קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 834
9/11/03
בדף הפעם :א.מישיבת המזכירות ב .הצוות המוביל ג .שונות

)(+

מזל טוב-יובל ה60-
יובל ה 60-של יד מרדכי יוחג השנה במספר אירועים:
יום ד :5/11 .ארוחת ערב חגיגית ויום הולדת  90למייסדי הקיבוץ.
יום ו :5/12 .מסיבת חג הקיבוץ בנושא:
"על אושר ועושר"money…money…money-
באביב :מתוכנן שבוע"-חברים מספרים על עצמם"
בהמשך :חנוכת האתר"-קיבוץ של פעם"
בילוי נעים בכל האירועים-צוות חג הקיבוץ
.
א .דו"ח מישיבת המזכירות מה7/11/03 -
נכחו בישיבה :מיכל א ,.גרשון א ,.גיורא א ,.מוטי ב ,.משה ס ,.ורד ע ,.יוסי ש ,.יאיר ש, .דני ש.
נושאי הישיבה(1 :אישור הפרוטוקול (2 .בקשת תמר ס .להתקבל לחברות(3.הארכת כהונת
המזכירות(4.מצוקת דיור(5.מחיר חדש לק"מ לחבר(6.ערעור המזכירות על ההחלטה בקלפי כנגד
תוכנית ההתאמות(7 2003 -הוועדה הכלכלית-נוהל כללי(8.כספים שלא נכנסים.
(1אישור הפרוטוקול :המזכירות אישרה את הפרוטוקול מישיבתה ב.31/10/03-
(2בקשת תמר ס .להתקבל לחברות :המזכירות התלבטה קשות האם להמליץ לקיבוץ לקבל
לחברות מועמדת נשואה שבן זוגה עדיין לא מועמד .לסיכום,ובתיאום עם תמר ודניאל הוחלט:
מיד לאחר חתונתם ,בחודש זה ,ייפגש עם בני הזוג מזכיר וישמע מהם מהו המועד הנוח להם
להגשת בקשתו של דניאל להתקבל למועמדות בקיבוץ.עם סיום מועמדותו יגישו במשותף בקשה
להתקבל לחברות.
(3הארכת כהונת המזכירות :בנוהל המזכירות החדש זהה משך כהונת בעלי התפקיד המכהנים בה
עם משך כהונת המזכירות .המזכירות חושבת שקדנציה של שנתיים עבור בעלי תפקידים כמו
מזכיר,מ.קהילה,מ.משק,גזבר ומ .מש"א היא קצרה מידי והיא לכן מציעה:
סעיף  102בתקנון הקיבוץ ונוהל המזכירות הפנימי ישונו כך שמשך כהונת המזכירות יהיה  3שנים.
(4מצוקת דיור :משפחות וולקוביץ',שחם ושטיין פנו למזכירות שתסייע להן בפתרון מצוקת הדיור
שלהן.אצל שלושתן משמש חדר אחד למגורי בן ובת בהפרש גילים של  5-4שנים והדבר מביא,על
פי תיאוריהן במזכירות,את שגרת חייהן למצב בלתי נסבל.בדיון הוזכר הסדר החדרים היבילים
שסייעו למצוקות דיור בעבר.בדיון שהתפתח עלו נושאים רבים ולהלן אחדים מהם:
+איך ניתן למדוד את מצוקת הזולת+הבדלים בין הסדר היבילים של אז לבין המבוקש כעת+האם
יכול הסדר הבניה הפרטית לסייע כאן+איך יישמר השוויון בין משפחות היכולות לספק לבניהן
בוגרי המוסד מגורים בביתן בחינם לבין אלה שאינן יכולות+האם ימשיך הקיבוץ להרחיב דירות
וותיקים גם בעתיד +לסכום קבלה המזכירות החלטה:

 .1המזכירות חוזרת ומציעה למשפחות פתרונות דיור שנידחו על ידן בעבר במסגרת המוסד
ומחוצה לו.2 .נכון להיום רואה המזכירות בתקנון הבניה הפרטית את הכיוון לפתרון מצוקות דיור.
(5מחיר חדש לק"מ לחבר :אילן מ .וישראל מ .הביאו בנפרד למזכירות הצעות באותו נושא :הורדת
מחיר הק"מ לחבר.מסיבות שונות התחמם הוויכוח,גלש לפסים אישיים וחדל להיות עניני.בשל כך
הופסק ובהסכמת האורחים הם יביאו לישיבה קרובה הצעה משותפת בכתב.
מענין לענין באותו ענין מזכירה המזכירות לחברים שבקשות לדיון צריכים להגיש בכתב.
(6ערעור המזכירות על ההחלטה בקלפי כנגד תוכנית ההתאמות :במזכירות התעורר וויכוח האם
להשקיע מאמצים בערעור עכשיו,בשלהי , 2003או להשקיעם מיד בתוכנית  2004תוך הבהרה
שחובות  2003עוברים ל  .2004רוב החברים תמכו בהגשת ערעור והוא יעלה בשיחה הקרובה ביום
ב' ה 10/11/03-וא"כ בהצבעה בקלפי בסוף שבוע זה.
(7הוועדה הכלכלית-נוהל כללי :הנוהל הובא לדיון שלא הסתיים וימשך בישיבה קרובה .קשור
לסעיף זה פורסמו שמות חברים המוצעים לעסוק בהבהרת יחסי קהילה-משק.החברים:
גיורא,אברי ד ,דודי,שמעון,מוטי,יאיר וכן אורי ק.
(8כספים שלא נכנסים :ההצעה נמסרה לחברי המזכירות אבל לדיון בה לא הספיק הזמן והיא
תידון בישיבה קרובה.
& הצעות שאינן עוברות לשיחה יאושרו לאחר  14יום ללא ערעור
עד כאן מישיבת המזכירות

