קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 943
14/3/06
הדף נשלח גם בדוא"ל
בדף הפעם* :משיחת הקיבוץ*תוצאות ההצבעה* דו"ח מישיבת המזכירות *פניה מ'בית הדבש'*עוד על עונש
ההחרמה ועל תרומה לחמדיה*

דו"ח משיחת הקיבוץ בתאריך – 7/3/06
נושא אחד על סדר היום
מסמכי השיוך ורשימת המועמדים לקראת ההצבעה בקלפי
הצגת הנושאים בעזרת מצגת  .אורח בדיון ומסביר  :שמטוב סרנגה
נכחו :עד  25חברים

ישב ראש  :דני שני

צילם  :מאיר יצחק

תוצאות ההצבעה בקלפי לאחר ספירת הקולות ב 11/3/06
 203חברים תמכו בהצעת צ.השיוך על ארבעת סעיפיה  22התנגדו ו  2נמנעו.
ההצעה אושרה ברוב מיוחד.
כל השמות ברשימת המועמדים אושרו.
כדי לדחות מועמדותו של מי מהנרשמים צריכים היו למעלה מ 50%מכלל המצביעים
להצביע נגדו ובשום מקרה מספר המתנגדים לא התקרב אפילו לרמה כזאת.

דו"ח מישיבת המזכירות מה10/3/06 -
נכחו בישיבה :מיכל ארדנינג ,גיורא אתר ,מישל דגני,עמרם וינר,מאיר יצחק ,שמעון כורם,יעקב מורדיש,
ורד ענבר,רעיה פסי ,מאיר שגיא ,יוסי שחר.

נושאים בישיבה:
.1דירות לחיילים ולמסיימי י"ב – הצעה שעולה מחדש במזכירות לאחר שלפני כשנה לא אישרה
אותה המועצה .אני מביא כאן את הרקע להצעה ואת ההצעה כפי שהוגשה למזכירות ע"י צוות דירות
אותו ייצג במזכירות יגאל מ: .
מעט עובדות:
 .1רבים מהבוגרים והחיילים גרים בבתי ההורים ומחזיקים דירות בקיבוץ ללא שימוש או כחדרי אירוח
משפחתיים או כמחסנים.
 .2שיטת האיכלוס הנהוגה בקיבוץ לגבי בוגרי המוסד:
מתחילים בדירות מהרמה הנמוכה ביותר )אולפן( משם עוברים לאשקוביות ,למשופצים ,לסולל-בונה/פסל.
 .3השיטה כרוכה במעבר דירה בכל מספר חודשים ,מייצרת בלאי גדול לדירות ,דורשת השקעה טיפולית
רבה בארגון המעברים וכמו כן השקעה גדולה ויקרה בתחזוקת הדירות.
 .4המצב הוא של חוסר שליטה בנכס וחוסר יכולת למצות הפוטנציאל הכלכלי מהשכרת הדירות.
חדרי ילדים בדירות החברים
בכל הדירות שנכללו בפרוייקט הלנ"מ והשוואת רמת הדיור נבנה חדר ילדים אחד ע"י הקיבוץ.
בנווה משק ,בבתים המשופצים נבנו ע"י הקיבוץ שני חדרי ילדים בבית.
אנחנו מציעים למזכירות כלהלן:
א .בנים/ות שבבית הוריהם יש חדר עבורם )חדר ליחיד( ,לא יהיו זכאים לחדר בקיבוץ.
ב .בנים/ות שאינם זכאים לחדר ,יוכלו לקבל חדר תמורת תשלום שכ"ד בסך  ₪ 150לחודש.
ג .בנים/ות הזכאים לחדר ואשר יוותרו על זכאותם ,יזוכו בסכום של  ₪ 150לחודש
בתקציבם.

