קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 1009
19.10.07
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל
בדף הפעם* :אורחות חיים – עדכון *דו"ח מישיבת המזכירות *דיווחים ועדכונים *דעה
..........עריכה והבאה לדפוס :אופיר לבנה..................................................................................

אורחות חיים ביד מרדכי – עדכון שוטף
לוח זמנים* מעודכן
להמשך תהליך ההסתייגויות וההכרעה על תוכנית שינוי אורחות החיים
 ,21.10.07יום ראשון ,20.30 ,תתקיים שיחת קיבוץ ,בה יועלו הסתייגויות שהועלו על ידי חברים ונדונו
יחד עימם בצוות ההיגוי.
 ,26סופשבוע ,הכרעה על הסתייגויות החברים בקלפי .כל הסתייגות תובא כנושא נפרד26-27.
27.10.07
להכרעה.

חולקו בתאי הדואר והדוא"ל של החברים:
 .1קובץ המרכז הסתייגויות חברים )לחוברת השינוי שהוצעה לציבור באוגוסט (07
שנדונו בצוות ההיגוי ויעלו לדיון והכרעה בשיחה ובקלפי.





הסתייגויות החברים המופיעות בקובץ שחולק יועלו ויוצגו בשיחת הקיבוץ על ידי החברים
המסתייגים .נציגי צוות השינוי ,בהנחיית טל ישראלי ,מנחה תוכנית השינוי ,יגיבו ויביעו עמדתם
בשיחה לגבי כל אחת מההסתייגויות.
הכרעה על הסתייגויות החברים תהיה בקלפי – בתאריכים  .26-27/10/2007כל הסתייגות תובא כנושא
נפרד להכרעה.
במידת הצורך ,תתקיים שיחת הסתייגויות נוספת בתאריך  28.10.07ולאחריה קלפי נוספת.
חלק מהסתייגויות חברים ,שנדונו בצוות ההיגוי בדיון משותף ,הורדו מסדר היום ,בהסכמה ובהבנה,
על ידי החברים שהעלו אותן במקור.

 .2קובץ תיקוני צוות ההיגוי לחוברת השינוי






חלק מהתיקונים המופיעים בקובץ שחולק ,נוסחו ונערכו על ידי צוות ההיגוי ,כתיקון ו/או השלמה
לסעיפי תוכנית השינוי שהוצעה במקור.
חלק מהתיקונים המופיעים בקובץ ,הינם במקור הסתייגויות חברים ,שנדונו בצוות ההיגוי והתקבלו
על ידו ,ובהסכמת החברים שהעלו אותן שינו צורה ,והן מופיעות בקובץ כתיקוני הצוות.
חברים להם הסתייגות כלפי אחד מסעיפי הקובץ שחולק – אנא פנו בהקדם ליריב קלרמן,
 kehila@yadmor.co.ilאו לאופיר לבנה ,mazkir@yadmor.co.il ,על מנת לתאם הגעה לדיון עם
צוות ההיגוי .הסתייגויות כלפי סעיפי הקובץ שלהלן ניתן להעביר עד יום א'  28.10.07בשעה 9.00
בבוקר .באם יהיה צורך יתקיים הדיון ביום א' ,28.10.07 ,בשעות  16.00עד .20.00
הקובץ הנדון ישולב בחוברת השינוי ,שהוצעה באוגוסט  ,2007ונושאיו יעלו לדיון יחד עימה בעת
יקיים הקיבוץ שיחת קיבוץ מסכמת ,לקראת ההכרעה על קבלת התוכנית המלאה של שינוי אורחות
החיים.

