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דו"ח מישיבת המזכירות מה12/3/04 -
נכחו בישיבה :מיכל ארדנינג,גרשון אשחר,גיורא אתר ,משה סוקר ,ורד ענבר,יאיר
שוורץ,יוסי שחר,דני שני.
נושאים בישיבה (1 :אישור פרוטוקול  (2האם ההחלטה לייקר מוצרים ב'מרכול' היא
חוקית ?  (3האם להצביע אם להצביע ?  (4נוהל מועצה חברתית כלכלית (5צוות בחירה
 (6דיווחים  :מפגש,קרנות השתלמות
(1אישור הפרוטוקול -המזכירות אישרה את הפרוטוקול מישיבתה ב5/3/04 -
 (2האם ההחלטה לייקר מוצרים ב'מרכול' היא חוקית? – התנגדותו של אילון פ .לייקור
מצרכים ב'מרכול' ב  5%מגיעה לדיון נוסף .אילון טוען שההחלטה שקיבל הקיבוץ
במסגרת תוכנית הקהילה ל  2004להיעזר בייקור המצרכים ב'מרכול' לאיזון מאזניו איננה
חוקית .הסיבה – ייקור המצרכים הנוכחי בלא הפרטה נוספת סותר החלטות שקבלנו
בעבר .חברים שהשתתפו בדיון הצביעו על העובדה שבמקומות נוספים ) בח"א ,
בקוסמטיקה ( ,מעלים מחירים ללא תוספת תקציב לחברים והיו שהציעו להרחיב את
ההפרטות לפני שמעלים מחירים .מנגד טענו אחרים שההחלטות על הפרטות המזון הן
החלטות מלפני  2-3שנים ובמציאות של היום אנו חייבים למצוא דרך לאזן ענפים
גרעוניים .העלאת המחירים היא אחת הדרכים והיא נעשית בכל מקום בעולם .אין שום
אפשרות להחזיק ענף שרות גרעוני ואם לא נוכל להעלות מחירים נצטרך לקצץ במקום
אחר ,אולי כואב יותר .המזכירות לסיום הדיון מציעה להביא לקלפי אפשרות לבחירה בין
שתי אפשרויות ..1 :העלאת מחירים ב 5% -ב'מרכול' ללא העברת כספי הפרטה לחברים
או  ..2קיצוץ של  3%בנקודת התקן .כיוון שאת ההתנגדות העלה אילון יסוכם איתו נוסח
ההצעה להצבעה.
 (3האם להצביע אם להצביע ? – שוקי ביקש לערוך דיון בעקבות החלטת השיחה להעביר
להכרעת קלפי את השאלה האם להביא להכרעת קלפי את הצעת-שינוי-מחיר -הק"מ של
ישראל .לדעתו זו החלטה לא דימוקרטית למנוע מחבר להביא את הצעתו עד הקלפי.
בנוסף,טוען שוקי ,ההחלטה יוצרת תקדים מסוכן על פיו ניתן יהיה בעתיד לחסום
החלטות ע"י הצבעות מקדימות כאלה .חברים אחרים אמרו שהשיחה היא הגוף העליון
אצלנו והיא רשאית לקבל כל החלטה גם אם מספר הלוקחים חלק בשיחה קטן .מלבד
זאת –התקנון מאפשר הסרת נושא מסדר היום בשיחה עצמה ולכן ,ההחלטה להעביר את
ההכרעה לקלפי,דווקא מאפשרת לכל החברים להביע דעתם בנושא.
החלטת המזכירות  :החלטת השיחה תמומש והנושא יוכרע בקלפי.
 (4נוהל מועצה חברתית כלכלית -המזכירות עסקה,אחד לאחד בסעיפי תקנון ה'מועצה
החברתית-כלכלית'.הנוהל יתוקן על פי ההערות שהועלו ויאושר בישיבה נוספת.
(5צוות בחירה-ארבעה חברות/ים הסכימו לשמש כצוות אד-הוק לבחירת המזכירות
והוועדה הכלכלית החדשות .הארבעה :רותי ר,רחל או ,שרון פ ,ודוד כ .תודה ובהצלחה !!

