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■ דו"ח מישיבת המזכירות.
דו"ח מישיבת המזכירות שנערכה ב.24/1/03 -
נכחו בישיבה :גיורא א ,מיכל א ,מוסא ב-ס ,שמעון כ ,משה ס ,ורד ע).מ.קהילה(,
שלווית ק ,יאיר ש) .מזכיר( ,יוסי ש).מזכיר+מנחה( ,דני ש).ו.חברים(.
▪ערוצי

▪ T.V

רשיונות נהיגה למסיימי י"ב

▪

נוהל בחירת בעלי

על הפרק:
תפקידים ▪ קווי הפרדה בין שכנים ▪ פנייה לדחיית הפגישה עם אמרי רון.
 ערוצי  T.Vלמי שזוכר ,נושא עידכון ערוצי הטלוויזיה הסתבך בקטע של שיטת המשאל
והתנגדות חלק מהחברים להורדת ה"ערוץ שלהם" .דודי הביאה הצעה לצרף את כל
החבילה המוצעת בלא להסיר ערוצים קיימים .ההצעה הובאה לאחר שמיקי הביא במו"מ
עם החברה להורדת עלות החבילה ומחירה יעמוד על  .₪ 8,000מחיר התוספת לחבר לא
ישתנה והוא יעמוד על  .₪ 10ההצעה שהתקבלה אם כן:

תוספת חבילת הערוצים של  YESעליה דובר –  4ערוצי הסרטים ,יסבבה וערוץ
הספורט  +5בעלות של כ .8,000 -מחיר ששת הערוצים לבית אב – .₪ 10
 רשיונות למסיימי י"ב  -לחברי המזכירות הוגש נייר עבודה המציג את העלות
הממוצעת לעשיית רשיון נהיגה ברכב פרטי ובמשאית ..ההסדר הקיים הוא קיזוז  7ימים
)שהם  56שעות( מחופשת הגיוס ,למטרת כיסוי עלויות הרשיון .נטען שההסדר מתבצע
רק בחלקו והובאה הצעה להסדר חדש ,הנהוגה גם בקבוצים אחרים:

כל חניך יתן  100שעות גיוס לפני שיתחיל בשיעורי הנהיגה ברכב פרטי ו 120 -שעות
למשאית.
בנים/ות המסיימים השנה ,יתנו  50שעות גיוס עד אוגוסט ,לרכב פרטי ו 60 -שעות
למשאית.
החניכים יהיו אחראים לרישום שעות העבודה.
בעקבות העלאת ההצעה התפתח דיון ובו עלו בין השאר הדעות הבאות:
 ההסדרים האלה תורמים מעט מאד למשק התעסוקה בקבוץ .במקומות שבהם צריכים
עובדים אין כלל עתודה של ממשיכים צעירים ואפשר בנקל לעבור על ענפי החקלאות
ולראות זאת.
 עשיית הרשיון ,שעות פולין ,הכנות לצבא ומועד בחינות ,מקשים מאד על החניכים
להתרכז בלימודים.
 יש עומס הולך ועולה על תקציב החינוך וגידול הילדים של המשפחה היום בהשוואה
לשנים עברו.
 מן הראוי לתת לחניך לבחור במה הוא משקיע את שעות הגיוס שלו – בנסיעה לפולין או
בעשיית רשיון.
 אי אפשר להכנס לדיון על הנסיעות לפולין בלי נציג המוסד ובלי שהוכן הדיון .גם במוסד
מתלבטים היום בנושא זה ואין כאן שאלה של פתרון פשוט.

ההצעה שהוצגה – נתקבלה ברוב קולות.



