קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 892
19/1/05
בדף הפעם* :דו"ח משיחת הקיבוץ * מישיבת המזכירות * שונות

)(+

משיחת הקיבוץ שנערכה ב – 11/1/04
נכחו בשיחה – עד  8חברים  ,הנחה –דני שני צלם ושידר -משה הקל

נושאים בשיחה –
& נושא יחיד – הצגת  22מסעיפי תקנון הקיבוץ בהם מציעה המזכירות לערוך שינויים.
השיחה ננעלה לאחר דיון לא ארוך בכמה ממרכיבי הסעיפים.

השיחה שודרה בערוץ הקיבוץ
דו"ח מישיבת המזכירות מה14/1/05 -
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 (2דיור קבע  (3כ.ל.נ – .סיכום ביניים (4תביעה נגד נדיה
7/1/05
(1אישור הפרוטוקול -המזכירות אישרה את הפרוטוקול מישיבתה ב/1/05 -
(2דיור קבע -המזכירות רשמה לפניה שהקמת הצוות שיטפל בנושא גודל דירת הקבע ומעבר לדיור
קבע ביד מרדכי – באחריות קבוצת הצעירים שערערה על החלטת המזכירות בנושאים אלה.
 (3כ.ל.נ – .סיכום ביניים -מטעם הצוות המטפל בנוהל הכ.ל.נ .נמסר במזכירות דווח ולאחריו
התפתח דיון .כזכור – נוהל הכ.ל.נ ) .כספים שלא נכנסים ( קובע לאן יכנסו כספים המגיעים לזכאים
חברי יד מרדכי ממקורות חיצוניים ביניהם  -משרד הבטחון ,הביטוח הלאומי וחברות ביטוח.
נמסר סיכום ביניים על פעולת הצוות על פיו כמעט עם כל החברים הגיע הצוות לסיכום מוסכם ועם
השאר מתנהלות שיחות במטרה לסכם גם איתם .לא התקבלו הצעות חדשות בנושא.
(4תביעה נגד נדיה -בסוף אוקטובר  2004העבירה המזכירות לנדיה ברטשניידר מכתב ובו הצעה
שתעבור לדירה חלופית שיקצה לה הקיבוץ והמתאימה לצרכיו של אדם בודד .עוד נכתב שם שאם נדיה
לא מקבלת את הצעת הקיבוץ בתוך פרק זמן נקוב היא נתבעת לפנות את שטחי הקיבוץ ) הנוסח
המדויק והמחייב -במכתב כמובן ( .כיוון שעד היום לא השיבה נדיה על פניית הקיבוץ אליה החליטה
המזכירות עתה לתבוע את פנויה משטחי הקיבוץ בבית המשפט.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------עד הנה מישיבת המזכירות

תוצאות ההצבעה שנערכה בסוף השבוע האחרון
כזכור הצבענו על הכנסת שינויים ב  22מסעיפי תקנון הקיבוץ .מתוך ה  22חובה היה להעביר את
השינויים ב  13סעיפים כדי לאפשר מהלך של שיוך ) נכסים ו/או דירות (.
מתוך  268בעלי זכות הצבעה ביד מרדכי הצביעו  43 .225חברים לא הצביעו בתוכם גם חולים וכאלה
ששהו בחו"ל .בהצעה לאשר את השינויים תמכו  175חברים התנגדו לה –  39נמנעו –  7ו  4קולות
נמצאו פסולים.
כדי להעביר הצעה ברוב מיוחד צריכים להתקיים שני תנאים:
 75%מכלל מצביעי הבעד והנגד יתמכו בה.כלל זה התקיים .מתוך  214מצביעי הבעד והנגד
 (1ש 75%
.81.7%
) הנמנעים לא נספרים ( תמכו בהצעה  175מצביעים שהם 81.7%
 (2התנאי השני :שמספר מצביעי הבעד לא יירד מ  2/3מסך בעלי זכות הבחירה 2/3 .מ  268הם
 179קולות וכיוון שהצביעו בעד  – 175חסרו לאישור ההצעה –  4קולות !

