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בדף הפעם* :דו"ח מישיבת המזכירות * שונות * סיכום 'תכנית ההתאמות'
15/10
15/10/04
דו"ח מישיבת המזכירות מה/10/04 -

)(+

נכחו בישיבה :גיורא אתר,מוטי ברנדס,מישל דגני,עמרם וינר,מאיר יצחק ,שמעון כורם,יעקב מורדיש ,ורד
ענבר,רעיה פסי,אילון פרידמן,יאיר שוורץ,יוסי שחר.
נושאים בישיבה (1 :אישור פרוטוקול  (2ערעור על נוהל ההצבעה האחרונה  (3בחירת יו"ר לוועדה הכלכלית
 (4ערעור על החלטת המזכירות בעניין השבתות הצבורות
1/10/04
(1אישור הפרוטוקול -המזכירות אישרה את הפרוטוקולים מישיבותיה ב 13 -וב  24לתשיעי וב /10/04
 (2ערעור על נוהל ההצבעה האחרונה – שמואל מ .ערער בפני המזכירות על נוהל ההצבעה האחרונה.
הוא מתנגד לנוהל הצבעה שאינו מאפשר הצבעת נגד .שמואל תיאר בדבריו מצב שבו מציבים בפני החבר שתי
אפשריות קיצוץ מאד בעייתיות ) פגיעה בפנסיה או בתקציב ( בעוד שקשת רחבה של נושאים לא מטופלים.
הדוגמאות שנתן עסקו בעיקר ביותר מדי חברים ביד מרדכי שאינם מביאים משכורת המקיימת את בעליה.
בדיון שהתפתח הוצגו דוגמאות פתקי הצבעה עוד מ  2001המראים שנוהל הצבעות הבעד רווח ביד מרדכי זה
שנים .כן הובהר שהנושא יובא בהקדם לדיון בקיבוץ.
לגבי הערותיו האחרות של שמואל אמרו חברים שנושאים אלה מטופלים בחלקם ויטופלו בהמשך אך בכל מקרה
לא ניתן לבצע מהלכי תיקון עמוקים בפרק זמן קצר.
במוצ"ש מסר שמואל שהחליט לוותר על ערעורו בהנחה שנוהל ההצבעות יובא לדיון ויטופלו הנושאים שהעלה.
 (3בחירת יו"ר לוועדה הכלכלית -בדף-מזכירות קודם דווח על דיון בעניין בחירת יו"ר לכלכלית .בישיבה
הפעם מאמצת המזכירות החלטה לפיה ידון הנושא בהרחבה בישיבה משותפת עם הוועדה הכלכלית .הדיון לא
יעסוק בשמות מועמדים אלא בהגדרת התפקיד  ,מה מתאים ליד מרדכי היום  ,אופן הבחירה והיבטים כלליים
נוספים.

הישיבה ביום ד' הקרוב  20/10/04 -ב 18:30 -
 (4ערעור על החלטת המזכירות בעניין השבתות הצבורות -אילון לא קבל את החלטת המזכירות להעביר
את ה'שבתות הצבורות' ל'בנק השבתות' והוא מבקש להביא את הנושא להכרעה בקלפי .רוב חברי המזכירות
מתנגד לגישה זו ואחדים ניסו להניאו מהמהלך .הדיון בנושא הוצג בהרחבה בדף-מזכירות מלפני שבועיים ולא
אחזור עליו .כאמור – העניין יובא להכרעה בקלפי.

שני סעיפים שלא פורסמו עם ה'דף':
 (5החלטה בעניינה של נדיה ברטשניידר ) לא פורסם ( -דיון בהשתתפות אורי לבנה ויגאל מורן.
אורי פורס את השתלשלות יחסיו של הקיבוץ עם נדיה במהלך השנים ,בעיקר מאז פטירתו של ישראל וייס
ז"ל בסוף ' .98נערך דיון קצר שבסיומו הוחלט להקדים התיעצות עם עו"ד לפני נקיטת המהלך הבא.
המזכירות החליטה :
א( לשמוע דעת עו"ד לגבי החלטה להעביר את נדיה,באמצעים משפטיים אם יהיה צורך ,לדירה
המתאימה לצרכיו של אדם בודד ולהביאה לכך שתשלם הוצאות מגוריה ומחייתה ע"פ מחירים
הנוהגים בקיבוץ כלפי תושבים.
ב( לשמוע דעת עו"ד לגבי מעמדה של נדיה והשפעת גורם הזמן על מעמדה בהקשר לתהליכי השיוך.
ג( לשמוע דעתו של עו"ד לגבי האפשרות של עצירת השרותים שנדיה מקבלת מהקיבוץ כחלק
ממאבקו של הקיבוץ.
ד( לשמוע דעתו של עו"ד לגבי האפשרות שיבוצע מהלך חד-צדדי של העברת הדירה בזמן שנדיה
נעדרת.
 (6חישוב השתכרות -המזכירות נדרשה לאופן שבו הסתיימה שנת החופש של יניב צרפתי .יניב היה
צריך לסיים את שנת החופש בראשית מאי  '04ובעכבות נוהלי ערעור מתמשכים הוא חוזר לחברות
בראשית נובמבר  . '04על פי תקנון הקיבוץ מחשבים מועד קבלת החלטה ביום שהוחלטה אם ערעור
בעניינה לא התקבל .לכן  ,צריך לחשב את השתכרותו של יניב כאילו הוא חבר-מקבל-תקציב מראשית מאי.
המזכירות החליטה לא להכנס להתחשבנות עם יניב ולהחיל עליו נוהלי חברות מנובמבר . '04
) נושא החופש של יניב היה זמן רב מידי בכותרות ולכן לא תפורסם החלטה זו אלא תועבר אישית ליניב (
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------עד הנה מישיבת המזכירות

