קיבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 1198
3.2.12
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל
בד הפע* :שיחת קיבו

הערב באול!
ספורט למשפחה,
החל מהשעה
,20:00
באחריות
ליר ושאול מור

*דו"ח מישיבת המזכירות *דיווחי ועדכוני

..........עריכה והבאה לדפוס :אופיר לבנה..................................................................................

שיחת קיבו*
תתקיי ביו ג' ,7/2/12 ,בשעה  ,20:00בחדר האוכל.
על הפרק:
דיו חוזר בנושא מתווה הפעולה והתנאי
להכנסת שות %עסקי לענ %שירותי האבקה
*השיחה תשודר בשידור חי ובשידורי חוזרי
הנושא יובא להצבעה בקלפי בסו %השבוע הבא וביו ראשו,
בתאריכי 10'12/2/12
הציבור מוזמ! בברכה ,המזכירות
מפגש חברי פתוח

פתיחה חגיגית של אתר מתקני הכושר
והפנאי בדשא של בריכת הדגי

לחברי שלו,
ברצוננו להזמינכ למפגש הסברה פתוח
בנושא מתווה הפעולה להכנסת שות%
משקיע לענ %שירותי האבקה.

מחר ,שבת  ,4/2/12בשעה ,11:00
נחנו) את אתר מתקני הכושר והפנאי
"החצי מוגמר" )יהיו עוד תוספות!!(

המפגש יכלול דגשי ,הסברי וביאורי
בנושא ,ובעיקר נועד לאפשר לחברי
להיחש %שוב להזדמנות העסקית אותה אנו
רואי כקריטית להתפתחות ולשרידות הענ%
לאור) זמ.

בתוכנית:
 הסברי והדגמה על המכשירי
 במקביל תתקיי פעילות מיוחדת:
' תיפו %על כדורי ענק
' מתח קיקבוקסינג

ברצוננו לקיי את הדיו באופ פתוח ,לאפשר
לחברי להתבטא ולקד את הדיו מתו)
שאלות שיעלו על ידי המשתתפי.

כל פעילות תימש) כ'  20דקות במש) כשעה
וחצי ,במחזוריות.

המפגש יתקיי ביו ראשו,5/2/12 ,
בשעה  20:30במועדו לחבר.

חברי ,בני ,נקלטי ותושבי –
כולכ מוזמני להתרש,
לפעול וליהנות מהמקו!

מתארי 30/1/12
דו"ח מישיבת המזכירות
נשמח לבואכ ולהשתתפותכ!
ההנהלה הכלכלית וצוות ענ %שירותי האבקה
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להתראות,
נאווה גל וצוות התרבות

נכחו בישיבה :חברי מזכירות מכהני " אילו $פרידמ ,$גיל דגני ,רונ $לבנה ,רעיה פסי ,עפרה הלפרי ,$גיורא
אתר ,אית $ציו ,$אלו $דג ,$יריב קלרמ ,$אופיר לבנה .חברי מזכירות מסיימי " גלעד בארי ,רחל אשחר,
הילל שיפמ.$

 .1דיו $פתוח לציבור בפניה לקיי דיו $חוזר בשיחת קיבו בנושא עתיד ענ שירותי האבקה
השתתפו בדיו :$עוזי טל ,ישראל מיד ,$שולה ארצי ,דודי ענבר ,דודי דורו.$

א .רקע
הסעי הראשו $בדיוני המזכירות הוקדש לפניית ההנהלה הכלכלית למזכירות ,שתבח $בחיוב קיו דיו$
חוזר בשיחת הקיבו בנושא עתיד ענ שירותי האבקה ,ובהמלצתה לקיבו לאשר את המתווה להכנסת
שות משקיע לתחו ההדברה המשולבת.
הדיו $נדרש למזכירות מתוק סמכותה לבחו $ולאשר קיו דיו $חוזר בשיחת קיבו  ,סמכות שניתנה לה
במסגרת אישור המבנה הארגוני החדש של הקיבו .

ב .תמצית פניית ההנהלה הכלכלית:
על הפרק עתיד ענ שירותי האבקה .מחד ,ההכרעה האחרונה בקלפי עלולה להביא בטווח בינוני " ארו
להיחלשות הענ כולו וג מעבר לכ .מאיד ,ההנהלה הכלכלית מבקשת שהמזכירות תעניק הזדמנות
נוספת לדיו $ציבורי בו יוצג שוב הפוטנציאל העסקי ליצירת שותפות ע משקיע בינלאומי מהדרג הראשו$
בתחו.

