קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 930
29/11/05
הדף נשלח גם בדוא"ל
בדף הפעם* :משיחת הקיבוץ* דו"ח מישיבת המזכירות *שונות*

)(+

מישיבת השיחה האחרונה
שיחה ב 23/11/05
נוכחים – עד  25חברים
ישבה ראש – סוזי רגב צילם ושידר – משה הקל
על הפרק:
*דיון בהארכת קדנציה למ.קהילה ומ.משק לקראת הצבעה בקלפי
*הצעת צוות השדרוג שאושרה במועצה לקראת הקלפי

דו"ח מישיבת המזכירות מה25/11/05-
נכחו בישיבה :מיכל ארדנינג ,גיורא אתר ,מישל דגני,עמרם וינר,מאיר יצחק ,ורד ענבר, ,אילון פרידמן,
מאיר שגיא,יאיר שוורץ,יוסי שחר.
נושאים בישיבה (1 :אישור פרוטוקול (2ביצועי הקהילה  -סיכומי הרבעון השלישי  (3בוררות בין חבר
לקיבוץ – בחירה או חובה (4ה'מועצה' על פרשת דרכים
(1אישור הפרוטוקול -המזכירות אישרה את הפרוטוקול מישיבתה ב18/11/05 -
(2ביצועי הקהילה  -סיכומי הרבעון השלישי -דודי הציגה ביצועי הקהילה ברבעון השלישי .בס"ה
עומדת הקהילה בתקציבים שאישרה לעצמה.
סוכם לזמן למזכירות רכזי ענפים שלא יצליחו לאורך זמן לעמוד במסגרת תקציבם .כמו כן הוצע
שבעתיד יצורפו לדו"ח הרבעוני גם דיווח של מנהל מש"א על הנעשה בתחום אחריותו  ,דיווח על
פעילויות משפטיות והוצאותיהן וכן דיווח על מה שקורה במועצה האיזורית חוף אשקלון.
 (3בוררות בין חבר לקיבוץ – בחירה או חובה -נושא העברת מחלוקות בין חבר הקיבוץ לקיבוצו
לטיפולו של גוף חיצוני עלה בהקשר להצעה להכניס תיקונים בענין זה בתקנון הקיבוץ .המצב היום הוא
שבתקנון ) הלא מעודכן ( שלנו אין התיחסות לנושא והמחלוקות אמורות להיפתר בתוך המסגרת
הקיבוצית.ה'מוסד לבוררות' של התנועה מציע לנו להכניס לתקנון חובת בוררות בין חבר לקיבוצו
במקרי מחלוקות .מנגד ,מיעצים לנו עורכי הדין שלנו להשאיר את הבוררות כאפשרות לבחירה .בין שתי
גישות אלה התלבטה הפעם המזכירות.
בסופו של דיון תמך רוב מוחלט של החברים בגישה שאין לחייב קיבוץ להיכנס להליך של בוררות עם
חבר.
הנושא חייב להגיע לשיחה לפני הצבעה ברוב מיוחד בקלפי ובשיחה ידון הנושא בהרחבה.
(4ה'מועצה' על פרשת דרכים -המזכירות אירחה את גרשון ונורית בדיון על עתיד ה'מועצה'.
למי שנכח או ראה את דיוני המועצה האחרונים ועוד יותר למי שחבר בה ברור היום שהמועצה בצרות.
הדיונים נתקעים על שאלות של נוהל ,קבלת החלטות נסחבת והתוצאה – חוסר שביעות רצון ופרישת
חברים .על כל אלה נוספה הודעתו של גרשון שברצונו לפרוש מתפקידו כיו"ר .לפיתחה של המזכירות
הונחה השאלה האם ואיך ממשיכים .גם לאחר דיון ארוך ורב משתתפים לא הגיעה המזכירות לסיכום.
נכון להיום  ,ללא יו"ר נבחר אין אפשרות לקיים את ישיבות המועצה  .המזכירות לכן חייבת להציע
פתרון לבעיה בזמן קצר פתרון שיגיע כמובן לדיון ציבורי.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבת המזכירות

תוצאות ההצבעה בקלפי
כפי שנספרו ב 26/11/05
אברי ניר לריכוז וו .ביקורת – תמכו –  147התנגדו –  64נמנעו  15המינוי אושר
דודי להארכת קדנציה של ניהול קהילה בשנה אחת – תמכו –  119התנגדו –  89נמנעו –  11הארכה אושרה
אורי להארכת קדנציה של ריכוז משק בשנה אחת – תמכו –  156התנגדו –  56נמנעו –  9הארכה אושרה
ההצעה לשידרוג המודל – תמכו –  82התנגדו –  129נמנעו –  7ההצעה נדחתה

