קיבוץ יד מרדכי
דף מזכירות מס' 1314
12.12.2014
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל

ספורט למשפחה
הערב באולם
בשעה !02:22

..........עריכה והבאה לדפוס :שאולי סנקר..................................................................................

דו"ח שיחת קיבוץ
תאריך השיחה./11/11/4 :
יו"ר השיחה :דני שני .צילום והגברה :משה הקל.
נכחו באסיפה /1 :חברים.
השתתפה בדיון :אורית פורד – מבקרת פנים.
שידורים :השיחה שודרה בשידור חי בערוץ הפנימי ומשודרת בשידורים חוזרים.
נושא השיחה :סקירת דו"ח מבקרת הפנים בנושא השכרת דירות ונכסים ביד מרדכי.



בהתאם להמלצת המבקרת דו"ח הביקורת כפי שהוצג בשיחה יועברו לטיפול המבוקרים ובסיום
הטיפול יועבר דיווח לחברים.
חברים המעוניינים לקבל את הדוח המלא המעודכן מתבקשים לפנות לשלוית קראוס לקבלת עותק
מודפס.

_ _________________________________________________________________________

דו"ח מישיבת המזכירות שהתקיימה בתאריך 8./1.11/4
נכחו בישיבה :גיורא אתר ,אילון פרידמן ,יהודית מידן ,רעיה פסי ,גיל דגני ,רונן לבנה ,מוסה בר סמך,
מושון וקנין ,אלון דגן ,דרורי קפלון ,שאולי סנקר.
נושאים שנידונו בישיבה:
 ./אישור פרוטוקול הנהלת קהילה מתאריך  /./1.11/4ופרוטוקול הנהלה כלכלית מתאריך .11.//.11/4
 .1דיון בנושא שימוש במייל חברים.
נושא א' :אישור פרוטוקול הנהלת קהילה מתאריך  /./1.11/4ופרוטוקול הנהלה כלכלית מתאריך
.11.//.11/4
הפרוטוקולים אושרו.
נושא ב' :שימוש במייל חברים
השתתף בדיון :גי ארדנינג
מייל חברים הוקם על מנת לאפשר העברת מידע חופשי בתוך הקיבוץ לשימוש בעלי התפקידים והחברים.
תפוצת חברים מאפשרת להעביר מידע לכלל החברים בצורה מהירה ויעילה .יחד עם זאת בשנים
האחרונות ובמיוחד בחודשים האחרונים היו מספר מקרים שבהם צורת ההתבטאות במייל חברים הייתה
לא מכובדת ולע יתים לא מבוססת ומכפישה .מיותר לציין כי פגיעה אישית בחבר בתפוצת חברים ,ובוודאי
אם התפוצה כוללת גם בנים ותושבים ,קשה להתמודדות גם אם אין הדברים נכונים או מדויקים .חברים
רבים פנו בבקשה לקיים דיון על אופן השימוש במייל חברים.
להלן עיקרי הדיון במזכירות:
א .לחופש הבעת הדעה תפקיד חשוב בדמוקרטיה הקיבוצית .הגבלת חופש הבעה זה יתכן ותמנע
פגיעה מיותרת בחלק מהמקרים אך פוגע בעקרונות השיתופיים והדמוקרטים הנהוגים בקיבוץ.
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ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.

מייל חברים הינו כלי שימושי שחשוב להמשיך ולקיימו.
ברור כי פרסומו של כל מידע העלול לפגוע באדם ,להשפילו ,לבזותו בשל התנהגות או מעשים
המיוחסים לו הינו בגדר לשון הרע .הדבר אף מקבל התייחסות בחוקי מדינת ישראל תחת חוק
איסור לשון הרע .דברים אלו מקבלים משנה תוקף בקיבוץ בו כולם מכירים את כולם.
האחריות לפרסום המידע במייל היא של מפרסם המידע.
התייחסות של בעלי התפקידים למידע המועבר במייל לגבי חברים מטיל עליהם אחריות לפרסום.
עבור מידע המתפרסם באמצעי הפרסום של הקיבוץ כגון עלון או דף מזכירות נושא באחריות גם
הקיבוץ כבעל אמצעי הפרסום.
יש צורך להתייחס בתרבות הרב שיח לצורת הביטוי ולמניעת הפצת מידע שגוי ופוגע במייל.
עלון הקיבוץ הוקם במטרה לתת במה להתבטאויות והבעות דעה .עורכת העיתון אחראית לתוכן
הפרסום כך שישנו מסנן המונע מפרסומים בעלון מלהכיל מידע פוגעני .תוכן העלון אינו מבוקר
על ידי מי מבעלי התפקידים בקהילה.

