קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 1089
3.7.09
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל
בדף הפעם* :לקראת קלפי *דו"ח שיחת קיבוץ *דו"ח מישיבת המזכירות *דיווחים ועדכונים

..........עריכה והבאה לדפוס :אופיר לבנה..................................................................................

הצבעת קלפי
תתקיים בחדר האוכל ,בסוף השבוע וביום ראשון3-5/7/2009 ,
בשעות
שישי,18.30-20.30 :
שבת11.30-13.30 :
ראשון11.30-13.30 :
נושאים להצבעה:
--------------------------------------------------------- .1הקיבוץ מאשר את מסמך עקרונות הקליטה ,שפורסם לחברים בתאריך  12.6.09ונדון והוצג בשיחת
הקיבוץ בתאריך  ,28.6.09בכפוף לשלוש הסתייגויות )הצעות( אשר ההכרעה לגביהן תהיה בדיון ציבורי

מאוחר יותר )שיחה וקלפי(:
 .1.1תיבחן הצעה לקלוט חברים חדשים לסטאטוס 'חברות רגילה' בלבד) .הוצע לבחינה על ידי ישראל
מידן(.
 .1.2תיבחן הצעה לקלוט חברים חדשים גם לדיור זמני) .הוצע לבחינה על ידי ישראל מידן(.
 .1.3תיבחן הצעה כי חבר קיבוץ שאינו במעמד של חבר בעצמאות כלכלית יוכל לעבור למעמד של
חבר בעצמאות כלכלית) .הוצע לבחינה על ידי עמרם צרפתי(.
בעד  /נגד  /נמנע
----------------------------------------------------------

 .2הקיבוץ מאשר את הפתרון התכנוני לשתי ההסתייגויות שאושרו לבחינה במסגרת אישור תוכנית האב
של יד מרדכי באוגוסט  ,08כפי שפורסם לחברים בתאריך  12.6.09ונדון והוצג בשיחת הקיבוץ בתאריך
.28.6.09
תמצית הפתרון:
 .2.1תוואי הדרך המובילה למתחם הגיל הרך לא תעבור בין שכונות נווה זית לנווה משק ,אלא בין
המכבסה לספריה.
 .2.2המתחם הלא מבונה מול נווה זית ייועד למגורים ויכלול  8מגרשים חדשים.
 .2.3הכניסות לדירות המגורים בשכונת נווה זית יהיו רק ממזרח.
בעד  /נגד  /נמנע
----------------------------------------------------------

הציבור מוזמן!
בברכה ,המזכירות
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דו"ח שיחת קיבוץ
תאריך השיחה .28.6.09 :יו"ר השיחה :דני שני .צילום והגברה :יואל שטיין.
נכחו באסיפה 12 :חברים .השתתף בדיון :עו"ד רז אייזן ,מלווה תהליך שיוך וצמיחה.
שידורים :השיחה שודרה בשידור חי בערוץ הפנימי .שידורים חוזרים בימים ב'-ש' ,29.6.09-4.7.09 ,בשעות
.21.30 ,18.00 ,14.00
נושאי השיחה:

 .1דיון בטיוטת מסמך עקרונות הקליטה כפי שנוסחה ועוצבה על ידי צוות ההיגוי של פרויקט
השיוך והצמיחה .במהלך הדיון הוצגו שלוש הסתייגויות למסמך הנדון:
ישראל מידן ביקש להעלות שתי הצעות שבשלב זה עומדות בסתירה עם המוצע במסמך עקרונות
הקליטה:
 .1.1הצעה לקלוט חברים חדשים לסטאטוס 'חברות רגילה' בלבד.
 .1.2הצעה לקלוט חברים חדשים גם לדיור זמני.
עמרם צרפתי ביקש להעלות הצעה שבשלב זה עומדת בסתירה עם המוצע במסמך עקרונות הקליטה:
 .1.3הצעה לפיה חבר קיבוץ שאינו במעמד של חבר בעצמאות כלכלית יוכל לעבור למעמד של חבר
בעצמאות כלכלית.
החלטה :הנושא יובא להצבעה בקלפי בסוף השבוע הנוכחי וביום ראשון  3-4-5ליולי  ,2009בכפוף לשלושת
הסתייגויות )הצעות( הנ"ל אשר ההכרעה לגביהן תהיה בדיון ציבורי מאוחר יותר בשיחה ובקלפי .סעיפים
כלפיהם הסתייגו חברים יקבלו תוקף רק לאחר דיון והכרעה בהם.

