קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס'904
9/5/05
הדף נשלח גם בדוא"ל

בדף הפעם* :דו"ח מישיבת המועצה* דו"ח מישיבת המזכירות* שונות
מועצה חברתית כלכלית מס6 .
תאריך3/5/05 :
משתתפים :מיכל ארדנינג ,גרשון אשחר ,גיורא אתר ,גלעד בארי ,מוסא בר-סמך ,צלילה
דגן ,מישל דגני ,עמי וולקוביץ' ,עמרם ויינר ,אביב טל ,מאיר יצחק ,שמעון כורם ,דני כרמי,
דוד כשר ,נורית לבנה ,יעקב מורדיש ,ישראל מידן ,יצחק מן ,יונתן מן ,משה סוקר ,אורלי
סיגלמן ,ורד ענבר ,רעיה פסי ,אילון פרידמן ,איתן ציון ,רותי רייכל ,גדי רינת ,יוסי שחר,
שפרה שכטר ,חנה שני.
נעדרים מהישיבה :אברי דביר ,אלון דגן ,שלום כהן ,שי ציון ,יאיר שוורץ ,דני שני ,מאיר
שגיא.
החלטות:
 .1אישור פרוטוקול מועצה  : 5אושר.
 .2נוהל :הוחלט על קיום תדירות גדולה יותר של המועצות ,פעם בשבועיים ואף פעם
בשבוע )אם יש צורך( .להשתדל לשמור על יום רביעי כיום קבוע ,לשנות רק במקרים
שאין ברירה .כמו כן סוכם להשתדל להגיע לסיכומים בוועדות ולא להגיע למועצה
עם נושאים לא הכרחיים.
 .3סדר יום המועצה :אושר סדר היום .
 .4ערעור של שוקי על תכנית השיפוצים במפגש :סוכם בהסכמה ,ללא צורך בהצבעה,
שכל ההחלטות לגבי השיפוץ יעשו ע"י הצוות המורחב.
 .5עבודת "צוות השדרוג" :שמעון מסר דיווח על עבודת הצוות .סוכם שהצוות יפרסם
את עיקרי הדברים בכתב ,כולל לוח זמנים משוער לקבלת החלטות.
 .6אמנת העבודה :אושרו כל הסעיפים מ 1-עד  ,9המשך דיון יהיה במועצה הבאה.
צילם ושידר :מאיר יצחק

שימו לב  :ישיבת המועצה הבאה תתקיים ביום ג' ה  17למאי.
המועצה תעסוק ,מלבד באישור הפרוטוקול וסדר היום גם  -באישור חלקי האמנה
שעדיין לא הגיעו לדיון  ,ערעורו של אילון על השבתות הצבורות והצעתו של ישראל
בעניין מחיר הק"מ
להתראות  ,גרשון

דו"ח מישיבת המזכירות מה6/5/05 -
נכחו בישיבה :מיכל ארדנינג ,גיורא אתר ,מישל דגני,עמרם וינר,מאיר יצחק ,שמעון כורם,יעקב מורדיש,
ורד ענבר,רעיה פסי,אילון פרידמן,מאיר שגיא,יאיר שוורץ,יוסי שחר.
נושאים בישיבה (1 :אישור פרוטוקול  (2אישור פרוטוקול הוועדה הכלכלית (3תקציב הקהילה 2005
(4יחסי המזכירות והוועדה הכלכלית  (5חבר במעצר
22/4
22/4/05
(1אישור הפרוטוקול -המזכירות אישרה את הפרוטוקול מישיבתה ב/4/05 -
 (2אישור פרוטוקול הוועדה הכלכלית -המזכירות אישרה את הפרוטוקולים מישיבות ה'כלכלית'
19/4
19/4/05
ב – /4/05

