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קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 875
14/9/04

בדף הפעם * :דו"ח משיחת הקיבוץ * דו"ח משתי ישיבות מזכירות * משפ .צרפתי-מכתב
ותגובה * שיפוץ גן השעשועים * שונות
משיחת הקיבוץ שנערכה ב – 7/9/04
נכחו בשיחה – עד  20חברים  ,הנחתה – סוזי רגב צלם ושידר משה הקל

נושאים בשיחה –
& ערעור המזכירות על דחיית 'תכנית ההתאמות' בקלפי  -דברי הסבר – דודי ובהמשך
דיון בהשתתפות חברים
& 'פרויקט הפלמ"ח' -ספורט אתגרי סביב חבלים – הסבר על המיזם – שוקי ואורי קופ.
& ערעור משפ .רינת על החלטת המזכירות שלא לאשר חריגה מהתקנון בבניה הפרטית
שהיא עושה – דברי הסבר – גדי ר .עמדת המזכירות – יוסי שחר ובהמשך דיון.

השיחה שודרה בערוץ הקיבוץ מיום ד' ה.8/9-
10/9
10/9/04
דו"ח מישיבת המזכירות מה/9/04 -
נכחו בישיבה :מיכל ארדנינג ,גיורא אתר,מוטי ברנדס,מישל דגני ,עמרם וינר,מאיר יצחק,יעקב מורדיש,
ורד ענבר,רעיה פסי ,יאיר שוורץ,יוסי שחר.
נושאים בישיבה (1 :אישור פרוטוקול  (2ביטול נוהל שנת החופש

3/9/04
(1אישור הפרוטוקול -המזכירות אישרה את הפרוטוקול מישיבתה ב/9/04 -
 (2ביטול נוהל שנת החופש -אסתר וו .הביאה למזכירות את הצעתה לבטל את נוהל שנת החופש.
עקר טיעוניה של אסתר –  .1לרב החברים ימי חופש מוקפאים ומי שרוצה 'להתאוורר קצת' יכול
לנצלם .2 .וועדות ציבוריות ובכלל זה המזכירות צריכות פחות ופחות להחליט בענינים אישיים של
חברים .לכל אחד יש את המצוקות שלו וגוף ציבורי איננו מוסמך לקבוע שמצוקה אחת ראויה לשנת
חופש ואחרת לא .3 .יציאה לחופש כדי 'לעשות לבית הפרטי' לא באה בחשבון היום.
במזכירות לא התפתח דיון נרחב בעקר משום שנושא זה עלה כבר בדיוני ההכנה לקראת שינוי סעיפים
בתקנון ובאמת ,לאחר החגים כשניגש להצביע על השינויים בסעיפים ניתקל גם בסעיף זה.
לסיכום :המזכירות לא תשנה את עמדתה כפי שבאה לידי ביטוי בשינויים שהוכנסו בסעיף הרלוונטי
בתקנון הקיבוץ.
----------------------------------כיוון שנושא מתוכנן לא עלה לישיבה מסיבות טכניות הסתיימה הישיבה מוקדם מהרגילפרסום החלטת מזכירות מישיבה קודמת:
במסגרת דיוניה על 'תכנית ההתאמות' עסקה המזכירות בין השאר גם בפעילותה של 'חנות יד שניה'.
לסיכום הדיון קיבלה המזכירות את ההחלטה הבאה :
פעילותה של 'חנות יד שניה' תמשך באופן מאוזן ,ללא יצירת חובות  ,עד סוף שנת .2004
המזכירות תאשר המשך פעילות אל מעבר למועד זה אם יוצג בפניה סיכום הפעילות של החודשים
 9 - 12/04המצביע על יצירת הכנסות המכסות לפחות עלות שכר העבודה ודמי שכירות המבנה.

תוצאות ההצבעה בקלפי מה 10 –11– 9/04
.1
.2
.3

תכנית ההתאמות של המזכירות  -לא עברה גם בהצבעה חוזרת ) נוהל ערעור (
'פרויקט הפלמ"ח' ספורט אתגרי סביב נושא החבלים – עבר.
שינוי שטח הדירה המקסימלי המותר בתקנון הבניה הפרטית מ  120ל  160מ–2עבר.

