין ניסים -
לפעמים יש טעויות והחוכמה היא לדעת לתקן אותן .חלק גדול מההפסד בשנת  2005נבע מהוצאות מימון גבוהות .המפעל
גייס לעצמו הון חוזר עם ריביות גבוהות מאוד .מצד שני ,לא השכלנו לייצר רווח מספיק גבוה שיכסה את הוצאות
המימון.
במהלך השנה שעברה עשינו מהפכה של ממש בפלסטניר :התחלנו בתהליך של ניתוח מעמיק של כל עצי המוצר של
המפעל .עברנו משלב שאנשים העריכו  -לשלב שאנשים ידעו ,ומדובר באמת בצעד חשוב מאין כמוהו.
חשוב לי להדגיש שאין פה תהליך של האשמה ,ואני אף פעם לא מסתכל על העבר .מה שהיה אתמול  -היה .היום ,לאחר
השלמת התהליך ,יש לנו בפלסטניר כלים הרבה יותר טובים על מנת להצליח ,ויחד עם שיווק טוב ועובדים טובים רואים
תוצאות.
צעד נוסף שעשינו בשנה שעברה הוא תהליך קבלת אישור לייצור אריזות מזון .מדובר בתהליך ארוך ומורכב מאוד,
וכמובן שהוא עלה הרבה כסף ,ואת התוצאות שלו אנו מתחילים לראות רק השנה.
שוב פעם  -בתחום הזה אין ניסים .בשביל להצליח צריך להשקיע ,וצריך לקחת סיכונים וצריך את האנשים הנכונים,
ומספיק שבמהלך העבודה יש סטייה מהקו הצפוי ,דוגמת עליית המחירים הדרסטית של חומרי הגלם בשנה שעברה
ומייד זה מתבטא בתוצאות.
לגבי שנת  - 2006קודם כל ,בראייה שלי ,אני חושב שהתהליכים שעברנו היו נכונים .כמובן שאני לא יכול לערוב לכך שגם
שנת  2007תהיה מוצלחת כמו השנה הנוכחית ,אבל הכיוון בהחלט נכון .אחת הבעיות שמנעו מהמפעל להפוך לעסק חזק
יותר היא העובדה שהקיבוץ לא השקיע מספיק במפעל ,ואפשר לבדוק את הספרים לאורך השנים ולראות שאלו הן
העובדות .על מנת שהמפעל יצליח חייבים להשקיע .חד וחלק .אבל שוב ,אני לא בא בטענות לעבר  -לכל תקופה יש את
המנהלים שלה ולא נכון לשפוט בדיעבד את השיקולים
שלהם .אני שמח שהשכלנו לבצע השקעות נכונות שדחפו
את המפעל קדימה.

פלסטניר

מדוע בנים וחברים בין עבודות לא רואים במפעל אופציה
למקום עבודה?
כשהייתי מרכז משק היה לי ,וגם לעומר שכיהן אחריי,
חשוב לייצר אווירה של קיבוץ צומח ודינאמי על מנת
שהבנים יסתכלו בגאווה על הבית שלהם .אני חושב
שהצלחנו לעשות זאת על ידי הקמת עסקים מצליחים
כמו עדן ,המעדניר ועוד .ברוב הקיבוצים המפעל הוא
מקור התעסוקה המרכזי ,אבל לפלסטניר יש בעיה
אובייקטיבית  -מדובר במפעל קטן ,סך הכל כ40-
עובדים .מכיוון שהמפעל כל הזמן נלחם על הקיום שלו הוא לא התפנה אף פעם ליצור לעצמו עתודה של צעירים מהקיבוץ
שיתחילו לעבוד במפעל בתפקידים זוטרים ומשם יתקדמו לתפקידים הבכירים יותר .בנוסף לכך ,לבנים צעירים אין בעיה
להרוויח יותר כסף ולקבל תנאים יותר טובים בשוק החיצוני .בקשר לחברים בין עבודות ,המצב בקיבוץ הוא כזה שחבר
יכול לשבת בבית מבלי לחשוש למצבו הכלכלי .כאשר יהיה מצב בקיבוץ בו ההתפרנסות של החבר תהיה תלויה באופן
ישיר בעבודה שלו ,אולי אנשים ללא עבודה יראו במפעל אופציה.
חשוב לי לציין שאני בהחלט מעוניין לפתוח את הדרך לחבר'ה צעירים .למפעל במתכונתו הנוכחית יש מה להציע מבחינת
האתגר בעבודה .נכון שהמפעל הוא עדיין תעשיית  ,Low Techאבל בתוך הנישה הזאת המפעל שלנו הוא מתקדם מאוד
וטכנולוגי מאוד ,ולראייה האקסטרודרים החדשים שלנו שהם מכונות מתקדמות מאוד מבחינה טכנולוגית .אז מצד אחד
יש בי את הרצון לשלב בנים צעירים במפעל ,אבל מכיוון שמדובר בעסק ,חשוב להבין שכל החלטה מתבצעת מתוך ראייה
עיסקית.
)המשך בעמוד הבא(
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לדוגמה  -לפני מספר חודשים חיפשנו איש תפ"י למפעל .מכיוון שמדובר בתפקיד כל כך מרכזי
לא יכולנו לפקשש כאן ,ולמרות שאחד המועמדים היה בן קיבוץ מבחינתנו זה לא ברור מאליו
שהוא יקבל את התפקיד .בסופו של דבר אנחנו צריכים לתת תשובות לבעלי המניות ולעשות
את המיטב על מנת לרצות אותם ,ולכן השיקולים שלנו חייבים להיות תמיד שיקולים
עיסקיים וענייניים.

פלסטניר

לאורך השנים המפעל סובל מתדמית לא טובה ולהרבה ביקורת מבית .האם אתה מודע לביקורת הזאת? האם הביקורת
הזאת משפיעה על קבלת ההחלטות שלך כמנהל?
אני בהחלט מודע לסטיגמה הלא טובה שיש למפעל בקרב חלק מחברי הקיבוץ ,אבל אני מאמין שזה לא אישי .לא
הצלחנו ,כולנו ,כמנהלים  -גם בקיבוץ וגם במפעל ,לקדם את המפעל ולשנות את תדמיתו .האשם תלוי בנו.
בקשר לקבלת החלטות  -בהחלט לא ,אין השפעה ,אבל בתוך עמי אני חי ואני משתדל לנהוג על פי הנורמות המקובלות
במחוזותינו .לדוגמה :פעם בשנה אנו מוציאים את כל העובדים ליום כיף .אני מניח שאם במקום יום הכיף הזה הייתי
מוציא את כל העובדים לחופשה בטורקיה היה בכך טעם לפגם וזה היה צורם .מצד שני ,נושא הוצאת רכבי המפעל
מסידור הרכב הוא טאבו מבחינתי .בתור מנכ"ל המפעל אני רוצה להגיע למצב שבו אני נותן לעובדים שלי את מירב
התנאים על מנת להיטיב עימם כדי שאני אקבל מהם את התפוקה המירבית .על מנת שאני ארגיש בנוח לקרוא למנהל
האחזקה שלי לעבודה ב 12-בלילה אני רוצה לדבר איתו על המהות ולא על התפל ,ורכב מבחינתי זה התפל .אני לא רואה
בהחלטה הזאת שוני בין עובדי פלסטניר לבין חברים שעובדים בחוץ והמעסיק שלהם מצייד אותם ברכב.