מזכיר או מזכירה בשמיני
פינה פוליטית לקראת הבחירות לתפקיד מזכיר/ת הקבה"א שתערכנה
ב 8/2/05

מתמודד :גברי

ברגיל ,חבר קיבוץ רמות מנשה – מזכיר הקבה"א בהווה

בפינה הפוליטית אנו משתדלים לדווח על פעילויות של גברי הנוגעות ישירות בעניניה
של יד מרדכי ולא לעסוק בנושאים כלליים ורחוקים יותר שגם בהם כמובן הוא עוסק.
הפעם – דיווח על טיפולו בנושא זכויות הישובים 'סובבי עזה' :
 9/1/05ייצג גברי את התנועה הקיבוצית בפגישה בה השתתפו עוד -נציגי יד מרדכי,
ב /1/05
זיקים  ,גבר עם וכרמיה עם יו"ר המועצה שמעון כהן.
מטרת הפגישה :בחינת שיתוף הפעולה ועזרת המועצה לקיבוצים השייכים לסובב עזה.
גברי פתח בדברים לגבי חשיבות קיום פגישה זו וההזדמנות לראות כיצד לשתף פעולה
ולהתמודד עם הבעיות הייחודיות של ארבעת הקיבוצים השייכים לעוטפי עזה.
שמעון הדגיש כי נוצרה הזדמנות להעלות את הבעיות ולנסות לפתור אותן יחד ,בפורום הזה.
נערך דיון בנושאים הבאים:
א.כספי סובב עזה ב .ארנונה ג .חינוך ד .כבישים ה .רווחה ו .תברואה .
לאור החלטת הממשלה על הטבות לשדרות ולכמה מישובי המועצות האחרות סביב הרצועה
נבדקו דרכים למתן הטבות בתחומים הנ"ל גם בישובי 'חוף אשקלון' .גברי הבטיח ללוות את הטיפול
בנושאים אלה מקרוב ולתת לכך את גיבוי התנועה הקיבוצית.
ב  24/1/05ביום ב' הקרוב נארח את גברי במועדון לפגישה .כאדם העוסק יום יום
בנושאים המעסיקים כל חבר קיבוץ הוא יכול לענות על שאלות בענינים המטרידים ביותר :
מדוע מתעכב הטיפול בנושא שיוך הדירות בממשלה ? איך מקדמים תכנית פנסיה מתקדמת לכלל
חברי הקיבוץ ? איך להפוך נכסים של התנועה כמקור כספי לקיבוצים שהפרוטה אינה מצויה
בכיסם ? ועוד..ועוד ..כדאי מאד לבוא !!!

ולהזכיר  :גברי ועמיתו ,מזכיר התק"ם ,מובילים בשנים האחרונות קוו של שינויים,
התחדשות וכעת-התחלת צמיחה בקיבוצים .חברים המאמינים בדרך זו והמוכנים
להצטרף לצוות הקמפיין של גברי ביד מרדכי מוזמנים לפנות אלי – יוסי.

הערב – ישיבה שניה של ה'מועצה החברתית-כלכלית'.
הנושאים בישיבה :
& .בחירת מ"מ ליו"ר ה'מועצה' – הצעה מוסכמת – אילון פרידמן
& .מה קורה בביו-עוז ? דיווח והחלטות .נושא זה בלבד לא ישודר .מעונינים מוזמנים לחד"א.
& .בעקבות המהלכים האחרונים ב'מפגש' – נורית לבנה מגישה הצעה לדיון והחלטה.
מתחילים ב 20:30

מתמודדת  :ענת

מאור,חברת קיבוץ נגבה – ח"כ לשעבר

לחברות וחברי קבוץ יד מרדכי -
שלום רב;
פנייה אישית לתמיכתכם ובחירתכם בי למזכירת התנועה הקיבוצית.
הבחירות מתקרבות ,וחשוב לי להעביר כמה מילים אישיות.

החבר/ה במוקד ההתייחסות והיחד
התפיסה האנושית והכלכלית שלי ,חשיבתי החברתית וראיית האדם באשר הוא אדם,
הביאו אותי להגיש את מועמדותי לכהן כאחת ממזכירי התנועה הקיבוצית.
כל קהילה קיבוצית מוצאת לעצמה בדין את הדרך המתאימה לה .אולם חשוב שהדבר
יתבצע בצדק ,תוך שמירה קפדנית על זכויותיו ורווחתו של כל אדם ,על ערבות הדדית
הולמת ושימת לב לחוקים ולכללים המחייבים.

