קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 814
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בדף הפעם ■ :מישיבת המזכירות ■ מישיבת המזכירות הקודמת ■ קופת בית(+) .
 .Iדו"ח מישיבת המזכירות מס'  49מה.16/5/03 -
נכחו בישיבה :גיורא א ,מיכל א ,מוסא ב-ס ,משה ס ,ורד ע) .מ.קהילה( ,יאיר ש.
)מזכיר( ,יוסי ש).מזכיר+מנחה( ,דני ש).ו.חברים(.
נושאים בישיבה (1 :שונות  (2תקנון הקבוץ – המשך  (3וועדות נוהל כללי –
המשך.

.1

שונות

במסגרת שונות חולקו לחברים חוברות הנושאות את השם :מסלול בנים מתקדם – 2003
טיוטת הצעה )עוד תקנון( .הנושא אמור להידון בסוף שבוע זה בישיבת המזכירות.
מי שמעוניין בחוברת מסלול בנים מתקדם  – 2003טיוטת הצעה – מוזמן להתקשר
אלי.
)יוסי שחר(.

.2

תקנון הקבוץ – המשך

לפני חברי המזכירות הונחו הערות העו"ד להסתייגויות החברים מישיבה קודמת שעסקה בנושא.
לאחר דיון נחתם העניין והתקנון מוכן להצגה בפני הקבוץ .להלן סדר הדיון בקבוץ לקראת
ההצבעה בקלפי:
א .התקנון ייערך ,גרפית ,באופן המתחייב ממהלך של הכנסת שינויים.
ב .התקנון הערוך באופן זה יחולק לתאי הדואר.
ג .לאחר שבועיים ,משך זמן מתאים לקריאה ורשימת הערות ,יועלה התקנון
המעודכן לדיון בשיחת הקבוץ )ייתכן בליווי הרצאת פתיחה ומתן תשובות של
עו"ד(.
ד .לאחר שבועיים שבהם תיבדק חוקיות הערות החברים לגבי סעיפי התקנון –
שיחה מסכמת לפני הצבעה בקלפי.
ה .קלפי.

.3וועדות – נוהל כללי – המשך
אורח בדיון אילון שבקש לערער על סעיפים בהצעת המזכירות מהשבוע שעבר.
המזכירות הסכימה באורח חלקי להצעותיו של אילון והצעתה תשונה בהתאם .התקיים דיון
מעניין בעניין הצעתו לקבוע שישיבות הוועדות בקבוץ תהיינה פתוחות לציבור.
התומכים בהצעה אמרו שנוהל כזה יגביר מעורבות ואכפתיות בקרב יותר חברים בקבוץ.
כמעט כל נושא ,הוסיפו ,יכול להיחשף לציבור ואם עולה נושא שראוי לו שישאר חסוי ,יכול
היו"ר להודיע על כך מבעוד מועד.
מנגד ,אמרו המתנגדים ,שגישה זו תגרום לסרבול רב בעבודת המערכת .הצורך לפרסם מראש
על קיומה של כל ישיבה ,לתאם מראש עם כל חבר המעונין להשתתף – יקשה מאד על היו"ר.

בנוסף – ישיבות של חברי הוועדה בלבד מאפשרות עבודה משוחררת מלחצים .עלול להיווצר
מצב שקבוצות לחץ ,פשוט ,תשתלטנה על עבודת הוועדה בסעיף הכרוך באינטרס שלהן.
אחרי-הכל ,כל נושא מתפרסם ויש אפשרות להתייחס ואף לערער בדיעבד.
לסיכום הוחלט להשתיל בהצעת המזכירות את הסעיף הבא:

ישיבות הוועדה תהיינה פתוחות לציבור.
ככל הניתן ,יפרסם יו"ר הוועדה מראש את מועד ישיבת
הוועדה והנושאים שיועלו בה.
ההשתתפות בישיבה – בתאום עם יו"ר הוועדה שבסמכותו
להחליט בעניין זה.
למשתתפים שאינם חברי הוועדה אין זכות הצבעה.
כמו כן ,התקבלה הצעתו של אילון למחוק את סעיף הצעת המזכירות בו נזכרים הנוהלים
שאותם יחליף התקנון החדש .אילון טען )וטענתו מוצדקת( שהנהלים המוזכרים ממילא עדיין
לא עברו אישור.
עד כאן מישיבת המזכירות ב▄ 16/5/03 -

 .IIמישיבת המזכירות הקודמת )ב(9/5/03 -
חוב קבוץ זיקים
דודי ומוטי הציגו בפני המזכירות תמונת מצב על פיה חייב קבוץ זיקים ליד מרדכי למעלה
ממיליון  ₪ויד-מרדכי חייב לקבוץ כרמיה למעלה מ 400 -אש"ח.
מערכת חובות אלה קשורה בעיקרה ליחסים שיש לשלושת הקבוצים במסגרת בתי הספר
"חופים" ו"שקמה" משנים עברו .ניסיונות של גישור ומציאת פשרה ע"י גורמים חיצוניים
המקובלים על הקבוצים לא צלחו והיום שוקל הצוות המטפל בנושא מטעם יד מרדכי להציע
דרכים נוספות לפתרון המחלוקת.
מזכיר התנועה ,גברי ברגיל ,מציע לערוך ניסיון גישור אחרון ,מוגבל בזמן ,כשברקע מתקרב
מועד ההתיישנות על חובות אלה וגובר לחצו של קבוץ כרמיה לקבל את המגיע לו.
על רקע עובדות אלה ולאחר דיון קבלה המזכירות את ההחלטה הבאה:

.1
.2
.3

.4

קבוץ יד מרדכי חותר ליחסי-שכנות טובה עם קבוץ
זיקים.
קבוץ יד מרדכי שואף לפתרון המחלוקת הכספית עם
קבוץ זיקים בדרך של הדברות והסכמה.
קבוץ יד מרדכי מקבל את הצעתו של גברי ברגיל
לעריכת ניסיון אחרון לפשרה שלא יימשך עד מעבר ל-
.1/7/03
קבוץ יד מרדכי יבדוק במקביל דרכים נוספות לפתרון
המחלוקת ובתנאי שלא ייפגע הסיכוי שהוא נותן
להצעתו של מזכיר התנועה.

 .IIIקופת בית
חנה שני קיבלה על עצמה את הניהול של קופת בית .זוסיה תמשיך לטפל בחלוקת כסף מזומן
בשעות הקבלה הרגילות :יום ב' –  ,11.30 – 12.15יום ה' – .18.30 – 19.15
על מנת לאפשר עבודה מסודרת בהנהח"ש מחד ומתן שירות הולם לחברים מאידך:
החברים מתבקשים להכין את דו"חות ההוצאות על גבי הטפסים המצויים בחדר הדואר ,לצרף
הקבלות ולהעביר לחנה באמצעות תא דואר הנהח"ש.
חנה תקבל קהל לבירורים בנושאי קופת בית בימי שישי ב.11.00 – 12.00 -
החברים מתבקשים בכל לשון של בקשה:
א .להגיש הדו"חות מסודרים )דו"ח לא מסודר יוחזר לשולח(.
ב .לקבוע פגישות עם חנה בנושאי קופת בית רק בשעות הקבלה.

בהזדמנות זו תודה גדולה לזוסיה על שירות מסור ומדויק במשך שנים רבות
ובהצלחה לחנה
דודי.

שבוע טוב
הביא לדפוס :יוסי שחר.