מאירועי השבוע:
יום ב'  :10/11/03שיחת קיבוץ ובה:ערעור המזכירות*בחירת מרכז וו .תרבות*חגי לחברות*
ערעורי אברי נ.
יום ה'  :13/11/03עם עו"ד כרמית דורון על תיקון סעיפי התקנון.
יום ו'  :14/11/03הצבעות בקלפי :ערעור המזכירות*בחירת מרכז וו .תרבות*חגי לחברות*ייתכנו
שינויים.
בשבוע הבא 20/11/03 :יום ה'-עם עו"ד על השיוך וביום ו'-21/11/03-ההצבעה על התקנון !!

עם שמואל,שרה ומשפחתם
עם המשפחה הרחבה כולה
אבלים על לכתו של

מוניק מננה ז"ל
בית יד מרדכי
מוניק מננה ז"ל נולד ב 1914-בפולין.בגיל צעיר הצטרף לשוה"צ.ב 1938-עלה ארצה וב1939-
הצטרף לקיבוץ "מצפה הים" בו הכיר את צפורה איתה הקים משפחה ולהם נולדו שמואל
ושלמה .מוניק עבד בעקר במקצועות הטכניים וכך גם השתלב במפעלי הקיבוץ.ב 1990-נפטרה
צפורה.את שנותיו האחרונות עשה ב"בית הבריאות" בקיבוץ בשל מחלה.הוא נפטר כשהוא נושק
את שנתו ה.90-יהי זכרו ברוך.

ב .לחברים שלום
לפניכם דו"ח מישיבת הצוות המוביל שהתקיימה ביום .19/10/03

לקראת אישור המודל המשולב
כזכור ,אושר המודל לשנת נסיון המסתיימת ב .31.01.04
יאיר מסר דווח על הנעשה בצוותים שהוקמו ע"י המזכירות כהמשך

.1

להחלטות המודל .הצוות העוסק בשיוך נכסים

התבקש להגביר פעילותו ולתת פרסום

ציבורי לעבודתו.
סקר עמדות הציבור ביחס למודל המשולב כפי שמתקיים כיום אצלינו.

.2

הנושא בבדיקה.
ניתן אישור להכנת הצעות לשיפור המודל תוך שימת דגש על הגדלת הפרנסה כציר

.3

מרכזי.
.אישור המודל לפרק זמן מוגדר.

.4

עדכון אמנת עבודה
 .1פדיון ימי חופש :עפ"י אמנת עבודה חבר עם וותק של עד  6שנים זכאי ליום חופש אחד
על כל חודש עבודה .למעלה מ 6 -שנות וותק ,זכאי ל 24-ימי חופש בשנה ואפשרות
לצבירה של עד  65ימים .במקרים של מעבר עובד לעבודה בענף אחר בקיבוץ או בחוץ
מומלץ לנקוט באופן הנהוג בסיום העסקה של עובדים שכירים ,קרי ,תשלום עבור ימי
החופש שנצברו לחבר במקום העבודה בו הוא מסיים לעבוד והתחלה "נקיה" במקום
החדש .מוצע שההתחשבנות תהייה בין הענפים לבין הקהילה ולא מול החבר .למשל –
חברה שסיימה לעבוד במכבסה ונצברו לזכותה  10ימי חופש ,עם סיום עבודתה תעביר
המכבסה לקהילה שווה ערך ל –  10ימי עבודה של העובדת .העובדת תוכל לקבל את
מרכיב ההשתכרות מימי החופש במועד שתבחר לממש אותם.
 .2ימי חופש של עובדי חוץ – כפי שהוחלט ,ברצוננו להזכיר שעובד חוץ מקבל את ימי
החופש שלו ממקום עבודתו ולכן אין צבירת ימים מקבילה ו/או משלימה בקיבוץ.
עובד חוץ שיסיים עבודתו בחוץ ויתחיל לעבוד בקיבוץ יתחיל לקבל ימי חופש כנהוג
בקיבוץ.
.3