 .2דיון בפתרון התכנוני לשתי הסתייגויות שאושרו לבחינה במסגרת אישור תוכנית האב של יד
מרדכי )אוגוסט .(08
הפתרון אומץ בחיוב בשיחה ,וללא הערות.
החלטה :הנושא יובא להצבעה בקלפי בסוף השבוע הנוכחי וביום ראשון  3-4-5ליולי .2009

 .3יונתן מן ויריב קלרמן מסרו דו"ח כספי שנתי של פעילות קרן העזרה ההדדית לשנת .2008
עיקרי הדו"ח:
על פי תוכנית שינוי אורחות החיים מופקדים מדי שנה  ₪ 50,000בקרן העזרה ההדדית .בשנת ,2008
בתשעת חודשי השנה הראשונה ליישום המודל ,הועברו מהקהילה לקרן ) ₪ 37,500סכום יחסי לחלקי
השנה( .הקרן חילקה כמענק סכום של  .₪ 16,128יתרה כספית בקרן עזרה הדדית לשנת .₪ 21,372 :2008
רשם :אופיר לבנה
__________________________________________________________________________

פורסם ב"-מייל חברים" על ידי עמרם צרפתי לקראת שיחת הקיבוץ שהתקיימה
בתאריך .28.6.09
השגה על הסעיף" :מעבר ממעמד למעמד" שפורסם בדף מזכירות ) ,(26.6.09בעמוד :3
הסעיף פותח במלים" :חבר-קיבוץ שאינו במעמד של חבר בעצמאות כלכלית לא יוכל )!( לעבור למעמד של
חבר בעצמאות כלכלית )!("...
מכאן אני מבין שחבר מן השורה )"חבר רגיל"( לא יוכל לעבור למעמד של חבר בעצמאות-כלכלית.
שלילת האופציה הזאת אומרת :דרשני! והיא מרמזת אולי על כוונה לעצור את אלה מחברי הקיבוץ
החפצים לשנות את מעמדם ובכל זאת להישאר בקיבוץ.
שלילת האופציה הזאת מרמזת אולי על כך שמעמד החבר בעצמאות כלכלית תהיה עדיפה בעתיד על
מעמד "החבר הרגיל" ולו רק בשל המיסוי הקהילתי הכבד שיהיה מוטל רק עליו.
אני רואה בחסימת האפשרות לעבור ממעמד למעמד פגיעה )!( בזכויותינו הדמוקרטיות ולכן אני מציע
להתנגד לסעיף זה.
עמרם צרפתי
--------------------------

הערה:
כאמור לעיל ,ובתיאום עם עמרם שהשתתף בשיחת הקיבוץ ,יובא מסמך עקרונות הקליטה בכפוף
להסתייגותו )ולעוד שתיים של ישראל מידן( .ההכרעה לגבי ההסתייגות תהיה בדיון ציבורי מאוחר יותר
בשיחה ובקלפי( .בכך יתאפשר להתקדם בדיון מול המעוניינים להיקלט ליד מרדכי ,תוך ליבון מקביל של
ההסתייגויות שהציגו ישראל ועמרם.
בברכה ,אופיר לבנה
2

דו"ח מישיבת המזכירות מתאריך 29.6.09
נכחו בישיבה :רעיה פסי ,מאיר שגיא ,רחל אשחר ,הילל שיפמן ,אורלי סיגלמן ,גיורא אתר ,גלעד בארי,
יריב קלרמן ,אופיר לבנה.

