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דו"ח מישיבת המזכירות מתאריך 20/10/06
נכחו בישיבה :מיכל ארדנינג ,מישל דגני ,עמרם וינר ,מאיר יצחק ,יעקב מורדיש ,רעיה פסי ,יריב קלרמן,
מאיר שגיא ,גיורא אתר ,יוסי שחר ,אופיר לבנה.

נושאי הישיבה (1 :עדכון לוח זמנים לתקופת הלימוד בנושא אורחות חיים  /מודל התפרנסות(2 .
נציג יד מרדכי במועצה (3 .מכרז לניהול המפגש (4 .עדכון בנושא גודל מגרש לשיוך.
 (1עדכון לוח זמנים ,ארועים וכלי ביטוי שיעמדו לרשות החברים ב'תקופת הלימוד' בנושא
אורחות חיים  /מודל התפרנסות –
רקע
המזכירות רואה חשיבות רבה לכניסת הקיבוץ לתקופת לימוד משכילה ,מועילה וממצה .בדף המזכירות
הקודם פורטו היטב מטרות תקופת הלימוד :תקופת הלימוד תהווה גשר מאמוציונאליות לרציונאליות
ובאמצעותה ירכשו החברים ידע והעשרה .כמו כן באמצעותה ניצור יחד דיאלוג מפרה ,בונה ומקרב תוך
מתן הזדמנות ללמוד ,להקשיב ,להשפיע ולהיפתח לכלל הרעיונות .המזכירות רואה תהליך זה כאקט
מחזק וענייני שתרומתו ביצירת דיאלוג חכם וביצירת הקווים המנחים לקראת השלב היישומי של תהליך
קביעת אורחות החיים ומודל ההתפרנסות הרצויים ביד מרדכי.

לוח זמנים כללי*
 - 27.10.06יום ו' בערב ,הרצאה של ניתאי קרן בנושא "על שינויים בכלל ועל השינויים בקיבוץ בפרט".
 - 01.11.06יום ד' בערב ,הרצאה של אלישע שפירא בנושא "שמירת השותפות והערבות ההדדית
בקיבוצים המתחדשים".
 - 10.11.06יום ו' בערב ,ערב "הייד פארק" )הסבר בהמשך הדף(.
 - 16.11.06יום ה' בערב ,הרצאה של איציק עוז ויעקב שצ'רנסקי ,מלווים חברתיים-כלכליים של התנועה
הקיבוצית ,בנושא "מגמות ונתונים בהקשר של שינוי אורחות חיים בקיבוצי הארץ" .באתו הערב נקיים
גם פאנל של חברים מקיבוצים אחרים התומכים ומתנגדים לשינוי שעברו עם קיבוצם.
 - 22.11.06יום ד' בערב ,הרצאה של זאב )ולוולה( שור בנושא "על המתרחש בשני המעגלים :הקיבוץ
המתחדש והקיבוץ השיתופי אל מול הניסיון המצטבר ולקראת החלטות ביד מרדכי".
 - 29.11.06יום ד' בערב ,יעקב קפלן בהרצאת אורח בנושא "יתרונות וחסרונות מודל רשת ביטחון".
 - 01.12.06יום ו' בערב ,ערב "הייד פארק" סיום )הסבר בהמשך הדף(.
*מספר ימים לפני כל אירוע יימסרו פרטים נוספים לגביו בלוח המודעות ובדוא"ל .כל האירועים צפויים
להתקיים בחדר האוכל בשעות  20.30בימי החול ,ובשעות  21.30בימי שישי .ייתכנו שינויים במועדים
הנ"ל .אנא עיקבו אחר לוחות המודעות והפרסומים.
האירועים מתוכננים להצטלם בוידיאו )ישודרו בשידורים חוזרים בלבד(.

ערבי "הייד פארק" – הסבר וקריאה להירשם
מטרת ערבי ה'היד פארק' היא לתת לחברי הקיבוץ הזדמנות ובמה להביע את דעתם בעל פה ובאופן
מסודר בפני קהל המאזינים .כמובן שכל הדוברים כולם יהיו חברי הקיבוץ .החברים יוזמנו בתורם לעלות
לבמת הנואמים ולשאת את "דברם לאומה" .לכל דובר יוקצו עד  4דקות לנאום ברצף  +עוד  2דקות
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לשלב שאלות מהקהל ומתן תשובות .המנחה יקפיד על עמידה בלוח זמנים לכל דובר וימנע הפרעות
מהקהל.
החברים מוזמנים להירשם כדוברים לערב "הייד פארק" הראשון שיחול בתאריך  10.11.06יום ו' בערב.
שני קריטריונים עומדים לפנינו בעת קביעת הדוברים :לא יותר משנים-עשר דוברים .במידה וירשמו
יותר משנים עשר דוברים תורכב הרשימה תוך שאיפה לשמירה על איזון בהשקפות העולם ביחס
לאורחות חיים .הרוצים להירשם יפנו ליריב ואופיר.

