קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 919
23/8/05
הדף נשלח גם בדוא"ל
בדף הפעם* :דו"ח מישיבת המזכירות *שונות*

)(+

19/8
19/8/05
דו"ח מישיבת המזכירות מה/8/05 -
נכחו בישיבה :מיכל ארדנינג ,גיורא אתר ,מישל דגני,עמרם וינר,מאיר יצחק ,שמעון כורם,יעקב מורדיש,
ורד ענבר,אילון פרידמן,מאיר שגיא,יאיר שוורץ,יוסי שחר.
נושאים בישיבה (1 :אישור פרוטוקול  (2פרשת השום  (3קשיים לוו .החגים  (4ביקורתו של איתן מ.
 (5אישור בעלי זכות חתימה נוספים
5/8/05
(1אישור הפרוטוקול -המזכירות אישרה את הפרוטוקול מישיבתה ב/8/05 -
 (2פרשת השום -המזכירות אירחה את מוטי לדיון ראשון ב'פרשת השום' .מוטי פרש בפני חברי
המזכירות את סיפור הפרשה לפרטיו .בדיון שנערך ,לאחר שנפרדה ממוטי,עסקה המזכירות בשאלת אופן
המשך הטיפול בפרשה .מרבית הדוברים תמכו בעמדה שקודם-כל יש לשמוע אנשים נוספים.
לסיכום-המזכירות רואה בדיון צעד ראשון לטיפול בפרשה .בהמשך – תיפגש המזכירות עם אנשים
נוספים המכירים את הנושא לפני שתקבע את מדיניותה לגביו.
 (3קשיים לצוות החגים -רחל א .ואסנת ע , .נציגות וו .החגים ,פרשו בפני המזכירות את קשיי
הוועדה בגיוס מתנדבים לפעילות בצוותי חגים .אנסה כאן לרכז חלק מהנושאים שבהם נגעו החברים
שהתבטאו בדיון :
**לא הכל שחור -כמאה חברים נרתמים כל שנה לפעילות בצוותי החגים .יש חגים שצוותיהם קבועים
ואינם זקוקים לשום תמרוץ מכיוון וו .החגים .חברים לא מעטים רואים בקיום החגים מכשיר רב
חשיבות השומר על קיומה של הקהילה.
**שחיקה -מעגל המתנדבים לצוותי החגים מצטמצם  ,מתבגר ומתעייף.
**מגזרים נוספים -מן הראוי לצרף למעגל המתנדבים גם תושבים ובמספרים גדולים יותר ממה שנעשה
היום .פעילות תרבותית ביד מרדכי תתרום לחברים ולתושבים כאחד.
**שינוי מסורות -הגיע הזמן להתמודד עם שאלות קשות – האם עונים כל החגים המסורתיים על צורך
אמיתי של האוכלוסיה ? האם יכולים החגים המסורתיים ,באופן שהם נערכים ,להתמודד עם מה
שמציעים עולם הבידור והטכנולוגיה הנוכחי ?
**שינוי מבני -היה צריך להזמין לדיון את נאווה .ייתכן שהגיע הזמן ליצור וו .תרבות מורחבת שתטפל
בכל נושאי הבילוי בזמן הפנוי כולל את ארגון החגים.
לסיכום-המזכירות תפעל להקמת צוות שיציע פתרונות לבעיות שהעלה צוות החגים.
 (4ביקורתו של איתן מ -.איתן מ .הציג בפני המזכירות טענות שיש לו כלפי התנהלות המזכירות ,
וו .התכנון ,בע"ת שונים ונותני שירותים בקיבוץ.כמו כן הביע איתן הסתייגות נמרצת ממדיניות הקיבוץ
בנושא אורחות החיים.החברים שאלו את איתן שאלות הבהרה,אחדים התווכחו איתו וא"כ התנהל דיון.
איתן לא הציג לקראת הדיון ובדיון עצמו ,לא בכתב ולא בע"פ ,הצעה קונקרטית להחלטה.
המזכירות לא קיבלה החלטה בסעיף זה.
 (5אישור בעלי זכות חתימה נוספים -המזכירות אישרה רשימת בעלי זכות חתימה לענינים
הקשורים בשירותי האבקה ובממלכה.
בעלי זכות החתימה הם:
קבוצה א
שמעון כורם 52154754
יאיר שוורץ 068795798
אורי קופרמן052621679
ורד ענבר003319985