 .1דיון חמישי בטיוטת הצעת שינוי סעיפים בחוברת שינוי אורחות החיים
א .כמתחייב מהחלטת שינוי אורחות החיים )דצמבר  (07ובהמשך לפרסומים בנושא ממשיכה המזכירות
)דיון חמישי בנושא( בהכנת טיוטת הצעה לשינוי סעיפים בתוכנית שינוי אורחות החיים.
ב .המזכירות מודעת להתמשכות תהליך הכנת טיוטת הצעה לשינוי סעיפים בתוכנית שינוי אורחות
החיים .לצד החשיבות להגעה לסיום תהליך אשרור התוכנית עולה צורך מהותי וענייני להעמיק בדיון
ולבחון היטב סעיפים ונושאים משמעותיים בחוברת השינוי.
ג .אחד הנושאים המרכזיים שיש להתארגן אליו מחדש הינו נושא הפנסיה:
 .1מתבצעת כעת היערכות להתמודדות עם התיקון האחרון לתקנות הערבות ההדדית בתחום הפנסיה
)סכום גמלה פנסיונית מינימאלית נקבע על  35%מהשכר הממוצע כהגדרתו בחוק הביטוח הלאומי(.
 .2מתבצעות הכנות להצגת תוכנית חדשה להתמודדות עם החוב האקטוארי.
ד .המזכירות מזמינה את החברים ואת צוותי העבודה  /וועדות של הקיבוץ להציע התאמות נדרשות
לקראת אשרור תוכנית השינוי )את ההצעות יש להעביר לאופיר לבנה .(mazkir@yadmor.co.il
בגמר דיוניה בנושא תגיש המזכירות לחברים טיוטת נוסח מתוקן לתוכנית שינוי אורחות החיים .החברים

יוזמנו להציע הצעות נוספות/אחרות ו/או להציג הסתייגויות כלפי הטיוטה שתוגש ,זאת לצורך
דיון ציבורי משותף של החברים לפני דיון מסכם בשיחה ואישור הקלפי.
 .2רענון ועיבוי מוסדות עמותת מוזיאון יד מרדכי
השתתפו בדיון :שוקי רייזל וורד בר-סמך.
א .רקע ומטרות
בעשור האחרון חלו תמורות משמעותיות במוזיאון .הוחלפו תמונות ופריטים שונים בתצוגות ,הוסף
מכשור אור קולי המאפשר הקרנת סרטים במתחמים שונים במבנה ,נחנך שחזור בונקר מילא  ,18נחנך
אולם הכנסים ללימודי השואה ומורשת הגבורה ,ובימים אלה מסתיים תכנון דגם )מוקטן( של גטו וורשה.
כמו כן ,לפני כשנה הסתיים שיפוץ חדר ההנצחה של הקיבוץ.
שוקי וורד ציינו כי הם וחברים נוספים בצוות חשים כבר תקופה ארוכה שקיים ניתוק בין הקיבוץ/חברים
לבין פעילות העמותה .במהלך משותף של הנהלת עמותת המוזיאון והנהלת הקיבוץ הוחלט לפעול בנושא
ולהביא למזכירות הצעה לרענון ועיבוי מוסדות העמותה.
מטרות עיקריות למהלך:
 יצירת מעורבות ,שיתוף והשפעה הדדית בין הציבור לבין עמותת המוזיאון ,על מטרותיה
ופעילותה.
 הרחבת מעגל החשיבה לחיפוש כיווני התפתחות חדשים.
 רענון יעדים לצורך השגת אינטרסים משותפים ,לציבור ,לקיבוץ ולעמותה.

ב .הצעה לרענון ועיבוי מוסדות עמותת מוזיאון יד מרדכי:
כבר עשרות שנים שמוזיאון יד מרדכי מתנהל כעמותה .ככזה הוא מפוקח ומבוקר על ידי רשם העמותות,
החשב הכללי ומועצת המוזיאונים של מינהל התרבות )משרד התרבות ,הספורט והמדע( .התנהלות
המוזיאון כעמותה מאפשרת גיוס כספים וקבלת תמיכות כספיות ממוסדות וגופים שונים.
במהלך השנים נוהלה פעילות המוזיאון באחריות מרכז המשק וההנהלה הכלכלית .כפועל יוצא ובתיאום
עם הנהלת הקיבוץ מינתה לאחרונה עמותת המוזיאון את דודי דורון כיו"ר העמותה .לדברי שוקי וורד
מינויו של דודי ליו"ר העמותה יוצר יתרון ארגוני ותוספת כוח להובלת פעילות העמותה.

