קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 810
6/4/03
בדף הפעם ■ :מישיבת המזכירות ■ : .מכתב אישי.

)(+

 .Iדו"ח מישיבת המזכירות מס'  45מה.4/4/03 -
נכחו בישיבה :גיורא א ,גרשון 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(.
נושאים בישיבה (1 :דיווחים שונים  (2אמוץ שינויים בתקנון הקבוץ  (3ערעור
על הסדר הרשיונות למסיימי י"ב  (4ערעור על הסדר ימי הכנה לחגים.
 (1דיווחים שונים – יאיר מסר אינפורמציה על פעילויות שונות הקשורות להחלטות
מזכירות קודמות:
• ישיבה ראשונה של הצוות שיעסוק בשיוך הנכסים כבר נערכה .לישיבה הגיעו 10
חברים .הישיבה עסקה בשמיעת דיווחים שונים והתארגנויות.
• לצוות התקנון הרדום נרשמו עד היום  4חברים .הצוות עדיין לא התכנס.
• צוות לעניני דמוגרפיה גם הוא עדיין לא החל לפעול .בצוות ,בינתיים 3 ,חברים.
• וו .ביקורת – יש קושי רב בארגון הוועדה .המאמצים נמשכים.
• צוות שקיפות – עברו  14יום הדרושים לאישור הרכב הצוות .ניסיונות שנעשו עד
היום ללקט מניסיונם של קבוצים אחרים בעניין גיבוש מערכת קריטריונים
לעבודת הצוות ,עדיין לא צלחו ,משום שבקבוצים שאליהם פנינו אין צוות כזה
והמערכת עובדת אחרת .הנושא לא יגרר ואם לא נמצא בהקדם פתרונות
מניסיונם של אחרים ,נצטרך לייצר קריטריונים משל עצמנו.
עד כאן דיווחים שונים.
 (2אמוץ שינויים בתקנון הקבוץ – בישיבה שלישית בנושא זה סיימה המזכירות לעבור
על השינויים המוצאים בתקנון .בשלב הבא יועברו השגות חברי המזכירות ל"עיבוד
משפטי" במח' המשפטית של הקבה"א ובמשרד עו"ד שלנו.
 (3ערעור על הסדר רשיונות הנהיגה למסיימי י"ב – דרורה ועדנה התארחו בדיון
)העולה במזכירות זו הפעם השלישית( והציגו את טיעוניהם .עקרי הטיעונים נשמעו כבר
בדיונים קודמים – הלחץ הנופל על הנערים )במיוחד על אלה מהם הפעילים מבחינה
חברתית ותרבותית( בשנים של סיום הלימודים ,עמידה בבחינות בגרות ובמטלות של
ניהול המוסד.
גם הטיעונים שכנגד כבר עלו ועיקרם – עם כל ההבנה ,אין לקבוץ כסף .גם מכסת
הגיוסים שנקבעה בהסדר לא מכסה עלות אמיתית של עשיית רשיון .הנערים )והוריהם(
חייבים להבין זאת ולהשתלב במאמץ של כולנו לחיים ע"פ היכולת.
בין חברי המזכירות לא נמצא תומך בערעור ותיבדק בהמשך,
אצל המערערות ,האפשרות שלא יביאו את הנושא עד הקלפי.

 (4ערעור על הסדר ימי הכנה לחגים – כזכור ,הציעה המזכירות שכל חבר יוותר על
אחד מ 24 -ימי חופשתו השנתית לטובת עריכת החגים .נכחה בדיון בתיה מ – יו"ר וועדת
החגים .גדי ר – .הביא בפני החברים את ערעורו בכתב ובע"פ .עיקרי הערעור:
 ימי החופשה השנתית הם זכות סוציאלית ורק העובד עצמו יכול לוותר עליהם.
 אין שוויון בימי החופש שמקבלים החברים במקומות השונים וגריעת יום מכולם
תפגע בשוויון ביניהם.




בשביל להכין  7 – 8חגים לא צריך  280י"ח! זה יותר מדי.
תקציב ימי ההכנה לחגים צריך להופיע בתקציב הקהילה כמו פעילויות אחרות –
ניהול ,תרבות ,אולם ספורט וכו'.

