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בדף הפעם ■ :מישיבת המזכירות.
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 .Iדו"ח מישיבת המזכירות שנערכה ב.7/3/03 -
נכחו בישיבה :גיורא א ,מיכל א ,מוטי ב) .גזבר( ,מוסא ב-ס ,משה ס ,ורד ע.
)מ.קהילה( ,יאיר ש) .מזכיר( ,יוסי ש).מזכיר+מנחה( ,דני ש).ו.חברים(.
בישיבה עלו  2נושאים :בנייה לצעירים ▪ ימי הכנה לחגים ▪ שונות.
נושאים שעלו במסגרת שונות:
.1
א .עצרת השואה והגבורה – תיערך השנה ב .29/4/03 -לעצרת הוזמן רה"מ אך אין
עדיין אישור להשתתפותו .העצרת מציינת  60שנה למרד גטו וורשה ו 90 -שנה לייסוד
השוה"צ .מארגני העצרת רוצים לשלב באירוע גם את ציון יום הולדת ה 60 -ליד מרדכי.
מרכיבי התכנית עדיין לא מסוכמים ומשיתבהרו נדע גם מה מצפים מאתנו מתכנני האירוע.
נציגי יד מרדכי ,כמו בכל שנה ,יתנו גיבוי לצוות ההפקה החיצוני.
ב .העברת מיקום שיחת הקבוץ – כבר זמן רב שציבור המשתתפים בשיחת
הקבוץ מועט מאד והאכסניה של חדר האוכל גדולה על מידותיו .על רקע זה עלתה במזכירות
הצעה לשנות את מיקום השיחה ולהעבירה למקום מתאים יותר.
ההצעות שעלו בישיבה:
 .1להשאר בחדר האוכל אבל לשפר את אווירת השיחה ע"י סגירת האזור בפרגודי העץ ,להעלות
את רמת הכיבוד ואולי לנסות לעבור לאגף המרכזי.
 .2לקיים את השיחה בחדר הישיבות של הבומבוסים .בחדר זה מתקיימות גם ישיבות
המאכלסות  30ו 40 -איש – מספרים גבוהים מממוצע המשתתפים בשיחה .בעלות של כמה
מאות שקלים ניתן לארגן אפשרות טכנית לשידור השיחה למקלטי החברים .החיסרון ,לדעת
חלק מהחברים – מבנהו הצר והארוך של חדר הישיבות היוצר אווירה מעט מלחיצה כשמספר
המשתתפים קצת עולה.
 .3להעביר את השיחה למועדון לחבר .החדר שם מספיק גדול וגם אווירתו מתאימה .החסרון
הגדול – מסיבה טכנית לא ניתן יהיה להעביר שידור חי של השיחה וחברים יאלצו לחזות בו
באיחור של יום.

הדיון לא הוכרע
ג.

עבודתו של מוטי בסופה – הועלתה דרישה לדון בנושא זה בשל האפשרות
שיציאתו של מוטי לעבודה נוספת תפגע בתפקודו בגזברות הקבוץ .התפתח דיון .למול
הטענות הנ"ל ואחרות המציינות את חשיבות נוכחותו המלאה של מוטי במערכת המעסיקה
יותר ויותר עובדים שכירים .הועלו גם טיעונים הפוכים המעריכים מאד את צעדו בכיוון שבו

מומלץ ליותר ויותר חברים ללכת –

של הבאת פרנסה נוספת וגם אם הדבר יוצר קשיים

ולחצים במערכת.
ד.

ימי הכנה לחגים – מרגע שימי העבודה שלנו מתומחרים ויש לנו מכסה ידועה של
ימי חופש בשנה ) (24ממילא עולה השאלה בדבר מימונם של ימי ההכנה לחגים שנוהגים
חברי הצוותים לקחת .את ימי העבודה שלנו מממנים הענפים שבהם אנו עובדים .מי יממן

את ימי ההכנה לחגים? מצד אחד לא סימנו מקור לכך בתקציב הקהילה ,אבל מצד שני
המזכירות מאד מאמינה בשימור החגים והאירועים המשותפים.

הצעת המזכירות ,אם כן –
ימי הכנה לחגים יהיו ימי חופשה בתשלום
כלומר – חבר צוות החג יוותר על אחד מימי החופשה השנתית שלו ,אבל
תקציבו לא יפגע.
 .2בניה לצעירים – מ .וו .חברים ומ .קהילה הביאו הצעה לתוספת בניה לזוגות צעירים
שמספר הנפשות במשפחותיהם מקשה עליהם את המגורים בדירותיהם הנוכחיות .הדיון עסק
בהיבטים שונים של הנושא :התבונה שבהרחבת דירות מעבר ,המצוקה התקציבית שפגעה
בתקציבים המקובלים אצלנו לבניה ,האפשרות של שיפוצים למגורי קבע בשלבים ורעיונות
נוספים.

הנושא יעלה לדיון נוסף
 .3חתימה על עסקת "עלית" – מוטי מסר בראשי פרקים על חתימת העסקה עם
"עלית" והעברת הכסף בעבורה לפיקדון של יד מרדכי ,שם הוא ימתין עד שנחליט איך להשתמש
בו.

החומר יוכן לפרסום ויוצג לציבור בקרוב

עד הנה מישיבת המזכירות▄.

תנחומים ליוסי כהן ומשפחתו
על מות עליו
אמו

שבוע טוב
הביא לדפוס :יוסי שחר.

