קיבוץ יד מרדכי
דף מזכירות מס' 1236
8.2.13
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל

הערב באולם!
ספורט למשפחה,
החל מהשעה 02:22
אחראים נעמי ודדי
קלרמן

בדף הפעם* :דו"ח מישיבת המזכירות *דיווחים ועדכונים

..........עריכה והבאה לדפוס :יריב קלרמן ....................................................................................

סיכום דיון ציבורי עם המזכירות והנהלה כלכלית מתאריך /3231/
מספר נוכחים 04 :חברים.
צילום :משה הקל.
מטרת הדיון:
 .1לאפשר לציבור חברים שלא הצליח לגבש עמדה לשמוע את דעות החברים.
 .2להסביר את המורכבות שנוצרה בהנהלת הקיבוץ לנוכח אי הארכת קדנציה לדודי דורון.
 ./לנסות לקרב ולגשר בין עמדות החברים ולהגיע לפתרון מוסכם  3הצעה מוסכמת.
סיכום:
 .1הדיון היה ארוך והקיף את מכלול הדעות והעמדות שנאמרו בשיחת קיבוץ ואשר שוקפו לציבור
בדפי מזכירות קודמים.
 .2לא הייתה התקרבות בין עמדות הצדדים.

דו"ח מישיבת המזכירות מתאריך 03231/
נכחו בישיבה :רעיה פסי ,אילון פרידמן ,רונן לבנה ,איתן ציון ,עופרה הלפרין ,אלון דגן ,גיורא אתר יריב
קלרמן.

