קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 776
9/8/02
בדף הפעם:
• מישיבת המזכירות
• מישיבת צוות שינוי
• גונבים אותנו
)(+

בישיבת המזכירות שנערכה ב – 2/8/02 -עלו בין השאר הנושאים
הבאים:
הרחבת המזכירות.
.I
המזכירות הנוכחית מכהנת מיוני  2000ונשארה לה שנה להשלמת קדנציה בת 3
שנים .לאחרונה פרשה רעיה מחברותה במזכירות וכדי למלא את מקומה פרסמנו
)במשותף עם וו .מינויים( הזמנה לחברים להציג מועמדותם .לצערנו ,דילגנו על כלל
הנוהל על פיו משפורש חבר מזכירות באמצע הקדנציה ימלא את מקומו זה שבא
אחריו בהצבעות הפריימריז מלפני שנתיים .המזכירות דנה בתסבוכת הנוהלית
וההחלטה היתה שיש למלא אחר הנוהל –
לזמן את החבר שנבחר לפני שנתיים לחברות במזכירות ולהתנצל בפומבי על
הטעות.
אנו מודים ,אם כן ,למוניקה וליונה ב .שהציגו מועמדותם ומברכים את שלווית
כחברה חדשה במזכירות.

.II

חסר רכב בשעת מצוקה.

גבי ק .העלה בעיה כללית דרך מקרה פרטי שארע לו ,שלא הצליח למצוא רכב
לנסיעה לחדר מיון למרות שרכבי קבוץ לא מעטים חנו במגרשי החנייה .גבי יוצא נגד
התופעה שרכבי קבוץ הוצאו מסידור
הרכב – בעיקר למטרות עבודה.
לאחר דבריו התפתח דיון:
 לא מדובר במקרה בודד .מקרים כאלה חוזרים על עצמם וצריך להגיע לאיזה
פתרון לפני שיקרה חס וחלילה אסון אמיתי.
 תפקידו של רכז רכב להפעיל סמכות בשעת מצוקה כזאת ולהשיג לחבר הנזקק
רכב.
 אין שום סיכוי שרכז הרכב יצליח במשימה כזאת בלי נוהל מסודר וגיבוי חד
משמעי של המזכירות.
החלטה :לקיים דיון מסודר .להכין חומר מדיונים קודמים.
לנסות לגבש נוהל חדש.

 .IIIבעיות בבריכת שחיה.
יונה ב .האחראי על הבריכה ,סיפר על תופעות של חוסר משמעת מצד מתרחצים,
כניסת אנשים לא מורשים בשעות לא מורשות והעלמות מפתחות ומנעולים.

התפתח דיון:
 חובה לבדוק את הצד החוקי והביטוחי של תפעול הבריכה אצלינו.
 צריך להיזהר מלקבל החלטות שלא נוכל לעמוד בהן .נפתח את הבריכה בתנאים המוכרים
לנו עד היום ובינתיים נבדוק לעומק את הצד החוקי והבטוחי.

ברוח זו התקבלה ההחלטה:
יפורסם רענון ההוראות .הבריכה תמשיך ותפתח ע"פ נוהלי המקום .תעשה
בדיקה מהירה של הצד החוקי והבטוחי של הנושא.
החלטות המזכירות מקבלות תוקף  14יום לאחר פרסומן.
תמחור  <-מישכור ומה שביניהם
סיכום הצעת הצוות המוביל –31.7.2001
החלטות הקיבוץ בנושא כללו שלב תמחור ובו תמחור מישרות לפי הגדרתן,
תנאי השוק ,יכולות הענף והקיבוץ ,ולאחריו מעבר לשלב המישכור.
הצוות המוביל מינה צוות ממליץ למעבר למישכור וצוות זה קיים פגישה
עם מרכזי ענפים ופעילויות לצורך גיבוש המלצות .ההמלצות הובאו לדיון
בצוות המוביל.
בשיחה עם מרכזי הענפים על המישכור הגדיר רכז המשק גבול עליון של 5%
תוספת לתמחור לכלל החברים .בדיון התייחסו הדוברים לכך שמצד אחד
מצבו הכלכלי של המשק הישראלי בכלל ושל הקיבוץ בפרט אינו מאפשר
שינוי משמעותי בתמחור המשרות ומצד שני התחושה הדומיננטית היא,
שקיימת ציפייה בקרב החברים למתן ביטוי רב יותר לתרומה האישית
הייחודית של כל חבר לתפקיד ולענף .בניסיון לפתור פער זה בין הרצוי
למצוי הגיע הצוות המוביל להמלצות הבאות:
קריטריונים למישכור:
 .1ניסיון תעסוקתי רלוונטי – בקריטריון זה כלולים וותק
בענף/במקצוע .בגין קריטריון זה תינתן אפשרות להעלאה של עד -
 10%בתהליך המישכור עפ"י המפתח הבא 2% :בגין כל שנת עבודה ב
–  3השנים הראשונות ו  1%בגין כל שנת עבודה ב –  4השנים שלאחר
מכן.
דוגמא :חבר העובד במטבח  3שנים יקבל מיידית תוספת של 6%
לתמחור המשרה וב –  4השנים הקרובות יתווסף לו בכל שנה אחוז
נוסף.
 .2איכות העבודה – בקריטריון זה כלולים התרומה האישית ואיכויות
העבודה של כל חבר וחבר .בגין קריטריון זה תינתן אפשרות
להעלאה/הורדה של עד  .15%לצורך הגדרת איכות העבודה יערך
תהליך מובנה של מתן משוב אשר יסייע הן לחבר העובד והן למנהל
הענף להגיע להגדרה זו.
בסה"כ ניתן יהיה להגיע לתוספת במישכור בשווי של עד  .25%לאחר
שיסתיים שלב זה ,תיבדק היכולת הכלכלית של הענפים והקיבוץ לשלם
בגין העבודה .יש לקחת בחשבון את האפשרות שימצא שעלות העבודה הנה
מעבר ליכולות הענפים ואז יהיה צורך בהורדת שכר כללית לכל החברים.
אם לא יתקבלו ערעורים על הרשום לעיל נמשיך לשלב היישום ,קרי ,יערכו
סדנאות למנהלים למתן משוב והכנה לקראת שיחות השכר.לאחריהן

