קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 803
18/2/03
בדף הפעם ■ :מישיבת המזכירות■ דו"ח מישיבת מ.ל.ח ■.לקראת ההצבעה בקלפי
)(+
 ■.תקציב אישי ■ .ערעור על המודל.
■ דו"ח מישיבת המזכירות שנערכה ב.14/2/03 -
נכחו בישיבה :גיורא א ,מיכל א ,גרשון א ,מוטי ב) .גזבר( ,מוסא ב-ס ,שמעון כ ,משה
ס ,ורד ע).מ.קהילה( ,שלווית ק ,יאיר ש) .מזכיר( ,יוסי ש).מזכיר+מנחה( ,דני
ש).ו.חברים(.
בישיבה עלו הנושאים הבאים:
א .תכנית עבודה למזכירות ל – .2003
כמה סיבות הביאו לקיומו של הדיון:
• בקשות חוזרות ונשנות של חברי מזכירות לקיים דיון עקרוני יותר על תפקידי ותפקודי
המזכירות.

•
•

כניסתה של שנה אזרחית חדשה והצורך לקביעת יעדים מדריכים לעבודה השנתית.

מעבר המודל המשולב בהצבעה בקלפי והצורך לכאורה לקבוע יעדים חדשים לטווח הקצר
והבינוני לפחות.

הדיון שהתקיים במזכירות היה דיון מקדמי וחברים עסקו בדבריהם יותר באופי הדיון
המתבקש מאשר בתכניו .הדיון היה ארוך למדי ומה שאצליח להביא הוא רק חלק ממגוון
הדעות:
 יש צורך בדיון אסטרטגי ואפילו עם ליווי מקצועי .ישיבות המזכירות הרגילות עוסקות
בד"כ ביום יום ,הן תכליתיות וענייניות מדי לצורך דיון יותר עקרוני.
 הצורך בהקמת המועצה החברתית כלכלית הופך לחיוני יותר ויותר .דיון כזה למשל היה
צריך להתקיים במסגרתה .במודל החדש שלנו המזכירות והוו .הכלכלית נמצאות על אותו
מישור של סמכות ואחריות ונחוץ לנו גוף ביצועי מעליהן.
 אנו הולכים לקראת מהלך של בחירות לגופים המרכזיים שלנו וזה כולל את המזכירות.
השאלה – אם לקבוע מדיניות במזכירות העומדת לפני סיום תפקידה .הפתרון ,יכול להיות,
הוא הרחבת מסגרת הדיונים עם מספר רב יותר של חברים שאינם דווקא חברי מזכירות.
 צריך לקבוע שגרה של דיונים עקרוניים מעת לעת כי אחרת נעסוק רק בכיבויי שריפות.
 יש הבדל בין קביעת יעדים לגוף כלכלי לבין קביעת יעדים לגוף חברתי .יעדים כלכליים
מסתכמים פחות או יותר בכוונה למכסם רווחים ,יעדים חברתיים מורכבים יותר וקביעת
מטרות לחמש שנים מהיום לא נראית נכונה .גם נכנסנו רק עכשיו למהלך חדש ולא מוכר
שצריך ללמוד איך לחיות בו .צריך היום לקבוע תכנית קודם כל לשנה הקרובה ורק אחר כך
לעסוק בטווח הרחוק.
 יש צורך לשפר את האווירה במזכירות ובציבור .אולי ע"י פתיחת ערוצי הדברות נוספים
במסגרות שונות ואולי ע"י טיפול מכוון באופי ובאווירת הדיונים .מוכרחים לשמור על אווירה
של פתיחות שכל אחד ירגיש חופשי להגיד את מה שעל ליבו ושלא נשב פה כקבוצה של
יסמנים .צריך לפזר יותר אנפורמציה לחברי המזכירות ולצבור ולהקים צוותי משימה שיבצעו
חלק מהמטלות שנמצאות היום באחריות המזכירים.

לסיום הדיון הוחלט:
המזכירות תקיים בהקדם האפשרי ,רצוי בישיבה הבאה ,דיון נוסף בעניין תכנית
עבודתה ל .2003 -המזכיר אחראי להפצת חומר רקע בנוגע לנושאים אפשריים
שיכנסו לתכנית.