לחברים השלום והברכה
נוכח התגברות ירי הקאסמים ועם בואם של החגים ,אני פונה בזאת אל כל אחת ואחד מתושבי יד מרדכי לגלות ערנות
לנעשה סביבו .במידה ונשמע קול פיצוץ כלשהו ,אני מבקש ממי ששמע להתקשר אלי מהר ככל האפשר ולמסור
פרטים היכן אתם נמצאים בשעת הישמע הפיצוץ וכיוונו המשוער מהמקום שבו אתם נמצאים.
במידה ונתקלים באדם או רכב מעוררי חשד בין המבקרים שנכנסים לקיבוץ או המגיעים למפגש ,אני מבקש לרשום
את מספר הרכב ולהודיע לי מיידית.
ניתן להשיגני בפלאפון  3906203-052חיוג מקוצר מסלקום  2203או בפלאפון  6627216-050או בחיוג מקוצר
מטלפון פנימי .8105
חיים מזר
בברכת שנה טובה ושקטה
מודעות דרושים
מינהלן לבית ספר חופים )להחלפת משה סוקר(
תאור התפקיד – אחריות כוללת לניהול האדמיניסטרטיבי ולתפעול המינהלתי השוטף של
בית הספר .אחריות על המשאבים והתחומים הלא פדגוגיים.
כפיפות – מנהל/ת בית הספר
דרישות התפקיד:
•

ניסיון קודם בניהול אדמיניסטרטיבי באירגון.

•

מיומנויות ניהול מוכחות.

•

השכלה בתחום – יתרון.

•

רצוי נסיון בעבודה עם ומול מוסדות וארגונים ,ספקים ונותני שירות.

•

יחסי אנוש טובים ויכולת עבודה בצוות.

•

ניסיון בהכנת תקציב  ,מעקב ובקרה.

•

משרה מלאה

בחירת המועמד/ת לתפקיד תערך במשותף ע"י הנהלת בית הספר וע"י מנהלת הקהילה – דודי ומנהלת
מש"א  -יערה

מקדם/ת תעסוקה
תאור התפקיד – סיוע במסגרת משאבי אנוש למחפשי עבודה .עזרה בכתיבת קורות חיים,
חיפוש מקומות עבודה ,הכנה לראיונות ולקבלה לעבודה.
כפיפות – מנהל/ת משאבי אנוש
דרישות התפקיד:
•

ניסיון רלוונטי בתחום מש"א – הכרחי

•

השכלה בתחום  -רצוי

•

היקף משרה – יום בשבוע לתקופה של  3חודשים .לאחר מכן יבחן שוב הצורך בתפקיד.

בחירת המועמד/ת לתפקיד תערך ע"י צוות משאבי אנוש )אורי קופפרמן ,דודי ענבר ,מיכל
ארדנינג ויערה(
לקבלת פרטים נוספים ולהגשת מועמדות לשני התפקידים אנא פנו ליערה עד לתאריך 18.9.2004

מוו .מינויים נמסר:
רחל שטרנברג קיבלה על עצמה את ריכוז עבודתה של וו .הקלפי.
צוות חגים  :יו"רות משותפת לרחל אשחר ואסנת ענבר .עוד חברות בצוות  :בת-שבע שוורץ וחנה סגל.
צוות ראה"ש  :ריכוז -רונית שוורץ וחברים – מרים כורם  ,אנה ורונלדו גבריאלוביץ'  ,פמי שיפמן  ,נועה
שני  ,מורן אבני ודוד שני ) ייתכנו השלמות לצוות (.

מכתב שהגיע למזכירים מלאה ועמרם צרפתי
יוסי,נבקשך לפרסם את מכתבנו הרצ"ב כ ל ש ו נ ו )!( בדף_המזכירות הקרוב.
בתודה מראש ! עמרם ולאה

