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בדף הפעם ■ :מישיבת המזכירות ■ שונות.
 .Iדו"ח מישיבת המזכירות מה.1/7/03 -
נכחו בישיבה :גרשון א ,גיורא א ,משה ס ,ורד ע) .מ.קהילה( ,יאיר ש) .מזכיר( ,יוסי
ש).מזכיר+מנחה( ,דני ש).ו.חברים(.
נושאים בישיבה (1 :שונות  (2מסלול בנים מתקדם  – 2003דיון נוסף
 (3נושאי דיור  (4פגישה עם חניכי "שקמה" – נדחתה.
 (1שונות – שלושה נושאים עלו במסגרת שונות כהודעות ודיונים קצרצרים:
א .עזיבה – שרה ויוסף ניסימוב הודיעו על עזיבתם את הקבוץ .לנציג
)(+

המזכירות שנפגש אתם סיפרו על תקופת התלבטויות ארוכה שעברה עליהם לפני
שהגיעו להחלטה סופית .נאחל להם שיצליחו בדרכם החדשה.
ב .ארוחת בר המצווה .כזכור ,נסגר חדר האוכל בערב בר המצווה ושימש את
מוזמני המסיבה בלבד .העניין הועלה כבקשת הבהרה על דרך קבלת החלטה זו
בטענה שההחלטה הקיימת שאת ארוחת הערב החגיגית לא מבטלים – לא
שונתה .דווח על המהלך שהביא לביטול ארוחת הערב ובו שותפו המשפחות
החוגגות והנהלת חדר האוכל .הנושא לא עמד על סדר היום ולא התקבלה
החלטה.
ג .סככות בבריכה .המזכירות יודעה על הוצאת  10אש"ח מתקציב הקהילה
לשיפוץ סככות הצל בבריכה.
 (2מסלול בנים מתקדם –  2003הנושא עלה פעם נוספת במזכירות בשל
הסתייגויות .לקראת ההצבעה בקלפי בסוף השבוע שעבר חולקו הנוסחים האחרונים של
ה"מסלול" והופץ דף המבאר מהם השינויים שהוכנסו בו.

המזכירות אשרה הבאת הנושא להצבעה בקלפי
 (3נושאי דיור – המשך דיון אורח בישיבה יגאל מ .שני נושאים עלו בישיבה
ועל אחד מהם ,מגורי בנים אצל הוריהם ,הוגשה בקשה לדיון נוסף והדיווח בעינינו יידחה
למועד קבלת החלטה סופית.
נושא שני :שיפוץ והרחבת דירות של מי שאינם חברים.
יגאל הציג המלצה ,מגובה בחוזה מסודר ,להיכנס לתחום זה .ביד מרדכי כבר הורחבו
ושופצו בעבר דירות של מי שאינם חברים ורוב הדוברים במזכירות לא ראה מניעה להתיר
פעילות כזאת גם בעתיד .הודגש הצורך בהקפדה על שמירת האינטרסים של יד מרדכי
בתחום בנייה ע"פ תוכניות מתאר שכונתיות ,שמירה על נוהלי עבודת קבלן מוסכמים
ועוד ...בעניין זה יהיה נכון להיצמד לכללים שנקבעו בתקנון הבנייה הפרטית.
בסופו של דיון התקבלה ההחלטה.

המזכירות מאשרת שיפוץ והרחבת דירות למי שאינם
חברי קבוץ .הבנייה תעשה בכפוף לחוזה שייחתם בין
המבקש לבנות לבין הקבוץ באמצעות מנהל ענף
השכרת הדירות והוא גם אחראי לכך שתנאי החוזה
יישמרו במהלך הבנייה .למען הסר ספק הבנייה תעשה
גם בכפוף לתכנית המתאר הרלוונטית של הקבוץ
עד כאן מישיבת המזכירות▄

בית יד מרדכי מאחל:
 לבני ובנות בר המצווה ולמשפחותיהם – ברכת מזל
טוב!
 לילדים ,לנערים ולכל עובדי מערכת החינוך שלנו
היוצאים לחופשת הקיץ – חופש נעים ,בטוח וממלא
מצברים.