 .1גיבוש עמדת המזכירות לאחר הדיון הציבורי הפתוח של המזכירות וההנהלה הכלכלית
לאור תוצאות הצבעת הקלפי  -אי הארכת קדנציה לדודי דורון כמרכז משק
א .תזכורת
 .1כחלק מתהליך בחירת מרכז המשק ,הוקם צוות איתור ,היו"ר הכלכלי דני ברט ביקש
להאריך את כהונתו של מרכז המשק דודי דורון בשנה נוספת.
 .2המלצת היו"ר הכלכלי וצוות האיתור ,אושרו בוועדה הכלכלית ובמזכירות.
 ./כל המוסדות הללו נתנו ברכתם ואישורם לבקשתו של דני ברט היו"ר הכלכלי.
 .0הקלפי לא אישרה הארכת קדנציה לשנה נוספת לדודי דורון כמרכז משק.
 .5דני ברט היו"ר הכלכלי הודיע על סיום תפקידו בסוף מרץ  241/ביחד עם דודי דורון.
 . 6המזכירות קיימה ישיבה בה דנו בתוצאות ההצבעה וברצון המזכירות להיפגש עם דודי
דורון ודני ברט לשמוע עמדתם (דף מזכירות מס'  12/0מתאריך .)25.1.1/
 . 7המזכירות נפגשה עם דודי דורון ודני ברט ,הנושא שוקף לציבור (דף מזכירות מס12/5 .
מתאריך .)1.2.1/
 .8לאור אחריות למצב המשק והמשמעות של החלפת כל בעלי התפקידים המרכזיים בקיבוץ,
דודי דורון הביע נכונותו לשקול המשך בתפקידו שנה נוספת רק אם יכול שינוי בגישה
הציבורית.
 .9המזכירות והנהלה כלכלית קיימו דיון ציבורי פתוח בתאריך  ,/.2.1/סיכום הדיון מופיע
מעלה בדף זה.
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ב .עיקרי הדיון במזכירות
 .1תוצאות ההצבעה הפתיעו.
 .2לאחר הדיון הציבורי הובנה יותר טוב עמדת המתנגדים.
 ./הרבה מתנגדים לא מדברים ומשאירים את הבמה ליונתן מן ,צבי מירב וגלעד בארי.
 .0למזכירות אחריות להוביל את הקיבוץ לכיוון הנכון ,גם אם דעת המזכירות אינה
פופולארית בקרב הציבור.
 .5באחריות המזכירות והנהלה כלכלית לשכנע את הציבור מדוע הכיוון שאנו הולכים אליו
יכול להוביל אותנו למשבר מנהיגות בקיבוץ ולפגיעה בהתפתחות המשק.
 .6צריך להראות למנהלים שאנחנו נלחמים בשבילם.
 .7לאחר הקשבה לציבור החברים שהגיע לשיחה ודעות החברים ברחוב ,יש למשוך את
הערעור של המזכירות ולהמשיך הלאה.
 .8אין להסכים לפשרה משום שמדובר על ערעור וצריך להביא לקלפי את אותה הצבעה.
 .9פשרה נראית לא מתאימה ואינה הגונה כלפי דודי דורון שמבקש להמשיך הלאה.
 .14יד מרדכי חזקה ,בעלת מסורת ,נדע לצאת בראש זקוף מהסיטואציה אליה נקלע הקיבוץ.
 .11לאור הדיון הציבורי ושיחות עם חברים מתנגדים ,נראה שאנשים לא זזים מעמדותיהם
ולכן יש סיכוי גדול שהצבעה חוזרת לא תעבור.
 .12יש סיכוי בהצבעה חוזרת אם יגיעו להצביע חברים שלא הצביעו בגלל שלא ידעו מה
להצביע וישתכנעו כפי שהנהלות הקיבוץ חושבות.
 .1/חלק מהמתנגדים מעוניין להפוך את הקיבוץ לישוב קהילתי ,ללא משק ,עם מינימום
ערבות הדדית ומקסימום כסף בכיס ולכן המזכירות צריכה לערער כדי להילחם בתופעה
זו.
 .10רוב המתנגדים אינם מעוניינים להפוך את הקיבוץ לישוב קהילה כפי שהוצג בסעיף 1/
ולכן לא צריך לחבר בין הנושאים.
 .15בדיון הפתוח הייתה הסכמה בין התומכים והמתנגדים להארכת הקדנציה של דודי דורון,
שלא רק המשק אלא גם הקהילה עלולה להיקלע כעת למשבר ניהולי.
המזכירות מצטערת שחברים לא הפנימו את המשמעות של המשבר הצפוי בקהילה,
משבר שדובר עליו רבות בדף מזכירות מס 12/4 .מתאריך  ,10312312בשיחת הקיבוץ
( )1/3131/וכן הדברים נכתבו במייל חברים לאחר שיחת הקיבוץ ולפני ההצבעה בקלפי על
הארכת הקדנציה לדודי דורון.
ג .סיכום
 .1המזכירות חושבת שהקיבוץ נמצא על סף משבר אפשרי ,אך לאור הסיטואציה שנוצרה
והקושי לשכנוע הציבור ,המזכירות מקבלת את החלטת החברים בקלפי ומסירה את
הערעור.
 .2המזכירות מודה לדודי דורון על המחויבות הרבה שהוא מגלה כלפי הקיבוץ למרות
הצבעת הקלפי ומאחלת לדודי הצלחה רבה בהמשך הדרך.
 ./על מנת לבצע חפיפה מסודרת ככול שניתן ,המזכירות פונה לדודי דורון ומבקשת אותו
שילווה מרכז משק חדש כמיטב יכולתו בתאום עם מקום עבודתו החדש.
 .0המזכירות הנחתה את אלון דגן מנהל מש"א לפתוח מכרז לתפקיד מרכז משק .על הצוות
לפעול במהירות מאחר ודודי דורון מסיים תפקידו ביד מרדכי ב( /1./.1/-בעוד  7שבועות).
 .5המזכירות הנחתה את אלון דגן מנהל מש"א לפתוח מכרז לתפקיד מנהל קהילה ,מאחר
ויריב קלרמן מתכוון להתמודד על תפקיד מרכז משק.
 .6המזכירות הנחתה את אלון דגן וגיורא אתר לבחון עם דני ברט היו"ר הכלכלי האם יהיה
מוכן להישאר בכל זאת בתפקידו למרות הודעתו על סיום תפקידו ב./13/31/ -
 -----------------------------עד כאן מישיבת מזכירות-------------------------------------------------

