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קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 897
1/3/05
בדף הפעם :יד מרדכי על דפי ה * london times -ענת הימלשטיין מצטיינת *
והמדורים הרגילים  :דיווחים  -שיחת קיבוץ ומזכירות * שונות * ברכות *
משיחת הקיבוץ שנערכה ב – 15/2/05
נכחו בשיחה – עד  13חברים  ,הנחה– דני שני צלם ושידר -משה הקל

נושאים בשיחה –
 ( 1מינוי 'הרשקו פרקש' מקבוצת 'ברייטמן אלמגור' לתפקיד רואה חשבון חדש לקיבוץ יד מרדכי
ותאגידיו – מציג את הנושא  :אורי קופ.

 ( 2אישור תקציבי המשק והקהילה לשנת  -2005מצגת ע"י מאירי ,דברים  :אורי ודודי.

השיחה שודרה בערוץ הקיבוץ

דו"ח מישיבת המזכירות מה25/2/05 -
נכחו בישיבה :מיכל ארדנינג ,גיורא אתר ,מישל דגני,עמרם וינר,מאיר יצחק ,יעקב מורדיש,ורד ענבר,
רעיה פסי,אילון פרידמן,יאיר שוורץ,יוסי שחר.
נושאים בישיבה (1 :ערעור על תקציב הקהילה  (2ערעור על החלטת המזכירות בענין 'נוהל המזכירות'.
 (1ערעור על תקציב הקהילה -שולה א .מערערת על ההחלטה לחייב בתשלום את הנוסעים עם
'נהג הבית' .גם ישראל מ .מערער על אישור תקציב הקהילה בקלפי.
המזכירות מתנגדת לשני הערעורים והנושא יגיע לשיחה ולהצבעה חוזרת בקלפי.
 (2ערעור על החלטת המזכירות בענין 'נוהל המזכירות' -ישראל מ .מערער על החלטת המזכירות
בעניין העברת נושא מהמזכירות למועצה .ישראל טוען שצריך לאפשר לכל חבר להעלות כל נושא ,ללא
שום מגבלה למועצה ,לאחר שנדחה ע"י המזכירות.
המזכירות מתנגדת לדעתו ותומכת בנוהל שעל פיו יש בעניין זה שיקול דעת לשלושה – מזכיר ,יו"ר וו.
כלכלית ויו"ר מועצה .בנוסף – חתימות של חמישה חברי מועצה מחייבות העלאת כל נושא לדיון במועצה.
המזכירות מציעה לאמץ נוהל זה גם לגבי נושאים הנדחים ע"י הו .הכלכלית.
-------------------------------------------------------------------------------------עד הנה מישיבת המזכירות שהיתה קצרה הפעם

שיחה  +מועצה
ביום רביעי הקרוב ה 2/3/05בשעה  20:00בחד"א – שיחה  +מועצה
תחילה השיחה  ,בשעה  20:00ונתחיל עם כל מספר משתתפים !!
על הפרק:
**ערעורים על החלטת הקלפי בענין תקציב הקהילה.
**תזכורת בעניין ההחלטה על כניסה לתהליך השיוך.
שימו-לב  :ההצבעה על תקציב הקהילה תיערך בנוהל ערעור והמשמעות –
הצבעה חוזרת על שלוש החלופות שהוצגו לבוחרים בהצבעה בשבוע שעבר
) כולל החלופה המתנגדת לשתי החלופות האחרות ! (.
נושא ההצבעה השני הוא נוסח ההחלטה על כניסה לתהליך השיוך.
הנוסח פורסם כזכור לקראת שיחת הקיבוץ החגיגית ביום ו' ה 18/2/05

תזכורת לנוסחים המלאים של שני הנושאים תפורסם לקראת ההצבעה בסוף השבוע.

מיד לאחר סיום הדיון במסגרת שיחת קיבוץ יימשך הדיון במסגרת המועצה.
על הפרק במועצה :
*דיור למסיימי י"ב ולחיילים – ערעור על החלטת המזכירות
*ערעור על החלטת המזכירות להקים צוות לבדיקת ייתכנות המעבר למודל 'רשת בטחון'
*ערעור על החלטת המזכירות בנושא 'השבתות הצבורות'
*הצעתו של ישראל מ .בעניין שדרוג המודל

