קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 822
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בדף הפעם ■ :מישיבת המזכירות ■ שונות

)(+

 .Iדו"ח מישיבת המזכירות מה08/08/03 -
נכחו בישיבה :מיכל א ,גיורא א ,מוטי ב )גזבר( ,מוסא ב-ס ,משה ס ,ורד ע.
)מ.קהילה( ,יוסי ש )מזכיר( ,יאיר ש) .מזכיר( ,דני ש) .ו.חברים(.
נושאים בישיבה (1 :שונות  (2כספים לא נכנסים  (3נוהל בחירת בעלי
תפקידים  (4העלאת מחירי המזון בחדר -האוכל
 (1שונות -
חוג הורים פורום משפחות – משפחות שכולות למען שלום ,פיוס וסבלנות ,מתכנן להקים אוהל
על הגבעה מול הכניסה ליד -מרדכי ליד האנדרטה הממוקמת שם וממנו לרכז פעילותו של הגוף
הזה למען יציאת כוחותינו מרצועת עזה .הקמת האוהל תתבצע בעוד כשבוע והוא אמור להישאר
שם למשך שבוע – שבועיים.

 (2כספים שלא נכנסים –
על פי תקנון הקיבוץ ועל פי המודל המשולב צריכות כל ההכנסות המגיעות לחברים להיכנס
לקופת הקיבוץ שממנה מחולקים התקציבים לחברים .הכנסות אלה כוללות ,כפי שכתבנו במודל,
גם כספים מאד אישיים כמו חיסכון פנסיוני ,קרנות השתלמות וקצבאות למיניהן .היום ,בעקבות
סיכומים שנעשו עם מוסדות הקיבוץ ובלעדיהם הגענו למצב שלא כל החברים מכניסים את כל
הכספים המגיעים אליהם לקופה המשותפת והתוצאה:
• שנותר פחות כסף בקופה המשותפת לחלוקה לתקציבי החברים.
• שההחלטות שהחלטנו לא מתקיימות ויהיה יותר קשה לקיימן בעתיד.
• שמי שכן מעביר כספים מרגיש פרייאר וחברים נמאס להם להרגיש פראיירים
• ושהתופעה של אי -העברת כספים מתרחבת גם לתחומים נוספים.
בישיבת המזכירות מלפני שבועיים נמסר שמתבצע מהלך ,באחריות המזכירים ,של איסוף נתונים
וגיבוש טיוטת הצעה שתובא לדיון .עד היום לא גובשה הצעה כזאת אך היא תגובש בקרוב .גם
בישיבה הנוכחית לא התקיים דיון אבל הוחלט:
המזכירות קיבלה דיווח על המהלך שמתבצע ,באחריות המזכירים ,לגיבוש טיוטת הצעה בעניין
הכספים שלא נכנסים .המזכירות מוצאת לנכון ליידע את הציבור על המהלך המתבצע ומבהירה
שהנושא בטיפול ובעדיפות.

 (3נוהל בחירת בעלי תפקידים –
אנחנו נמצאים בעיצומו של תהליך בחירת מרכזות לועדת בריאות ו-ועדת תרבות .בהקשר זה
אירחנו במזכירות את ניצה המתנגדת להנחיה בתקנון בחירת בעלי תפקידים שאישרנו באפריל
השנה והמחייבת עריכת אבחון מקצועי גם למרכזי וועדות והיא טוענת שאבחון כזה הוא חיוני רק
בזמן בחירת מרכזי ענפים .התפתח דיון ולהלן כמה מהדעות שנשמעו:
 האבחון המקצועי הוא כלי מקצועי מאד מקובל היום לא רק בקבלה לגופים עסקיים.
 האבחון המקצועי אינו נותן תמונה שלמה על הנבחן אבל בהחלט מוסיף עוד ממד העוזר
לקבלת ההחלטה אם לבחור בו.
 יש וועדות ,וביניהן וועדת בריאות ,השולטות על תקציבי ענק ואין מבחינה זאת הבדל
ביניהן ובין עסק כלשהו.