הצעה לרענון ועיבוי מוסדות עמותת מוזיאון יד מרדכי
אסיפה כללית של עמותת המוזיאון
 .1יו"ר – מרכז משק )דודי דורון ,מונה על ידי העמותה(.
 .2מזכיר קיבוץ.
 .3מנהל קהילה.
 .4חבר מזכירות.
 .5חבר הנהלה כלכלית.
 2 .6נציגי ציבור מיד מרדכי.
 .7הנהלת המוזיאון מוזמנים קבועים.
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ועד הנהלה של עמותת המוזיאון )יאושר על ידי האסיפה הכללית של עמותת המוזיאון(
 .1יו"ר העמותה.
 .2מזכיר קיבוץ.
 .3מנהל קהילה.
 .4מנהל כספים של הקיבוץ.
 .5חברי ההנהלה הפעילה של העמותה.
ועדת ביקורת או לחילופין רו"ח חיצוני
תמונה  /ימונה על ידי מוסדות עמותת המוזיאון.
רו"ח
ממונה כל שנה על ידי אסיפת העמותה.

ג .עיקרי הדיון במזכירות







שוקי וורד ציינו כי צוות המוזיאון מודע לביקורת הציבורית שמופנית לעיתים כלפי העמותה ,לכן וגם
על רקע זה יזמו יחד עם הנהלת הקיבוץ את המהלך המוצע .מקווים שיישום ההצעה יביא לתנופה
חדשה ולהצלחות נוספות.
חברי מזכירות הוסיפו שיצירת ציבוריות להתנהלות העמותה תסייע לפוגג תחושות ניכור שקיימות
לעיתים בין פעילות העמותה לבין ציבור החברים.
יש חשיבות להגדיר היטב את היחסים בין הקיבוץ לבין המוזיאון ולחתור להשגת יעדים משותפים
ומוגדרים.
יש חשיבות להגדיר את מקומו של המוזיאון בעולם התיירות של יד מרדכי ,וכן לקיים דיון נפרד על
מקומו ומטרותיו של ענף התיירות בקיבוץ.
יש חשיבות לשלב גורמי חוץ פעילים במוסדות העמותה ,לא רק אנשי ציבור ,אלא גם אנשים
העוסקים בהנצחה ,בשואה ובמרי.
מחד חשוב שפעילות המוזיאון לא תהיה לנטל על הקהילה ,מאידך יש לזכור כי המוזיאון אינו רק כלי
להנחלת מורשת אלא גם חלון ראווה לקיבוץ ,ולכן חשוב שציבור החברים והמזכירות ייטלו חלק פעיל
בפעילות העמותה.

ד .סיכום
 .1המזכירות מאמצת את ההצעה לרענון ועיבוי מוסדות עמותת המוזיאון ,ובתיאום עם מוסדות העמותה
תביא ליישומה.
 .2המזכירות מכירה בחשיבות של שילוב גורמי חוץ במוסדות העמותה.
 .3המזכירות מינתה את גיורא אתר כנציג המזכירות באסיפת העמותה ,וכן את משה סוקר ויאיר שוורץ
כנציגי ציבור בעמותה .בישיבתה הבאה תבחר ההנהלה הכלכלית נציג מטעמה לאסיפת העמותה.
 .4המזכירות ומוסדות עמותת המוזיאון יזמו דיון משותף בחזון ובמטרות העמותה.

 .3יד מרדכי נגד הגב' נדיה ברטשניידר – דיווח על התקדמות המשפט.
בתאריך  17.6.09הסתיים שלב דיון ההוכחות במשפט שמתנהל בבית משפט השלום באשקלון בתביעת יד
מרדכי נגד הגב' נדיה ברטשניידר .קיבוץ יד מרדכי תבע את נדיה בשל סירובה לצאת מדירת הקיבוץ בה
היא מתגוררת כעת .במהלך המשפט )מאז שהחל( ,וכן במהלך הדיון הנוכחי ,הוצעו לנדיה הצעות פשרה
לגבי דיור ביד מרדכי :המשך הרשאה להתגורר ביד מרדכי )בעבור שכר דירה( בדירה צנועה יותר בשכונת
וותיקים .נדיה סירבה ועדיין מסרבת לקבל את הצעת הפשרה .פסק הדין אמור להינתן בחודשים הקרובים,
הציבור יעודכן בהתאם.

