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שיחת קיבוץ
תתקיים ביום ראשון ,26.07.07 ,בשעה  20.30בחדר האוכל
נושאים לדיון:
הצגת דו"ח הביקורת בתחום השיוך והצמיחה – הדו"ח יישלח לחברים

בתחילת השבוע הבא לאחר דיון שני )ומסכם( בו במזכירות הקרובה.17.8.07 ,
 .2המשך הדיון בעתיד בי"ס שקמה – פרטים נוספים בתחילת השבוע הבא לאחר
.3

שנת שמיטה

דיון במזכירות קרובה.17.8.07 ,
– אישור הסדר היתר מכירת תוצרת חקלאית בשנת השמיטה.

פרטים נוספים יימסרו בתחילת שבוע הבא

הציבור מוזמן! בברכה ,המזכירות.

אורחות חיים ביד מרדכי – עדכון ולוח זמנים צפוי
צוות ההיגוי "עצמאות ושותפות חדשה" סיים הכנת ההצעה לשינוי
אורחות החיים ביד מרדכי )טיוטה לדיון(.
תוצרי עבודת הצוות יוצגו לציבור בשתי שיחות קיבוץ עוקבות:
 ביום ראשון ,2.9.07 ,בשעה  20.30בחדר האוכל ,יציג הצוות,
באמצעות היועץ המלווה בתחום טל ישראלי ,את *עקרונות מודל
השינוי והרקע לשינוי ביד מרדכי.
 ביום ראשון ,9.9.07 ,בשעה  20.30בחדר האוכל ,יציג הצוות את
המודל הכלכלי לשינוי אורחות החיים ביד מרדכי ואת הבסיס
לבדיקת ייתכנותו הכלכלית .אורח בדיון :רו"ח דני שויער ,מלווה
כלכלי של צוות השינוי.
*לקראת השיחה תופץ לחברים בתאי הדואר ובאי מייל חוברת עקרונות השינוי.
**פרטים נוספים לגבי פעילות ציבורית נוספת בנושא זה יימסרו בהמשך.

הציבור מוזמן! בברכה ,המזכירות.
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עדכונים מישיבת מזכירות שהתקיימה בתאריך 10/8/07
נכחו בישיבה :מאיר יצחק ,רעיה פסי ,עמרם וינר ,יעקב מורדיש ,שמעון כורם ,אילון פרידמן ,מאיר שגיא,
גיורא אתר ,יוסי שחר ,מיכל ארדנינג ,אופיר לבנה .נעדר מהישיבה :יריב קלרמן.
 .1בהמשך להחלטת מזכירות בנושא דיור ,שפורסמה לציבור בדף מזכירות מס'  999בתאריך ,2.8.07
בחרה המזכירות בישיבתה הנוכחית את שמעון כורם ,כנציג מזכירות ,לצוות דיור מורחב.
 .2בהמשך לדיוני הקיבוץ והחלטותיו בנושא מתן ייפוי כוח לחברים בהצבעות שיחה וקלפי התחייבה
המזכירות לפנות לרשם האגודות ולהציג לפניו את עמדת הקיבוץ בנושא .מחד קובעת העמדה
שקיבוץ יד מרדכי יתנהל על פי תקנות האגודות השיתופיות בנושא זה ומאידך מצביעה על אפליה
הנגזרת מהדין .במכתב המזכירות לרשם הובעה פניית יד מרדכי לתיקון האפליה המתבטאת בכך
שחברים ללא בן/ת זוג אינם יכולים להעניק ייפוי כוח לחבר אחר )אלא אם הם בחו"ל( .כתגובה
לעמדת הקיבוץ שהועברה לרשם בתחילת יולי  07התקבל על ידו מכתב התגובה שלהלן )המקור
החתום שמור במזכירות(:
משרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה
רשם האגודות השיתופיות
לכבוד
מזכירות יד מרדכי
הנדון :פניית המזכירות מיום  1.7.07בעניין תיקון אפליה
במענה למכתבכם שבנדון הריני להשיבך כדלקמן.
הפקודה קובעת בסעיף )(1)16ה( כי חבר הנמצא בחו"ל רשאי למנות אחר להיות מורשהו .שר העבודה
הרחיב בצו את ייפוי הכוח ואפשר לחבר לייפות כוחו של בן הזוג.
סעיפים אלה מהווים חריג לכלל לפיו אין למנות מורשי חתימה ואין לחרוג מהם בדרך של פרשנות.
בשלב זה הוראות החוק משקפות המדיניות הרצויה ומדיניות זו היא אף רחבה מזו הנהוגה בעולם
בנושא זה ,ועל כן אין באפשרותנו לבצע את התיקון הנדרש.
בכבוד רב,
מיטל פרידמן ,עו"ד
מחלקה משפטית
בשם רשם האגודות עו"ד אורי זליגמן.