לסבתא אטקה
להורים יוכבד וצבי מירב
ברכות לנשואיה של

חן עם בחיר ליבה
ומזל טוב למשפחה כולה

נותרו ימים ספורים עד תום הרשמת מועמדים לחברות ב'מועצה החברתית כלכלית'
מי שרוצה לקחת חלק בהחלטות שיעצבו את פניה של יד מרדכי בשנים הקרובות
מוזמן להצטרף .הגוף הזה ישפיע !!!
ההרשמה אצל חברי וועדת מינויים או בת.ד .הנה"ח ' -עבור זהבה'

עם אביבה שלו ומשפחתה במות עליה אחיה תנחומים מחברי ביד מרדכי

18/10/09
לחברים שלום,
תוכנית ההתאמות שזה עתה אושרה בקלפי תכנס לתוקפה מחודש זה .אוקטובר .2004
להלן הסבר על השינויים במחירי העלות לחברים :
 (1החזר על חניות  -מסתיים בזאת .אין יותר החזרים על הוצאות חניה לנסיעות פרטיות.
 (2מחיר שעת עבודה בענפי עזר  -מעכשיו יהיה  .₪ 80העלות לחבר בגין אחזקת דירות
החברים
תהיה  50%מהמחיר וב 50% -הנותרים יחויב תקציב אחזקת דירות בקהילה.
 (3הנחת דיור לסטודנטים – ההנחה לסטודנטים בני משק ,ששוכרים דירות בקיבוץ
תהיה מעתה  50%ממחירון ההשכרה.
 (4חשמל  -המחיר לכלל הצרכנים יעודכן מדי חודש .המחיר לקווט"ש יהיה המחיר המחושב
לקיבוץ ,על בסיס מחירי תעו"ז במתח נמוך .המחיר יהיה על בסיס מתח נמוך עד לגמר החזר
ההשקעה בהעברת החלק הצפוני למתח גבוה שבוצעה ב  ,2002ואז יתקיים דיון נוסף על עלות
הקווט"ש.
 (5תקציב אישי -קיצוץ של  5%בכל מרכיבי התקציב האישי )תקן ,ותק ,פנסיה רעיונית,
השתכרות ,קיזוז רכב( בחודשים אוקטובר עד דצמבר .2004
התאמת שימושים למקורות – בזאת אנו מסכמים ניסיון נוסף להתאים את רמת הוצאות הקהילה
למקורותיה לשנה זו .אין לנו ברירה אלא לחיות ממקורותינו כך החלטנו וכך נכון וחייב

להעשות .אחרת נגיע במהירות למצבים שקשה אם בכלל יהיה לצאת מהם כחברה ,כקהילה
וכקיבוץ.
עבודות פרטיות בביצוע ענפי עזר -הכוונה לעבודות שהחבר מזמין ,שאינן קשורות לתחזוקת
הדירה .במקרים אלו המחיר יהיה לפי הצעת מחיר שתינתן לפרוייקט.
במקרים של עבודות פרטיות אין הנחה במחיר שעת העבודה והחבר יחוייב במלוא הסכום או
כאמור ,לפי הצעת מחיר שניתנה קודם לביצוע העבודה.
ההנחה במחיר שעת עבודה שנקבעה לאחזקת דירות נגזרת מתקציב אחזקת דירות ממנו הפרטנו
 50%ולכן ניתנת רק לעבודות הקשורות לאחזקה בתי החברים לפי העקרונות שנקבעו בדף
"אחזקת דירות ."2003
תם ולא נשלם .עברנו משוכה לא קלה בחיינו כקהילה .מחשבות ,רגשות ,תובנות ומסקנות יש
בודאי לכל אחד והן ישמשו אותנו בבניית תוכנית העבודה והתקציב ל .2005
דודי

עד הנה דף מזכירות מס 879 .כפי שפורסם .בדיעבד התברר שלא דווח על
שיחת הקיבוץ שנערכה ב 4/10/04
) בפרוטוקול אסיפה כללית מס – 10 .נמצאים פרטי השיחה(
צילם – יואל שטיין

