קיבוץ יד מרדכי
דף מזכירות מס' 1342
14.8.2015
..........עריכה והבאה לדפוס :שאולי סנקר..................................................................................
__________________________________________________________________________

שיחות קיבוץ
תתקיים ביום א' ,16/8/15 ,בשעה 19:00
בחדר הישיבות של הקיבוץ
נושאים לדיון
 .1פניית משפחת מורן לצאת לשנת חופש מהקיבוץ.
השיחה תשודר (חי) בערוץ הפנימי ובשידורים חוזרים ,שיתקיימו בימים ב-ו',
 21/8/2015-17/8/2015בשעות .21:00 / 18:00 / 13:00 / 9:00
הציבור מוזמן!
בברכה ,המזכירות.
__________________________________________________________________________

דו"ח קלפי
תוצאות הצבעה בקלפי מיום ( 9/8/15אחוז הצבעה :כ)52% -
.1
.2
.3
.4

הקיבוץ מאשר את עקרונות טיוטת התב"ע של הקיבוץ כפי שהוצגו בשיחת הקיבוץ מיום .8/7/15
תמכו ,131 :התנגדו ,3 :נמנעו .6 :ההצעה אושרה.
הקיבוץ מאשר את המאזן המאוחד לשנת  2014כפי שהוצג בשיחת הקיבוץ מיום .13/7/15
תמכו ,128 :התנגדו ,6 :נמנעו .7:ההצעה אושרה.
הקיבוץ מאשר את עקרונות ההתקשרות עם מכינת דרך ארץ כפי שהוצגו בשיחת הקיבוץ מיום
 .13/7/15תמכו ,122 :התנגדו ,10 :נמנעו .9:ההצעה אושרה.
בחירת נציגי ציבור להנהלת קהילה:
חמשת המועמדים אשר קיבלו את מירב קולות המצביעים ,יכהנו כחברים בהנהלת קהילה.
להלן הרשימה לפי סדר הא'-ב' של שמות המשפחה:
ארדנינג מיכל ,בר סמך ורד ,ציון שי ,שכטר שפרה – נבחרו סופית.
אתר גיורא וטיומקין גיא זכו למספר קולות זהה  -דיון יתקיים במזכירות באשר לתוצאה זו.

ספרו :בלה שני ,שלומית רייזל ,רחל שטרנברג.
ניהול קלפי :ישראל ברוך ,מרים דרור ,טובה פרידמן ,זהבה ציון ,בלה שני ורחל שטרנברג.
__________________________________________________________________________
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המשך דו"ח מישיבת המזכירות שהתקיימה בתאריך 22.6.2015
נכחו בישיבה :רעיה פסי ,רונן לבנה ,שמעון כורם ,אורלי סיגלמן ,עופר ניר ,גיורא אתר ,גולן טל ,סיגל
גדיש ,אלון דגן ,דרורי קפלון ,שאולי סנקר.
נושא ה' :פניית משפחת מורן לצאת לשנת חופש מהקיבוץ (עיקר הדו"ח התפרסם בתאריך  26.6ד.מ.
.)1336
השתתף בדיון :שאול מורן.
רקע:
מזה כשנה בונה משפחת מורן בית חדש במושב בית הלל שבצפון ,אליו היא מתעתדת לעבור בקרוב.
על אף בניית ביתם שם ולמרות החלטתם לבחון חייהם במקומם החדש ,המשפחה אינה פוסלת את
האופציה לשוב ולהתגורר בקיבוץ אותו היא רואה כבית חם ואוהב.
בשל כך המשפחה פונה למזכירות ולחברים בבקשה לאשר להם שנת חופש ,לאחריה הם מקווים שיוכלו
להעריך בצורה טובה יותר את נטיית לבם באשר למקום מגורי הקבע שלהם.
דיון:
ראשית יש לציין כי אופציית שנת החופש מעוגנת בתקנון הקיבוץ עד היום ,גם לאחר שינוי אורחות
החיים.
יחד עם זאת ,בקשה לשנת חופש מהקיבוץ מחייבת את המזכירות לבחון את המניעים והסיבות של
הפונים על מנת לגבש המלצה מתאימה לחברים לקראת הצבעה בקלפי בנושא.
אחדים מהחברים גרסו שיציאת המשפחה מהקיבוץ לבית חדש אותו היא בונה בצפון מעידה על כך שלא
יחזרו להתגורר ביד מרדכי ,ולכן אינם מבינים את הטעם שבאישור הבקשה.
לצדם מרבית החברים טוענים שבניית בית בצפון אינה מגבילה את המשפחה לשוב לקיבוץ בעוד כשנה,
ובנוסף התרשמו שתהליך ההתלבטות של המשפחה באשר למגורי הקבע שלהם נמשך ויימשך גם בשנה
הקרובה.
החלטה:
המזכירות ממליצה לאשר למשפחת מורן לצאת לשנת חופש אחת .הנושא יובא לאישור החברים בשיחה
ובקלפי.
במהלך תקופת החופש תעבור דירת המשפחה לרשות הקהילה לשימושיה על פי החלטת צוות דיור.
המזכירות מאחלת למשפחה דרך צלחה ,ותתעדכן מולה במהלך התקופה באשר להחלטתה בסיום החופש.
----------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבת המזכירות------------------------