 (6דיווחים  :מפגש,קרנות השתלמות -המזכירות קיבלה דיווחים בענינים אלה.
**הצוות העוסק בקרנות ההשתלמות נפגש לשיחה .עדיין אין אינפורמציה מהותית שמן
הראוי להעביר לציבור.
** התפתחויות ב'מפגש' :במשך תקופה לא קצרה סבל תפקודה של הנהלת ה'מפגש'
ממחלוקות ומתחים שגברו מאד בזמן האחרון .ניסיונות שונים שנעשו במטרה לתקן מצב
זה לא עלו יפה עד שלאחרונה הוחלט להיעזר בשירותיה של יועצת חיצונית ש)א( -תאבחן
את הסיבות למצב הלא בריא ו)ב( -שתציע פתרונות .היועצת סיימה את שלב האבחון
בעבודתה והגישה מסקנות .כעת עוסק צוות בליווי יועצים חיצוניים ביישום המסקנות
לתוכנית פעולה .בינתיים הגיש טל את התפטרותו מניהול ה'מפגש' ואת תפקידו ימלא
באורח זמני אברי ד .עד כניסתו של מנהל חדש .נאחל לעובדי המפגש שידעו,למרות
הלחצים הרבים בהם הם נתונים  ,לשמור על מעמדו של ה'מפגש' כמקור פרנסה מרכזי
ורב חשיבות ליד מרדכי,כנקודת משיכה לאלפי עוברי דרך ומטיילים לאורך השנה כולה
וגם כמקום עבודה שאפשר למצוא בו פרנסה ועניין.
-------------------------------------------------------------------------------עד הנה מישיבת המזכירותעוד על החלטת השיחה-להצביע האם להצביע
האם אלוהים יכול לעשות אבן כה כבדה שאין הוא יכול להרימה ?
כך היינו שואלים בילדותנו בויכוחים האם יש או אין אלוהים.
או שיכול לעשות את האבן או שאינו יכול להרימה .בכל מקרה אינו כל יכול והמסקנה :אין אלוהים !
האם יכולה הדמוקרטיה להצמיח מתוכה את מחריביה בדרכים דמוקרטיות ?
יכולה גם יכולה .ראה תולדות אירופה במאה העשרים.
להבדיל אלף הבדלות ,זה מה שמציע לנו גלעד כאשר הוא מבקש לאסור על ישראל להביא לקלפי את הצעתו
לסבסוד מחיר הק"מ.
אינני מסכים עם הצעתו של ישראל לסבסוד מחיר הק"מ מכל וכל .אני חושב שההצעה גרועה ,לא נכונה,
איננה במקום ,היא נוגדת את המודל המשולב שרק החודש אישרנו בקלפי ונוסף על כל אלה מרבית החברים
יפסידו ממנה .אבל אין כל דרך חוקית למנוע ממנו להגיע עם הצעתו עד לקלפי אם לא שוכנע להסירה.
יש בידי הנהלת הקהילה את כל הכלים לנסות ולשכנע את הציבור בצדקתה .אם הצליחה להעביר את סעיף 118
ואת אישור המודל המשולב היא יכולה להצליח גם במקרה הזה.
ישפטו החברים.
הצעתו של גלעד אם תתקבל תהווה תקדים לסתימת פיות .זוהי הצעה בלתי חוקית בעליל שקבלתה "באופן
דמוקרטי" חותרת תחת הדמוקרטיה שלנו .זוהי הצעה שמשדרת חוסר אימון בשיקול הדעת של חברי הקיבוץ,
שאינם יודעים "מה טוב בשבילם" ושאין למסור לידיהם את החופש להחליט בדברים קטנים ועל אחת כמה
בדברים גדולים .לכן אסור שהצעתו של גלעד תעבור בקלפי.
כאמור ,אני אצביע נגד הצעתו של גלעד .אני מקווה שכך יצביעו מרבית החברים כולל אלה שאינם מסכימים
נגד הצעתו של ישראל מידן.
עם ישראל .ובבא הזמן כאשר תגיע לקלפי אצביע
בהצלחה
אילון
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 ##חלפו  14יום ממועד ההודעה בשיחת הקיבוץ ולכן סוזי רגב אושרה כיו"ר שיחה.שיהיה
בהצלחה !!
.. ##דוד ש - .לאחר שלמד וקיבל את התעודות המתאימות,הוא עכשיו ממונה הבטיחות
של יד מרדכי .נקווה שיתקבל בתפקיד זה גם בישובים אחרים,ישדרג את מצב הבטיחות
בישובי האיזור ואת ה'פרנוסה' של משפ .שני.
 ##למקבלי הפלפונים החדשים – כמה 'טיפים' ממיקי  :ריכוז קיצורים לנוקיה 6310
)את המספרים יש לקרא משמאל לימין(

שפה – תפריט 411
סוג צלצול – תפריט 322
חוזק הצלצול – תפריט 323
רטט – תפריט 3124
שעון מעורר – תפריט 412
קביעת תאריך ושעה – תפריט 42
הצגת משך שיחה אחרונה – תפריט 25

בברכה  :מיקי קציר
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מודעת דרושים
דרוש/ה עובד/ת לענף התיירות
תאור התפקיד:
 .1הפעלת מערך שיווק והזמנות
 .2קשר עם סוכנים ומארגני קבוצות מטיילים
 .3יצירת תוכניות לפעילות בענפי התיירות בקיבוץ
 .4הדרכת קבוצות בכל אתרי התיירות
דרישות התפקיד:
 .1ניסיון קודם בתחום ניהול שיווק וקידום מכירות בתיירות.
 .2רמת תקשורת בינאישית טובה
 .3ניסיון מוכח בארגון אירועים
 .4ידע וניסיון בעבודה על מחשב
 .5רשיון נהיגה
 .6נכונות לשעות עבודה גמישות כולל שבתות וחגים
תחילת העבודה – מיידית!
לפרטים נוספים ניתן לפנות לשוקי או ליערה

סוף שבוע – בטיול רגוע,לכל בית יד מרדכי
הביא לדפוס  :יוסי שחר

