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קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 882
7/11/04

בדף הפעם* :דו"ח מישיבת המזכירות *
דו"ח מישיבת המזכירות מה5/11/04 -

נכחו בישיבה :מיכל ארדנינג ,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  (2רשיונות לבני יד מרדכי בוגרי 'שקמה"  (3דיור לבוגרי י"ב
וחיילים  (4צוות ממליץ על מועמד לגזבר  (5נוהל קרנות השתלמות
29/10
29/10/04
(1אישור הפרוטוקול -המזכירות אישרה את הפרוטוקול מישיבתה ב/10/04 -
 (2רשיונות לבני יד מרדכי בוגרי 'שקמה' -דיון שהוחל בו בשבוע שעבר .הפעם הוצג בפני החברים
נוהל כתוב ומעודכן המטפל בעשיית רשיונות נהיגה ומתייחס לבקשה שהביאו נערי המוסד ו'מוסד בית'
להקדים את מועד תחילת עשיית הרשיון .להלן הסיכום אליו הגיעה המזכירות והוא יכנס לתוקף אם לא
יועלה בעניינו ערעור בתוך שבועיים.
הצעה – נוהל עשיית רשיונות לבני יד מרדכי בוגרי בי"ס 'שקמה'
 .1לימוד תיאוריה ומבחן עיוני בנהיגה ,יתחילו עם תחילת שנת הי"ב.
 .2לימודי הנהיגה יתחילו בתנאי שהחניך ממלא את חובת עבודתו .כל חניך יתן  100שעות גיוס
לפני שיתחיל בשיעורי הנהיגה ברכב פרטי ו 120 -שעות למשאית(*) .
.3חניכים שיתקשו למצוא מקומות עבודה להשלמת מכסת השעות ,יוכלו להיעזר ע"י הגופים
המטפלים בנושאים אלה כמו 'מוסד בית' ,מש"א ומרכזי ענפים.
החניכים יהיו אחראים לרישום שעות העבודה.אחריות לריכוז הרישומים על 'מוסד בית'.
 .4הקיבוץ יממן שני מבחנים עיוניים בלבד .מבחנים נוספים ע"ח התלמיד.
 .5תנאי להתחלת לימודים מעשיים בכל עת – הצלחה במבחני התיאוריה.
' .6מוסד בית' רשאי להתנות עשיית רשיון נהיגה בהתנהגות נאותה של החניך במסגרת בית
הספר  ,הפנימיה וגם מחוצה להם.
.7התלמיד/המשפחה יחויבו בתקציבם האישי עבור היעדרות משעור נהיגה שלא בוטל.
.8החניכים רשאים לעבור את תקופת חניכות הנהיגה בזמן תקופת הלימודים אבל מנועים
מלקחת רכבים ולנהוג בהם למטרה אחרת כל עוד לא הסתיימה.
.9החניך כפוף להחלטות וו .רכב כמו כל המשתמשים ברכבי יד מרדכי.
.10נוהל זה יעודכן מעת לעת ע"י המזכירות.
)*( מס .שעות החובה לרכבים השונים יעודכן בהתאם לעלויות המשתנות.

 (3דיור לבוגרי י"ב וחיילים -נושא נוסף שהדיון בו החל בשבוע שעבר ומגיע הפעם כנוהל כתוב.
להלן הנוהל שהציגה וו.דיור:

חדרים לבוגרי י"ב וחיילים
מעט עובדות:
 .1רבים מבוגרי הי"ב והחיילים גרים בבתי ההורים ומחזיקים דירות בקיבוץ ללא שימוש ,או כחדרי
אירוח משפחתיים או כמחסנים.
 .2שיטת איכלוס הדירות הנהוגה בקיבוץ לגבי בוגרי המוסד:
מתחילים בדירות מהרמה הנמוכה ביותר )אולפן( משם עוברים לאשקוביות ,למשופצים ,לסולל
בונה/פסל.
.3השיטה כרוכה במעבר דירה בכל מספר חודשים ,מייצרת בלאי גדול לדירות ,דורשת השקעה טיפולית
רבה בארגון המעברים וכמו כן השקעה גדולה ויקרה בתחזוקת הדירות.
 .4המצב הוא של חוסר שליטה בנכס וחוסר יכולת למצות את הפוטנציאל הכלכלי מהשכרת הדירות..