תתקיימנה ע"י מרכזי הענפים והפעילויות ומש"א שיחות שכר אישיות לכל
החברים.רשמה :יערה יונתן

גנבה ברפת.
בין השעות  02.00ל 03.00 -בלילה שבין שבת האחרונה לראשון ,חתכו גנבים את
השרשרת הנועלת את שער הפרדס מול משק החי ,נכנסו עם רכב או שניים
לקרבת דיר העגלים ,העמיסו  30עגלים ועגלות והסתלקו בלי שאיש הבחין בהם.
בעלי החיים אמנם מבוטחים אבל הביטוח מכסה רק חלק מערכם והנזק גדול.
מדובר כנראה בכנופיה שעובדת זמן מה באזור והמשטרה לא מצליחה לשים
עליה יד.
הרפתנים מבטיחים להקשות על אפשרות של גניבות כאלה בעתיד.
)מסר :איתמר(

ביקור לילה במפגש.
שוב קריאה טלפונית על פריצה במפגש משכימה אותנו באמצע הלילה.
לצערנו הפכה תופעת הפריצות לכמעט שיגרה .במוצ"ש האחרון בסמוך לשעה
 2.00בלילה פרצו גנבים דרך דלת המסעדה לתוך המשרדים במפגש .שברו דלתות
וארונות ,גנבו מכונה לספירת כסף וגם עקרו מן הקיר וגנבו כספת קטנה ששימשה
את בת שבע .אמנם הנזק היה קטן יחסית ,אך מראה הארונות ומגרות המשרדים
כשתכולתם מפוזרת על הרצפה ,גרמו לנו לעגמת נפש רבה.
מיד אחרי הארוע הזה פעלנו כדי לשפר את מערכת המיגון והאזעקה במפגש כדי
למנוע אולי ,את הפעם הבאה… בתוך כל עגמת הנפש הזו אני רוצה לציין
בהערכה רבה את שומר הלילה השבוע מוסא שהיה זה שגילה את הפריצה.
למחרת לפני שעזבתי את המפגש ב 20.30 -פגשתי אותו ליד תחנת הדלק ועדכנתי
אותו על מצב האזעקה במפגש והחשש שלי "מביקור" נוסף .ב 3.00 -לפנות בוקר
כשהגעתי לבדוק מה קורה ,מצאתי להפתעתי את מוסא במעין מארב ,מוסתר –
בתצפית ,כדי לנסות ולהתחקות אחרי הפורצים .אמרתי לו שלו הייתי יודע
שהשמירה כל כך רצינית – לא היתה שנתי נודדת .ולמוסא כל הכבוד!
טל משעולי.
למשפ .קלרמן מזל טוב:
נין לשושנה נכד לזהבה ועמוס
אח לאורי
בן ליריב ואשרת
 יפעת לקחה על עצמה להיות מקשרת לנערי נעל"ה.
תודות ליפעת על הנכונות.
 מכירה של בגדי "מי מכיר מי יודע" – בימים שני – שלישי 12 – 13/8
בשעות 17.00 – 19.00 :תתקיים מכירה של בגדים לא מזוהים במקלט חנות יד
שניה.
בעתיד ,פריטים לא מזוהים ,ישמרו למשך חודש אחד בלבד ולאחר מכן יוצגו
למכירה או למסירה .כמו כן לא יהיו החזרים על אובדנים.
עובדות הקומונה.

שבת שלום
הביא לדפוס :יוסי שחר.

