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..............................................................................................................................................
דו"ח מישיבת המזכירות מתאריך 13/10/06
נכחו בישיבה :מיכל ארדנינג ,מישל דגני ,עמרם וינר ,מאיר יצחק ,יעקב מורדיש ,ורד ענבר ,רעיה פסי,
יריב קלרמן ,מאיר שגיא ,אילון פרידמן ,יוסי שחר ,אופיר לבנה.

נושא הישיבה :קביעת מתווה הפעולה לטיפול בנושא אורחות חיים ומודל התפרנסות
רצויים ליד מרדכי.
רקע
בתאריך  6.10.06קיימה המזכירות דיון ובו קבעה את היעדים לתוכנית עבודתה הקרובה .המטרה אז
הייתה לקבוע את הנושאים המרכזיים שלדעת המזכירות נכון וכדאי יהיה לעסוק בהם בתקופה הקרובה.
נושא אורחות החיים  /מודל התפרנסות היה הנושא שקיבל את תשומת הלב העיקרית ונקבע אז שיש
להעמידו בסדר קדימות גבוה לטיפול )פירוט בדף מזכירות מס'  .(965ישיבת המזכירות הנוכחית הוקדשה
לקביעת מתווה הפעולה הנדרש על מנת להשיג את היעד.

פירוט מתווה הפעולה לנושא אורחות החיים  /מודל התפרנסות
מטרה

שלבים
תקופת לימוד
הנושא בקיבוץ
סיכום ומסקנות

הקמת צוות
מקצועי ליישום
המסקנות

קביעת אורחות החיים
ומודל ההתפרנסות
הרצויים ליד מרדכי
בשנים הקרובות

גיבוש הצעה
למודל אורחות
החיים ולמודל
ההתפרנסות
הרצויים ליד
מרדכי
תקופת לימוד
המודל בציבור
דיון והחלטה על
הצעת הצוות

פעולות
מרכזיות
הרצאות" ,הייד
פארק" ,עלון
דעות ,פורום
באתר הקיבוץ
דיון במזכירות
וקבלת החלטות
ביניים
הגדרת מטרות
לצוות ,קביעת
המנדט לצוות,
מינוי הצוות,
הגדרת לוח זמני
ביניים לצוות
הגשת הצעה
מפורטת למודל
אורחות החיים
וההתפרנסות
הרצויים ליד
מרדכי
לימוד החברים
את המודל
שהוצע ,תיקונים
דיון במזכירות,
דיון באסיפה,
החלטה בקלפי

יישום
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גורם אחראי

לוח זמנים

מזכירות

אוקטובר-
נובמבר 06

מזכירות

דצמבר 06

מזכירות

דצמבר 06

צוות מקצועי
)מומלץ שילווה
את הצוות יועץ
מקצועי -חיצוני(

ינואר -מרץ 07

צוות מקצועי,
מתנדבים
מהציבור

אפריל  -מאי 07

מזכירות

יוני 07

מזכירות
והנהלת קהילה

ע"פ המלצת
הצוות  /לו"ז
משוער קיץ 07

דגשים
מתווה הפעולה בנוי משני חלקים עיקריים:

 .1תקופת הלימוד – השלב הרעיוני.
מטרות עיקריות
•
•
•
•
•
•
•

מעבר מאמוציונאליות לרציונאליות.
מתן העשרה ,ידע והרחבת אופקים.
יצירת דיאלוג מפרה ,בונה ומקרב.
מתן הזדמנות לריכוך ,זיכוך ,השפעה ,לימוד ,הקשבה ,פתיחות ,התחזקות.
הסרת חששות ופחדים משינוי.
מתן תוקף מוסרי -ערכי  /מתן תוקף כלכלי -חברתי  /מתן תוקף קיומי לשינוי אורחות
החיים ולמודל ההתפרנסות ביד מרדכי.
יצירת קרקע ותשתית להקמת צוות עבודה מקצועי.

את המטרות נשיג באמצעות:
•
•
•
•

מגוון הרצאות של גורמי חוץ ,במגוון דעות.
ערב תרבות בחדר האוכל בסגנון "הייד פארק".
'עלון דעות' בו יוכלו להתבטא באופן מסודר חברים הרוצים להביע את דעתם בכתב.
יצירת 'פורום אינטרנט' בנושא באתר הקיבוץ.

החלק הראשון ייחתם בסיכום ,מסקנות והחלטות אשר מהם ישאב ויגזור הצוות המקצועי את
הבסיס להצעתו הקונקרטית.
 .2תקופת הבנייה והיישום – השלב המעשי
חלק זה יוקדש לבניית מודל אורחות החיים וההתפרנסות הרצוי ליד מרדכי .עיקר העבודה תוטל על
צוות מקצועי שייבחר על ידי החברים ושמטרתו העיקרית היא להביא הצעה מתאימה בנושא .הצוות
יביא ,יציג וילמד את הציבור את הצעתו .לאחר תיקונים תובא ההצעה הסופית להחלטה ציבורית.