לחברי המועצה חולק חומר רקע על הנושאים שיעלו לדיון.
הערב כולו ישודר לחברים

הצבעה מטרידה ) אותי (
מדובר בהצבעה על תפקיד הגזבר הבא ביד מרדכי שנערכה ביום ו' האחרון.
כמה ענינים מטרידים )אותי( בהצבעה זאת ובחרתי להעלות שניים מהם:
הנושא העיקרי ,הבולט לעין ,הוא היחס המספרי בין הקולות שקיבלו המועמדים לתפקיד .ההבדלים
ביניהם כל כך קיצוניים עד שהם מגמדים לכאורה ,עד עפר ממש ,את הפוטנציאל או את המעשים בעבר
של מי שקיבלו את המספר הנמוך של הקולות .הדבר מטריד משום שההצבעה היא אמירה של הציבור
כולו על אנשים החיים ופועלים בקרבנו ולאיש  ,ממש לאיש ! לא מגיעות הצבעות כאלה.
הנושא השני הוא ה'סיכול הממוקד' שאנו מבצעים לאחרונה לבעלי תפקידים מרכזיים בקרבנו .וזה ,אגב,
בהצבעות לתפקידים ולא רק .כדאי לנו לזכור שלאחר שנגמור לחסל לתאבון את בעלי התפקידים
יוסי
המרכזיים לא ישארו לנו אחרים .המלאי מוגבל.
&שונות&&שונות&&שונות&&שונות&&שונות&&שונות&&שונות&&שונות&&שונות&&שונות&&שונות&&שונות&

&&&
יואל שטיין מצטרף לוו .תכנון .מתברר שהתאום בנושאי חשמל במסגרת התכניות השונות שעוברות
בוועדה – חיוני והצטרפותו לתכנון בשלב הראשוני תחסוך טעויות בהמשך.

&&&
החצרות בגיל הרך הצמודות לבתים הן חלק מהמערך החינוכי שלנו.הצוות משקיע מאמצים רבים
לשמור ולארגן אותן .אנחנו מבקשות לא להיכנס אליהן וגם לא לשלוח ילדים לחצרות.
בכל יום ראשון אנו פוגשות תוהו ובוהו בחצרות אלה.
בתודה ,הגר  -הגיל הרך.

&&&
סכום ישיבת צוות תכנון מיום 6.2.05
בישיבה נדונו שני ענינים עיקריים:
 .1אושרו תוכניות הבניה למשפחת מן נחמה ויונתן  ,משפחת ארצי ,משפחת בארי ומשפחת שרון.
לתכניות של משפחת מן -אהובה ועידו וכן משפחת סוקר מורג עדיין יש כמה בעיות המצריכות פתרון.
 .2נושא החזות החיצונית של הבתים המשופצים וספציפית – עניין הצביעה חיצונית.
נושא החזות החיצונית הוצג בזמנו באופן כללי מאד בנספח לבניה הפרטית שנכתב ע"י האדריכ'
נאווה ינאי.ציטוט :

הנחיה כללית :על הבניה להעשות כך שלא תיראה חריגה הן בצורת הבניה והן
בחומרי הגמר .יש להבטיח את התחושה הנוחה של כל הגרים באזור.
על הבניה להשתלב בצורתה בסביבת הבניה ולא להוות חריג חזותי.
ברוח זו באמת התקבלה גם החלטת הצוות :

הועדה מסכימה ,כי הצבע החיצוני של המבנה חייב להיות מוסכם על השכנים
הגובלים בדירה המשופצת .במיוחד עם השכנים בבנין.
הנושא יסוכם ע"י אדריכל בשלב התיכנון לכל מבנה כחלק מהתכנון.
מכתבים ברוח זו שלחה הוועדה לחברים הבונים היום בניה פרטית.

&&&
פורים בא
אלה חברי צוותי החג :
פורים חברים

פורים ילדים

טולי
מישל
אופיר לבנה
אביב טל
גני וייס
מתן סגל
נתי פסואה
עמוס גורביץ'
נטע סגל
גלי רוזנ.
קובי רוזנ.

הדס מן -מרכזת
מיכל ברוך
בת שבע וקנין
אביבה שלו
שי ציון
אניה יצחק
סמדר שושן
גילי דגני
נמרוד
אילת שטרנ.
דנית
חג שמח

ענת הימלשטיין המסיימת סימסטר שלישי בלימודיה לתואר ד"ר לרפואה
וטרינרית באוניברסיטה העברית בירושלים זכתה  ,על ציוניה הכלליים,
בפרס היוקרתי מאד – פרס רקטור האוניברסיטה.
מבין  24אלף הסטודנטים שם נמצאו  70בלבד הראויים לפרס
וענת היתה היחידה מבין הלומדים וטרינריה.
כל הכבוד לענת ברכות לה ולמשפחתה !
מזל טוב
לסבים אילה ועמירם דרור
לבת נטע ולבעלה חיים
להולדת הנכדה והבת

