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 .Iדו"ח מישיבת המזכירות מס'  47מה.2/5/03 -
נכחו בישיבה :גיורא א ,גרשון א ,מיכל א ,מוטי ב) .גזבר( ,משה ס ,ורד ע) .מ.קהילה(,
יאיר ש) .מזכיר( ,יוסי ש).מזכיר+מנחה( ,דני ש).ו.חברים(.
נושאים בישיבה (1 :תשלום עבור דירות אירוח  (2נוהל כללי לבחירת וועדות
 (3נוהל בניה פרטית.
 .Iתשלום עבור דירות אירוח – אורח בדיון יגאל מ .הנושא מגיע לדיון שני ,לאחר שבשבוע
שעבר לא הגיעה המזכירות לסיכום .יגאל עבר פעם נוספת על הפרטים הקשורים לדירות האירוח:
לקבוץ  3דירות כאלה .שתיים מהן )דירות מס'  441ו (444 -הן דירות גדולות שהכנסה חודשית
אלטרנטיבית מהן ,אם לא היו מושכרות ,היתה מגיעה לכ ₪ 1600 -לדירה .דירה נוספת )דירה מס'
 (411קטנה יותר המיועדת לאירוח זוג או יחידים שהכנסה חודשית אלטרנטיבית ממנה היתה
מגיעה לכ .₪ 1000 -סיכום שנתי של כל שלוש הדירות מגיע לכ ₪ 50,000 -לשנה .דירות אלה בשל
יעודן מנוצלות רק כ 40% -מהזמן וכפי שהוזכר בדף קודם הן גם מושקעות מדי פעם בימי עבודה
ובשדרוג – מיזוג למשל.
בדיון שהתפתח עלו הדעות הבאות:
• ראוי לתת ביטוי בהצעה לתשלום המושת על המקבלים אורחים מחו"ל לבין המקבלים
אורחים מהארץ.
• צריך להפריט את דירות האירוח כמו שמופרטים אצלנו מוצרים אחרים .הצעת וו .דיור
תכסה רק חלק קטן מההכנסות האלטרנטיביות.
• צריך להטיל תשלום צנוע על המארחים ובתוך שנה לבדוק פעם נוספת כניסה להפרטת
דירות.
הדיון סוכם בהצעת המזכירות:

לחברים המארחים אורחים מהדרגה הראשונה – בנים,
הורים ואחים ,ינתנו  14ימים של אירוח חינם לאורחים
מחו"ל ו 7ימים לאורחים מהארץ .אח"כ ישלמו  ₪ 45ליום
אירוח .למארחים אורחים אחרים ,ינתנו  3ימי אירוח ללא
תשלום לפני שיתחילו לשלם אותו מחיר.
וו .דיור תעביר למזכירות ,לאחר חצי שנה ממועד קבלת
ההצעה ,נתונים כספיים כבסיס לדיון נוסף.

הצעה זו תקבל תוקף אם לא יוגש עליה ערעור בתוך  14יום ממועד פרסומה.

 .IIנוהל כללי לבחירת וועדות – נוהל כזה הוצג לדיון בפני חברי המזכירות .לאחר
שהוכנסו לא מעט שינויים בהצעה המקורית ,מוגש הנוהל כהמלצת המזכירות.

להלן הנוהל:
א .מבוא
.1
.2
.3
.4
.5
.6

הנוהל איננו כולל את בחירת המזכירות ,הוועדה הכלכלית ,וו .ביקורת ווו .שיחה
וקלפי .לכל אחת מהוועדות האלה קיים נוהל בחירה משלהן.
הרכב הוועדות ,סמכויותיהן ,תחומי עיסוקיהן ,נוהלי עבודתן ופעילותן בהתאם
לאלה – באחריות המזכירות וכפוף לפרסום ואישור בנהלים המקובלים ביד
מרדכי.
חברות בוועדה איננה מתומחרת.
הוועדה תדווח לציבור מעת לעת על פעילותה בפרסומים שיהיו נגישים לכל
חבר.
לוועדה תהיה סמכות להחליט החלטות במסגרת תחומי אחריותה .היא תהיה
רשאית לקבוע איזו החלטה תעבור לגוף מקבל החלטות נוסף ואיזו תעבור לנוהל
פרסום ואישור כמקובל.
הוועדה תקבע את נוהלי עבודתה ותיתן להן פרסום.

ב .הרכב הוועדה
 .1כל וועדה תאויש בהתאם לאופי תפקידיה .חלק מהחברים נבחרי ציבור וחלקם –
בתוקף תפקידם.
 .2מועמדים יוכלו להשתלב בוועדות בכפוף לסעיף א.2-
 .3המזכירות תחליט לאיזה וועדות יוכלו להצטרף תושבים והיא תציע למועצה
נוהל לבחירתם.

ג .נוהל בחירת הוועדה
.1
.2
.3
.4
.5

וועדת מינויים תפרסם כניסה לנוהל בחירת חברי הוועדה וחברים יוכלו להציע
עצמם.
וו .מינויים תציע מועמדים מטעמה.
וו .מינויים תפרסם את הרכב הוועדה והוא יאושר בתוך  14יום ממועד פרסומו
אם לא יוגש ערעור .יוגש ערעור ווו .מינויים לא מגיעה להרכב מוסכם ,היא תביא
את קביעת הרכב הוועדה להכרעה בקלפי.
במקרה ויש יותר מועמדים מהנדרש ווו .מינויים לא מגיעה להרכב מוסכם ,היא
תביא את קביעת הרכב הוועדה להכרעה בקלפי.
ניתן לערער על הרכב הוועדה בפני המועצה.