 מתוך רצון להגיש לציבור הצעה שלמה וכוללת מבקש צוות ההיגוי את תמיכת הציבור
בתיקונים ובהשלמות המוצעים בקובץ "תיקוני צוות ההיגוי לחוברת השינוי".
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 ,7.11.07יום ד' 20.30 ,בערב בחדר האוכל ,הרצאה של עו"ד שלמה כהן – "השינוי בקיבוץ כמפתח
להענקת ביטחון אישי לחבר" .ההרצאה צפויה להיות מעניינת וחשובה .מומלץ להגיע!
שיחת קיבוץ מסכמת– בעד ונגד תכנית שינוי אורחות החיים ואישור הבאת חוברת השינוי ,עם התיקונים
שבוצעו ,להצבעה בקלפי – צפויה להיערך בחודש נובמבר  .07פרטים מדויקים יפורסמו בהמשך.
*ייתכנו שינויים בלוח הזמנים שלעיל.

המשך פגישות אישיות עם חברים
תזכורת לחברים המעוניינים לקבוע פגישה אישית עם נציגי צוות ההיגוי במטרה ללמוד  /לשאול  /לבאר
וכו' כל עניין ונושא בתחום שינוי אורחות החיים ,לרבות ללמוד את תחזית ההכנסות וההוצאות האישית
של בית האב שלהם מוזמנים ליצור קשר עם אופיר לבנה ,052-6877901 ,במטרה לתאם את מועד הפגישה.
 ---------------------------------עד כאן בנושא אורחות חיים -------------------------------------------------------------

שיחת קיבוץ
תתקיים ביום ראשון ,21.10.07 ,בשעה  20.30בחדר האוכל
נושאים לדיון:
 .1הסתייגויות החברים למודל השינוי ,שנדונו יחד עימם בצוות ההיגוי.
פירוט ההסתייגויות מופיע במסמך נפרד שהופץ לחברים בדוא"ל ובדואר.
משתתף בדיון :טל ישראלי ,מנחה תוכנית שינוי אורחות החיים.
הציבור מוזמן! בברכה ,המזכירות.

דו"ח מישיבת המזכירות מתאריך 12/10/07
נכחו בישיבה :מאיר יצחק ,רעיה פסי ,עמרם וינר ,שמעון כורם ,אילון פרידמן ,מאיר שגיא ,גיורא אתר,
יריב קלרמן ,מיכל ארדנינג ,אופיר לבנה .נעדר מהישיבה :יעקב מורדיש.

נושאי הישיבה (1 :שיחה עם שמעון כהן – ראש המועצה  (2נוהל מורשי חתימה בקיבוץ (3
הסדר עם אברהם כוכבי  (4כביש גישה פנימי לגיל הרך.
 .1שיחה עם שמעון כהן ,ראש המועצה
המזכירות אירחה בישיבתה האחרונה את שמעון כהן ,ראש המועצה .שמעון כהן ,המתמודד עתה מחדש
על ראשות המועצה ,ביקש לשמוע את חברי המזכירות ולספר על תוכניות המועצה לשנים הקרובות.
בשיחה הפתוחה שהתפתחה ציין שמעון את הנקודות הבאות ,אותן הגדיר כמהותיות ביותר ליד מרדכי
בשנים הקרובות ,ושעבורן תעשה המועצה בראשותו את כל הדרוש על מנת לממשן:
 הקמת קריית החינוך המשותפת לחופים ושקמה ,במתחם שקמה. המשך הפיתוח והטיפוח החינוכי בבתי הספר ,בניהול המועצה. טיפול וקידום פרויקט הממ"דים – מימון ואופן פעולה )המועצה דוחפת לכך שכל חבר יוכל לבנותממ"ד מהיסוד )ולא ממ"ד מוכן המורד ממנוף(.
 תמיכה וסיוע בשיפור בתשתיות הקיבוץ )אישור תוכניות ותקציבים(. סיום הטיפול בפרויקט "ביוב קצה" )אישורים וסיוע בהשגת מענקים(.לקראת סיום ציין שמעון כי השותפות עם המועצה תלויה גם במעורבות חברי הקיבוץ בנעשה במועצה.
הוא מצידו הבטיח "דלת פתוחה" לכל חבר ובכל נושא .חברי המזכירות ציינו את הישגי המועצה ביד
מרדכי בשנת :2007
 קידום רעיון קריית החינוך המשותפת במתחם שקמה ובתחילת ניהול בית ספר בפועל על ידי המועצה. העברת תקציבי תמיכה לא מבוטלים למגזרים השונים. בהצלחה לשמעון כהן בהתמודדותו על ראשות המועצה.
 למזכירות דלת פתוחה לשיחה ודיון עם מועמדים נוספים.
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 .2נוהל מורשי חתימה בקיבוץ
בהוראת רשם האגודות השיתופיות מיום  ,30.08.07שינתה המזכירות את נוהל מורשי החתימה בקיבוץ.
כאמור בצו הרשם ,ביטלה המזכירות את ההיתר למינוי מורשה חתימה אחד על התחייבויות כספיות
בסכומי כסף נמוכים .מעתה יידרשו שתי חתימות של מורשי חתימה על כל סכום המחייב את הקיבוץ.

