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בדף הפעם & :מישיבת המזכירות & צרור ידיעות & שונות

)(+

 .דו"ח מישיבת המזכירות מה28/11/03 -
נכחו בישיבה :מיכל א,גרשון א,גיורא א,משה ס ,.ורד ע ,.יוסי ש ,יאיר ש .דני ש.
,מוטי ב.
נושאים בישיבה (1 :אישור פרוטוקול  (2נוהל המועצה החברתית-כלכלית
 (3כ.ל.נ-.כספים שלא נכנסים (4מניעת פרסום בדף מזכירות
(1אישור הפרוטוקול -המזכירות אישרה את הפרוטוקול מישיבתה ב21/11/03-
 (2נוהל המועצה החברתית-כלכלית –לאחר סיום הדיונים בנוהלי המזכירות והוו.
הכלכלית ניגשה המזכירות לסכם את נוהל המועצה .נוסח טיוטא הונח על שולחן
המזכירות ולאחר מעבר על הסעיפים השונים והכנסת שינויים אושר נוסח סופי,
הוא יודפס ויופץ לציבור לקבלת הערות ולאישור.
(3כ.ל.נ-.כספים שלא נכנסים -כזכור העלה אהוד בישיבה הקודמת הצעה משלו
בעניין .ע"פ הצעתו יש לדון קודם בנוהלי חלוקת הכספים עד הנה לפני שמחליטים
על התנהלות עתידית .כמו כן מנה אהוד את כספי קרנות ההשתלמות בין הכספים
הכרוכים בדיון זה .לאחר דיון החליטה המזכירות בעניין זה:
המזכירות רואה צורך לטפל בכספים שלא נכנסו בעבר ובאלה שייתכן ולא יכנסו
בעתיד לקופת הקיבוץ.המזכירות תגבש הצעה לטיפול בכספים אלה.
המזכירות שמעה מיאיר דווח על ישיבת הצוות שנבחר בעבר לטפל בנושא קרנות
ההשתלמות .המזכירות משאירה את הטיפול בידי הצוות .החל דיון בטיוטת ההצעה
לנוהל כ.ל.נ -.כספים שלא נכנסים .הדיון יימשך בישיבה קרובה.
(4מניעת פרסום בדף מזכירות -משה ס .מחה על מניעת פרסום רשימתו בדף המזכירות
)משה פרסם את הדף באופן פרטי( .התפתח דיון בעניין ונשמעו בו דעות שונות:
 (.אסור לסתום פיות .חסימת ערוץ תקשורת ציבורי תגרור אחריה פרסומים פרטיים ואז
באמת לא יהיה כל פיקוח על פרסומים פוגעים ולא אחראיים.
 (.צריך לקבוע הפרדה בין פרסומים בדף מזכירות שבעיקרם הם פרסומים על פעילויות
שונות של המזכירות )"מישיבת המזכירות" למשל(,לבין פרסומים בדף כמו ה"שישון".
 (.אסור לפנות לקיצוניות :אפשר גם לנצל את "דף המזכירות" לפרסומים חופשיים.
 (.יש קושי טכני להוציא שני כלי תקשורת כל שבוע.
עד כאן מישיבת המזכירות
הדיון לא הסתיים בהחלטה.

שימו לב :ביום ג' ה 9/12-שיחה בנושאי השיוך.רשמו לפניכם

צרור ידיעות בכמה שורות
& & &
הנדון :איסוף והבאת חבילות ממשקי הנגב ע"י ענף הסעות
החל מתאריך  01/12/03תבוצע נסיעה אחת בשבוע )בימי רביעי( לאיסוף חבילות ממשקי
הנגב .נסיעה אחת בשבוע במקום שתיים עד היום תביא לחסכון של  ₪ 15,000בשנה.
ענפים ופעילויות ,יחויבו עבור שירות חבילות ,סך של  ₪ 25לחבילה אחת .מחירי השוק
נעים בין  30-45ש”ח לחבילה.
בברכה
אורי ,דודי וענף הסעות

& & &
לחברים שלום,
לאור פניות חברים נשלח מכתב זה להנהלת "שקמה" .ראו בהנחיות אלו כלי עזר לתפעול
השרות.
לכבוד הנהלת "שקמה"
אל מחנכי נעל"ה,שלום רב,
לאחרונה ,שוב מלא רכב נהג הבית בנערי נעל"ה וחברים נאלצים לחזור הביתה בנסיעות מיוחדות
או במוניות.אנחנו חוזרים ומדגישים את מה שסוכם לפני כשנה :חניכי נעל"ה יוכלו להשתלב
בנסיעות נהג בית בעדיפות אחרונה – ביציאה מיד מרדכי ,ובחזרה ,אך ורק בתחנת איסוף אחרונה
באשקלון – בקניון חוצות.
בכך נוכל לממש את העדיפות של חברי הקבוץ לשרות ההסעות.
אנא טיפולכם.

דודי,מ.קהילה

& & &
בהעדר וו.מינויים הסכימו רותי ר .ורחל א .לסייע במספר משימות ולהלן
וועדת מוסד בית שאת נכונות החברים הבאים לכהן בה השיגו:
סוזי ר).מרכזת(  ,משה ה .עדנה ד .יפעת ה.
בהצלחה לחברי הוועדה ותודה לרותי ורחל!

& & &
אירועים שקרו לאחרונה בחדר הדואר מצביעים על אפשרות של פריצות
לתאים.בקרוב ייעשו שיפורים במקום אך בינתיים מתבקשים החברים,

קודם-כל -לנעול את תאי הדואר שלהם.