אחד הקונפליקטים המרכזיים בניהול עסק בקיבוץ הוא יחסי העבודה עם חברי קיבוץ אחרים .מצד אחד אתה חבר
כמוהם ,אך מצד שני אתה גם המנהל שלהם .האם הסיטואציה הזאת גורמת לבעיות וכיצד מתמודדים איתה?
מדובר בסיטואציות מאוד אינדיבידואליות .אני משתדל לא להיות מושפע מהעובדה שחלק מהעובדים במפעל הם חברי
קיבוץ ,ואם אני צריך להגיד לחבר קיבוץ את דעתי עליו אני אעשה את זה עם כל הנימוס והכבוד ,בדיוק כפי שאני נוהג
העובדים השכירים .אם אני משווה את עצמי למזכיר למשל  -הרי שההתמודדות שלו הרבה יותר קשה
עם
במפגש מול חברים .אני בתור מנהל עסק יכול להתמודד עם העובדים שלי בצורה עניינית  -בן אדם צריך
לעשות עבודה מסויימת ולי יש כלים לדעת את העובדות המדוייקות :האם הוא ביצע את העבודה שלו
או לא ועל פי זה אני יכול לבקר אותו .בלי שום קשר ,כל אחד מבעלי התפקידים הבכירים בקיבוץ צריך
לנצל את הסמכות שניתנה לו בצורה חכמה תוך שמירה על כבוד הכפופים לו.

כיצד ישפיע תהליך השינוי על פלסטניר אם בכלל?
תהליך השינוי יעשה טוב לכולם .יש לנו במפעל אנשים בני  60שעומדים מאחורי מכונה ומתפרנסים .חלק מתהליך השינוי
ייצור מצב שחלק מאוכלוסיית הקיבוץ יתחיל בתפקידים של פועלים מן המניין אבל אח"כ הם יוכלו להתפתח ולהגיע
לתפקידים הבכירים יותר  -להיכנס למפעל בתור פועל ואז לבנות איזושהי תוכנית התקדמות עם המנכ"ל .לדעתי ,אם ניר
אליהו היה מתחיל את תהליך ההפרטה לפני  10-15שנים ,היו היום יותר חברי קיבוץ שהיו עובדים במפעל ,מכיוון
שבמצב של הפרטה אנשים לא ירשו לעצמם לשבת בבית מבלי לעבוד ואז אנשים שמחזיקים בסטיגמה שלילית כלפי
המפעל היו חושבים פעמיים לפני שהם היו שוללים עבודה בפלסטניר.

מה היתרונות בכך שמנהל המפעל הוא חבר קיבוץ שמכיר את המערכת הקיבוצית מבפנים? האם יש חסרונות בעובדה
הזאת? האם לדעתך מנהל חיצוני יכול היה לעשות צעדים מסויימים שאתה לא יכול  /לא רוצה לעשות?
אם רואה חשבון ינתח את עשר השנים האחרונות של הקיבוץ מבחינה כלכלית  -הוא יגיע למסקנה שיש פה הצלחה ,ואת
ההצלחה הזאת הביאו חברי ניר אליהו ולא מנהלים חיצוניים .אם זה עוזי בעדן ,אלי במעדניר ,תלי בגד"ש ,עומר כמרכז
המשק או אילן בפלסטניר לפניי.
)המשך בעמוד הבא(
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יש ערך מוסף לחבר קיבוץ שמנהל עסק בקיבוץ שלו ,אבל אם אני צריך לפרק את זה לאחוזים
אז מדובר בערך מוסף של כ 20-אחוזים בהשוואה למנהל חיצוני .כמובן שאסור לנו להעדיף
באופן אוטומטי חברי קיבוץ לתפקידים הבכירים על פני אנשים מקצועיים יותר מבחוץ,
מכיוון שזה לא טוב לעסק.
דוגמה טובה למנהל חיצוני שמצעיד את המפעל קדימה הוא צפי ,הגזבר .הערך המוסף שהוא נותן למפעל הוא אדיר .אני
חשבתי שאני מכיר את המערכת הבנקאית מבפנים אבל זה לא משתווה לתנאים שצפי מצליח להעמיד לנו מול הבנקים.
במידה והקיבוץ רוצה לייצר עתודת מנהלים מקומיים ,חייבים לבנות מסלולי קידום יזומים ומתוכננים .בכל מקרה אני
נגד מינוי לא ענייני לתפקידי ניהול.

פלסטניר

האם יש מקרים שבהם יש צורך לבחור בין טובת המפעל לבין טובת הקיבוץ?
כן ,יש מקרים כאלה .אחד המושגים החושבים בכלכלה הוא ההון העצמי של חברה מסויימת .כל עסק מעוניין שיהיה לו
הון עצמי על מנת שהוא יוכל להמשיך להשקיע ולהתפתח .מצד שני ,הבעלים של העסק ,ובמקרה שלנו חברי הקיבוץ,
יכולים להחליט שהם מעוניינים למשוך את ההון העצמי על מנת לחלק אותו בין מחזיקי המניות ,וזו סיטואציה
שמתרחשת בכל עסק במדינה .הקיבוץ צריך לשקול האם הוא מעוניין לפתח את העסק ובהחלט צריך להיזהר ממצב שבו
הבעלים מנהלים בפועל את המפעל.
לגבי נושא הדיבידנדים  -הרי שחלוקת דיבידנד צריכה להיות המהות של כל עסק והשאיפה של מנהל היא להעביר
דיבידנד לבעלים שלו .אבל ,יש ביטוי שנקרא "רווחים ראויים לחלוקה"  -העסק חייב גם להשקיע בעצמו .הלוואי שנגיע
למצב שאלה יהיו ויכוחים יומיומיים אצלנו...