 .4אירוח חברי גברעם בבריכת השחייה של הקיבוץ.
בשל בעיות טכניות לא תופעל השנה הבריכה בקיבוץ גברעם .נציגי גברעם פנו למזכירות יד מרדכי בבקשה
לאפשר לחברים מגברעם להתארח אחת לשבוע )בימי חמישי( בבריכת הקיבוץ במהלך תקופת הרחצה.
פניה דומה הועברה גם לקיבוצים זיקים וכרמיה .המזכירות אישרה את הפניה ,בכפוף לתנאי שגברעם
יעמידו מציל לפי דרישת יד מרדכי.
----------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבות המזכירות------------------------
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דיווח מהמרפאה
לידיעת החברים! נינה הימלשטיין יוצאת לחופש בין התאריכים .2.7-19.7
לקביעת תור עם הרופאה המחליפה – יש להתקשר למרפאה.
בריאות לכולם ,דבורה גורביץ'
__________________________________________________________________________

דיווחי נוכחות
תוכנת הנוכחות מסיימת את תקופת ההרצה .החברים )והשכירים( מתבקשים להקפיד על דיווחי
הנוכחות ,ולעדכן את האחראים במקום עבודתם על כל היעדרות ו/או חוסר בדיווח.
למניעת ספק :חובת דיווחי הנוכחות חלה על כל סוגי העובדים ,כולל עובדים גלובליים.
להיעדרות מסיבת מחלה יש לצרף אישור רפואי.
אליהו שחם מופקד על הטמעת המערכת ,וניתן לפנות אליו בכל עניין.
נמסר על ידי גלעד בארי
__________________________________________________________________________

