קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 870
10/8/04
בדף הפעם* :דו"ח מישיבת המזכירות * שונות
6/8/04
דו"ח מישיבת המזכירות מה/8/04 -

)(+

נכחו בישיבה :מיכל ארדנינג ,גיורא אתר ,עמרם וינר,מאיר יצחק ,שמעון כורם,יעקב מורדיש ,ורד
ענבר,רעיה פסי,אילון פרידמן,יאיר שוורץ,יוסי שחר.
נושאים בישיבה (1 :אישור פרוטוקול (2תמחור חברות במזכירות (3שינוי סעיפים בתקנון הקיבוץ
(4ערעור על הסדר התורנויות (5תהליך בחירת יו"ר ל'כלכלית' (6תכנית התאמות סוף 2004
30/7
30/7/04
(1אישור הפרוטוקול -המזכירות אישרה את הפרוטוקול מישיבתה ב/7/04-
(2תמחור חברות במזכירות -שולי שניידר שנבחרה בקלפי כחברת מזכירות העלתה בפני המזכירות
בעיה :מה קורה עם חברים שנבחרו למזכירות ושהשתתפותם בישיבות פוגעת במקום העבודה שלהם
ובהשתכרותם? במזכירות הורחב הדיון ועסק בהיבטים נוספים של הבעיה:
** האם נכון להשאיר מצב שבו יש חברים היכולים להצטרף למזכירות מבלי שיפגעו מקום עבודתם
ומשכורתם ויש חברים שהדבר נמנע מהם?
** אם מתמחרים חברות במזכירות מדוע של יתומחרו גם חברים בוועדות ובגופים התנדבותיים אחרים ?
** האם ניתן לייצר שגרת עבודה למזכירות ) או לוועדות אחרות ( שבה לא תפגע משכורתו ולא יפגע
מקום עבודתו של אף אחד ? וחשוב לא פחות – שלא תיפגע עבודת הוועדה והנוכחות בישיבותיה תהיה
מירבית ?
לסיכום  ,החליטה המזכירות שהיא לא משנה כעת את הנוהל על פיו לא מתמחרים חברות בוועדות.
(3שינוי סעיפים בתקנון הקיבוץ -המזכירות ערכה דיון נוסף בענין השינויים בסעיפי התקנון העולים
בקרוב להצבעה והוסיפה שני תיקונים לתיקונים שכבר אושרו .קובץ הסעיפים יונח השבוע ובשבוע הבא
בחדר הדואר לקראת ההצבעה עליהם בתוך כמה שבועות.
בהקשר זה הובאה בפני החברים חוות-דעת משפטית שעודכנה בשל פסק-דין שניתן לאחרונה .חוות
הדעת 'מקשה עלינו את החיים' משום שעל פיה אין לעשות שימוש בנוהל יפוי-הכח אלא אם מדובר בחבר
הנמצא בחו"ל .גם בין בני-זוג לא מאשר פסק הדין מתן יפוי-כח .כיוון שהחלטנו שבהצבעות על נושאים
'לא-פנימיים' ננהג על פי חוקי המדינה לא נוכל להשתמש ביפויי-כח בין בני זוג בהצבעות הקרובות על
השינויים בתקנון.נצטרך כולנו להגיע לקלפי !!
(4ערעור על הסדר התורנויות -לפני כחודש פורסם בדף המזכירות הסדר תורנויות חדש אותו אישרה
המזכירות .בלב ההסדר הצעה לקזז מתקציבו של חבר שלא בא לתורנות  ₪ 20 -ואותם להעביר למחליפו.
ישראל מ .הגיע למזכירות עם ערעור על הסדר זה .לטענת ישראל יבריח איום הקנס תורנים מהתורנויות
הבעיתיות ) בעיקר 'נהג בית' ( לתורנויות קלות יותר והוא מציע לצרף להסדר הענקת תמריץ חיובי
לחברים המגיעים לתורנויות ,בדומה לתמחור השעות הנוספות –  ₪ 5לשעת תורנות .חברים במזכירות
הסכימו עם ישראל שהסדר התורנויות רחוק מלהיות אידיאלי והיה רצוי להגיע לסדור כולל במסגרת
טיפול ב'מודל'.התמרוץ שעליו מדבר ישראל ,ה ₪ 5-אינו תמרוץ אמיתי .על מרבית החברים מקובל
שמדובר בהצעה ל'עונת מעבר' ,עד להסדרים טובים יותר,כדי שהתורנויות לא יפסיקו לפעול וכך צריך
לראות גם את הצעת המזכירות.
לסיכום דחתה המזכירות את ערעורו של ישראל ונשארה דבקה בעמדתה.
(5תהליך בחירת יו"ר ל'כלכלית' -המזכירות סיימה דיון שהחלה בו בישיבה קודמת בעניין פניית
הוועדה הכלכלית שתצטרף אליה לערעור כנגד ההחלטה שלא לבחור את אברי דביר כיו"ר ל'כלכלית'.
המזכירות קיבלה את ההחלטה הבאה:
המזכירות מעריכה מאד את עבודתו של אברי,את יכולותיו,את מסירותו ואת תרומתו לעניניה של יד
מרדכי.