(3תקציב הקהילה  -2005לאחר מספר הצבעות קלפי בהן לא הצליחה המזכירות להעביר את הצעתה
לתקציב הקהילה  2005נותרנו למעשה ללא סיכום ברור לגבי התקציב על פיו נתנהל השנה.חברי
המזכירות העלו בדיון כמה הצעות להתמודדות עם המצב המיוחד שנוצר שבו אנו עוסקים באישור
תקציב באמצע השנה .לאחר דיון קיבלה המזכירות את ההחלטה הבאה:
הקהילה תמשיך להתנהל ע"פ התקציב שהוצג במזכירות אך ללא הקיצוצים שהוצעו )שנדחו ע"י החברים
בקלפי( .המזכירות ממשיכה לדבוק בעמדה שמחובתה לדאוג לתקציב קהילה שנתי מאוזן והיא אכן
תפעל ע"פ עמדה זו גם לגבי תקציב .2005
(4יחסי המזכירות והוועדה הכלכלית -מספר חברי מזכירות לא מרוצים מהמצב שבו אין למזכירות
כל יכולת השפעה על מדיניות ההשקעות של הוועדה הכלכלית .בעוד המזכירות נאבקת קשות כדי לייצר
תקציב שנתי מאוזן ,ובמסגרת מאבקיה היא עוצרת השקעות חיוניות ביותר כמו תקציבי בניה לחברים
הרי שההשקעות במגזר העיסקי מתקבלות ללא צורך באישור החברים )מה עוד שגם וו.ביקורת אין לנו(
ובחלקן אף לא מתפרסמות לציבור.
הדיון המתוח שהתעורר לא הסתיים והוא יימשך בישיבת מזכירות קרובה.
(5חבר במעצר -לאחרונה קבע בית המשפט את גזר דינו של ראול והעמידו על שנתיים מאסר בפועל.
עורך דינו הגיש ערעור לבית המשפט העליון ובינתיים החל ראול למצות את עונשו .רחל חזרה להתגורר
ביד מרדכי .המזכירות קיימה דיון ראשוני בעמדת הקיבוץ לגבי המצב שנוצר.
לכשתיפול במזכירות החלטה בעניין זה שמחובתה לשתף בה את הציבור היא תפורסם ותובא לאישור.
עד הנה מישיבת המזכירות

נמסר מהתיירות
בית הדבש  -לשמחתנו ,החג האחרון ,היה עמוס במבקרים.
לאחר כ 8 -שנות פעילות ,אנו משפרים את התצוגה ומגבירים מגוון הפעילויות בעזרתה
של דנית וייס,
סיור סביב הקבוץ עם עגלה וטרקטור -לאחרונה הוספנו אטרקציה באחריותו ותפעלו של מאיר יצחק,
המתמיד כל שבת וחג )מידי פעם בעזרתו של שרון לבנון(.
במוזיאון  -נעשים שינויים ושיפורים רבים כולם בתמיכות חיצוניות.
יש לנו תכניות נוספות במידה ונצליח לגייס כסף למטרות אילו.
שחזור  -נעשה מאמץ לשמרו ,אך ללא תמיכה חיצונית  /תרומה,
יהיה לנו קשה להמשיך לתחזק את האתר ברמה הנדרשת היום מאתר תיירותי.
אנדרטה  -סיימנו את שלב הבינוי של העלייה הדרומית.
מחכים לתמיכה כספית נוספת ,שתאפר סיום הגינון והתאורה.
בימי החג בכל האתרים היה קהל מבקרים רב מהרגיל.
משק החי  -השיתוף עם התיירות מינימאלי ,אנו שוקלים את המשך ההתקשרות עם המפעיל
החיצוני.
הכניסה לחברים ללא תשלום רק עם הצגת תעודה מזהה ,האורחים חייבים בתשלום
שעות הפעילות באתרים מ 11.00 -עד .16.00
האתרים פתוחים לחברי הקבוץ ואורחיהם ללא תשלום,
אתם מוזמנים לבקר.
בקשותינו :כניסת אורחים לאתרים אך ורק בנוכחות המארחים,
בבית הדבש יש לפנות לעובד ולשאול אם ניתן להיכנס )צפוף ,הסיור בעיצומו(...

