קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 915
27/7/05
הדף נשלח גם בדוא"ל
בדף הפעם* :מישיבת המועצה*דו"ח מישיבת המזכירות *שונות*
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דו"ח מהמועצה החברתית-כלכלית מס10 .
תאריך הישיבה19/7/05 :
שמות המשתתפים בישיבה :מיכל ארדנינג -גיורא אתר-גלעד בארי  -צלילה דגן -עמי וולקוביץ'-עמרם ויינר -שלום
כהן-שמעון כורם-דני כרמי -נורית לבנה -ישראל מידן -יונתן מן-משה סוקר-אורלי סיגלמן -רעיה פסי-אילון פרידמן-
רותי רייכל-יאיר שוורץ-יוסי שחר -דני שני
שמות הנעדרים מהישיבה :גרשון אשחר -מוסא בר-סמך אברי דביר -מישל דגני -אביב טל-מאיר יצחק-דוד כשר-
יעקב מורדיש -יצחק מן -ורד ענבר -איתן ציון-שי ציון -גדי רינת-מאיר שגיא -שפרה שכטר -חנה שני
סדר היום של הישיבה:
.1אישור פרוטוקול המועצה
 .2שינויים והשלמות באמנת העבודה
.3תקנון קליטה חלקי
.4ערעורו של אילן מאירי על החלטת המזכירות שלא להרחיב את דירתו בסבב הבניה הקרוב
 .5ערעורו של אלי שוקרון על החלטת המזכירות שלא להרחיב את דירתו בסבב הבניה הקרוב

החלטות:
החלטה :המועצה אישרה את הפרוטוקול מישיבתה מס9 .
החלטה :המועצה אישרה את אמנת העבודה.
החלטה :המועצה אישרה את תקנון הקליטה החלקי.
החלטה:אילן הסיר את ערעורו.
החלטה:אלי לא הגיע לדיון ופנייתו לא הועלתה.
עותקי האמנה נשלחו לחברים בדוא"ל.עותקי תקנון הקליטה החלקי יישלחו בימים הקרובים כנ"ל לאחר תיקוני נוסח
בסיוע משפטי כפי שהחליטה המועצה.חברים המבקשים לקבל חומר זה בדפוס מתבקשים להתקשר או להשאיר פתק
הזמנה בת.ד .המזכירים – *91
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מסע כחול-לבן
בהנהגת הגופים התומכים בהינתקות
לוח-זמנים ליום ה' הקרוב ה 28/7/05
**  12:30 – 10:30התכנסות ועצרת באשדוד
**  14:30 -13:30התכנסות ועצרת בשדרות
**  17:00 – 15:30התכנסות ועצרת באופקים
**  21:00 – 18:00עצרת סיום במתחם 'ביג' בבאר-שבע
ההתארגנות – אישית  :רכב  +סרטים כחולים ולבנים .אפשר ורצוי להצטרף למסע בכל נקודה שהיא !

