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קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 884
23/11/04
בדף הפעם* :דו"ח מישיבת המזכירות * שונות
19/11
19/11/04
דו"ח מישיבת המזכירות מה/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  (2תקציב  (3 2005תקנון קליטה חדש ' (4תנועות מועמדים'
 (5מדיניות דיור
12/11
12/11/04
(1אישור הפרוטוקול -המזכירות אישרה את הפרוטוקול מישיבתה ב/11/04 -
 (2תקציב  -2005דודי הציגה את התוצאות הכספיות של פעילות הקהילה לשלושה הרבעים הראשונים
של  .2004באומדן הלוקח בחשבון את הפעילות השנתית כולה נראה שהקהילה תסיים שנה תקציבית
מאוזנת.
מאמצי כולנו בענין זה לא היו לשווא אם נזכור שלפני שנתיים סיימה הקהילה בגרעון של כ 3.5 -מיליון .₪
הבאת תוצאות הרבעון השלישי היוותה פתיח להצגת תכנית הקהילה ל  .2005מדובר בגירסה ראשונה,
עדיין לא מאוזנת ,הדורשת עבודה רבה עד השלמתה .בדיון שהתפתח עלתה שאלה מקדמית האם נכון
לדון בסעיפי התכנית לפני שמגדירים ומאשרים את יעדי המזכירות ל  .2005נטען שהתקציב הוא כלי
להשגת מדיניות ולכן יש להגדירה קודם לכל .להלן כמה דעות שהושמעו בהקשר זה :
&& יעד של 'חיים ממה שיש' ו'התאמת שימושים למקורות' שוב איננו יעד מספק .יש כמה נושאים
'המרחפים בחללו של קיבוץ' שצריך להגדירם בבירור .צמיחה דימוגרפית  ,שינוי אורחות חיים  ,תהליכי
שיוך  ,וזירוז ההקצבה לפנסיה – אלו לדוגמא יעדי מדיניות ) שני האחרונים,אגב,מופיעים בין סעיפי
התקציב( שצריך לדון בהם,להגדירם כיעדים ולתקצבם אם יאושרו ע"י הקיבוץ.
&& המזכירות החליטה בעבר ש'צוות לשדרוג המודל' יתחיל בעבודתו ) ואכן כך נעשה ( .מי שמציע
עכשיו דיון ביעדים מציע בעקיפין שהצוות יעסוק בדברים שעבורם לא קיבל מנדט .אפשר לקלוט חברים
חדשים גם בלי מעבר ל'מודל רשת בטחון' .בכל מקרה צריך לקדם את הדיונים בסעיפי התקציב המוצע
ולסיים את תכנית הקהילה עד ינואר המתקרב.
ברור שמדובר בנושאים מורכבים וברור שמדובר בלוח זמנים צפוף .הדיון יימשך בישיבה קרובה.
 (3תקנון קליטה חדש -המזכירות נכנסת לתהליך שיביא בסופו תקנון קליטה חדש ליד מרדכי.
בשלב הראשון ייערך מפגש עם מנהלת מחלקת הצמיחה הדימוגרפית בתנועה הקיבוצית .המפגש ייערך
במועדון לחבר ב  1/12/04בשעה  14:00ויהיה פתוח בפני כל מי שמעוניין.

רשמו לפניכם  – 1/12/04נכנסים לקליטה ביד מרדכי.
' (4תנועות מועמדים' -כזכור בחר הקיבוץ בהצבעתו בקלפי שלא לעסוק עכשיו בבחירת יו"ר
ל'כלכלית' ומרכז המשק הוא שיישב בראש ישיבות הוועדה .ההחלטה משחררת מקום לכניסתו לוועדה
הכלכלית של המועמד הבא בתור .נוהל ה'כלכלית' שלנו לא לקח בחשבון מצב שבו אין יו"ר ונצטרך
להציע פתרון למצב .בינתיים עמדה בפני חברי המזכירות השאלה  -מה יקרה אם נמלא עכשיו את מכסת
החברים לוועדה ע"י כניסת המועמד הבא בתור ובעוד כמה חודשים נחליט,למשל,כן לבחור ביו"ר ? הרי
אז יהיה המקום עבורו 'תפוס'.
המזכירות החליטה להשעות החלטה בעניין עד שיתברר סופית אם הוועדה תשאר לאורך זמן ללא יו"ר.
 (5מדיניות דיור -וו .דיור הביאה למזכירות הצעה בעניין הקצעת דירות לצעירים וגודל דירות הניתנות
ע"י הקיבוץ לחבריו .במהלך הכנת ההצעה נפגשה הוועדה עם משתכנים שזמנם לקבלת דירה הגיע ,עם
נציגי וו .תכנון וגם בדקה היבטים 'היסטוריים' של הנושא .הקיבוץ עבר כזכור תהליך של בניה ללינה
משפחתית והשוואת רמת הדיור .התהליך התבסס בעיקר על עקרון הוותק .מאז נוספו גם אמות מידה
אחרות כמו שטח דירה משופצת מול דירה חדשה  ,שטח דירה מ'קרטון' מול שטח דירה מבלוקים ועוד.
היום נוסף 'שחקן חדש' בשטח – הבניה הפרטית .יש כבר ניצנים של השתלבות הבניה הפרטית בקביעת
מדיניות הדיור שלנו אבל נושא זה עדיין בחיתוליו .בעקבות הצגת ההצעה התפתח דיון :