 .3הסדר עם אברהם כוכבי
המזכירות אישרה סיכום בינה לבין אברהם כוכבי ובני משפחתו על פיו יוכל אברהם להמשיך ולהתגורר
בסמר כחבר קיבוץ יד מרדכי לכל עניין ודבר .בפועל ינהג הקיבוץ באברהם כבכל פנסיונר אחר בקיבוץ
ויעביר אליו תקציב ותמיכה רפואית ככל שתידרש .בעניין דירתו של אברהם סוכם עימו בהסכמה ,כי
דירתו בקיבוץ תעבור לשימוש הקהילה ולצרכיה .במקביל תעביר הקהילה לאברהם סכום כסף בגין דמי
השימוש שלו בגין דירתו בסמר .עוד סוכם כי במידה ומי מהצדדים ירצה לעשות שינוי בהסדר הנדון ,יחייב
הדבר אישור המשפחה והמזכירות.

 .4כביש פנימי לגיל הרך
כזכור קיבל הקיבוץ מהמועצה תקציב לא מבוטל לשיפוץ הכביש בין המכבסה למתחם הגיל הרך .סביב
תוואי הכביש וסוגו התפתח דיון הן בועדת תכנון והן במזכירות .בישיבת המזכירות האחרונה הובהר כי
הנושא יעבור לדיונים מקדימים במסגרת הדיונים והכנת תוכנית האב )תהליך קביעת מטרות ויעדים
לתוכנית  -האב מתקרב לסיומו .הציבור יעודכן בפרטים בהקדם( ורק לאחר מכן יגיע להכרעה ציבורית.
----------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבות המזכירות------------------------

דיווחים ועדכונים
תודה מאוחרת
המערכת מתנצלת על כי בטעות הושמט שמם של חברים מרשימת התודות לעושים במלאכה באירועי חג
הסוכות .לפיכך נברך ונודה כעת לחברים הבאים ,שבתרומתם סייעו להצלחת אירועי החג:
לטובה פרידמן ויהודית מידן על הפקת ועריכת עלון החג ולאילן מאירי על תרומתו לביקור החג המוצלח
בבונקר "מילא  ."18יישר כוח ולהתראות בחג סוכות תשס"ט..
__________________________________________________________________________

