קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 921
8/9/05
הדף נשלח גם בדוא"ל
בדף הפעם* :משיחת הקיבוץ *דו"ח מישיבת המזכירות *שונות*

)(+

משיחת הקיבוץ ב 31/8
צילם – מאיר .י .נוכחים – עד  40חברים

יו"ר – סוזי
על הפרק :
* פניית נרי גל לשנה חופש
* שינויים בתקנון המועצה
* מחיר הק"מ לחבר – ערעורו של ישראל
כל הנושאים – להצבעה בקלפי ב 16/9
השיחה הוקלטה ותשודר לקראת ההצבעה

2/9/05
דו"ח מישיבת המזכירות מה/9/05 -
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  (2מועמד לניהול מש"א ' (3פרשת השום'-המשך דיון
 (4מתישבי אלי-סיני על אדמותינו  (5תוספת לנוסח מדיניות התביעות
26/8
26/8/05
(1אישור הפרוטוקול -המזכירות אישרה את הפרוטוקול מישיבתה ב/8/05 -
 (2מועמד לניהול מש"א -המזכירות אירחה את תמיר אבני בן קיבוץ נגבה ותושב בה היום כמועמד
הצוות הממליץ לניהול מש"א ביד מרדכי .תמיר הציג את עצמו ואת תפיסת עולמו בענינים הקשורים
לתפקיד אותו הוא מבקש למלא ביד מרדכי.
אני מעדיף שלא למסור את דבריו אלא להשאיר לחברים להתרשם ישירות מהופעתו בשיחת הקיבוץ
הקרובה.
ע"פ הנוהל אצלינו ,הצוות הממליץ ולא המזכירות הוא המציג את מועמדו בפני השיחה.
' (3פרשת השום'-המשך דיון -המזכירות הגדישה ישיבה נוספת ל'פרשת השום' .הפעם אירחה
המזכירות את אבי פוקס .לאחר שיחה ארוכה החליטה המזכירות להטיל על שני המזכירים להגיש לה
בהקדם טיוטת הצעה לסיכום הדיון בפרשה זו.
כמה מילים על הפרשה :
השם ' -פרשת השום' מתייחס למהלך של ייבוא שום לארץ שבעקבותיו הואשמו אבי והקיבוץ בפלילים.
בגזר-דינו הטיל בית המשפט על הנאשמים כאמור קנס כספי כבד.גזר דין זה לא שונה גם לאחר הגשת
ערעור.
לפי עצת עו"ד של הקיבוץ לא ניתן לפרשה פירסום מטעם הקיבוץ עד תום ההליכים המשפטיים
ומשאלה הסתיימו התחילה המזכירות בשורה של דיונים שבסופם תציג את החלטתה לסיכום הנושא.
עם הצגתה של החלטת המזכירות יוצג גם סיפור הפרשה ביתר פירוט.
 (4מתישבי אלי-סיני על אדמות הקיבוץ – בשל התארכות הדיון בסעיף הקודם נדחה העיסוק
בכמה נושאים אחרים שעל סדר היום .בשל דחיפותו  ,החליטה המזכירות בכל-זאת להגדיש זמן לנושא
המתישבים מאלי-סיני שאצלינו בצומת .הענין נשא יותר אופי של דיווח מאשר דיון .הוצגה השתלשלות
הענינים מיום פינוי הישוב ועד היום וכן עמדת הקיבוץ בשאלות שמעלה שהייתם של המפונים על
אדמותינו .תיאור הדיון בסעיף זה דומה מאד למה שנכתב בדף שחולק לחברים ביום שישי האחרון.
הקשר עם המתישבים יימשך ויישמר העקרון שלא יפגעו עניניה של יד מרדכי.
 (5תוספת לנוסח מדיניות התביעות -המזכירות אישרה תוספת לנוסח המציג את מדיניות הקיבוץ
לגבי תביעות .מצורף הנוסח המלא כשהתוספת – מודגשת