החזון והיעדים שלי
ברצוני להציג את עיקרי תוכניתי לסדר יום חדש לתנועה הקיבוצית ,לטובת כולנו .חברות
וחברים רבים בצוות סייעו לי בכך וגם אחדים מבכירי הוגי הדעות בישראל.
א( ננסח את מגילת זכויות היסוד החברתיות ,שתבטיח הגינות ותקינות דמוקרטית לכל
החברות והחברים בתנועה.
ב( נפעל לייסוד מוסד פנסיוני של הקיבוצים ,במקביל לביטוח הלאומי ,תפקידו יהיה להגן
על זכויות הפנסיה של כל חברות וחברי הקיבוצים.
ג( נגבש חקיקת מגן לעובדים חברי הקיבוצים ונעגן יחדיו את משפט העבודה על מנת
שלא נאלץ להזדקק בכל עניין ועניין לבתי הדין לעבודה.
ד( נפעל לממש את זכויות חברות וחברי הקיבוצים על הקרקע בתחומי מגוריהם ,זהו
עניין בעל חשיבות עליונה עבורנו והוא בחזקת זכותנו המוסרית המוחלטת.
ה( נשקיע בקליטת הבנים/ות ,בקידום נשים ובחינוך איכותי.

הרקורד ,הכישורים והקשרים הציבוריים.
 (1הניסיון -הייתי מזכירת קיבוץ נגבה פעמיים ,ניהלתי את המוסד החינוכי "צפית"
ונבחרתי כחברת כנסת מטעם מרצ .התמדתי בעבודתי זו כ 11-שנה ובמהלכן יזמתי,
לעיתים עם שותפים לדרך ,חקיקת  41חוקים העוסקים באדם ,ברווחתו ,בהגנה עליו ועל
הישגיו בתחומים רבים ומגוונים..
 (2פיתחתי הכרות ויכולת עבודה משותפת עם האנשים המובילים בארץ בתחומי
הפוליטיקה ,האקדמיה ,החברה ,המשפט והכלכלה .הצלחתי לרתום רבים מהבולטים
שבהם לסיוע בחשיבה ובמעשה הקיבוצי .ליכולות הללו שלי יש ערך רב שאין לו תחליף
והן יאפשרו לי להצעיד את התנועה קדימה.
 (3אני זמינה לתפקיד המזכירה באופן מלא ועומדת לרשות התנועה וחברי/ות הקיבוצים
באופן מלא .כל זמני ומרצי מופנים לרשות התנועה כל עוד אני עושה במלאכה הזו.
 (4אף אדם איננו מבצע את כל העבודה לבדו .בכוחי לגבש צוות מעולה שיפעל מתוך
שיתוף פעולה פורה להרמת המשימות העומדות לפנינו .ביחד נבצע את המלאכה!

חברות וחברי קיבוץ יקרים.
תמיכתכם חשובה לי מאוד.
תודה רבה לצוות שפעיל לבחירתי בקבוצכם ,ונשמח לכל הצטרפות! תודה לאלו שחתמו להגשת
מועמדותי.

מערכת ההכפשות היזומה מקוממת ,זרה לתנועה ולא נעמה לי ,אך אני חשה שאל לנו להירתע
בפני הרוח ההרסנית .נהפוך הוא :אני מצפה לתמיכתכם ביתר שאת!

בידידות,

ענת מאור

לכל שאלה וקשר050 - 5297864 ,

*******************************************************
מכתבים ל'דף'*** מכתבים ל'דף'*** מכתבים ל'דף'*** מכתבים ל'דף'*** מכתבים ל'דף'*** מכתבים ל'דף'***

.1
לחברים שלום
קצת מידע וסיכומים מהנעשה בענף האינטרנט ,העושה מאמצים לשפר את השירות כל הזמן:

הרשת כוללת היום כ 96-מינויים של  ) ADSLכ  120-תחנות המחוברות לרשתות בתי ספר
ומפעלים( ו 80-חיבורים של  .DSLכמו כן הרשת העסקית משרתת כ 60-תחנות.
בשנה האחרונה הוחלף נתב והוכנסה מכונת ה. FIREWALL -
לאחרונה סיימנו את הכנסת שרת הדואר החדש לפעולה ,כולל תוכנה חדשה לניהול השרת.
התהליך כלל שנוי כתובות לכל המשתמשים.
עדכונים ניתן למצוא באתר יד מרדכי /http://www.yadmor.org.il
השרת החדש משרת מספר רב של ענפים וחברים  .השרת מאפשר ניקוי וירוסים און-ליין ומניעת
קבלת דואר זבל באופן גורף .כמה נתונים מעניינים לדוגמא-
השרת מחלק כ  12.000דברי דואר בשבוע.
מנקה כ  3.000פריטי דואר זבל בשבוע.
מזהה כ 1500וירוסים חדשים כל שבוע ודואג שלא יגיעו אליכם למחשב.

