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קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 880
25/10/04
בדף הפעם* :דו"ח מישיבת המזכירות * ברכות * פגישות * שונות
22/10
22/10/04
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  (2אישור פרוטוקול הוועדה הכלכלית  (3החלטה בעניינה של נדיה
ברטשניידר  (4פתק הצבעה לקלפי  (5אישור מאזני הקיבוץ ל  (6 2004סקר שביעות רצון
15/10
15/10/04
(1אישור הפרוטוקול -המזכירות אישרה את הפרוטוקול מישיבתה ב/10/04 -
 (2אישור פרוטוקול הוועדה הכלכלית -המזכירות אישרה את פרוטוקול הוו .הכלכלית מישיבתה
26/9
26/9/04
ב /9/04
 (3החלטה בעניינה של נדיה ברטשניידר -בשבוע שעבר הובאו לדיון במזכירות יחסיה הלא מוסכמים
של נדיה ברטשניידר עם יד מרדכי.הוחלט אז לבדוק מהלכים אפשריים עם עו"ד והדבר אמנם נעשה .בתיאום
עם המלצת העו"ד מפרסמת המזכירות את החלטתה בנושא :
המזכירות החליטה להעביר לנדיה מכתב ובו הצעת הקיבוץ לדירה חלופית עבורה ביד מרדכי על פני
הדירה בה היא מתגוררת היום.כמו כן ,במידה ונדיה איננה מקבלת את ההצעה היא נתבעת לפנות את
שטחי הקיבוץ ) נוסח ההחלטה המחייב את הקיבוץ והחתום ע"י נציגיו – במכתב שהועבר לנדיה (.
ההחלטה מתבססת על החלטת קלפי מראשית  , 2002והיא מלווה ביעוץ משפטי.
 (4פתק הצבעה לקלפי -לקראת ההצבעה האחרונה על 'תכנית ההתאמות' ואחריה הועלו בציבור טענות
כנגד נוהל ההצבעה שאיננו מאפשר הצבעת נגד .שמואל מ .אף הביא את הנושא לדיון במזכירות כפי
שדווח .המזכירות הבטיחה לא אחת שהיא מתחייבת להביא נוהל זה לבדיקה,עם תום מהלך ההצבעות,
שנערך כזכור באופן שבו נערכו הצבעות כאלה תמיד ביד מרדכי .פעולה זריזה של היועצת המשפטית של
הקיבוץ איפשרה הצגת דרישות החוק בעניין זה כבר בישיבה זו .חברי המזכירות קראו את חוות הדעת וגם
קיבלו את המלצת העו"ד האומרת כי –
* בהצבעות שמשמעותן בחירה באחת מבין מספר אפשרויות חלופיות יוכל החבר להצביע בעד אחת מבין
החלופות או להצביע נגד כל החלופות כולן.
**בהצבעות שמשמעותן בחירה בין מועמדים תינתן רק אפשרות סימון הבעד עבור המועמד או המועמדים
המועדפים ומי שקיבל או קיבלו את מספר הקולות הגדול ביותר הם שיבחרו .בהצבעות על בחירה בין
מועמדים נספרים רק קולות הבעד ולכן אין צורך לאפשר הצבעת נגד.
זהו נוסח לא סופי של נוהל ההצבעה .הנוסח הסופי יקבע לאחר צרוף וו .הקלפי להתיעצות בעניין .הנושא
גם יוסבר בשיחה.
כיוון שמדובר בהוראות החוק תיערך ההצבעה הקרובה  ,אם איש לא יערער על פירסום זה  ,על פיהן.
 (5אישור מאזני הקיבוץ ל  -2004בישיבה משותפת שנערכה לפני שבוע למזכירות ולוו .הכלכלית
נמסר על הצורך להציג בפני החברים לאישור את מאזני הקיבוץ לשנת  2004כפי שמחייב החוק .על אופן
הצגתם ועל מועד ההצבעה לאישורם תבוא הודעה.
 (6סקר שביעות רצון -דודי הביאה הצעה לעריכת סקר-שביעות-רצון בין החברים מתפקודי כמה מענפי
הקהילה .הכוונה לערוך את הסקר בשני מקבצים בני כ  4ענפים כל אחד .החלטה סופית לגבי מועד תחילת
הפצת הסקר ואיזה ענפים יכללו בקבוצות השונות נדחתה לישיבה הבאה.

עד הנה מישיבת המזכירות

 3ברכות

*

לסבא קוצי ומשפחתו ברכות להולדת הנכד – יונתן בנם של עלית וליאור

*

ברכות לאורי קופ .שיצא בשלום ממפגש עם אחוריה של משאית .

