קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 831
23/10/03

בדף הפעם :א.דווח מישיבת המזכירות ב.אצילות נפש ג.הפרטת מזון
)(+
והשתלמות בנים ד.שונות.


.10/10
10/10/03
ישיבת מזכירות מה/10/03 -

נוכחים :גיורא א ,מוטי ב ,משה ס ,ורד ע ,יוסי ש ,דני ש ,שמעון כ.
בנושאים (1 :נוהל מזכירות-השלמה  (2ריכוז ענפים וועדות בתשלום.
 (1נוהל מזכירות-השלמה-המזכירות דנה בהצעות לתיקונים שהובאו בפניה ע"י חברים שונים.
הדיון לא הסתיים .משיסתיים והמזכירות תסמוך ידיה על נוהל מתוקן הוא יפורסם לציבור
לקראת בחירת מזכירות חדשה.
 (2ריכוז ענפים וועדות בתשלום-אורחת בדיון-יערה.
מאחר ועברו  14יום ממועד ההחלטה בקלפי על-פיה ניתן להגיש מועמדות לריכוז וועדות בתשלום
ללא אבחון מקצועי ,דנה המזכירות באופן שבו ראוי היום ,לאחר אותה החלטה ,להציג מועמדות.
לאחר דיון התקבלה ההחלטה:
הצגת מועמדות לריכוז ועדת תרבות ולריכוז ועדת בריאות ייעשה ע"י המועמד/ת בפני שיחת
הקיבוץ .הבחירה-ברוב רגיל בקלפי.
נושא שני בענייני מש"א קשור בפנייתה של דפנה מ .לסיים את עבודתה בניהול בית-הבריאות.
לאחר דיון המליצה המזכירות על שמות החברים שירכיבו את הצוות שיבחר במועמד המתאים
ויעביר את המלצתו לשיחת הקיבוץ .הצוות :דודי ,בתוקף תפקידה; יערה ,בתוקף תפקידה; דבורה
ג' כמקורבת לנושא; דני ש' .מצוות הליווי לבית-הבריאות וחבר מזכירות ואלון ד' .מצוות הליווי
לבית-הבריאות.
המכרז לניהול בית-הבריאות יפורסם בקרוב.
עד כאן מישיבת המזכירות

 27/10תיערך שיחת קיבוץ.
27/10/03
ביום ב' הקרוב ה/10/03-
במסגרת השיחה יציגו עצמם המועמדים לריכוז ועדת בריאות
וריכוז ועדת תרבות.
שאר נושאי השיחה יפורסמו בהמשך.

אחרי .14
ההחלטות הבאות התקבלו לפני למעלה מ 14-יום וע"פ נוהלינו הן תקפות:
.1מועמדות לריכוז ועדות בתשלום ללא אבחון מקצועי)ע"פ הנוסח שהובא להצבעה(
.2שלום כהן התקבל לחברות ביד-מרדכי
לשלום כהן עם התקבלו לחברות ביד-מרדכי :שיהיו לך
בקרבנו חיים טובים ושלווים עם מרים והמשפחה
בית יד-מרדכי
להלן ,מכתב שהגיע למזכיר מהרבש"ץ לאחר הדיון במזכירות בעניין המחלוקת סביב
השימוש בשער האחורי:

אל
יוסי שחר
מזכיר קיבוץ יד-מרדכי
שלום רב,
הנדון :פתיחת שער אחורי בין השעות  18:00עד 06:00
לאחר הדיון במזכירות החלטתי:
החל מיום ראשון ה 02/11/2003-תבוטל אפשרות פתיחת השער האחורי על-ידי
פלאפונים ,פרט לפלאפון שומר הלילה והרבש"ץ.
במשך  24שעות ניתן יהיה לפתוח את השער ע"י הקלון או שלט.
אני מביא לידיעתך הודעה זו כדי שמי שירצה ,יוכל להתארגן ולרכוש שלטים.
בברכה
חיים מזר
אצילות נפש:
בסמוך לפטירתה של רחל שניידר ז"ל הביעו בני משפחת שניידר נכונות לתרום את
קרניות עיניה להצלה ושיפור ראייתם של שני חולים .מבית-החולים הם קיבלו
מכתב תודה נרגש:
לכבוד
משפחת שניידר
משפחה יקרה!
בשם המרכז הרפואי "ברזילי" ,אבקש להביע בפניכם את הערכתנו ותודתנו על
נכונותכם לתרום את הקרניות של יקירתכם ,גב' רחל שניידר ז"ל.
אני מודעת למידת כוחות הנפש שהצטרכתם לאמץ ,לאסוף ,בכדי להיענות לבקשת
התרומה ,בשעה הקשה ביותר למשפחתכם.
שלא תדעו עוד צער.
בכבוד רב,
שרלין גילת
מתאמת השתלות
כחודש ימים מאוחר יותר ,בראשית אוקטובר ,הגיע ע"פ כתובתה של שולי מכתב
נוסף שבו פירט מנהל מחלקת העיניים בבית-חולים "ברזילי" את הטיפול שנעשה
בשני החולים ועד כמה השתפרה ועוד תשתפר ראייתם .הרופא מודה למשפחה
ומאחל לה שלא תדע עוד צער.

לגלית ויובל נולדה בת
שירה ,אחות לתומר
לסבים נורית ויושקה ראובני
ולכל המשפחה
מזל טוב מבית יד-מרדכי

למירה וראובן נולד בן
נכד לאסתר מזרחי
מזל טוב לאסתר ולמשפחתה
בית יד-מרדכי

על כלבים כבר מזמן לא דברנו.
לפני שבועות מספר הוגש למספר מצומצם של צופים ,שנכחו על הדשא שליד חדר-
האוכל פרק נוסף בסדרה הנצחית "על כלבים ואנשים" )או ,מתאים יותר"-כלבים על
אנשים"( .שני כלבים גדולים התנפלו )ייתכן שמתוך רצון לשחק( על ילדים
מ"חופים" והפחידו אותם עד מוות .למחרת ,שוב הסתובבו חמישה כלבים גדולים
)במושגי ילדים זה גדולים( בין בתי-הספר )לאחר שחדרו אל המתחם המגודר.(...
כמה דברים לעניין זה:
 .1מאחר ובמשך שנים מתפרסמים בדפי התקשורת המקומית שלנו תקנוני
כלבים ובין השאר נכתב לא פעם ולא פעמיים שחובה לשמור את הכלב
קשור ולמנוע ממנו להסתובב חופשי באזורי מגורים ומוסדות ציבור )ואני
מצטט פחות או יותר מתקנון שפורסם ב ,(1997-צריכים בעלי הכלבים לדעת
שהקיבוץ ,לאחר שפרסם את תקנוניו יצא ידי חובתו ובעל הכלב אחראי
לבדו לתעלוליו של בן-טיפוחיו .זה כולל תביעות כספיות.
 .2אכיפת תקנון קשוח של קשירת כל הכלבים תיפגע באיכות חיינו כישוב
כפרי .מצד שני -פגיעתם הרעה ,החוזרת ונשנית ,של מספר לא גדול של
כלבים -גם היא מהווה מטרד מעיק .חברים ותושבים הנפגעים מהתנהגותם
של כלבים מתבקשים להעביר את תלונתם למיקי והוא יעבירה לבעל הכלב.
בעבור כלב שבעליו קבל יותר מתלונה אחת יוזמן לוכד כלבים וזאת לאחר
שבעליו קבל על-כך הודעה והסברים על מה שמצפה לכלב.
 .3מי שננשך ע"י כלב חייב להגיע לחדר-מיון בביה"ח .שם ,מלבד הבדיקה
שתיערך לו והטיפול במקרה הצורך הוא יתבקש להגיש תלונה נגד בעל הכלב
הנושך .ללא תלונתו של הנפגע לא מתבצע טפול בכלב הנושך .זהו.
ובתקווה שיתקיים בנו המשפט "שהכלב הוא ידידו הטוב ביותר של האדם" – נסיים.