נוהל בחירת בעלי תפקידים

אילון ואורי ל הגיעו לישיבה לערער על חלקים בנוהל .כזכור ,הונח הנוהל בשבועיים האחרונים
בחדר הדואר ועשרות חברים אמנם לקחו אותו לעיונם .אילון הציג את נהלי הבחירה שהובאו ע"י
הצוות למבנה אירגוני ואושרו )מזמן!( ע"י שיחת הקבוץ .הוא שאל מדוע לא יושמו נהלים אלה.
נוסף לכך הביא כמה הצעות אותן ביקש לשלב בנוהל החדש .אורי הציג שאלות רבות מאד לגבי
הנוהל .בין השאר כפר בסמכותה המופרזת של מש"א ,הצביע על אי בהירות באשר לאחריותם של
המזכירים לנוהל ובאשר לשאלה בפני מי אמורים המנהלים לתת דין וחשבון .אורי הרחיב וטען
שלא ברורה כאן הפרדת הרשויות ושיותר מדי פוליטיקה מעורבת בנושאי בחירת בעלי תפקידים.
הדיון גלש אל מעבר לעניינים הנוהליים גרידא של התקנון ומדי פעם עלו גם הטונים.

בסופו של דבר נפסק הדיון בהצעה לאורי ואילון ,שיציגו את טעוניהם בדיון חוזר
בוועדה .המהלך – באחריות המזכיר.


קוו הפרדה בין שכנים

עמרם יו"ר וו .תכנון ,הביא לישיבה את ערעורו בעניין המחלוקת בין ירון ש .ויניב צ .על מקום קוו
ההפרדה ביניהם .הנושא עולה לדיון פעם נוספת ועדיין לא נמצא לו פתרון מקובל על שני
הצדדים .עמרם העלה את הצורך בכניסה לחלוקה מסודרת של חלקות החברים )דבר שנעשה כבר
במספר קיבוצים כהכנה למועד שבו יאושר הנושא בחוק( וטען שרק קריטריונים מוסכמים ימנעו
מחלוקות בעתיד .מנגד נאמר שמדובר בתהליך ארוך ומסובך ,שאין קובעים תקנון כללי בעת דיון
על מקרה פרטי ושבעבור ירון ויניב צריך להגיע להסכם זמני כלשהו.

הדיון ,כאמור ,לא סוכם גם הפעם ומתבקש ברור נוסף עם השכנים.
פנייה לדחיית הפגישה עם אמרי רון

יאיר פנה בבקשה לחברי המזכירות גיורא ומשה ס .ממארגני הפגישה ,לדחות את מועדה עד לאחר
ההצבעה על המודל .יאיר טען שנושא התקנון הרדום הוצג כבר בחוברת של הצוות המוביל כאחד
הנושאים שיש לטפל בהם עם קבלת המודל ואין סיבה לשבש את הסדר ולהביא את העניין לדיון
עכשיו .בעקבות הפנייה התפתח דיון ובו עלו בין השאר הדעות הבאות:
 תהליך ש.ח.ר .נעשה בכוחנות .לפנל האחרון לא הוזמן איש מנציגי המתנגדים למודל
למרות שהיו פניות כאלה.
 יש כאן נסיון לסתימת פיות .דווקא חשוב שחברי הקבוץ ישמעו על ה"תקנון הרדום" לפני
שהולכים להצבעה.
 קידום מהיר יותר של העניין יוסיף שקט נפשי לחברים.
 הזמנתו של אמרי לא נעשתה  5ימים לפני ההצבעה במקרה .יש פה כוונה לבלבל ולשבש
מהלכים.
 מאד לא ראוי שחברי מזכירות יוזמים מהלך שאינו מתואם עם איש ,שאינו מחובר למהלך
מסודר ושנועד רק להפריע.
הדיון ,שכמובן התחמם פה ושם ,לא נדרש להחלטה מסכמת משום שכאמור ,הוצג כפנייה אל
משה ס .וגיורא.
עד כאן מישיבת המזכירות▄.
להלן תוצאות ההצבעה בקלפי שנערכה ב :25 – 24/1/03 -בעניין הצעת הצוות לזכאויות רכב-
בעד ,145 :נגד ,30 :נמנעו .7 :חיוב על ק"מ בלי מימד הזמן :בעד –  .105חיוב על ק"מ עם מימד
הזמן :בעד – .65

שבוע טוב
הביא לדפוס :יוסי שחר.