החלטות
א .המזכירות רואה חשיבות בהמשך קיומו של מייל החברים וקוראת לחברים להשתמש בו בצורה
שאינה פוגעת בחברים אחרים ובלשון נקיה ומכובדת.
ב .המזכירות קוראת לחברים להשתמש בעלון הקיבוץ כמקום להבעת דעה וביקורת.
ג .המזכירות מבקשת להבהיר כי כל פרסום פוגעני במייל חברים המוגדר בחוק איסור לשון הרע היא
על אחריות החבר המפרסם בלבד.
---------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבת המזכירות------------------------_ _________________________________________________________________________

עדכון מצוות סימון מגרשים
צוות סימון מגרשים ממשיך לבחון את חלוקת המגרשים ,תחת הגישה של שאיפה לשוויון מרבי הניתן בין
המגרשים ,הגדלת המגרשים הניתנים לכך עד  451ממ"ר והימנעות מהוצאות כספיות .אנו ממשיכים לשבת
עם כל משפחה המעוניינת בכך סביב סימון מגרשה ,למרות שחלוקת המגרשים עדיין בתהליך היווצרות.
בכל מקרה ,גבולות המגרש יקבעו סופית לפי כרטיס-מגרש שייחתם עם כל חבר-קיבוץ.
מסר משה סוקר – רכז הצוות
_ _________________________________________________________________________

תודות לחג הקיבוץ!
צוות חג הקיבוץ מודה מכל הלב לכל אלה שהתנדבו ועזרו בהכנת החג:
אדווה ,גולן ,לימור סטולר ,בנות תלתון ערבה ,מרים כורם ,יואל ,גל שטרנברג ,עומר לבנה ,טולי ,שחר,
אברהם ספיר ,דליה בן חיים ,דובי ,אסתר ולדמן ,שרון פרידמן ,דודי ,אורלי סיגלמן ,דוד שני ,עמי ,דני שני,
רונן לבנה ,ישראל סטולר ,משה הררי ,נחמה מן ,עידו מן ,גל דגני ,פלג דגני ,יהלי ציון ,שחר ניר ,לוטן דרור,
נועה ישראלי ,דליה טל ,יהודית מידן ,נירה אלקין ולכל החברים והחברות שנשארו לעזור ולסדר את חדר
האוכל בסיום הערב.
צוות חג הקבוץ.
_ _________________________________________________________________________
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רביעיות קלפים

רביעיות

קלפים רביעיות קלפים

לחברים ולתושבים שלום!
כמה הערות :
 .1משחק הרביעיות של הקבוץ נמכר במרכול.
 .2משפחה שלא קיבלה את המשחק בערב חג הקבוץ
או בתא הדואר  -מוזמנת לפנות אלינו.
 .3רביעיות לא תקינות  -ניתן להחליף את הקופסה במרכול.
תודה לכל המפרגנים!
דליה ויהודית
_________________________________________________________________________

.4
הסוכנות היהודית במועצה האזורית חוף אשקלון
פעילות
במהלך ובעקבות מבצע "צוק איתן"