"אלוהים שלי רציתי שתדע"
"בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ".
בהמשך מנע אלוהים מישראל מידן להופיע בפני בעלי תפקידים מרכזיים בקבוץ או בפני ועדות בקבוץ.
בהמשך מנעו המזכירים מישראל מידן )בידיעת המזכירות( להיכנס בשערי המזכירות,
בהמשך מנע צוות הביטחון מחבר להיכנס דרך השער האחורי לקבוץ.
בהמשך מנע חבר כניסת רכב ביטחון לתיקון במוסך.
מסקנה )שלי( – לא כל מה שמותר לבורא העולם מותר לחברי הקבוץ.
מאחר ואין לנו סיכוי לשנות את בורא העולם ,טוב נעשה כולנו ובתרבות הארגונית של קהילתנו יכול
שינוי כלשהו בכיוון של "ואהבת לרעך כמוך" .ובקיום מצווה יהודית זאת זכינו להיות חלק מקהילת
ישראל.
ישראל מידן.

הפרטת מזון ומסלול השתלמות בנים במודל המשולב

מקור הצורך בשינוי בנושא הפרטת המזון ובמסלול השתלמות בנים נבע מדפוסי התנהגות החברים
והמועמדים בקבוץ בשני נושאים אלה.
בתחום המזון ידוע לכל כי נוצר בזבוז גדול בענף המזון המוערך במיליון ש"ח לפחות וזאת כתוצאה
מנוהגי צריכה בזבזנים :היד הקלה שלוקחת גם זורקת בקלות לפח האשפה והסתכלות על ענף המזון
כמקור לעזרת קרובים.
במסגרת המודל המשולב ,הושקעה מחשבה כיצד לשמר את פעילותו המבורכת של חדר האוכל תוך
קביעת כללי משחק שונים לכלל האוכלוסייה המשתמשת בשירותים שמספק חדר האוכל .וכל זאת תוך
מתן חלופה לאוכלוסייה שמעונינת לצרוך את אספקת המזון לא באמצעות חדר האוכל.
וכל זאת למרות הידיעה שישנם חברים שהתנהגותם בכללי המשחק הקודמים הייתה חריגה ,לא נעשתה
שום פעולה להרחיקם מחברותם או מועמדותם מהקיבוץ.
שונה מכך היה התהליך במסלול המתקדם למשתלמים במסלול הקיבוצי.
אחרי שנשמע כי הבנים מנצלים את השיטה הנוכחית יצרו תקנון שבבסיסו אין שום ניסיון אמיתי לשלב
את השתלמות הבנים במסלול הקיבוצי.
התוצאות לא איחרו לבוא והתוצאה הייתה "הצלחה" בלתי רגילה  90% ,הצלחה למדיניות הרחקת הבנים
המשתלמים מהמסלול הקיבוצי.
התהליך הזה החל לפני כ 3 -שנים ,במהלכו הופרו להבנתי כללים רבים של מנהל ציבורי תקין ,עם
תרבות שלטונית זרה לנו .עם ציבור גדול שאינו פוצה את פיו.
אדריכלי המהלך יכולים לחגוג את ניצחונם הגדול.
רצוי לזכור רק את אמירתו המפורסמת של מצביא מהתקופה הקדומה ,שאמר בסיום הקרב" :עוד ניצחון
כזה ואבדנו".
ובבניין קיבוצנו ננוחם,
ישראל מידן.

לעוזי טל במות עליך

אביך
משתתפים באבלך ובאבל משפחתך
בית יד-מרדכי

שבוע טוב

הביא לדפוס :יוסי שחר.

הצעות ההחלטה המתפרסמות בדפים אלה תקבלנה תוקף לאחר  14יום ללא ערעור.