עלון דעות מקורי
מטרת העלון היא להביא ולאגד את דעותיהם המקוריות של חברים בקיבוץ ביחס לשינוי אורחות חיים
ביד מרדכי .עלון הדעות ייצא על בסיס שבועי ויצורף כנספח לדף המזכירות .אנו מבקשים מהחברים
להתבטא אך ורק באופן תרבותי ומכובד ובנוסף להשתדל להתנסח בצורה בהירה וברורה .לא נפרסם
כתבות אשר עלולות לפגוע אישית בחברים אחרים ולא כתבות פוגעניות אחרות.
אנו מבקשים שגודל כתבה לא יעלה על עמוד אחד של  .A4את הכתבות יש להעביר לאופיר ,מוקלדות
כקובץ  ,wordבאמצעות דוא"ל  . mazkir@y-m.co.ilכתבות שיימסרו למערכת עד יום ג' בכל שבוע

יפורסמו בעלון שייצא באותו שבוע .פרסום ראשון של עלון הדעות המקורי צפוי כבר בשבוע
הבא.
פורום באתר האינטרנט של יד מרדכי
המטרה היא לאפשר לחברים להיכנס לפורום שנמצא באתר קיבוץ יד מרדכי ,לכתוב ולהגיב לתגובות.
מאיר יצחק ינהל את הפורום ובכל שאלה ניתן לפנות אליו .הנחיות לכניסה ושימוש בפורום כפי
שפורסמו על ידי מאיר:
 .1כניסה לאתר הקבוץ www.yadmor.org.il
 .2כניסה לאזור "לחברים"
 .3לחיצה על "דיונים"
 .4לחיצה על "פורום אפקט"
 .5לאחר שנפתח "נושא לשיחה" ניתן פשוט להקליק על הנושא ולהוסיף תגובה.

 (2נציג יד מרדכי במועצה
כיום משמש אברי דביר כנציגנו במועצה זאת לאחר שנבחר לתפקיד זה בהליך מסודר ביד מרדכי בעת
הבחירות האחרונות למועצה .עם יציאתו של אברי לשנת חופש התבקשה המזכירות לחוות דעתה
בסוגיית המשך כהונתו של אברי כנציג הקיבוץ שם .יש לציין כי אברי הביע נכונתו להמשיך בתפקידו עד
לסיום הקדנציה הצפוי בנוב'  .07לחיוב עלה בדיון כי לאברי הצלחות מוכחות והישגים לא מבוטלים
בהעמדת ובהשגת אינטרסים מועילים ליד מרדכי במועצה במשך השנים .עוד מכירה המזכירות כי
להישארותו של אברי בתפקיד זה יתרונות רבים ליד מרדכי לאור קשריו הענפים עם מובילי הדעה והדרך
במועצה .עם זאת ולמרות נקודות החיוב שצוינו כאן ,החליטה המזכירות כי יציאתו של אברי לשנת
חופש מחייבת אותנו לבחור נציג אחר מטעמנו למועצה .המזכירות רואה בכך ערך חשוב שנציג המועצה
המכהן יהיה חבר קיבוץ בפועל וכן שרמת זמינותו לפעילויות המועצה תהיה גבוהה.
המזכירות מעריכה ומברכת את רצונו וכוונתו של אברי להמשיך ולתרום ליד מרדכי גם בעת יציאתו
לחופש ומאחלת לו בהצלחה בתפקידו החדש כמלווה כלכלי של קיבוץ כרמים.
בישיבתה הבאה ,לאחר פגישתם של יריב ואופיר עם שמעון כהן ,ראש המועצה ,תדון המזכירות באופן
החלפת נציג הקיבוץ במועצה.

