קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 895
6/2/05
בדף הפעם * :דו"ח מהשיחה'+מועצה' * דו"ח מישיבת המזכירות * שונות

)(+

דו"ח משיחת הקיבוץ  +ה'מועצה ב 2/2/05
הפעם התקיימו ישיבות שני הגופים האלה בערב אחד שנפתח ,במסגרת שיחת הקיבוץ,
בהצגת מועמדותם של המבקשים לקבל את תפקיד גזבר יד מרדכי ונמשך,במסגרת
ה'מועצה' ,בדיון על תקציב הקהילה ל .2005
יערה יונתן הציגה את המועמדים עליהם המליץ הצוות שבראשותו עמדה  :שמעון ומוטי.
יערה ניצלה את ההזדמנות ונפרדה מחברי יד מרדכי לאחר ששרתה אצלינו בתפקיד יו"ר
מש"א בארבע השנים האחרונות.
שמעון  ,מוטי וגיורא הציגו  ,לפי סדר זה  ,את מועמדותם לתפקיד גזבר יד מרדכי לקראת
הצבעה בעניין זה בקלפי בסוף שבוע זה.
את שיחת הקיבוץ הנחתה סוזי.

דו"ח מישיבת המועצה
נושאים בישיבה (1 :אישור פרוטוקול  (2תקציב קהילה 2005
סעיף מס:1 .אישור פרוטוקול המועצה
החלטה:המועצה אישרה את הפרוטוקול מישיבתה ביום 19/1/05 -עם ההערה :
במקום – ה'מועצה' אישרה את תהליך ההנפקה צ"ל – ה'מועצה' נתנה את ברכת הדרך
סעיף מס :2 .תקציב הקהילה 2005
החלטה:לא התקבלה החלטה
את הערב כולו צילם ושידר יואל.

דו"ח מישיבת המזכירות מה4/2/05 -
נכחו בישיבה :מיכל ארדנינג ,גיורא אתר,מוטי ברנדס,מישל דגני,עמרם וינר,מאיר יצחק ,שמעון
כורם,יעקב מורדיש ,ורד ענבר,רעיה פסי ,יאיר שוורץ,יוסי שחר.
נושאים בישיבה (1 :אישור פרוטוקול ' (2תנועת מועמדים'  (3ה'מועצה'  (4הגדלת תקציב הפנסיה
בתקציב 2005
28/1
28/1/05
(1אישור הפרוטוקול -המזכירות אישרה את הפרוטוקול מישיבתה ב/1/05 -
' (2תנועת מועמדים' -לפני למעלה מחודשיים פירסם ה'דף' את החלטת המזכירות הבאה :

"כזכור בחר הקיבוץ בהצבעתו בקלפי שלא לעסוק עכשיו בבחירת יו"ר ל'כלכלית' ומרכז המשק
הוא שיישב בראש ישיבות הוועדה .ההחלטה משחררת מקום לכניסתו לוועדה הכלכלית של
המועמד הבא בתור...
בפני חברי המזכירות עמדה השאלה  -מה יקרה אם נמלא עכשיו את מכסת החברים לוועדה ע"י
כניסת המועמד הבא בתור ובעוד כמה חודשים נחליט,למשל,כן לבחור ביו"ר ? הרי אז יהיה
המקום עבורו 'תפוס'.
המזכירות החליטה להשעות החלטה בעניין עד שיתברר סופית אם הוועדה תשאר לאורך זמן
ללא יו"ר".

