קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 899
21/3/05
בדף הפעם :הבנות בדרך ל'לאומית' בכדורסל ! ! ! והמדורים הקבועים.
11/3
11/3/05
דו"ח מישיבת המזכירות מה/3/05 -

)(+

נכחו בישיבה :מיכל ארדנינג ,גיורא אתר ,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 תוצאות הצבעה  (3נושא הדיור לחיילים לקלפי
(4סעיף  114לקלפי  (5דיווח בנושא קליטת מפוני הרצועה.
4/3/05
(1אישור הפרוטוקול -המזכירות אישרה את הפרוטוקול מישיבתה ב/3/05 -
 (2ערעור על תוצאות הצבעה -גלעד בארי ערער על תוצאות ההצבעה על תקציב הקהילה.
כזכור פורסם שחלופה א' שקיבלה את מירב הקולות  -זכתה .גלעד טען שרק הצעה המקבלת
למעלה מ  50%מקולות המצביעים יכולה לקבל את אישור הקיבוץ וחלופה א' שאמנם קבלה את מירב
הקולות לא קבלה אפילו .50%
המזכירות החליטה ,לאחר וויכוח ,להעמיד להצבעה חוזרת בנושא תקציב הקהילה את הצעות א' מול ב'.
 (3נושא הדיור לחיילים לקלפי -כזכור  ,דחתה המועצה את החלטת המזכירות בעניין הדיור לגומרי י"ב
וחיילים ובקשה שתגיש הצעה אחרת ,ברוח הדברים שנאמרו במועצה .המזכירות החליטה לערער על
החלטת המועצה .עד הנה – דברים שפורסמו בדף המזכירות הקודם .בתגובה החתים מיקי קציר 30
חברים על בקשה להביא את הנושא להצבעה בקלפי וע"פ תקנון הקיבוץ מאפשרת החתמת  10%מחברי
הקיבוץ להביא כל נושא להכרעה בקלפי .במזכירות הוצעו כמה דרכי פעולה בעקבות החתמת ה30-
ולבסוף הוחלט להצמד להחלטה המקורית של המזכירות ולהעמידה להכרעה בקלפי.
(4סעיף  114לקלפי -כזכור ,הצבענו רק לאחרונה על החלפת רואה החשבון של יד מרדכי .להשלמת
המהלך מחובתנו לתקן את סעיף  114בתקנון הקיבוץ .לקראת ההצבעה יפורסם ויבואר סעיף זה בפירוט.
 (5דיווח בנושא קליטת מפוני הרצועה -חברי המזכירות שמעו דיווח על מהלכים הנעשים לבדיקת
אפשרות יישובן של משפחות ממפוני הרצועה על אדמות יד מרדכי .בהמשך 'דף' זה יופיע דיווח מעודכן
על נושא זה.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------עד הנה מישיבת המזכירות

נבחרת הבנות שלנו ניצחה בשבוע שעבר את הפועל 'רמת הנגב' והבטיחה
את מקומה בראשות טבלת הליגה הארצית בדרום .המשימה הבאה –
עלייה לליגה הלאומית ! לשם כך יהיה על הבנות לנצח את הזוכות
במקומות הראשונים באיזורי המרכז והצפון .והן יכולות לעשות את זה !
את הבנות מאמנת נאווה ומנהל את הקבוצה ועוזר למאמנת גיורא.
לכם ,לקהל המעודדים וכמובן לבנות – ב ה צ ל ח ה  -ג ד ו ל ה !

מזל טוב לסבתא-רבא חיה מאיר לסבים נירה ואורי אלקין ולמשפחה המורחבת
עם הולדת

תמנה
בתם של

צפי ותרזה

בשבוע שעבר לא התפרסם דף מזכירות ולכן נמסרה ההחלטה בעניין הערעור לגלעד בע"פ.
בתגובה ביקש גלעד לפרסם את הרשימה המופיעה כאן :