המזכירות מקבלת תשובת רשם האגודות בנוגע לאפליה בתחום זה ולפיכך ,ועל פי החלטות קלפי קודמות,
היא תמשיך לפעול על פי תקנות האגודות השיתופיות בנושא זה .מן הראוי לציין שמשרד עו"ד שלמה
כהן ,המייעץ לחלק מקיבוצי התנועה ,ביניהם יד מרדכי ,פנה על דעת עצמו בעניין זה לרשם במטרה לתקן
את עיוות החוק .הטיפול בפניית המשרד עדיין נמשך ונשמח לבשר על התפתחויות חיוביות בו באם יהיו
כאלה.
----------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבות המזכירות------------------------

דיווחים ועדכונים
לקראת החגים
עונת החגים בפתח ואיתם הצורך להתארגן בקיבוץ להפקת חגי תשרי ושאר חגי ישראל הבאים אחריהם
לטובה .כמחצית מהחגים מאוישים על ידי צוותים שהרכבם הבסיסי קבוע לאורך השנים אך יחד עם זאת,
כבכבל שנה ,יש לאייש מחדש חלק ניכר מהצוותים.
יישר כוח וברכות לחברי וועדת מינויים :דני שני ,זהבה קלרמן ומרים בקר ,שהתנדבו לקבל האחריות
לאיוש צוותי החגים לשנת תשס"ח.
אנו קוראים מכאן לכל חברי הקיבוץ והתושבים להיענות לפניות ועדת מינויים בנושא זה .אנא הירתמו
ותרמו מעצמם לטובת חגי הקיבוץ .בואו נשמר יחד מסורת מכובדת של הפקות חגי הקיבוץ.
בברכה ובשם המזכירות ,אופיר לבנה.
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לאליהו שחם,
ששב אלינו משיקום ממושך בבית לוינשטיין,
ברוך הבא!!! והמשך החלמה מהירה ומוצלחת!!!
מאחלים מכל הלב,
החברים וכל בית יד מרדכי

__________________________________________________________________________

תחרות הדבש הישראלי הזני הטעים
תחרות הדבש הישראלי הזני הטעים התקיימה לאחרונה במושב משמרת .בתחרות ,השנייה ברציפות מאז
היווסדה ,הושמעו שתי הרצאות קצרות" :הדבורה כשופטת בתחרות הדבש" והרצאה בנושא "תהליך
טעימת הדבש".
בתחרות השתתפו דבשים ישראליים מכל דבוראיי ישראל לפי ארבע קטגוריות שונות:
פרחי הדרים ,פרחי אקליפטוס ,פרחי תבלין ופרחי בר.
הדבשים של מכוורת יד מרדכי נבחרו מתוך דוגמאות הדבש של מכוורת השדה שלנו .צוות השופטים מנה
שמונה איש ,חלקם מתחום הדבש וחלקם מתחום המזון .הצוות בחן את דוגמאות הדבש ,שהיו בעילום
שם ,במגוון נושאים :צבע ,מרקם ,ניקיון ,ריח וכמובן טעם.
בתחרות זכתה המכוורת בשני פרסים נאים:
דבש מפרחי אקליפטוס -מקום ראשון!
דבש מפרחי הדרים -מקום שני!
בהצלחה לכולנו בהמשך ייצור דבש טעים ואיכותי!
נמסר על ידי צוות המכוורת
__________________________________________________________________________