לא להיכנס ללא הדברות עם העובד.
לחברים  -הסיור בעגלה ובבית הדבש ,בתאום ועל סמך מקום פנוי.
נבקש לא להביא את האורחים לפני זמני הפעילות ולהשאר איתם.
קבוצות יש לתאם מראש  -שעה ותשלום.
תושבים וכמובן אורחיהם הכניסה לכל האתרים בתשלום
בני הקבוץ והנכדים ,שהוריהם חיים קבוץ ,אינם זקוקים ללוי.
העובדים בענף) :שלושה חברים( -ורד,אילן ושוקי  +לינדה ואסף כורם )לפי קריאה( וכמובן תורני
השבת.
אנו מעסיקים גנן שכיר  -ברטו ,המתחזק את כל החלק התיירותי ברמה גבוהה.

בשם הצוות רשם שוקי

חברים יקרים – שלום רב!
אנו צוות חגים רוצים לשתף אתכם בתהליכי פעילותינו אשר מביאים
לתוצאות הברוכות – קיום חגי ישראל בקיבוץ.
לקראת כל חג אנו בודקים את הרשימות הקבועות של צוותי החגים .ואכן יש לנו כמה צוותים קבועים.
כשמתקרב תאריך החג הם מתחילים לפעול מעצמם וכולנו נהנים מהתוצאות:

צוות חג הקיבוץ ,צוות טיול ט"ו בשבט ,צוות חג הפורים,
צוות יום הזיכרון -כל הכבוד ותודה !!!
נוסף לצוותי החג הנ"ל ,ישנם חברים שמאיישים את שאר צוותי החגים ונהנים ברצון
לכל פנייתנו  .גם להם אנו רוצים להודות כי ללא תרומתם לא היו לנו חגים.
הקושי שלנו הוא באיוש צוותי חגים בהם אין צוות קבוע שייקח על עצמו את החג.
הבעיות בהם אנו נתקלים :עייפות ושחיקה מהעשייה .מאגר החברים מצומצם ,מצב בו חברים
המסכימים לעשות נשארים לבד להכנת החג וחיסולו .חברים המסכימים לפניה אך לא מתייצבים
לעשייה וחוסר היענות להיות שותף בהכנת החג.
קושי נוסף צוות קטן של אנשים מכין חג לאוכלוסייה גדולה מאד .כשלפעמים בשעת החג לא מכבדים
ומקשיבים לאלה שמוכנים לעשות ולהשקיע.

האם החגים חשובים לנו? האם אי אפשר אחרת?
בעינינו החגים הם תוכן ומהות בחיינו ותורמים ליחד שלנו כקיבוץ .וכמו
שנאמר לא "על הלחם לבדו יחיה האדם".
אז אנו מצפים לתגובותיכם כשותפים לקהילה החוגגת והחיה ביד מרדכי.
בברכה ,צוות חגים
רחל אשחר ,אסנת ענבר ,חנה סגל ובת שבע שוורץ
.

ברכות
אור ובשמת הוניג
חובקים  -בן
מזל – טוב !
ברכות חמות לכל
המשפחה המאושרת

העצרת
כמו בכל שנה עברה גם הפעם העצרת באורח מקצועי  ,חלק וללא תקלות.
בצוות שדאג שכך אמנם יתנהלו הדברים היו  :צחי ,עמי  ,אבישי  ,רון ואלעד .התגובות – גם מהקהל וגם
ממנהלי האירוע טובות מאד.
נתראה בשנה הבאה !

'פרח למדינה' פרויקט התנדבותי ב'גן חורש'
לקראת יום העצמאות ניקו ילדי 'גן חורש' וצבעו את הבריכה הקטנה והעגולה .כל זאת בניצוחה של אתי
וצוות עובדי הגן.
כל הכבוד !!
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
ג'וליאן רזניק מקיבוץ צרעה מייצג קרן מחו"ל ששמה לעצמה למטרה לתרום את חלקה
לקידום הקשר בין העם היהודי ומדינת ישראל.
אנשי הקרן רואים את הקיבוץ כחברה שתרמה רבות במשך השנים למטרה זו ויכולה לעשות כך גם היום.
אם יש לכם רעיונות ליזמות בכיוון של הידוק הקשר בין העם היהודי ומדינת ישראל התקשרו ל –
julian.resnick@reformjudaism.org.uk
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

שבוע טוב

הביא לדפוס יוסי שחר