22/7
22/7/
דו"ח מישיבת המזכירות מה/7/05 -
נכחו בישיבה :גיורא אתר ,עמרם וינר,מאיר יצחק ,שמעון כורם,יעקב מורדיש ,מאיר שגיא,
יאיר שוורץ,יוסי שחר.
נושאים בישיבה (1 :אישור פרוטוקול  (2אישור פרוטוקול הוועדה הכלכלית (3ערעורו של יונתן ה.
על הסדר הפלפונים (4נוהלים בבניה הפרטית  (5צוות לעדכון הסדרי הרכב
15/7
15/7/05
(1אישור הפרוטוקול -המזכירות אישרה את הפרוטוקול מישיבתה ב/7/05 -
5/7/05
 (2אישור פרוטוקול הוועדה הכלכלית -המזכירות אישרה את הפרוטוקול מהישיבה ב/7/05 -
(3ערעורו של יונתן ה .על הסדר הפלפונים -יונתן ה .מערער על הסדר הפלפונים שאושר
במזכירות בישיבה קודמת .יונתן טוען שהפלפון הניתן למטרות עבודה הוא אמצעי ייצור כמו שאר
אמצעי הייצור בענף ומניעת שיחות בפלפון עלולה לפגוע בפעילות עליה מופקד בעל הפלפון.
לעומתו נטען שמדובר כאן בהוצאת כספי ציבור ולא יתכן לאפשר הוצאה כזו ללא שום מיגבלה.
מלבד זאת הובא לתשומת ליבו שקיים בהסדר סעיף המאפשר למנהל פעילות לאשר חריגה במקרים
בהם העבודה דורשת זאת.
המזכירות לא קיבלה את עירעורו של יונתן.
(4נוהלים בבניה הפרטית -חנה ומשה סוקר הביאו להכרעת המזכירות מחלוקת שיש להם עם
וו .תכנון ועם האדריכלית  -יועצת הוועדה ,בענין תוכנית ההרחבה שהם מתכננים לדירת המשפחה.
נכח בדיון גם שוקי  ,יו"ר וו .תכנון .במרכז הדיון עמדה השאלה מי הוא הפוסק האחרון בנושאי תכנון
ובניה בקיבוץ .מצד אחד היו שטענו שרצון טוב והסכמה בין שכנים יכולים לפתור בעיות שמציגה
מציאות הבניה הצפופה והלא מסודרת שלנו ומצד שני נטען שיש להיצמד להחלטותיו של גורם מקצועי
ונטול פניות בנושאים מקצועיים.
לסיכום -הטילה המזכירות על המזכיר להביא בפניה מידע מגוון על דרכי ההתמודדות עם סוגיות כאלה
בקיבוצים אחרים לפני שתקבל החלטה.
 (5צוות לעדכון הסדרי הרכב -חברים בצוות  :משה ה) .יו"ר( ,יאיר ש ,אילון ,שמעון ,מאיר י ,גיורא.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבת המזכירות

מנהל מש"א
לאחר שבוע שבו היה המכרז למנהל מש"א פתוח לחברי יד מרדכי בלבד הוא נפתח כעת
גם למי שאינם חברים .כמה מועמדים הגישו מועמדות ובימים הקרובים יפגש איתם
הצוות.
חברי הצוות כזכור הם :אורי ק .דודי רעיה נורית ל .וגרשון.
גלעד ב .העוסק בתחום הסכים לסייע ככל שיוכל לתהליך הבחירה.

תוצאות הסקר
תוצאות סקר שביעות הרצון שנערך אצלינו לפני זמן מה נשלחו לחברים בדוא"ל.
חברים המעונינים בחומר מודפס
יתקשרו או ישאירו פתק הזמנה בת.ד .מזכירים *91 -

בסוף שבוע זה  ,כפי שפורסם מעל גבי לוחות המודעות ,פגישות חברים לדיון בנושאי השיוך.
לנושאים אלה מתייחס משה סוקר ברשימתו:
נכסים/דירות – הכיצד להפריט ?
סיבות שונות הביאו אותנו למחשבה של הפרטת הרכוש הקיבוצי – נכסים ומגורים .בין
הסיבות :דאגה לביטחון כלכלי עתידי לאור היחלשות הקיבוץ ,הרצון האישי להוריש רכוש
לצאצאינו ,השאיפה לשלוט ברכוש "שלי" ,ועוד.
לגבי הדירות ,ההצעה ,כל כמה שידוע לי ,מדברת על חלוקת שטח המגורים למגרשים ורישום
דירות ומגרש על שמו של החבר/ה .לגבי הנכסים המשותפים הנוספים ,הן המשקיים הן
הקהילתיים ,ממציאים שיטות שיאפשרו מימוש הנכסים.
לגבי הדירות ,מתעוררות מספר שאלות ,כגון:
 .1איך מאזנים את הערך הכלכלי השונה של דירות בעלות שטח ,גיל ,טיב ,מיקום ,שכנות וכו'
כל כך שונים?
 .2האם מותר לממש את הנכס ע"י מכירתו לכל המרבה במחיר? הרי קיימת פסיקה של בית
המשפט העליון ,הפוסל פסילת רוכש מסיבה כלשהי .האם נמצא עצמנו בשכנות עם אזרחים בעלי
התנהגות שונה משלנו?
 .3האם מותר לממש את הנכס ע"י השכרתו לכל דכפין ולכל מטרה?
 .4מה מגבלותיו של יורש במימוש הנכס?
 .5כיצד מתגברים על המיסוי הגבוה על רישום הנכס כבעלות פרטית?
קיבוץ ,עלולים
 .6עד שמוסדות המדינה יתקנו תקנות המאפשרות רישום בטאבו על-שם חברי
להיווצר מצבים של קריסה כלכלית של הקיבוץ והשתלטות נושים על הרכוש ,כולל הדיור.
נסתפק בנקודות אלה .הן מספיקות כדי לעורר שאלות נוקבות סביב הצעות פופוליסטיות.
קיבוצים רבים אצה להם הדרך לחלוקת הרכוש בין חבריהם .קיבוצים אחדים שוקלים גם
חלופות אחרות וחושבני שמובילי השיוך ישכילו לעשות בהבאת אותן חלופות לידיעת הציבור
ולדיון פתוח.
משה סוקר