לאחר התלבטות קשה ולאחר ששקלה נימוקים לכאן ולכאן הגיעה המזכירות למסקנה שבשל יחסי
הקולות שהתבררו בהצבעה בקלפי בצרוף העובדה שאברי סיים כהונת יו"ר של למעלה משתי קדנציות
היא לא תצטרף לוועדה הכלכלית בהגשת הערעור.
בדיונים שנערכו במסגרות שונות בהקשר עם הבחירה העלו חברים גישות נוספות לגבי הגדרת תפקיד יו"ר
ה'כלכלית' והמזכירות מעריכה שהקיבוץ יזדקק לכמה חודשים כדי לקבוע עמדה מוסכמת בנושא.
המזכירות פונה לאברי שעד אז יוסיף וישמש יושב ראש הוועדה הכלכלית וכמו כן שיוסיף לייצג את
הקיבוץ בפורומים בהם הוא חבר היום.
(6תכנית התאמות סוף  -2004לפני קרוב לחודש ערכה המזכירות דיון בפעילותם של ענפי הקהילה כפי
שבאה לידי ביטוי בדו"ח רווח והפסד לחמשת החודשים הראשונים של  .2004כעת חזרה המזכירות לדון
בנושא זה והפעם כבתכנית התאמות .כמה מענפי הקהילה מייצרים בפעילותם גרעונות של מאות אלפי
שקלים .ענפי החינוך בעיקר סובלים ממציאות הולכת וקשה של גזירות וקיצוצים מטעם המדינה עליהם
אנו קוראים בעיתון.יש ענפים נוספים שפעילותם לא מאוזנת .כדי לגמור את השנה התקציבית ללא גרעון
נצטרך להקטין עלויות בסך כולל של כ  500אש"ח בכמה סעיפים מהוצאות הקהילה .הצעה לענין זה תגובש
סופית ,תוגש למזכירות וא"כ לאישור הקיבוץ.
------------------------------------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבת המזכירותעדכונים אחרונים מצוות תכנון ובינוי
בניה פרטית  11-משפחות החליטו להרחיב לשפץ את דירתם ,תפקיד הצוות לעוזר ביצירת
קשר עם אדריכל וקונסטרוקטור ,ללוות התכנון ולהבטיח שתהליכי ההרחבה יעמדו בדרישות )הקבוץ
והחוק(.התהליך מתחיל בכך שהמשפחה מגישה תכנית רעיונית – סקיצה ,לאישור הצוות ולאדריכל
הצוות )נאווה ינאי( .בשלב הבא מכין האדריכל העובד עם המשפחה תכניות סופיות ואלה חוזרות לצוות
לחתימת מ .משק ומזכיר.משם הן מועברות לוו .המקומית לקבלת היתר הבניה – כתנאי הכרחי להתחלת
הבניה.
כל תכניות הבניה נמצאות כעת בשלבי תכנון ובמסלול ההיתרים ,עברו את אישור הצוות ובקרוב יחזרו
לחתימה ולהגשה לוו .המקומית.
מלבד כל זאת עוסק הצוות בנושאי תכנון איזור המגורים,תכנית האב של יד מרדכי ובהרחבה לבנית
רשם שוקי.
שכונה קהילתית.על כל אלה בדיווח הבא.
לספר בשבחי -

מכתב שהגיע לנאווה גל

לנאווה שלום רב!
 20/ביד מרדכי.
אנחנו רוצות להודות מאד לך ולצוות התרבות,על אירוח רכזי התרבות ביום 20/7/04
האירוח היה עשיר ומגוון מכל הבחינות! בקרנו באתרי התיירות של יד מרדכי והתרשמנו מתנופת
היוזמה והעשייה הרבה.
אנו,במטה התרבות הקיבוצית,מלוות בהערכה עצומה את הפעילות התרבותית-חברתית שאת מקיימת
ביד מרדכי כבר שנים רבות.
המסירות שלך,האמונה הסוחפת שבך,הנסיון העצום וההשקעה שאין לה סוף נותנים פירות,שכל קהילה
היתה שמחה להתברך בהם.הפתיחות והקבלה הקיימות אצלכם,מאפשרות לחברים רבים למצות את
כישוריהם,יכולתם ויוזמותיהם ויוצרות אווירה חברתית חיובית ומקום שנעים לחיות בו .מקום שחברים
מעונינים ורוצים לתרום ולעשות למען החברה.לך יש חלק נכבד במציאות הזאת.
נשמח לשמוע ממך,להיות לך לעזר ולהנות מנסיונך גם בהמשך.
נקווה לראותך במפגשים הבאים שלנו,ככל שתוכלי .תודה חמה מכולנו –
מטה התרבות הקיבוצית.

מרים וסרמן ז"ל שנפטרה לפני כשנה ותרמה את גופתה למדע
הובאה למנוחות בשבוע שעבר ונטמנה בחלקת קבר הצמודה לקברה של אחותה –
גוסטה לנדאו ז"ל.
עם ענת,יאיר ומשפחותיהם אבלים עם זכרה של דודה מרים

שבוע טוב לכל בית יד מרדכי

הביא לדפוס יוסי שחר

