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דו"ח מישיבת המזכירות מה2/4/04 -
נכחו בישיבה :מיכל ארדנינג,גרשון אשחר,גיורא אתר,מוטי ברנדס ,משה סוקר ,ורד ענבר,יאיר
שוורץ,יוסי שחר.
נושאים בישיבה (1 :אישור פרוטוקול (2לאחר ההצבעה בקלפי בנושא המחירים ב'מרכול' (3לאחר
ההצבעה בקלפי בנושא הסרת ההצעה לשינוי המחיר לק"מ מסדר היום (4מלחמה בתאונות הדרכים
(5נוהל ה'מועצה'.
(1אישור הפרוטוקול -המזכירות אישרה את הפרוטוקול מישיבתה ב19/3/04 -
(2לאחר ההצבעה בקלפי בנושא המחירים ב'מרכול' -הצעתו של אילון שאושרה בקלפי מונעת את
האפשרות לאזן את תקציב ה'מרכול' בעזרת העלאת מחירים ) ב 5%-כפי שהוצע (.המזכירות התלבטה
בשאלה של מציאת דרך אחרת למימון הגרעון הצפוי.חלק מהחברים הביע תרעומת רבה על נוסח
ההצעה שהועמד להצבעה בעיקר משום שלא היה ברור וגם משום שלא הציג שום חלופה אחרת למימון
הגירעון ) למשל את החלטת המזכירות שהציעה קצוץ בתקציבי החברים (.אחדים תלו בנוסח ההצעה
את האשם לכך שאנו עומדים היום,שלושה חודשים מתחילת השנה,עם תקציב לא סגור ב'מרכול'
ובעקר ,עם מסגרת תקציב קהילה שבמו ידינו פרצנו אותה.
לגבי פתרון שאלת המימון נחלקו הדעות.
על פי דעה אחת צריכה המזכירות להביא מיד הצעה אלטרנטיבית למימון הגרעון שיווצר בתקציבי
הקהילה .ע"פ דעה זאת צריך הכסף לבוא מתקציבי החברים בשל העקרון ש'חיים ממה שיש' ואם אין-
צריך להצטמצם.
על פי דעה אחרת אין להפוך את תקציבי החברים ל'בני ערובה' של התנהלות הענפים וכל פעם שענף
נקלע לקשיים נפגעים התקציבים.החבר צריך לדעת שביכולתו לסמוך על התקציב ממנו הוא חי ולא
לחשוש קבוע מקיצוצים בו.
חברים נוספים ציינו שלגירעונות הקהילה תורמים גורמים נוספים מלבד ה'מרכול'.
בסופו של דיון התקבלה החלטה:
לאחר שנקבל את סיכום מחצית השנה של פעילויות הקהילה נחליט על הדרך שבה נממן את גירעונותיה
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אם יהיו כאלה.
(3לאחר ההצבעה בקלפי בנושא הסרת ההצעה לשינוי המחיר לק"מ מסדר היום -אילן מ .ומיקי ק.
הביאו,כל אחד לחוד ,ערעור על החלטת הקלפי בעניין הסרתה מסדר היום של הצעתו של ישראל.
הטענות שנשמעו בדיון היו שנוסח ההצעה היה מטעה משום שנוסח על דרך השלילה ) בעד הפסקת
הדיון ( וכן שההצעה נוגדת עקרון דמוקרטי בסיסי על פיו יכול כל חבר להביא את הצעותיו לקלפי.
המזכירות לא קבלה טענות אלה וקבעה כי  -ההצעה מעוגנת בתקנון שלנו,התקנון התקבל באורח
דמוקרטי וגם בעבר נעשה שימוש בנוהל הסרת נושא מסדר היום.
(4מלחמה בתאונות הדרכים -המזכירות הקדישה חלק ניכר מישיבתה לנושא המלחמה בתאונות הדרכים.
