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דו"ח מישיבת המזכירות מה5/5/06-
נכחו בישיבה :מיכל ארדנינג ,גיורא אתר ,מישל דגני,עמרם וינר,מאיר יצחק ,יעקב מורדיש ,ורד ענבר,
רעיה פסי,אילון פרידמן,מאיר שגיא,יאיר שוורץ,יוסי שחר.
נושאים בישיבה(1 :הודעה על עזיבת הקיבוץ (2ערעור על נוהלי שיחה וקלפי  (3ערעור על החלטת
הסיכום של המזכירות לחלק הציבורי של 'פרשת השום'(4 .כניסה לתהליך מעבר למודל רשת בטחון.
(1הודעה על עזיבת הקיבוץ -הדס אנג'ל ואסף מן הודיעו על עזיבתם את הקיבוץ .פרטים על ההסדרים
הקשורים לעזיבתם יימסרו בישיבת המזכירות הבאה ומה שדורש פירסום לציבור – יפורסם.
(2ערעור על נוהלי שיחה וקלפי -עמרם צ .ערער בישיבה על החלטת מזכירות שקבעה את מרווח הימים
שבין שיחה וקלפי .מצורף ,לבקשתו ,נוסח ערעורו:

אני מבקש לערער על הסעיף "הצעה לנוסח חדש" שפורסם בדף-מזכירות ב 8-באפריל זה.
להלן הסיבות לערעור:
הכותרת של הסעיף " :הצעה לנוסח חדש" מעוררת מיד את השאלה המתבקשת מאליה
והיא :מהו "הנוסח הישן"?...
היכן אוכל אני ,חבר מן השורה ,למצוא את "הנוסח הישן"?
מתי ובאיזו הזדמנות נערכה הצבעה על ה"נוסח הישן" ?
אני מבקש לפרסם את ה"נוסח הישן" כפי שהוא מופיע בתקנון הפנימי של יד-מרדכי ולהעמיד
נוסח מול נוסח ,כפי שהדבר נעשה עד כה בצורה מסודרת.
מה פרוש" :שלושה ימים כולל יום-ההצבעה הראשון" ?
לפי מיטב הבנתי :שלושה ימים פחות יום-ההצבעה הראשון שווה ליומיים !
מי מחליט:מה הן "הנסיבות המיוחדות שמותר לצמצם או להגדיל את מספר אותם הימים" ?...
לפי "תיקון הנוסח הישן" הכוונה למזכיר וליו"ר הקלפי .הם יחליטו בשבילנו ,מתי מדובר
ב"נסיבות מיוחדות" ...
מה משמעות הדבר ? נטילת סמכויות יתירות ופגיעה בדמוקרטיה.
גם אם באותו היום יוכנסו דפי-מזכירות לתאי החברים ,ובמקביל תוקרן פעמיים )!(
שיחת-הקיבוץ בערוץ-הפנימי,וחברים יקבלו אי-מייל באותו יום ממש ,גם אז אני רואה זאת
כחריגה מהנורמות שקבענו לעצמנו כחברה דמוקרטית.
בתודה :עמרם צרפתי
הנוסח הכתוב האחרון המתיחס לנושא זה מצוי  ,למיטב ידיעתי ,בנוהל מיוני  .'97כתוב בו " -הקלפי תוצב
בחדר האוכל בתוך שבוע מתום הדיון בשיחת הקיבוץ ".כדאי לזכור שהנוסח מתיחס לימים שלפני החלטותנו
שכל ההכרעות מתקבלות בקלפי ושיש ערוץ שידור לשיחות הקיבוץ וכד' .כתוב שם גם שהשיחה מתקיימת
" בדרך כלל במוצאי שבת בשעה ."21:45מדובר כמובן בנוהל ישן מאד.
בנוהל המקובל עלינו בשנים האחרונות לא מתקיים קלפי אם נערכת שיחת קיבוץ לאחר יום ג' – כמובן לבד
מיוצאים מהכלל.
המזכירות לא קיבלה את ערעורו של עמרם בעיקר משום שהצעתו תאיט ותסרבל עוד יותר  ,ומסיבות לא
סבירות את תהליכי קבלת ההחלטות אצלינו .המזכירות לכן מחליטה:
 .1המזכירות דבקה בהחלטתה בנושא זה שפורסמה בדף מזכירות ב .8/4/06
 .2ברוח הערותיו של עמרם יתווסף לנוסח ,בקטע הדן בנסיבות מיוחדות  ,הצורך להוועץ במזכירות.
 .3לבקשתו של עמרם יפורסם הנוהל הישן בדף המזכירות הקרוב.

לסיכום  -להלן החלטת המזכירות המעודכנת:
הצבעה אחר שיחה
מספר הימים שבין היום בו מתקיימת שיחה לבין היום שבו מתחילה הצבעה בקלפי על הנושאים שעלו באותה
שיחה לא יעלה על שנים עשר ולא יירד משלושה כולל יום ההצבעה הראשון.בנסיבות מיוחדות רשאים מזכיר
ויו"ר וו.קלפי באישור המזכירות לצמצם ו/או להגדיל את מספר אותם הימים בתנאי )א( שניתן למעונינים
סיכוי סביר לצפות בדיוני אותה שיחה ו)-ב(שההחלטה המלווה בדברי הסבר פורסמה לפני פתיחת הקלפי
לפחות בשני ערוצי תקשורת פנימיים.

