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בדף הפעם* :דו"ח מישיבת המזכירות * שונות

)(+

דו"ח מישיבת המזכירות מה23/7/04-
נכחו בישיבה :מיכל ארדנינג ,גיורא אתר,מוטי ברנדס,עמרם וינר,מאיר יצחק ,שמעון כורם,יעקב מורדיש,
ורד ענבר ,אילון פרידמן,יאיר שוורץ,יוסי שחר.
נושאים בישיבה (1 :אישור פרוטוקול  (2פגישה עם עובדי המפגש
16/7
16/7/04
(1אישור הפרוטוקול -המזכירות אישרה את הפרוטוקול מישיבתה ב/7/04 -
 (2פגישה עם עובדי המפגש -נושא עיקרי שעלה בישיבה הפעם  ,בהשתתפות עובדי 'מפגש' היה –
חששם של עובדים ב'מפגש' מיישומה של תכנית ההתארגנות החדשה עליה החליט הקיבוץ .היתה שיחה
ארוכה ורחבה שהקיפה את נושא התכנית החדשה מהיבטים רבים .לאחר למעלה משתי שעות דיון
נפרדו האורחים ל'שבת-שלום' והמזכירות  ,במסגרת חבריה בלבד ,הסכימה על נוסח לסכום הדיון
ולפרסום לחברים:
א .המזכירות שבה ומביעה אימון בתכנית ההתארגנות החדשה ב'מפגש' שאושרה
בקלפי לפני כ-חודש ב 19/6/04 -וממילא לא תציע בה שינויים שלא בנוהל ערעור
מסודר.
ב .המזכירות רואה חשיבות רבה בכך שמירב המשרות ב'מפגש' יאוישו ע"י חברי)*(
יד מרדכי.המועמדים הטבעיים לכך הם החברים עובדי ה'מפגש' .הדבר טוב
לעובדים ,טוב ל'מפגש' וטוב לקיבוץ .המזכירות לכן קוראת לעובדי ה'מפגש' כמו גם
לחברי יד מרדכי נוספים להציג עצמם במכרזים ולמטפלים באיוש המשרות היא
קוראת לעשות מירב המאמצים בכוון זה.
ג .בהכירה את נוסח המכרזים בטוחה המזכירות שחברי יד מרדכי העובדים
ב'מפגש' וגם אלה שאינם עובדים בו יכולים להצליח בהם והיא מפצירה בחברים
שלא להמתין ולהציג מועמדותם.
ד .המזכירות חוזרת על מה שכבר נכתב בדפי המכרזים שבמקרה של כישורים
דומים תהיה לחבר יד מרדכי עדיפות בקבלת עבודה על פני מי שאינו חבר.
ה .המזכירות מבקשת לצרף לצוות שיעסוק בפניות המועמדים לקבלת עבודה
ב'מפגש' גם חבר מזכירות שייצג את הפן החברתי בתהליך איוש המשרות .כמו כן
מבקשת המזכירות שהטיפול במכרזים ובפניות המועמדים ילווה במהלכי הסבר ,
עידוד ותמיכה.
)*( במקום שכתוב חברים הכוונה כמובן גם לחברות.
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דואריוצא
מדיפעםמופיעותעללוחהמודעותהודעותעלדברידוארללאשםהשולח.
כידוע,דברדוארללאשםהשולחלאיישלח.
היוםמתגורריםבקיבוץתושביםרבים,ברובםשמותיהםלאידועיםוהדברעוד
מקשהעלזיהוידבריהדואר.החבריםמתבקשיםלכן,להקפידלרשוםאת
שמותיהם.
בתודה-דוריתה