הצעת המזכירות לתקציב הקהילה לא אושרה עדיין
הצעת המזכירות לתקציב הקהילה לשנת  2005כוללת הפרטה )חלקית( של שרות נהג הבית ,הפרטה )חלקית(
של תקציב חבורת הזמר ועדכון מחיר החיוב לנסיעות ברכבי הקבוץ .כל זאת ,מבלי לגרוע מתקציב החברים
מחד ,ומבלי להעביר את סכומי ההפרטה לתקציב החברים מאידך .הצעת המזכירות נקראת הצעה א' .להצעה
קמו מתנגדים רבים ,הן בגלל מרכיבי ההפרטה והן מאחר ולא נכללו בה פתרונות לצרכים נוספים )שיכון,
תוספת לפנסיה ועוד(.
על רקע ההתנגדות ,הציגה המזכירות הצעת תקציב אלטרנטיבית ,הצעה ב' .בהצעה לא נכללים מרכיבי
ההפרטה .לצורך איזון התקציב ,כוללת ההצעה הפחתה של  1%מתקציבי החברים.
כלקח מטעויות בעריכת הצבעות בעבר ,ניתנה לחברים אפשרות להביע התנגדות לשתי ההצעות גם יחד ,וזוהי
הצעה ג'.
נערכו שתי הצבעות בקלפי ,ובשתיהן זכתה הצעה א' לקולות רבים יותר מהצעות ב' ו-ג' )כל אחת לחוד(,
ובשתיהן לא השיגה הצעה א' ) 50%או יותר( מקולות המצביעים .בהצבעת הקלפי האחרונה התפצלו הקולות
כדלהלן :בעד הצעה א'  75חברים ) ,(41%הצעה ב'  38חברים ) ,(21%הצעה ג'  68חברים ) .(38%לאחר
כל אחת משתי ההצבעות ,הודיעה המזכירות שהצעה א' אושרה.
האומנם אושרה הצעה א'? לא ולא! ולהלן – הנימוקים:
.1

החלטה מתקבלת לאחר השגת "רוב"
הסעיף הרלבנטי המתייחס לעניין בתקנון הקבוץ המעודכן הנו סעיף  ,94וכך נאמר בו" :כל החלטה
באסיפה הכללית תתקבל ברוב דעות רגיל של המצביעים בעד ונגד )הדגשה שלי( ,אלא אם על פי
תקנון זה ,או על פי החוק ,נדרש רוב גדול יותר".
בסעיפים אחרים בתקנון ניתנת אפשרות להעברת ההצבעה מהשיחה לקלפי.
כלומר – נדרש "רוב" .מהו רוב? להבנתי ,ולפי ההגדרה המילונית "רוב" הוא היפוכו של "מיעוט" .הרוב
הנו למעלה ממחצית ומיעוט הנו פחות ממחצית .לדעתי ,הנימוק המשכנע ביותר להגדרה של "רוב רגיל",
הנו דווקא בהגדרת רוב מיוחד )גדול יותר( .ואכן ,בתקנון הקבוץ קיימת דרישה לרוב מיוחד בעניינים
מסוימים ,ואז נדרשת עמידה בסף של  66%או  75%מבין המצביעים )או מבין בעלי זכות ההצבעה(.
מכאן ,שהשגת רוב רגיל להצעה כלשהי מחייב עמידה בהשגת סף תחתון של מעל  50%מבין המצביעים.

.2

האם רוב המצביעים תמך או התנגד להצעה א'
הצעת המזכירות הראשית זכתה לתמיכה ברורה של  41%מבין המצביעים ,אשר תמכו בהצעה א'38% .
מהמצביעים הבהירו התנגדותם להצעה באופן ברור כאשר הצביעו להצעה ג' )התנגדות לשתי ההצעות(.
במה תומכים  21%מהחברים שתמכו בהצעה ב'? קשה לדעת )אולי צריך לקיים הצבעה נוספת…(.
למרות הקושי ,אני מעז לומר שרבים מהם מתנגדים להצעה א'! איך ניתן לדעת? ראשית – הם לא
תומכים בה… שנית ,הם אפילו מוכנים לוותר על  1%מתקציבם האישי על מנת למנוע את ההפרטות
הנכללות בהצעה א' .במילים אחרות ,נראה על פי ההגיון שרובם )ככולם( של מצביעי הצעה ב' מתנגדים
להצעה א'.