ב.שיפוץ עד רמה של דירת קבע לאתי ואילן

המזכירות דנה בפנייתם של אתי ואילן שנכחו בתחילת הישיבה והחליטה –
אתי ואילן יעברו לדירה שאליה ביקשו לעבור אבל שיפוץ לא יערך בה במסגרת
תכנית ההשקעות ל .2003 -המזכירות מודעת לכך שמבין בני הזוג ,שנפרדו לאחרונה
ביד מרדכי ,אילן הוא הוותיק ביותר במעמד זה.
ג.עתיד הפנימיה במוסד "שקמה"
נושא שעלה על סדר היום ברגע האחרון .נכחו בדיון רוני ק וגדי ר .את הנושא הציג גדי ע"י סכום
בכתב של ישיבת הנהלת המוסד האחרונה ובע"פ .מתברר שכרמיה מתכוונים להוציא את ילדיהם
בתשס"ד מהפנימיה ללא דיון עם שותפיהם בעמותת מוסד "שקמה" ,בכוונה לחסוך כספי קהילה.
נציגי יד מרדכי וזיקים הביעו בישיבת ההנהלה התנגדות חריפה למהלך החד צדדי שיכולה להיות
לו השפעה קשה מאד על סיכויי תכניות ההבראה במוסד )הן בבית ספר והן בפנימיה( ,על
האפשרות לקלוט קבוצות נעל"ה ,על אופן הבילוי של נערי המוסד בשעות של אחר הלימודים
ועוד .במזכירות התפתח דיון לא ארוך ,בעיקר בשאלת הצעדים שמן הראוי לנקוט .בסופו של דבר
הוחלט להעביר לכרמיה מכתב מטעם המזכירות ,לבקש דיון במוסדות המשותפים לשלושת
הקבוצים ואפשרות להופיע במסגרות דיון פנימיות בכרמיה .נציגי יד מרדכי בהנהלה יעקבו אחר
ההתפתחויות.
עד הנה מישיבת המזכירות
תקציב אישי 2003

לחברים שלום,
תקציב אישי של חודש ינואר יופץ לחברים כרגיל.
התקציב יהיה כתקציב השוטף של דצמבר  2002בתוספת מדד ותיקונים קלים,
בעיקר הקשורים בשינוי סטטוס ילדים .התקציב יכלול גם  1/12של תקציבי נופש,
ריהוט ופחת מכשירים כפי שהיו ב .2002
ההזרמה לחשבונות הבנק בעבור חודש ינואר תתבצע ב .20/02/03
בנוסף ,יוזרמו כ  28%מהיתרות שהוקפאו ,בקיזוז קניות שבוצעו במהלך ינואר
בכרטיסי ויזה) .הכרטיסים הישנים(.
התקציב האישי במתכונת הרגילה ניתן לחודש ינואר בלבד מתוך הנחה שמיד עם
תום הדיונים והערעורים על המודל המשולב ,אכן נעבור לעבוד במתכונת התקציב
המשולב.
דודי.
ישיבת מ.ל.ח – .משק לשעת חירום
הישיבה התכנסה ביום א' האחרון בהשתתפות אחראי תחומי החיים השונים אצלנו לשעת חירום.
אורח בישיבה גדעון שרעבי קצין הביטחון במועצה האזורית שלנו והאחראי שם על נושא מ.ל.ח.
גדעון מסר סקירה מקיפה על ענייני בטחון שונים בתקופה זאת ולבסוף התמקד בענייני

ההתכוננות למלחמה אפשרית .המסר העיקרי שלו לחברים – בשלב זה יש לעקוב אחרי
שידורי התקשורת השונים הארציים והמקומיים ולהיות מעודכנים במה שקורה .על
שינויים במצב המדיני צבאי תבואנה הודעות בזמן ובהן גם הנחיות לצבור .אפשר
בינתיים ,למי שיותר מודאג ,לרכוש כמה ממוצרי האיטום המוכרים ,אבל באמת שבשלב הנוכחי
זה לא הכרחי וכשיהיה בכך צורך תבואנה כאמור הודעות.

בסוף השבוע הצבעות בקלפי
מצביעים על  3נושאים ע"פ הנוסחים הבאים:
איחוד הרפתות – הנוסח:
.I
קבוץ יד מרדכי מאשר כינון השותפות בין הרפתות של יד
מרדכי וברור חיל ביד מרדכי ,ע"פ מה שהוצג בשיחת הקבוץ
ב.10/2/03 -
 .IIתכנית הקהילה – הנוסח:
קבוץ יד מרדכי מאשר את תכנית הקהילה ל 2003 -כפי
שהוצגה בשיחת הקבוץ ב.10/2/03 -
 .IIIתכנית המשק – הנוסח:
קבוץ יד מרדכי מאשר את תכנית המשק ל 2003 -כפי שהוצגה
בשיחת הקבוץ ב.10/2/03 -



ערעור על המודל

אילון ערער על ההחלטה להעביר את המודל המשולב ביד מרדכי .בדבר נימוקי
ערעורו מפנה אותנו אילון למאמר שפרסם ובו הוא קורא להצבעה חוזרת לשם
השגת רוב של .75%
)כזכור ,החליט קבוץ יד מרדכי לפני כחודש ימים להסתפק ,לשם העברת המודל,
ברוב של  66%מכלל המצביעים ורוב של  1 + 50%מכלל בעלי זכות הבחירה(.
ערעורו של אילון ידון בצוות המוביל ,בשיחה ואח"כ יובא להצבעה בקלפי.

שבוע טוב
הביא לדפוס :יוסי שחר.