כללי
המזכירות מחויבת ,מתחייבת ומעוניינת לקיים את התהליך הנ"ל באופן דמוקרטי ,תרבותי
ומכובד.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבת המזכירות.
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עדכון מענף השכרת דירות
להלן תזכורת לבני הקיבוץ ולהוריהם בנושא מעבר מגורי בנים מחדר לחדר:
א .החדר ניתן לבן  /בת למגורים לזמן קצוב .לפני מועד הכניסה הבית עובר בדיקה ונעשים בו
התיקונים הדרושים במסגרת אחזקת הבית .התיקונים המבוצעים הם בהתאם לנהלים קיימים של ענף
השכרת דירות וללא חיוב.
ב .ברצוני להזכיר שוב למקבלי הדירה כי היא אינה עוברת לבעלות הדייר ולכן כל שינוי ללא אישור
מראש ,ובעיקר שינוים שיש לבטלם עם כניסת הדיר הבא ,ייזקפו לחשבון הדיר שפינה את הדירה וביצע
את השינוי.
ברצוני לידע את הצבור שעלות התיקונים גבוהה.
רשם :יגאל מורן ,מנהל ענף השכרת דירות.
________________________________________________________________________

תודות  -לצוות סוכות
תודות רבות לצוות סוכות ,בראשותם של זיו ומשה הררי וגיל דגני ,שהפיקו לנו את אירועי החג
הרבים :ערב חג בסוכה בדשא חדר האוכל ,שכונה מארחת בסנוביון-אפקה ,ערב בניית עפיפונים
למשפחות ולילדים ,סרט בסוכה ,טיול אופניים לקיבוץ ארז בשילוב העפת עפיפונים ססגונית .שוב תודה
לחברי הצוות ולחברים רבים שנרתמו וסייעו בהפקת האירועים ולהתראות בשנה הבאה...
כמדי שנה ,תודה גם לזכריה ניצן על תרומת האתרוגים לסוכות מערכת החינוך ולסוכה המרכזית של
הקיבוץ .נאחל לו הרבה שנות בריאות ומרץ ושימשיך לטפל בבוסתן הייחודי שליד ביתו.
את התודות האישיות לכל מי שתרם וסייע ביקשו למסור מרכזי החג:
תם ונשלם חג סוכות הארוך...תמו אירועי החג ,ותמה תקופת "החגים" בכלל...נגמרו התירוצים,
נגמרו הדחיות לאחרי החגים .נבקש להודות מכל הלב לרשומים מטה על עזרה ותמיכה בהכנת
אירועי החג השונים :לחברי וילדי קיבוץ ארז – על שיתוף הפעולה והאירוח .לנאווה – על הרוח
הגבית .לגבי ולשפרה – על המזון והכיבוד המגוון ועל היחס האוהד .לגבי קורן – על תכנון וניצוח
בניית הסוכה .לבונים החרוצים  :יוסי שחר ,אדם קורן ,גיל דגני ,אבי ויתקין ,משה הררי ,והילדים:
אמוץ ונדב .לשיבולת ויתקין – שבחוכמת כפיה הכינה כניסה חגיגית ומיוחדת לחדר האוכל .לאדווה
דרור – על הנכונות ועל הכנת לוח אירועי החג היפה .ליאיר ארצי – על שינוע הכיסאות
והשולחנות .לשולה ארצי – על הקישוט היפה בסוכה .לכוכבה ולותיקי בית הברוש – על הכנת
קישוטים לסוכה .למתנדבים המזדמנים שלא סרבו לעזור בעת הצורך :נועה שני ,עידית ציון ,שולי
שניידר ,הדס מן ,חגית ולדמן ,למוסדניקים :הילי שוורץ ,שקד לבנה ואביב ניצן .לרועי כורם –
שהתגייס בזריזות לנהוג בטרקטור והציל את המצב .למשפחות המארחות ב'ערב שכונה מארחת':
רינת ,סגל ,שטרנברג ורייזל .ליואל – על סידורי החשמל באירועי החג .לפמי ולהלל – על תכנון
סימון והובלה של טיול אופניים נהדר לקיבוץ ארז .לחיים – על ליווי הטיול .לעומרי )מזיקים( ,לבן
שוורץ ,ולעידן הררי – על ההגברה והתאורה בערב החג הראשון ולנווה מן על העזרה בהגברה
ובהקרנת הסרט.
ולכם חברי קיבוץ ,ילדים ותושבים יקרים – שבאתם והשתתפתם ,לקחתם חלק בפעילות ותרמתם
את חלקכם ברוח הקיבוצית ,במילה טובה ובחיוך.
ונסיים במילה אישית:
עוד נכונו לנו חגים – והם מיוחדים ויפים ומקור לגאווה אמיתית של חיי קהילה ,תרבות ומסורת.
שמחנו לפגוש את העוזרים במלאכה ,והשתדלנו להודות לכולם באופן אישי .חשוב שגם בעתיד,
ולמרות הקושי ימשיכו וייענו גם אחרים.

זיו ,משה וגיל בשם צוות סוכות.
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חנות יד שנייה  /גלריה – עדכון
השבוע פונה הציוד ממבנה חנות יד שנייה ומעתה הוא עומד בפועל לרשות עמותת הגלריה להנצחת
שמה של דנה דביר ז"ל .מספר פריטים אחרונים שנותרו במלאי יוצגו למכירה במקלט של קליר למשך
חודש אחד ,לאחריו יעמוד המקלט לטובת צרכי ביטחון הציבור.
תודה לרחל שטיין על העזרה ועל שיתוף הפעולה בפרויקט פינוי המבנה.
מסרו :יריב ואופיר.

________________________________________________________________________

אבלים ומשתתפים בצערם של
מוטי וגליה ברנדס
והמשפחה המורחבת
עם פטירתה של חברתנו היקרה
זוסיה ברנדס ז"ל
מוותיקות הקיבוץ
נולדה בפולין ב07.11.1914 -
נפטרה ביד מרדכי ב13.10.2006 -
חברי יד מרדכי

_______________________________________________________________________

סוף שבוע נעים
לכל בית יד מרדכי !
עריכה והבאה לדפוס :אופיר לבנה
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