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מישיבת המזכירות שנערכה ב9/8/02 -

בישיבה דנו בנושא אחד בלבד – המועצה החברתית כלכלית )להלן :המועצה( –
השלמת התקנון והחברים לא הצליחו להגיע למיצוי הנושא.
בין הנושאים שהעסיקו את המשתתפים בדיון:
 האם ישיבות הוועדות בקבוץ תהיינה פתוחות לצבור )נוהל קבלת החלטות בוועדות
מתחבר לנוהל קבלת ההחלטות במועצה( .פתיחת ישיבות הוועדות היא המלצת הצוות
למבנה ארגוני והתומכים בגישה זו רואים בה דמוקרטיזציה של המערכת ,עידוד מעורבות
החברים והבטחת יתר שקיפות של עבודת המערכת אצלנו .המתנגדים רואים בהחלטה זו
הטלת קושי רב על מרכזי הוועדות ,סרבול הדיונים וחשיפת הצבור הרחב לנושאים
שבחלקם הגדול הם ענינים טכניים או אישיים.
 נושא נוסף שגרר וויכוח ארוך היה הרכב המועצה .הצעת הצוות למבנה ארגוני
אומרת שבמועצה יהיו  36חברים ,שליש מהם בעלי תפקידים ושני שליש נציגי צבור.
במזכירות עלתה פרשנות להצעת הצוות האומרת שבמסגרת נציגי הצבור היושבים יכללו
אוטומטית נציגי הצבור היושבים במזכירות ובוועדה הכלכלית .לגבי מספר החברים
במועצה ,טענו חלק מהמשתתפים שגוף לדיון וקבלת החלטות בן  36חברים ,הוא גדול
מדי וצריך להסתפק ב 25 – 30 -חברי מועצה .אחרים טענו שההצעה לכלול במועצה
אוטומטית את חברי המזכירות והוועדה הכלכלית היא פגיעה ברוח הקמת המועצה
שכוונה ,לדעתם ,לצרוף נציגי צבור חדשים לגמרי למעגל קבלת ההחלטות.
לעומתם טענו אחרים שזה לא הגיוני שבגוף העליון הזה לא ישבו חברי מזכירות וועדה
כלכלית שהם נציגי הצבור לוועדות החשובות.



אלו מעט מהנושאים שעלו בדיון על השלמת תקנון המועצה שכאמור לא הסתיים ויעלה
בישיבת מזכירות נוספת.



מוסד בית  -התארגנות

לקראת תחילת החופש הגדול ,קיימנו במזכירות דיון עם נרי גל -רכז ו.מוסד ,שהביא את
המלצות הועדה למזכירות.
בתחום אחריותה של הועדה:
• חוגי העשרה מעבר למה שניתן במוסד.
• פעילות בחופשות.
• עבודת החניכים בענפי הקיבוץ.
מההיבט התקציבי צוין שהועדה ובראשה נרי ,עובדים בצורה מאד מסודרת תוך שמירת
המסגרת התקציבית.
המזכירות אישרה הצעות הועדה:

חובת עבודה במהלך הלימודים:
כיתות ח' – י' שעתיים*  4 – 3ימים בשבוע .
כיתות י' – יא' – יב' יום אחד בשבוע – מחויבות אישית כחלק ממערכת
החינוך בבתי הספר של האגף לחינוך התיישבותי .
בחופשות – ימים ושעות לפי הגיל.
• חניכים שלא ימלאו חובת העבודה ,לא יוכל להתחיל בלימודי נהיגה במהלך שנת ה-
י"ב.
• חניכים שלא יעבדו בקיץ לא יוכל להשתתף בפעילות המסכמת של החופש.
• רשיונות לטרקטור –יעברו לאחריות הענפים בהם ישתלבו בני/ות המוסד.

השלכות תכנית ההתייעלות במוסד "שקמה":
כזכור העביר המוסד את האחריות לחלוקת כלי-כתיבה ומחברות ,ארוחת-עשר ושעורי-
עזר שמעל תקן משרד החינוך – אל הקבוצים.
סיכמנו בהתאם להמלצות המוסד לקבוצים:
.1לתקצב כל חניך ב 100 -ש"ח לשנה עבור כלי-כתיבה.
.2לתקצב כל חניך ב 240 -ש"ח לשנה עבור ארוחת-עשר ) 1.20ש"ח ליום*200
ימי לימוד(.
.3שעורי עזר מעבר לתקן משרד החינוך – יהיו באחריות ו.יעוץ של הקבוץ.
עלות שעור –  50ש"ח .אנחנו מצפים מהחניכים וההורים לגלות אחריות לקיום התקין
והסדיר של שעורים אלו.
כל הסכומים הנ"ל יגזרו מתקציב "שקמה" באחזקת אדם.