לאחרונה המפעל לקח הלוואה גדולה מהקהילה ,בצעד שלא היה ברור לחלק גדול מהציבור .אתה יכול לשפוך מעט אור
על הנושא?
לא ,לא ,לא  -לא לקחנו שום הלוואה מהקהילה .פלסטניר עשה עיסקה )קניית מכונות הדפוס( ובמסגרת העיסקה לקחנו
הלוואות  -מגרנות ,מהבנקים ,מהקבלן וכדומה .חלק מהערבויות שפלסטניר נתן היו חתימת הקיבוץ כערב להלוואות.
הקהילה עצמה לא נתנה הלוואה .אם תהיה בעיה והמפעל לא יוכל להחזיר את ההלוואות שהוא לקח יבואו קודם כל אל
המפעל עצמו ויקחו מכונות וציוד ורק אם יהיה עדיין חוב יגיעו אל הקיבוץ.
אבל חשוב לי להדגיש שכל הקיבוץ שלנו בנוי על ערבויות צולבות  -המפעל ערב לקהילה ,שערבה לתאגידים וחוזר חלילה.
כמו שהקהילה חתמה למפעל על ערבות עכשיו ,אני חתמתי לצפי על ערבות להגדלת האשראי בבנק מזרחי .ולפני כמה
שנים ,כשהקיבוץ היה במצב כלכלי קשה מאוד ,פלסטניר העביר מיליון  ₪במזומן לקיבוץ  -וזאת הלוואה שלא הוחזרה
עד היום .מצד שני ,פלסטניר מעולם לא שילם שכר דירה לקיבוץ ,וזה גם לא מצב נכון .כל הערבויות הצולבות האלה
מקשות עלינו מאוד ודרך אגב ,העובדה שאנחנו לא יכולים להגיע לקו ישר לגבי כל החובות והערבויות בין התאגידים
לקהילה יכולה להקשות עלינו מאוד בנושא צירוף השותף למפעל ,מכיוון שסביר להניח שכל שותף פוטנציאלי יהיה
מעוניין להתחיל את ההתקשרות עימנו עם דף ריק בלי כל הסיבוכים של הערבויות הצולבות.

ומה לגבי העתיד? האם אתם מסתכלים קדימה על היום שבו לקניינים לא
ישתלם לקנות שקיות מיצרן ישראלי? האם יש מקום לתעשייה מסוגה של
פלסטניר במאה ה?21-
ראשית אנחנו יצרני אריזות ולא שקיות ,זהו הבדל חשוב .אך בוודאי ,אנחנו
חושבים על זה כל הזמן .אבל גם המדינה חושבת שיש מקום לתעשייה כמו
שלנו בעתיד .בתחילת שנות ה 90-בזמן פריחת ההיי-טק כולם חשבו שהנה
הגיע הקץ על תעשיית ה  Low Tech -אבל העובדות הראו דברים אחרים
ועובדה שבועת ההיי-טק התנפצה בסופו של דבר ,והמדינה הבינה שהיא
צריכה להשקיע בתעשיות הוותיקות.
)המשך בעמוד הבא(
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)המשך מהעמוד הקודם(

דרך אגב ,גם ב  Low Tech -יש כמה רמות והיום הציוד שנמצא בפלסטניר הוא בהחלט ציוד
מתקדם שנמצא בחזית הטכנולוגיה של התחום ,וגם האנשים שעובדים אצלנו הם אנשים
מאוד מקצועיים :יש לנו במפעל טכנולוג חומרים ,מהנדסת כימיה ועוד.
אני בהחלט צופה עתיד והמשכיות לפלסטניר גם בשנים הבאות .היום אנחנו עובדים בתפוקה
מלאה ,ואפילו יותר מהיכולת שלנו .מצד אחד זה מצב טוב שמראה שיש עבודה אך מצד שני זה יכול לגרום למצב שבו לא
נוכל לשמור על לקוחות ומזה אנחנו צריכים להימנע ,ואחת הדרכים לעשות זאת היא להגדיל את המפעל על ידי הכנסת
שותף .מדובר בצעד שלא יהווה סיכון ממשי לקיבוץ ויאפשר למפעל להתחזק בצורה ניכרת.

פלסטניר

ולסיכום?
הקיבוץ נמצא בפני אתגרים לא פשוטים .במשאל שנערך החליטו חברי הקיבוץ שחשוב לטפל במכלול נושאי שינוי אורחות
חיים ,קליטת בנים ושיוך .להערכתי הבסיס חייב להיות שינוי באורחות החיים .באופן שבו אנו חיים היום ,שבו חובת
הפרנסה לא מקבלת ביטוי ,יש פערים גדולים בזכויות הפנסיה וקרנות למיניהן  -דוגמת קרנות השתלמות  -בין חברים
עובדי קיבוץ לבין חברים עובדי חוץ .אי יכולת לתגמל בגין הצלחה ותקציב קהילה מנופח אשר שואב משאבים מהחברים,
יקשו עלינו לנהל את חיינו השוטפים ויגרמו למתחים וויכוחים שיהיו נחלתו של כל מזכיר אשר יידרש לבצע את תפקידו
בכפוף למנדט שקיבל .על פלטפורמה רעועה זאת ,נתקשה לקלוט בנים.
בנושא השיוך ,בסופו של דבר אנחנו רק צד אחד ולא מהותי בהחלטות ,ולכן לדעתי יש לבצע במהירות את תהליך השינוי.
כאחד שתמיד האמין שהתשתית הינה המפתח להצלחת ההמשך ,אני מאמין שזה המרכיב )התשתית( שחסר לנו כדי
לצמוח עוד וכדי לקלוט בנים באופן שיהיה הוגן גם לחברים שחיים במקום וגם לבנים.
ולשנה החדשה  -אני מאחל לכל חברי ניר אליהו המשך שגשוג וצמיחה ,שנדע להפוך את הוויכוחים החשובים לענייניים
ושנימנע מהתנצחויות ברמה האישית אשר אינם תורמים כהוא זה לשיח הציבורי .שנדע לפרגן להצלחות וכמו כן
להתמודד עם הכישלונות .והרבה בריאות לכולנו.
שנה טובה.

בניר דור
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רצ
דו

עיר
שנה טובה מדור צעיר...

...גם מאלה שלא נמצאים בתמונה.