הצבעה לא-חוקית
בימים :ששי ושבת,ה 3-וה 4-בספטמבר נערכה הצבעה לא-חוקית בקלפי שבקיבוצנו.
מדובר בהצבעה שאינה עומדת בקריטריונים הבסיסיים ביותר של הדמוקטיה.
לחברי הקיבוץ שלנו לא ניתנה כל הזדמנות לשמוע את הצד שלנו .לעומת-זאת,הם נחשפו
שוב ושוב ללוח-המודעות האלקטרוני בטלוויזיה ולדפי-המזכירות – להמלצת המזכירות להתנגד לבקשת
יניב,מבלי לתת הסבר להתנגדות...
תהליך העברת המידע )השיחה( לציבור היה פגום  ,דבר שפגע במספר קולות התומכים בנו.
רצ"ב הנימוקים לדרישתנו להצבעה חוזרת:
 .1ביום שלישי,ה 31-באוגוסט,נערך דיון בשיחת-הקיבוץ בנושא ערעור משפחת צרפתי
על אפליית בנם לעומת טיפול בהפרש זמן קטן ,בבעיה דומה מאוד של משפחה אחרת
בדרך מבינה ותומכת ובהענקת אישור לשנת-חופש שניה ואחר-כך,גם שלישית.
הדיון בשיחת-הקיבוץ שודר בזמן-אמת החל משעה אחת-עשרה )!( בלילה...
כאשר רוב החברים כבר נמו את שנתם )אמצע השבוע(.
 .2ביום רביעי ,ה 2-בספטמבר,לא שודרה השיחה בטלוויזיה בכלל )!(
איננו יודעים עד עצם היום הזה ,מה הסיבה לאי השידור...
 .3ביום חמישי,ה 2-בספטמבר,היום שלפני ההצבעה בקלפי ,התקשרה לאה לגי
וביקשה ממנו לשדר את שיחת-הקיבוץ ,האחרונה שהתקיימה – כנדרש.
גי הבטיח ללאה לשדר את השיחה,אך הדגיש שאין לו זמו לכתוב מודעה על
כך לחברים על גבי הלוח-האלקטרוני .הוא הציע לתלות,במקום זאת ,מודעה
בחדר-האוכל.
בשעה  11:00בצהריים תלתה לאה מודעה על שידור חוזר )ראשון( של
שיחת-הקיבוץ בעניינו של יניב )על בריסטול כתום בגודל של דף-פוליו(
באותיות גדולות וברורות )!(
בשעה  11:15הגענו לחדר-האוכל ולתדהמתנו הרבה נוכחנו שהמודעה
שלנו הוסרה...
נודע לנו שהמזכיר יוסי,הוא ולא אחר ,הוריד את המודעה שלנו...
פנינו למנהלת-הקהילה,דודי,ותבענו להחזיר את המודעה שלנו ללוח-המודעות.
במקום זאת,נתלתה ע"י יוסי מודעה בחצי-הגודל,בכתב –יד צפוף ובלתי-קריא
אשר הורדה זמן קצר בלבד לאחר תלייתה...
המודעה המקורית שלנו לא )!( הוחזרה על לוח-המודעות.
אנחנו רואים בכך פגיעה גסה ובוטה בחופש-הביטוי שלנו וניסיון למנוע מידע
מן האוכלוסיה,יום אחד בלבד לפני ההצבעה בקלפי...
 .4בנוסף למניעת מידע מהחברים )אי שידור השיחה(,נודע לנו ,יום למחרת ההצבעה
בקלפי,שרבים מן החברים הוותיקים שלנו הוטעו ב"שיחות-שיכנוע" שנעשו אתם
לפני הצבעתם בקלפי ,ו"הבינו" שאם יצביעו בשביל יניב,משמעות הדבר:
שהצביעו בעד שכר-דיפרנציאלי...
הכחשות כאן לא יועילו.

אי לכך,אנו תובעים הצבעה חוזרת בקלפי תוך שמירה קפדנית על כללי הדמוקרטיה.
אנו מבקשים:
א .הופעה שניה בשיחת הקיבוץ והפעם בשעה סבירה.
ב .בגלל המחטף,אנו דורשים הקרנה חוזרת של שיחת-הקיבוץ לפי ההליך התקין
במשך יומיים-שלושה רצופים והודעה על מועדי השידורים החוזרים של השיחה לפני השידורים
ולא אחריהם ...כפי שדיווח המזכיר בדף-המזכירות
האחרון...
ג .איסור מוחלט להסיר מודעה מטעמנו המפרטת מראש את הימים והשעות של
השידורים החוזרים בערוץ-הקיבוץ.
גם אם ייטען,בתגובה על תביעתנו,שהמודעה הוסרה בשוגג ולא הייתה כל
כוונה לפגוע במשפחה,לא נוכל לעבור אל סדר היום  ,מבלי שיתוקן העוול שנעשה לנו.
אין מנוס מהצבעה חוזרת !!!
אנו עומדים על כך,שקולנו יישמע בתקשורת של הקיבוץ.
לא נסכים ש "האיש היושב ליד שופר-התקשורת" יפגע בזכות הביטוי העצמי
הבסיסי שהדמוקרטיה מאפשרת לנו,או לכל חבר-קיבוץ אחר מן השורה.

