קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 910
29/6/05
הדף נשלח גם בדוא"ל
בדף הפעם* :דו"ח מישיבת המזכירות * שונות*)(+

24/6
24/6/05
דו"ח מישיבת המזכירות מה/6/05 -
נכחו בישיבה :מיכל ארדנינג ,גיורא אתר ,מישל דגני,עמרם וינר,מאיר יצחק ,שמעון כורם,יעקב מורדיש,
ורד ענבר,רעיה פסי,אילון פרידמן,מאיר שגיא,יאיר שוורץ,יוסי שחר.
נושאים בישיבה (1 :אישור פרוטוקול  (2תיקצוב טלפונים ניידים  (3המשך עבודתו של איל תדהר
כמנהל מש"א ביד מרדכי  (4עבודת חניכי המוסד  (5חידוש פעולתה של הוועדה לתקציבי רכב
17/6
17/6/05
(1אישור הפרוטוקול -המזכירות אישרה את הפרוטוקול מישיבתה ב/6/05-
 (2תיקצוב טלפונים ניידים -המזכירות אירחה את שלום כ .שהכין את ההצעה לתיקצוב הטלפונים
הניידים שמקבלים חברים בשל עבודתם/תפקידם.לדיון זומן גם איל ת .שכמנהל מש"א יש לו תפקיד
מרכזי ביישום המעקב אחר כל הצעה שתתקבל ויש לו נסיון בתחום זה מעבודתו בקיבוצים אחרים.
נערך דיון בהצעה והוצגו תיקונים .ההצעה תובא לאישור סופי במזכירות בישיבה קרובה.
 (3המשך עבודתו של איל תדהר כמנהל מש"א ביד מרדכי -בשבוע שעבר דנה המזכירות
בתוצאות ההצבעה על המשך עבודתו של איל ביד מרדכי .הפעם הוזמן איל לדיון כדי לבדוק במשותף
את המשך עבודתו אצלינו.
רוב חברי המזכירות תומכים בהמשך עבודתו וכיוון שהוגשו ערעורים כנגד המשך העסקתו יגיע הנושא
לשיחת הקיבוץ ולהצבעה חוזרת.
תוצאות ההצבעה האחרונה )  94בעד המשך עבודתו ו  92נגד ( מקשות מאד על איל להמשיך לעבוד
אצלינו למרות שפורמלית העסקתו אושרה .המזכירות קוראת וגם תקרא בשיחת הקיבוץ ובדרכים אחרות
לקיבוץ לשנות את תוצאות ההצבעה .הטיעונים לעמדה זו פורסמו בחלקם בדף המזכירות הקודם ,שנשלח
כידוע גם בדוא"ל ועוד יפורסמו בהמשך.
 (4עבודת חניכי המוסד -חברות צוות 'מוסד בית' סוזי ) יו"ר (  ,יפעת ואורלי התארחו לדיון על הצעה
חדשה בנושא עבודתם של חניכי המוסד .גם בדיון זה השתתף איל .בשיחה רבת המשתתפים הוצג מגוון
רחב מאד של התיחסויות להצעה והתברר שצריך לעבד אותה מחדש בצוות קטן יותר .וכך אמנם הוחלט.
צוות מטעם המזכירות שיכלול את דודי ) יו"ר (,בוזי,אילון ומאיר יצחק ביחד עם נציגי 'מוסד בית'
ומוסדניקים ינסה להכין הצעה מגובשת ומוסכמת יותר לקראת דיון נוסף והכרעה במזכירות.יש חשיבות
רבה בזירוז קבלת ההחלטה בשל כניסתם של החניכים ) ברוב שמחה וצהלה ( לחופש הגדול.
 (5חידוש פעולתה של הוועדה לתקציבי רכב -המזכירות מחליטה לחדש את פעילותה של הוועדה
לתקציבי הרכב בהרכב דומה להרכב שהכין את תקנון הרכב על פיו אנו נוהגים היום .זה זמן לא קצר
עולים בפורומים שונים וב'שיחות מדרכות' נושאים כמו  -עדכון אופן השימוש ברכבי הקיבוץ,תקציבי
הרכב של בעלי רכבי העבודה או התפקיד  ,מחיר הק"מ לחבר ונושאים אחרים בתחום רגיש זה .העניין
מתחדד מידי פעם כשהוא עולה ע"י ישראל מ .לסדר היום הציבורי .הוועדה המוצעת יכולה ,לדעת
המזכירות ,להביא בפני החברים מגוון רחב של הצעות שתשפרנה את ההתארגנות הנוכחית  ,כולל שיפור
השוויונית בתחום השימוש ברכבי הקיבוץ  ,ולא תפגענה בהחלטות מרכזיות שלנו כמו שמירה על
מסגרות תקציב ,מעבר הדרגתי מסבסוד להפרטה,שימוש חסכוני ברכוש הציבורי שלנו -ברכבים ועוד..
הרכב הוועדה יפורסם משיסתיים גיבושו.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבת המזכירות

בשבוע הקרוב  :שיחת קיבוץ והצבעות בקלפי
ביום ג' ב  5/7שיחת קיבוץ .על הפרק  :סיכום הרבעון ** ערעורים על ההצבעות בקלפי בנושאי סעיפי
תקנון הקיבוץ ובחירת מנהל מש"א ** ודיווח על המהלכים האחרונים בביו-עוז.
ייתכנו שינויים בסדר היום.
בסוף השבוע הבא – הצבעות בקלפי .על הסעיפים בתקנון הקיבוץ חובה להצביע ברוב מיוחד ! מי
שיוצאים לחו"ל מתבקשים להשאיר יפוי-כוח .מצביעים שנית גם על בחירתו של מנהל מש"א.