בעקבות הצגת הערעור התפתח דיון בו נשמעו בין השאר הדעות הבאות:
  24ימי חופשה שנתית אינם חוק מדינה .זו קביעה שרירותית שלנו כחברים ובאותה
סמכות אנו יכולים להחליט )בהחלטה דמוקרטית( שכל אחד מאתנו יוותר על יום אחד.
 אין  7 – 8חגים .וו .חגים הכינה רשימה של  .11גם אין  280יום מצטברים מוויתור של כל
אחד מאתנו ,משום שברור שמהפנסיונרים לא יגרע יום כזה ואפשר להציע שגם
מהצעירים המקבלים )לפי אמנת העבודה(  12יום חופש ,הוא לא יגרע.
 ההסדר שגדי מציע יעמיס על הקהילה הוצאות שגם בלעדיהן היא "מתקשה לגמור את
החודש".
גם בדיון על ערעור זה לא נמצא בין החברים תומך בעמדתו של גדי .הועלתה הצעה לוותר על
הורדת היום מהפנסיונרים ומאלה המקבלים  12ימי חופש והצעה זו תשולב בהצעה המקורית.
עד כאן מישיבת המזכירות▄.
לאחר ישיבת המזכירות
לאחר ישיבת המזכירות ובשיחה אתו ,הציע גדי לדחות הבאת ההסדר
לשיחה ולהצבעה בקלפי ,שיענה על כמה בעיות:
 .1האם מדובר בגריעת יום חופשה לשנה זו בלבד או שהכוונה
לשנות את מספר הימים באמנת העבודה ואז אולי צריך לשנות
את אופן קבלת ההחלטה.
 .2האם לגרוע ימי חופשה מכולם או שאלה המקבלים רק  12יום
לא יילקחו בחשבון.
 .3האם אמנם לקחת יום חופש שלם? יכול להיות שלאחר בדיקת
הצרכים יספיק למשל ½ יום?
עד שישופר ההסדר ,בהקדם האפשרי ,לא יפגע תקציבם של העושים
במלאכת החג וגם לא יגרעו ימי החופשה.

מכתב אישי
בבוקר יום השישי האחרון נתלתה על לוח המודעות בח"א מודעה המשמיצה את אחד מנושאי
התפקידים אצלנו וחתומה כמובן ...בעילום שם.
המודעה הוסרה מבעוד מועד )אני מקווה שמעטים ,אם בכלל ,ראו אותה( לפני שגרמה לסערה
גדולה ביד מרדכי.
הבעיה היא שהאיש שתלה )באין רואים( את המודעה ,כשהוא משוכנע בצדקת פעולתו ,ימשיך
בדרכו ויגרום לכולנו נזק רב מכפי שהוא עצמו מעלה בדעתו .אני רוצה לכן ,לפרסם פה פנייה
אישית לאיש הזה ומבקש ממנו שיחדל.
משני טעמים אני פונה אליך :האחד ,מהטעם המוסרי – שאין מלבינים פני אדם ברבים ,בטח אם
לא נותנים לו אפשרות לטעון את טענותיו ובטח אם משתמשים בעילום שם .והשני – מהטעם
המשפטי ,שאתה תסבך את עצמך ואת קבוץ יד מרדכי בעניינים של לשון הרע והוצאת דיבה
שאיננו רוצים בהם )ותקרא בבקשה בעניין זה בעיתונות התנועתית על מה שארע לאחרונה בין
שני חברי גן שמואל(.
יש לך טענות נגד נושא התפקיד? אתה בטוח בצדקתך? אז בבקשה – העמד את טענותיך לבדיקה
שקופה ועניינית .כאן לא עירק ואף אחד לא יירה בך .מה זה הפחד הזה בשם אלוהים?
יוסי שחר▄. .

ברגע האחרון – תוצאות ההצבעה בקלפי:
שנת חופש ליניב –
מנהל בית האריזה יהיה –
נוהל בחירת בעלי תפקידים –
כל ההצעות תקבלנה תוקף לאחר  14יום ללא ערעור.

שבוע טוב

הביא לדפוס :יוסי שחר.

