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קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס'874
6/9/04
בדף הפעם * :דו"ח משיחת הקיבוץ * דו"ח משתי ישיבות המזכירות * שונות
משיחת הקיבוץ שנערכה ב – 31/8/04
נכחו בשיחה – עד  20חברים  ,הנחה דני שני -צלם ושידר יואל שטיין

נושאים בשיחה –
& סיכום פעילויות ענפי הקהילה והמשק בשני הרבעונים הראשונים של  – 2004תמונת מצב בעזרת
מצגת ע"י מאירי ,סיכום ענפי הקהילה – דודי וענפי המשק – אורי .סקירת המצב הכספי – מוטי.
& שדרוג לולים ותכנית הפעלה חדשה לענף הפטם – הסבר התכנית – אורי.
& ערעור משפחת צרפתי על החלטת המזכירות שלא לאשר שנת חופש נוספת ליניב.
& 'תכנית ההתאמות' של המזכירות – מצגת – מאירי דברי הסבר – דודי.

השיחה שודרה בערוץ הקיבוץ מיום ה' ה.2/9-
דו"ח מישיבת המזכירות מה3/9/04 -
נכחו בישיבה :מיכל ארדנינג ,גיורא אתר,מוטי ברנדס,מישל דגני,עמרם וינר,מאיר יצחק ,שמעון
כורם,יעקב מורדיש ,ורד ענבר,רעיה פסי,אילון פרידמן,יאיר שוורץ,יוסי שחר.
נושאים בישיבה (1 :אישור פרוטוקול  (2אישור פרוטוקול הוועדה הכלכלית (3מישל דגני מחליפה את
שולי שניידר (4רותי הוך מודיעה על עזיבה (5צוות לשדרוג ה'מודל' (6פריסת מענקי 'בגין הורים'
 (7חיוב תושבים בעזרת כ .אשראי ו/או 'הקלון' (8 .חריגת תכנית הבניה של משפ .רינת.
(1אישור הפרוטוקול -המזכירות אישרה את הפרוטוקול מישיבתה ב27/8/04 -
 (2אישור פרוטוקול הוועדה הכלכלית -המזכירות אישרה את הפרוטוקול מהישיבה ב24/8/04-
(3מישל דגני מחליפה את שולי שניידר – למרות שנבחרה למזכירות לא יכולה היתה שולי להשתתף
בישיבות הנערכות בשעות העבודה .המזכירות דנה בנושא זה לפני כשלושה שבועות והחליטה שלא
לשנות את מועדי הישיבות .התוצאה – שולי יוצאת ומישל דגני העומדת אחרי שולי במספר הקולות
שקבלה בהצבעה על חברות במזכירות – נכנסת .ברכות למישל.
(4רותי הוך מודיעה על עזיבה -לפני שנה אושרה לרותי הוך שנת חופש על בסיס פניה מטעמים אישיים.
כעת מודיעה לנו רותי שתי הודעות –אחת שמחה ואחת עצובה .השמחה היא  ,שרותי התחתנה ואנו
שולחים לה מכאן ברכות גדולות של מזל טוב !! העצובה  ,עבורינו  ,שרותי הודיעה על עזיבת הקיבוץ
ומעבר לחיים עם בח"ל .שוב – ברכות להמשך דרכך !
כללית  -רותי ממשיכה ללמד השנה מספר ימים בשבוע ב'שקמה'.
(5צוות לשדרוג ה'מודל' -המזכירות מינתה צוות לשיפור ה'מודל' .חברים בצוות – שמעון כ) .יו"ר(,
דודי ,גלעד ,גיורא ,מוטי ,יאיר ש ,רעיה ,מאיר י ,מיכל א ,אילון .חברים המעונינים להצטרף יפנו ליאיר.
הצוות יחל בישיבותיו כבר בשבוע הבא.
(6פריסת מענקי 'בגין הורים' -המשך דיון מישיבת מזכירות קודמת ובסופו החלטה :המזכירות רואה חשיבות
רבה בשמירת המנגנון של 'מענק בגין הורים' כביטוי ליכולתם של הורים חברי יד מרדכי לסייע לבניהם בראשית
דרכם בחיים ומתכוונת להמשיך ולקיים אותו בכפוף לכללים ולהחלטות שקבענו לנושא .הפניות למענקים שנערמו
על שולחנינו השנה רבות מכדי שנוכל לענות לכולן בחיוב במסגרת הסכום שהוקצב למטרה זו.כדי לעשות חלוקה
שוויונית בין כל זכאי השנה מחליטה המזכירות לתת לכל אחד מהם מענק בגובה חצי המנה השנתית.