דו"ח מישיבת הנהלה כלכלית מתאריך 27.7.2015
לחברים שלום,
היום הופץ סיכום דיון מספר  2בהנהלה כלכלית בנושא שירותי האבקה בתאי הדואר של החברים .סיכום
דיון זה מכיל סיכום חצי שנתי של החברה והחלטת ההנהלה הכלכלית בנושא טרם שאושר על ידי
המזכירות .מסמך זה מופץ לחברים בתאי הדואר בלבד על מנת לשמור על סודיות המידע העסקי .אנו
מבקשים מהחברים לראות במסמך זה כמסמך פנימי ולא לפרסם את תוכנו או את הנתונים התמחירים
המופיעים בו .כל מידע פנימי שיופץ עלול לגרום לנזק ישיר לחברה ולקיבוץ.
בברכה,
מרקי לוי ושאולי סנקר
_ ________________________________________________________________________
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עדכון תקופתי בנושא התקדמות שיוך הדירות
לחברים שלום,
מובאת בזאת סקירה של התקדמות תוכנית העבודה לרבעון השלישי של  ( 2015פורסם ד.מ 1331 .מתאריך
 )22.5.2015במטרה לשתף ולשקף את התהליך לחברים .אנו מבקשים מהחברים לעקוב אחר הפרסומים
ולהתייחס אליהם כדי להקל על ההתקדמות.
בחודשים האחרונים התחלנו להיעזר בשירותיו של עוזי לבנה בנושא השיוך .עוזי ,חבר קיבוץ גבולות
ועובד בחברת "מצפן" ,לומד את הנושאים ומשתלב בקידום התהליך .לעוזי ניסיון רב בנושא השיוך ובימים
אלו מסיים את שיוך הדירות מול המנהל בקיבוץ ניר עם .עוזי משתתף בישיבות צוות העבודה ,הפרצלציה
וצוות השיוך ונושאים רבים נוספים שעל הפרק.
משימות רבעון :2015 3
א .אישור ותק פרטני על ידי החבר – מסמך אישי חולק לכל חבר להתייחסותו .חלק מן החברים
הגישו השגות על הנתונים .לאחר סיום המועד האחרון שנקבע להגשת השגות ,15.8.2015 ,יתקיים
דיון ובחינה של השגות אלו.
ב .סיום טיפול בסוגיית צווי הירושה – עד כה הוגשו צווי ירושה ל  25מתוך  40חברים שנפטרו
לאחר היום הקובע .פורסמו מספר הודעות בנושא בדף המזכירות והתבצעה פעילות אישית מול
היורשים .לטיפול זה תהיה חשיבות ברגע שתהיה החלטה בנוגע ליורשים בכך שלא יהיה צורך
להמתין ויהיה ברור מי יורש את הזכות  /דירה .צו ירושה נדרש עבור כל חבר שהלך לעולמו לאחר
היום הקובע ללא יוצאים מהכלל.
ג .הקמת מנגנון בוררות – לאחרונה פורסם הטיפול בנושא ונשלחה לחברים החלטת הקיבוץ משנת
 2008בנושא "מנגנון ישוב סכסוכים במסגרת תהליך השיוך" .השבוע אישר צוות ההיגוי לשיוך
וצמיחה להביא לאישור החברים בקלפי בהתאם להחלטה את מועמדותו של יהוא פלג ,חבר קיבוץ
חולדה ,בעל ניסיון בנושא שיוך ,לתפקיד יו"ר צוות הבוררות .קורות חייו של יהוא ישלחו לחברים
טרם שיחת הקיבוץ בנושא .לבחירתו של יו"ר צוות בוררות חשיבות רבה בפתרון בעיות וישוב
סכסוכים בין החבר לקיבוץ במהלך התהליך.
ד .השלמת בחירת מגרשים על ידי חברים להם מגרש לא תקני – בהמשך להחלטת הקלפי ברבעון
קודם בימים הקרובים יערכו פגישות עם חברים אלו בהן יוסברו לחברים האפשרויות העומדות
בפניהם והם ידרשו לקבלת החלטות בנושא .תהליך זה חשוב מאחר והוא מקדם את הזהות
הסופית בין כל בית אב למגרש.
ה .קבלת החלטות בנושא השכרה ומכירה לאחר יום השיוך – צוות העבודה וצוות השיוך סיימו את
הדיון ואנו נתחיל בדיון ציבורי בחודש ספטמבר לקראת הצבעה בקלפי .זהו אחד הנושאים
החשובים והמהותיים ביותר בנושא שיוך הדירות.
ו .השלמת החלטות לגבי יורשים – הנושא נמצא בדיון בצוות העבודה .אנו מעריכים כי במלך חודש
ספטמבר יובא לאישור צוות ההיגוי לשיוך וצמיחה ואחריו לדיון ציבורי .לקבלת החלטה בקלפי
בנושא זה חשיבות עצומה וגם היא קשורה לזהות בין מגרש לבית אב ולזכויות החברים שהלכו
לעולמם.
משימות רבעון :2015 4
במסגרת העבודה במקביל על מספר ערוצים הקשורים לשיוך התחלנו לקדם נושאים שתוכננו להתבצע רק
ברבעון הבא:
א .טיפול בתיקון תקנון הקיבוץ – התקיים דיון במזכירות בנושא .לצערנו בשלב זה עקב ריבוי
נושאים בה מטפלת המזכירות ימשך הדיון רק ברבעון הבא.
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ב .אישור פרטני של כרטיסי מגרש על ידי החברים – אנו ממשיכים לשלוח ולקבל התייחסות /
אישור מן החברים לכרטיסי המגרש .את התהליך מוביל משה סוקר ואנו מאמינים כי עד סוף
השנה נסיים את עיקר הטיפול בנושא זה.
אנו נשוב ונעדכן בהתקדמות התהליך ברבעון הבא.
שבת שלום,
שאולי בשם צוות העבודה לשיוך וצמיחה
קוצי וייל ,משה סוקר ,מרים דרור ,אילון פרידמן ,עוזי לבנה.
_ ________________________________________________________________________

