קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 958
19/7/06
הדף נשלח גם בדוא"ל
בדף הפעם* :משיחת הקיבוץ*שתי החלטות מזכירות *מכלול ההנצחה*צוות תכנון ובינוי*מכתבים ברוח-עלון*

דו"ח משיחת הקיבוץ בתאריך – 11/7/06
יו"ר האסיפה :דני שני
צילם ושידר :משה הקל
מס' החברים המשתתפים באסיפה25 :
סדר היום של האסיפה
(1הצגת מועמדים לצוות מש"א -אורלי סיגלמן ,מאיר שגיא ,שלוית קראוס
אסתר וולדמן ,מרים בקר,מיכל מורן ,סוזי רגב ,עפרה הלפרין------------------------------נבחרו עפרה ושלוית
 (2ערעור על ההצעה להנהגת סליקה ישירה לענפים נוספים ביד מרדכי—------------------הסליקה אושרה
 (3ערעור על החלטת הקלפי כנגד השתתפות החברים במימון תקצוב תהליכי השיוך----------הדיון נידחה
 (4ערעור על החלטת המזכירות לשנות חלוקת תקציב נהג הבית------------------החלטת המזכירות נידחתה
 (5ערעור על החלטת המזכירות בענין הדיור למסיימי י"ב וחיילים---------------החלטת המזכירות נידחתה

בשבוע שעבר לא נערכה ישיבת מזכירות.
שתי החלטות מהישיבה האחרונה מתפרסמות כאן:
.1
בעקבות הערות של חברים להלן נוסח מתוקן של רשימת שמות מורשי חתימה ביד מרדכי :
המזכירות אישרה,ע"פ הנוסח המצורף ,את בעלי זכות החתימה ביד מרדכי:
א .המזכירות מאשרת בההחלטתה מיום  7/7/06כי חתימתם של שניים מקבוצה א' או אחד מקבוצה א'
ואחד מקבוצה ב' בצירוף חותמת האגודה או על גבי שמה המודפס מחייבת את האגודה לכל דבר וענין.
ב.לגבי מסמכים ובכללם חוזים ומסמכים היוצרים שעבוד שיש בהם התחייבות כספית של האגודה
בסכום שאינו עולה על  10.000ש"ח מספיקה חתימתם לחוד של גזבר הקיבוץ/או ממלא מקומו ,או מרכז
המשק וזאת בצירוף חותמת האגודה או על גבי שמה המודפס וזה מחייב את האגודה.
ג.לגבי הסכמים ומסמכים כגון הסכמי שכר דירה ו/או הזמנות מספקים מספיקה חתימה של כל אחד
מקבוצה א' או ב' בצירוף חותמת האגודה.
ד.קבוצה א'  :שמעון כורם ת.ז , 52154754 .יאיר שוורץ  , 068795798אורי קופפרמן  , 052621679ורד
ענבר  003319985מאיר פרל  .053482113אופיר לבנה  028623213יריב קלרמן 028814366
קבוצה ב'  :מרדכי ברנדס ת.ז , 003319654 .יוסי שחר  , 003319878רותי עינב  , 051859973שרון פסי
 058008061יגאל מורן .03971306

.2
החלטה נוספת מהישיבה האחרונה מתפרסמת כעת ועוסקת בחילופי תפקידים :
בעקבות פנייתו של שמעון לסיים תפקידו כמנהל כספים וגזבר,נקבע צוות לטיפול מיידי בנושא.
הצוות כלל את  :תמיר,דודי,אורי ק .ויאיר ש.
בתאום עם כל הצדדים המעורבים ובהסכמתם גובשה הצעה כדלקמן :
אורי קופפרמן – מנהל כספים  ,אחריות כוללת על מערכת הכספים של הקיבוץ ועבודה מול הבנקים.
מאירי – ממלא מקום גזבר  ,אחריות על התזרים השוטף של הקיבוץ.
שמעון – ימשיך לסייע בנושאים שונים בגזברות  ,כמו-כן יקח על עצמו נושאים בהנה"ח בהתאם
לצרכים כולל חלק מהמטלות שהיו קודם לכן בידי מאירי ונושאים שיתאימו למקצועו .היקף עבודתו של
שמעון יסתכם בחצי משרה.
הסדר זה הינו זמני לצורך מענה מיידי למצב שנוצר.

במהלך החודשים הקרובים ולא יאוחר מסוף שנת  2006תובא הצעה כוללת  ,באחריות מש"א  ,למבנה
אירגוני מחודש למערכת שיכלול  :ריכוז משק  ,ניהול כספים  ,גזברות וחשבות .צוות מש"א גם ייקח
בחשבון שבמהלך חודש ספטמבר חל מועד סיום הקדנציה של אורי בריכוז המשק.
עקרונותיה של ההצעה הוצגו  ,נידונו ואושרו במזכירות.