 ללינדה לדוד ולדניאל השבים הביתה ולשאר בני
המשפחה – ברוכים הבאים וטוב לראות אתכם.

מזל טוב לחמישה דורות!
לסבתא הגדולה דורה
לדינה ויצחק ,מרים ויצחק
לבתיה וחגי
להורים טל ודנה
להולדת נאם
ולכל המשפחה הרחבה
מבית יד מרדכי
צרות הקיץ
לצד ברכותיו של הקיץ )אשמח אם מישהו יגלה לי מה הן (...מופיעות תמיד גם צרותיו.
המוסד שהתרוקן מתלמידיו מזמין פריצות אל הבתים הריקים )פריצות שכבר קרו!( והבריכה
שנפתחה מזמינה פורצי גדר בשעות אסורות.
אחראים ו"חברים סתם" – הקפידו על נעילות ,אל תשאירו חפצים יקרי ערך בהישג יד ,דווחו על
טיפוסים ואירועים חשודים והיו ערניים.
ובכל זאת – שיהיה לכולנו קיץ נעים!

שבוע טוב

הביא לדפוס :יוסי שחר.

יד מרדכי29.06.03 ,

אל
יאיר שורץ/יוסי שחר
מזכירי הקיבוץ

שלום!
בימים האחרונים התפרסמו מימצאים מחקירת התרסקות החללית בה היה אילן רמון .המימצא הבסיסי
היא העובדה שבמשך  4שנים צומצם צוות מהנדסי בטיחות מ 16-ל 4-מומחים בלבד .ברור לכל שמספר
כה קטן של אנשי בטיחות לא הצליח למלא כל משימותיו והאסון היה עניין של זמן.
הצעתה של מזכירות יד-מרדכי ,שקיבלה תמיכה מרוב המצביעים ,לצמצם את שמירת הלילה ,טמונה
בחובה סיכון.
במשך  14חודשים ,ריכזתי את צוות הבטחון ,שמתפקידו לגבות את בעלי התפקידים הביטחוניים
בקיבוצנו ,להנחות את מוסדות הקיבוץ בנושאים הנושקים את תחום הבטחון ולשמש כתובת לכלל
האוכלוסיה בתחום האמור .הקפדנו לפרסם לציבור את סדר היום ואת הסיכומים של ישיבותנו .לא
הצלחנו לתת תשובה לכל נושא ,אך סבורני שהשקענו את מיטב תבונתנו בפתרונות האפשריים.
הרגשתי ממילוי תפקיד זה לא נוחה עלי .נכשלתי ברתימת חברי הצוות להיות שותפים יותר והדבר
בולט בהעדרויות מהישיבות .גם בעלי תפקידים מסוימים התנהגו כלפי הצוות כאל גורם מטריד ,מפריע
ומיותר.
לאור כל זאת ולאור אי-רצוני להוביל מהלך הטומן סיכון בנפש ,אני מחזיר למזכירות הקיבוץ את
התפקיד של ריכוז צוות הבטחון ,מרגע מסירת מכתב זה.
אני מודה לאותם חברים שנתנו יד וכתף למילוי תפקידי זה .איחולי הצלחה לחבר/ה שיקבל על עצמו
את ריכוז צוות זה.
בברכה
משה סוקר

הערה
צריך להסיר את הכובע בפני אנשים הלוקחים על עצמם תפקידי התנדבות וממלאים אותם לאורך
זמן .קבוץ לא יכול להתקיים ללא מתנדבים כאלה.
אני רק פונה לחברים וחברות שהחליטו לסיים את תפקידם ,לא לעשות זאת באחת .להשקיע עוד
מאמץ קטן ולהמתין לממלא המקום.
תודה למתנדבים בכל מקרה.
יוסי.