תגובה למכתב של מיקי
השבוע קבלתי לתא הדואר את מכתבו של מיקי הדן בנושא שיקוף תמחור המשרות.
מיקי מזכיר לכולנו שערעור שהוגש כנגד ההחלטה שהתקבלה בקלפי ושתמכה
בפתיחת חוברת תמחור המשרות לעין כל – עדיין ממתין לדיון חוזר .מיקי טוען
שהדבר לא תקין ושאם ערעור כזה לא מגיע לדיון חוזר לאחר  3שבועות מותר לו
" לממש את זכותי ולהציץ בחוברת " .ובכן ,נכון – הדיון בערעור נמשך זמן רב מדי
וזה בהחלט לא תקין והפעולה הלא תקינה מציקה גם לי כמזכיר )בקשו ממני
להפסיק לכתוב מזכיר שני…( ואני מקווה שסוף סוף מגיע תור העירעור לעלות
בשיחת הקבוץ ,אבל מפריע לי גם סיום המכתב .מיקי לא יכול היה ,כנראה,
להתאפק וקנח את מכתבו בהתקפה על ה"מערכת" )והוא מגדיר את ה"מערכת" כ-
"הנהגת הקבוץ לכל שלוחותיה"( ,המאבדת את אימון הצבור ,כאילו כל ה"מערכת"
אחראית לגרירת הערעור וא"כ הוא פונה אישית ליאיר לדודי ואלי שנפסיק )אם
לתמצת את דבריו בזהירות( לחבל בכוונה בדמוקרטיה .אני רוצה לספר כאן שפנו
אלי חברים והתלוננו על גרירת הערעור בעניין שקיפות המשרות והם לא מצאו
צורך ,באותה הזדמנות ,לצבוע בשחור את ה"מערכת".
יוסי שחר.

חשמל עולה
בשנת  1993הוחלט בקבוץ לחייב את החברים עבור עבודות פרטיות
המבוצעות בבתיהם ע"י בעלי המלאכה המקומיים )נגריה ,חשמליה ,בנין ,חצר
ואינסטלציה(.ערכי החיוב נקבעו ל 7 -דולר לשעה  +עלות חומרים.
הכוונה לעבודות פרטיות כגון :בניה ,הריסה ,התקנה ופירוק של פריטים שאינם
חלק מהמבנה הבסיסי של הדירה אותה קיבל החבר .ענפי הבניין והנגריה חייבו
מאז את החברים עבור עבודות שבצעו.
החשמליה לא חייבה את החברים עד היום על שרותיה .מחודש יולי 2002
יחויבו החברים בסך  30ש"ח לכל עבודת חשמלאי בביתם.
במסגרת העברת תקציב פחת ציוד חשמל לחברים ,הועבר גם תקציב לתיקוני
פריטי חשמל בסך  200ש"ח בשנת .1995
מאז ,נהגנו כך – פריטים שנשלחו לתיקון בחוץ – החבר חוייב.
פריטים שתוקנו בחשמליה – החבר לא חוייב.
החל מחודש יולי ,כאמור ,נחייב את החברים בסך  20ש"ח לתיקון  +עלות
חמרים.
נמסר ע"י יואל ודודי.



שלוש וועדות נבחרו לאחרונה .שתיים ע"י וו .מינויים:
 בצוות ליווי לבית האורן יהיו חברים :דודי ענבר ,דוד שני ,אלון דגן ,חנה ניר,
חנה סגל ,דפנה מורדיש .במקרה הצורך יוזמן מזכיר או/ו מרכזת ו .בריאות.
 את ו .חגים תרכז בתיה מן והחברות הנוספות :אהובה מן ,מרים כורם ,בת
שבע שוורץ – ממשיכה מהועדה הקודמת.
תודות לו .מינויים לרותי ר .ולרחל או .המתחזקות את המערכת במינויים כבר
שנים רבות!

 צוות לבחינה והצעת נוהלים לבחירה ולסיום תפקיד של בעלי תפקידים
מרכזיים בתחומי חברה וכלכלה – נבחר ע"י המזכירים ומ .קהילה .חברי
הצוות :יונתן מ ,.רעיה פ ,.מיכל א ,.רחל א .ויערה )מש"א(.
תודות רבות מאד לחברים/ות שהסכימו להצטרף ולתת כתף לשמור וחזוק
המערכת!!!
______________________________________________________
עם משפחות שטרנברג ולבנה
אנו אבלים על
מותו בטרם עת
של
עופר ז"ל
חברי יד מרדכי
______________________________________________________
משולחן ועדת ביקורת
בשבוע שעבר פורסם דוח הביקורת הראשון שעסק בנושא השקעות .בהיסח
הדעת נשמט מכתב רקע שיצורף אל הדוח.
נושא הדוח הוצע ע"י מבקר הפנים החיצוני לאחר סקר ראשוני שעשה .את
מלאכת איסוף הנתונים ,עיבודם ,הצגתם והמסקנות המשתמעות מהם ,ביצע
המבקר החיצוני .לצורך אימות הנתונים וגזירת ההמלצות הנובעות ממצאי הדוח,
נפגשו ו.ביקורת והמבקר מספר פעמים ,עם הרכבים שונים של הועדה הכלכלית
עד להפקת הדוח הסופי .מאחר וזאת לנו ,לכולנו ,התנסות ראשונה בביקורת
פנים ביד מרדכי ,חשוב שבעזרתכם נלמד ונפיק לקחים על מנת שבפעם הבאה
נעשה זאת טוב יותר .נעשה זאת הן בשיחת קבוץ הקרובה והן ע"י פניות ישירות
שלכם שזורמות כבר עתה לחברי הוועדה.
את כל אלה נרכז בדף הבא שיופץ לחברים.
אחי קרן – המבקר החיצוני
אבנר ענבר – יו"ר וו .ביקורת.
19/8
19/8/02
ביום ב' ה/8/02 -
תערך שיחת קבוץ
על הפרק:
דו"ח מרכז המשק
.I
לקראת אשרור בחירתו
 .IIדו"ח ו .ביקורת

שבת שלום
הביא לדפוס :יוסי שחר