מוזיאון "קיבוץ של פעם"  -הפתיחה
בדרככם למתחם הבגד של יד מרדכי שמתם לב בוודאי שבחודשים האחרונים מתרחשת פעילות במבנה
"קומונת ילדים" .באמצעות מספר חברים ובניצוחו של גיא ברוך שלנו ,הסתיימה הקמתו של מוזיאון
"הקיבוץ של פעם" .אוסף החפצים אותו אספה ושמרה ענת רייס במשך שנים ארוכות הגיע סוף סוף
לייעדו ולנחלתו .כעת המקום עומד בפני פתיחתו לקהל המבקרים.
התהליך מתחילתו היה מיגע .היינו צריכים לפעול כדי לקבל את כל חדרי המבנה .בסיפוק רב אנו מציינים
את שיתוף הפעולה המיידי של עליזה כלב ויונה רגב ,שפינו בעזרתנו את החדרים לטובת הקמת המוזיאון.
חלק מהענפים תרמו חפצים ועצות מועילות וחלקם ,בנוסף ,הרימו תרומה כספית להקמת התצוגה שלהם
)הפרדס ,המטע ועוד( .תודות לבעלי המקצוע שעזרו בהקמת התצוגה :חשמליה ,בנין ,נגריה ,מתפרה ,נוי,
חצרן ונוספים וכן לחברים :אילן מאירי ,חיים מזר ,גבי קורן ,איציק לוי ,ירון שיפמן ,עדו מן ,טולי פסי
ונוספים ,שתרמו ממרצם ומניסיונם לפרויקט.
תודות גם לשיבולת ויטקינד מעצבת החפצים והנוי מסביב למבנה ,לנורית לבנה על העזרה בעיצוב הפנימי
וההתארגנות ולדודי דרורי בייעוץ אדריכלי.
לכולם תודה על שתרמו מזמנם שעות עבודה בהתנדבות.
הצוות המוביל כולל את ענת רייס ,רחל אשחר ,גיא ברוך ,אילן מאירי ואנוכי )כחלק מענף התיירות בזירוז
התהליך( .כל שביקשנו נענה בשמחה ,ברצון ובהתלהבות .את ברכת הדרך קיבלנו ממנהלי הקהילה.
הרעיונות שהועלו במהלך ההקמה ,בעיקר על ידי גיא ברוך ,החזירו אותנו לאווירת הימים ההם והשנים
הראשונות בקבוץ .המטרה הייתה להשתמש בחומרים שנאספו וליצור באמצעותם מוזיאון המיועד בראש
ובראשונה להנציח את ראשית התהוות הקבוץ על ידי מייסדי ולהמחיש את חיי היום  -יום דאז .כמו כן
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ניסינו להביא ולהציג את רוח הזמן של הקיבוץ בפני הדורות השני והשלישי ,הילדים ,הנכדים והנינים,
ולהחיות את הוי חיי הקבוץ מראשיתו" :החדר" הקיבוצי ,בתי הילדים והמוסדות הציבוריים של אז )חדר
האוכל ,המאפיה ,קומונות הילדים והחברים ,המתפרה ,המכבסה ,הסנדלרייה ועוד( ,מפעלינו מפעם:
"שמר" ו"אלדר"  ,וענפי הקיבוץ של היום.
ניסינו לעשות יש מאין ואנו מקוים שהצלחנו .שמחנו להיווכח בתגובות הנרגשות של מי שהציץ במהלך
העבודה ונשבה באווירת המקום המיוחדת .הדבר נתן לכולנו מרץ להמשיך ולהתקדם והיד עוד נטויה..
על פי התוכנית ישתלב "המוזיאון של פעם" במערך התיירותי של הקיבוץ ויהווה מוקד נוסף לבילוי ולימוד
למשפחות ,לקבוצות ,לתלמידים ,פנסיונרים ותיירים .זאת כתוספת למוזיאון השואה והתקומה ,לשחזור
הקרב ,לבית הדבש ולגלריה ע"ש דנה דביר.
המוזיאון יפעל במהלך השבוע ,כולל שבתות וחגים .ניתן יהיה לקנות כרטיס משולב לכל האתרים או
לחלק מהם ,כפי שזה פועל היום אך במגוון גדול יותר.

