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בדף הפעם* :דו"ח מישיבת המזכירות * שונות

)(+

דו"ח מישיבת המזכירות מה9/7/04 -
נכחו בישיבה :מיכל ארדנינג ,גיורא אתר,מוטי ברנדס,עמרם וינר,מאיר יצחק ,שמעון כורם,יעקב מורדיש,
ורד ענבר,רעיה פסי,אילון פרידמן,יאיר שוורץ,יוסי שחר.
נושאים בישיבה (1 :אישור פרוטוקול  (2אחרי ההצבעות  (3ערעור על ההחלטה להכשיר את חדר האוכל
 (4הסדר תורנויות
2/7/04
(1אישור הפרוטוקול -המזכירות אישרה את הפרוטוקול מישיבתה ב/7/04 -
 (2אחרי ההצבעות -אל סדר היום של המזכירות הובא נושא ההצבעות האחרונות .כ'סטרטר' לדיון
הוצגה בפני החברים השאלה – האם ,בעקבות כניסתנו לעידן של מכרזים והתמודדיות על תפקידי ניהול
אין מנוס מלחוות מידי פעם הצבעות בהן המתמודדים ' חוטפים מכה ' מציבור המצביעים ? אגב ,וזה
הוזכר בישיבה ,לא היתה זו הפעם הראשונה שדברים כאלה קורים אצלינו והצטברות המקרים גם היא
סיבה למחשבה בענין .אזכיר כאן כמה מהדעות שנשמעו בדיון הארוך במזכירות:
** דובר לא מעט על 'הצבעות מהבטן' .ייתכן וחלק מהשיקולים היו לגופו של אדם ולא לגופו של נושא.
ייתכן שהיה לא מעט חוסר-ידע שהשפיע על המצביעים .מצד שני קשה להסביר בנימוקים כאלה הצבעה
של למעלה מ  100חברים.
** מי שנכנס למטבח צריך לדעת שיש בו אדים ומים רותחים ואפשר להכוות .חברים צריכים ,היום יותר
משבעבר ,לשקול היטב האם וכיצד להציג את מועמדותם ואת הצעותיהם.
** העובדה שוועדות מרכזיות ובעלי תפקידים מרכזיים לא מצליחים להעביר הצעות החלטה חשובות
מראה על בעיה של מנהיגות .אם עומדת להצבעה הצעה חשובה צריכים הגופים התומכים בה להשקיע
מאמצים גדולים כדי שהצעתם תתקבל .אי אפשר לנהל מדיניות כשהחלטות חשובות נדחות ע"י הציבור.
** ייתכן שההצבעות מראות על נתק בין הציבור ובין ההנהגה הכלכלית .כשמצביעים קרוב ל  120חברים
נגד זה איננו רוב מקרי.
** ייתכן ולא כל נושא צריך להכריע בקלפי .קשה לנהל מערכת כלכלית ע"י קלפי .זה לא נעשה באף
מקום בעולם וזה לא יעיל.
** יש אצלינו תופעה שבעלי תפקידים מרכזיים מסיימים את כהונתם ברגשות קשים של פגיעה אישית,
וכאמור ההצבעה האחרונה לא היתה מקרה ראשון כזה .חבר משקיע כמה שנים מחייו מאמצים רבים,
במסירות רבה ,בד"כ עם פגיעה בחייו האישיים לטובת כולנו .חלק ממאמציו נושאים פרי של הצלחה
וחלקם לא .לא ייתכן שכך יסיים את תפקידו .זה לא רק שזה לא הוגן אלא שכתוצאה ,מנתקים חברים
אלה עצמם מעשייה ציבורית ואנו מאבדים אותם ואת יכולותיהם.
כאמור – חלק מהדעות שנשמעו בדיון .כדאי אולי לסיים בדברי אחד החברים שאמר שגם אם אין לנו
כרגע החלטה בענין זה כדאי לראות בהצבעה נקודת ציון ובמקרים דומים בעתיד לקחת בחשבון את
האופן שבו בוצעה ואת תוצאותיה.
 (3ערעור על ההחלטה להכשיר את חדר האוכל= שולה א .באה לישיבה עם ערעור על ההחלטה
שהתקבלה בקלפי להכשיר את חדר האוכל .טיעוניה של שולה  * -התנגדות לכפייה דתית * ה'מפגש' צריך
לקלוט קבוצות המבקשות אוכל כשר * אפשר גם להביא לחדר האוכל מזון כשר ממטבח ה'מפגש' בשעת
הצורך * האוכל הכשר יקר יותר.
בדיון שהתפתח נשמעו טענות שכנגד  * -הסועדים בחדר האוכל כמעט ולא ירגישו שחדר האוכל הוכשר
ובכלל  ,חדר האוכל הראשון בקבה"א שהוכשר היה חדר האוכל ב..גבעת חביבה * .ה'מפגש' לא ערוך
לקלוט קבוצות המוניות ובלי השקעה אין היום סידורים להעלות אוכל ממטבח ה'מפגש' לחדר האוכל *
בסך הכל מדובר במהלך הפיך כלומר – אם נראה שה'עסק' לא מרוויח אפשר לבטל את כשרות החדר אוכל
בלא נזק כלכלי של ממש.
חברי המזכירות בקשו משולה לשקול שנית את הגשת ערעורה.