חמש עשרה שנה לאמציה
ביום זה היה לי מאד חשוב לערוך אזכרה ויום הולדת  60לאמציה.
החשש היה גדול ,איך מפיקים ערב כזה? לשמחתי הרבה פניתי לאנשים נפלאים שחיים כאן בתוכנו,
אנשים שנתנו כתף מכל הלב ,השקיעו בכל כך הרבה רצינות ,עודדו ,הרעיפו אהבה .תאמינו לי ,רק כך
אפשר להגיע לערב ברמה כזאת .כמה חשוב ,מחמם את הלב ונותן כוח להמשיך בחיים אחרי אבדן כה
קשה ,בזכות חברים כאלה אנו מסוגלים להמשיך לזכור ולהנציח.
תודה מיוחדת לחברנו היקרים:
לקוצי וייל – על הקרנת הסרטים .למשה הקל – על הצילום והגברה .לעידו דביר – על ההגברה בבית
העלמין .למאיר יצחק – על עריכת הסרט .לדוד שני )השכן הטוב( – על הארגון הלוגיסטי.
לשרה כהן ,דרורה לבנון ורחל דביר שהפכו ביום זה לחלק מהמשפחה .לאלון דגן – )אהוד מנור של יד
מרדכי(  :שהוסיף בהנחיתו אוירה מיוחדת לערב .לאמיתי מן – שניצח על החלק המוסיקאלי .היית ענק!
לשרון לבנון – הדרך שלך סלולה כבר..
לשני וישנבסקי )מבאר שבע( – זמרת נשמה עם נשמה ענקית אשר נרתמה להצלחת הערב.
לירון שיפמן – מלאך אמיתי ,אין גבול לנתינה ולהשקעה ,בזכותו הערב יצא אל הפועל.
לאיילת )חברתו של ירון( ולבנה גלעד שהוסיפו פן מוסיקלי מקסים לערב.
לעמוס בוקובזה – סינקופה ,התרומה שלך לערב זה הייתה ענקית וללא תשלום – הגברה מקצועית
שהעלתה את רמת הערב למקומות ראויים ,תודה ענקית!
לכל החברות המקסימות שתרמו ממאפה ביתם ונתנו הרגשה של משפחה אחת גדולה.
ולכל החברים הנוספים שתרמו את חלקם בדרך זו או אחרת.
בתקווה שגם כאשר נהפוך לקבוץ אחר ,נמשיך להיות חברים אחד של השני – זה טעם החיים.
שוב תודה לכולכם מכל הלב!
דליה ,עדי ,גלי ,קובי ומעיין
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דעה
היש אמון בבן-אדם?
ארבעה אירועים משכו את תשומת לבי בהולנד:
א .בישראל ובמדינות נוספות ,כדי להגיע לרציף של הרכבת ,יש להחתים את הכרטיס במתקן המאפשר
כניסה וגם ביציאה אותו נוהג .בהולנד נסענו  4פעמים ברכבת ,כשהגישה לרציף והיציאה ממנו
חופשיים וללא אמצעי פיקוח .רק בנסיעה אחת בדק כרטיסן את הנוסעים .הנותנים אמון בבן-אדם?
ב .בסיור בכפר ציורי ,ראינו בשער הכניסה לגינה ,ליד שביל הולכי הרגל ,שולחן ועליו שקיות עם אגוזים
ושלט הקובע מחיר של  1יורו לשקית ולידו קופסה פשוטה להכנסת המטבע .הסתכלנו סביבנו ולא
זיהינו איש מקומי בחצרו של הבית או בסביבתו .הנותנים אמון בבן-אדם?
ג .ביציאה ממסעדה עמוסת אוכלים ,שכחנו פריט לבוש .במרחק של כ 200-מטר ,בין הולכי רגל רבים,
השיגה אותנו המלצרית ובידה הפריט .הלתת אמון בבן-אדם?
ד .בסופרמרקט ענקי ,שמנו לב שלקוחות אחדים מתהלכים עם אקדח הקורא ברקוד ומסמנים בעצמם
כל פריט המכניסים לסל הקניות .עקבנו אחרי אותם לקוחות והתברר לנו שנהוג ברשתות אחדות
לתת ללקוחות הקבועים לסמן בעצמם ולחייב את כרטיס האשראי בעצמם ,בלי לעבור דרך קופאית
וללא פיקוח הגלוי לעין .היש אמון בבן-אדם?
משה סוקר
___________________________________________________________________________

לסבתא המאושרת
יעל וינמן
ולהורים המאושרים
דרור ודני
מזל טוב להולדת הנכדה והבת
אנה
מזל טוב לכל המשפחה!

לסבתא רבא הגאה חיה רוטשטיין
לסבים המאושרים
חנה ודוד שני
ולהורים המאושרים
שהם ועירא
מזל טוב להולדת הנכד והבן
שקד
מזל טוב לכל המשפחה!

שבת שלום לכל בית יד מרדכי
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