ג .עיקרי הדיו $והנימוקי בעד ונגד קיו דיו $חוזר בשיחה
הנושא שעל הפרק משמעותי וכבד משקל לעתיד יד מרדכי .קיימת התרשמות שחברי רבי ,בי $א
הצביעו בעד או הצביעו נגד ,מעונייני בקיו דיו $חוזר ,ולו רק כדי ללמוד )שוב או לראשונה( את
הטיעוני בעד ונגד ובכ להתחזק בעמדת או לגבשה מחדש.
מוכרחי לאפשר דיו $חוזר ומת $הזדמנות נוספת לחברי להכריע .על הפרק עומדת הזדמנות עסקית,
ייתכ $ונדירה ,להתחבר ע שות בינלאומי אסטרטגי מהדרג המוביל בתחו ההדברה המשולבת.
זהו בדיוק מקרה מיוחד וחשוב ,צומת טבעית המצדיקה מת $אפשרות לחברי לשקול שוב דעת ,לשכנע
שוב לכא $או לכא ,$ובהתאמה להכריע שוב בקלפי.
משיחות חברי ספונטאניות שהתקיימו ומתקיימות מאז ההצבעה עולה כי בדיו $הראשו $חסרו מספר
דגשי חשובי:
לא הודגשו מספיק לפני ההצבעה בקלפי מה $ההשלכות של דחיית המתווה ע המשקיע .הא זה אומר
שממשיכי לבד ע ההדברה הביולוגית? הא סוגרי את השלוחה? מה המשמעויות לטווח בינוני וארו
של הישארות רק ע שלוחת הבומבוסי?
מניעת דיו $חוזר בשיחת הקיבו  ,על רקע תחושה של רבי שהדיו $הראשו $לא מוצה ושיש מקו רב
להעמיק בדיו $המיועד ,עלולה ליצור תחושת מועקה ופספוס.
הנטייה לאשר דיו $חוזר בשיחה מתקבלת בתנאי שהוא יכלול הבהרות ודגשי חדשי שלא הועברו כלל
או מספיק בדיו $הראשו.$
בהקשר זה מומל להשאיר את המספרי והנתוני הכלכליי כרקע בלבד לדיו $החוזר ,ולהתמקד בשיחת
חברי פתוחה ,בעקרונות המתווה ,ובניתוח הסיכויי ,הסיכוני וההשלכות של כל הכרעה שלא תתקבל
בקלפי.
כמו כ ,$מומל לתאר לחברי את התהלי הארו והמושקע של המו"מ ע השות עד הבשלתו להסכ
העקרונות.
ראוי מאד לקיי דיו $חוזר בסוגיה שעל הפרק .ראוי לאפשר לחברי התלבטות ושיקול דעת נוספי לכא$
או לכא .$המזכירות בכל מקרה אינה כופה על א חבר או חברה להשתת בדיו $החוזר ולבטח לא כיצד
להכריע בקלפי.
כל הכרעה שלא תתקבל לאחר דיו $נוס תתקבל על ידי הציבור כשקולה יותר ואולי א כמוסכמת יותר.
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הוסכ על כלל הנוכחי כי ההחלטה לא לשדר בערו הפנימי את הדיו $הראשו $מנעה מחלק מהחברי
להתחבר לנושא ,ובכ הקשתה עליה לגבש עמדה מלאה לקראת ההצבעה.
לצד תמיכה רחבה באישור קיו דיו $חוזר בשיחת הקיבו עלתה בדיו $הנוכחי ג התנגדות לקיומו,
בנימוק כי הדיו $הראשו $בשיחה ,שהתחלק לשני מפגשי ,היה ממצה מספיק ולכ $לא סביר שהמזכירות
תאשר במקרה כזה דיו $חוזר בשיחה.

ד .סיכו
 .1ברוב גדול מבי $חבריה מאשרת המזכירות קיו דיו $חוזר בשיחת הקיבו שיוקדש לבחינה חוזרת של
מתווה הפעולה והתנאי להכנסת שות עסקי לענ שירותי האבקה.
 .2המזכירות ממליצה שהדיו $השני יתמקד:
 בשיחת חברי פתוחה והצגת הטיעוני בעד ונגד המתווה המוצע.
 בעקרונות המתווה.
 בניתוח הסיכויי ,הסיכוני וההשלכות של כל הכרעה שלא תתקבל בקלפי.
 .3המזכירות ממליצה לצל ולשדר את הדיו $החוזר.

לאור המלצת המזכירות וביקוש של חברי רבי ,וכלקח מהדיו $הראשו$
)שלא שודר עקב רצו $להצניע את הדיו $הפנימי של יד מרדכי בהיבט השוק המקומי
בו מתחרה חברת שירותי האבקה(

הדיו $החוזר בשיחת הקיבו המיועדת )ג' הבא(7/2/12 ,
ישודר בשידור חי ובשידורי חוזרי.