מה קורה ב"מכלול ההנצחה יד מרדכי"
ברצוני לספר מעט על מה שנעשה במוזיאון ובעצם בכל מה שנוגע ל "מכלול הנצחה יד מרדכי".
צוות המוזיאון ,להלן "המכלול" החליט שצריך להפסיק לדשדש במקום ולחפש דרכים להמראה
ולהתחדשות.
כדי שנוכל "להתרומם" ולקלוט יותר מבקרים החלטנו להכשיר מדריכים שיוכלו ללוות ולהדריך
קבוצות בכל אתרי ההנצחה ביד מרדכי )ויש רבים מאד(.
בשבוע הראשון של יולי נערך קורס מדריכים .השתתפו בקורס כ  25אנשים ,רובם מבחוץ אבל
חלקם גם מיד מרדכי .הקורס היה אינטנסיבי מאד ונמשך כל יום במשך שישה ימים מ – 08.30
 .18.00חלק מהמדריכים עוסקים כבר בהוראת נושאי השואה בבתי ספר שונים בארץ ומלווים
קבוצות תלמידים שיוצאות למסעות בפולין.
לקורס הגיעו מרצים מהשורה הראשונה בנושאים שעוסקים בשואה ,בתנועות הנוער ,בתרבות
היהודית ,במרידות ,במרדכי אנילביץ'  ,בגטו ורשה וגם בנושאים הקשורים בתקומה :ההתיישבות
בנגב ,מלחמת העצמאות באזור הדרום בכלל וביד מרדכי בפרט ועוד ועוד .המדריכים ערכו הכרות
עם כל אתרי ההנצחה ביד מרדכי :גבעת אנילביץ'/מגדל המים ,שחזור קרב תש"ח ,הקבר הזמני
של חללי תש"ח ,בתי גרשון דובנבויים ,הקבר הצבאי שליד המוזיאון ,קברו של חסיד אומות עולם
שנמצא בית הקברות של הקבוץ ,מוזיאון "משואה לתקומה" וגם עם הארכיון של הקבוץ שמכיל
בתוכו אוצר בלום שלא יסולא בפז.
במקביל ,אנחנו מנסים לשדרג את המוזיאון ע"י בניית תצוגות חדשות בעיקר בתחום השואה
שיבליטו את סיפור מרדכי אנילביץ' שהיה חניך ומדריך בקן השומר הצעיר בורשה והפך למפקד
המרד בגטו ורשה.
במהלך השבועות הקרובים אנחנו מתכוונים לפרסם את תכניות הלימוד החדשות והמשודרגות
בקרב המפקחים ומנהלי בתי הספר בעיקר באזור הדרום ומקווים שהתלמידים יחזרו לפקוד אותנו
בהמוניהם....
מכיוון שחברים רבים שאלו אותי על המתרחש במוזיאון ,חלקם ביחס אמפטי ואוהד וחלקם ביחס
ציני ולגלגני )"מה אתם עושים קורס למדריכים הרי לא מגיעים כמעט מבקרים למוזיאון,("...
החלטנו לערוך ערב לקבוץ בו נספר ,נראה ונסביר על התוכניות החדשות המתגבשות במוזיאון.
הערב יתקיים ביום א'  30/07בשעה  20.00במועדון.
נכתב ע"י ורד

סכום ישיבת צוות תכנון ובינוי מ 06.06 -
השתתפו :יואל ש ,דוד ש ,יוסי שחר ,שאול ו ,גבי ו ,עידו ,שוקי.
עמרם צ ,דני ש.
חסרו:
הרחבת המטבח הוצגה התכנית להרחבת המטבח .ע"מ לקבל אישור
ממשרד הבריאות רישיון יצרן מזון למכירה ,יש לבצע שינויים במטבח
ע"פ דרישות המשרד.
הועלו הערות ביחס לתכנון שנראה מאולץ ולא נכון תפעולית יש לתת
את הדעת על ההערות לפני האישור הסופי.
סוכם צוות התכנון ייפגש עם שפרה והיועץ בתחום המזון.
חוזה ביו קבוץ ,המשפץ והקבלן :יוסי ושאול הציגו את הצעתם להתאמת חוזה
שקיבלנו מגורם חיצוני לתנאיה והחלטותיה של יד מרדכי .הועדה אישרה את החוזה
והוא יפורסם לציבור משתסתיים עריכתו.
מסקנות משלב א' של השיפוצים :לאחר שפוצים של כ 10 -דירות יש צורך לעדכן
ולהוסיף מספר נושאים בביצוע.
מפקח :מחויב המציאות .הדבר נראה יקר ומיותר ,אבל בסופו של דבר חוסך כסף
ומפח נפש.
חוזה עם הקבלן בצרוף כתב כמויות ולוח תשלומים.
פקוח על ביצוע החלטות התקנון וחוקי הבנייה .הקפדה לענין הצד החזותי של
המבנה תוך נאמנות לתכניות שלהן ניתן היתר הבניה .תיקון תשתיות ודשא ציבורי
ע"ח המשפצים.
מסגרת המגרשים ע"פ החלוקה העתידית :החלוקה נעשתה ע"מ לאפשר לקבוץ
לקבל החלטה על גודל המגרשים.
חשוב מאד להתייחס לעניין קווי המגרשים ולא להציב עובדות שבסופו של יום לא
יעמדו במבחן המציאות.
מיכלי הגז בשטח הקבוץ נקברו כולם.
סוכם  -להרוס את הגדרות שהקיפו את הצוברים העליים הישנים.
רשם :שוקי

עם איה דרור
ומשפחתה
במות עליה אמה

שירה
אתכם באבלכם
חברי יד מרדכי

לציבור היושבים ביד מרדכי!
בשמה של יוזמה חדשה של ייסוד עלון
שייקרא "מכתבים ברוח"
אנו המארגנים קוראים לכל מי שעטו בידו
)חברים ,תושבים ,ילדים וכל מי שרוצה(
לשלוח לנו חומר שיפורסם בעלון:
מאמרים ,פיליטונים ,סיפורים ,שירים ,ציורים
וכל השאר....
ניתן לשלוח בעילום -שם.
אנו לא מבטיחים לפרסם כל דבר אך נקבל הכל בברכה!
חומרים ,הצעות ורעיונות ניתן לשלוח בדואר
ל -זיו בקר או נעמי ציון
או במייל.
בתקווה לעלון שייצא בקרוב
ויהווה קריאה מהנה לכולנו!

לשולה ויאיר ארצי ולכל המשפחה מזל טוב עם הולדת
גיל בן לרעית ולגבי

שבוע טוב
הביא לדפוס יוסי שחר