תוצאות בחירות לראשות התנועה הקיבוצית

בבחירות לראשות התנועה הקיבוצית ניצח איתן ברושי  64%מקולות המצביעים.
אבו וילן  /8%מקולות המצביעים ונמרוד מדר  2%מקולות המצביעים.
תוצאות הקלפי ביד מרדכי:
אבו וילן  140קולות ,איתן ברושי  2/קולות ,נמרוד מדר קול .1
תודות לרחל שטרנברג על ארגון חברי הקלפי ,ליושבי שולחן הקלפי :בלה שני ,לינדה כשר ,גליה ועודד
בלעיש ,ישראל ברוך ,רוני קרלינסקי.
מסר :גיורא אתר
תודות לרונן לבנה על ארגון המקום.
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הודעה מטעם צוות חג הקיבוץ
היום בשעה  00:11בחדר אוכל ,תיערך הרשמה לאירועי שנת ה 01 -של
הקיבוץ.
כולם מוזמנים לעיין בהצעות ולהירשם לאחת מהן.
מסרה :אוסנת ענבר

"שנת חשמל"  -בחירת מסלול תעריף לשנת 2410 - 241/
לחברים ולתושבים שלום,
בתאריך  1מרץ  241/נכנסת לתוקף "שנת חשמל" חדשה.
כפי שפורסם גם לקראת השנה הקודמת – לקראת תחילת השנה יכול כל צרכן לבחור במסלול תעריפי:
חיוב לפי תעו"ז ("תעריף עומס מערכת וזמן צריכה") או חיוב בתעריף קבוע לכל השנה.
תקנות חברת החשמל קובעות כי המסלול הנבחר תקף לכל השנה ואין אפשרות לשנותו במהלכה.
אנו מניחים כהנחה בסיסית שכל צרכן (בית אב) ממשיך במסלול מהשנה הקודמת.
חבר  3תושב המבקש לשנות מסלול לשנת החשמל הקרובה מתבקש להודיע בכתב לשרון פסי בגזברות.
רצוי בדוא"ל  . Sharon_p@yadmor.co.ilאפשר גם בכתב לתא הדואר של הנה"ח.
מצורף לוח תעריפי האביב (מרץ – יוני)  241/הידוע היום.
תחום

שעות בימים א'-ה'

שעות בערבי שבת וחג

שעות שבת וחג

פסגה

24:44-46:44

_____

_____

גבע

22:44-24.44

24:44 – 46:44

21:44 – 17:44

שפל

46:44 – 44:44
20:44 – 22:44

46:44 – 44:44
20:44 – 24:44

17:44 – 44:44
20:44 – 21:44

תעריף כולל
מע"מ
 61.0/אג'
לקווט"ש
 09.61אג'
לקווט"ש
 /9.70אג'
לקווט"ש

אני רוצה להזכיר לקוראים את הטבלה כי היא בנויה על העיקרון של יממה המתחילה ב 44:44 -ומסתיימת
. 20:44
כמו כן יש לקחת בחשבון שהתעריף כולל מע"מ בשיעור .17%
כל המנויים ,גם אם לא מחוברים לתעו"ז ,יחויבו ( ₪ 15.78כולל מע"מ) בחודש כהוצאה קבועה לאחזקת
מערכת לפי התקנות.
מנויים המחויבים לפי תעריף קבוע דירתי יחויבו  59.70אג'3קווט"ש (כולל מע"מ) בלי קשר לשעות
השימוש.
מסר :מוטי ברנדס

שבת שלום לכל בית יד מרדכי!
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