 האבחון המקצועי מגלה לפעמים דברים שגם חברים שחיים שנים עם הנבחן לא מכירים.
 יכול להיות שזה מיותר לשלוח לאבחון בעל תפקיד שזה עתה סיים קדנציה אבל מצד שני
אם לא נהיה עקביים בנוהל במקרה אחד ,לא נוכל לשמור עליו במקרה אחר.
 ההיכרות שיש לאנשים עם נבחן בקהילות צפופות עולה על מה שאבחון מקצועי מסוגל
לתת .לא בטוח שצריך להציג את האבחון כחובה.
 האבחון המקצועי בחברות קטנות כמו קיבוץ ,יש בו מרכיב של חשיפה מרתיעה למרות
שהמידע חייב להיות חסוי.
לסיכום הדיון קיבלה המזכירות החלטה:
המזכירות מחליטה שלא לשנות מהנוהל שאושר

 (4העלאת מחירי המזון בחדר – אוכל -
המזכירות לא הספיקה לדון בנושא והוא יחזור ויעלה בישיבה הקרובה.
עד כאן מישיבת המזכירות▄.

מתקנים תקנון
שלב איסוף ההסתייגויות הסתיים ב .08/08/03 -כזכור אנו ממשיכים בשני מסלולים :באחד-
ההסתייגויות תישלחנה לבדיקת ייתכנות חוקית ,בשני -העברת סעיף  118וסעיפים נלווים.
פרטים ולוח זמנים לגבי המסלול השני – בקרוב.
המזכירים.

שיחת קיבוץ ביום ב' הקרוב ב11/08/03 -
על הפרק:
תכנית אב ליד מרדכי
שנת חופש לרותי הוך

ישיבה פתוחה של הנהלת התיירות בנושא הסדרי העלייה
הדרומית לאנדרטה .הצגה והסבר על התכנית תתקיים ביום
ד' ה 13/08/03 -ב 21.30 -במועדון לחבר .התכנית מוצגת
בחדר האוכל .הציבור מוזמן!

7.08.03
השכרת מועדון לחבר לגורמים חיצוניים
הדרישה למקום שיוכל לאפשר לגופים שונים לערוך בו הרצאות ימי עיון וקורסים קיימת זמן רב.
הקיץ ,לאחר שהמועדון חידש את פניו והפך למקום עם אוירה נעימה ונוחה התחלנו )ללא שום פעולה
שיווקית מקדימה( להשכיר אותו לגורמים חיצוניים לימי עיון וקורסים שונים.
חברה ראשונה שהגיעה אלינו היא חברת "עז -רום" שמייצרת ומשווקת מבני -חממות ונמצאת באזור
התעשייה של ארז.
גוף שני שכבר קיים אצלנו ארבעה מפגשים הוא מת"ק ארז) .מת"ק -מרכז תאום וקישור( .גוף זה מארגן
כיום קורסים לחקלאים פלשתינאים מרצועת עזה כאשר המימון מבוצע ע"י מרכז פרס לשלום .זהו שיתוף
פעולה ישראלי – פלשתינאי ראשוני באזור מאז פרוץ האינתיפאדה.
במסגרת הקורסים האלה מביאים אנשי המת"ק קבוצות שונות של חקלאים פלשתינאים נציגי אגודות
חקלאיות שונות במטרה להכשירם לעמוד בתנאים ובתקנים האירופאים החדשים ).( EURO-GAP
אנשי המת"ק מביאים גם מרצים ישראלים כאשר חלק מההרצאות ניתנות בעברית וחלק בערבית.
הדרישות החדשות האירופאיות ) (EURO-GAPמחמירות מאד בשורה של גורמים:
 .1איכות הסביבה .לדוגמה אסור שיהיו ליד החממות שיירי פלסטיק ,עשבים שוטים שנעקרו
והושארו ,ברזים נוזלים וכד'.
 .2שימוש בחומרי הדברה .המטרה הסופית לעבור להדברה ביולוגית.
 .3ניהול ספרים וחשבונות מדויקים.
עד כה השתתפה קבוצה ראשונה של אגודה חקלאית מרפיח .בתכנית אנשי המת"ק להביא עוד שתי
קבוצות נוספות נציגי אגודות חקלאיות אחרות כאשר כל קורס ימשך על פני כ 4-5 -פגישות.
בכוונתנו להשתמש בכספים שנקבל מהשכרת המועדון לשפר ולגמור את הנדרש במבנה ובציודו .צורך זה
התחזק במיוחד לאחר שנוכחנו שהכספים שקבלנו לשיפוץ לא הספיקו למטרות אלה.

רשם :אילן מאירי

שבוע טוב!! ☺☺
הביא לדפוס :יוסי שחר.