במהלך מבצע "צוק איתן" יצאו קרוב ל 8111ילדים להפגות באתרי אטרקציות שונים ברחבי ישראל
(קיפצובה ,גן החיות התנכ"י ,ימית  1111ועוד) .הוצאת הילדים התאפשרה הודות לתרומה של
הפדרציות היהודיות בצפון אמריקה וקרן היסוד .יו"ר הסוכנות היהודית ,נתן שרנסקי ,אמר" :הודות
להתגייסות המהירה של שותפינו בפדרציות היהודיות של צפון אמריקה ובקרן היסוד ,הסוכנות
היהודית מסוגלת לתת מענה בזמן אמת לתושבי הדרום" סה"כ יצאו קרוב ל  01,111איש ב 51ימי
הפגות.
תושבים אשר ביתם נפגע במהלך "מבצע צוק איתן" זכו לסיוע מידי ( 48שעות) מקרן הסיוע של
הסוכנות היהודית.
אירוע הוקרה לצוותי צח"י ביישובי חוף אשקלון התקיים במלון ליאונרדו באשקלון .המשתתפים נהנו
מהופעה של רמי קליינשטיין והוזמנו ללון ברוגע ושלווה במלון ללילה אחד.
הסוכנות היהודית תרמה  ₪ 01,111לכל ישוב מיישובי הגדר לטובת אירועים חברתיים -תרבותיים
לקהילה ביום שאחרי "מבצע צוק איתן" .קיבוץ יד מרדכי השתמש בתרומה זו לקיום הופעתו של הזמר
יזהר אשדות ,למימון ציוד ופעילות לילדים ומופע "תהילים על הדשא" בראש השנה ,לקיום הופעתו
של השחקן משה בקר וטיול לסוכת השומרונים.
בתחילת שנת הלימודים קיבלו כל ילדי כיתות א' בבית ספר חופים קלמרים מאובזרים תרומה
מהקהילה היהודית בטוסון.

צחי לוי
מנהל שותפות "ביחד" חוף אשקלון – קרית מלאכי
הסוכנות היהודית
_ _________________________________________________________________________

בחירות לוועד ההנהלה של הקיבוץ (מזכירות)
ועדת מינויים מזמינה את החברים להציע עצמם לכהן בין  9נבחרי ציבור שיכהנו
כחברים בוועד ההנהלה של הקיבוץ (מזכירות) ,החל פברואר ,0202
לקדנציה חדשה בת  3שנים.
תאריך אחרון להגשת מועמדות .02.00.0202
חברים המעוניינים להציג מועמדותם
ו/או להמליץ על חברים אחרים (באישורם) מוזמנים לפנות אלינו בהקדם!
בברכה,
דני שני ,שולי שניידר ונסיה לבנה
ועדת מינויים
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מכוורת יד מרדכי-שטראוס שמחה להזמין את משפחות חברי הקיבוץ
לביקור מיוחד בחג החנוכה
לסייר במפעל ,לראות את תהליך היצור ,לחזות בחידושים ובשינויים ,לטעום דבש,
שמן זית ומעדני פרי ,וחשוב לא פחות  -לראות את האנשים שעומדים מאחורי כל זה!
האירוע יתקיים ביום שישי ,ה ,91.91 -בין השעות 98:00 - 03:80
חשוב לדעת!
•
•
•
•

השתתפות בסיור במפעל מותרת (מטעמי ביטוח ובטיחות) לגילאי  6ומעלה
לילדים הצעירים (וגם לבוגרים יותר) מחכה פינת יצירה ,פינת צילום ,סיור במשק
על גבי טרקטור ,והפתעות נוספות
הכניסה לסיור תתאפשר עם מכנס ארוך ונעליים סגורות
חשוב להירשם לפעילות מראש .ההרשמה תתבצע על גבי לוח המודעות בחדר
האוכל.

מחכים לראותכם!
חג אורים שמח
_ _________________________________________________________________________

חדשות מדנה גלריה לאמנות
בגלריה מוצגת תערוכתה של
הילה בן ארי
"אבן הראשה"
בשבת זו ,/01/1 ,בשעה  /1:01יתקיים שיח גלריה
עם האמנית.
הילה ,אמנית מוערכת ומבוקשת תספר על
יצירתה ועל דרכה האמנותית .יהיה מעניין.
מוזמנים לבוא וליהנות מפעילות תרבותית
אחרת.
צוות הגלריה
_________________________________________________________________________

שבת שלום לכל בית יד מרדכי!
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