ברוח החג...
אז זהו שאין רוח ,בכל המובנים ,האוויר עומד ,חם ודביק פה )ספטמבר זה
לא סתיו?!( .חוץ מהקולקציה החדשה ב  ,Zaraאין סימן להתקררות או
לירידה באחוזי הלחות.
אז חיפשתי סימנים אחרים לערב ראש השנה הקרב...
פחות אנשים במסעדות  -מטעמי חיסכון )כסף וקלוריות( ,יותר אנשים
בסופר ,במספרה ובחנויות הפרחים...

smad

קיוויתי לאיזו תיבת שנות טובות שתוצב במרכז העיר או בעבודה ,ככה לכבוד הנוסטלגיה ,ואם לא תיבה אז
קופסונת ,אם לא קופסונת אז לפחות איזה פלקט עם יונה וכיתוב של שנה טובה .כי אחרי הכל ועם כל הציניות
והעצבים ,ועל אף שבגרנו ונהיינו רציניים )מי יותר ומי פחות( והגיוניים ,ובאמת שאף פעם לא הופתענו ממש
מהברכות ,כי ידענו למי ניתן וממי נקבל וידענו שההורים יתגנבו בלילה )ושהברכות של ואלרי יהיו הכי יפות(
ויכניסו ברכה או ישלחו עם השכן  -זה הזמן לבקש סליחה מכל מי שעד עתה חשב שזה קסם...
ובכל זאת איזה כיף זה "שנה טובה" ,אה?!...
תודה לכל מי מכם ששידרג את כרטיסי השנה טובה עם מסטיק או חטיף " -פייר ,זה מה זה כיף"...
שנה טובה ומתוקה לכולם,
ס .מהמרכז
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Winds of Change...
עדכונים ,דיעות ומחשבות על תהליך השינוי
לחברי ניר אליהו ,שלום לכם.

זה אכפת גם לי – תגובה למכתבו של משה לנגשטטר
קודם כל )וללא ציניות( אני מברך על עצם האכפתיות ,הבעיה שלנו בתנועה הקיבוצית היא האדישות.
עכשיו ברצוני להתייחס לעצם מכתבו של משה:
 .1אשמור בתגובתי )ובכלל( מכל משמר לא להיכנס לתחום הקהילה ,כיו"ר ההנהלה הכלכלית הובאתי אך ורק למטרה
אחת ,לדאוג כי רווחי "אחזקות ניר אליהו" יהיו גבוהים ככל הניתן וחלקם ימצאו את דרכם לקהילה כדיבידנד.
 .2לצורך כך וביוזמת ההנהלה הכלכלית ,קיבלנו החלטה על נוהל חלוקת דיבידנד ,נוהל אשר בהתקיים תנאים מתאימים,
הופך "לטייס אוטומטי" ולהנהלה הכלכלית אין יכולת לבטל את החלוקה .ההחלטה הוצגה בפני הנהלת הקהילה.
 .3רגע של היסטוריה אשר משה בחר להתעלם ממנו  -בשנת  2003כתוצאה מההסדר הפיננסי של ניר אליהו ,חוב של כ20-
מיליון  ₪עבר מקהילת ניר אליהו לעסקי ניר אליהו.
מה המשמעויות של ההחלטה:
א .לחברי ניר אליהו אין חובות.
ב .כתוצאה מהסבת החוב ,לקיבוץ הון עצמי חיובי ולעסקים )בסה"כ( הון עצמי שלילי.
אם זה לא דיבידנד במזומן של  20מיליון  ,₪אז כנראה שאני לא יודע דיבידנד מהו.
 .4כתוצאה ממצב ההון העצמי של העסקים ,קשה יותר לגייס משקיעים חיצוניים ,אך נתמודד.
 .5הנטל מהאמור לעיל על העסקים ,הוא כ 1.5-מיליון  ₪לשנה של החזר חובות ההסדר.
חובה עלינו לעמוד בתשלומים אילו מכמה סיבות ,אך שתי העיקריות שבהן :
א .קיימת ערבות צולבת )קיבוץ-עסקים( לחובות אלו ,כך שאם העסקים לא יוכלו לשלם ,יבואו
לגבות חובות אלו מהקהילה ,ואת זה אפילו משה לנגשטטר לא רוצה.
ב .עמידה שלנו בתשלומים ,יוצרת אוירה נוחה בבנקים שאמורים לאשר כל מהלך ארגוני
שקיבוץ ניר אליהו רוצה לבצע ,למשל העברת זכויות בעסקים לחברת חברים ,שיוך דירות...
אין צורך להרחיב.
" .6אחזקות ניר אליהו" אשר מסוגלת לעמוד בהתחייבויות של קיבוץ ניר אליהו ,היא הערובה היחידה כרגע ,לחוסנו
ויציבותו של קיבוץ ניר אליהו כולו.
 .7אתם ,כחברי ניר אליהו ,בעלי "המניות" ,רשאים להחליט כל החלטה העולה על רוחכם ,אני מקווה
מאוד כי בבואכם להחליט ,תראו לנגד עיניכם את התמונה כולה ,תבינו את המשמעויות הנגזרות
מהחלטותיכם ולא "תשפכו את התינוק עם המים".
יש עוד מה לומר ,אך פעם אמרו לי שאסור לתגובה לחרוג מעמוד אחד ,אז אני מאד מקווה
שהצלחתי להבהיר לכם את העיקר  -קראו שוב את סעיף .6
בידידות ושנה טובה לכולכם,
אלי מוריק
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Winds of Change...
עדכונים ,דיעות ומחשבות על תהליך השינוי
עו"ד יעקב דרומי  -יו"ר ההנהלה הכלכלית בקיבוץ מצר ,מלווה מזה שנים רבות את תהליכי השינוי בקיבוצים והוביל את
הרעיון של שיוך הנכסים היצרניים לחברים.
יעקב מייעץ ומלווה אותנו כיום בגיבוש ההחלטות על שיוך דירות ועל הצמיחה הדמוגרפית .הרעיונות המפורטים להלן
אומצו רובם ככולם ע"י צוות הצמיחה הדמוגרפית וצוות שינוי ,הוצגו באסיפת ההסברה ויובאו בסופו של דבר לאישור
הציבור במסגרת ההצעה הכוללת של צוות שינוי.
קוני

