קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס'783
29/9/02
על הפרק:
דו"ח מישיבת מזכירות(+) .
.I
 .IIדו"ח השקעה במכוורת.
דו"ח מישיבת המזכירות שנערכה ב27/9/02 -
.I
נכחו בישיבה :מיכל א ,גרשון א ,גיורא א ,מוטי ב).גזבר( ,שמעון כ ,יגאל מ).מש"א( ,משה ס ,ורד
ע).מ.קהילה( ,שלווית ק ,יאיר ש).מזכיר( ,יוסי ש).מזכיר+מנחה( ,דני ש).וו.חברים(.
בפתיחת הישיבה נמסר כי מיכה כ .יחליף את ורד ב.ס .שבחרה לפרוש מהמזכירות .מיכה נבחר לפני
שנתיים בפריימריס וע"פ הנוהג אצלנו ,משפורש חבר מזכירות לפני תום הקדנציה )בת  3שנים( ,יבוא
במקומו הבא בתור ברשימת הנבחרים של אז .ברכות למיכה!
הנושא לדיון :בעקבות החלטה בקלפי שדחתה את תכנית ההתאמות של המזכירות.
כבסיס לדיון הוצגה בפני המזכירות הצעה שגובשה ע"י צוות מצומצם שכלל את חברי הפורום המתאם
ויו"ר הכלכלית:

הצעת המזכירות
.1
.2
.3
.4
.5

הקבוץ מאשרר את העיקרון שאנו חיים בהתאם למקורות העומדים לרשות הקהילה.
המסגרת הנדרשת להתאמת השימושים למקורות היא כ 3.0 -מיליון ש"ח.
המזכירות מבקשת את אישור הקיבוץ ,להביא בפניו סעיפי קיצוץ נוספים ו/או אחרים בתחום הקהילה
במקרה והצעתה נופלת.
המזכירות חוזרת ומעלה את הצעתה ,סעיף  2בתכנית ההתאמות ,להצבעה בקלפי.
הקבוץ מורה למזכירות ,לקראת  ,2003להביא תוכנית כלכלית מאוזנת.

הצבעות תערכנה על כל סעיף בנפרד.
על התכנית התקיים דיון ארוך מאד ורב פנים וכמה מהנושאים שעלו בו ,אביא בפניכם:
• )בתגובה על דברים שנשמעו בדבר כוונת המזכירים להתפטר( אין מקום להתפטרות .צריך להכיר
בכשלון במאבק הזה .היו טעויות בתהליך ,למשל :אסור היה לשנות את נוסח ההצעה כל שבוע.
• ברור שהיו שגיאות בתהליך .לא יהיה תהליך בלי שגיאות .שינוי ההצעות הוא סימן לחוזקה ולא
לחולשה .זה סימן לתהליך משתף ,השואף לבסיס הסכמות רחב.
• ההצעה היא קשה .מעולם לא הוצגה בפני הקיבוץ הצעה להצבעה על תקציב הקהילה .צריך לראות
את ההצבעה כחלק מתהליך :לא הצלחנו עכשיו ,אז צריך לוותר ולהתרכז בתכנית עסקית מאוזנת ל-
.2003
• ההצבעה היתה תוצאה של טירונות פוליטית .צריך היה להודיע שההצבעה על תקציב היא הצבעת
אמון .כל גוף) ,כולל הממשלה( ,נוהג כך.
• ההצבעה סימנה התנגדות החברים לכוונים שלא הוחלט עליהם ,כולל בריאות .צריך להביא,
לקראת  ,2003הצעה שכוללת החלטות שעליהן הוחלט בעבר.
• אסור בשום פנים ואופן לעצור עכשיו .לקראת  2003לא נראה שהמצב הכלכלי ישתפר ומאד סביר
להניח שהקבוץ יידרש לתביעות קשות יותר .אם אנו לא מסוגלים להעביר היום הצעה של  ,300.000מי
יבטיח לנו שבינואר  2003ההצעות שתובאנה כן יעברו .יש פה עיקרון שהיה צריך להחליט עליו ,לא
עכשיו ,אלא לפני  3-4שנים ואסור לדחותו יותר – שחיים ע"פ היכולת.

•

אנשים צריכים להבין שיש משמעות להצבעתם .אם לא ניקח אחריות אישית על ההצבעות ,לעולם

לא נוכל לקצץ שום דבר .הציבור חייב להבין ,שדחיית הצעות
אחרות ואפשר כואבות יותר.
ב .אפשרות של התפטרות המזכירים.

המזכירים היא –

א .אלטרנטיבות

אי –אפשר להתחמק מזה.
• מנהיגות נכונה לא הולכת נגד הציבור .הצבעת אמון תגרור תחושה שמתנהגים בכוחנות .אם ניכנס
עכשיו למערכת בחירת הנהגה חדשה ,יתעכבו העסוקים בכל שאר הדברים.

הצעת המזכירות שהוצגה בפתיחת הדברים ,נתקבלה ברוב של  7נגד .3

▄▄▄
.II

השקעה ברכישת חלק ממכוורת בוקסר – תרומה לגידול וחיזוק ענף המכוורת
החקלאית

בהתאם לרצון ושאיפה של וו .כלכלית להגדלת הכנסות ורווח של המגזר היצרני ,החליטה ועדה כלכלית
להמליץ על רכישה של  1,200כוורות ממכוורת בוקסר בעלות של  $ 170לכוורת.
סה"כ עלות השקעה של כ 969,000 -ש"ח =  1,200 x 170 x 4.75כוורות.
את סכום ההשקעה יש להחזיר במהלך  6שנים ,כלומר כ 162,000 -ש"ח בשנה )במחירי היום(.
עסקת רכישת הכוורת של "בוקסר" ,תגדיל את ענף המכוורת החקלאית בכ ,33% -כמו כן תשפר העסקה
את שדות המרעה ואף תשביח אותם.
ועדה כלכלית ממליצה בחיוב את ביצוע העסקה ומבקשת את אישור שיחת הקיבוץ.
רשם :אורי ק.



ביום ב'  – 30/9/02שיחת קיבוץ
על הפרק:
הצעתה המחודשת של המזכירות בנושא ההתאמות
 ההשקעה במכוורת

בסוף השבוע מתוכננת ההצבעה בקלפי

שבוע טוב!
הביא לדפוס :יוסי ש.