בישיבה הפעם חזר הנושא לדיון ובדיקה מחודשת.
המזכירות החליטה שלא לעסוק כעת בבחירת יו"ר לוו .הכלכלית .אנו עומדים עכשיו בפני בחירות לבעלי
תפקידים מרכזיים המסיימים בזמן הקרוב קדנציה בת שלוש שנים – המזכירים  ,א"כ מ .קהילה ויותר
מאוחר גם מ .המשק .יהיה זה לא נכון להכנס עתה גם לדיון זה .המזכירות מציעה לאפשר את 'תנועת
המועמדים' ולבחון את סוגיית יו"ר ה'כלכלית' בעוד שלושה-ארבעה חודשים או במקרה של השתנות
נסיבות.
לוו .הכלכלית יוכל איפה להכנס המועמד הנבחר הבא בתור – ישראל מ .ול'מועצה' – חנה שני.
ברכות לשניהם.
 (3ה'מועצה' -נרשון התארח לדיון על תפקודי ה'מועצה' .גרשון הציג תחושה ,המתחזקת אצלו וכך הוא
גם שומע מאנשים נוספים של ציפייה ההולכת ונכזבת .חברים הציעו עצמם וגם נבחרו לגוף ,כך האמינו,
המקבל החלטות ומשפיע על החיים ביד מרדכי .במקום זה  ,כבר ישיבה שלישית שעל סדר היום עולים
דיווחים ) סכומים משקיים(  ,דחיות נושאים לוועדות ) הצעתה של נורית ל ( .ואישורים חסרי משמעות
) ההנפקה בביו עוז ( .בישיבה האחרונה הוצגה בעיתיות זו בכל חריפותה כשגם לגרשון עצמו  ,יו"ר
ה'מועצה'  ,לא היה ברור איך עליו לנעול את הדיון והאם ה'מועצה' בכלל מוסמכת לקבל החלטות
בנושא תקציב הקהילה.
בעקבות דבריו של גרשון התפתח דיון ולהלן כמה מהנושאים שעלו בו:
** תקופה של שלוש ישיבות 'מועצה' – קצרה מידי להסקת מסקנות .מקבץ הנושאים שאינם מחייבים
החלטה איננו מייצג את תפקידי ה'מועצה' לעתיד .ברגע שיגיעו ) ויגיעו !!( נושאים שיחייבו החלטה –
תשתנה תחושת החברים.
** את ישיבות ה'מועצה' צריך לתכנן ביתר קפידה ואת החומר להכין מול גורמים מתאימים לפני הדיונים.
ייתכן שצריך להקים וועדה קבועה של ארבעה אנשים שילוו את יו"ר ה'מועצה' בהכנת הישיבות.
** חברי ה'מועצה' יוכלו להשתתף באופן משמעותי בדיונים רק אם יקבלו את חומרי הדיון מספיק זמן
מראש ולא  24שעות ,כפי שקבענו התקנון.
הדיון בנושא זה לא הסתיים והאחריות להמשך טיפול מוטלת על יו"ר ה'מועצה' ומזכיר.
 (4הגדלת תקציב הפנסיה בתקציב  -2005איתן צ .ייצג בדיון את וו .הפנסיה התובעת להגדיל את
ההפקדה לפנסיה בתקציב  2005מ 1-ל 1.2-מיליון  .₪הטיעונים שהעלה איתן –
 ##לקבוצת הגיל המהווה את מרבית חברי הקיבוץ היום וה'מסתובבת' סביב גיל ה 60-אין מספיק שנים
כדי ליצבור סכום פנסיה משמעותי לעת היציאה ממעגלי ההשתכרות.
 ##אורך ואיכות החיים העולים שמשמעותם חיים טובים לאורך יותר שנים המבוססים על פנסיה
מחייבים גם הפקדות גבוהות יותר.
 ##ביד מרדכי הולך וקטן מספר המפרנסים בגלל הזדקנות היישוב .אם לא נגדיל בקרוב מאד את אוכלוסית
הקיבוץ יהיה מספר גדול מידי של מקבלי פנסיה תלוי על כתפיהם של מספר המפרנסים המתמעט ולכן
אסור לדחות את ההפקדות.
בעקבות דבריו של איתן התפתח דיון ולהלן חלק מהנושאים שעלו בו:
 ##מחובתו של המגזר העיסקי ולא של הקהילה להזרים כעת הפקדות לפנסיה משום שכספים שהיו
צריכים להיות מופרשים למטרה זו במשך שנים ארוכות הושקעו ,בגלל מדיניותה של התנועה הקיבוצית,
בעסקים או במקומות אחרים.
 ##המזכירות ,כגוף מוביל ,צריכה לקבוע יעדים ולגזור מהם את מבנה התקציב .הגדלת סכומי הפנסיה היא
יעד מרכזי שאם מחליטים עליו צריכים אפילו לפגוע בתחומי חיים אחרים בשביל השגתו.
 ##לא רק הפנסיה מבטיחה את בטחונו של החבר .שיוך הדירות ,השקעה בצמיחה דימוגרפית ושמירת
קופות חיסכון יעודיות הן דוגמאות לנושאים כאלה .נקודת מבטה של המזכירות רחבה יותר מזו של וו.
הפנסיה ועובדה שבתקציב  2005מיועד סכום של  100אש"ח לקידום השיוך.
בסיכום – החליטה המזכירות שלא לשנות את הצעת התקציב שלה והיא תוצג בשיחה כפי שהוצגה
ב'מועצה' ) .החלטה זו נמסרה לוו .הפנסיה ועמדתה תוצג לקראת השיחה( .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------עד הנה מישיבת המזכירות

ביום ב' השבוע – שיחת קיבוץ ב 20:30
על הפרק  :התקציב השנתי , 2005 ,של המערכת המאוחדת הקהילה והמשק –
הצגה ודיון לקראת אישורו בקלפי

אל החברים המשובצים לשמירת שער
עקב וויכוחים " אי הבנות" וריבים מיותרים חוזרים ונשנים ,אני מבקש לחדד את ההנחיות לשומר בשער.