מהפכת הצמיחה
יעקב דרומי  /יו"ר ההנהלה הכלכלית בקיבוצו ,וכתב עיתון "הקיבוץ"
דרכים חדשות
על סדר היום של קיבוצים מתחדשים רבים ,וגם של שיתופיים ,מצוי העיסוק בתחומי שיוך הנכסים )נכסים יצרניים
ודירות החברים( .קיבוצים אחרים נמצאים בשלב זה או אחר של בניית "מודל תקציב דיפרנציאלי" ,וכולם גם יחד
מקיימים דיון בנושא "צמיחה דמוגרפית" .רובם מצויים במקום שבו הם נתקלים ב"חסמי דרך"  -משפטיים ,מנהליים או
אחרים  -שמונעים מהם לבצע את החיבור הדרוש בין "שינוי אורחות חיים"" ,שיוך נכסים ודירות" ו"צמיחה דמוגרפית".
כדי לקיים תשתיות קהילה כלכליות ראויות ויעילות ,יש צורך ביישוב שבו לפחות  350-300יחידות דיור .לשם כך יש צורך
בתוספת אוכלוסייה לקיבוצים הקטנים .חלקנו עדיין שבויים בקסמי "שיוך הדירות" ו"הצמיחה הדמוגרפית" במתכונת
שרצינו )החלטות  979ודומיהן( ,אך לא זה מה שקיבלנו מהרשויות )דוח ועדת הבר( ויש למצוא דרכים חדשות-עוקפות.
"קליטה" ולא "צמיחה דמוגרפית"
המונח "צמיחה דמוגרפית"  -רישום )גרפיה( של עם )"דמוס"(  -מגיע מתורת המדעים .זהו מדע שעוסק בתיעוד
האוכלוסייה והתמורות שחלות בה .נתחיל בכך ,שבמקום לעסוק ב"מדע"  -נעבור ל"מעשים" .במקום לתעד או לנסות
לכוון "תמורות"  -נטפל בליבת העניין" :קליטה" ,ואם יש קושי לקלוט במתכונת המסורתית ,נייצר "קליטה חדשה".
שיוך זכויות דיור וסגירת פערי דיור
עיקרי התוכנית המוצגת כאן ,שהיא מורכבת ומפורטת ושותפים לחיבורה כותב רשימה זו ודב אביטל )סגן ראש אגף
הכלכלה ומזכיר בקיבוצו ,מצר( ,בסיוע משפטנים ורו"ח ,נועדה להציג פתרון לתקופת ביניים ,לאותם קיבוצים שהחלטה
 751של המינהל אינה מתאימה להם או שהמלצות הבר )  979החדשה( אינן משוש לבם; וזאת עד למועד בו תהיינה
החלטות מינהל אטרקטיביות יותר למהלכי שיוך דירות ולקליטה של בנים ,או עד למועד בו יחליט הקיבוץ לאמץ החלטות
אחרות .אין מדובר ב"שיוך דירות פנימי" או ב"חוזה בין הקיבוץ לבין החבר" ,הנותן לו זכויות בבית המגורים .עניין זה
נתון במחלוקת בין משפטנים הסוברים שלא רק שהקיבוץ אינו מוסמך לעשות זאת ,אלא שייתכן כי הדבר נוגד את הסכם
החכירה של הקיבוץ .מדובר כאן בסוג של תקנון או החלטה פנימית של אסיפת החברים )בקיבוצים מתחדשים הוא ישמש
מהלך משלים לשיוך נכסים יצרניים( ,וזאת עד למועד בו יחליט הקיבוץ לרשום את הדירות על שם חבריו .השיטה
מתאימה הן לחברים קיימים והן לחברים נקלטים.
מהפך מחשבתי
"רישום הדירה במינהל ע"ש החבר" אינו הכרח המציאות ,ולכן "הקרקע" אינה "משחקת תפקיד" בתוכנית זו .לפי תקנון
הקיבוץ ,לכל חבר יש זכות למגורים בדירה שאותה הקצה לו הקיבוץ .על כך אין עוררין .מאחר שאין חשש אמיתי לפינוי
החבר מביתו ,לא על-ידי הקיבוץ ולא על-ידי גורם אחר ,יש למצוא הסדר ,לפיו יוכל החבר לשפר את הדיור הקיים שלו -
מצד אחד ,ובעת עזיבתו לקבל מהקיבוץ ,על חשבון דמי העזיבה אשר להם הוא זכאי ,סכום כספי מסוים שעל שיעורו
יחליט עתה הקיבוץ  -בדומה ולהבדיל מסכומי כסף שניתנו ,למשל ,בזמנו לחבר כשהגיע תורו לנסוע לחו"ל או לשפץ את
המקלחת הרעועה בביתו.
)המשך בעמוד הבא(
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)המשך מהעמוד הקודם(

שלוש תקרות
יכול קיבוץ להחליט ,לפי תוכנית זו ,שמשפחת חברים ,שבה הוותק המצרפי של בני הזוג הגיע לתקרה של חמישים שנים -
תהיה זכאית לקבל סכום כסף לשיפור תנאי הדיור שלה ,כדי להביאו ל"תקרת הסטנדרט" שעליה החליט הקיבוץ )למשל,
דירה של  80מ"ר( ,וזאת עד ל"תקרת זכאות" של  300אלף ש"ח .שנת ותק ,לפי דוגמה זו ,שווה  6,000ש"ח .משפחה שלא
צברה ותק בהיקף שכזה ,תהיה זכאית לחלק יחסי מהסכום .הקיבוץ ,באמצעות שמאי מקרקעין ,יבצע בדיקה פרטנית של
הדירות ויעריך את "שווי הדיור בפועל" שהוקצה לאותה משפחה )ללא רכיב הקרקע( .זו תהיה זכאית לסכום השלמה
מהקיבוץ ,בשיעור ההפרש בין "שווי הדיור בפועל" שלה לבין תקרת הזכאות שלה .בסכום זה ,שתקבל המשפחה מהקיבוץ
לפי מנגנון של חלוקת עודפי רווח בקיבוץ ואיזון פערי הדיור ,לאורך תקופה  -תוכל המשפחה לשפר את דירתה .על בסיס
התחייבות זו של הקיבוץ ,והידיעה שהחבר יתגורר בדירתו ככל שיבחר בכך  -מושג תמריץ לשיפור תנאי הדיור של
החברים.
במקרה של עזיבה
נפסקה חברותו של חבר בקיבוץ ,יהיו זכאים הוא או יורשיו לקבל את סכום הזכאות הכספית שנקבעה לו  -לפי נוסחה
מסוימת ,שבודקת אם החבר אכן השקיע את הסכומים שקיבל מהקיבוץ בשיפור הדיור שלו )הרחבת הדירה( ,ונותנת
לחבר החזר מסוים מההוצאות שהיו לו אם הרחיב את הדירה מעבר ל"תקרת הסטנדרט" .הגם שאין מדובר ב"שיוך
דירות" קלאסי ,יקבל החבר העוזב את הקיבוץ המתחדש ,או יוריש" ,סל תקציבים ונכסים" )מניה במפעל ,יתרות תקציב
דיפרנציאלי ויתרות זכאות כספית לפי תוכנית זו( .על בסיס "תקנות הסיווג" ,יהיו כל אלה על חשבון דמי העזיבה להם
זכאי החבר.
בנייה חדשה
על בסיס עקרונות התוכנית  -יכול חבר "להזדכות" על דירתו הקיימת ,לקבל מהקיבוץ את מלוא יתרת סכום הזכאות שלו,
פרוש על פני תקופת מימון סבירה ,ולבנות בתוך שטח המחנה דירה חדשה ,גם ממקורותיו העצמיים .לעת רישום דירות,
תירשם על שמו דירתו החדשה.
קליטה חדשה
תוכנית זו מאפשרת קליטה חדשה ,ללא קושי ,ונותנת מענה לבנים חוזרים ,המחפשים תקציב דיפרנציאלי עם אפשרויות
מגורים .תקנון האגודה משמש כאן כ"מטריית הזכויות" הטובה ביותר .תנאי לקליטה החדשה הוא חברות באגודת
הקיבוץ .לאחר קבלת הנקלט כחבר ,עם מנגנון מסודר של ועדת קבלה והצבעה בקלפי ,יכול הנקלט לבנות את ביתו
בקיבוץ ,לפי אותם עקרונות .מאחר שהוא לא צבר ותק ממשי ,יהיה עליו לממן בעצמו ,וגם מהשתכרותו בעתיד ,את מלוא
סכום הזכאות שלו לצורך בניית הדירה ,אך גם עליו יחולו כל העקרונות האלה בעת עזיבתו את האגודה.
נוכח קוצר היריעה לא ניתן להביא כאן נושאים נוספים ,כולל סוגיית מימון ,בהיבט של הקיבוץ או החבר ,אך המתכונת
היא פשוטה ויש בה מענה לבעיות המרכזיות :פתרון לפערי דיור קיימים ,תמריץ לשיפור תנאי הדיור ,בסיס לקליטה
חדשה ועוד שיפור כספי ל"סל העזיבה" או הירושה של החבר.
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בחירות לוועד ההנהלה של האגודה
קיבוץ הוא אגודה שיתופית והבחירות נערכות בו על פי הכללים שנקבעו בתקנות
האגודות השיתופיות .המונח המשפטי המקובל למזכירות או הנהלת הקהילה הוא
וועד ההנהלה ,אך שלושת השמות הם בבחינת היינו הך .יש קיבוצים שהקימו
הנהלת קהילה בנוסף למזכירות אך מבחינת החוק מעמדה הוא כשל כל וועדה אחרת
בקיבוץ .לשם הנוחות בסקירה זו אשתמש בשם המקובל אצלנו ,הנהלת הקהילה.

