קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 825
2/9/03

בדף הפעם ■ :מישיבת המזכירות ■ יפוי כח להצבעות■ הנהלת ענף המזון ■
שונות.

)(+

 .Iדו"ח מישיבת המזכירות מה29/08/03 -
נכחו בישיבה :מיכל א ,גיורא א ,מוטי ב )גזבר( ,מוסא ב-ס ,משה ס ,ורד ע.
)מ.קהילה( ,יוסי ש )מזכיר( ,יאיר ש) .מזכיר( ,דני ש) .ו.חברים(.
נושאים בישיבה (1 :חבר במעצר  (2היעדרות משמירה  (3כספי קרנות
ההשתלמות  (4כספים מוקפאים  (5קבלה לחברות  (6שי לחג.
 .1חבר במעצר
נמסר דווח על הפרשה :המשטרה לא סיימה עדיין את הכנת כתב האישום ונצטרך להמתין עד
שנדע בדיוק במה הוא מואשם .לפני שבוע בקשה המשטרה וקבלה הארכת מעצר ובראשית
השבוע הקרוב היא תבקש הארכה נוספת .המזכירים פנו לכמה חברים )ניצה ,אברי ד ,מוטי ואבנר(
לסייע להם בטיפול בפרשה והצוות ,בישיבתו האחרונה העביר המלצה למזכירות ,עליה נערך
במזכירות דיון ולאחריו אישרה המזכירות –
שעורך הדין של הקבוץ ייקח על עצמו את הטיפול בתיק
 .2היעדרות משמירה
הועלתה תופעה של היעדרויות משמירה וחוסר הכלים להתמודד עמה .הוזכרה החלטת קבוץ ישנה
של הטלת קנס על חברים שלא מגיעים לשמירה ובהקשר זה הוצגה חוות דעת משפטית על פיה
אין בסמכות הקבוץ ,בתקנון הנוכחי ,להטיל קנסות על חבריו ,אבל הוא רשאי לקזז מתקציבם
עלות של שומר בתשלום התופס את מקומם .היו חברים שדחו את חוות הדעת וטענו שהקבוץ
רשאי להטיל קנסות .מטרת הסעיף לא היתה לדון בנושא לעומקו ,אלא להתחיל מהלך של גיבוש
כלים שיאפשרו לרבש"ץ להתמודד עם התופעה .משה ס .לקח על עצמו להכין הצעה וכשיביא את
ההצעה למזכירות ,יוזמנו לדיון הנוגעים בדבר .לסכום –

משה ס .יכין הצעה שתאפשר לרבש"ץ להתמודד עם תופעת ההיעדרויות מהשמירה
ויביאה לדיון במזכירות
 .3כספי קרנות ההשתלמות
כספי קרנות ההשתלמות נחשבים כאחד ממרכיבי השכר וכאלה צריכים הם להגיע אל קופת
הקבוץ .יוצאים מכלל זה כספי קרנות ההשתלמות של המורים ,שבהם לא מאפשר משרד החינוך
לגעת לפני שאמנם נוצלו להשתלמות .בעבר היה צורך לטפל בנושא העברת כספי הקרנות לקבוץ
וצורך זה עדיין קיים.

לצורך זה ,יצטרף אורי ל .ליאיר ש .ובעזרה מקצועית של הגזבר יהוו צוות מטפל .לא
ישונה העיקרון שכספי קרנות ההשתלמות יגיעו במועדם לקופת הקבוץ ובעניין
כספי השתלמות המורים – יכנסו לקופה המשותפת רק הכספים שנותרו לאחר
שהקרן נוצלה להשתלמות.
 .4כספים מוקפאים

