קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 842
13/1/04
בדף הפעם & :מישיבת המזכירות & ברכות &  & total lostשירותי קהילה & שונות

)(+

דו"ח מישיבת המזכירות מה9/1/04 -
נכחו בישיבה :מיכל א ,גיורא א,משה ס ,.ורד ע ,.יוסי ש ,יאיר ש .מוטי ב.שמעון כ.
נושאים בישיבה (1 :אישור פרוטוקול  (2עניני חברים  (3תיאום בין וועדות (4הרחבת
דירה (5כ.ל.נ-.כספים שלא נכנסים (6התנהלות חדשה בבית התינוקות
(1אישור הפרוטוקול -המזכירות אישרה את הפרוטוקול מישיבתה ב26/12/03 -
(2עניני חברים -בישיבה קודמת דנה המזכירות בהשלכות הנובעות מהמשך המהלך
המשפטי כנגד ראול .היא קבלה החלטה אבל לגבי פרסומה החליטה להפעיל שקול דעת
נוסף.עד היום פורסמו בנושא זה פרטים מעטים בלבד,ראשית -בשל צוו בית המשפט
האוסר פרסום פרטי הפרשה ושנית -בשל נוהל פרסום עניני חברים הנוהג אצלינו המקנה
משקל רב לשמירה על צנעת הפרט .כעת נותנת המזכירות פרסום להחלטתה מהישיבה
הקודמת.להלן סעיפי ההחלטה.1 :נכון לימים אלה מפסיק הקיבוץ את מימון הגנתו של
ראול )הסבר לסעיף זה :בשל התארכות ההליך המשפטי תופח מאד סעיף הוצאות
ההגנה.על הקיבוץ לא מוטלת חובת הגנה אוטומטית על כל מעשה ממעשי חבריו.ראול
זכאי,כמו כל אזרח הבוחר בכך,לקבל ייצוג משפטי ע"ח המדינה.בעקבות החלטת
המזכירות מתבצע מהלך של החלפת סניגורים לראול .2 .(.הקיבוץ לא יאפשר מעצר-בית
לראול בתחומי הקיבוץ )הסבר :ראול שוהה היום במעצר בית.בשל התארכות המהלך
המשפטי יהיה עליו לשנות את כתובת מעצר הבית או להכנס למעצר.חלופות שונות
נבדקות ע"י העו"ד והחלטת המזכירות בסעיף  .2היא תנאי לגבי חלופות כאלה.(.
 .3המזכירות קיבלה את ההחלטות הנ"ל לאחר ישיבה עם עו"ד של הקיבוץ ובעצה אחת
עימו )החלטה זו כבר מתבצעת אבל נוהל פרסום  14+תקף לגביה(.
(3תיאום בין וועדות-לפני זמן לא רב פורסמו מעל דפי המזכירות שמות חברי וועדת
התכנון והבניה של יד מרדכי .צוות אחר עוסק בנושאי תוכנית האב שכבר פורסמה לפני
כמה חודשים במסגרת קבלת החלטה על הרחבה קהילתית .המזכירות אימצה הצעה לצרף
את שוקי ושאול וול .לצוות תוכנית האב כדי להגביר את התיאום בין שני הגופים
העוסקים בנושאים המשיקים ואף חופפים בלא מעט תחומים.
אישור :פרסום)14+אישור לאחר  14יום ממועד הפירסום(
(4הרחבת דירה -חנה ואליהו שחם הציגו בפני המזכירות הצעה לפתרון מצוקת הדיור
שלהם .נושא הדיור עלה במזכירות לפני זמן לא רב במסגרת פנייתן של משפחות נוספות
ובמסגרת דיון על הצעה על-פיה תוקם קרן שתערוב לחברים הלוקחים בבנק הלוואה
לבניה פרטית .חנה ואליהו מבינים מהקריאה בדפי המזכירות שקבלת החלטה על הקמת
הקרן עלולה לקחת זמן רב וכיוון שמצוקתם עכשווית הם מבקשים שתאושר לאליהו
חופשה כמו זו שאושרה ליונתן מן.
לאחר דיון עם בני הזוג ובלעדיהם קיבלה המזכירות את ההחלטה הבאה .1 :המזכירות
תקדיש לניסוחה הסופי של ההחלטה שקיבלה דיון נוסף לפני שתפורסם .2 .באחריות
המזכירים לדווח בע"פ וללא דיחוי על ההחלטה לחברים שלהם היא נוגעת ישירות.