 (3מכרז לניהול המפגש
הערה :בשל קרבה ראשונה בין המזכיר לבין מנהל המפגש הנוכחי בחר אופיר לא להשתתף בדיון על
סעיף זה לרבות ההחלטה לגביו .יריב קלרמן ניהל וסיכם הדיון בסעיף זה.
תזכורת :בקלפי מתאריך  25.02.06תמכו החברים ברוב גדול במינויו המיידי של אורי לבנה למנהל המפגש
כאשר הכוונה הייתה שבמהלך חצי שנה ייפתח מכרז פתוח לציבור .בפועל המכרז לא נפתח וחצי השנה
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חלפה לה .לפני כניסתה לדיון בנושא ,ומאחר והיא מודעת היטב לתהליכי ההבראה המואצים
והאינטנסיביים המתרחשים במפגש ,פנתה המזכירות לוועדה הכלכלית וביקשה את חוות דעתה
המפורשת בנושא.
הועדה הכלכלית דנה בנושא והחליטה לדחות את ביצוע המכרז מאחר ולדעת חברי הוועדה פתיחת מכרז
בתקופת ההבראה תפריע שלא לצורך .בנוסף הפנתה הוועדה הכלכלית את המזכירות להחלטתה מיום
 4.10.06שעיקרה מחויבות דירקטוריון המפגש להביא תוכנית הבראה לאיזון פעילות המפגש עד סוף אוק'
 .06תחילת הביצוע נוב' .06
לאור האמור לעיל ולאחר דיון בנושא החליטה המזכירות לאמץ את המלצת הוועדה הכלכלית ולא
לפתוח במכרז כל עוד מצוי המפגש בתהליכי ההבראה .המזכירות רואה חשיבות רבה ביצירה ובמתן
התנאים האופטימאליים ביותר למנהלי ולעובדי המפגש להצליח במשימתם החשובה לאזן את העסק
ולהביאו להצלחות חדשות.
המזכירות מביעה אמון בוועדה הכלכלית ובדירקטוריון המפגש וסומכת ידיהם בהפעלת שיקול הדעת
המקצועי בנושא זה גם בעתיד.
 (4גודל המגרש לשיוך דירות – עדכון למזכירות.
המזכירות הזמינה את קוצי לשמוע ולהתעדכן ממנו בנושא גודל המגרש לשיוך דירות ,לקראת ההצבעה
בקלפי בסופ"ש זה .27-28/10/06 ,קוצי ציין והדגיש כי להחלטה על גודל המגרש לשיוך דירות לחברים
חשיבות רבה ,שכן הגענו לשלב בו יש להתחיל לייצר את ההסדרים לשיוך הדירות לחברים בפועל ,וללא
החלטה על גודל המגרש לא נוכל להתקדם .כמו כן ללא החלטה בנושא זה לא נוכל להתחיל בהכנת
תוכנית אב-חברתית פיזית ,שאמורה להוות את הבסיס להסדרי השיוך .לאחר שנבדקו מקצועית ,על ידי
א.ב .תכנון והנדסה בע"מ מספר חלופות לגודל המגרש ,מסתמן באופן מובהק שיש לקבוע את גודל
המגרש על כ 400 -מ"ר .השבוע קוימה שיחת קיבוץ בנושא וכן חולק דף הסבר מפורט בתאי הדואר
ובדוא"ל .בשל חשיבות הנושא קוראת המזכירות לחברים לבוא ולהשתתף בהצבעת הקלפי ,שתיערך
כאמור כבר בסוף השבוע הנוכחי.
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבת המזכירות.

עדכון בנושא הנגרייה של בני גומרוף
ציוד הנגרייה של בני מאוחסן כיום בחלק הפתוח של הפאב הפונה לרפת .המיקום הנוכחי אינו
אופטימאלי לא לענף התיירות ,לא לסביבת הנוף וגם לא לבני ,שכן חסרה תקרה למקום .לאחרונה סוכם
עם בני שציוד הנגרייה שלו יאוכסן במסגרייה ,על כשליש משטחה ובעבור שכ"ד .שאר שטח המסגרייה
יישאר לצרכי הקיבוץ .הפינוי מתוכנן להתבצע במהלך החודש הקרוב.
בהזדמנות זו נודה לבני על תרומתו בשיפוץ כורסאות לחדר השמירה שבכניסת הקיבוץ ונאחל לו
בהצלחה באתר החדש.
מסרו :יריב קלרמן ואורי קופרמן.
________________________________________________________________________

כואבים ומשתתפים בצערם
של יושקה ונורית ראובני ,ליטל וילנר
והמשפחה המורחבת
על פטירתו בטרם עת של

עמית וילנר
חברי יד מרדכי
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לדבורה ודוד גורביץ
ברכות לבביות וכפולות
• להולדת הנכד שגיא
בן לאסנת וגיא ,אח לאורין
• ולהולדת הנכד סהר
בן לעדי ואסא ,אח לשחף
מזל טוב כפול לכל המשפחה

ליגאל מורן
ברכות לבביות
להולדת הנכד שרון
בן לקרן ועופר ,אח לשון
ועמרי
מזל טוב לכל המשפחה

לשאול וולנסקי
איחולים חמים
לרגל חתונתם של
דן ואלה
מזל טוב לכל המשפחה

שבת שלום
לכל בית יד מרדכי !
עריכה והבאה לדפוס :אופיר לבנה
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