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דו"ח מישיבת המזכירות מתאריך 29/9/06
נכחו בישיבה :מיכל ארדנינג ,גיורא אתר ,מישל דגני ,עמרם וינר ,מאיר יצחק ,יעקב מורדיש ,ורד ענבר,
רעיה פסי ,יריב קלרמן ,מאיר שגיא ,שמעון כורם ,יוסי שחר ,אופיר לבנה.
נושאים בישיבה (1 :בחירת מרכז משק  (2פליטים סודנים.
 (1בחירת מרכז משק – בימים אלה מסתיימת הארכת הקדנציה של מרכז המשק ,אורי קופפרמן ולפיכך
הזמינה אותו המזכירות להתארח בדיון .אורי הביע את רצונו להמשיך ולתרום ליד מרדכי ולסייע ככל
שניתן לקידום ולצמיחת המשק .מלבד ניהול הענפים השוטף ציין אורי נושאים נוספים בהם הוא מטפל
ושאותם היה מעוניין מאד להביא לידי סיום ,כדוגמת :פתרון ביוב קצה – נושא אקוטי ליד מרדכי,
פיתוח הצומת ,המשך טיפול בנושאי קרקע :החלפת שטחים עם קק"ל והסדרת 'חוזה לדורות' בקרקע.
יחד עם זאת ראתה המזכירות לנכון להחליט על דחיית העיסוק בבחירת מרכז המשק עד לסיום תהליך
בחינת המבנה הארגוני של ניהול המערכת המרכזית בתחום המשקי .הדחייה היא בעיקרה טכנית כאשר
עם סיום התהליך ,לאחר שיוגדרו מחדש משרות הניהול של המשק ,נכון יהיה לפתוח מחדש את הדיון
בנושא .התהליך צפוי להסתיים לקראת סוף השנה האזרחית.
 (2פליטים סודנים – בשל מצוקת החקלאים הנובעת ממחסור בעובדים זרים ובעקבות עתירה שהוגשה
לבג"צ על ידי ארגון זכויות האדם המסייע למהגרי עבודה ולקורבנות סחר ,נפתח לאחרונה פתח
לשחרורם ממעצר של כ 200 -פליטים סודנים שהבריחו את גבול מצרים לישראל וכלואים בישראל כשנה
וחצי .בשל מחסור בעובדים זרים פנה הקיבוץ בשם פרדס יד מרדכי למוקד הסיוע לעובדים זרים במטרה
לאפשר לו לקבל מכסה של  6עובדים סודנים לעבודות קטיף שוטפות .העובדים ישוכנו במגורי
התאילנדים וייחשבו מבחינת הקיבוץ כעובדים זרים לכל דבר .הקיבוץ ,בחוזה מול גופי המדינה ,יוכל
לסיים את ההתקשרות עם כל אחד מהם באופן מיידי ומכל סיבה שהיא .יש לציין כי לפרויקט הנ"ל
שותפים גם משרד המשפטים ,תנועות הקיבוצים והמושבים ,השב"כ ומשרד הביטחון .המזכירות אישרה
את הפניה .יעקב מורדיש הוא איש הקשר והאחראי לנושא.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבת המזכירות

משתתפים בצערה של אסתר מזרחי והמשפחה
במות עליה אחיה

רחמים

מזרחי ז"ל

נפטר בערב ראש השנה ונקבר בקיבוץ שמרת

חברי יד מרדכי
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תודות  -לצוות ראש השנה
ברכות חמות לצוות ראש השנה ,בראשותם של דני שני ורונית שוורץ ,שהנעים לנו את החג ופתח
לנו את עונת החגים ברגל ימין .תודות לחברי הצוות שנרתמו וסייעו להפקת החג :לדינה סטולר ,לפמי
והילל שיפמן ,לאנה ורונלדו גבריאלוביץ ,לנעמי ציון ,למורן אבני ,לנועה שני ,לעידו מן ,לבלה שני
ולמורן עינבר .להתראות בשנה הבאה..

ועדת בטחון  -עדכון
תופעת גניבת עגלים ועגלות מהרפתות באזור מתגברת מאד בתקופת החגים ,עקב הביקוש הגדול לבשר
בתקופת הרמדאן )באזור המועצה נגנבו בשבועיים האחרונים כ 50-עגלות( .בשבת שלאחר ראש השנה
התגלתה פרצה גדולה בגדר הקיבוץ ליד המתבן הגדול .הליכות הבוקר של החברים סביב הגדר או
הימצאות אנשים בסביבה היו אלה שככל הנראה הבריחו את הגנבים .לכן ,כל מי שרואה אנשים לא

מוכרים או שמזהה פעילות לא שגרתית ביד מרדכי ומסביבה מתבקש לדווח לי
מידית במשך כל שעות היממה לטלפון נייד  / 052-3906203מקוצר  2203או מטלפון בזק
חיוג מקוצר .8105
תודה ,חיים מזר.

דואר – פניה בנושא דואר לא מוכר
לדואר הקיבוץ מגיעים הרבה מאד דברי דואר עבור אנשים שאנו לא מכירים .ברוב המקרים מוחזרים
דברי דואר אלו חזרה לדואר .לצערנו ,לעיתים קרובות ,מתברר שדברי דואר שהחזרנו לדואר -ישראל היו
בסופו של דבר אמורים להגיע לאנשים בקיבוץ ,אך כאמור הנמענים לא היו מוכרים.
אנו פונות למרכזי הענפים :אם עובדים בענפים שלכם שכירים שדברי הדואר שלהם מגיעים לקיבוץ ולא
יצוין ע"ג המעטפה ליד שמם את שם הענף בו הם מועסקים יוחזרו דברי הדואר עבורם חזרה לדואר.
אנו פונות לחברי הקיבוץ ו/או חברים וחברות של ...וכנ"ל לתושבים :אם לא יצוין על יד שמו של הנמען
גם שם החבר/תושב יוחזרו דברי הדואר לדואר-ישראל.
כמות דברי הדואר המגיעה לקיבוץ ומוחזרת היא גדולה ביותר ומעסיקה אותנו לחינם.
נא קחו זאת לתשומת לבכם!
תודה על שיתוף הפעולה!
דוריטה ושלוית

הנה"ח – נוהל חדש
בדיון לקראת ראש השנה סוכם בצוות הנהלת החשבונות והגזברות ,כי ברצוננו להעלות את רמת
השירות לציבור החברים והתושבים בקיבוץ.
אי לכך החל מיום שישי ,20/10/06 ,תחל תורנות קבלת קהל במזכירות.
תפקיד התורן/ית יהיה לקבל את קהל החברים והתושבים שלא יכולים להגיע במהלך השבוע להנה"ח
ולרכז את הפניות .על פי מידת היכולת יפתור התורן/ית את הבעיות או שיעברן ביום ראשון הקרוב
לבעל התפקיד הרלוונטי אשר יחזור מיידית עם תשובה לפונה.
שעות הפעילות בימי ו' יהיו  ,8:30 -12:00שם התורן יהיה תלוי על דלת הכניסה למזכירות.
שנה טובה
מאירי פרל
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לכוכבה נרקיס
איחולים חמים
לרגל חתונתם של

עידו ועדי
מזל טוב לכל המשפחה

לשרה ויוסי כהן
ברכות לבביות
להולדת הנכדה מאיה
בת בכורה לעדי והנס
מזל טוב לכל המשפחה

_______________________________________________________________________

חג סוכות שמח
לכל בית יד מרדכי !
עריכה והבאה לדפוס :אופיר לבנה

3

