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 .Iדו"ח מישיבת המזכירות מס'  43מה.21/3/03 -
נכחו בישיבה :גיורא א ,גרשון א ,מיכל א ,מוטי ב) ,גזבר( ,שמעון כ ,מוסא ב-ס ,משה
ס ,ורד ע) .מ.קהילה( ,יאיר ש) .מזכיר( ,יוסי ש).מזכיר+מנחה( ,דני ש).ו.חברים(.
נושאים בישיבה (1 :טקסי יום הזיכרון  (2ימי הכנה לחגים  (3ענייני חברים
 (4אמוץ תקנון מחודש.
)(+

 .1טקסי יום הזיכרון
הצוות האחראי על יום הזיכרון לחללי תש"ח )גבי ק ,ענת ר ,רחל אש ,חנה שני ,ורד ב-ס( גיבש
החלטה חדשה לגבי אופן עריכת הטקסים ביד מרדכי:

בשנה זו ,בכוונתנו לאחד את שני ימי הזיכרון ולציין את זכרם של כל הנופלים ביום
הזיכרון הארצי של חללי מלחמות ישראל .הטקס בערב יום הזיכרון יערך במתכונתו
הרגילה .למחרת ,במהלך יום הזיכרון ,יוזמנו אנשים שאינם חברי קבוץ אבל יקיריהם
קבורים בבתי הקברות שלנו ,לפקוד את קברי בני משפחתם .אחרי הצפירה והטקסים
הקצרים בבתי הקברות ,נזמין את האורחים למועדון – לכיבוד קל וכן לעמדת ההנצחה
הממוחשבת במוזיאון.
הצוות ביקש את המזכירות לקבוע עמדה לגבי השינוי המוצע .בדיון שהתפתח בישיבה נשמעו בין
השאר הדעות הבאות:
• עמדת הצוות נכונה .סמיכות שני הטקסים היא עומס רגשי לאחדים ,לאלה המעורבים
אישית בשני המועדים וחוסר שייכות לאלה שאירועי העבר רחוקים מהם.
• ניתן להבין את עמדת הצוות המתמודד כל שנה עם בצוע האירועים מצד אחד ועם פיחות
במספר העולים לבית הקברות ביום הזיכרון לחללי תש"ח מצד שני.
• בהצעת הצוות יש משום נעילת שער לאחד מפרקי ההיסטוריה של המקום הזה .אסור
לקטוע שורשי עבר גם אם הדבר כרוך בהשקעת מאמצים.
• כדאי להבדיל בין טקסי הזיכרון שאותם כדאי לאחד לטקס אחד ביום הזיכרון הכללי ובין
סיפורי התקופה שאותם כדאי להבדיל מסיפורי תקופות אחרות.
לסיכום :המזכירות התבקשה להציג עמדה בעניין הצעת הצוות .אין היא רואה בהמלצתה החלטה
המחייבת את הצוות.
המלצת המזכירות:

 שני ימי הזיכרון יאוחדו וזכרם של כל הנופלים יצוין
ביום הזיכרון הארצי לחללי מלחמות ישראל.
 יש לעשות כל מאמץ כדי להוסיף ולשמר את זיכרון
מלחמת העצמאות ביד מרדכי .הזכרת אלה שנפלו אז
היא חלק ממעשה השימור.
 המזכירות מציעה לצוות להצמיד למועד חג הקבוץ
אירוע אזכרה של אותה תקופה ,השם דגש על סיפורי
התקופה יותר מאשר על טקס.

 (2ימי הכנה לחגים – דיון חוזר
אורחות בדיון בתיה – יו"ר וועדת חגים ודבורה וו המרכזת במשך שנים את נושא המזון בפסח.
דעות שעלו בדיון:
 תמיד קשה היה לאסוף צוותים לחגים אבל עם כניסת תמחור ימי העבודה נעשה העניין
קשה יותר.
 בדיקה שטחית מראה שיש כ 50% -חברים שאינם משתתפים במאמץ לקיומם של חגים
ביד מרדכי.
 כדאי לא להיסחף .לא נוכל לתמחר כל שעה שמישהו תורם לקיומו של חג.
 קשה מאד לחייב התנדבות אולם אם אנו מבקשים לשמור את תרבות החגים שלנו ,אפשר
לראות בחובת ההשתתפות בצוות חג מעין מס לקהילה.
הצעת המזכירות לסיכום:

 לכל חבר יגרע יום אחד ממכסת ימי החופשה השנתית שלו לטובת קיום
החגים ביד מרדכי.
 מי שיעבוד ביום הזה במסגרת צוות חג ובתאום עם וו.החגים ,יקבל את
תמורת היום לתקציבו.
 מי שלא יתרום יום עבודה במסגרת צוות חג ,כנ"ל ,תעבור תמורת היום
לקרן שתסייע לוו .חגים לאייש צוותי חג חסרים.
 .2ענייני חברים – שנת חופש נוספת למשפ .גל
אופירה הציגה את פניית המשפחה )יאיר לא יכול היה להשתחרר מהעבודה( .בקשתם באה
משלושה טעמים:
א .למשפחה אושרה שנת החופש למטרה של סגירת חובם לקבוץ .המשפחה עמדה
בהסדר שנקבע לה אולם בשל תחשיב מוטעה מסתבר שיזדקקו לשנה נוספת
להשגת המטרה.
ב .אופירה מבקשת שנה נוספת כדי להחליט על צורת חייה.
ג .יאיר הסתדר טוב במקום העבודה שלו ולאחר שנה נוספת יקבל שם קביעות.
מקום העבודה דורש נוכחות סביב השעון ואם ישונה מקום המגורים עכשיו הוא
עלול לאבד את הקביעות.
בדיון שהתפתח חזרה ועלתה הבעיתיות שבמעמד שנת החופש .חלק מהדוברים המתנגדים למעמד
ציינו שיש לקבל החלטה בעניין אבל קשה לקבוע נהלים לגבי מקרה ספציפי .שוב עלתה הטענה
כנגד היציאה לחופש כדרך להחזרת חובות לקבוץ במקום יצירתו של מנגנון שימנע מאנשים להגיע
לחובות כאלה .המזכירות עומדת פעם נוספת בפני הצורך לקבל החלטות לא פשוטות בלא
קריטריונים מוסכמים ,אבל נראה שעד שלא יהיו כאלה ,נצטרך לעבוד ע"פ בחינת כל מקרה לגופו.
החלטה לסיכום:

המזכירות מאשרת למשפ .גל שנת חופש נוספת

ההצעות בסעיפים  2ו 3 -תקבלנה תוקף אם לא יוגש בעניינן ערעור במשך  14יום ממועד פרסומן

 .3אמוץ שינויים בתקנון הקבוץ

לפני כמה שבועות פורסמה החלטת מזכירות שסימנה נושאים מרכזיים לטיפול השנה .בין
הנושאים – אמוץ שינויים בתקנון הקבוץ.
כזכור ,שרוי התקנון הנוכחי שלנו בשיבה טובה ומאז  1972ערכנו בו חמישה-שישה תיקונים בלבד
)בתקנון –  125סעיפים( .בישיבה הפעם התחילה המזכירות לטפל באמוץ השינויים העדכניים
ביותר המוצעים ע"י התנועות )הקבה"א והתק"ם( .וכך ,הוצגו בפני החברים תקנונים מבית היוצר
של שתי התנועות וגם חוות דעת של עו"ד המרחיבה עוד את נקודת ההתייחסות לשינויים
המוצעים .הדיון צפוי להמשך במהלכן של כמה ישיבות .חברים המעונינים לקחת חלק או לעקוב
כראוי אחרי הדיונים – שיפנו אלי.
החברים שיפנו ,יקבלו ,ע"פ בקשתם ,את החומר שחולק לחברי המזכירות ואם ברצונם ,יוזמנו
לישיבות המזכירות שתעסוקנה בתקנון .מעקב שטחי מעל דפי התקשורת המקומית לא שווה
הרבה ,אולם יימסר בכל זאת בהמשך ובסיום לקראת ההצבעה בקלפי.
עד הנה מישיבת המזכירות▄.
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