אברי נ .טען כנגד המהלך הוולונטרי של פתיחת חשבונות הבנקים שנעשה בתחילת השנה .אברי
טען שאם המהלך הוא וולונטרי אי אפשר להצמיד לו סנקציה ולשית הגבלות על הוצאת כספים
של החברים שהחליטו לא לפתוח חשבונות .אברי גם טען שההלוואה שנלקחה כגיבוי לפתיחת
חשבונות הבנקים ,היא הלוואה שלעזרתה זכאים גם חברים שלא הצטרפו למהלך .אברי דרש
להתייחס אל הכספים שלו ע"פ הקריטריונים הנוהגים כלפי כספים של החברים שהצטרפו.
בדיון הזכירו חברים ,בין השאר ,לאברי ,שאחת ממטרות המהלך היתה הגנה על כספי החברים
ולשם כך נלקחה הלוואה של  3מיליון  ₪והכסף הזה נגמר .מי שלא רצה בזמנו להצטרף למהלך,
צריך היום לשאת בתוצאות החלטתו.

המזכירות לא קבלה את פנייתו של אברי
 .5קבלה לחברות
שלום כהן ,הגיע לישיבת המזכירות במסגרת המהלך לקבלתו לחברות .שלום הגיע ליד מרדכי
בסוף  2000והתקבל למועמדות במרץ  .2002גם אמו של שלום ,אביבה נמצאת ביד מרדכי ועובדת
בקומונה .שלום היה חבר קבוץ אורים במשך  32שנים עד שהחליט לבוא ליד מרדכי לחיות עם
מרים בקר .הוא איש גידולי השדה בעסוקו והיום הוא משמש משווק ראשי של מוצרי ההשקאה
של נען באזור הדרום .שלום עבר את הליכי הקליטה המקובלים אצלנו כולל המלצות של חברים.
המזכירות ממליצה לקבל את שלום כהן לחברות ביד מרדכי
 .6שי לחג
לקראת החגים התלבטה המזכירות בשאלת מתנת החג שיקבלו ,אם יקבלו ,חברי יד מרדכי
בראה"ש .דיון דומה כבר היה במזכירות לקראת פסח האחרון .הלבטים:
• אולי נוותר השנה על השי בגלל המצב הכלכלי הקשה.
• איך מגיעים לרמה סבירה של שוויוניות בין השי שמקבל עובד חוץ לבין השי
שמקבל "סתם חבר".
• האם נכון להביא החלטה על שינוי דפוסי השי או אף על ביטולו בצמוד לחג
והאם לא ראוי לשקול הצעות כאלה במסגרת דיוני התקציב של השנה הבאה.
• האם ראוי בכוונה לחסוך שי )צנוע ,בכל מקרה( לקלקל את אווירת החג.
לסיכום החליטה המזכירות לחזור על הסדר השי לפסח:
השי יינתן ממקום העבודה .המתכונת – תלושי קניה/שי.
ערך השי אחיד לכל ענפי המשק וייקבע ע"י מ .משק ומ .קהילה.
חברים שאינם קשורים למקום עבודה כלשהו – יקבלו השי מהקהילה.
לראש השנה הקרוב מציעה המזכירות שי בערך של  ₪ 100לקנייה
במפגש.
עד כאן מישיבת המזכירות▄.

תוצאות ההצבעה בקלפי מיום ה29 – 30.8.03 -
חופש לרותי ה – .תמכו –  146התנגדו –  3נמנעו – .4
שותף לבית האריזה – תמכו –  76התנגדו –  46נמנעו – .26
תכנית ההרחבה הקהילתית – תמכו –  119התנגדו –  12נמנעו – .18

לילדים ולנערים במוסדות החינוך שלנו ב"חופים" וב"שקמה" )כמו כן
להורים( עם סיום החופש ותחילת שנת הלמודים שתהיה זו לכולכם –
לכולנו פתיחה של תקופה בטוחה ומוצלחת.
בית יד מרדכי.
30.08.03