שחף
ברכות למשפחה הרחבה

**************************************************
ה'דף' מצטרף לתודות שהורעפו מעל לוח המודעות לצוות ט"ו בשבט שגרר ארבעה
אוטובוסים מלאים מטיילים אל מרחבי 'מדבר ניצנה' והשכיל,כבכל שנה  ,להעביר איתם
שבת מהנה עם טעם של עוד ..להתראות.
****************************************
לך ,מימי

לך מימי ,אני רוצה לומר מילים של פרידה ובעיקר הרבה מילים של תודה -בשמי ובשם
משפחתי.
לקחת על עצמך כאן ביד מרדכי ,לבצע משימה מין הקשות שאני מכירה .משימה הדורשת כוח
פיזי רב ובעיקר תעצומות נפש נדירות.
לקום כל יום בבוקר ולקבל בחדר אחד אנשים שכל כך זקוקים.
זקוקים לך מימי ,עם אוזן גדולה כדי להקשיב ,ידיים חזקות כדי להזיז ,לב פתוח כדי לאהוב
ונשמה טובה כדי להכיל את זה בסבלנות אין סופית.
נדמה לי שעל הקושי בשפה למדת להתגבר ובדרך המיוחדת שלך מצאת שפה משותפת עם כל
אחד.
אבא שלי נהנה מהעובדה שספרדית היא שפתך ולכן מילות העידוד והשבח שידעת להמטיר
עליו ,כל כך נעמו לו ושתלו בו רצון לעשייה ותחושה של ערך וחיוניות.
אני יודעת שלא תמיד היה קל ,הציפיות ממך היו גבוהות וכאן בא לידי ביטוי כוח הרצון
והנחישות שלך להשתפר ולשפר כדי לספק את הצרכים שעלו מהשטח .לנו ,למשפחה ,יישאר
זיכרון מיוחד.
אנו נזכור איך ביוזמתך ליווית את אבא שלנו במבט כשהוא חזר על השביל מהמקלט הביתה
וביקשת מעובד הנוי שיוריד ענף של עץ כי הוא מסתיר לך את השדה הראיה.
לזה בדיוק אני קוראת :עשייה עם הנשמה.
לסיום ,אולי לא תמיד היינו מעורבים מספיק ,אבל הרגשנו על אבא שלנו את שביעות הרצון שלו
מהיחס שלך כלפיו ומתוצאות העבודה שלו בבית הברוש.
אני מבינה שהליכתך מכאן קשורה רק למכלול הפעולות שננקטות עקב השינויים וההתייעלות
שהקיבוץ שלנו עובר .לא נותר לי יותר מלאחל לך הצלחה בכניסתך בדלת החדשה שתיפתח לך
ואין ספק שאת מה שהוספת לעצמך כאן ,בכל המובנים ,ישרת אותך בהמשך דרכך.
תודה רבה מכל הלב
משפחת גרטנר ,קורן ומורג-סוקר.
)מכתב זה הוא אחד מיני רבים שמימי קבלה(

יד מרדכי ב London times
בשבוע שעבר הגיע אלי ,כמזכיר ,מכתב מ..סין .כותבת אחת ,ג'ודי ) השם המלא אצלי (,ומספרת שבביקור
מולדת שערכה לאחרונה באנגליה ) היא מתגוררת כעת בסין ( ראתה ב  London timesאיזכור של קיבוץ
יד מרדכי ולכן מצאה לנכון לשלוח אלינו את סיפורה .הסיפור ארוך ומפורט לכן אמסור כאן את תמציתו
בלבד .פול מק'קאן -אנגלי שעבד בעזה גידל ,כך הוא מספר ,את ארבעת ילדיו במערכת החינוך שלנו .פיו
מלא תשבחות לדרך בה אנו מגדלים את ילדינו .בעניין זה – "מערכת החינוך בצל הקונפליקט היהודי ערבי"
המבוסס על סיפורו האישי פירסם אותו פול מאמר בעיתון האנגלי החשוב.
אלא מה ? ג'ודי הנ"ל,קראה את המאמר ומצאה בו 'הערות שמאלניות' המצדדות ,על דרך הרמיזה ,בצד
הפלשתיני .כיוון שהדבר לא היה לרוחה כתבה על כך לעורך העיתון במדור המכתבים למערכת .את מאמרו
של פול ואת תשובתה שלחה אלינו ליד מרדכי .אם יגיע אי-פעם 'דף' זה אליך – תודה רבה לך ג'ודי!
הסיפור מתפרס כאמור על שטח דפוס נרחב בהרבה ממידותיו של 'דף' צנוע זה ולכן אסתפק בזאת.


שבועטובלכולנוהביאלדפוסיוסישחר