(5כ.ל.נ-.כספים שלא נכנסים -עוד נושא שהדיון בעניינו הסתיים אבל פירסום ההחלטה
יתעכב עד לאחר דיון נוסף בנוסח הסופי.
(6התנהלות חדשה בבית התינוקות -ישראל מ .לא מקבל את החלטת המזכירות בעניין זה.
בשל התארכות הדיונים בסעיפים קודמים נידחה הדיון אליו הוזמן לישיבה קרובה.
דיווחים בישיבת המזכירות* דיווחים בישיבת המזכירות* דיווחים בישיבת המזכ
מלבד ההחלטות שקיבלה שמעה המזכירות דיווחים בכמה עניינים:
...ליד מרדכי קשורים בקשרי סטטוס 'מועמד' כ 70-צעירים שאינם חיים כ'מועמדים' כבר הרבה
זמן .בימים אלה נשלחים מכתבים לחבר'ה שתקופת 'מועמדותם' עולה על  3שנים ובהם בקשה
שיחליטו על המשך דרכם עם הזמנה שיצטרפו כחברים ביד מרדכי.
...חברים בצוותי השיוך :בצוות ההיגוי-צלילה ד ,אברי ד ,מישל ד,קוצי ו,שמעון כ ,ישראל מ,
ויאיר ש-,יו"ר .מנחה :איריס וויס.
בצוות הליווי הרחב :עודד ב,איתמר ד ,יעקב מ ,יוכבד מ ,אילון פ ,חייקה ר ,דובי ש .חברים מוזמנים
להצטרף לצוות זה.
...ערב של מכוורת יד מרדכי עלית ב .16/2/04-רשמו לפניכם את התאריך .בערב יוצגו לראשונה
שינויים רבים בלוגו החברה ,בשמות מוצרים ויוצגו מוצרים חדשים .באירוע ישתתפו עובדי החברה
ומנהליה וכן יוזמנו חברי יד מרדכי .פרטים רבים עוד יבואו !!
עד כאן מישיבת המזכירות
דיווחים בישיבת המזכירות*דיווחים בישיבת המזכירות*

צרור ברכות

***

*** בן נולד לסער ואפרת-שחר  ,נכד לשלווית וליובל
מזל טוב לכל המשפחה!!

***

*** זכריה ניצן הוא רב-סבא מאיר הוא סבא ושרה סבתא
עם הולדת שחר בת לדני ולליאת.מזל טוב למשפחה הרחבה!!

***

*** מזל טוב גם לסבים רותי ויגאל מורן ולכל המשפחה
עם הולדת אורי בת לשאול ולירן!!

***

ותודות
לחברי וועדת בריאות היוצאת :רחל ש).מרכזת(מוסא,שרית ה ,ואיבון פ),אחראית משקפיים(

ברכות הצלחה
לוועדה הנכנסת :ניצה ר).מרכזת(,שיפרה שיפמן,אלון ד ואורלי ס),אחראית משקפיים(
מספר הפלפון של ניצה מטלפון בקיבוץ22202 :

Total lost

בשבוע שעבר נערכה ישיבה של חברים מוו .רכב,ר.משק ונ.קהילה לדיון

בנושא תאונות ה -total lost-כלומר,תאונות שכתוצאה מהן יוצא הרכב
מכלל שימוש .הדיון נערך בעקבות ריבוין יוצא הדופן של תאונות כאלה
בשנת  .2003בנוסף הצטרפו לרשימה גם גניבות רכב .בעקבות הישיבה
תוגשנה גם הצעות להחלטה אולם כבר עכשיו ניתן לציין כמה ממאפייני
התאונות:
 (1למזל כולנו ובמיוחד למזלם של המעורבים הישירים בתאונות
הסתיימו רובן בנזקים גופניים קלים יחסית.
 (2בין המעורבים-שכירים ובני יד מרדכי וכל האחרונים-נהגים צעירים
מאד.
 (3בניגוד למה שחושבים רבים גורמות תאונות ה total lost-גם נזק
כספי .חברות הביטוח לא מפצות אותנו במחיר מלא של הנזק .הנזק
שנגרם בשנה שחלפה מסתכם בלמעלה ממאה ושבעים אש"ח!!
זהירות.................זהירות...............זהירות..................זהירות.....................זהירות

