קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס'784
8/10/02
על הפרק:
דו"ח מישיבת המזכירות.

)(+

דו"ח מישיבת המזכירות שנערכה ב.4/10/02 -
נכחו בישיבה :מיכל א ,גרשון ,גיורא ,מוטי ב).גזבר( ,שמעון כ ,יגאל מ).מש"א( ,משה
ס ,ורד ע).מ.קהילה( ,יאיר ש).מזכיר( ,יוסי ש).מזכיר+מנחה( ,דני ש).ו.חברים(.
כמה נושאים עלו בישיבה ואציגם לא לפי הסדר בו עלו:
 .1יגאל מורן נפרד ,בישיבה זו ,מהמזכירות .לאחר שנים של ריכוז ו.עבודה ,פרש
יגאל מצוות מש"א והוא מנהל כיום את ענף השכרת הדירות .חברים ציינו
בהערכה את התמדתו של יגאל בתפקיד ,התלוי כל כך הרבה ברצון הטוב )או
הלא טוב…( של חברים אליהם פונה רכז ו.עבודה .אחרים הדגישו שעם עזיבתו
של יגאל את התפקיד ,חובה למצוא לו מחליף במהרה ואי אפשר להשאיר פרוץ,
את תחום העבודה ,בזמנים כמו שלנו ,שמושגים כמו :בן קבוץ ,תושב ,אורח,
שכיר ,מסלול עצמאות כלכלית ומסלול קיבוצי – מתערבבים זה בזה.
 .2דודי הציגה תכנית עבודה לקראת הכנת תקציב הקהילה ל .2003 -לב התכנית:
סדנא למנהלי ענפים וועדות בקהילה ,ללמוד הכנת תכנית המבוססת על התאמה
בין הוצאות לתקציב/הכנסות .חברים אלה ,יגישו לאחר הסדנא ,תכניות עבודה
שעל פיהן תביא המזכירות לקבוץ תכנית מאוזנת בין מקורות לשימושים
ל .2003
 .3אבנר ע .ביקש לשחררו מתפקידו כיו"ר ו .בקורת ,בשל ניגוד אנטרסים מול
אשתו כמ.קהילה .סכום הישיבה עם אבנר ,הובא למזכירות האחראית על
פעילות ו .בקורת .נעשתה פנייה לו .מינויים למצוא מחליף לאבנר .לאחר בחירת
המחליף נצטרך לאשר -א .תקציב לוועדה .ב .נושאי הביקורת הבאים .ג .האם
נמשיך לעבוד עם אחי קרן המבקר הנוכחי.
 .4חגי מ .הגיש בקשה ליציאה לחופש .ע"פ הבקשה יוצא חגי לחופש לבדו .גם
לאחר שיחות שנעשו עם חגי ,לא השתנתה עמדתו וכך היא הוצגה במזכירות.
בעקבות הבקשה ,התפתח במזכירות דיון ארוך מאד .בהמשך אמסור את עיקריו
ואשתדל להביא רק את הנושאים שיש בהם גם היבטים שמעבר לבקשתו
האישית של חגי.
• אנחנו בתקופה רגישה מאד .נושאי ההשתכרות מאד התחדדו .אישור חופש
בעבר היה כמעט אוטומטי אבל היום הנושא טעון הרבה יותר .הדיון בבקשתו
של חגי נמשך על פני שתי ישיבות מזכירות ואחדים מהחברים ,שחשבו בתחילה
לאשר את הבקשה ,שינו את דעתם .היציאה לחופש ,היא דרך להעלות את רמת
החיים והיא טובה לא רק לאלה שיש להם מינוס בתקציב האישי .כאן צריכה
החברה לנקוט צעד של הגנה על עצמה.

• קשה לקבל את העובדה שחברים בעמדות בכירות בקבוץ ,המשקיעים שעות
עבודה רבות ,חיי המשפחה שלהם נפגעים ,הם ממלאים תפקידים ציבוריים
לטובת כולנו ,שמכניסים לקופת הקבוץ משכורות גבוהות ,מגיעים לבסוף
למינוס בתקציב האישי .המערכת שלנו לא נותנת תשובה לחברים בעלי כושר
השתכרות גבוה .בכל התנועה הקיבוצית ,וגם אצלנו בעבר ,היתה וקיימת נטייה
אצל חברים כאלה לחפש את מימוש יכולתם מחוץ לקבוץ.
• קיים אצל רבים מאתנו הפחד וחוסר הרצון לאבד חברים ומשפחות שתרמו
ותורמים ויכולים לתרום בעתיד לאיתנותה של החברה שלנו .לאחרים ,קשה
במקרים כאלה ,לעשות הפרדה בין יחסי חברות אישיים לבין החובה שיש
בתפקידם להגן על החברה שלנו לפי מיטב הכרתם .אלא שהמציאות הוכיחה
שגם כשהשארנו את דלתותינו פתוחות לקראתם ,בכל מיני הסדרים ,בד"כ הם
לא חזרו.
• המזכירות לא אומרת לאיש לעזוב .היא צריכה לדחות את הבקשה .את
המסקנה מקבל החבר על אחריותו ושנת חופש היא ,אמנם ,מנגנון של לקיחת
אחריות חלקית ,משום שזו דרך לחיות בשני העולמות .אדם שעושה צעד בחייו,
צריך לקחת את מלוא האחריות לצעדו.

לסכום ,ממליצה המזכירות לשיחה ,לדחות את הפניה ברוב של
 7נגד  2קולות.
הבהרה :אישור יציאתו של חבר קבוץ לחופש – חובה להביא להצבעה בקלפי.

תקציב אישי.
היות ואני יוצאת לחופש ואעדר ביום פרסום המדד ,אני אקדים בהוצאת תקציב
חודש ספטמבר שיהיה ללא מדד ובחודש אוקטובר תזוכו בתקציב על מדד
ספטמבר ועל מדד אוקטובר.
שמרו על עצמכם
זהבה קלרמן.

שבוע טוב לכולנו
הביא לדפוס :יוסי שחר.