חדרי ילדים בדירות החברים
בכל הדירות שנכללו בפרוייקט הלנ"מ והשוואת רמת הדיור נבנה חדר ילדים אחד ע"י הקיבוץ.
בנווה משק ,בבתים המשופצים נבנו ע"י הקיבוץ שני חדרי ילדים בבית.
אנחנו מציעים למזכירות כלהלן:
א .בנים/ות שבבית הוריהם יש חדר עבורם )חדר ליחיד( ,לא יהיו זכאים לחדר בקיבוץ.
ב .בנים/ות שאינם זכאים לחדר ,יוכלו לקבל חדר תמורת תשלום שכ"ד בסך  ₪ 150לחודש.
ג .בנים/ות הזכאים לחדר ואשר יוותרו על זכאותם ,יזוכו בסכום של  ₪ 150לחודש בתקציבם.
עד הנה ההצעה.
ההצעה עברה בהצבעה לאחר שבדיון עלו מחלוקות רציניות .להלן כמה מהטיעונים נגד ההצעה:
** הנוהל מציג הצעה לתמחור הזכאות לדירה .הדבר יכול לשמש תקדים לתמחורן של זכאויות אחרות.
** אנחנו חיים מנקודות תקן ומאחוזים המתקבלים ממשכורותינו .בשלב הנוכחי כל האפשרויות של החבר
לשפר את מאזנו האישי חסומות למעשה  :שעות נוספות ב  ₪ 5אינן אפשרות רצינית  ,יזמות מתגמלת
אסורה .מדוע דווקא כאן מתאפשרת תוספת תקציב?
בתשובה לטיעונים אלה נאמר :
** היום כבר פועל 'צוות לשדרוג המודל' והוא באמת בודק דרכים נוספות שתאפשרנה לחבר להיטיב את
מצבו הכספי.
** אם נמשיך לפחד מתקדימים ואם יימשך המצב בו כל אחד מאיתנו שומר שחברו לא ירוויח יותר ממנו
ובשל כך לא ננסה כיוונים חדשים יפגע הדבר בכולנו.
כאמור התקבלה ההצעה המובאת כאן וגם היא תקבל תוקף לאחר  14יום ללא ערעור.
 (4צוות ממליץ על מועמד לגזבר -לפי נוהלי התחלופה שקבענו לעצמנו צריך תפקיד הגזברות אותו ממלא
היום מוטי ברנדס לעמוד לבחירה מחודשת .המזכירות אישרה צוות שימליץ על מועמד לגזבר הבא של יד
מרדכי.
חברים בצוות  4חברי קיבוץ -צביה סגל ,שי ציון ,צבי מירב ,ורד ענבר .איתם בצוות יהיו גם -אורי קופפרמן
ויערה יונתן ) יו"ר הצוות (.
 (5נוהל קרנות השתלמות -צוות ,שחברים בו אורי לבנה ,גלעד בארי ,מוטי ברנדס ,יאיר שוורץ ,שרון פסי
הציג בפני המזכירות הצעת החלטה בנושא קרנות השתלמות .מלבד גלעד שלא יכול היה להשתחרר מעבודה
נוכחו חברי הצוות בישיבת המזכירות.
קרן השתלמות היא כסף שעובד מפריש ממשכורתו ונצבר על שמו .יצירת קרן איננה חובה חוקית אלא תוצאה
של הסכם בין עובד ומעביד .קרן כזאת עוברת 'תקופת הבשלה' שבה אי אפשר לגעת בכסף ולאחר שש שנים
יכול העובד לעשות בכסף שימוש .אף אחד אחר מלבד העובד לא יכול לגעת בכספי הקרן.
כיוון שבקיבוץ כל המשכורות נכנסות לקופת הקיבוץ הרי גם כספים הקשורים או מופרשים מהמשכורות
חייבים להגיע לקופת הקיבוץ .אולם  -הדרך היחידה שבה יכול הכסף מקרנות ההשתלמות  ,המופרש כאמור
ממשכורתו של העובד  ,להגיע לקופת הקיבוץ היא מתן יפוי-כח לכך ע"י העובד.
בדיון במזכירות תוארו מהלכי הצוות עד כאן והקשיים הרבים שיש להם לקבל יפויי-כח מחברים שעל שמם
רשומות קרנות כאלה .צריך לדעת שמדובר בהרבה מאד כסף ) להערכת הצוות מצטברים סכומי הכסף בקרנות
ה'בשלות' לכדי מאות-אלפי שקלים ( שהיה יכול לסייע לקהילת יד מרדכי 'לגמור את החודש' או שאפשר היה
לייעדו למטרה ציבורית משותפת אחרת לטובת כולנו.
לחברי המזכירות היו הערות לגבי תוכנית הצוות שהוגשה בפניהם והצוות יתייחס להערות האלה בהמשך
עבודתו להשלמת הצעתו אותה יציג בקרוב לעיני הציבור.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------עד הנה מישיבת המזכירותשתיים עם סגירת הגליון
אחת  :איתן מורדיש הוא אחד המועמדים לחברות ב'מועצה החברתית-כלכלית'.
שמו נשמט בשוגג מהרשימה.
שתיים  :לכתובת ה'שישון' הגיעה שאילתה אנונימית .השואל יצטרך לצרף לשאילתה את שמו
אם הוא מבקש תשובה פומבית.
----------------------------------------------------------------------------

שבוע טוב לכל בית יד מרדכי
הביא לדפוס יוסי שחר