זרקור משפטי

החוק ותקנון האגודה אינם עושים הבחנה רעיונית בין מנהל הקהילה ובחירתו לבין שאר חברי ההנהלה .ההבחנה היחידה
בין מנהל הקהילה לשאר חברי ההנהלה היא תפקודית בלבד .הסמכות הבולטת ביותר של מנהל הקהילה היא להיות יושב
ראש הנהלת הקהילה .רק האסיפה רשאית לקבוע את סמכויותיו של מנהל הקהילה .להנהלת הקהילה סמכות לקבוע את
סדרי עבודתה בלבד.
החוק מאפשר לכל אגודה שיתופית לקבוע בתקנונה הוראות בדבר פעולת הנהלת הקהילה.
החוק מסיבות מובנות לא הקנה להנהלת הקהילה את הסמכות להחליט על דרכי בחירתה שלה ,או על דרכו בחירתו של
מנהל הקהילה .סמכות זאת נתונה להוראות החוק ולאסיפה בלבד.
בענייני הבחירות יש להנהלת הקהילה סמכות אחת בלבד והיא ,לקבוע את מועד הבחירות שייערכו תוך שלושה חודשים
לכל היותר מיום סיום כהונתה של הנהלת הקהילה ,או מיום סיום כהונתו של מנהל הקהילה .הבחירות למנהל הקהילה
ולהנהלה לא חייבות להתקיים באותו מועד אך הבחירות של שניהם חייבות להתקיים בתוך אותם שלושה חודשים.
על חברי הקיבוץ לבחור מבין כל חברי האגודה שרוצים בכך את מנהל הקהילה ואת הנהלת הקהילה .כל מי שהינו כשיר
להיות חבר באגודה )בקיבוץ( כשיר להיות מנהל קהילה או חבר בהנהלת הקהילה ורשאי להגיש את מועמדותו לתפקיד.
למעט בדרך של בחירה ישירה במועמדים ,החוק אינו מאפשר מינוי חברים להנהלת הקהילה שאינם נבחרים בקלפי על ידי
החברים באגודה.
קביעת סייגים או קביעת כישורים הנדרשים לתפקיד אסורה .כן אסור לקיים וועדה ממיינת מכל סוג שהוא .יש בחוק
רשימה של פסולים לכהונה בהנהלת הקהילה ורק הם אינם רשאים להיבחר )מי שהורשע בעבירה שיש עמה קלון ,מי
שהורשע בפגיעה ברכוש האגודה ,פושט רגל ,חולה נפש ,חבר וועדת ביקורת ,מי שהוחלט להעבירו מכהונתו לאחר חקירה,
אחים יחדיו ,בני זוג יחדיו ,מי ששוחרר מתפקידו ע"י האסיפה ,מי שנפסקה חברותו באגודה(.
ההצבעה בבחירות יכולה להיעשות באסיפה שיוחדה לכך או בקלפי אם נקבע כך בתקנון האגודה ,או אם 10%
מהמשתתפים באסיפה דרשו כי ההצבעה תתקיים בקלפי .תקנון ניר אליהו קובע כי הצבעה בקלפי תיערך באותם עניינים
שעליהם החליטה האסיפה הכללית .לכן בניר אליהו ,על פי החלטת האסיפה בוחרים מנהל קהילה והנהלת קהילה בקלפי.
לשם עריכת הבחירות על האסיפה לבחור וועדת קלפי בת שלושה חברים שתפקח על סדרי ההצבעה ועל ספירת הקולות.
אם האסיפה לא בוחרת וועדת קלפי אזי הסמכות ניתנת לרשם האגודות השיתופיות בלבד .מניין חוקי של וועדת הקלפי
בהצבעה הוא לפחות שני חברים בו זמנית.
על וועדת הקלפי לפרסם שלושה ימים לפחות לפני הבחירות את מועד הבחירות ואת שעות הבחירה .כמו כן עליה לפרסם
את רשימת המועמדים לבחירה )את מספר חברי הנהלת הקהילה קובעת האסיפה בלבד( .על וועדת הקלפי להכין את
רשימת הזכאים להצביע ואת פתקי ההצבעה ,חלה עליה חובה לפסול פתקי הצבעה שעשויים לזהות את המצביע או פתק
הצבעה שסומן שלא כדין.
מי שזכה לרוב קולות הבוחרים יכהן כמנהל קהילה או כחבר הנהלה לפי העניין .אם שני האחרונים לכניסה להנהלה יהיו
בעלי מספר קולות שווה ,וועדת הקלפי תערוך ביניהם הגרלה .בסיום מועד הבחירות על וועדת הקלפי לפרסם לציבור את
פרוטוקול הבחירות וחובה לציין בו את שמות חברי וועדת הקלפי ,שעות פתיחת הקלפי ,שמות המועמדים שעמדו לבחירה,
מספר בעלי זכות הבחירה ,מספר המצביעים ,מספר הקולות הפסולים ,מספר הקולות של כל מועמד ושמות המועמדים
שנבחרו.
כל חבר אגודה או מועמד שלא נבחר רשאים לערער לרשם האגודות השיתופיות על כל הליך מהליכי ההצבעה תוך  30יום
מיום הפרסום.
אני מאחל לכולנו בחירות נעימות וחוקיות.
יעקב אברהמי
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זזהה אאייככפפתת לליי
מכתב שפרסמה נטע ,נכנס לעלון לבקשת קטרינה:

ימים נוראים
בחודשים האחרונים ,סביב נושא בחירת מנהל קהילה בניר-אליהו ,מתנהל מסע של
הלהטת יצרים ,הטלת רפש בממלאי תפקידים בניר אליהו ,וליבוי רגשות שנאה והרס.
גם אם מישהו מאתנו איננו חפץ בבחירתו מחדש של קוני למנהל הקהילה ,גם אז עליו
לכבד את כללי ההתנהגות האנושית והחברית ,כמו גם את חוקי הדמוקרטיה.
בתקופה האחרונה נפרצו הכללים בצורה שאין להשלים עמה .נפרצו גבולות של חברות
בסיסית ,הוגנות ,וכבוד הדדי .את מקומם תפסו רכילות מרושעת ,מכתבים מנוסחים
בקפידה לגורמים מחוץ לקיבוץ ,עשיית שפטים ,וצעדים נוספים שאין בהם שום אפשרות
להשיג משהו חיובי וטוב לקיבוץ שלנו.
המקום הזה יקר לרבים מאתנו ,לא נוכל להסכים להתנהגות מכוערת כזו שהורסת את
התשתית העדינה עליה בנויים חיינו המשותפים.
לא כולם חייבים להסכים עם כל החלטות הנהלת הקהילה ,אך הן מתקבלות בשקיפות מלאה ,ומתוך מנדט חוקי שהענקנו
לנבחרינו .קוני ,כמנהל הקהילה ,פועל בדרך שנראית לו הטובה ביותר לניר-אליהו ,ועושה כמיטב יכולתו כדי לקדם את
המטרות המשותפות שלנו ,כפי שבאו לידי ביטוי באסיפות הקיבוץ.
עד כה זכינו ,ורוב מנהלי הפעילויות בניר-אליהו היו חברי הקיבוץ .כדי שאנשים ירצו להמשיך ולקחת אחריות על המקום
הזה ,יש לנהוג כלפיהם בהוגנות ובכבוד ,יחס שכל אחד מאתנו זכאי לקבל.
אנו החתומים מטה מבקשים לחזור לדרך של שפיות ,להשגת הסכמות בדרך תרבותית ודמוקרטית ,ולהפנות אנרגיות
לבניה וצמיחה ולא לחורבן והרס .אנחנו מבקשים לקיים את מערכת הבחירות לתפקיד מנהל הקהילה בצורה מכובדת
ונקייה ,כדי שנוכל לגייס כוחות משותפים להצמחת הקהילה שלנו.
שנזכה לגמר חתימה טובה לכולנו.
נטע בארי

מזל שזה יצא הגיליון שלפני יום כיפור ,ועל כן נוכל להתנצל מעומק ליבנו בפני חוה
שאיבדנו את הטור שלה לעלון החודש...
חוה  -באמת סליחה!
במקום זאת נפרסם קטע שחוה העבירה לנו.

הפינה של חוה

זהו דבר יהודי,
היותר ייחודי שביהדות -
להיות אחד במניין .לדעת כי התשעה
זקוקים לעשירי ,והאחד לתשעה[...] .
תפילתי תמיד להיות אחד מכולם,
שמילותיי הטובות תצטרפנה למלים
שממלמל הציבור .גם הקרוב לתיבה,
הוא העובר לפני התיבה  -ולא יותר.
אין משמעות לחיים אם הם לעצמם.
רק בזיקתם אל ההווייה ,אל המלים
שבאו עדיך  -ובאים מרחוק לקראתך,
יש משמעות לעמידה.
א ח ד  -אבל אחד בציבור.
אבא קובנר
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המלצת החודש
הכושים הם גזע נחות ולכן נועדו להיות עבדים...
...כך חשבו מרבית הלבנים במדינות הדרום של ארה"ב עד מלחמת האזרחים שהתרחשה
באמצע המאה ה .19-בספרה ,אוהל הדוד תום ,שהפך כבר מזמן לקלאסיקה ,ממחישה הרייט
ביצ'ר סטו עד כמה אכזריים יכולים בני האדם להיות .הספר יצא בתרגום חדש המיועד בעיקר
לילדים ונוער אך מתאים גם לילדים גדולים הרבה יותר .בשפה פשוטה מצליחה סטו להמחיש
את המציאות האכזרית כל כך של התקופה ,מציאות בה נמכרים בני אדם במכירות פומביות
כאילו היו חפצים ,ילדים מופרדים מאימותיהם והלקאות בשוט הן דרך הענישה והחינוך
הנפוצה ביותר עבור השחורים .בספר מתוארות הדרכים השונות בהן מתמודדים העבדים עם
מצבם ,כל אחד על פי אופיו ואמונתו .מומלץ לחובבי היסטוריה ולאמריקנולוגים...
הספר השני פחות מוכר ,איזון עדין ) (A Fine Balanceשמו ,והוא נכתב על ידי רוהינטון
מיסטרי .הספר מציג את הודו של האנשים .זוהי הודו של אמצע המאה הקודמת בצל משטר
החירום והתהפוכות הפוליטיות .מספר דמויות שחייהן מצטלבים איכשהו תוך שילוב של כפר
ועיר ,עוני ,מאבק יומיומי על הקיום ,ולצד זה תקווה ואופטימיות .זהו סיפור עצוב ומסקרן על
כמה אכזריים יכולים להיות חייהם של האנשים הפשוטים .זו לא תהיה קלישאה לומר שאי
אפשר להניחו מהיד עד שמסיימים .מומלץ ביותר לכל מי שהיה בהודו ולכל מי שעוד יהיה שם.
אני מקווה שעד לגיליון הבא מישהו אחר ייתן המלצה כי אם לא אני אאלץ
לעשות זאת שוב וזה יהיה לא הוגן כלפיי...
עמרי רז