מדיניות הקיבוץ לגבי תביעות כנגד חבריו
מאחר ועל פי תקנונו לא מוטלת על הקיבוץ חובה אוטומטית לשאת באחריות למעשים פליליים
של חבריו ו/או לסילוק קנסות שהוטלו עליהם בדין ומאחר ואין בסמכותו וביכולתו לבוא במקום
מערכת אכיפת החוק של המדינה מעדיף הקיבוץ שלא להתערב ולהשאיר את הטיפול בנושאים
אלה בידי החבר המעורב.
הקיבוץ יתערב  ,ע"פ שיקול דעתו  ,אם לא יוכל החבר המעורב להתמודד לבד עם המצב שאליו
נקלע וגם אין לו סיוע ממקורות אחרים כולל מצד המדינה וכן  ,אם ע"פ שיקול דעת הקיבוץ ,
עלולים עניני הקיבוץ להפגע ללא התערבותו.
החלטות הקיבוץ בנושאים אלה יתבססו על חוקי המדינה,החלטות קיבוץ קיימות ,נוהלים
מקובלים ותקדימים.
צוות של שנים או שלושה חברים בראשות מזכיר יהיה אחראי ליישום מדיניות זו.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבת המזכירות

החלטנו..ועכשיו לביצוע
לחברים שלום
אמנת עבודה חדשה אושרה בקלפי וכעת היא בתוקף.
 התחייבנו ואנחנו מתחילים באירגון מחדש של מערך התורנויות והתורנים בשרות הקהילה.
 צבירת ימי חופש משתנה ותעמוד על  20יום בשנה .ניתן לצבור עד שתי מכסות שנתיות
) 40יום(.ימי חופשה שנצברו לחבר מיום החלת המודל המשולב  ,ינואר  ,2003ויהיו
עודפים למכסה החדשה ,יינתנו למימוש כימי חופשה בתשלום עד  12חודשים מיום החלת
התיקון ) .(1/09/2005זאת על מנת לאפשר לחברים להנות מימים אלו .בתום  12חודשים
תועבר שארית הימים שמעבר למכסה החדשה ,לבלון ימי השבתות מהעבר שהם ללא תמורת
השתכרות.
 תגמול שבת -החל מ  1/09/05תגמול בסך  ₪ 25יינתן בענפים שחובה להפעילם בשבת )אם
לא יעבוד חבר יעבוד שכיר( .תגמול זהה יינתן גם לעובדי חוץ בכפוף לאישור מנהל מש"א.
בענפים המשרתים את הקהילה התגמול יהיה .₪ 20
טלפונים ניידים  -גם כאן ההחלטה תקפה ומרכזי הפעילויות והענפים במשק ובקהילה קיבלו הנחיות
למימושה .על העלות שמעל התיקצוב הניתן ע"י הענף ,יחוייבו החברים בתקציבם.
לגבי השכירים ,מכיוון שהדבר כרוך בשינוי הסכמי העסקה ,יטופל הנושא ע"י מנהל מש"א ביחד עם
דרורה.
שי לחג  -כמו בשנה שעברה ולאחר שבפסח נהנינו משי כספי נאה ,נחלק שי צנוע של מוצרי הממלכה
לחברים ולשכירים.
בתקווה לימים טובים
דודי

