קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 931
7/12/05
הדף נשלח גם בדוא"ל
בדף הפעם :דו"ח מישיבת המזכירות *שונות*

)(+

2/12/05
דו"ח מישיבת המזכירות מה/12/05 -
נכחו בישיבה :מיכל ארדנינג ,גיורא אתר ,מישל דגני,עמרם וינר,מאיר יצחק ,יעקב מורדיש ,ורד
ענבר,רעיה פסי,אילון פרידמן,מאיר שגיא,יאיר שוורץ,יוסי שחר.
 (3המשך דרכה
 (2אישור פרוטוקול הוועדה הכלכלית (3
 (1אישור פרוטוקול (2
נושאים בישיבה(1 :
של ה'מועצה'  (4התקנת שעוני גז בבתים פרטיים  (5הסדר תשלומי חברים לענפי העזר
25/11
25/11/05
(1אישור הפרוטוקול -המזכירות אישרה את הפרוטוקול מישיבתה ב/11/05 -
 (2אישור פרוטוקול הוועדה הכלכלית -המזכירות אישרה את הפרוטוקולים
מהישיבות ב 14/11/05 -וב.21/11/05-
 (3המשך דרכה של ה'מועצה' -המזכירות קיימה דיון נוסף בהמשך פעילותה של המועצה.
גם הפעם היה הדיון רווי מחלוקות וסימל ,במידת מה ,את ההתלבטות המלווה את הפעלת המועצה
מתחילת דרכה .עם סיום הדיון התברר לחברים שמחלוקת של ממש חוצה את המזכירות בין המחייבים
את המשך פעילות המועצה לבין השוללים ולכן הוחלט – להעביר את הדיון וההכרעה לחברי המועצה
בישיבה הקרובה.לקראת הישיבה תשלחנה הזמנות לחברי המועצה.
כיוון שגרשון פרש מניהול המועצה הסכים גיורא להנחות ישיבה זאת .לגבי תפקיד יו"ר מועצה קבוע
נצטרך להחליט לאחר שנסכם אם ואיך היא תפעל.
 (4התקנת שעוני גז בבתים פרטיים -היום משלם הקיבוץ כ 90-אש"ח לשנה בעבור השימוש בגז
(4
בבתים פרטיים.לעומת השימוש בחשמל ,שעבורו אנו משלמים ,אין צרכני הגז נושאים בעלות השימוש
בו.בדיקות שנעשו מראות שהשימוש בגז יוזיל את עלויות האנרגיה שלנו .המזכירות דנה בנושא.
מול הדעות שתמכו בהתקנת מוני-גז עלו גם דעות המטילות ספק בכדאיות עלות ההשקעה בפרויקט
) בין  70ל 90 -אש"ח ( בעת הזאת.בסופו של דיון היתה ידם של התומכים בהשוואת עלויות השימושים
באנרגיה ובסיכוי לחיסכון בטווח הארוך על העליונה והמזכירות החליטה -
שהיא מאשרת התקנת מוני-גז בבתי החברים במסגרת פעילות הקהילה לחיסכון והשוואת השימוש
באנרגיה מופרטת .המקור להשקעה – כספים מתכנית ההשקעות שביצוען נידחה לשנת התקציב הבאה.
 (5הסדר תשלומי חברים לענפי העזר -המזכירות קיימה דיון נוסף בנושא עבודת חברים עם ענפי
(5
העזר.בפני חברי המזכירות הונחה הצעה להסדר ההתנהלות הכספית בין החברים לבין נותני השרותים.
לאחר דיון לא קצר התברר שגם הפעם לא מצליחה המזכירות להגיע להחלטה .עיקר המחלוקת נעוץ
בשאלה האם להפריד את ההיבט הכספי בנושא זה מההיבט של איכות השירות שהחברים מקבלים.
אין ספק שההיבט הכספי מעיק וכיום מגיעות מחלוקות עם חברים בנושאים אלה עד סכומים בני
ארבעה אפסים.למרות זאת לא שוכנע חלק ניכר מחברי המזכירות שנכון יהיה,בשל כך,לא להגיש הצעה
הכוללת גם התיחסות לנושאי איכות השירות.
הדיון יימשך בישיבה קרובה.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבת המזכירות