קבוצה ב
מרדכי ברנדס003319654
יוסי שחר 003319878
מאיר פרל 053482113
רותי עינב 051859973
שרון פסי 058008061
------------------------------------------------------------------------------------------------

עד הנה מישיבת המזכירות

בסוף השבוע שעבר נערכה הצבעה בקלפי .להלן תוצאות ההצבעה :
הצעת צוות השיוך בענין דימוגרפיה שיוך נכסים ושיוך דירות אושרה
ברוב של  137כנגד  32עם  7נמנעים.
***
אישור אמנת העבודה בקלפי ע"פ הנוסח שאושר קודם במועצה התקבל
ברוב של  118כנגד  50עם  8נמנעים.
***
תודות לתורנים ולחברי וו .הקלפי שאיפשרו להצבעה זו להתקיים.

עוגות לאנשי הבטחון
בימים שלפני התחלת פנוי הרצועה שהו אצלינו במשך יומיים שוטרי משמר הגבול ) כל כך הרבה
ראינו ושמענו מאז שכאילו חלף לו נצח ( .למרות הזמן שחלף מן הראוי להזכיר את מיכל א.
ונאווה וקבוצה של חברות שתנאי מגורי השוטרים ,על הדשא ,לא נתנו להן מנוח והן קמו ועשו
מעשה ותוך יממה היו תריסר עוגות המיועדות לשוטרים מוכנות למסירה.
גם העובדה שהחבר'ה עזבו אחה"צ לא הרתיעה את חברות הקבוצה ובמבצע משולב הועברו
העוגות למחנה רעים שם נמסרו ליעדן.
השוטרים הודו על העוגות והודו על היחס החם לו זכו בביקורם הקצר אצלינו .מן הראוי לציין
שהחבר'ה השאירו אחריהם שטח נקי ומסודר למופת.

מפוני אלי סיני בצומת יד מרדכי
בשעת כתיבת שורות אלה שוהה קבוצה ממפוני אלי סיני על שטח מצפון ל'מפגש' .הקבוצה
הקימה קשר עם נציג הקיבוץ עוד ערב קודם .בשלב זה לא ברור מה קורה עם הקבוצה בשעות
ובימים הקרובים אולם כל עוד הם בשכנותינו נגיש להם סיוע במידת יכולתינו .חיים  ,רוני וטולי
מטפלים בצרכי הקבוצה בתחומי אספקת חשמל  ,מזון  ,שרותי מקלחת ואפילו כביסה ובריכה.
לא מדובר באחזקתה של הקבוצה אלא במעט צרכים בסיסיים והרבה רצון טוב .במידה ויעלו
צרכים נוספים שנוכל לתת להם מענה מתקבל על הדעת – נעשה זאת.

בנין-לידיעת הציבור
** העבודות להקמת הכיכר בכניסה לקיבוץ נמשכות בקצב .הקבלן מחוייב להביא את המצב בשטח לכך שעם
תחילת הלימודים בשבוע הבא ,יוכלו אוטובוסים עם תלמידים להגיע ולצאת אל וממגרש החנייה ליד אולם
הספורט .לפי תכנית הקבלן יישפך האספלט ביום ב' הקרוב ומיד א"כ יבוצע סימון הכביש ויוצבו תמרורים.
השלמות המדרכות והגינון – בהמשך ,במסגרת הקצבות המועצה האיזורית.
** בין חד"א והאולם שופך הקבלן העובד על הכיכר ,על חשבונו ,עפר והוא גם יישר ויהדק את משטח החנייה
הזה .הכוונה לשפר את המגרש לקראת החורף.
** לאחר שסוכם עם חברת הביטוח ולאחר שנמצא הקבלן המתאים החלו עבודות להחלפת גגות הפרגולות
שנפגעו במהלומות הברד .העבודות החלו בנוה 'שקמה'  -שם כבר הוסרו מרבית הלוחות הפגועים והחלה
החלפתם .העובדים יעברו משכונה לשכונה ויחליפו לוחות פגועים – כשכל זה מסתיים ) אי"ה ( לקראת החורף.
נמסר ע"י שאול שהוא גם נציגנו האחראי בעבודות אלה.