& & &
ביום ג' האחרון נערכה ישיבה משותפת של המזכירות והוו .הכלכלית לשמיעת דיווח
על סיכום הרבעון השלישי לשנת  2003בתחומי הקהילה והמשק .הדיווח הציג תמונה
כלכלית קשה וחידד,לכאורה,את הצורך בקבלת החלטות קשות במסגרת תוכנית
הקהילה ל .2004-חברים המעונינים לקבל דיווח זה בכתב מוזמנים ליפנות למזכירים
ו/או למ.הקהילה.
& & & עד הנה צרור ידיעות בכמה שורות & & &

& & &

כזכור-דחתה המזכירות ,בישיבתה מלפני כשבועיים את הצעתו של ישראל מ.
להורדת מחיר הרכב .ישראל )ולא רק הוא( לא קיבל את סיכומה של המזכירות והוא
ביקש )בזמן!( להעלות את הצעתו בפני השיחה .מצורף פה חומר הקשור להצעתו.

תרבות הפנאי והרכב
גידול בזמן הפנוי/יהודה צדר ופרופ' יעקב קדם
"תרבות הפנאי מרחיבה את מיקומה בהתנהלות ובסדר היום .המבט העסקי אינו מופנה
עוד על כמה שעות עובדים בשבוע אלא על כמה שעות לא עובדים; על זמן הפנוי.
הידיעה שמלבד שעות עבודה של כ 35 -שעות בשבוע – ובהשלמה של צרכים קיומיים
אחרים מתוך  168שעות שבועיות – נותר זמן פנוי של כ 90 -שעות .איך מבלים 90
שעות באווירה של אנרגיה הרמונית עם דגש מובהק לאנטי-אייג'ינג ?
הבילוי וחוויית הקניה ימצאו מקום בעיירות פנאי בהתהוות – במוקדים קרובים
ומשלימים ,שיקצרו את השהייה בדרכים וייצרו מרכזים שיש בהם בטחון ,חוויה ומימוש
המפגשים של קהל "המאמינים" ,קרי הצרכנים .תופעות הפנאי זהות להשלכות שיש
לשחיקה .עודף פנאי ועודף מאמץ יוצרים תסכול וחושפים את האדם למחלות בעלות
סימפטומים דומים :השפעה על קצב האכילה ,הפרעות שינה – וכפועל יוצא – ליקויים
במטבוליזם .כשם שלשחיקה פיתחו גישות ליצירת מרווחי מילוי אנרגיה ,הפתרון לבעיית
הפנאי טמון בהתאמת התעסוקה".

אתרי הפנאי לחברי הקבוץ בחלקם הרב יצאו מזמן את גדר הקבוץ.
פער המחירים לנסיעות פרטיות בין החברים ) 0.80ש"ח/ק"מ מול תשלום חודשי
קבוע  113 -ש"ח לחבר( יוצר פער ביכולת למימוש תרבות הפנאי .לחלק מאיתנו
יהיה חופש לטפס כמה שירצו על קירות ביתם ולחלק יש נגישות זולה לכל אתרי
הפנאי שמחוץ לגדר.
מחיר של  0.50ש"ח/ק"מ לנסיעה פרטית יוצר פער קטן יותר בין החברים ,פער סביר
שניתן לחיות עימו.
ישראל מידן

תוצאות ההצבעות בקלפי כפי שנספרו ב:29/11/03-

בקבלת אביב טל – תמכו 198-התנגדו 9-נמנעו 5-אביב התקבל.
בקבלת גילי דגני  -תמכו 200-התנגדו 8-נמנעו 3-גילי התקבלה.
באימוץ סעיף 99א' החדש –תמכו 158-התנגדו 38-נמנעו -9-לא התקבל.
באימוץ סעיף  101החדש – תמכו 155-התנגדו 40-נמנעו-10-לא התקבל.
באימוץ סעיף  102החדש – תמכו 157-התנגדו 39-נמנעו– 9-לא התקבל.
באימוץ סעיף  118החדש – תמכו 143-התנגדו 52-נמנעו-11-לא התקבל.
מתוך  269בעלי זכות בחירה הצביעו 216 -

עם מרים,דודי ומשפחותיהם
אבלים על לכתה של

קריינה

מרחב ז"ל

בית יד מרדכי

קריינה נולדה ב 1913-בעיר לבוב שבפולין .בגיל צעיר הצטרפה לשוה"צ
ובמהרה היתה למדריכה בקן.בלטה במשיכתה לטיולים וספורט ואהבה
להשתלב במעגלי הריקודים .ב 1936-עלתה ארצה,הגיעה לגן-שמואל,משם
לקיבוץ מצפה-הים ומאז נשזרו חייה בהיסטוריה של יד מרדכי.הכירה את
גרישה מרחב,נישאה לו ולהם נולדו שתי בנות-מרים ודודי.במהלך חייה
עסקה בחקלאות בחינוך וטיפול בילדים ובחולים ובתפירה-מקצוע שלמדה
בפולין .משחלתה עברה לגור בבית הבריאות וניתקה בהדרגה מחבריה
וממציאות החיים ביד מרדכי .יהי זכרה ברוך.
החלטות המתפרסמות בדף זה ואינן אמורות להגיע לאישור השיחה תאושרנה אחרי
 14יום ללא ערעור.

שבוע טוב לכל בית יד מרדכי

הביא לדפוס יוסי ש.