הערות בשולי ההצבעות :
** מועד בחירתה של דודי לתפקיד מ .קהילה  -אפריל '02
** אישור שיחה לעבודתו של אורי אצלינו  -ספטמבר '02
** על ההחלטה שהתקבלה בקלפי נגד השידרוג הוגש ערעור

מישיבת וועדת תכנון ובינוי
נוכחים :גבי.ו ,עמרם צ ,שאול ,יואל ,יוסי ש ,עידו ,שוקי.
חסרו :דוד ש ,דני ש.
בישיבה נדונו וסוכמו הנושאים:
 .1הרחבת בית העלמין – סוכם :על בסיס תוכנית ההרחבה של בית העלמין שהכינה
האדר' נאווה ינאי יוכל אדר' דודי דרורי להשיג את אישורה של הת.ב.ע .של הקיבוץ.
) ת.ב.ע-.תכנית בנין ערים ובה בין השאר מופיעים קווי המתאר החיצוניים של הקיבוץ(.
סוכם  -יש לתכנן תכנון מפורט חלק משטח ההרחבה כדי למנוע סתימת בית העלמין.
 .2חריגה קלה מקווי הבנין  -סלילת מדרכות בשכונה בעתיד מונעת ממשפ' כרמי תכנון מינימום
הרחבה אותו היא מתכננת.
סוכם  -הנושא ייבדק שנית עם האד' נאווה ע"מ לאפשר פתרון שיתאים למשפחה ולתוכניות
העתיד.
 .3ביצוע התחיבויות הדיירים ) המשפצים/מרחיבים( – הוועדה נתקלת בקשיים במימוש
התחיבויות אלה.דיירים לא רואים את ההבטחות שהם נותנים בשלב התכנון כענין שצריך גם
לקיימו .מדובר בתשלום עבור מפגעים הנעשים תוך כדי בניה ,מדובר בשמירה על החלטות
בנושא 'הופעה חיצונית' של הבית המורחב ) טיח ,צבע ועוד (..וכן בפינוי פסולת בנין
שהצטברה.
סוכם  -הוועדה תמשיך להתעקש בנושאים אלה ובמקרי הצורך תזמין את הדיירים למזכירות.
 .4פחי אשפה בכניסה החדשה לקיבוץ  -לפחים הגדולים בכניסה החדשה לא נמצא עדיין מקום
הולם והם מהווים מפגע מכער בכניסה המחודשת.
סוכם  -לבוא בדברים עם מקומות העבודה השכנים ולהגיע איתם לפתרון מוסכם.
 .5מסקנות השלב הראשון של הבניה הפרטית  -ע"פ הניסיון המצטבר ולמען הסדר הטוב,
הגענו למסקנה שיש לעגן ההסכמות בתקנון של הקבוץ .הוצג לצוות הסכם של משרד עורכי דין
לחוזה משולש בין הדירים לבין הקבלן והקבוץ.
סוכם  -יובא לאישור הקבוץ.

אופירה ויאיר גל הודיעו על עזיבת משפחתם את יד מרדכי
)מצורף מכתבה של המשפחה לקיבוץ(

תודה רבה  -קיבוץ ,על  25שנים של גדילה וצמיחה משותפת.

השתלבותו של יאיר בין צוות העובדים בכפר סילבר סללה עבורנו כמשפחה דרך חדשה,
שמשמעותה התפתחות מקצועית ואישית.
ההחלטה לעבור ממקום אחד למשנהו הייתה מלווה בהתלבטויות רבות.
בזכות הנכונות של הקהילה לתת לנו את הזמן המרבי להחליט את הטוב ביותר עבורנו,
הגענו לתובנה – כולנו כמשפחה – שאנו עוברים מטוב אחד לטוב אחר .
תחושת האהדה ,שזכינו לה משאירה הרגשה טובה ומאפשרת מצידינו ההערכה רבה למקום
ולאנשים.
דווקא בתהליך של התלבטות וקושי יכולנו לזהות מי הם החברים האמיתיים .ולכל אלה אנו מודים.
תודה מיוחדת לדודי ושמעון ,שידעו להסביר פנים ,ולנסות להציע פתרונות יצירתיים לפרט
ולקהילה.

משפחת יד מרדכי,
תהא דרככם ודרכינו צלחה,
ודעו שיש לנו פינה חמה בלב לכל אחד מכם,
משפחת גל -יאיר ,אופירה ,אלון ,שי ונווה.

*******************************************************

שבוע טוב
הביא לדפוס יוסי שחר