תודה לשרית
בכמה מילות פרידה מרגשות נפרד ה'מפגש' משרית רביץ שסיימה שם את עבודתה.
שריתה היקרה,
שלוש פעמים שבע שנים טובות העברת ב'מפגש' והפכת להיות ציר מרכזי בו.
התמקמת בעמדת מפתח ונעשית האמא של ה'מפגש' ושל כולנו.
שרית,
הינך שם-דבר ליושר ומסירות,לאמינות ואכפתיות,לשרותים ואנושיות.
כעת משגמלה בליבך ההחלטה לפרוש לגימלה אמיתית ולחיים טובים לצד חיים בעלך,
אנו מכבדים את החלטתך מאחלים לך כל טוב בריאות טובה והרבה שנים טובות איתנו.
ב'מפגש' תהיי ברוכה תמיד,
צוות עובדי ה'מפגש'.

משק החי
פינת החי שנמסרה למפעיל חיצוני מנסה זמן רב להתרומם כעסק כלכלי  -ללא הצלחה יתירה.
נראה שהקשרים עם המפעיל לא ימשכו ונצטרך להחליט על גורלה של פינת החמד הוותיקה הזאת.
נכון לעכשיו – אין סיכומים  ,לא לגבי סיום הקשר עם המפעיל ולא לגבי המשך דרכה של פינת החי.
ברגע שיהיו סיכומים כאלה  -הם יפורסמו לציבור.

***
ומענין לענין באותו ענין :
בשבוע שעבר הגיע הדוא"ל המצורף למחשבי החברים :

בתחילת השבוע נטש משה מ "חי בטבע" את משק הילדים וכמעט הפך אותו ל "מת בטבע".
מצב המשק גרוע ומוזנח.
ביום שבת הקרוב  20/08/2005בשעה  09:00בבוקר ייערך גיוס נקיון בכדי להחזיר את המשק למצב שהחיות יכולות לגדול בו
.
כל מי שמוכן מוזמן לתרום קצת מזמנו למשימה
תודה מראש מאיר
בעקבות הדוא"ל הנ"ל התגייסו בשבת האחרונה מספר משפחות והעניקו למשק החי 'עזרה ראשונה'  -הן
הביאו את תנאי המחיה של החיות שעוד נותרו בו לרמה מתקבלת על הדעת.
כעת  -יימשך טיפול בסיסי בחיות עד שיסוכם על המשך דרכה של פינת החי.

אילה וצוות בית-הבריאות המסור !!!
תודה רבה לכם על הטיפול המסור באימנו חיה מאיר ז"ל .הרגשנו במקום זה בטחון שאימנו מקבלת את הטיפול
הטוב ביותר,וכן שהעבודה נעשית עם הרבה אהבה ורצון טוב לעזור למטופל.מאד הקל עלינו שהלכתם
לקראתנו,ונעניתם לכל הדרישות שלנו,אנחנו רק רצינו בטובתה של אימנו,וטוב לדעת שאיפשרתם לנו לשמור
על כבודה ורצונותיה בעיקר ברגעים הקשים שעברה .הכי חשוב היה לנו לקיים את מצוותה של אמא למות
בשלווה במיטתה ,והודות לרצונכם למרות הקשיים אפשרתם לה ללכת לעולמה בכבוד.תמיד ידענו שיש אוזן
קשבת לבקשותינו ,וזה הקל עלינו לעבור את התקופה הקשה שעברנו עם אמא.
בית-הבריאות משמש כבית במלוא מובן המילה ,תמיד נעים להכנס ולראות שהמטופלים נקיים והכל מסודר
ונעים,האוירה השקטה והחיוך שלכם עזר לנו ולאמא בעיקר ברגעים הקשים,ידענו שיש על מי לסמוך .אמא
אהכה להיות בבית זה ותמיד ידעה לספר שאתם דואגים לכבודה ולנקיונה.
ושוב תודה גדולה ממשפחתה של חיה מאיר ז"ל.

שבוע טוב
הביא לדפוס יוסי שחר