לאחר כל ההסברים והפרשנות ,ניתן לראות בחומרה את הניסיון להפעיל את תקציב הקהילה בתמיכה של 41%
בלבד מבין המצביעים ,ולהציג זאת כאילו ההצעה אושרה .צר לי מאוד שרק בסיוע יעוץ משפטי ,נמנע עיוות
חמור של הליך דמוקרטי.
הצבת בחירה בין הצעה א' להצעה ב' אינה תקינה
כאשר נודעה למזכירות חוות הדעת המשפטית הדוחה את הפרשנות לפיה התקבלה הצעה א' ,מבקשת המזכירות
להביא להצבעה בחירה בין הצעה א' להצעה ב' .הצבעה כזאת אינה תקינה משתי סיבות ,וקרוב לודאי שלא
תזכה לגיבוי משפטי.

ההצעות שזכו ליותר קולות הן הצעה א' ,ואחריה הצעה ג' )התנגדות לשתי ההצעות( .לכן ,הצעה ג' היא
שצריכה להתמודד מול הצעה א' ולא הצעה ב' .המזכירות מנסה לכפות על הציבור החלטה בין שתי
אלטרנטיבות ,כאשר קיימת סבירות גבוהה שרוב הציבור מתנגד לשתיהן.
סיבה שנייה להעדר תוקף חוקי בעמדת המזכירות החדשה נמצאת שוב בתקנון הקבוץ .כזכור ,מחייב סעיף 94
בתקנון קיום אפשרות להתנגד לכל הצעה .בידי המזכירות חוות דעת משפטית שרק בבחירת חברים לתפקידים
אין צורך בהצבעת בעד ונגד.
מה עושים? שתי אפשרויות לפחות :אפשרות ראשונה  -הצבעה בעד ונגד )בלבד( על הצעה א'.
אפשרות אחרת -לבדוק אם אין אפשרות לאישור התקציב ללא הפחתת מרכיב כלשהו מזכויות ותקציבי החברים.
מקורות מהימנים מדווחים שיתווספו מאות אלפי שקלים לתקציב הקהילה ,אם וכאשר יתקבל החוק על הטבות
המס לישובי עוטף עזה.
גלעד בארי.
שונות* שונות* שונות* שונות* שונות* שונות* שונות* שונות* שונות* שונות*שונות* שונות* שונות*

&&& סטודנטים לפרויקט פרח – סטודנטים המעונינים לעזור לתלמידי בית ספרנו ותמורת חונכות
. 086720520/618
יקבלו השתתפות בשכר לימוד אוניברסיטאי יפנו להדס,גליה או משה 086720520/618
&&& בסקר שביעות הרצון השתתפו כ  200חברים ותושבים .התשובות נשלחו לעיבוד ע"י מומחה
יחזרו ויפורסמו לציבור.
שונות* שונות* שונות* שונות* שונות* שונות* שונות* שונות* שונות* שונות*שונות* שונות* שונות*


18/3
18/3/05
דו"ח מישיבת המזכירות מה/3/05 -
נכחו בישיבה :מיכל ארדנינג ,גיורא אתר ,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 הוו .הכלכלית  (3נוהל בעלי תפקידים
 (4רוטציה של בעלי תפקידים מרכזיים  (5הצבעות חוזרות  (6מהלכי יישוב מפוני הרצועה
11/3
11/3/05
(1אישור הפרוטוקול -המזכירות אישרה את הפרוטוקול מישיבתה ב/3/05 -
 (2אישור פרוטוקול הוו .הכלכלית-המזכירות אישרה את פרוטוקול הוו .הכלכלית מה 1/3/05
(3נוהל בעלי תפקידים-המזכירות דנה בתיקונים מוצעים לנוהל בעלי תפקידים.לסעיף זה הוזמן גם איל.
הערות חברי המזכירות יוכנסו לנוהל והוא יפורסם בדף מזכירות הבא.
 (4רוטציה של בעלי תפקידים מרכזיים -נושא נוסף בו השתתף גם איל ,מ .מש"א  ,היה הצורך
להחליט על התנהלות נכונה בהקשר עם מועד הרוטציה של בעלי תפקידים מרכזיים .כמה נקודות עלו
בדברי החברים שהשתתפו בדיון :
* צריך להמנע מלהחליף  5-6בע"ת מרכזיים בו זמנית כי תפקוד מערכות הקיבוץ השונות עלול להפגע.
* פעם חשבנו שקדנציה של שלוש שנים היא ארוכה דיה .ייתכן שטעינו ורצוי להמירה בארבע שנים.
* תחלופה של כמה בע"ת בו זמנית מתרחשת גם במערכות אחרות והדברים מסתדרים.
* לא צריך להצמד למסגרות זמן קשיחות וכדאי להביא בחשבון גם תהליכים שקורים וגם את רחשי לב
הציבור.
* היום לא נוכל למשוך תהליך בחירה על פני חודשים רבים .קבענו כך וכך שבועות לפרסום מכרז וכו'.
וא"כ  ,ע"פ הנוהל  ,אפשר לבקש מועמדים מחוץ לקיבוץ.
* אחד התפקידים החשובים של מש"א הוא להכין מחליפים לבע"ת במסגרת תכנון כח אדם לטווח ארוך.
עלו גם נושאים נוספים אך כיוון שהוחלט להמשיך בדיון בישיבה נוספת אסתפק במה שנכתב עד כאן.
 (5הצבעות חוזרות  -המזכירות עסקה שוב בענין ההצבעה על תקציב הקהילה.
כיוון שהנושא יגיע לשיחה לא ארחיב.
המזכירות עומדת על דעתה שאת ההכרעה בקלפי יש לערוך בין חלופות התקציב א' ו-ב'.

