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 , זה לא חיסכון, חבר אחד לשני התפקידיםת לבחור זו טעו  .1

לא   ם והקהילההעסקי כש, ולא מתאים לבית אלפא טיפול לא רציני זה 

 ! שלהם. אולי מתאים לאחרים לבית אלפא לא המיטביבמצב 

 

 הצרכים היומיומיים של הקהילה בין " ניגוד אינטרסים" יש .2

 . עסקיהשל המגזר  הצרכיםובין 

 .ולבנות חדש ,לפתחויש סיפוק  מענייןהעסקים הם אתגר 

 . "משעממות"חברתיות לטפל בהחלטות בקהילה יש 

 דבר נכון. –בית אלפא החליטה לפני שנים להפריד עסקים מקהילה 

 פתאום מציעים לנו לחזור אחורה, בנימוקים לא משכנעים.

גם סדר הטיפול בנושא הפוך מההיגיון. לפני קיום הדיון הזה, הסדר  

הנכון היה לשמוע דו"ח מדני ואלון. שני ממלאי תפקיד שעל איחוד  

 תפקידיהם מדובר.  

ת שעובד שנים בעסקים ובקהילה. נתחיל מסיכום של כל יש לנו צוו

אחד מהם. ידווחו לנו מה הצליחו, מה לא. יציעו לנו מה כדאי לעשות  

 ומה דעתם על איחוד תפקידיהם למשרה אחת. 

 

  שעות, יומיים בשבוע. 40ות ליו"ר החדש מוקצ .3

 -כשאין זמן נראה לכם רציני?  – תחומי אחריות ביומיים בשבוע  10

ממהרים להחליט. כשאין זמן השרות גרוע.   –אין סבלנות. כשאין זמן 

 .יחכו –החברים התלויים בקיבוץ  –כשאין זמן 
 

 

  ת הקהילה היום.תנהלמאיך יש מספיק דוגמאות  .4

 ."צופים" בזום 5 חברים + 15אספת קיבוץ עם 

 , מביאים הצעה אחתהמנהלים  .נציג החבריםאין יו"ר לשיחה 



 

 דעות אחרות. לא שומעיםעדה הכלכלית ובוועד, ו שהתקבלה בו

מה מי מתי. , והם גם המחליטים גם מנהלים את האספה המנהלים

   הפכו אותנו ללול תרנגולות., החברים מחוץ לתמונה

 שמרגיש וציבור גדול  .מיעוט מצביעים בקלפיהתוצאה 

 לא אכפת לו.פשוט שהצבעתו לא תשנה, או ש

   :ארץ הזאת ב בשיר עוזי חיטמןכדברי 

 הקיבוץ השתנה, יותר מחצי החברים לא תלויים  .5

  וזה נפלא. בעסקים

 וחבל. כן –הגמלאים והאוכלוסייה החלשה 

 

  .זו עבודה בצע את כל ההחלטות מהעברכדי ל .6

 . למשרה מלאה חברצריך 

 .לקדם את העסקים צריך אדם מתאיםכדי 

 

עם כל הכבוד לממלאי התפקידים   .ולבסוף יש הגיון במבנה הקיים .7

)גם ראש ממשלה וגם שר  לחבר אחד י כחדאין לתת יותר מ

שהיא הנהלת הקיבוץ + יו"ר ההנהלה   ,אוצר....( יו"ר ועד ההנהלה

 . זה יותר מדי כח בידי חבר אחדהכלכלית, 

 : לסיכום

 

 איחוד תפקידי יו"ר הקהילה  " : הצעההנגד הצביע ל אני מציעה

 " .ויו"ר המשק לתפקיד אחד שיקרא: יו"ר קיבוץ

 

 