תגובה על שאילתא של חיים
כיוון שמצאתי בתא דואר שלי את המנשר של חיים לחברים ,ומתוך הנחה שיש כאן אינטרס ציבורי בא לי
לענות.
בתחילת מכתבו כותב חיים אודות שאילתא הנוגעת לאופן תשלום משכורת מקיבוץ יד מרדכי לשכיר ,במקרה
זה -טל ,מנהל המפגש לשעבר .על פניו שאילתתו נראתה לי קנטרנית ,חטטנית ופולשת לפרטיותו של אדם
שהיא אינה מענינו של השואל בניגוד אולי לשאלה לגיטימית באשר לגובה שכר שיש לה נגיעה ישירה לאינטרס
של חבר כשותף באגודה .טלפנתי למזכיר והוא אמר לי כי מההיבט של החוק הסדרי התשלום שהיו עם טל הנם
חוקיים .האמת שהנחתי זאת מלכתחילה כיוון שגוף כמו יד מרדכי לא היה עורך הסכמי שכר לא חוקיים ,כי
בסופו של דבר אף אחד לא היה רוצה לסכן את עורו ,אמינותו וכספנו .במכתבו של חיים גם לא מועלית טענה כי
ההסכמים עם טל לא היו חוקיים מבחינת רשויות המס לדוגמא .חיים מלין על כך )הגם שאין סימוכין שבדק את
העובדות לעומקן( כי יתכן שהשכיר לא היה הוגן עם קיבוצו שלו ,טענה שנראית לי לא רלוונטית ותמוהה ביותר
בלשון המעטה .האם חיים בדק את התפלגות הכנסותיהם של שכירים אחרים? לדוגמא :נניח שמועסק אצלנו
מהנדס שכיר וקיים הסכם בין המהנדס לאישתו כי הכנסותיהם מתחלקות שווה בשווה ,נניח כי המהנדס מרמה
את אשתו ולא מקיים את ההסכם ,האם גם אז חיים יתקומם? ברור שלא משום שיהיה ברור לו כי זה לא מענינו
וזה יעורר גיחוך .אביא דוגמא נוספת להמחיש לחיים את האבסורד בטענותיו כלפי הקיבוץ :חיים מועסק מידי
פעם בליווי טיולים או כנהג אמבולנס במד"א .במקרה של חיים אני מניח כי הוא אדם ישר וכל תגמוליו מגיעים
לקיבוץ .אך אם נניח לרגע שחיים היה משלשל חלק מהמשכורת לכיסו האם היה סביר שמישהו יבוא בטענות
למד"א או לנוטלי שירותיו בטיולים? גם לחיים ברור שהמנגנון היחידי הסביר להשיב את הסדר על כנו יהיה
הקיבוץ שבו הוא חבר ועמו יש לו הסכמים בתוקף חברותו ורק גוף זה יתבע מחיים את אשר יתבע ,לכן אם
לחיים כל כך מציקים הסכמי השכר עם טל ויעדו הסופי של שכרו אינו נותן לו מנוח בלילות ,שיועיל בטובו
לפנות אל קיבוץ ניצנים .אך טוב יעשה אם יוועץ קודם בעורך דין מוכשר כיוון שהעלויות של הוצאת דיבה,
עבירה על חוק לשון הרע ,חדירה לתחומו של הפרט וכיוצא בזה עלולות להיות לאין שיעור יותר יקרות ממחיר
הנייר של המנשר שהיה על חשבונו של חיים כפי שציין במכתבו
עודד ויס

***************************************************************
יד מרדכי עדיין מטווחת
מי שחשב שמיום שנסתיימו כאן הקרבות ב '48-יצאה יד מרדכי מטווח הארטילריה של האויב באה
המציאות ביום א' האחרון וטפחה על פניו .באותו בוקר בהפרש של כמה שעות נמצאו בשטח הקיבוץ
וסביבותיו פגז מרגימה מ '48-וטיל קאסם מ- 2004-ללמדנו איך ההיסטוריה חוזרת על עצמה.הכל התחיל
בנביעת מים בלתי מוסברת ליד צובר הגז ממערב לשכונת 'אפקה' .בחיפושיהם אחרי מקור הנביעה גילו
אורי )האינסטלטור( ושאול בעומק של מטר בערך פגז מרגימה עטוף חלודה שוכן אחר כבוד בסמוך לצינור
פלסטיק שנבקע וממנו זורמים המים .באותו זמן לערך מדווח חיים על מציאת טיל קאסם בחורשת
האיקליפטוסים שליד בית הקברות .הענינים הולכים ומתחממים כשהמשטרה וקצין חבלה משטרתי
מופיעים בשטח ומתחילים לחלק הוראות .בסופו של דבר נשלף טיל הקאסם מהקרקע ע"י טרקטור
והתברר שאין בו סכנה .את פגז המרגימה לעומת זאת הרחיקו  ,בהוראת החבלן ,מקרבת מיכל הגז אל
חורשת האורנים הסמוכה שם הוא פוצץ באופן מבוקר .לסיכום ,אפשר לאמר שהאירוע הסתיים לשביעות
רצונם של כל הנוגעים בדבר מלבד רחל אשחר הגרה בסמוך .היא קיוותה שהפגז מ '48-יפול לה על הבית
והיא תקבל בית בחלקה גדולה יותר במסגרת שיוך הדירות...

*****************************************************************************
אין חניה
בימים אלה נעשה תכנון מחדש של נושא החניה ב"כביש הפעוטונים" וכן התקנת גבשושיות להפחתת
מהירות הנסיעה בכבישי השרות בקיבוץ .עד לביצוע הדרך עוד ארוכה .בינתיים התרחשה כבר תאונה
קלה אחת ועוד 'כמעט תאונה' נוספת.
לכן אנו מבקשים מכל בעלי המכוניות להחנות את רכבם במגרשי החניה.

אין חניה לאורך " כביש הפעוטונים " לא ביום ולא בלילה.
תודה  -דוד שני ממונה בטיחות

שבוע טוב
הביא לדפוס:יוסי שחר