לאחר התלבטות עם חברים לדעה ,ימים מספר אחרי הישיבה ,הסירה שולה את ערעורה.

 (4הסדר תורנויות -בחודשים האחרונים הצטמצם צוות התורנים ב'נהג בית' מסיבות שונות ואנחנו מתקשים
במציאת מחליפים להשלמת מצבת התורנים .הגיעו הדברים לידי כך שהשירות 'ניצל מהשבתה' באחד השבועות
האחרונים בעזרתו של הסדר של הרגע האחרון .מצב דברים זה הוא הרקע לדיון שנערך במזכירות ולהצעה
המובאת כאן:

ההצעה
לפי אמנת עבודה חבר חייב ב 186שעות עבודה בממוצע בחודש ועוד  3שעות תורנות .עמידה בחובה זו
מקנה את הזכות לתגמול בגין עבודת שבת.
תורנות ערב באה לאפשר קיום שירותים לחברים ע"י חברים ללא עלויות נוספות לקהילה.
כמו כן נותרו מספר מועט של חברים/ות בתורנויות במפגש ,תחנת הדלק וברפת.
בהסדר המוצע:
 (1כל החברים יהיו חייבים בתורנות ערב כ  3שעות בחודש ותורנות ערבי שישי וחג אחת
למספר חודשים.
 (2חובת תורנות עד גיל  67לחברות וחברים.
 (3חבר /ה שלא יגיע לתורנותו יחוייב בתקציבו בסך  ₪ 20לשעה .סכום זה יועבר למחליפו
בתורנות.
 (4במערכת רישום עבודה יבנה דו"ח תורנויות שיאפשר מעקב סדיר של הביצוע על פי דווח
של הענפים.
 (5פטור מתורנות ע"י המזכירים בלבד.
 (6ארגון מחדש של מערך התורנויות באחריות אסתר ויערה.
 (7כל החברים המעונינים להשתלב בשיבוצי שבת ישולבו בשיבוצים השונים ,גם אם הדבר
מחייב מרווחים גדולים יותר בין השיבוצים.

עד הנה נוסח ההצעה ובעקבות הצגתו התפתח דיון במזכירות על כמה מהנקודות:
& היו בין הדוברים שקראו לעבור לתמחור התורנויות וטענו שרק בדרך זה תובטח הופעת התורנים
למשמרותיהם .שאלו אותם המתנגדים איך ימומן תמחור זה בענפי שירות.
& היו שקראו לתמחר תורנויות המחליפות שכירים כמו רפת  ,תחנת דלק ' ,מפגש' וחדר אוכל .אחרים
אמרו ששינוי כזה אפשרי רק במסגרת רחבה יותר של טיפול ב'מודל' משום שכל תמחור
מקום עבודה אחד יגרור אחריו פניות לתמחור מקומות נוספים ונצטרך אז להציע
פתרונות לכל המערכת
מן הראוי לזכור שהמזכירות מקיימת בשבועות אלה דיונים על תחזוק או שדרוג ה'מודל'.

בסופו של דיון התקבלה ההצעה המצורפת כהחלטת מזכירות.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------עד הנה מישיבת המזכירות

מצווה לתקן טעות
בדף מזכירות הקודם ) מס ( 865 .פורסם דבר הסדר ש"יאחד במסיבה אחת ילדים משני התלתונים".
הכוונה למסיבת בר-המצווה.דווח גם על "הסכמתן של המשפחות המעורבות" להסדר המוצע.בעקבות
פירסום הידיעה קבלתי מכתב מאחת המשפחות ובו בקשה לפרסם תיקון לידיעה .מכמה שיחות טלפוניות
התברר לי שאמנם לא כל המשפחות מסכימות להסדר המוצע.
נכון להיום  ,אם-כן  ,אין הסדר לאירועי בר מצווה משותפים לשני התלתונים הקרובים .כמו כן יהיה
צורך במציאת דרך לקיים את אירועי בר המצווה לתלתון הקטן יותר – לשלוש משפחות.