 (6מהלכי יישוב מפוני הרצועה -נושא יישובן של משפחות ממפוני הרצועה על אדמותינו עלה
כדיווח במזכירות.
נושא זה הוצג בפירוט רב יותר בישיבה משותפת של המזכירות והוו .הכלכלית באמצע השבוע שחלף.
בעקבות ישיבה משותפת זו אושר לעוסקים בנושא להמשיך במשא ומתן מול הגורמים הממשלתיים.
המזכירות התלבטה הפעם בשאלת הצגת הנושא להחלטת הקיבוץ כשלמעשה חסרים נתונים בסיסיים
על הצעות הממשלה.
גם נושא זה יגיע לשיחה.
הצעת המזכירות  :הקמת צוות ואישור המשך טיפול.כשיגיע הצורך באישור ההסדרים ע"י הקיבוץ
יפורסמו הדברים ויאושרו בדרך המקובלת ביד מרדכי.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------עד הנה מישיבת המזכירות

עם שמעון ורד יעל ומשפחותיהם
על לכתו של

ארטק
איש רב פעלים
אבל בית יד מרדכי
ארטק נולד בפשמישל ,גליציה ב .12/03/1914בגיל  13הצטרף לתנועת השומר הצעיר .במסגרת
פעילותו בתנועה היה חבר ההנהגה הראשית של גליציה .בשנת  1938עלה ארצה והצטרף
לחברי קבוצו ששהו אז ב"מצפה הים" בנתניה .את רוב שנותיו בנתניה עשה כאופה במאפיה
הקואופרטיבית "מן".
בשנים הראשונות ביד מרדכי עבד במספוא .את הקרירה רבת השנים כמורה ,מחנך ומנהל
המוסד התחיל לאחר מלחמת העצמאות כשנשלח ע"י הקבוץ ללמוד הוראה בסמינר הקבוצים
בתל אביב .בתחילה עבד בחברת הילדים אבל כעבור מספר שנים הקים את המוסד החינוכי
ועבד בו שנים רבות כשמדי פעם עשה "הפסקות" על מנת למלא תפקידים מרכזיים בקבוץ.
הוא כיהן  3פעמים כמזכיר קבוץ.
ארטק ליווה בנאומיו ,ברכותיו והספדיו את חיי הקבוץ בחגים ,בארועים מרכזיים ובקבורת
חברים .הוא ייצג פעמים רבות את הקבוץ בועידות ובמועצות של תנועת השומר הצעיר והקבוץ
הארצי .בשנים האחרונות עבד ארטק במוזיאון ובשחזור ,עבודה בה ראה שליחות חינוכית
שמטרתה  -הנחלת המורשת ההיסטורית של יד מרדכי לדור הצעיר.
ארטק נפטר לאחר מחלה קשה ב ,11/03/2005יום אחד לפני יום הולדתו –  .91את חייו בקיבוץ
חלק עם רעייתו רחל שנפטרה לפני  9שנים וביחד גידלו שלושה ילדים  10נכדים ואף ארבעה
נינים.
יהי זכרו ברוך.

שני נושאים בשיחת הקיבוץ ביום ג'  22/3/05בשעה 20:30
 (1תקציב הקהילה – פעם נוספת לקלפי  (2החלטה בעניין יישוב מפוני הרצועה
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