 (3ערעור על החלטת הסיכום של המזכירות לחלק הציבורי של 'פרשת השום'-
משה ס .ערער על החלטת הסיכום של המזכירות בנושא 'פרשת השום' הנוגעת להתנהלות המערכת .משה
הביא הצעת סיכום משלו .לאחר דיון  ,בנוכחות משה ובלעדיו החליטה המזכירות -
 .1משה יתבקש לברור מתוך נוסח הצעתו משפטים שיצורפו לנוסח המזכירות .הנוסח ובו משולבים הקטעים
שהוא יציע יובא לאישור המזכירות בישיבה קרובה .2 .תודגש המחויבות של עבודה על פי חוק.
 .3הצעת המזכירות תערך מחדש ותוצג לציבור.
נוסח החלטה זה הועבר למשה.
(4כניסה לתהליך מעבר למודל רשת בטחון -המזכירים ומ.קהילה הביאו בפני חברי המזכירות הצעה
לכניסה לתהליך מעבר למודל רשת בטחון .הדיון נפתח בהצגת כמה נימוקים מדוע להתחיל עכשיו :
 .1אישור לבדיקת הייתכנות למעבר למודל רשת ניתן למזכירות מזמן ) מרץ .( 2005נעשתה בדיקה
והתקיימה פגישה עם איש המתמחה בהעברת תהליכים כאלה ומבחינה זו הרקע בשל.
 .2סיימנו שלב בטיפול בנושאי השיוך ויש כעת רגיעה מסוימת בפעילות המאפשרת מעבר לטיפול
בנושא כבד נוסף.
 .3המודל המשולב אומץ לשנה נסיון בפברואר  '03ואושר ברוב מיוחד בפברואר  .'04הנסיון בקיבוצים
מלמד שלאחר שנתיים שלוש ממצה מודל זה את עצמו ונראה שהדבר קורה גם אצלינו .אנו לא
מצליחים לאחרונה להעביר שום שינוי במודל ) ראה הנסיון לשדרג ,החלטות בנושא דיור לחיילים
והסדרי רכב ולרבים יש תחושה של תקיעות(.
להלן טיעונים שונים שעלו בדיון במזכירות :
• צריך לאמר לקיבוץ שכניסה לתהליך תעלה לנו לא מעט כסף
• המזכירים ומ.הקהילה סיימו את הקדנציה ומחכים להחלפה וזה מנהל לא תקין שהם מביאים הצעה
כזו עכשיו.
• צריך להכנס למהלך של לימוד הנושא לפני קבלת החלטה.
• אלה המתנגדים העקביים לשינויים הקטנים יותר גורמים לא מעט לכניסה לשינויים גדולים.
• ההצעה לא ריאלית והיא לא תעבור בקיבוץ .צריך להמשיך בכיוון של שינויים ב'משולב'.
• בעלי המשכורות הגבוהות המלינים היום על העברת  90%ממשכורתם לקהילה צריכים לדעת
שבשלב הראשון גם במודל הרשת יהיו מיסים גבוהים.
• תקציב הקהילה ,המקור להשקעות בקהילה יצטמצם עם המעבר ל'רשת'.בין השאר בגלל מיסים
שיוטלו על משכורות החברים ע"י המדינה ויוציאו מקופת הקהילה סכומים ניכרים מאד.
• תקציב הקהילה אמנם מאוזן אבל המחיר הוא חוסר יכולת להשקיע בדברים בסיסיים כמו בניה
לחברים .במודל הנוכחי אין לנו דרך להתמודד עם הנושא.
• יותר ויותר חברים מנסים ל'חיות משני העולמות' .מצד אחד להנות מהבטחון שמקנה תקציב קבוע
ומצד שני לשמור לעצמם כספים שע"פ חוק חייבים להכנס לקופת הקהילה.
• שלב הלימוד הלא מחייב יהיה טעות .צריך להתחיל במהלך וללמוד תוך כדי .צריך לזכור שבכל רגע
נתון אפשר יהיה לסגת מהתהליך ע"י הצבעה דימוקרטית.
לפני המזכירות עמדו למעשה ההצעות האלה:
 .1הצעה לקיבוץ להכנס לתהליך המעבר למודל הרשת
 .2הצעה לקיבוץ להכנס לשלב של לימוד.
 .3המשך בדרך של שינויים ב'משולב'.
המזכירות קיבלה את ההחלטה הבאה :
נושא כניסת הקיבוץ למהלך של מעבר למודל רשת בטחון יוצג בישיבה משותפת של המזכירות והוועדה

הכלכלית לשם קבלת החלטה.
הכוונה היא להציג בישיבה המשותפת את מודל הרשת ,ייתכן ע"י אדם מבחוץ  ,וכך לאפשר לחברים קבלת
החלטה מושכלת.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבת המזכירות

צרור ברכות לבביות

מהברכות שפורסמו בדף המזכירות הקודם נשמטו כמה שמות ולכן אנו
חוזרים ומברכים את מי שנתנו יד להצלחת
פיקניק העצמאות המסורתי :

רונן לבנה * ניצן ישראלי * רונן שני * יפעת הררי * אסתר מאירי
* מלכה קורן * מרים כורם * שפרה שכטר * גבי וולקוביץ *
נאווה גל * שגיא שכטר * רועי כורם * דבורה וייס *
*ואחרונים חביבים החבר'ה מהמוסד *

* * *

לברכות שנשלחו מכאן לחנה מורג ומשה סוקר
להולדת נכדתם
אנו שמחים לצרף את הסבים הגדולים
מרים ויצחק גרטנר ונושקה ואברהם מורדיש

* * *

עוד יבואו על הברכה יושקה ונורית ראובני
להולדת נכדם
בן לגלית ויובלל
אח לשירה ותומר
מזל טוב למשפחה המורחבת

* * *

ואחרונה נברך את
שלווית קראוס
להולדת הנכד
עומר
בן לסער ואפרת
ברכות להורים ולמשפחה המורחבת

* * *

שבוע טוב
הביא לדפוס יוסי שחר