דעה
הרהורים בעקבות הערעור על סעיף בהחלטת המזכירות בנושא "בטיחות
בדרכים" – מאת אורי לבנה
כנאמן לדף המזכירות אני קורא בשקיקה רבה את כל הסעיפים .בדרך כלל אני מסכים ומזדהה עמם,
לעיתים רחוקות קורה שסעיף בדף מעלה לי את "הסעיף" .ברצוני להתייחס לערעור כלפי החלטת
המזכירות בנושא "בטיחות בדרכים".
ניסיתי למנות את נכסי איכות החיים האמיתיים שיש לנו בקיבוץ ומשם פניתי לשאלה מה ההבדל בין
איכות חיים ל -רמת חיים?
רמת חיים הוא מונח שמתייחס לאיכות ולכמות של הסחורות והשירותים אשר אנשים בודדים או
אוכלוסיה שלמה יכולים להרשות לעצמם .רמת חיים גבוהה היא פונקציה של גובה ההכנסה והיא מהוה
מרכיב מרכזי באיכות החיים ,אולם היא כשלעצמה אינה ערובה מספקת לאיכות חיים גבוהה וטובה.
הייתכן? כן.
מדד איכות החיים ,במדינה או בקהילה כשלנו ,מבטא פוטנציאל צריכה ושימוש בתחומים רבים כגון
מערכת בריאות ,ביטחון תעסוקתי ,תחושת הביטחון האישי )כולל בטיחות( ,איכות חיי הקהילה ,פעילות
חברתית ,איכות הפנאי ,אווירה כפרית שקטה ,סביבת מגורים ירוקה ,רמת איכות הסביבה ,תחבורה זולה
וזמינה ,ועוד.
לעומת זאת קיים מדד סובייקטיבי לאיכות החיים המבטא את רמת שביעות הרצון של אדם ביחס
לתפיסתו האישית ולסדרי העדיפויות שהוא קובע לעצמו ללא קשר לנורמה החברתית המקובלת ולפעמים
אף בניגוד אליה )מקור ידוע לסכסוכים בקיבוץ( .כידוע החלטנו על הכלת מודל ההפרטה של רמת החיים
בלבד ולא של איכות החיים ואני מקווה שכך יהיה גם בעתיד.
אסור לדעתי שרמת החיים של הפרט והמדד הסובייקטיבי יכתיבו או יפגעו באיכות החיים .מה עוד כאשר
מדובר במגרשי חנייה בתוך מתחמי המגורים ,המהווים מפגע בטיחותי ממדרגה ראשונה ויוצרים מוקדי
סיכון בנוסף לפגיעה האסתטית של סביבת המגורים.
רמת חיים הוא ערך ראוי ובתנאי שאינו פוגע באיכות חייהם של אחרים ,ובמקרה הזה המשקל היחסי של
הבקשה הגלומה בערעור בטלה בשישים לעומת התוצאות הצפויות.
השבילים וגם הכבישים הפנימיים בקבוץ משמשים בפועל כמדרכות להולכי רגל ,אופנים ,עגלות ילדים
קולנועיות וכד' .לכן יש להתייחס אליהם כאל מדרחוב אחד גדול ולהימנע לנסוע בהם עם כלי רכב ,למעט
במקרים חיוניים.
בהחלט סביר לשלב נסיעת רכבים בדרכים הפנימיות לצרכים שונים .סביר גם להחנות לפרק זמן מוגבל
בצידי הדרכים הפנימיות למטרות פריקה וטעינה .יחד עם זאת חניות קבע ארעיות ומסוכנות אינן
לגיטימיות ,ולכן הנוהל המוצע ישפר את איכות החיים של כולנו.
אני מחזק את ידי הצוות הייעודי שהכין תוכנית מקיפה ומקצועית ומעריך את הגישה שלו לנושא ,וכן את
המזכירות שאשרה ואשררה את מיקום מגרשי החנייה מחוץ לאזורי המגורים.
ולמי שתוהה  ....גם אני לא צדיק גמור בנושאי נסיעות וחניות ,אך בהחלט אקבל את ההנחיה החדשה
ואחנה מחוץ לאזורי המגורים ומחוץ למחסומים.
אורי לבנה
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ציון לשבח
אנו שמחים וגאים לבשר על זכיית שמן הזית של יד מרדכי בציון מיוחד לשבח
בתחרות שמן הזית  ARMONIA PERMIUMשנערכה בטורינו שבאיטליה בחודש מאי האחרון.
בתחרות הבינלאומית שנערכה זו השנה השלישית באיטליה ,השתתפו  297יצרני שמן איכותיים.
שמן הזית של יד מרדכי נבחר כאחד מ 12 -שמני הזית המצטיינים בקטגוריית שמן זית – פירותיות
עדינה.
הזכייה הינה הישג חסר תקדים לענף שמן הזית הישראלי בכלל ולשמן הזית של יד מרדכי בפרט.
זוהי תעודת של הכרה וכבוד לאנשי שמן הזית שלנו בכרמים ,בבתי הבד ובמפעל ,השותפים יחד
עמנו במהפכת שמן הזית האיכותי בישראל בשנים האחרונות.
יחד נמשיך להוביל ולפתח את שוק שמן הזית בישראל ,לתמוך בפיתוח של חקלאות מקומית וחכמה
בתהליכי הפקה בסטנדרטים עליונים ,ובפיתוח המומחיות ברמה בינלאומית בתחום הטעמים
והארומות בשמן הזית.
כל אלה יאפשרו לנו להמשיך ולהציע לצרכן הישראלי את המוצרים האיכותיים ביותר ויבטיחו חוויה
של צריכה מהטבע בכל בקבוק ובקבוק.
שלכם,
צוות הממלכה
__________________________________________________________________________

לסבים הגאים רחל אשחר וגרשון אשחר
ולהורים המאושרים לירון ורון
מזל טוב להולדת הנכד והבן – נועם !
אח למעין ועמית
מזל טוב לכל המשפחה הגדולה!
מאחלים החברים ביד מרדכי

__________________________________________________________________________

לאמוץ הלפרין
ברכות חמות
על סיום קורס קצינים
וכניסה לשרות קבע בצה"ל,
בחטיבת 'כפיר'.
יישר כוח!
ובהצלחה בהמשך הדרך!
מכל בית יד מרדכי

__________________________________________________________________________

שבת שלום לכל בית יד מרדכי !
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