אנחנו דורשים הצבעה חוזרת !!!

בברכה :עמרם ולאה

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
תגובה
אין לי ענין להתווכח עם עמרם ולאה .לצערי זהו שיח של חרשים .גם אם אגיד  100פעמים שאין אפלייה כלפי
משפחת צרפתי ישארו הם בעמדתם .אני מבקש אבל לספר את האמת על מה שמתואר במכתבם :
*** 'הסיבה לאי שידור'  -ביום שלמחרת השיחה ,כמו תמיד ,הכנסתי את קלטת השידור לת.ד .של גי .אני חשבתי
שגי יקח את הקלטת עם הדואר כמו תמיד וגי לא הוציא את הדואר אותו יום וחיכה לטלפון ממני .טעות מעצבנת
ושנינו מעריכים שלא תחזור אבל זהו .כל הרמזים העבים על איזה קונספירציה כביכול הם פשוט מגוחכים .אני רוצה
להזכיר לקוראים שבאותה שיחת קיבוץ עסקנו בעוד כמה ענינים מלבד ענינו של יניב ולחשוד במזכיר שהוא עוצר
שיחה בה מועלים – הסיכומים החצי-שנתיים של הקהילה והמשק  ,שדרוג הפעילות בלול ו'תכנית ההתאמות'
רק כדי 'לדפוק' את יניב ...נו באמת .תסלחו לי  -זה אפילו לא אינטליגנטי..
) אגב יניב  ,אם אתה קורא שורות אלה  ,אינך חושב שהגיע הזמן שגם אתה תשמיע איזה קול בענינך הנמשך
ומתגלגל בקיבוץ כבר חודשים ? (
*** ולסיפור המודעה  .אמת  ,באתי לח"א בסביבות  11:00וראיתי את המודעה .מובן שאם הייתי יודע שהמודעה
היא של לאה לא הייתי נוגע בה .אבל לא יכולתי לדעת .ומה כתבה לאה במודעה כדי שהחברים ידעו מה יופיע
בשידור ? היא כתבה שעל הפרק – סיכומים משקיים של אורי קופ  ) .שעתיים – כך היא כתבה ( וענינו של יניב.
לא סיכומי הפעילות בקהילה ובמשק  ,לא שדרוג הלולים ולא 'תכנית ההתאמות' .סיכומים משקיים ) מה זה
בדיוק ? ( ויניב .וזה היא כותבת על לוח המודעות הכללי לידיעת הציבור כולו ! ואני לא מתוך רצון ל'דפוק' את
יניב אלא בכוונה למסור לציבור אינפורמציה אמיתית הורדתי את המודעה ותליתי במקומה מודעה המפרטת את כל
הנושאים שעלו בשיחה ) כולל ענינו של יניב( ולפי סדר הופעתם .שוב  ,אם הייתי יודע שאת המודעה המגמתית
הזאת תלתה לאה לא הייתי נוגע בה אלא הייתי מתקשר טלפונית )מה שהיא לא עושה לפני שהיא מפרסמת את מה
שהיא מפרסמת אודותי ( ומבקש שתפרסם ) או שאני אפרסם ( נתוני אמת !