ד .משך כהונת הוועדה
.1
.2
.3
.4
.5
.6

הוועדה תכהן  3שנים .אחרי  3שנים – אשרור השמות בנוהל פרסום ואישור.
כל עוד לא נבחרה וועדה חדשה ,תמשיך הוועדה היוצאת למלא תפקידיה גם
מעבר לשלוש שנים.
ניתן להפסיק פעילותה של וועדה לאחר דיון במועצה ואישור הגוף שבחר אותה.
באחריות המזכירות להביא לבחירת וועדה חדשה במקום וועדה שחדלה לפעול
ע"פ מחויבותה.
חבר בודד שיצטרף לוועדה באמצע הקדנציה יכהן בוועדה רק עד סוף הקדנציה.
יכול חבר להציג את מועמדותו ולהיבחר לקדנציות נוספות ברציפות.

לאישור עם הנוהל המוצע :נוהל זה בא להחליף את נוהל כללי לבחירת וועדות
הקיים ופריימריז פתוחים – נוהל בחירה הקיים.
הצעה זו תקבל תוקף אם לא יוגש עליה ערעור בתוך  14יום ממועד פרסומה.

 .IIIנוהל בניה פרטית – הנוהל עבר ,כזכור ,דיון בישיבה קודמת והפעם הגיעה המזכירות
לסיכום .ההצעות השונות שהציעו חברי המזכירות יושתלו בנוהל .חוקיותם של השינויים תיבדק
אצל עו"ד ובמקביל יופץ התקנון באינטרנט וניתן יהיה לקבלו בהזמנה.

על מועד תחילת תפוצתו של הנוסח הסופי של התקנון תימסר הודעה .תקנון הבניה
הפרטית יגיע לשיחה ולהצבעה בקלפי.

עצרת הזיכרון
כבכל שנה עולה ,בטקס רב רושם ,זיכרון שואת יהודי אירופה ,אצלנו ביד
מרדכי ,על מדרון הגבעה ,לרגליהם של מגדל המים המנופץ ופסלו של מרדכי
אנילביץ .החיבור בין השניים הודגש הפעם במלאות  60שנה למרד גטו וורשה
ולעלייתו של הקבוץ על הקרקע .כבכל שנה סייעו בני יד מרדכי לקיומו של
הטקס והפעם היו אלה צחי ל .אורן ר .ורון מ .בצוות הלוגיסטי ,ילדי ונערי
הקבוץ כשותפים למופע ,עידו מ .שקרא את דבר הקבוץ לאירוע שכתב אלון
ד .ועמי וול .וחיים מ .שתאמו עם כוחות ביטחון חיצוניים את אבטחת האירוע
רב המשתתפים .אני רוצה לשלוח בשם כל בית יד מרדכי ,תודה לכל
האחראים לקיומה של העצרת אצלנו ,על השקעת הכשרון והמרץ ועל שהם
מעלים ,בקיימם את המפעל השנתי הזה ,בנוסף לכל מה שנאמר על שימור
זיכרון השואה ,גם תרומה לשימור אופיו המיוחד של קבוץ יד מרדכי.
▄

לגבי וולקוביץ ומשפחתה
במות עליה
אביה
משתתפים בצערכם
בית יד מרדכי

כמעט שכחנו...
אביב הגיע – פסח עבר.

בית יד מרדכי
שולח תנחומים
למוסא בר-סמך ומשפחתו
במות עליו
אביו

ולא אמרנו תודה לנבחרי הכפר.
צוות פסח שהכין סדר כהלכתו ,במספר ימים קצר.
קישוטים ותפאורה – ואפילו אפיקומן היה.
האוכל טעים ובשפע בידי המטבח המיומן.
אב הסדר ,בעליצות ובקלילות ,ידע ללחוץ על הדוושה.
זמרים ,קריינים ורקדנים ,הרימו קול ורגל
וכולם כולם נקראו לדגל.
חנה סגל ,צביה סגל ,דבורה וויס ,יונה שחר ,דני שני ,יאיר ארצי ,נעמי כהן,
גבי קורן ,יוסי שחר ,מיכל ארדנינג ,רותי רייכל ,יעל ציון ,עליזה וויס ,זהבה
ציון ,זהבה קלרמן ,דוד גורביץ ,הנערים שעזרו ותרמו
ליוסי לב – אורחנו הקבוע והצנוע
ואם שכחנו מישהו – מתנצלים מראש
לכולם תודה מכל הלב
הקהל שאוהב.
דוד גורביץ.

תודה לצוות פסח
אמנם בפתח כבר חגים אחרים
אבל את פסח אנחנו עדיין זוכרים
חג של אביב ושדה פורח
חג שעליו דוד גורביץ' הוא המנצח
שאיתו בתזמורת "טובי הנגנים"
שבמיומנות וכשרון השתלטו על המבצע הלוגיסטי המסובך
ובבת אחת ובמקביל
הצליחו המון כזה רב להאכיל,
ותודה רבה ומיוחדת לאותם חברים שביחד חברו
ובצהרי החג את האולם סדרו,
בלי מישכור ותמחור,
אלא רק שורה קטנטנה של איזכור.
ולכם כל העושים במלאכה
נותר לאחל שתבואו כולכם על הברכה
מצוות ועדת חגים

שבוע טוב וחג עצמאות שמח
הביא לדפוס :יוסי שחר.