לפני פתיחת הדלת לקהל הרחב חשוב לנו מאד לשמוע את דעתכם והערותיכם.
נפתח את המוזיאון כהרצה ,לביקור בלעדי של חברי הקבוץ ואורחיהם
במשך שלושת השבתות הבאות:
01/09/07 + 25/08/07 + 18/08/07
בין השעות.11.00 -13.00 :
נשמח לראותכם במוזיאון "הקיבוץ של פעם".
הפתיחה הרשמית מתוכננת לחג הקבוץ הקרוב ,בלווי תכנית נוסטלגית מתאימה.
בשם צוות המוזיאון החדש – שוקי רייזל
__________________________________________________________________________

דעה
לחברים שלום
עם פרסום תשובתו של הרשם בעניין ייפוי הכוח לחברים שאינם יכולים לתת ייפוי כוח להצבעות עקב
היותם ללא בן/בת זוג ,ברצוני להביע דעתי.
 .1נראה לי שמבחינה מוסרית יש להחלטה זאת ריח לא טוב ,משפרת מצבו/מעמדו של האחד )שנמצא
במערכת זוגית( ואת של האחר לא )שאינו נמצא במערכת זוגית( ,כלומר גורמת לאי שוויון בפני החוק.
 .2כחברה שוויונית עלינו להוקיע את החוק הזה ולא לתת לאדם/מערכת שיפוטית להפלות בינינו.
.3יגידו )אמרו (..אם את נפגעת למה את רוצה לפגוע באחר? וזה מזכיר לי את השיר המפורסם שכתב
כומר גרמני במלחמת העולם השנייה שבאו ולקחו את כולם וכל מי שנשאר שתק .כשבאו לקחת את
האחרונים לא היה מי שידבר ....אם לא נגן על על זכויות האחרים לא יהיה מי שיגן על זכויותינו כשיגיע
הזמן לכך.
 .4ומצד שני ,אני מבינה שאין בשום חברה בארץ ישראל מי שמקבל זכויות בהצבעות כמו שיש אצלנו.
בבחירות לממשלה אין לאף אחד פריבילגיה משום סוג  -נשוי או רווק/אלמן/גרוש.
 .5ההתלבטות היא האם יש לבקש מהרשם שוויון בפני החוק בכל מחיר גם אם ישתנה סטאטוס ההצבעה
של אלה החיים במערכת זוגית?!
חומר למחשבה.
רעיה פסי
__________________________________________________________________________
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איחולי מז"ט
לסבתא רבא קלרה שקולניק,
לסבים הגאים מרים ושאול פופריטקין
ולהורים המאושרים
סמדר וגדי
מזל טוב להולדת הנכד והבן טל,
אח לעמית ולעידן.
מזל טוב לכל המשפחה!

לסבתא הגאה שרית הוניג
ולהורים המאושרים
בשמת ואור
מזל טוב להולדת הנכדה והבת שירי,
אחות לאיתמר.
מזל טוב לכל המשפחה!

לסבים הגאים נינה וגבי הימלשטיין
ולהורים המאושרים
עירית ושי
מזל טוב להולדת הנכדה והבת אור,
אחות לעדי ושון.
מזל טוב לכל המשפחה!

שבת שלום לכל בית יד מרדכי
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