*** בענין שיחות השכנוע עם 'רבים מן החברים הוותיקים' – אין לי מושג על מה מדברת משפ .צרפתי אבל כאמור
– 'הכחשות כאן לא יועילו'.
משפחת צרפתי מבקשת ,אם אני לא טועה בהבנת הנקרא  ,הצבעה חוזרת – לא ערעור .בקשתה תובא למזכירות
ושם יצטרכו לאה ועמרם לשכנע את חברי המזכירות שטיעוניהם מצדיקים נוהל חריג שכזה .מובן שבמקרה
שבקשתם תאושר נצטרך לערוך הצבעות חוזרות לשאר העניינים שעליהם הצבענו במועד ההצבעה על החופש
ליניב ושסבלו כמובן מאותם פגמים עליהם הצביעו לאה ועמרם .נחזור ונצביע על 'תכנית ההתאמות'
) שעברה בינתיים הצבעה נוספת ( ועל התכנית לשדרוג הלולים.
ולסיום = כדי לא 'למנוע מידע מהאוכלוסיה' מן הראוי שהחברים ידעו את העובדות הבאות :
שנת החופש של יניב הסתיימה בראשית מאי  .'04מאז נמשך מהלך הארכת החופש עם הרבה התחשבות במשפחה..
יניב ייהנה  ,עם כל מהלך הערעור או ההצבעה החוזרת ,והדחיות בשל החגים בלפחות חמישה חודשי חופש 'מהצד'.
במזכירות היו לפחות שתי פניות של משפחות עם מצוקות לא יותר קטנות מאלו של יניב לתקופות חופש זהות
ואפילו קצרות מחמישה חודשים והן נדחו עם הרבה שברון לב לפונים .בינתיים יניב 'עושה לביתו' .אם יפול ערעור
) והיה הפרש של  25קולות לרעתו של יניב ! ( יחזור מועד סיום החופש לתאריך המקורי עם כל
המשפחה
המשמעות הכספית של חמישה חודשים של חופש שצריך להפכם מחדש לחודשי חברות  .לא פשוט...
בברכה ,יוסי
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13/9
13/9/04
דו"ח מישיבת המזכירות מה/9/04 -
נכחו בישיבה :מיכל ארדנינג ,מוטי ברנדס,מישל דגני ,עמרם וינר,מאיר יצחק,יעקב מורדיש ,ורד
ענבר,רעיה פסי ,יאיר שוורץ,יוסי שחר.
נושאים בישיבה (1 :אישור פרוטוקול  (2תגובה לדחיית 'תכנית ההתאמות' גם בהצבעה החוזרת.
10/9
10/9/04
 5/9/04וב /9/04
(1אישור הפרוטוקול -המזכירות אישרה את הפרוטוקול מישיבותיה ב/9/04 -
 (2תגובה לדחיית 'תכנית ההתאמות' גם בהצבעה החוזרת – כמו לאחר דחיית 'תכנית ההתאמות'
בהצבעה הראשונה שוב התכנסה המזכירות לישיבת חירום בשעות הערב.
השאלה על הפרק  :מה עושים כדי שלא לסיים את השנה בגרעון ?
בדיון שהתפתח סביב שולחן המזכירות ניסו החברים להסביר לעצמם את סיבותיהן של שתי ההצבעות
האחרונות .אחדים דיברו על הצבעת מחאה כנגד מעשיה ומחדליה של המזכירות ואחרים דיברו על
הצבעה הנובעת ממצוקות אישיות .חברים קישרו את ההצבעה להתנהלות המגזר העסקי שאינה נראית
לחברים ההולכים לקלפי והיו שהעריכו שחלק מהמצביעים מוצא במזכירות 'שעיר לעזאזל' אותו אפשר
להאשים בשל מצב אוביקטיבי קשה.
ההחלטה שנפלה לסיכום הערב קובעת :

בתחילת השבוע הקרוב ) עדיין לא נקבע המועד ( ייערך מפגש חברים ובו ננסה לדבר
בסוף השבוע הקרוב
על הבעיות המציקות לחברים ואף להציע להן פתרון.
 24/9תיערך ישיבת מזכירות לגיבוש הצעה אלטרנטיבית לסגירת הגירעון בתקציב
24/9/04
ב /9/04
הקהילה  .2004ההצעה שתתגבש תקושר להצבעת אימון .המזכירות לא תמשיך בתפקידה
אם הקיבוץ יבחר להתנהל תחת תקציב גרעוני.

צוות שיפוץ גן-השעשועים מוסר:
בפעילות עד כה,בוצעו ,בעזרת הורים וסבים,

הורדת מתקנים מסוכנים ,התקנת סחרחרת ונדנדות חדשות
והכנה למשטח דשא ,על-ידי צוות-הנוי ,בצד המזרחי.

אנו מתכננים
גיוס להשלמת ניקוי וצביעה של המתקנים הקיימים.
אנא ,רשמו ביומניכם,

שבת ,ה  2 -לאוקטובר ,חול-המועד סוכות

לחברי ותושבי יד מרדכי
ולמשפחותיהם
ברכת שנה טובה ומוצלחת
התגברות על קשיי המצב הנוכחי
ויציאה לאור גדול

הביא לדפוס יוסי שחר

