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קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 871
17/8/04

בדף הפעם* :דו"ח מישיבת המזכירות * שונות
13/8
13/8/04
דו"ח מישיבת המזכירות מה/8/04 -

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  (2דיווחים – המצב ב'שקמה'  ,חובות הקיבוצים (3התארגנות
ליישום נוהל הכ.ל.נ(4 .שדרוג או תחזוק ה'מודל' (5נוהלי קבורה ביד מרדכי
6/8/04
(1אישור הפרוטוקול -המזכירות אישרה את הפרוטוקול מישיבתה ב/8/04 -
 (2דיווחים – המצב ב'שקמה'  ,חובות הקיבוצים -דודי מסרה דיווח על קשייו הכספיים של מוסד 'שקמה'
והפנימיה הצמודה אליו .הנושא על היבטיו השונים מטופל ע"י צוותים מהקיבוצים השותפים למוסד.
במסגרת הדיונים הקרובים על פעילותם של ענפי הקהילה יגיע לדיון גם נושא זה.
בהקשר ל'חובות הקיבוצים') למי שזוכר -מערכת חובות שלא שולמו בין זיקים כרמיה ויד מרדכי (
 המשך הטיפול תלוי בהחלטת שופט האם להכנס למהלך משפטי או למנות בורר מטעם בית המשפטשיפסוק בסוגיות שבהן אין הקיבוצים מצליחים להגיע להסכמה ביניהם.
(3התארגנות ליישום נוהל הכ.ל.נ -.ע"פ הנוהל יש לבחור צוות ליישום ההחלטות שקיבל הקיבוץ.
המזכירות החליטה שהצוות ימונה באחריות המזכיר ושיתחיל ללא דיחוי בפעולתו.
(4שדרוג או תחזוק ה'מודל' -דיון ממושך למדי התנהל בנושא זה .מצדדי ה'תחזוק' טענו שאין צורך
לשנות היום את מודל ההתפרנסות שלנו ומה שצריך זה לתקן תקלות ב'מודל' הקיים – בעיקר העדר
תמריצים לעבודה בשל התמחור הנמוך מאד של השעות הנוספות .מצדדי ה'שדרוג' טענו שה'מודל' הוא
מעשה מרכבה וכל שינוי של פרט בו ) למשל שינוי תמחור השעות הנוספות ( יגרור צורך לשנות פרטים
נוספים .בגלל המורכבות יש למנות צוות שיבחן את ההצעות לשיפור באופן רחב יותר ויתכן אף שיציע
שינויים שהם יותר מ'תחזוק' גרידא .בהצבעה על הנושא צידד רוב החברים בהקמת צוות לבחינת הנושא
לעומק ולהגשת הצעות לשיפור ה'מודל' למזכירות.
(5נוהלי קבורה ביד מרדכי -מושון וו .מבקש לברר האם יש מקום לבדוק את נוהל הקבורה ביד מרדכי.
מושון טוען שכדי לשמור לאורך זמן על נוהלי הקבורה הרצויים לנו עלינו לקבוע בענינים אלה הנחיות
ברורות מוסכמות ומחייבות.במזכירות התיחסו חברים לטקסי קבורה של דתות שונות  ,לטקסים
החילוניים הנהוגים אצלינו ,לאפשרות להקצות חלקות קבר לבני דתות אחרות וכמו-כן הועלתה
האפשרות לפתוח את בית הקברות שלנו לכל ולגבות מחיר בעבור שרותי קבורה.נכון לעכשיו הולכת
חלקת בית הקברות שלנו ומתמלאת והרעיונות שהועלו במזכירות לא ייתכנו בשטח הקיים.
סוכם – לא לשנות את הנוהל הקיים ולהתייחס לכל מקרה בזהירות וברגישות .לקראת הרחבת בית
הקברות יעלה נושא אופיו העתידי לדיון מחודש.
להלן קטע מנוהל הקבורה שאושרר באוקט' :2000
 (1בבית העלמין ביד מרדכי יוכלו להקבר** :הורים ובנים של חברי קיבוץ**אנשים שלא נמצא עבורם פתרון
קבורה הולם במקום אחר ) כפוף לאישור הקיבוץ ( (2 .פניות אחרות יובאו לדיון מיוחד במזכירות.

