קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 792
3/12/02
על הפרק:
דו"ח מישיבת המזכירות.
דו"ח מישיבת המזכירות שנערכה ב.29/11/02 -
נכחו בישיבה :מיכל א ,מוטי ב).גזבר( ,גיורא ,מוסא ב-ס ,שמעון כ ,משה ס ,ורד
ע).מ.קהילה( ,שלווית ק ,יאיר ש) .מזכיר( ,יוסי ש).מזכיר+מנחה( ,דני ש).ו.חברים(.
)(+

לפני תחילת הדיון בנושאים שעל הפרק ,נמסרו דיווחים קצרים בכמה עניינים:
א.

נמסר דיווח על הטיפול שנעשה בעניין פנייתו של חגי מ .ליציאה לחופש.
לתזכורת – החלטת המזכירות האחרונה נפלה ב 8/11/02 -והורתה למזכירים לבדוק
את הנושא .מאז פנו חברים במזכירות וגם חברים שלא בתפקיד ובקשו לדעת מה
קורה ואיזה צעדים ננקטים .ע"פ הדיווח שנמסר הפעם ,נערכו מאז ה8/11/02 -
פגישות עם חגי ,הן פגישות של המזכירים והן פגישות של אנשים פרטיים .כמו כן
נערך ביקור במח' המשפטית של התק"צ )התנועות הקיבוציות( ללמוד הנושא .לאחר
הדיווח ,התפתח דיון קצר .אחדים מהחברים טענו שיש לערוך דיון לאלתר ,לקבוע
עמדה שתנחה את כל מי שנושא ונותן .אחרים טענו שעדיפה ,בשלב זה ,פעולה לא
פומבית ,שתאפשר בדיקת מירב האפשרויות להסדר עם המשפחה .הנושא ,כאמור,
לא עמד על הפרק ולא נתקבלה החלטה חדשה.

ב.

יאיר ש .סיפר על שיחת טלפון שהיתה לו עם שמעון כהן שנבחר
לראשות המועצה .בשיחה שמע מפי שמעון שבידיו הקלטת ,המדווחת על שיחת
הקבוץ ,שבה הותקף שמעון ע"י כמה מהדוברים .נראה שמישהו השיג את הקלטת
)והיום כל מי שיש לו ווידאו והוא קולט את הערוץ הפנימי שלנו יכול לארגן לו קלטת
כזאת( והעבירה לשמעון .התפתח דיון קצר בעקבות הדיווח וספקולציות על החשוד
האפשרי והאופן שבו ביצע את המעשה עפו באוויר .ברור שלמעשה יש השלכות על
שקיפותם של ערוצי התקשורת הפנימיים שלנו .הנושא יועבר לטיפול ראשוני בוו.
שיחה וקלפי האחראית לנוהלי שיחת הקבוץ.

ג.

נוהלי מועצה חברתית – כלכלית ,בחירת וועדות ופריימריז – המשך
וסיכום הדיון .לאחר דיון לא ארוך וכמה הצעות לשינויים בנהלים הנ"ל ,נתבקש
המזכיר לאחד את כל קבצי הנהלים לקובץ תואם אחד ולחלקו בין חברי המזכירות.
אם לא תהיה דרישה לדיון נוסף ,יובא קובץ נהלי המועצה החברתית – כלכלית ,נהלי
בחירת וועדות ,נהלי פריימריז ,ונהלי בחירת יושבי ראש וועדות ומנהלי ענפים
לאישור הקבוץ.

ד.

סיכום ראשוני של הבחירות למועצה .נמסר ע"י יאיר .התפתח דיון קצר על
האופן שבו נוכל ,בצורה הטובה ביותר לקדם את עניינינו במסגרת פעילויות המועצה.
לסכום התקבלה הצעה ,אולם משום שהנושא לא אמור היה לעלות לדיון ,לא דווח
עליו בזמן וגם לא הוזמנו האנשים הקשורים ,ההצעה היא בגדר נושא לבדיקה.
ההצעה מורה למזכירות לבדוק עם אברי ד ,.נציגנו במועצה ,הכנת תכנית לשיתוף
פעולה בין הקבוץ למועצה בעתיד והקמת גוף בן  3 – 4בעלי תפקידים ,המצויים
בקשרי עבודה עם המועצה ,שיהיה אחראי על הקשר השוטף בינינו.

ה.

כניסה להסדר עם גורם חיצוני המספק שירותים של תורנות אחיות.
את הנושא הציגה דודי ,אורחות בדיון -דליה זלצמן )קוקי( ממחלקת הבריאות של התק"צ
וחברת אור הנר וחיה דשתי) .רחל ש .מרכזת וו .בריאות ,נעדרה בשל אזכרה( .עקב מצבה
הבריאותי ,נאלצת דבורה ג .לצאת מהעבודה וחיה )בעזרה חלקית של גליה ב (.תיקח על

עצמה את שרות היום במרפאה .לגבי תורנות אחות של אחה"צ ולילה אין לנו ,בשלב זה,
פתרון עם כוחות מקומיים .ההצעה שהובאה למזכירות – העזרות בשרות חיצוני .קוקי
תיארה במזכירות את האופן שבו מתנהל השרות ובעקבות הדברים התפתח דיון ובו עלו
שתי דעות עיקריות :האחת – שאנו עדיין יכולים לתת שרות זה עם כוחות מקומיים
ולחסוך את העלויות הנדרשות ,השנייה – שרעיון זה כבר נבדק בעבר ,הוא חסר סיכוי,
שהשרות החיצוני איננו יקר ,שמרבית הקבוצים שכבר משתמשים בו ,הביעו שביעות רצון
)היום נעזרים כ 120 -קבוצים בשירותים חיצוניים( ושעלינו להגיע להחלטה במהירות ,כדי
לא להשאיר את חיה לבד במרפאה.
לסיכום נתקבלה ההחלטה הבאה:

עקב קושי לאייש את התורנויות במרפאה ,נבדקת אפשרות להתקשר עם חברה
חיצונית שתתן שירותי תורנויות .במקביל תיבדק האפשרות להשתמש בכוחות
מקומיים.
הערה :במסגרת תהליך בדיקת ואישור העבודה עם השירות החיצוני ,יבואו נציגיו
לשיחת הקבוץ להסביר את הנושא לפרטיו.
עד כאן ישיבת המזכירות.

תנחומים לנינה ניצן במות עליה אחותה,
ליורם ולכל משפחת ניצן ביד מרדכי.

שבוע טוב!
הביא לדפוס :יוסי שחר.