עיקר הדיון עסק בנוהל מוצע אך לפניו העלתה אסתר וו,.שהתארחה בישיבה,התנגדות לנוהל שוו .הרכב
או מי שממלא היום את מקומה רשאים להשעות חבר/מועמד/בן-של-חבר מנהיגה לשלושה חודשים עקב
נהיגה 'לא זהירה' .אסתר טענה שלא התקבלה החלטה המעניקה לוועדה סמכות כזאת.כל החברים
שהשתתפו בדיון התנגדו לגישתה של אסתר  :בשל האחריות לחיי הנוהגים ושלמות הרכבים,יש לוועדה
גם את הסמכות לנקוט באמצעים נגד מי שמסכן את חייו,את חיי אחרים ואת שלמות רכבי הקיבוץ.
בנוסף  -נוהל זה נוהג בקיבוץ זמן רב ואם נפשפש בארכיוני המזכיר נמצא גם החלטה שנתקבלה בעניין.
עם סיום הדיון בנושא זה עברה המזכירות לעסוק בנוהל המוצע למלחמה בתאונות הדרכים .הדיון
הסתיים  ,ההערות הרבות שהעלו חברים בדיון ישולבו בנוסח והוא יובא לאישור בישיבת מזכירות
קרובה.אז יפורסם לציבור לקבלת התייחסות ולאישור סופי.

(5נוהל ה'מועצה' -כזכור הופץ הנוהל לחברים לפני למעלה משבוע .למזכירות הגיעו הערות מועטות
המתייחסות לנוהל זה ובהן דנה המזכירות.
ע"פ הערה אחת צריכים נציגי הציבור להוות  50%מכלל חברי ה'מועצה' .נציגי הציבור החברים במזכירות
ובוועדה הכלכלית שגם הם חברים ב'מועצה' לא נחשבים נציגי ציבור על פי הערה זאת.
המזכירות לא קיבלה עמדה זאת בעיקר משום שהיא מעלה את מספר חברי ה'מועצה' למספר לא ריאלי.
ע"פ ההערה השניה צריכות כל החלטות ה'מועצה' לעבור אישור בהצבעת קלפי כפי שהדבר נעשה היום
עם החלטות העוברות את שיחת הקיבוץ.
גם הצעה זו לא מקובלת על המזכירות .הסעיף בתקנון אותו אישרנו זה לא מכבר מעניק ל'מועצה' גם
סמכויות החלטה .מזכירות יד מרדכי מציעה נוהלי עבודה ל'מועצה' .היא לא מציעה לשנות דבר מהותי
ממה שנקבע בתקנון הקיבוץ לגבי ה'מועצה'.
אישור נוהל ה'מועצה' חייב את אישור שיחת הקיבוץ וחברים יוכלו להעלות שם את הסתיגויותיהם.
---------------------------------------------------------------------------------עד הנה מישיבת המזכירותלקראת הקמת ה'מועצה' ובחירת וועדה כלכלית חדשה
מתפרסמים כאן מכרזים לתפקידי יושבי הראש של גופים אלה
מכרז – יו"ר מועצה חברתית – כלכלית
תאור תפקיד:
עפ"י המבנה האירגוני המועצה היא הגוף האחראי לעיצוב המדיניות הכוללת של הקיבוץ ותחליף
את השיחה ברוב תפקידיה .על היו"ר הנבחר יהיה לנהל את תהליכי ההקמה ,כינון והובלת
המועצה הכלכלית – חברתית הראשונה בקיבוץ .הסבר נוסף ניתן למצוא בחוברת המבנה
האירגוני של הקיבוץ.
דרישות התפקיד:
• תפקיד התנדבותי
• ניסיון קודם בתפקיד ניהולי בתחום החברתי ו/או הכלכלי.
• יכולת מוכחת בהובלת תהליכים חברתיים מורכבים.
• כישורי מנהיגות
נוהל הבחירה:
מועמדים המעונינים להציג מועמדותם מוזמנים לפנות אל המזכירים.
חברים המעונינים להמליץ על חבר/ה מתבקשים לקבל לכך מראש את הסכמת המועמד/ת.
המועמדים יציגו עצמם בפני שיחת קיבוץ ויבחרו בקלפי.
הצעות ניתן להגיש עד לתאריך 22.4.2004

מכרז – יו"ר ועדה כלכלית
תאור התפקיד:
מטרת ההנהלה הכלכלית ,כמפורט במבנה האירגוני היא ניהול ופיתוח המגזר העסקי להבטחת
צמיחתו ,חוסנו ובטחונו הכלכלי של הקיבוץ.