הרשמה לפרויקט שכונת הנח"ל
הרשמה לפרויקט שכונת הנחל תסתיים בתאריך  20.8באמצעות חתימה על טופס ההרשמה ותשלום דמי
רצינות אצל שרון פסי בהנהלת חשבונות.
במידה ותפתח הרשמה נוספת בעתיד לפרויקט ,תינתן עדיפות ראשונה לנרשמים עד לתאריך המקורי.
בברכה ,דודי ענבר
_ ________________________________________________________________________

הרשמה לפרויקט בתי אגודה
בהמשך לדיון במזכירות בעניין בתי אגודה ולמרות שלא פורסמו עדיין נהלי העבודה ליישובי עוטף עזה ע"י
"משרד נגב גליל" ,קיימת אפשרות להירשם לפרויקט שכונת הנחל ב  3מסלולי הרשמה :
א .מסלול רגיל  -בחירה במסלול של בנייה לפי דגמים בשכונת הנחל ללא קשר לבתי האגודה.
ב .מסלול בתי אגודה  -הרשמה לפרויקט שכונת הנחל תוך כוונה לבחור באופן בלעדי במסלול "בית
אגודה" במידה ויקודם מסלול זה .בחירה במסלול זה תאפשר קבלת מלוא דמי הרצינות בחזרה
במידה ולא יקודמו בניית בתי האגודה מכל סיבה שהיא.
ג .מסלול משולב – הרשמה תוך הצהרה כי במידה ולא יקודמו בניית בתי האגודה ,תתקדם המשפחה
במסלול של בניית דגם בפרויקט שכונת הנחל.
מידע נוסף לגבי קידום הפרויקט ו/או בתי אגודה יתפרסם בהמשך בהתאם להחלטות המדינה והחלטות
הקיבוץ בנושא.
בברכה ,דודי ענבר
_ ________________________________________________________________________

חופשה
שלום לכולם,
בין התאריכים  20-28.8.2015איעדר מהעבודה עקב חופשה .במהלך החופשה אהיה ברמת זמינות נמוכה
בטלפון הנייד (שיחות ו .)sms -במקרים דחופים ניתן להשיג אותי דרך שלוית קראוס 08- ,052-3962475
 .6720615בכל נושא ניתן כמובן לפנות לדרורי קפלון.
בברכה ,שאולי סנקר
_________________________________________________________________________

שבת שלום לכל בית יד מרדכי!
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