עם סגירת הגליון** עם סגירת הגליון** עם סגירת הגליון** עם סגירת הגליון** עם סגירת הגליון** עם סגירת

ישיבה משותפת של המזכירות והוועדה הכלכלית

בישיבה שהתקיימה ב  6/12/05החליטו החברים בהצבעה ,ברוב גדול ,
להמליץ לקיבוץ לבחור ביו"ר כלכלי חיצוני.

על לכתו בטרם עת
של

גדעון עינב
לאחר מאבק במחלה קשה
אבלים עם המשפחה
חברי
ותושבי יד מרדכי
גדעון נולד ב  1936בעין חרוד .אהב מאד את החיים בקיבוץ וכשעברו הוריו לירושלים,בהיותו בן ,11
התקשה לקבל את ההחלטה.באותם ימים היתה ירושלים נתונה במצור והמשפחה עברה תקופה קשה
מאד.
מגיל צעיר נקשר גדעון אל הספורט ובעיקר אל משחק הכדורסל ועם תום שירותו הצבאי הצטרף
לקבוצת הפועל ירושלים ואימן קבוצות נוער ובנות .בנבחרת הבנות הכיר גם את אישתו ולהם נולדו
שני בנים  -עמית ושי.
ליד מרדכי הגיע גדעון רק עם בניו ולאחר תקופה הכיר את רותי,הם התחתנו וגדעון העביר את חייו
לקיבוץ.הוא עבד תחילה במפעל המנועים וא"כ בהקמה ובהפעלה של אולם הספורט.גדעון ורותי החליטו
להרחיב את משפחתם ואימצו את גילי ומתן.
גדעון היה מעמודי התווך של העיסוק בספורט ביד מרדכי  -בעיקר בכדורסל והוא למעשה שהכניס את
השגרה האהובה של ערבי הספורט למשפחה .המחלה הכריעה אותו הרבה טרם זמנו .יהי זכרו ברוך.

גרישה אוטיקר
מוותיקיה ובוניה
של יד מרדכי

איננו
משתתפים באבלה של המשפחה
חברי
ותושבי יד מרדכי
גרישה נולד בעיירה דובנו בפולין ב  .1913אביו פירנס את משפחתו כשען .את השכלתו רכש בבי"ס
יסודי וא"כ ב"חדר" בלימודי תורה.גרישה הצטרף לקן השוה"צ ועם הזמן נבחר לעמוד בראשו.
ב  1939לאחר שלוש שנות 'הכשרה' עלה לארץ ,ל"מצפה הים" .כשם שהתבלט בתנועה בפולין
כך בלט בפעילותו החברתית והמשקית בארץ ובמשך חייו נבחר למלא את תפקיד מזכיר הקיבוץ שלוש
פעמים ובתחום המשקי ,מילא את תפקיד ריכוז המשק שלוש פעמים נוספות.
כשעלה הקיבוץ אל אדמותיו ביד מרדכי הצטרף גרישה אל ענף הפלחה ולאחר שנים ,בשל בעיות
בריאות עבר לעבוד בבית החרושת 'שמר' .בשנות השישים הצטרף אל עובדי השיחזור שם התמיד
במשך  30שנה עד שעבר לעבוד עם דבורי הבומבוס  ,מקום עבודתו האחרון.
היה נשוי לפנינה שנפטרה שנה לפניו,אב לשלום ודבורה ,סב לשישה נכדים ושלושה נינים.
גרישה היה חלוץ אמיתי ,איש עבודה ,אופטימי ,המסתפק במועט ושמח בחלקו .מעשיו הרבים כתובים
על ספר דברי ימיה של יד מרדכי .יהי זכרו ברוך.