 (7חיוב תושבים בעזרת כ .אשראי ו/או 'הקלון' -הנושא לדיון – האם לחייב באמצעות כרטיסי אשראי ו/או
'הקלונים' ) המעבירים חיוב ישירות לבנק ( תושבים המתגוררים ביד מרדכי ורוכשים שרותים שונים .מרבית
החברים במזכירות חייבו את המהלך המפשט פעילויות קניה ומכירה ויכול לחסוך עבודה רבה בהנה"ח שלנו.
בעתיד הלא רחוק אמורים גם חברי הקיבוץ לעבור לשמוש בכרטיסי אשראי בתחומי הקיבוץ ובכך ליצור מערכת
אחידה.
המזכירות  ,בסכומו של דיון  ,מאשרת הכנסת השימוש בכרטיסי אשראי וב'הקלונים' בקניות של תושבים.
 (8חריגת תכנית הבניה של משפ .רינת -בתכנית הבניה הפרטית שהגישו ניצה וגדי לאישור הוועדה לתכנון
ובינוי קיימת חריגה בגודל הדירה לעומת התקנון של יד מרדכי .כיוון שהנושא מגיע לדיון בשיחה לא אדווח על
מהלך הדיון.החלטת המזכירות שתוצג לשיחה  :נכון לעכשיו מתנגדת המזכירות לשינוי התקנון בנושא גודל
הדירה ולאישור חריגה מהכתוב בו.
תזכורת  :על הסעיפים שלא יגיעו לדיון בשיחה ניתן לערער בתוך  14יום.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבת המזכירות

שיחה עם צעירים על מענקי 'בגין הורים' וענינים נוספים
בעקבות החלטת המזכירות לפרוס את מענקי ה'בגין' התארגנה ביום שישי האחרון פגישה בין מספר
צעירים  ,וו .בנים ונציגי המזכירות .בשיחה עלו נושאים המציקים לצעירים – מהחלטת המזכירות בעניין
המענק ועד תחושת הניכור וחוסר היחס שחשים צעירים מכוון ה'מימסד' .נציגי המזכירות הציגו את נטל
הפגיעה בתקציבי החברים כאות לכך שלא רק מענקי הצעירים נפגעים .הועלו רעיונות שונים לחלוקת
תקציב המענקים באופן שיפגע פחות באלה הזקוקים לו יותר .בעקבות הפגישה ,בין השאר,ייעשה נסיון
לייצר שיגרת מפגשים כאלה שתאפשר לצעירים להיות מעודכנים במה שקורה ולהעלות לדיון נושאים
המעסיקים אותם  ,כל זאת בתקווה לחזק את הקשר הבלתי אמצעי של הצעירים לנעשה בקיבוץ.

תוצאות ההצבעה בקלפי מה 3 – 4– 9/04
 .1חברים בוועדה הכלכלית:
שבעת המועמדים שזכו במספר הקולות הגבוה ביותר ולכן נבחרו לוועדה הכלכלית הם ,לפי מספר
הקולות שזכה כל אחד מהם :שמעון כורם  ,גלעד בארי ,רותי רייכל ,איתן ציון ,גדי רינת ,שפרה שכטר,
שלום כהן.
אחריהם  ,לפי אותו סדר  :ישראל מידן ,גיורא אתר ,הילל שיפמן ,צבי מירב ,שי ציון ,אריק הוך ,איתמר
דגני ,יצחק מן ,אביב טל ,עודד בלעיש ,אלי שושן ,איתן מורדיש.

.2
.3
.4

תכנית ההתאמות של המזכירות  -לא עברה.
שדרוג לולים במסגרת תוכנית חדשה להפעלת הלולים – עבר.
אישור שנת חופש נוספת ליניב צרפתי – לא עבר.

בעקבות תוצאות ההצבעה התכנסה המזכירות בערב יום א' לישיבה מיוחדת
על הפרק  -נושא יחיד  :ערעור על החלטת הקיבוץ בקלפי כנגד 'תכנית ההתאמות'
דו"ח מישיבת המזכירות מה5/9/04 -
נכחו בישיבה :מיכל ארדנינג ,גיורא אתר,מוטי ברנדס ,עמרם וינר,מאיר יצחק ,שמעון כורם ,ורד ענבר,
אילון פרידמן,יאיר שוורץ,יוסי שחר.
נושאים בישיבה (1 :ערעור על החלטת הקיבוץ בקלפי כנגד 'תכנית ההתאמות'.
למעשה לא היו בדיון חילוקי דעות של ממש .לחברים היה ברור שאין ברירה אלא לערער ולעשות כל
מאמץ כדי להעביר את התכנית .עקרון היסוד לפיו חיים ממה שיש מוסכם על כולם וגם התוצאה של
הגדלת החוב ברורה .כמה דעות שנשמעו בישיבה:
• לציבור יש רושם שהמזכירות לא חותכת במקומות הקשים ורק בוחרת בדרך הקלה של פגיעה
בתקציבים אישיים .אנו חייבים לספר בשיחה איפה ואיך פועלים במשך כל השנה.
• חברים חייבים לאמץ אחת ולתמיד את העקרון של חיים עם תקציב מאוזן .אם לא מאשרים
תכנית אחת – תבוא אחרת .אי-אפשר לברוח מהחוב צריך להוריד אותו.
• אם ניתן בשיחה דוגמאות מההשפעה שתהיה לקיצוץ המתוכנן על התקציבים יבינו החברים
'שהשד לא נורא כל-כך' והפגיעה ברמת החיים איננה פגיעה קשה.

הנושא יועלה כאמור בשיחה .עד כאן מישיבת המזכירות.