ערעור
בעקבות פרסום החלטת המזכירות לעצור קליטת חברים
ומועמדים עד לעדכון נוהלי הקליטה שלנו שיעשו בתוך חצי שנה
הגיש ישראל מ .ערעור והוא יגיע בהקדם לדיון במזכירות.

תודות לאברהם כוכבי
לאחר כמה שנות עבודה בשימור ותחזוקת הנוי בבית הקברות ובסיוע מסור לקיום הטקסים שם
פורש אברהם כוכבי ואת האחריות למקום נוטל ענף הנוי .האחריות לאחזקת בית הקברות איננה
פשוטה .לצד העבודה הפיזית בכל תנאי מזג אוויר במקום מרוחק ובבדידות מתווסף ההיבט הרגשי
האישי שמביאים איתם המבקרים ושהאחראי על המקום צריך לקחת אותו כל הזמן בחשבון.
מגיעה לאברהם תודה על מסירותו הממושכת ותקווה שיימצא לו במהרה מקום עבודה חדש.

הקאסמים באים הקאסמים באים
עם האפשרות להתגברות ירי הקאסמים באזורנו אני פונה אל כל החברים ותושבי יד
מרדכי בבקשה:
052 .1במידה ואתם שומעים פיצוץ או קול נפץ ,נא לדווח מיד אלי לפלאפון 052-3906203
 050חיוג מקוצר מטלפון פנימי 8105חיוג מקוצר סלקום  2203או לפלאפון 050-6627216
ולמסור פרטים היכן אתם נמצאים בשעת הישמע הפיצוץ וכיוונו המשוער מהמקום
בו אתם נמצאים.
 .2במידה וחברים או תושבים נתקלים בחפץ חשוד בתוך הקיבוץ או מחוצה לו ,אין
לגעת בחפץ החשוד ויש להזעיק אותי מיד.
בכל שאלה ניתן לפנות אלי בכל עת.
לתקשורת קלה:
 052חיוג מקוצר מפלאפון 2203פלאפון סלקום – 052-3906203
 050חיוג מקוצר מטלפון פנימי 8105פלאפון מוטורולה – 050-6627216
בתודה חיים מזר רבש"צ

משולחן מש"א
מפגש יד מרדכי  -בהתאם להחלטות שהתקבלו בקיבוץ התחלנו בחיפוש
אחר מנהל למפגש .בעקבות פרסום מודעה בעיתון הגיעו אלינו הרבה קורות
חיים ואנו בעיצומו של תהליך המיון .שלב בחירת המנהל יסתיים ,כפי הנראה,
עד סוף חודש זה ואז נעבור יחד עם המנהל החדש להמשך תהליכי השינוי
במפגש.
אני שבה ומזמינה את כל מי שמעוניין בפרטים על משרה זו או אחרת לפנות אלי
לקבלתם.

יערה

תודה
במסגרת עבודתי במעון לילדים מ"סיכון לסיכוי" פניתי לעליזה וייס בבקשה לתפור לי מפיות
לילדים בתשלום .עליזה הבטיחה לבדוק .תשובתה היתה בתוצאה של  20מפיות טריקו
נחמדות שהיא ותופרות המתפרה תפרו ותרמו אותם כמתנה לילדי המעון .אני מאד רוצה
להודות להן בשם הילדים ,צוות המעון ובשמי .בנוסף אני רוצה להציע לכל חבר ,מוסדניק או מי
שבא לו לתרום ,לפרוייקט זה או אחרים בשדרות מוזמן לפנות אלי ויבוא על הברכה:
תודה מראש אסנת ענבר 052-3923188

מישל וגיל דגני

חובקים בת

יובל
ברכות מזל טוב להם
לסבים חנה וגדעון
ולמשפחה המורחבת

תזכורת

ב 15-וב 22-לחודש זה – פגישות בנושאי השיוך.
פירוט נמסר בתאי הדואר ומעל לוחות המודעות.
יהיה מענין – כדאי לבוא !!

סוף שבוע נעים

הביא לדפוס יוסי שחר