 .2מינוי צוות ממלי לתפקיד יו"ר כלכלי
ע אישור המבנה הארגוני החדש של הקיבו  ,הכולל המלצה למינוי יו"ר כלכלי ,אישרה המזכירות הרכבו
של 'צוות ממלי ' לטיפול בנושא.
הרכב הצוות :אלו $דג $ואופיר לבנה )מרכזי( ,חגי מ ,$גדי רינת ,גיורא אתר ואורלי סיגלמ.$
הצוות יעסוק בהגדרת התפקיד ובהמלצה לאיוש המשרה.
המלצות הצוות יובאו לדיו $בהנהלה הכלכלית ובמזכירות ,ולאישור החברי בשיחה ובקלפי.

 .3קדנציית מזכירות חדשה – ברכות ויישר כוח למצטרפי ,לממשיכי ולמסיימי.
יריב ואופיר ביקשו להודות לחברי המזכירות המסיימי – גלעד בארי ,רחל אשחר ,גי ארדנינג והלל שיפמ$
" על תרומת הברוכה והמשמעותית לדיוני המזכירות בארבע השני האחרונות .2008"2011
כמו כ $ברכות ויישר כוח לחברי המזכירות שנבחרו וממשיכי לקדנציה נוספת :גיורא אתר ,רעיה פסי,
עפרה הלפרי ,$אורלי סיגלמ $ואית $ציו ,$ולחברי המזכירות שנבחרו ומצטרפי כעת למזכירות :אילו$
פרידמ ,$גיל דגני ,מושו $וקני ,$רונ $לבנה ,ואלו $דג – $המצטר למזכירות מתוק תפקידו כמנהל מש"א.
יריב ואופיר ביקשו לציי $כי התנדבות חברי למזכירות ,כמו ג להנהלות אחרות ,לצוותי עבודה ולוועדות
השונות ,אינה מובנת מאליה וכרוכה תמיד בהשקעת משאבי זמ $ואנרגיה.
יכולתנו כקהילה לפעול תדיר למע $שימור ושיפור איכות חיינו תלויה בהכרח ברצו $וביכולת החברי
לקחת חלק פעיל ומעורב בניהול מוסדותינו – ועל כ $הברכה.
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""עד כא $מישיבת המזכירות""""""""""""""""""""""""

מעקב אחר מניית החשמל
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אנו שמחי ליידע את החברי על האפשרות להיכנס לאתר של החברה המבצעת עבורנו את מניית
החשמל הביתי על מנת לראות את ההתנהלות הביתית ולהבי $את חשבונות החשמל.
האפשרות קיימת עבור החברי המחוברי למנייה וחיוב לפי תעו"ז.
יש להיכנס דר דפדפ $האינטרנט לאתר שכתובתוhttps://www.expertpower.com/Default.asp :
בתפריט שייפתח יש להקיש קוד משתמש וסיסמה.
קוד המשתמש –  3הספרות האחרונות של שלוחת הטלפו $בבית.
סיסמה – מספר התקציב האישי .יכולות להיות  3או  4ספרות לפי העניי .$אי $להוסי  0מקדימה.
ע הכניסה נית $לראות כמעט כל מידע זמי .$מומל להתנסות ולשוטט.
השוטטות פשוטה וקליטה ביותר ונית $לקבל גרפי וטבלאות שעושי את המערכת מובנת וברורה.
א נתקלי בבעיה כלשהי – יש לפנות ליואל שטיי $לסיוע .הוא הכתובת היחידה.
בברכה ,מוטי ברנדס
___________________________________________________________________________
ט"ו בשבט
טיול ט"ו בשבט המסורתי יתקיים השנה בשבת 3/3/12
השנה נצא לנחל שורק ,בקטע שמתחיל בחורשת הצנחנים
ונמשך עד לשפך הנחל בחוף פלמחים.
הטיול מתאים לכל מי שאינו מתקשה ללכת ברגל )אין סולמות,(!!.....
המתקשים בהליכה יוכלו לחזור לנקודת ההתחלה של מסלול ההליכה.
צוות הטיול ידאג לכיבוד של בוקר }קפה+עוגות{ וכמובן לארוחת הצהרים
המסורתית "על האש".
מומלץ להגיע עם בגדים נוחים להליכה  +נעלים מתאימות.
סיום המסלול יכלול קטעים של חול ים ואת הים עצמו.
מי שמעוניין לשלב רחצה או שכשוך בים ,נא לדאוג לבגדים חלופיים.
יציאה 08:00 :לכיוון פלמחים .שעת חזרה משוערת.15:00 :
מחיר הטיול 50 :שקל למשתתף ,החל מכיתה א'.
נא להירשם בהתאם.
בשם הצוות  -משה הקל

___________________________________________________________________________

לסבתא רבא הגאה אסתר מזרחי
לסבים מרובי הנחת מירה וראובן
ולהורים המאושרים תאיר ואבי
מזל טוב להולדת הנינה ,הנכדה והבת – הדסה !
מזל טוב לכל המשפחה הגדולה!
מאחלים החברים וכל בית יד מרדכי

שבת שלום לכל בית יד מרדכי!
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