שירותי קהילה
+++נהג בית
בשעות הבוקר עושה נהג בית  4סבבי נסיעות לאשקלון.
הצעת צ.התחבורה :לבטל את הנסיעה היוצאת לאשקלון ב  .10:45במקומה יציאה בשעה 12:00
וחזרה ב.13:00-הנסיעה היוצאת ב  8:30תחזור מאשקלון בשעה .11:00השינוי ייתן יותר זמן לשליחויות
באשקלון .חסכון משוער כ  15,000שקל.
בשעות אחה"צ מתבצעות  3נסיעות ע"י נהגים תורנים.
לאחרונה פרשו מספר חברים מתורנות זו ,חלקם ללא סיבה מוצדקת ,ונוצרה בעיה למלא השורות.
אנחנו חוזרים ומבקשים מהחברים להצטרף לתורנות ולאפשר המשך השרות באופן סדיר וללא עלויות נוספות.
סך ההוצאה בסעיף נהג בית בשנת  2003כ  150,000ש"ח.
מאשקלון
סדר הנסיעות החדש יהיה כזה :מיד מרדכי
7:50
7:20
11:00
8:30
13:00
12:00
אין שינוי בלוח הנסיעות בשעות אחה"צ .אישור :פרסום14+
משה ודודי

+++תיקוני אופניים
ניתן לתקן אופניים במסגרייה .לשם כך יש להביא את האופניים לשם ולהעמידם במקום המיועד עם רשימת
התיקונים המבוקשים .אם ברצונכם לקבל הצעת מחיר מראש ,נא ציינו זאת באופן ברור .קצב מתן השרות
מותנה בעומס העבודה במסגרייה .העזרו בסבלנות עד שנתארגן עם חלקי החילוף.
דודי

תקציב אישי
ברצוני להזכיר החלטת הצוות המוביל שפורסמה ב  5/11/03ותכנס לתוקף ב . 1/1/04
חברים ומועמדים שאינם עובדים ,מובטלים מרצון לפי ההגדרה באמנת עבודה ,יקבלו
תקציב תקן קטן ב  .25%לאחר  3חודשים ,אם עדיין יהיו בחזקת מובטלים מרצון ,ירדו
דודי
 40%מנקודת התקן שלהם.

אין קרינה מסוכנת!!
לפני כמה חודשים נערכה בדיקת קרינה לאנטנה המוצבת על גג הסילו והתוצאות
שהתפרסמו הראו על רמת קרינה לא מסוכנת.
בעקבות פניות שונות נערכה כעת בדיקה נוספת לשתי האנטנות וע"י גוף אחר
) הוועדה לאנרגיה אטומית/שטח בטיחות קרינה(.
גם תוצאות הבדיקה הנוכחית הראו שאין קרינה מסוכנת באיזורים
הקרובים )ובוודאי הרחוקים( לאנטנות .רמת הקרינה שנמדדה היא
עשירית אחוז מרמת הקרינה המותרת ע"י המשרד לאיכות הסביבה.
הצעת הבודקים היא לקיים בדיקות חוזרות אחת לשלוש שנים אלא אם
נערכו שינויים משמעותיים בנתוני המשדרים.