מי מסר מידע לעיתונאית של הארץ?
במוסף "הארץ" מה  11/11/2005במאמר של הכתבת איילת פישביין – "תקציב משפחתי",
הוזכר גם מוזיאון יד מרדכי .מסתבר ,שמישהו לא מוסמך ,מסר לכתבת המאמר פרטים חסויים
על המוזיאון )שכמו תמיד הוצאו מהקשרם( .בברור טלפוני עם הכתבת ,היא טענה שאכן
שוחחה עם שני חברים שהיציגו עצמם כעובדי המוזיאון .ברשותה גם השמות וגם הקלטות
השיחה )היא איננה מוכנה למסור שמות(.
אני פונה לחברים שלהבא לא ימסרו לשום גורם חוץ מידע על המוזיאון .יש לכך אנשים
מוסמכים.

בברכה ובתודה מראש – ורד.

שאילתה
שאילתה של שוקי על משך הזמן של הקדנציות
אני מבקש לדעת מהו משך זמן הקדנציה" -שנה"  ,של אורי ק וורד ע.
הוה אומר :מאיזה תאריך התחילה השנה ומתי מועד סיומה?
שוקי

תשובה
באפריל  2002אישר הקיבוץ את דודי כמנהלת קהילה ובספטמבר  2002את
אורי כמרכז משק.שני האישורים התקבלו בקלפי.
כיוון שהקיבוץ החליט להאריך בשנה אחת את הקדנציות של שניהם
סופרים ממועד בחירתם לתפקיד ארבע במקום שלוש שנים.
יוסי

תודות מקרב לב
ברצוני להעביר לכל אלה שהתענינו ,ועזרו לי במשך כל הזמן הזה
) לפני הניתוח ואחריו (  ,אלפי תודות מכל הלב .מאד התרגשתי וראיתי
שבאמת כולם חברים שלי ואיני לבד...ביחד עם אלה שבאו לביה"ח ואלה
ששאלו מרחוק ומקרוב.
אני מאושרת לדעת שיש לנו את זה.
מודה מכל הלב
אסתר

אלופים
באליפות ההתישבות העובדת שנערכה בחודש שעבר בגבעת חביבה זכה בשח-מהיר
)לבוגרים( אסף כורם במקום ראשון .יתיר דגן זכה בתואר הנער המצטיין.
כל הכבוד לאסף ויתיר על ההתמדה רבת השנים בהשתתפות ובהצטיינות !!!
********************************************************
בשל חשיבות הנושא מצורף כאן קטע שפורסם כבר בתקשורת הפנים שלנו.
רכזי פעילויות – האחריות בעיקר עליכם !

ביטוח הסעות נוסעים בטרקטור ועגלה
ביד מרדכי נמצאת עגלה אחת להסעת נוסעים בעלת רישיון המורשית
להסעת נוסעים ,ובדרך כלל משתמשים בה לסיורים בקיבוץ של ענף
התיירות.
בעגלה זו מורשים להסיע  15נוסעים בלבד ,כאשר הטרקטור שמוביל
אותה חייב להיות מבוטח והנהג בעל רישיון נהיגה בתוקף על
טרקטור.
כל חריגה מתנאים אלה ,גורמים לכך שבמקרה של אירוע ,אין כיסוי
ביטוחי הן לנוסעים והן לנהג ,מצב שיכול לחשוף הן את הנהג
המוביל והן את הקיבוץ לתביעות בסכומים גבוהים מאד ,אפילו
מיליונים ,וגם לאחריות פלילית.
אבקש מכל המשתמשים הפוטנציאלים :ענפי התיירות ,חקלאות וכלל
החברים ,להקפיד לשמור על הכללים הרשומים במזכר זה.
בברכה ושבת שלום
מאירי פרל
חשב ואחראי ביטוח.

עם פרוש חג הקיבוץ
שלוחה ברכה לכל חבריה ותושביה
של יד מרדכי
מי יתן ויהיה המקום הזה,במהרה בימינו,
ישוב רב-דורי,משגשג ומצליח

