קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 804
23/2/03
בדף הפעם ■ :מישיבת המזכירות■ יזמות ■ לקראת שיחת קבוץ.

)(+

■ דו"ח מישיבת המזכירות שנערכה ב.21/2/03 -
נכחו בישיבה :גיורא א ,מיכל א ,גרשון א ,מוסא ב-ס ,שמעון כ ,משה ס ,ורד
ע).מ.קהילה( ,שלווית ק ,יאיר ש) .מזכיר( ,יוסי ש).מזכיר+מנחה( ,דני ש).ו.חברים(.
בישיבה עלו הנושאים הבאים:
● נוהל בחירת בעלי תפקידים ● מפגש נציגים של קבוצי הדרום והנגב עם נציגי
מזכירות התק"צ ● מי בצוות שקיפות המשרות ● תכנית עבודה למזכירות ל2003 -
● רשיונות נהיגה למסיימי י"ב – ערעור.
נוהל בחירת בעלי תפקידים )בשמו המלא :נוהל בחירת בעלי תפקידים
.I
מרכזיים ,מרכזי וועדות ורכזי ענפים( :לפני כמה שבועות עלה במזכירות ערעור על
הנוהל כפי שהוצג לחברים ובעקבות אותה ישיבה ערך הצוות שהכין את הנוהל פגישה עם
אילון ,אחד המערערים .הצוות קיבל חלק מטענותיו והשתיל אותן בנוהל וחלק אחר דחה.
אילון ביקש מהצוות לטפל גם במינוי נציגי הקבוץ לגורמים חיצוניים ו/או מעורבים
)דירקטוריונים של מפעלים משותפים לדוגמא( וגם בבחירת וועדות .הצוות הבהיר שלא
זה המנדט שקיבל מהמזכירות שהצוות פונה למזכירות לזרז טיפול בעניינים אלה אבל
חבל לעכב בינתיים את הפעלת הנוהל .לעמדה זו לא היתה התנגדות במזכירות ולאילון
שמורה כמובן הזכות להופיע בפני השיחה בעניין הנוהל הזה בלבד.
.II

מפגש נציגי הדרום עם נציגי מזכירות התק"צ – נמסר דו"ח על מפגש זה .שלושה
נושאים לפחות ,מבין הנושאים שעלו במפגש ,יעסיקו כל קבוץ בודד ואותנו בכלל זה,

בתקופה הקרובה ● :נושא שיוך הדירות/נחלאות ● נושא סווג הקיבוצים ●
העקרונות הבסיסיים של הקבוץ – נייר עמדה שיעבור בקבוצים בניסיון לגבש "תעודת
ונושא

זהות" חדשה לקבוץ העובר כל כך הרבה שינויים היום.
.III

צוות שקיפות המשרות – וו .מינויים קיבלה את הסכמת עודד ב .גבי ק .ודליה ט.
לשמש בצוות .לאחר האישור בקלפי יוכל הצוות להתחיל בעבודה.

.IVתכנית עבודה למזכירות ל– 2003 -

דיון שהוחל בו בשבוע שעבר נמשך בישיבה זו

ובסיכומו מציעה המזכירות שורה של נושאים לטיפול –

חלקם נושאים בשוטף וחלקם נושאים

חדשים ומרכזיים:

הנושאים החדשים לטיפול המזכירות ב ■ :2003 -שינוי התקנון ■ טיפול בתקנון
הרדום ■ שיוך דירות/נחלאות ■ דמוגרפיה – קליטת חברים חדשים.
נושאים אלה ,לחלקם מונו כבר צוותי עבודה ולחלקם ימונו.
נושאים מהשוטף המופיעים ברשימה שהוכנה במזכירות:
■ יישום המודל המשולב ■ נושאי דיור ודירות ■ תעסוקה ■ בחירת בעלי
תפקידים ומוסדות )כולל המועצה החברתית כלכלית( ■ בנייה פרטית ■ הסדר רכב
פרטי ■ התאמת השימושים למקורות ■ הכנסות ממקורות שונים שצריכים להגיע
לקופת הקבוץ :משרד הבטחון ,ביטוח לאומי ועוד…

.Vרשיונות למסיימי י"ב – ערעור  -קבוצה של הורים ערערה על החלטת מזכירות קודמת
שחייבה כל חניך המעונין ברשיון רכב לממן כ 1/3 -מעלותו ע"י גיוסים נוסח גיוסי פולין) .בהסדר
קודם מומן הרשיון ע"י עבודת הנערים במשך החופשה ,שלפני הגיוס(.
התפתח דיון בנושא עבודת הנערים ,יכולתו של הקבוץ להציע להם מקומות עבודה ,העומס הרובץ
על החניכים ב -י"א וב -י"ב ופתרונות נוספים אפשריים לבעיה בנוסף למה שהוצא במזכירות.

לסיכום :ייעשה ניסיון נוסף להגיע להסדר מקובל על כל הגורמים הנוגעים לעניין
בישיבת דיון משותפת.

משולחן מש"א

ענף קלדנות:
ענף חדש נפתח במסגרת הקיבוץ ע"י לאה אבני ,אשר יספק שרותי קלדנות הן לחברי וענפי
הקיבוץ והן כלפי חוץ.
חברים ,ענפים ותושבים מוזמנים לפנות ללאה לפל'. 053– 923115 :
המחירים שיגבו עבור השרות:
עבור דף מודפס  ₪ 10לתושבים  +עבודות חוץ ₪ 7 .לחברי קיבוץ וסטודנטים מהקבוץ.
עבור דף מורכב)עם טבלאות ,תרגום לשפה זרה(  ₪ 15לתושבים +עבודות חוץ,
ו ₪ 9 -לחברי קיבוץ וסטודנטים מהקיבוץ.
מש"א.

שיחת קבוץ
תערך ביום ב'  24/2/03ב 21.00 -בח"א.
השיחה תוקדש לנושא אחד בלבד )אם יעלו נושאים נוספים תבוא על כך הודעה(:
ערעורו של אילון על החלטת הקבוץ להעביר את המודל המשולב.
כזכור ,החליט הקבוץ ב" 31/1 – 1/2/03 -לאמץ את המודל המשולב" .ההחלטה נפלה ברוב
גדול –  188תמכו בה ו 62 -התנגדו .כדי להפיל החלטה כזאת צריכים ע"פ נוהל הערעור ביד
מרדכי להצביע  189חברים )קול אחד יותר מאשר בהצבעה הראשונה( כנגד ההצעה "לאמץ את
המודל המשולב".

שבוע טוב
הביא לדפוס :יוסי שחר.

נ.ב .למי שתוהה לגבי אי-הופעת ה"שישון" בסוף השבוע ,הסיבה פשוטה -פשוט לא הגיע די חומר.
להתראות ב"שישונים" הקרובים.

