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דו"ח מישיבת המזכירות מה17/2/06-
נכחו בישיבה :מיכל ארדנינג ,גיורא אתר ,מישל דגני,עמרם וינר,מאיר יצחק ,שמעון כורם,יעקב מורדיש,
ורד ענבר,רעיה פסי,אילון פרידמן,מאיר שגיא,יאיר שוורץ,יוסי שחר.
נושאים בישיבה (1 :אישור מורשים מטעם הקיבוץ לעבודה מול קרן פנסיה עתודות  (2בחינת הצעת
המזכירות בענין 'פרשת השום' לאחר שיחת הקיבוץ  (3בחינת הצעת המזכירות בענין חדרי הבטחון
לאחר שיחת הקיבוץ  (4הצעת וו.ביקורת לקיבוץ לעבודה עם מבקר הפנים אלחנן וורדי
 (1אישור מורשים מטעם הקיבוץ לעבודה מול קרן פנסיה עתודות -המזכירותאישרה,כנדרש,
כי גלעד בארי  ,שלווית קראוס ושמעון כורם יהיו מורשים מטעם הקיבוץ לעבודה מול קרן הפנסיה
עתודות.
 (2בחינת הצעת המזכירות בענין 'פרשת השום' לאחר שיחת הקיבוץ – הנושא עלה בשיחת
חברים ביום ג' שעבר בהשתתפות כ 50-חברים .סיכומי הפרשה והצעות המזכירות ביחס לאבי ולמערכת
הניהולית שלנו חולקו בשיחה .השיחה לא צולמה .חלק ניכר מהדוברים הביע התנגדות להצעות
המזכירות ובשל כך היא מצאה לנכון לערוך חשיבה מחודשת בנושא בישיבתה האחרונה .ברוב דעות
החליטה המזכירות להשאר בעמדתה המקורית.
לתזכורת :
* המזכירות חושבת שעל אירוע בסדר גודל כספי ) כפי שהוסבר בשיחה ( לא ניתן לעבור בלי כל תגובה-
וגם אם התגובה מתאחרת.
* המזכירות שינתה כבר החלטה ראשונה שלה כשחזרה בה מהמלצתה לקיבוץ להפסיק את חברותו של
אבי והדברים הוזכרו בשיחה .בניגוד לחברים הסבורים שהצעתה הנוכחית של המזכירות מחמירה עם
אבי יתר על המידה יש רבים הגורסים את ההיפך בדיוק .המזכירות לא רואה בהצעתה גזירה שלא ניתן
לעמוד בה.
* המזכירות מתנגדת לנקיטת יחס שווה בין הפסדים כספיים לקיבוץ הנגרמים כתוצאה מעבודה במסגרות
מקובלות לבין הפסדים הנובעים מפעולות לא חוקיות–על אחת כמה וכמה שהן נעשות לטובתם של
גורמים זרים.
ממש בגלל הסיבה הזאת הפרידה המזכירות בין המלצותיה המתיחסות לאבי לבין אלו המתיחסות
להתנהלות המערכת הניהולית.
בכל מקרה תגיע הצעת המזכירות להכרעה בקלפי .משום שהשיחה לא שודרה  ,רבים מאד מבעלי זכות
הבחירה אינם מכירים את פרטי הפרשה ולא נחשפו לנימוקים השונים .עדיין  ,יש למזכירות ענין להגביל
עד כמה שניתן את פרסום פרטי הפרשה ולכן –החומר המודפס יונח על שולחן וו .הקלפי ביום ההצבעה.
ההצעות לשיפורים במערכת הניהולית שלנו יובאו למזכירות לדיון נוסף בעקבות בקשתו של משה ס.
 (3בחינת הצעת המזכירות בענין חדרי הבטחון לאחר שיחת הקיבוץ -נושא נוסף שעלה לדיון
בשיחה ביום ג' שעבר היה ענין חלוקת  15חדרי הבטחון שמציעה לנו המדינה .על החלטת המזכירות
שיש לחלק את ה  15בין כלל היושבים ביד מרדכי ע"פ )באופן כללי ( מספר הילדים בדירה ורמת המיגון
שלה קמו מתנגדים וערעור רשמי הוגש בשיחה ע"י נאווה ג .גם את החלטתה בנושא זה שקלה המזכירות
מחדש בישיבתה האחרונה וגם כאן החליטה המזכירות להשאר בעמדתה.
* העמדה האומרת שיש להודיע למדינה ש 15-חדרי בטחון לאוכלוסיה בת מאות נפשות היא 'לעג לרש'
ושיש לדחות בשל כך גם את קבלת ה – 15-לא נראית למזכירות .המזכירות חושבת שניתן לנהל מאבק
כנ"ל גם אם מקבלים את מה שכבר מוצע.