שונות בקיצור

הצוות לטיפול בנושאי בעלי צרכים מיוחדים החל בפעולתו בפגישה עם עו"ס דן שרון מקיבוץ
המעפיל .עיקר משימתו של הצוות  -הכנת נוהל לבעלי צרכים מיוחדים בקיבוץ המתחדש.
חברות בצוות – אסנת ע ) .יו"ר ( ,שרה מ .רעיה פ .וניצה ר .וו .מינויים פועלת להרחבת הצוות
וחברים המעונינים להצטרף לעשייה בתחום הזה – ראו בכתבה זו הזמנה אישית !
עם בואו של החופש הגדול – ברכות לילדים ולנערים במערכות החינוך השונות
אצלינו ולמבוגרים העובדים שם בכל התחומים – חופש נעים ובטוח לכולכם !!
ברכות להורים המוציאים את ילדיהם מעבדות לחירות ועושים לעצמם את ההיפך...
קיץ רגוע לכולנו .על דיברתו של כותב שורות אלו – נצטרך את זה...

בשעה טובה נפתחה בריכת השחייה לעונת הרחצה קיץ  .2005מי שמגיע לבריכה מזהה בנקל את השינויים
שנעשו סביב הבריכה להנאת המתרחצים .האחראי על הבריכה השנה – זיו בקר שהשתתף גם בהכנת הבריכה
למועד הפתיחה הרשמי .עידו מ .ועובדי הנוי בסיועם של צוות הבנין לעת צורך השקיעו עבודה רבה וטעם טוב
בשיפור חזותה של הבריכה וארגונו מחדש של צידה המערבי .כדאי לבוא ולראות .גלעד ד .יואל ש.
ואיציק לוי )בעלה של דנית ( ,דאגו לענייני החשמל והמיים.תודות לכולם .בקרוב יתפרסם גם נוהל מחייב של
הרחצה בבריכה והכל יהיה ערוך לעונה נעימה ובטוחה.
עצה של איש חכם לפני כשבוע הופיע בטלוויזיה ד"ר פישר  -המומחה לתכשירים להגנת העור והודיע קבל עם
ועדה שאם הוא הולך לים אז זה רק אחה"צ כשהשמש 'נרגעת' .כדאי לקבל את עצתו של האיש החכם שגם עושה
כסף ממכירת תכשיריו וגם יודע לשמור על עצמו...
הדברים מכוונים בעיקר למארגני פעילויות לילדים ולנוער ה'צולים' את חניכיהם בשעות הלוהטות של היום !!

ביום חמישי האחרון התקיים במשכן הכנסת " טקס סטודנטים מצטיינים לשנת  " 2005מכל
האוניברסיטאות בארץ .מבין אלפי הסטודנטים נבחרו לטקס  90סטודנטים מצטיינים ומתוכם שלוש
בנות שסיימו את לימודיהן ב"מוסד שקמה" .השלוש – רעית ארצי שסיימה בהצטיינות תואר דוקטור
בכימיה ענת הימלשטיין שסיימה בהצטיינות תואר דוקטור בווטירנריה ומיכל קדרון מקיבוץ זיקים –
מצטיינת למאסטר ,לתואר שני במדעי החיים.
ברכות לזוכות ולמשפחותיהן ולחממת המצטיינות – "מוסד שקמה"!!

מכתב ששלח משה סוקר ליצחק לוי מנהל מח' החינוך במוע"א חוף אשקלון:
שלום!
הנדון :הישגים ספורטיבים ל"חופים"
בשמחה אנו משתפים אותך בשני הישגים של תלמידינו בתחום הספורט:
אתלטיקה – נבחרת תלמידינו זכתה במקום הראשון הארצי בתחרות שהתקיימה במכון ווינגייט.
ראשית ,זכינו בתחרות איזורית שהתקיימה בשער הנגב ובגמר הארצי ,בהשתתפות הזוכים מכל איזורי
הארץ ,כאמור זכינו במקום הראשון .המשימה הבאה :נבחרתנו תלווה את המשלחות בטכס הפתיחה
של המכביה.
שחמט – נבחרת השחמט של "חופים" השתתפה בחצי גמר אליפות ישראל לבתי-ספר יסודיים
שהתקיימה בקרית-גת .תלמידינו השיגו את המקום השני בין בתי-הספר שהשתתפו בתחרות וזהו
הישג מכובד.
כן ירבו הישגים כאלה במערכת החינוכית

שבוע טוב

הביא לדפוס יוסי שחר