דרישות התפקיד:
• היקף משרה – יום בשבוע בשעות גמישות
• ניסיון עדכני בניהול עיסקי – חובה
• השכלה רלוונטית בתחומי ניהול וכלכלה
• יכולת מוכחת בניהול מו"מ וקבלת החלטות
• יוזמה ,מעוף ,יצירתיות עיסקית
נוהל הבחירה:

לפי נוהל בחירת בעלי תפקידים מרכזיים :חבר/ה יוכל להציע עצמו/ה לתפקיד או להציע חבר/ה
אחר/ת בהסכמתו/ה.
המועמדים ישלחו לאבחון מקצועי וצוות שיכלול  4חברי קיבוץ ומ .מש"א יבצעו את תהליך
המיון ויחליטו האם להמליץ על מועמד מסוים .המועמדים יציגו עצמם בפני שיחת הקיבוץ
ותערך הצבעה בקלפי.
הצעות ניתן להגיש למש"א עד לתאריך 22.4.2004
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הרהורים על ערעורים ודמוקרטיה
לחברים שלום !
לפני שבוע ,כמו בכל שבוע שמתקיים קלפי ,נפלה החלטה בהליך דמוקרטי! דמוקרטי ?
הליך "דמוקרטי" שנגס נגיסה מכוערת וצינית בדמוקרטיה עצמה ,כזה ששם ללעג וקלס ערכים של אמינות
וכיבוד תקנון .להזכיר לכולם תקנון זה חוק וחוק נועד לשמור על זכויות כל האוכלוסיה ,כולל הזכות הבסיסית
של חופש הדיבור ,הצגת דעות שונות והזכות להיאבק עליהם במסגרות לגיטימיות כגון מזכירות ושיחת קיבוץ.
כיוון שכך ,המזכירות היא בראש וראשונה חייבת לדבוק ולנווט את התהליכים ברוח זאת .לכן חובתה המוסרית
הייתה להתייצב בצורה נחרצת מאחורי זכותו של חבר )שבמקרה זה מהווה גם פה לרצונם של אחרים( לשכנע
ולהיאבק על דעותיו בשיחת קיבוץ ובקלפי .הריי גם אלף 'רוטווילרים' לא ימנעו מאדם להשמיע את דעותיו
מיליון פעמים בראש חוצות .מאידך ההליך הדמוקרטי ,דהיינו שיחת קיבוץ וקלפי ,זה דבר מוגבל ומוקצב בזמן,
בתדירות וכיוצ"ב.אז מה כל כך הפחיד את גלעד וכל אלה שתמכו בו בצורה סמויה וגלויה ,אקטיבית ופסיבית,
למנוע מחבר ברמתו של ישראל ,שמתמצא היטב ובאופן מקצועי בפרטי הנושא הנידון ,להביא השקפה שונה
ורצונות אחרים לבמה זאת .ואולי דווקא כישוריו היו בעוכריו והיוו את המניע המנוכר והאובססיבי של סתימת
פיו.
כדאי שאנשים יזכרו שבמקום שסותמים היום את פיו של מי שהיה מרכז משק ,של מי שיושב לאורך שנים רבות
בגופים וועדות כלכליות שונות ומנסה לעלות נושא שאולי בכל זאת יש עימו "צדק מסוים" ) כמה אנשים שכבר
מזמן שכחו מה זה לשלם עבור נסיעותיהם הפרטיות לבטח יודו בכך בסתר ליבם( אז שלא יתפלאו מחר או
מחרתיים שבאופן "דמוקרטי" על בסיס אותה נורמה פסולה שהשתרשה מבית היוצר שלהם ,יהיו קורבן לאותה
הנורמה.
עודד ויס
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לילד בר המצווה שחילקו,בהדרכתה של נאווה
ול'ממלכה' שסיפקה את השי הנאה לחג
רוב תודות מחברי יד מרדכי

ולכל בית יד מרדכי
חג חרות שמח
אביב של פריחות חדשות ותקוות חדשות
הביא לדפוס :יוסי שחר