השלב הבא לטיפול הוא החלפת הולכת הקו.
בחודשים האחרונים אנו מזהים עלייה בעומס הגלישה בקו .עד  80%גלישה בממוצע ו 95%גלישה
בשעות השיא .עם העלייה במספר המשתמשים והגדלת השימוש בקו ,הגענו לקצה גבול היכולת
של אותה הולכה .לכן הוחלט על הכפלת רוחב הפס מ  2מגה ל  4מגה.
בזמן הקרוב נבצע העתקת הקו מבזק לסיב אופטי של חברת סלקום .סלקום תסלול קו מהאסם עד
למרכזייה  .התחרות בין החברות מאפשרת הרחבת הפס כמעט ללא תוספת עלות.
תוכניות לעתיד:
חיבור מערכת האינטרנט למערכת הזמנת הרכבים.
בדיקת היתכנות כלכלית להנחת תשתית סיבים אופטיים למערכת האינטרנט ביד מרדכי.
בברכה-

אלון דגן  ,גי ארדנינג

צוות אינטרנט יד מרדכי.

.2
לחברים שלום

*אני מודה לכל אלה שנתנו ותרמו לנזקקים דרכי ,במסירת חפצים/בגדים שאינם צריכים עוד.
אשמח לקבל תמיד דברים שחברים רוצים לתרום או למסור .יש תמיד למי לתרום!
אסנת
* בחוברת שהוצאה לכבוד חג הקיבוץ  , 2004פורסמו דברים שדבורה וייס כתבה לא בדיוק כפי
שכתבה .אנו מתנצלים על שינויים שנעשו בעריכה לא במזיד ,ןמתחייבים בפעם הבא להביא את
דבריה כפי שנכתבו בדיוק .נקווה שנוכל להמשיך ליהנות מדברים שהיא מביעה בכתב.
אסנת ענבר וחנה מורג -.צוות חג הקיבוץ . 2004

.3

הנדון :שאילתא
לאור ריבוי הגניבות וההתפרצויות במשך זמן רב ביד מרדכי ,אני מבקש לשאול מה הייתה
הערכות המזכירות לתופעה זו ואיזה פעולות נקטה ,אם בכלל.
א .האם הוגשה תלונה והייתה פנייה למשטרה לחקור לעומק את האירועים השונים?
ב .האם נשקלה האפשרות לפנות לחוקר פרטי לצורך עריכת חקירה מקיפה בנושא?
לאור היכרותי ועבודתי עם חוקר פרטי אני יכול להעיד כי הוא מגיע להישגים
טובים מאלה שאליהם מגיעה המשטרה.
ג .האם נשקלה האפשרות להצבת אמצעים מיוחדים במקומות רגישים לשם זיהוי
הגנבים ,קרי ,מצלמות במעגל סגור המחוברות לוידיאו המקליט את הנעשה
בגזרה מוגדרת?.
ד .היות ואני מכיר אישית הן חוקרי משטרה והן חוקרים פרטיים ,האם יש למזכירות
בעיה כלשהי בכך שאני אפנה באופן פרטי ,על דעת עצמי ועל חשבוני למי מהם
לשם חקירת האירועים ביד מרדכי?
לתשובתך אודה.
עמי וולקוביץ

תשובות לעמי:
א .המשטרה מוזמנת לאחר כל  ,או לאחר רובם המכריע של אירועי הפריצה והגניבה
ביד מרדכי .השוטרים לוקחים עדויות לפי הצורך .המשך החקירות הוא ע"פ שיקול
דעתם המקצועי.
ב-ג.לשני סעיפים אלה התשובה היא חיובית.
ד .הדרך הנכונה היא להציע את שירותיך הטובים לקיבוץ ולא לעשות זאת בעצמך.
אין לי ספק שעצה טובה תאומץ !!
יוסי

נקודות חן
בצידי המדרכה הסמוכה למרכז הבריאות
שתלו עידו ומורדו שתי נקודות חן בדמות ספסלים מעוטרים
בטבעת נוי ועיטורי מתכת צבועה.
כדאי בהחלט לעבור שם ואם לא לשבת אז לראות !!

מורדו הוסיף נקודות חן לאורך מסלול ההליכה סביב הקיבוץ
שייחנך רשמית בט"ו בשבט.
כותב שורות אלה לא עשה את המסלול לאחרונה אולם נאווה מעידה
שכל  500מ' לאורך הדרך
מוצבים שלטים יפהפיים מעשי ידי מורדו המציינים את מרחקי ההליכה.

תודות למורדו ועידו

המשך שבוע נעים וחמים
לכל בית יד מרדכי
הביא לדפוס יוסי שחר

