קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 923
20/9/05
הדף נשלח גם בדוא"ל
בדף הפעם* :משיחות הקיבוץ* דו"ח מישיבת המזכירות *שונות*

)(+

שיחת קיבוץ +מועצה
12/9
12/9/05
/9/05
יו"ר :סוזי צילם ושידר :יואל
נושאים :תמיר אבני כמנהל מש"א…שידרוג המודל
***

שיחת קיבוץ
14/9
14/9/05
/9/05
יו"ר :דני צילם ושידר :משה ה.
נושאים :מאזני … 2004סיכום פעילות חצי שנתית

…………………………………………………………
16/9
16/9/05
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  (2אישור פרוטוקול הוועדה הכלכלית  (3הרכב וועדת קליטה
 (4בחירת וו .ביקורת  (5מענק לחתונה שנייה  (6הסדר עם אופירה ויאיר
9/9/05
(1אישור הפרוטוקול -המזכירות אישרה את הפרוטוקול מישיבתה ב/9/05 -
 (2אישור פרוטוקול הוועדה הכלכלית -המזכירות אישרה את הפרוטוקולים מהישיבה ב30/8/05 -
 (3הרכב וועדת קליטה -לפני שבועות מספר אישרנו את תקנון הקליטה החלקי ובלי משים לא קבענו
את הרכב וועדת הקליטה .המזכירות באה להשלים את החסר והחליטה שכזה יהיה ההרכב :
שני נציגי ציבור ) אחד מהם מרכז הוועדה (,נציג וו .בנים  ,נציג צמ"ד ) צמיחה דימוגרפית (,נציג מש"א
ומזכיר.
 (4בחירת וו .ביקורת -בימים אלה מתגבשת הצעה להרכב וו .ביקורת .מתברר שנוהל בחירת הוועדה
לא עודכן מ  2001ומאז שינינו נוהלי בחירת וועדות ומרכזיהן .המזכירות לכן החליטה :
מרכז וו .ביקורת ייבחר בקלפי ע"פ נוהל ההצבעה לבע"ת מרכזיים .שאר מרכיבי נוהל בחירת וו .הביקורת
מ  2001לא סותרים נוהלים אחרים שלנו.
 (5מענק לחתונה שנייה – לאחרונה עידכנו נוהל חתונה שנייה אצלינו ונוצרו אי הבנות לגבי ייעוד
המענק של  500ש"ח שנותן הקיבוץ לזוג .הנוהל מדבר על השתתפות הקיבוץ בעלות קבלת הפנים בסך
האמור ואילו חברים מפרשים זאת כמענק לכל מטרה .לאחר דיון החליטה המזכירות שלא לשנות את
הנוסח ולא להתעקש על פרשנותה .חברים במזכירות העירו ,בשולי הדיון ,שהזמנת חברי הקיבוץ לקבלת
פנים ואמירת מזל טוב היא מנהג מבורך ,המאפיין חיי קהילה וראוי שיימשך ואף יתחזק.
 (6הסדר עם אופירה ויאיר -מזה כמה שנים נמצאים אופירה ויאיר גל ומשפחתם מחוץ לקיבוץ –
בשתי שנות חופש תחילה וא"כ בהסדר מיוחד במסגרת המודל המשולב.המשפחה מתגוררת כידוע בכפר
סילבר  ,שם מנהל יאיר את משק החי ומסיבה זאת בעיקר,כלומר מקום העבודה של יאיר המשפחה לא
חוזרת הביתה .לאחרונה מתברר למשפחה שהיא איננה יכולה להתקיים מחוץ לקיבוץ עם תנאי המודל
המשולב .בחודשים האחרונים נעשו כמה נסיונות להתאמת ההסדר אבל הם לא ממש פתרו את מצוקת
המשפחה ולכן הגיעו אופירה ויאיר למזכירות במסגרת מהלך של החלטה על הסדר חדש איתם .לאחר
דיון החליטה המזכירות :עד סוף ספטמבר  2005יוסיפו אופירה ויאיר לנהוג ע"פ ההסדר הקיים .עד אז
תקבל המזכירות החלטה לשינויו.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבת המזכירות

תוצאות ההצבעה
מתאריך 16 - 17/9/05
אושר
אישור שנת חופש לנרי גל  :בעד  179 -נגד  10 -נמנעים3 -
אישור תמיר אבני כמנהל מש"א  :בעד  152 -נגד  21 -נמנעים  19 -אושר
לא אושר
מחיר לק"מ לחצי ש"ח  :בעד  65 -נגד  126 -נמנעים 4 -
אושרו
שינויים בתקנון המועצה  :בעד –  139נגד  33 -נמנעים 20 -
אושרו
נמנעים 20 -
נגד 16 -
אישור מאזני  : 2004בעד 154 -
תודה לתורנים ולחברי וו .הקלפי שאיפשרו את קיום ההצבעה !
***
וונדליזם
החדר עם תאי הדואר שלנו פתוח בכל שעות היום והכניסה אליו חופשית.
יש המנצלים עובדה זאת ו'מתעללים' בדלתיות התאים מסיבות השמורות עימם.
מיותר לציין עד כמה מכוערת תופעה זו.בנוסף  -תיקון דלתיות אלו מסובך ויקר.
הידיעה  -לתשומת לב הציבור.
***

עם סגירת הגליון
בימים האחרונים מתפרסמת בדואר האלקטרוני שלנו חליפת מכתבים בנושאים
כלכליים שונים ובעניין מינוי יו"ר לוו .הכלכלית.
רוב החומר נשלח לנמענים ספציפיים – בע"ת  ,חברי וו .כלכלית וכד' וחלקו מופץ
לחברים כולם.
בין המכתבים שנשלחו לכל החברים היה מכתבו של גרשון המתריע בפנינו על
התדרדרות תרבות הדיון ,הוויכוח וסגנון הכתיבה במכתבים האלה.
מובן שמי שאיננו בין הנמענים לכל המכתבים לא יכול להבין באופן מלא למה
בדיוק מתייחסים דבריו של גרשון למרות שאין וויכוח עם הסייפא המרגיע של
דבריו.
לדעתנו ,יש מגבלות לשימוש ) המפתה ( בדואר האלקטרוני בתפוצה רחבה וצריך
להבין שאין הוא יפה לכל מטרה .ורק לדוגמה :
 (1השימוש בדואר אלקטרוני בתפוצה רחבה למאבקים אישיים ,על כל נושא
שהוא  ,דומה להלבנת פנים ברבים.
 (2השימוש בדואר האלקטרוני בתפוצה רחבה לניהול המדיניות )החברתית או
הכלכלית( שלנו דומה לנוהל של ביטול הוועדות וניהול הקיבוץ דרך הקלפי.
אנו פונים לכל מי שמתכוון לעשות שימוש בדואר אלקטרוני בתפוצה רחבה שישקול
היטב  -האם בחר באמצעי התקשורת הנכון למטרתו.
דודי,יאיר ויוסי

............................................................................................................................

שבוע טוב
הביא לדפוס יוסי שחר

