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דו"ח מישיבת המזכירות מה20/2/04 -
נכחו בישיבה :מיכל ארדנינג ,גיורא אתר,מוטי ברנדס,שמעון כורם,משה סוקר ,ורד
ענבר,יאיר שוורץ,יוסי שחר,דני שני.
נושאים בישיבה (1 :אישור פרוטוקול (2התנגדות להעלאת הצעה בשיחה (3העלאת
המחירים ב'מרכול' ב  5%לדיון נוסף (4תיקונים בנוהל בעלי-תפקידים (5
(1אישור הפרוטוקול -המזכירות אישרה את הפרוטוקול מישיבתה ב13/2/04 -
(2התנגדות להעלאת הצעה בשיחה -גלעד ב .הביא למזכירות הצעה להוריד את הצעתו
של ישראל,בענין הורדת המחיר לק"מ,מסדר היום .כיוון שהנושא מוכר אביא בתמצית
נימוקים בעד ונגד.הנימוקים נגד העלאת הצעתו של ישראל:
,,,הצעתו של ישראל אינה ברורה,אינה שלימה ומעולם לא הובאה בפני הציבור בנוהל
העלאת הצעות חדשות .לא הוצג-איך יופעל הסדר הרכב במחיר החדש ולא נאמר מאין
יבוא המימון לסיבסוד המוצע.המזכירות אחראית על קיום נוהלים תקינים ומתפקידה
למנוע הבאת הצעה בדרך כזאת.
הנימוקים התומכים בהלאת ההצעה:
,,,הסרת ההצעה מסדר היום צריכה להיות מהותית ולא אדמיניסטרטיבית .לכל חבר
הזכות להביא לשיחה הצעות הנראות לו ומי שמתנגד צריך להראות את צדדיהן
השליליים ולא למנוע את העלאתן .המזכירות גם נתנה לישראל את הבטחתה ועליה
לעמוד בדיבורה.
לסיכום החליטה המזכירות שלא להצטרף להצעתו של גלעד.
(3העלאת המחירים ב'מרכול' ב  5%לדיון נוסף -בשבוע שעבר בקשה המזכירות מאילון
שימשוך את התנגדותו להעלאת מחירים ב'מרכול' ושיתן למהלכי ההבראה של הצוות
סיכוי.אילון לא קיבל את פניית המזכירות והוא מתמיד בהתנגדותו .גם המזכירות לא
שינתה את עמדתה מהישיבה הקודמת והנושא יועלה בשיחה הקרובה וא"כ להכרעת
הקלפי.
(4תיקונים בנוהל בעלי תפקידים -בכמה אירועי בחירת בעלי תפקידים ומרכזי ענפים
לאחרונה לא נתן הנוהל הקיים תשובות מספקות והוא חוזר למזכירות ל'שיפוץ'.
אורחת בדיון יערה שריכזה את הצוות שהביא את הצעות התיקונים .להלן ההצעות:
א ..מוצע לקבוע אורך קדנציה זהה לכל בעלי התפקידים –  3שנים.
ב ..מוצע להכניס את הפיסקה הבאה לנוהל הבחירה .5 :תהליך הבחירה -המועמד יעבור תהליך
מיון ע"י מערכת מש"א שיכלול מבחני התאמה ,ראיון  ,קבלת חוות דעת,המלצות על יכולות המועמד לעמוד
בדרישות התפקיד .מועמד הממלא את התפקיד בזמן תהליך הבחירה או שברשותו תוצאות של מבחני התאמה
רלוונטיים תקפים לא יידרש לעבור מבחנים כאלה.

ג..מוצע לקבוע בהמשך אורך קדנציה גם למכזי ענפים בקהילה ובמשק .ע"פ הפיסקה:
מנהלי ענפים בקהילה ובמשק – מומלץ לא להגדיר אורך קדנציה ,אלא לבחון ,לפחות אחת לשנה ,התנהלות לפי
קריטריונים של הצלחה עסקית וניהולית.

) הערה :המזכירות פונה לוו .הכלכלית שתביא לאישור הקיבוץ נוהל שיגדיר אורך קדנציה למרכזי ענפי
המשק וכן שגרת בחינת תיפקודם הניהולי .המזכירות תעשה כן לגבי מרכזי ענפי הקהילה .הכנת נוהלים
אלה לא תעכב את התחלת יישום נוהל בע"ת בנוסח הקיים( .

כמו תמיד הנוהל בתכונת מלאה יימסר לכל דורש.
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