עובדי חוץ בחשבונית – מרכיב ההשתכרות יהיה מהגביה בפועל ,בשוטף .60 +

 .4תקציב חברים ומועמדים שאינם עובדים :אמנת העבודה מגדירה מי נחשב כמובטל
מרצון )סעיף  (12ושיש להחליט לגבי מידת הפגיעה בתקציב האישי של המובטלים.
הצוות המוביל מציע להוריד  25%מתקציב התקן של המובטלים מרצון.
לאחר  3חודשים ,אם עדיין מובטל ,ירדו  40%מנקודת התקן  .תוקף.
תוקף לביצוע מ .1/1/04
 .5תורנויות ערב – חובה –  3שעות בחודש.
 .6מסיימי י"ב – חופשה לפני גיוס ע"ח הקהילה – שבועיים בלבד.
רשמה :דודי

בעמודים הבאים :אברי נ .מפרט ערעוריו על החלטות מזכירות לקראת הצגתם בשיחה

לצוות סוכות
גם סוכות כבר עבר,
ורק לגשם לצפות עוד נשאר.
עם צוות מפואר,
שהפיק לנו חג נהדר:
עדנה דגן וחגי מן -מרכזים
ואתם :יוסי שחר ,יונה בקר ,מאיר ניצן ,גלעד
דרור ,עידן רינת ,משה הררי ,גלי דרור ,עידית ציון,
אוריה מן ,אדווה דרור ,זהבה קרלינסקי ,גיל דגני,
לאה אבני ולינדה כשר.
 3אירועים הם לנו הפיקו:
)למרות שבשבילי -פניו של רודריגו בעצם הספיקו(...
 למדנו המון על קפה
מאורי שאירח אותנו בפאב היפה.
 כמדי שנה אותנו יהודית וישראל בכיף אירחו
בעזרת הצוות עמלו וטרחו
 ורק על הערב עצמו לדבר נשאר
)אוי רודריגו אתה איש יקר(....
אבל גם אם נשאיר את רודריגו לרגע בצד )איך אפשר?(
נודה שהיה ערב פשוט נהדר,
ולמרכזים ולצוות ולכל מי שעזר.
כה לחי!!!!!!
מוועדת חגים וכל בית יד-מרדכי
תודה לכל אלו שעזרו ותרמו להצלחת האירועים:
עומר וולקוביץ' -.הגברה
יואל -תאורה
דינה – עוגות
שפרה וגבי – כיבוד ויעוץ
הדס ניר ,נופר ,אוריה ורחל גבר - .שירה
נאוה -תמיכה תרבותית ויעוץ
דוד כשר -הנחיה מכובדת וחביבה
נחמה -נגינה
אורלי -קטע קריאה
בנות נעל"ה – ריקוד
בוגרי נעל"ה  +גרשון ראיון
יתיר ,איל ,מורן ואביתר מערכונים מצחיקים
תודות מיוחדות:
 לאורי לבנה על האירוח בבית הקליה המיועד.
 למשפחת מידן – על האירוח בסוכה.
 למשפחת גונזלס שעשו את כל הדרך משלומית בצפון.

שבוע טוב לכל בית יד מרדכי
הביא לדפוס :יוסי שחר

לאוהבי האבוקדו שלום!
הנכם מתבקשים בכל לשון של בקשה להמנע מקטיף פרי ללא תאום אתנו .על הענף מעיקות
גניבות רבות של גורמי חוץ הפוגעות ביבולים ואין צורך להוסיף על כך.
שנה טובה – עובדי המטע.

אחרי 14
הצעות החלטה שקבלו תוקף לאחר שעברו למעלה מ 14 -יום ממועד פרסומן ולא הוגש בעניינן
ערעור.
 .1נוהל תשלום של חברים לספקים ובתחנת הדלק שלא דרך התקציב.
 .2המזכירות לא מציעה כעת להכניס שינויים בנוהל בחירת בעלי תפקידים.
 .3להצבעה על סעיף  118בתקנון הקבוץ יתווספו הסעיפים – 99א 102 ,ו 107 -העוסקים
בעבודת המזכירות והמועצה.

היכן היושר הציבורי ?
לפני יומיים קראתי על לוח המודעות רשימה הנוגעת לכלל הקיבוץ .חיפשתי את שמו של מחבר הרשימה,
כדי לברכו על האיכפתיות שגילה בנושא ציבורי הנוגע לכולנו .וראה פלא :אין חתימה !!! חזרנו לימים
האפלים של מכתבים אנונימיים !!!
מוגי-לב – עדיף שתמשיכו להתחבא במאורתכם – בלי קשר לצידקת הנושא הנדון! היכן
היושר הציבורי שלכם ?
משה סוקר

למורצ'ו ומשפחתו
במות עליך אחיך
משה ווילוגה ז"ל
משתתפים באבלך
בית יד מרדכי

שבוע טוב!!
הביא לדפוס :יוסי שחר.
הצעות ההחלטה המתפרסמות בדפים אלה תקבלנה תוקף לאחר  14יום ללא ערעור.