עד כאן הצעת צוות הדירות.
לאחר דיון החליטה המזכירות לאשר את הצעת הצוות והיא תופעל אם לא יוגש בענינה
ערעור בתוך  14יום.
.2מצב תזרים המערכת המאוחדת -המזכירות שמעה דיווח על הדיון בנושא מצב התזרים
של המערכת המאוחדת ) קהילה  +עסקים( שנערך בוו .הכלכלית בשבוע החולף .שמעון הציג גידול
בגרעון התזרימי המקשה יותר ויותר על פעילות שוטפת .הגידול נובע  ,לדבריו  ,בעיקר מפעילות גרעונית
של כמה פעילויות מרכזיות אצלינו  .מן הראוי להזכיר שקהילת יד מרדכי התנהלה גם השנה במסגרת
תקציב מאוזן וכמו כן שהשנה האחרונה היתה שנה חקלאית מוצלחת.צריך גם להבדיל בין מצוקה תזרימית
לבין האיתנות הכלכלית של יד מרדכי .המזכירות קיימה דיון בדיווח ששמעה וקיבלה את ההחלטה הבאה:
המזכירות מצפה מהוו .הכלכלית  -א .שתמצא פתרונות מידיים למצוקת התזרים ו-ב .שתגבש דרכים
להורדת החוב לזמן קצר ושתציג דרכים אלו בפני חברי הקיבוץ בתוך מספר שבועות.
.3סיכום 'פרשת השום' – ערעור על החלטת הקלפי ע"י משה הקל -משה הציג במזכירות ערעור
מטעמו על החלטת הקלפי בענינו של אבי פ .משה מתנגד בעיקר להחלטה שלא לשפץ את דירתו
של אבי ע"ח הקיבוץ למשך חמש שנים ממועד ההחלטה .במהלך הדיון שהתפתח עלו טיעונים  ,חלקם
שכבר הוצגו בשיחת החברים וחלקם חדשים .המזכירות לא מצאה לנכון ,גם לאחר שמיעת הערעור ,לשנות
את החלטתה והיא אינה תומכת בערעור .הנושא יגיע ,ע"פ החלטת המערער  ,לשיחה ולקלפי בנוהל ערעור.
.4קבלה למועמדות לחברות רגילה – אשרת ויריב קלרמן -אשרת ויריב קלרמן הוזמנו למזכירות
במסגרת נוהל קבלתם למועמדות לחברות רגילה .בני הזוג עברו את שלב המבדקים במחלקת הקליטה
משם קיבלנו המלצה חיובית לקליטתם .כיוון שהנושא יגיע ,כמתחייב  ,לשיחה לפני ההצבעה על קבלתם
בקלפי אני משאיר להם להציג עצמם בפני הציבור כי הם יעשו זאת טוב מני .המזכירות ממליצה לקיבוץ
לקבל את אשרת ויריב קלרמן למועמדות ביד מרדכי.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבת המזכירות

בעקבות ישיבות מזכירות קודמות
 (1סיוע לחמדיה -בדף מזכירות קודם פורסם שהמזכירות החליטה שקיבוץ
יד מרדכי יצטרף ליוזמה לסייע לחברי חמדיה.החברים יוזמנו לתרום מחשבונם
ע"פ מנות של  20ש"ח.הקיבוץ יוסיף  1ש"ח על כל שקל של תרומת החברים.

השבוע תפורסם מודעת התרמה וחברים מוזמנים להצטרף.

 (2הרכב צוות מש"א -משה סוקר שאת הצעתו בענין הרכב צוות-מש"א
לא קיבלה המזכירות מבקש שהנושא יעלה להכרעת השיחה.משה הביא את
הצעתו במסגרת ערעור על החלטת המזכירות.
על מועד העלאת הנושא בשיחה תבוא הודעה.
 (3החרמת רכב -בדף מזכירות קודם פורסם אודות ההרשאה שניתנה
לשוטרים להחרים רכב של נהג שעבר עבירה .בין שאר העבירות שהוזכרו
צוינה גם הסעת נוסעים מעל למצוין ברשיון.
לתשומת לב תורני נהג הבית – הסיעו בהתאם לרשיונכם !

מוסרים מבית הדבש
לחברים שלום,
צוות העובדים ב"בית הדבורה והדבש" שמח לארח אותכם ואת אורחיכם בצל קורתנו
בשבתות וחגים .אבל עליכם לנהוג ע"פ הכללים שמחייבים את כל המבקרים מעם ישראל:
•

סיורים מתחילים בכל שעה עגולה מ .15.00 – 11.00

•

אין אפשרות להכנס לבית הדבש באמצע סיור.

•

עליכם לבקש מעובד הקופה את המדבקות המתאימות לסיור אליו אתם מתכוונים
להצטרף.

•

את כלבי המשפחה עליכם להשאיר בבית ולא להביאם איתכם.

•

לסיור בטרקטור אפשר להצטרף רק אם נשאר מקום על העגלה ובתאום עם נהג
הטרקטור.

•

מחירי הקניות בבית הדבש ע"פ מה שכתוב על הצנצנות .אין הנחות לחברי קבוץ.

בברכה ובתקווה לסיורים מהנים
עובדי בית הדבש והדבורה

חג פורים שמח
לכל מי שדף זה מגיע לידיו
וגם שיעביר הלאה...

הביא לדפוס יוסי שחר