לידיעת החברים
עקב מכת גניבות בחודשים האחרונים ופריצת שערים ,הוחלט על ידי פורום רכזי הענפים על
החלפת המנעולים והשרשראות בשערי הקיבוץ למנעולי רב בריח.
לא כל המנעולים יהיו זהים ,בכל השערים ,לשומר הלילה יהיה מפתח מאסטר המתאים לכל
המנעולים.
המפתחות יחולקו למרכזי פעילויות הזקוקים להן.
כל חבר המעונין במפתח לשער בית הקברות יפנה אל חיים.
פשפש שער בית הקברות יישאר עם המפתח הקיים.
החלפת המנעולים תבוצע בימים הקרובים ,החלפת מנעול שער בית הקברות תידחה עד סוף
החודש.
את שער בית האריזה ניתן יהיה לפתוח בשעות היום  0600עד  1700עם הקלון ושלט.
אך בשעות הערב והלילה ,משעה  1700ועד לשעה  0600למחרת בבוקר תתאפשר פתיחתו
באמצעות פלאפונים בלבד.
חבר שמגיע לשער האחורי בשעות הערב/לילה יתקשר לשומר לילה לפתיחת השער טל השומר
 052-3907592טל קיצור 2-4-592
ו/או לחיים מזר טל  052-3906203טל קיצור 2-2-203
רשם -שי ציון

למה משלמים
עקב פניות של הורים שבניהם יצאו לעצמאות כלכלית  ,מתגוררים בבית ההורים
ולמרות זאת מחויבים בתשלומים נוסף על תשלומי רכב  ,מרכול ושרותי הסעדה -
ברצוני להבהיר מה הם התשלומים הנוספים המוטלים עליהם  ,אגב  ,כמו גם
על כל תושב במעמד כזה.
בחיוב ברי-רשות בקיבוץ )תושבים בעצמאים כלכלית( ישנם שני פרמטרים :
א( בגין שמוש בדירה וב( בגין החזקה .
בני הקבוץ בעצמאות כלכלית הגרים בבית הוריהם אינם משלמים שכ"ד  ,אינם
משלמים בעבור חשמל וטלפון וגם בעבור שרותי  YESהם ללא משלמים.
בעד כל השרותים האלה משלמים ההורים.
אותם בנים כן משלמים עבור שרותים שלא הופרטו ועליהם אין ההורים משלמים.
מדובר במים חמים ובגז  ,בשרותי תרבות וספורט וכן שליש משרותי קהילה 'כמו
מוניציפליים' הכוללים שמוש במים  ,נהג בית  ,שמירת לילה וכד' ,סה"כ חיוב של
כ  156ש"ח בחודש.
יגאל
כדאי לזכור  ,מאידך  ,שהתשלום בעבור עבודתם ניתן להם במלואו.

ברכות ותודות

***
למוטק פוקס
לאבי ולפט ולויליאם הקטן
ברכות מזל טוב להולדת הבת
לין

***
לתלמידים  ,למורים ולכל העובדים במערכות החינוך של יד מרדכי
עם תחילתה של שנת הלימודים החדשה
ברכת שנת לימודים מרתקת ומועילה
באווירה של פתיחות וסובלנות
כמיטב המסורת !

***
נרי גל נשא לאישה את בחירת ליבו בחתונה שנערכה בקיבוץ שדה אליהו.
מזל טוב לזוג הטרי  ,מזל טוב לחיה ולמורדו  ,ליעקב ולרחל
מזל טוב לכל המשפחה.
ובשולי הברכה  :נרי מבקש כזכור שנת חופש כדי להקים בית בשדה אליהו.

***
מכתב תודה
דיירי ועובדי בית האורן ,מודים עמוקות
לדבורה גורביץ ולשלום אוטיקר
על תרומתם הנדיבה לרכישת תנור אפייה וגז מקצועי לבית האורן
על מנת שנוכל לבשל ולאפות לדיירים שלנו
מטעמים כיד המלך )בעזרתה הנדיבה של המבשלת המצוינת שלנו
סוזי סולומון(
הרבה הרבה תודות לכל בני המשפחה הנדיבים
שאינם שוכחים אותנו
ונרתמים לעזרתנו בעת הצורך
מאיתנו איילה דיירי ועובדי "בית האורן"

***
תמיר  ,העובד כחצרן במטבח  ,ואשתו חגית

חובקים בן
מזל טוב לתמיר ולכל משפחתו

***

שבוע טוב
הביא לדפוס יוסי שחר