שיחת קיבוץ השבוע יום ג' שעה 21:00
בסוף השבוע – הצבעות בקלפי
בשל החגים המתקרבים עלינו לטובה וחוסר יכולת לערוך הצבעות בימי החגים ומשום שאיננו רוצים
לדחות החלטה בנושאים המחייבים הצבעה אנו מקדמים עריכתן של שיחת הקיבוץ וההצבעות.
ואלה הנושאים המתוכננים לעמוד על סדר היום בשיחה השבוע:
 .1ערעור המזכירות על ההכרעה בקלפי כנגד 'תוכנית ההתאמות'
' .2פרויקט הפלמ"ח' – המלצתה של הוועדה הכלכלית.
 .3משפ .רינת מערערת על החלטת המזכירות בעניין תכנית הבניה שלה.
 .4ערעורים של ישראל מ .על שתי החלטות מזכירות – בעניין הקליטה ובעניין הסדר התורנויות.

ישיבות צוות תכנון ובינוי
סכום ישיבת צוות תכנון ובינוי מיום 20.8.04
משתתפים :ישראל מ ,שאול ו ,גבי ו ,עמרם צ ,עידו מ ,דני ש ,יוסי ש ,שוקי.
רשם  :שוקי
 .1הוצגו התכניות של הדיירים שהגיעו לשלב סיום תהליך התכנון,
לאחר שעברו את אישורה של אדריכלית צוות התכנון  -נאווה ינאי.
סוכם  -להציג לשקול דעת הצוות גם את תכניות החתכים וחזיתות הבתים.
.2הועלתה דרישה להקפיד על פרסום ואשור של סכומי ישיבות לצוות
ובנוסף דווח על פעילות והחלטות הועדה בדף המזכירות.
.3תקציבים לבינוי בניגוד לבניה בכסף פרטי  -אינם באחריות הועדה .הנושא מתפקידה
ובאחריות המזכירות והנהלת הקהילה ,לפיכך לא הגיוני להתדיין בישיבות הצוות בנושאים
תקציביים לבניה מכל סוג.
סכום ישיבת צוות תכנון מיום 26.8.04
משתתפים :ישראל ,שאול ,עידו ,גבי ,דני ,יוסי ,עמרם ,שוקי.
תכנית משפ' רינת  -הסתבר שהתכנית של מש' רינת חורגת ממסגרת
התקנון לבניה פרטית .הצוות החליט ,שאין זה בסמכותו לקבל כל החלטה שאינה
תואמת את התקנון והעביר את הטיפול למזכירות הקבוץ.
 .1בניה פרטית בתחום קווי הבניין  -מחסנים ופרגולות.בעבר נבנו מבנים ארעיים ללא
אישורים של הקבוץ ,והוו .המקומית ) גוף חיצוני (.
הוחלט :אין בסמכות הצוות לאשר בניה ללא תכנון ואישורים בנוהל שלא ע"פ החוק.
 .2נוהל אישור תכניות וחריגות :אישור חתום של אדריכל הצוות -נאווה ,תנאי הכרחי לדיון
ואישור צוות התכנון.במקרה של חריגות מקווי הבניין,על שני השכנים לחתום על הסכם
הסכמה וויתור.
הטפסים יוצגו לצוות לאישור.
 .3פקוח מקצועי צמוד של נציג הקבוץ  ,מרכז הבניין  ,לעזרה מקצועית.
ע"פ התקנון יעמוד מ .בנין לרשות הדיירים לפקוח מקצועי על תהליך הבניה.
עלות הפיקוח – על החבר הבונה .הוחלט ששאול ושוקי יביאו הצעה לאופן התשלום.

שותפים לאבלם של

כוכבה נרקיס
ומשפחתה

במות עליה אמה
חברי יד מרדכי

לסבא ארטק
לורד ולמוסא בר סמך
למשפחה המורחבת
ברכת מזל טוב לנשואי
יותם עם בח"ל

שונות&&& שונות&&& שונות&&& שונות&&& שונות&&& שונות&&&
הם גונבים גם בבית קברות
ב  31/8נגנב קוצב מים ממקומו בבית הקברות לחללי מלחמת השחרור על הגבעה.
עוד פרק במסגרת חוסר הבושה של הגונבים אצלינו.
כתובת למידע
דבורה וייס הסכימה לשמש כתובת למידע האמור להתפרסם בדפי המזכירות.
מדובר בידיעות משמחות וידיעות עצובות לא עלינו.
תודה לדבורה
נקיונות לחגים
'סתם אזרחים' מפנים קריאה מעל 'דף' זה
לקיים מבצעי נקיון לקראת החגים,
ביוזמות אישיות,
בפינות הקיבוץ השונות.
ה'דף' מצטרף לקריאה

שונות&&& שונות&&& שונות&&& שונות&&& שונות&&& שונות&&&

עם פתיחת שנת הלימודים
ברכות לילדים לנערים ולנערות ולהוריהם
ברכות לצוותי המורים ולכל עובדי החינוך
שתהיה לכולנו שנת לימודים נעימה ומועילה

שבוע טוב  -הסתיו כבר קרוב
הביא לדפוס יוסי שחר