*
מילה טובה לבני גמרוף
שבזמנו החופשי העביר את תכולת מחסן המטבח מבית הקירור אל מחסן
הבומבוסים ובאותה הזדמנות אירגן והשלים את סידור המחסן.
ברצון טוב ,במחשבה יוצרת ובזריזות בא כל הציוד על מקומו והמחסן עוד
יותר מרווח אפילו.
תודה רבה לך  ,בני
מצוותי המטבח והבומבוסים
 3פגישות

1
בשבוע שעבר  ,ביום רביעי ,התכנסו המזכירות והוועדה הכלכלית לדיון בנושא תפקידיו
ובחירתו של יו"ר הוועדה הכלכלית .בישיבה התברר שמספר ההצעות למהות התפקיד ולאופן
בחירתו רב ואין סיכוי להגיע בישיבה להסכמה .הוחלט על מהלך בן שני שלבים :
בשלב הראשון תובא להכרעת הקיבוץ הצעתו של יצחק מן לוותר בכלל ,נכון להיום על קיומו
של תפקיד זה ואת ניהול ישיבות הוועדה ינהל מ .המשק או מי מחברי הוועדה.
אם יכריע הקיבוץ בעד המשך קיומו של התפקיד תובא הצעה לפתוח אותו גם בפני מועמדים
מחוץ לקיבוץ.
על מועד הבאת הנושא לשיחה ולקלפי תבוא הודעה.

2
ביום שיש האחרון התכנסו במועדון בקבוץ ארז בעלי תפקידים מהקיבוצים 'סובבי-עזה' עם
נציגים מהתנועה הקיבוצית ובראשם אחד המזכירים – נתן טל .מטרת הכנס – לימוד צרכי
היישובים עקב המצב הבטחוני המיוחד באיזור במטרה לקדם מהלכים משותפים לסיפוק
צרכים אלה ברמה הלאומית .מיד מרדכי נסעו לפגישה דודי אברי ויוסי ש .בשלב זה מדובר
בהתארגנות ראשונית אבל המטרה – חשובה ביותר !

3
ב  8/11/04נארח את נציגי הנהגת התנועה ל'מפגש עם יד מרדכי' .הפגישה תעסוק בנושאים
המרכזיים שעל סדר היום שלנו – הדימוגרפיה  ,השיוכים  ,המודלים השונים ועוד .מוזמנים
חברי המזכירות והועדה הכלכלית וכל מי שמעונין לשמוע ולהשמיע .פרטים נוספים יבואו.

 4שונות

1
מיזם הפטריות הולך ומתפתח ולקראת בוא הגשמים צריך גם גג לעובדים ולמוצרים.
מחסן הפרדס/ועדת חברים ,הנמצא מזרחית לעיקול הכביש ליד משק הילדים,אותר כמתאים
לפעילות זו.
בקשתנו מענפים והחברים שלהם ציוד במחסן לפנותו בהקדם.
בתודה
אורי ודודי

2
חברים הנוסעים לחו"ל יכולים להזמין כרטיסים דרך משקי הקיבוצים ) בחברות שעובדים אתם (
ויקבלו את ההנחה .החיוב ייעשה בכרטיס האשראי שלהם .אפשר לפנות לחנה שני.

3
לאחר שבת נוספת של שיפוצים בגן השעשועים נשאר לדווח שעדיין לא הסתיים הפרויקט אבל
עיקרו מאחורינו.
נשארו השלמות ומחשבות לתוספת מתקנים .על כל אלה בהמשך .צוות השיפוץ

4
לאחרונה משתנים דברים בהופעה החיצונית של יד מרדכי.
על הרפת כבר דווח .לעיני המטייל באיזור נפרש שטח רחב ידיים של סככות בבניה ותשתיות
להרחבה .שמעתי מישהו אומר שהמראה מזכיר לו 'רפת אמריקאית' .גם על הלול כבר נכתב.
שני לולים עתיקים 'גולחו' ובמקום אמורים לעמוד עד ראשית  2005שני לולים חדשים ומודרנים.
עם הצבתם יגיעו לדיור החדש משלוחי האפרוחים החדשים.
לאחרונה משנים גם את פניה של גבעת הפסל .במדרון הדרומי מתבצעות עבודות -עפר
שבסיומן ניתן יהיה לעלות מכיוון זה על הגבעה במסלול הליכה נוח או במדריגות  ,והכל יעוטר
במסלעות  ,קירות תומכים ונוי.

ולסיום:
מועמדים ל'מועצה'
בסוף שבוע זה  ,ב  30לאוקטובר
ייתם המועד השני להגשת מועמדות ל'מועצה החברתית-כלכלית'.
לאחר מועד זה ניגש להצביע על החברים שהציגו מועמדותם
בכל מספר שיהיה
וה'מועצה' עלולה להפוך לגוף קטן מהמתוכנן וחבל.
נותרו עדיין כמה ימים
כדאי להתחיל ברגל ימין !

שבוע טוב לבית יד מרדכי
הביא לדפוס יוסי שחר