 .1תחילת השמירה היא בשעה  18:00ולא שעה ,שעה וחצי לאחר מכן.
 .2יש לסגור את שער הברזל כך שרכב לא יוכל לעבור אך להשאיר פתח למעבר לאנשים.
 .3יש לשאול כל רכב נכנס באם נהגו אינו מוכר לך מי הוא ואל מי הוא בא.
 .4במידה ויש ספק ,להתקשר אל מי שהאורח בא אליו או אלי.
 .5באם אפשר ,להסתכל מי יוצא ועם איזה רכב.
 .6גמר השמירה בשעה  21:00ולא לפני כן.
הוראות מצב השער האלו הן לגבי שמירת ערב ולילה.
לגבי שמירה בשבתות וחגים בשעות היום ניתן להשאיר חצי שער פתוח ולהשתמש במוט המחסום העולה ויורד.
בכל שאלה או בעיה ניתן לפנות אלי  0523906203או מקוצר  2203או מטלפון רגיל .8105
חיים מזר רבש"צ

*******************************************************
ניקוי ראש בתל-אביב
בשבוע שעבר נסעה קבוצה של כ  40חברים לבילוי ערב בתל אביב – ביקור ב'מוזיאון הפלמ"ח'
ובתערוכתה של נורית לבנה ב'מועדון צוותא'.
הביקור ב'מוזיאון הפלמ"ח'  ,נאמר למי שלא ביקר  ,הוא חוויה יוצאת דופן .שלא כמקובל במוזיאונים
'רגילים' בהם צופה המבקר על המוצג שלפניו  ,מוזמן המבקר ב'מוזיאון הפלמ"ח' להכנס אל תוך
המוצג .פשוטו כמשמעו .המוצג – סיפורה של קבוצת צעירים המתגייסת בראשית שנות ה  40של
המאה שעברה לפלמ"ח והדרך שהיא עוברת בשנים של טרום וראשית הקמת המדינה.אנחנו הצטרפנו
אל הקבוצה:
ישבנו איתה סביב המדורה ,עברנו איתה ברחוב תל אביבי ישן וא"כ במסלול וואדי מדברי וגם עלינו אל
סיפונה של ספינת מעפילים – והכל בעזרת תפאורה נטורליסטית ואמצעי המחשה אור -קוליים .חברי
הקבוצה מיד מרדכי עברו בעצמם חוויות כאלה וכשישבנו סביב המדורה היתה ההצטרפות למעגל השרים
אך טבעית...
נורית מציגה ב'מועדון צוותא' תמונות שציירה בארבע-חמש השנים האחרונות .בצעידתה סביב הקיבוץ
מצלמת נורית את הנופים שהיא רואה וא"כ ,ב'סטודיו' שלה,היא מעבירה אותם אל הבד בטכניקה מסוימת.
נורית מציירת נופים.נופים של קיץ ונופים של חורף .הציורים נעשו על בסיס צילומים אך הם אינם צילומים
ונורית מעבדת באופן חופשי את הצורות והצבעים שראתה .עם זאת מזהה הצופה  ,חבר יד מרדכי,
בציורים ,את סביבת ביתו – את הברושים ,גדרות התיל  ,מרחבי שדות צהובים מעוטרים בחבילות קש
ואת הכביש בדרך לניר עם .הנופים של נורית  ,בעיקר נופי הקיץ לטעמי ,מעבירים תחושה של מרחבים,
של רוגע  ,של אור רך ושל יופי שקט .מאד כדאי לראות.
אי אפשר לסיים דיווח זה מבלי לאמר תודה לנאווה שאירגנה את הנסיעה .אתה חוזר הביתה לאחר
שניקית מעט את ראשך מהבלי היום-יום והחזרת לעצמך מבט מאוזן יותר על החיים .אפשר כבר לחכות
לנסיעה הבאה.

לקראת בחירת מזכיר/ת התנועה
מתוך הנחה ) אופטימית ( שההחלטה לגבי המועמד/ת המועדפ/ת התקבלה כבר נשאר רק לחזור ולהזכיר
כמה פרטים על יום ההצבעה :
& הקלפי ביד מרדכי יפתח בשעה  .11:30הקלפי יסגר בשעה  21:00ואז גם תסגרנה דלתות חד"א באגף
המערבי .חברים לא יוכלו להתקרב לאיזור ספירת הקולות.
& כל מועמד רשאי למנות משקיף מטעמו שיהיה נוכח בזמן ההצבעה ובזמן הספירה.
& בעלי זכות הבחירה ביד מרדכי רשאים להצביע גם בבחירות אלה
& לא צריך להביא תעודה מזהה.
& לא ניתן להצביע עם יפוי-כח
&הקלפי לא ניתנת להעברה
&בעל זכות בחירה המוגבל בתנועתו יוכל להעזר ע"י בן משפחה או מלווה שהוסמך על-ידו.
&במקום הקלפי ועד למרחק של  25מ' אסורה תעמולה מכל סוג שהיא ביום הבחירות

בוחרים
מזכיר/ה לתנועה
ביום ג'
מ  11:30ועד 21:00
מצא/י את הזמן

להצביע
**************************************
שבוע טוב ובחירה טובה
הביא לדפוס יוסי שחר