שלא במסגרת סדר היום לדיון הועלו שני נושאים:
א ..אילון פ .שאל מה קורה עם התשובה לשאילתתו שפורסמה זה מכבר בדף המזכירות בענין תשלום
עבור שבתות צבורות .הובטח לאילון טיפול מזורז.
ב ..בעקבות החלטת המזכירות שלא תתומחר חברות בוועדות הודיעה שולי ש .שהיא נאלצת לוותר על
חברותה במזכירות.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------עד הנה מישיבת המזכירות

המשך דיווח מצוות תכנון ובינוי
בשבוע שעבר דווח בתמצית על הטיפול בנושא הבניה הפרטית.
בנוסף מטפל הצוות בתכנון איזור המגורים הקיים )בטיפול  -משרד התכנון "א.ב .תכנון"( במסגרת
תכנית האב העתידית של הקיבוץ.תכנית האב כוללת גם הרחבה לבניית שכונה קהילתית  -בטיפולו
של אדר' דודי דרורי .בנושאים אלה מעורב גם צוות המטפל בתכנית האב.
במסגרת ההכנה לתהליך השיוך מטפל צוות התכנון והבינוי גם בפרטים הטכניים הקשורים
לחלוקת איזור המגורים למגרשים.הכוונה להכין את כל הנושאים האלה לקראת דיונים והכרעות
מסר :שוקי
בקיבוץ.
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נוסעים לחו"ל ?

קצת הרחבה על מה שפורסם בלוח המודעות האלקטרוני :חברים היוצאים לחו"ל מבוטחים
אוטומטית ובחינם באמצעות כרטיס האשראי שלהם .אולם ,מוסר מאירי  ,הביטוח דרך
הקיבוץ בביטוח חקלאי עדיף גם אם הוא עולה משהו ) הביטוח באמת זול ! (.כשחבר
נקלע בחו"ל לצרה,לא עלינו והוא מבוטח דרך כרטיס האשראי בלבד ,הוא מתמודד אישית
ולבד מול מערכת ביורוקרטית גדולה ומסורבלת והוא עלול בהחלט להתקל בקשיים רבים
בסביבה לא מוכרת .מומלץ מאד לשלם מעט ולעשות את הביטוח דרך הקיבוץ.

למה להכנס דרך החלון כשאפשר להכנס דרך הדלת ?
לפני למעלה משבועיים הוזעקה איה דרור מחדרה משום שהיה מי שהבחין בפורצים המנסים להכנס
למחסן הבגדים דרך החלון .איה מבקשת להודיע שאין בעיה לקבל את המפתח ולכן אין סיבה להכנס
דרך החלון .הנסיון ,אגב מלמד שהכניסה דרך הדלת נוחה יותר..

שרות לציבור המשתמשים בשרותי אגד  :נירה אלקין גילתה בדרך מקרה ששרות
האוטובוסים לאזורנו -הקוו האחרון בשעות הערב הפסיק לפעול .לתשומת-לבם של
כל מי שבונים על חזרה הביתה עם האוטובוס הזה..

משלמים על יבילים
כדאי לדעת :המשפחות שהיו אמורות להתחיל לשלם על החדרים היבילים שהוצמדו לבתיהן,כפי
שנקבע ,החלו אמנם לשלם.

נמסר מהמרפאה :בדף האינפורמציה האחרון על הויטמין – B12
נשמט שמה של דליה טל שאספה וערכה את החומר .תודה !

שבוע טוב
הביא לדפוס יוסי שחר