***************************************************************
לשרה ושאול וולנסקי
ולמשפחותיהם
ברכות מזל טוב לנשואיהם
מתושבי יד מרדכי
וכותבים שרה ושאול :
שמחנו להינשא ביד מרדכי ואנו מודים לחברים שברכו מכל הלב ומודים לחברים שעזרו:
יואל שטיין**מיקי קציר**איתי דגני**גדעון סגל**איציק לוי**שפרה וגבי**נווה מן**עידו דביר**
צוות המלצרים בני הקיבוץ**
ותודה מיוחדת****לשרה כהן שעיצבה את החופה****וליוסי כהן שעבד לילות וימים ללא ליאות.
בלעדיו – אנא אני בא.
בתודה שאול ושרה

למשה
אתה פורש בגיל שבעים וניתנה לי הזכות לכתוב לך מילות פרידה ,לסכם ולסגור מעגל של
פעילותך בבי"ס "חופים".
גילך המתקדם הפך אותך לצעיר הנצחי של ב"הס .הבלורית המתנפנפת ,העיניים הלוהטות,
המרץ הבלתי נדלה והרצון להיות שותף לבניית חזון בית ספרי ,הפכו אותך לאבן יסוד במערך
הצוותי של בית הספר.
תרומתך היתה תמיד ייחודית ,האיכפתיות המרץ והאנרגיה שהשקעת בכל רעיון ומעשה היו
כמעין המתגבר שאין לו תחליף .היה לך כישרון לראות את הנולד ,להפוך חלום למציאות,
לעשות יש מאין ולהוציא מים זכים מכל סלע במדבר.
שמחת על כל הורה שרשם את ילדו ,כאבת על כל משפחה שלא נמצא לה מקום במשפחת חופים
והיית למשווק האולטימטיבי ,שידע למכור רעיון וחזון ולהפוך אותו ליקר ובעל ערך ,עבור
ההורים הילדים והצוות.
נוכחותך הורגשה בקשר עם ההורים – עבורם היית כתובת לכל בעיה גדולה כקטנה.
בצוות המורים ידעת לנטוע עצה טובה ומילה נכונה ,דאגת לזכויות למשכורות ולפיתוח הצוות.
בשביל הילדים היית כתובת לכדור שחסר .ותמיד היית שם כשילד משתולל נזקק לסבא טוב
וחכם כמוך.
בחדרך הצר והקטן נולד חלום גדול בית ספר "חופים" גדל והפך למציאות.
אתה פורש ,אבל החזון שהיית שותף לעיצובו נשאר ,ואני תקווה שיימצא בנו הכוח
לשמור אותו חי ותוסס גם בשנים הבאות.
עוד בייבי אחד היה לך – הובלת "רצים" ליעדם ,דרבנת "חיילים" לצעוד קדימה ,נתת
לכל ילד וילדה תחושה שהם "המלכים" ו"המלכות" של המשחק }שחמט{ ,הגביעים
הרבים על המדף הם עדות למחשבה ,למהלך לטווח ארוך לחזון שיכול להתממש
ליצירתיות ולרצון להמשיך ולהאבק על מה שחשוב לכולנו באמת,
ועל כך אתה מקבל גביע ג -דול מכולנו

בהוקרה רבה מכל צוות חופים.
שבוע טוב לכל בית יד מרדכי
הביא לדפוס יוסי שחר