@@ לא ברור אם יש מדיניות מסודרת לעניין הקצעת הדירות לחברים .יש המוצאים בדירות שהובטחו
להם דיירים אחרים .יש ה'נזרקים' באופן קבוע לסוף התור כל פעם שיש קליטה חדשה .חבר צריך לדעת
לאן ומתי יעבור לדיור הקבע שלו.
@@ קריטריונים של וותק כבר לא מספקים.צריך לעדכן את הסיבות לזכאות קבלת דירה מהקיבוץ.
@@ היום רק קיבוצים עשירים בונים דירות ממקורותיהם .יש קיבוצים שבניה כזאת הפילה אותם
לקרשים .יותר ויותר משתרש הנוהג שחברים הבאים לחיות בקיבוץ בונים את דירותיהם בעצמם.
@@ הקיבוץ יצטרך לסמן בתקציבו סעיף הוצאה לבניה מבלי להפוך אותו לגרעוני.
גם דיון זה לא הסתיים והוא יימשך בישיבה קרובה.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------עד הנה מישיבת המזכירותשונות***שונות*** שונות***שונות*** שונות***שונות*** שונות***שונות***שונות***שונות***שונות***שונות***
נהג בית זה אני
קוראים לי הנהג זה שמי
משתדל בזמן לצאת
להסיעכם בבטחה בכל עת.
נוסעים עולים,נוסעים יורדים
אך אותי הנהג אינכם רואים
לא שלום ערב טוב או תודה
כאילו אני רק מסידור עבודה.

המסר של נהג הבית
אני לא רק נהג סתם
אני חברכם לקיבוץ ) וגם בן אדם (
באירועים שונים אתם תמיד חביבים
למה לא תמשיכו כך כשאתם גם נוסעים?
וכדי לא לפגוע באיש מידידי
אומר שאני מתכוון לכל נוסעי
ההורים והמורים שקוראים את המסר
העבירו לצעירים,לתלמידים וכל היתר
ובשם ועד אירגון הנהגים
תודה שאתם תמיד אתנו נוסעים.
ותחשבו על זה.

כיוון שההרגשה משותפת לכל כך הרבה נהגי-בית
מתאפשר פרסומה ללא חתימה.
שונות***שונות*** שונות***שונות*** שונות***שונות*** שונות***שונות***שונות***שונות***שונות***שונות***

מה שלא רואים מכאן כן רואים משם
אפרת שני עושה שרות י"ג בארה"ב והיא מלאה געגועים לארץ .סבתא חיה רוטשטיין הציעה לשתף את
קוראי ה'דף' בקטעים ממכתבה של נכדתה אליה :
"...אפשר להשיג פה הרבה דברים מישראל..כשהייתי בלאס-וגאס היינו באיזה סופר-מרקט והייתה שם
מחלקה שלימה של ישראל,והיו הרבה מוצרי חלב והרבה מוצרים אחרים מישראל אבל הבעיה שזה
ממש יקר יחסית לארץ...כשאני אבוא לארץ בדצמבר,אני אחזור לפניקס עם הרבה מוצרים מישראל.
ועדיין אני מלאה געגועים ,ועם כל יום שעובר אני מעריכה יותר ויותר את מה שיש לי בארץ,ומבינה
איזה חיים טובים יש לי,וכמה אני בת מזל שנולדתי בקיבוץ,וגדלתי בסביבה כזאת,והיה לי את המוסד,
ועברתי חוויות נהדרות,ואני גרה בישראל שזו מדינה מהממת,ואני פשוט מתגעגעת לכל דבר בארץ"...
עד הנה המכתב.

ועוד עם סבתא חיה רוטשטיין-
ברכות להולדת הנין
בן לדני וניקי
נכד לאליס וגדי
ומזל טוב לכל המשפחה

שונות***שונות*** שונות***שונות*** שונות***שונות*** שונות***שונות***שונות***שונות***שונות***שונות***

שבוע טוב לכל בית יד מרדכי
הביא לדפוס יוסי שחר

תזכורת:
 24/11בשעה 18:00
24/11/04
ביום רביעי  ,מחר  ,ה /11/04

עם צוות עובדי ביו-עוז
פרטים על לוח המודעות ובלוח האלקטרוני