המועד המדויק של ההצבעה יפורסם מבעוד מועד על מנת שהחברים יוכלו להתארגן
בהתאם.
להלן רשימת חברי הועדה שאפשר להעביר לידם את יפוי הכח:
דליה טל ,יהודית מידן ,ישראל ברוך ,עמי וולקוביץ' ,מאיר כלב ,יורם ניצן ,לינדה כשר,
רותי רייכל ,אילון פרידמן ,גרשון אשחר
בהצלחה
אילון

ראש השנה תשס"ד
שלום לכל החברים  /רכזי הענפים,
•

•

החל מתאריך  01.09.03תפתח בממלכה חנות המפעל המסורתית
למוצרי הדבש ואריזות השי של מכוורת יד מרדכי .ימי פעילות:
א' – ה' בין השעות  .08:30 – 18:30אמצעי תשלום בחנות
לחברים/ענפים :כרטיסי אשראי או מזומן בלבד.
את מוצרי השי ניתן לרכוש גם במרכול .ענפים ומוסדות חינוך,
שמעונינים להזמין דרך חיוב בהנה"ח – יש לבצע הזמנה מסודרת
ומתואמת מראש עם שרה כהן במרכול.
שיהיה לכולנו חג מתוק ומוצלח
בברכה ,הממלכה.

הנהלה רחבה – ענף המזון
29/7/03
משתתפים :אורי ,יעקב א ,ישראל מ ,גבי ,זהבה ,שרה כהן ,שפרה ,דודי.

מרכול
סכום פעילות מרכול יד מרדכי לחודשים  1 – 6/03נמסר ע"י שרה כהן.
כשלושה חודשים לאחר העברת כל הפריטים לחיוב ,נראה שאנחנו מצליחים לעלות על "דרך
המלך" .מס' העובדים צומצם ,התורנות של אחה"צ מבוצעת ע"י עובדי המרכול ,ונבחנת המגמה
להחליף העובד השכיר בחבר קבוץ.

מבצוע  6חודשים מסתמן שהמרכול יעמוד ביעד התקציבי שנקבע בתכנית הקהילה
ל.2003 -
יעדים:
• שמירה על איזון בין ההוצאות להכנסות.
• התייעלות בעבודת המרכול )שעות פתיחה(.
• הוספת לקוחות חיצוניים )ע"י הכנסת שימוש בכרטיסי אשראי(
• שיפור השירות ללקוחות )ייחודיות המקום(.
דברים נוספים שעלו בסעיף זה:
• פריטים מסוימים – מחירם גבוה ביחס לחנויות הגדולות באזור .כח הקנייה הקטן
של המרכול משפיע מאד על היכולת להשיג מחירים נמוכים יותר.

•
•
•

ניתן להתייחס למרכולית כמכולת השכונתית שמאפשרת זמינות ,שרות ויחס
אישי .אנחנו תקוה שבתוך מס' חודשים יגיע המרכול לסל מוצרים מותאם
לדרישת הלקוחות.
יחס מלאי/קניה צריך לעמוד על חודש אחד.
שותפות בקניות עם המטבח מתקיימת לפי העניין ובתחומים שבהם יש יתרון
לקניה המשותפת.

שינוי בשעות פתיחה – יום ה' אחה"צ המרכול יהיה פתוח מ17.00 – 20.00 -
מ.07.00 – 14.00 -
יום שישי המרכול יהיה פתוח
הודעה על הפעלת השינוי בשעות תבוא בהמשך.