* המזכירות גם חושבת שהצבת חד"בים במרכזי שכונות במקום חלוקתם ע"פ קריטריונים אינה נכונה
משום שהיא מקשה  ,דווקא על חלקי האוכלוסיה הנזקקים יותר – פעוטות ואמהות נושאות תינוקות
לדוגמה  ,להגיע ראשונים לחד"בים ולהידחק אל תוכם בעת צרה.
גם הצעתה זו של המזכירות תובא להכרעה בקלפי ) ואם תיפול נצטרך להכריע ,בסיבוב הצבעות נוסף
נוהל קבלת החלטות מגושם קצת  ,לא ?...
בין ההצעות הנוספות ( .
 (4הצעת וו.ביקורת לקיבוץ לעבודה עם מבקר הפנים אלחנן וורדי -חברים מוו .הביקורת
) אברי נ .גיל ד .ושולה א ( .הציגו במזכירות את ההצעה שבכוונתם להביא בפני הקיבוץ .ההצעה
כוללת את חזון הוועדה לגבי עבודתה  ,את שיקוליה לגבי בחירתו של אלחנן וורדי כמועמדה לתפקיד
ואת התקציב שבמסגרתו יפעלו הוועדה והמבקר .נערכה שיחה בהיבטים השונים של הצעת הוועדה.
הצעת הוועדה תפורסם לקראת השיחה בה יוצג המועמד לתפקיד.
המזכירות מבקשת מהוועדה ) (1לפרסם לציבור את תקנון וו .הביקורת ו)(2להביא לקלפי להצבעה
נוסח מצומצם,תמציתי וברור יותר מזה שהוצג בפני המזכירות.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבת המזכירות

שיחה ביום ג' השבוע
21/2/06
על סדר היום :
 (1פגישה עם לימור ליבנה לקראת הצבעה בקלפי על קבלתה למועמדות לחברות רגילה
ביד מרדכי.
 (2מפגש יד מרדכי –
א .דיון כללי על מצבו בעקבות פנייתם של  60חברים
ב .הצעתה של הוועדה הכלכלית לגבי ניהול המפגש  :אורי ליבנה ימונה מידית
למנהל המפגש ובמהלך חצי השנה הקרובה ייערך מכרז פתוח לתפקיד ,
לחברים ולשאינם חברים.
 (3שונות .
ייתכנו שינויים בסדר היום.

קלפי בסוף שבוע זה
 1-25 24בפברואר
מצביעים על :
 (1לימור ליבנה למועמדות לחברות רגילה ביד מרדכי
 (2הצעתה של הוועדה הכלכלית למינוי מנהל למפגש
 (3הצעתה של המזכירות לסיכום 'פרשת השום' ) החלק האישי ( כפי שהוצגה בשיחת החברים.
 (4הצעתה של המזכירות לאופן חלוקת  15חדרי הביטחון שמציעה לנו המדינה –כפי שהוצגה
בשיחת החברים.

שבוע טוב
הביא לדפוס יוסי שחר