2004

2005

2006
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בניר ספורט

מי שטרח וצפה במשחק הטניס האחרון של אנדרה אגסי יודע כי הספורט מעניק רגעים רבים
של חסד ,התרגשות ,עצב ושמחה לאוהביו .רגעי ספורט גדולים עוקפים את המוח ונכנסים
ישר ללב של כל אוהד ואוהב ספורט אמיתי.
אגסי עלה לשחק את משחקו האחרון בקריירה עם גב הרוס ושרירים תפוסים אחרי מאבק
של ארבע וחצי שעות ונצחון הירואי נגד מרכוס בגדטיס הקפריסאי )אחד השחקנים הטובים
בעולם(.
אצטדיון "ארתור אש" )על שם אגדת טניס גדולה והשחקן השחור הראשון באמריקה( בניו
יורק ,באליפות הפתוחה בארה"ב ,היה גדוש כרגיל בעשרים וחמישה אלף צופים שעודדו אותו ללא הפסקה בכל חבטה
שצלחה וליבם החסיר פעימה יחד עמו בכל חבטה שכשלה.
אגסי הוא אגדת טניס וספורטאי ענק שהעניק לחובבי הספורט רגעים מרגשים גדולים על המגרש הירוק .הוא עורר זעזוע
בעולם הטניס השמרן כאשר היה השחקן הראשון שעלה לשחק במכנסי ג'ינס קצרים וקרועים וחולצת טריקו במקום
הבגדים המסורתיים הלבנים .כמו בגדיו גם משחקו של אגסי היה צבעוני ורגשי מאוד .ניתן היה לראות בהבעות פניו את
ההתמודדות עם הקשיים הפיזיים והרגשיים יחד עם השמחה המתפרצת בכל משחק .קריירת המשחק שלו דעכה לאיטה
לאחר שהתחתן עם שחקנית הקולנוע ברוק שילדס עד שהפסיק לשחק כליל .לימים התגרש ממנה והתחתן עם אחת
מאגדות הטניס הנשי ,הגרמנייה שטפי גראף .בגיל שלושים ושלוש החליט לחזור ולשחק את המשחק עוד סבב גדול אחד.
כדי לחזור לצמרת ,שיטת הדירוג בטניס כפתה על אנדרה אגסי הגדול שהרוויח בטניס עשרות מיליוני דולרים ,שהיה
מדורג במשך שנים במקום הראשון בעולם והחזיק בשישים תארים ,לשחק בטורנירים מקומיים ,במגרשים נידחים ברחבי
העולם מול שחקנים עלומים שאת שמם לא נדע לעולם .אגסי לא נשבר ואט אט הוא עלה בדירוג העולמי ושב לסבב
הטורנירים הגדולים.
אתמול ,לאחר עשרים ואחת שנים של טניס מלהיב ,גבו השבור וכוחו לא עמדו לו יותר והוא הפסיד במשחק טניס עיקש
וצמוד בארבע מערכות בפעם האחרונה בחייו מול בנג'מין בקר הגרמני ,הצעיר ממנו בשתים עשרה שנים.
המשחק נגמר .כל הקהל העצום קם על רגליו בדממה ,איש לא שרק ,איש לא צעק ,כולם רק עמדו כשדמעות זולגות
מעיניהם ומחאו כפיים במשך עשרים דקות רצופות לאדם ולספורטאי הענק שקד קידות עמוקות מול הקהל האוהב ובכה
ללא מעצורים בכי תמרורים באמצע המגרש .אוהדי ספורט רבים ברחבי העולם שצפו במשחק הזילו דמעה יחד עם קהל
האלפים ועם אגדת טניס מיוחדת אחת שבזכותה אנו יודעים למה אנחנו כל כך אוהבים ספורט.

יעקב אברהמי
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« בשעה טובה נפתחה שנת הלימודים תשס“ז .יש לנו  22תלמידים ביחדיו
ברמת הכובש 7 ,בעמי אסף בבית ברל 2 ,בשפרירים בגבעת חיים,
 1בפנימיית כדורגל בחיפה ו 17-תלמידים בשפיים.
אל יאוש  -עוד מעט כבר חנוכה...
« תמנוני  -כן זה השם של ענפון חדש בקיבוץ שמקבל תאוצה בימים אילו.
קטי רפפורט ודרור בן זוגה פתחו ענף של יצירה ,גם חוגים וגם מכירת
חפצים מקושטים .בהצלחה לכם!
« החלמה מהירה להאוורד .האווי עבר ניתוח בגב לאחר סבל ארוך
ומתמשך ...נקווה שהניתוח יעזור ,שתרגיש טוב ותחזור במהרה
לעניינים .

ר
כ
י
ליזה

« בזוזה לבנה  -גם הוא עבר ניתוח  -ברגל ,נאחל גם לו החלמה מהירה.
« בתקופה האחרונה יצאו מספר בנות לפנסיה ,ולא סתם פנסיה:
לולה ,שעזבה את המכבסה ,מטפלת במסירות בנכדות ובנכדים שלה  -שמונה במספר וכן ירבו.
ריישה ,בנוסף לבייביסיטר ,עובדת במוקד אנוש בכפר סבא.
עתליה ,שגם לה לא חסרים נכדים ,מתנדבת במחלקת ילדים בבית חולים מאיר.
« אנחנו בעיצומם של חגי תשרי וברכות השנה טובה עוד באוויר.
כיפק ללירז ושלי על המצגת היפה של ילדי ניר אליהו .שנה טובה!

לאה מזרחי73 ,

איציק בורנשטיין53 ,

הדסה ראובני 71 ,מרים שקד52 ,
קלמן גביש71 ,

ואלרי שיקלי52 ,

יורם ברלס71 ,

תרצה זנגי51 ,

לולה רגב71 ,

זהר קציר43 ,

בוסיק ניר71 ,

יהודית מדר41 ,

רותם אברהמי28 ,

שגב לוינסון16 ,

ענבל שקד27 ,

עידן בורץ14 ,

אמיתי הורביץ20 ,

עמר פלג7 ,
לי שלמון6 ,

ילידי החודש

מערכת ”בניר  -דור ההמשך“ מביעה תדהמה מהשמטת שמו של
רב סמל שי קאופמן ,משק תיאום ארטילריה ,מרשימת
הלוחמים שנטלו חלק במלחמת לבנון השנייה שפורסמה
בעלון מספר .265
שי  -אנו מצדיעים לך ומוקירים את תרומתך לביטחוננו.
האחראים למחדל במערכת העלון הסיקו מסקנות אישיות והוציאו עלון נוסף...
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תכלה שנה וקללותיה
תחל שנה וברכותיה!
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