חדר-אוכל
ארוחת ערב יום כיפור – תהיה ארוחה רגילה.
ארוחת בר מצווה – הצוות יקיים דיון על ארוחות החגים ובמסגרת זו נשלב גם את הדיון על
ארוחת הבר מצווה.
מחלבה – מתוך כוונה להגיע לאיזון ,יצחק מבקש לעבור להתנהלות כענף של יחיד ,באגף העסקי
של הקיבוץ .בכוונתו לייצר מוצרי איכות -גבינות קשות וצהובות ומוצרים ניגרים באריזות גדולות.
המטבח ימשיך לתת שירותים שונים למחלבה .מבחינה מערכתית נחסוך משרה של שכירה.
במקביל נבדוק אפשרויות לכניסת שותף והבאת המחלבה לעמידה בתקן של מ .הבריאות.
רשמה :דודי.
בעקבות הערות חברים וכדי להעמיד דברים על דיוקם ,אציין שמחירי המזון הם רק אחד
ממרכיבי מדד המחירים לצרכן .תקציבי החברים מעודכנים לפי המדד הכללי
ולפיכך הפיצוי על התייקרות המזון הוא חלקי.

להורים דבורה ודוד
לסבים פנינה וגרישה
לאחים ולכל המשפחה
מזל-טוב לנשואי
אסא עם בח"ל עדי
בית יד מרדכי
ישיבה פתוחה לקהל בנושא בניה פרטית
ביום רביעי בשעה  20.30תתקיים במועדון לחבר ישיבה פתוחה לקהל של צוות הבניה
הפרטית ,עם נציגי משרד התכנון" :א.ב .תכנון" בנושא – תכנית אב להרחבת הדירות של מבני
המגורים.
קהל המעונינים מוזמן!
חברי הוועדה ,חברי המזכירות וועדה כלכלית ,ראו הזמנה זו אישית .השתתפותכם חשובה.
שוקי.

תודה,
סיימתי החודש שנת שרות בפנימיית "בית אפל" שהיא פנימייה של ילדים חוסים .היה לי
מאד חשוב להביא את הילדים לקבוץ שלי שיכירו ויראו איפה גדלתי והזמנתי אותם ליום כיף
בקבוץ .הייתי רוצה להודות למספר אנשים שעזרו לי לקיום יום זה:
בראש וראשונה לורד בר-סמך שבזמנה הפנוי ערכה לנו סיור באתרים השונים של יד מרדכי.
ליוסי כהן ,אברי ד ,דרור ד וישי ברנדס שיסיעו את הילדים ,לנאוה ורוני שאיפשרו לנו להנות
באולם הספורט .תודה רבה,
יעל הוך.

לאסתר מזרחי ולמשפחתה
ברכת מזל טוב לנשואי נכדה
ליאב עם בח"ל נועה
בית יד מרדכי

עם פטירתה של

עדה אלקין
אנו אבלים עם אורי ,נירה ומשפחותיהם
בית יד מרדכי
עדה אלקין.
עדה נולדה בקרקוב -פולין בשנת  . 1915נצר למשפחת הבעל -שם -טוב.
לאחר שהתחתנה עם שמשון אלקין ,נולד בנם אורי ,בשנת . 1939
בזמן מלחמת העולם השניה ,הם הוגלו לסיביר ,ולאחר ששוחררו משם שטו על נהר לקזחסטן.
בשנת  , 1946חזרו לקרקוב ,ובשנת  1950עלו לארץ ,וחיו בנווה שאנן בחיפה.
בזמן מלחמת יום הכיפורים ,הגיעה עדה ליד מרדכי ,ועבדה ב"דוכן" שהפך לאחר מכן ל"מפגש" .היא היתה חלק
…מהמקום במשך שנים עד אשר בריאותה הידרדרה ונאלצה להפסיק לעבוד ולנהוג בחיפושית הכחולה.
בחודשים האחרונים התגלתה בת אחותה ,שעל קיומה לא ידעה כל השנים.
ביום חמישי  28.8.03נפטרה ותקבר בחיפה ליד בעלה.
בהזדמנות זו ברצוננו להודות לבית האורן על הטיפול המסור והאוהב.
המשפחה.

שבוע טוב!! ☺☺
הביא לדפוס :יוסי שחר.

הצעות ההחלטה המתפרסמות בדפים אלה תקבלנה תוקף לאחר  14יום ללא ערעור.