הלוואה מקרן התגמולים – תודה על ההסבר
א .מן הפרסום הראשון בשישון הבנתי ,וכנראה לא רק אני ,שההחלטה היתה למשוך כספים
מקרן התגמולים.
בהסבר הטוב של מוטי ) סעיף  ( 3דובר על לקיחת הלוואה מקרן "גדיש" ,זכות
השמורה לנו כמפקידים בקרן זאת ,כאשר צבירת התגמולים שלנו בקרן זאת מהווה בטחונות
להלוואה .וזה בהחלט לא אותו הדבר.
 2שורות אלו צריכות היו להיכתב בפעם הראשונה" .המביא דברים בשם אומרם מביא
גאולה לעולם" .ועל כך תודה לך מוטי.
ב .ואשר למה מחליטים ואיפה ) גם כן בסעיף  .( 3פקודת האגודות השיתופיות הנה חוק
המדינה ,מסגרת שאסור לנו לחרוג ממנה ,אבל מותר לנו בתוך המסגרת לשים עלינו כל נוהל
וסייג שאינו עומד בסתירה לפקודה .ולכן כל התנגדות להחלטת המזכירות צריכה להתנהל
כמקובל אצלינו ,דהיינו שיחת קיבוץ וקלפי.
ג .ואשר לאיך אומרים מה .חבל שההסבר הטוב היה צריך להיכתב ברוח מתנשאת שכזאת,
אפילו קצת מעליבה .טוב היה אילו התמקדה התשובה בשאלה בלבד ולא גם בשואל.
ד .סוף דבר  .ההסבר טוב ומספק .אם אני המתנגד היחיד אני מסיר את התנגדותי .אם יש
אחרים הרוצים בכל זאת הצבעה בקלפי לאישור ההחלטה ,אני מצטרף.
תודה על הסבלנות ,אילון

עמדה ממוחשבת במוזיאון ואתר אינטרנט "גלעד לזכרם"
לחברים שלום.
 (1לפני כשנה ביום הזיכרון לאחר שחנכנו את עמדת המידע הממוחשבת במוזיאון ,פנו אלנו
מספר משפחות וביקשו לאפשר גם לקרובים הנמצאים בריחוק גיאוגרפי מהקיבוץ לראות את
המידע שנאסף והוכן .הבטחנו שנעשה את כל המאמצים על מנת לבצע זאת ואנו שמחים לבשר
לציבור כעת שסוף סוף האתר נחנך.
כתובת האתרwww.gal-ed.co.il/yad-mordechai :
לאחר הכניסה לאתר ,ניתן לאתר את הנופל לפי שם פרטי ומשפחה או לחילופין ללחוץ על
הכפתור "שלח" שבתחתית המסך ואז לאחר שתעלה כל רשימת הנופלים
ל"גלגל" עד שמגיעים לשם הרצוי.
ניתן להגיע מאתר הזיכרון הזה לאתר הקיבוץ דרך כפתור שבתחתית המסך שנקרא" :לאתר
הקיבוץ" .כמו כן ניתן להגיע לאתר זה דרך אתר הקיבוץ ע"י לחיצה על כפתור "לזכרם".
האתר מכיל רק את שמות הנופלים.
 (2בעמדה הממוחשבת שבמוזיאון ,הכנסנו לאחרונה גם מידע ותמונות של כל חברי הקיבוץ
שנפטרו .בני משפחות הנפטרים מוזמנים למוזיאון לראות את יקיריהם.
משפחות שתרצינה להוסיף חומר לעמדה )תמונות ,כתבות מכתבים וכד'( מתבקשות לבוא
בדברים עם ורד בר סמך.
החברים מוזמנים למוזיאון לצפות בעמדה בימי שבת בשעות  11:00עד .15:00
לסיום ,אנו שמחים להגיש לחג השישים של הקיבוץ שי צנוע זה.
נשמח לקבל תגובות.
נמסר ע"י ורד ואילן
תזכורת :ביום ראשון הקרוב – צוות מוביל – ישיבה פתוחה
הנושא שעל הפרק :הערכות לקראת אישור המודל.
ביום שני הקרוב – שיחת קיבוץ
על הפרק :תקציבי  * 2004קבלת מיכל ואמיר לחברות * מחיר הק"מ לחבר * רכוז בית הבריאות
ובסוף השבוע הבא – הצבעות בקלפי
ייתכנו שינויים – פרטים יבואו
& & & & & & & & & & & & ................................................................................

הביא לדפוס :יוסי ש.

