קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס'855
13/4/04
בדף הפעם* :דו"ח מישיבת המזכירות )כולל נוהלי השמירה והמלחמה בתאונות( * צרור
)(+
ידיעות והודעות
דו"ח מישיבת המזכירות מה9/4/04 -
נכחו בישיבה :מיכל ארדנינג ,גיורא אתר ,שמעון כורם,משה סוקר ,ורד ענבר,יאיר
שוורץ,יוסי שחר.
נושאים בישיבה (1 :אישור פרוטוקול  (2נוהל למלחמה בתאונות דרכים (3ערעור על
הסדרי שמירה  (4ערעור על החלטת וו .מוסד בית  (5נוהל כ.ל.נ-.המשך דיון
(1אישור הפרוטוקול -המזכירות אישרה את הפרוטוקול מישיבתה ב2/4/04-
 (2נוהל למלחמה בתאונות דרכים – חברי המזכירות עברו על הנוהל שהושתלו בו הערות
שהועלו בישיבה קודמת .להלן הנוהל המאושר:

נוהל למלחמה בתאונות הדרכים
הצעת המזכירות
א.
ב.
ג.
ד.

מבדיקת תאונות הדרכים בהן היו מעורבים רכבי יד מרדכי בשנת  ,2003מסתבר כי היתה עליה רצינית
מאד במספרן ובחומרתן .מבחינת נזקי הגוף הסתיימו התאונות ככלל בנזקים קלים יחסית אולם נזקי
הרכוש עלו לקיבוץ ממון רב.
וועדת הרכב והמזכירות ,במסגרת אחריותן הכוללת לשלום הנוהגים ברכבי הקיבוץ ולצמצום הנזקים
הכלכליים שגורמות התאונות מציעות את הנוהל שלפניכם ככלי למלחמה בהן.
וועדת הרכב תקבע את נוהלי עבודתה ותביאם מעת לעת לאישור המועצה ) עד הקמתה – לשיחה(.
להלן ההצעות :
 .1השתתפות בנזקי תאונת דרכים:
נוהג ברכב הקיבוץ משתתף בהוצאות נזקים שנגרמו בגין תאונת דרכים בה היה מעורב ובלבד
א.
שיימצא אשם בתאונה) .אשם = עפ"י קביעת וועדת רכב שתסתמך במידת הצורך על חוות דעתם
של המשטרה  ,חברות ביטוח ו/או יועץ חיצוני(.
הסכום המקסימלי להשתתפות הנוהג ברכב יד מרדכי ,חבר קיבוץ או מועמד ,יהיה 10%
ב.
מערך הנזק ולא יותר מ . ₪ 500 -תושב המורשה לנהוג ברכב יד מרדכי ישלם את עלות הנזק
עד גובה סכום שלא יעלה על ) .₪ 1500ערך הנזק פירושו הנזק שנגרם לרכב הקיבוץ +נזק
לצד ג' במקרה וחיוב צד ג' מושת על הקיבוץ .ערך הנזק =ע"פ הערכת שמאי( .לגבי שכירים
העובדים בענפי הקיבוץ והנוהגים ברכבי הקיבוץ במסגרת עבודתם ,חובה על מש"א ועל כל
ענף להסדיר השתתפות העובד השכיר בעלות הנזק במסגרת חוזה העבודה .ההשתתפות בנזקי
תאונות דרכים של עובדים שכירים בענפי יד מרדכי הנוהגים במסגרת עבודתם ברכבי יד
מרדכי תושתת גם היא על עקרונות נוהל זה.עובד ישלם את עלות הנזק עד גובה סכום שלא
יעלה על .₪ 1500עד שיסוכם ההסדר עם העובד ישא הענף בעלות נזקי התאונות בהן היו
מעורבים עובדיו השכירים.
הנוהג ברכב ישא בהוצאות נזק כמפורט למעלה החל מהמקרה השני למשך שנתיים ממועד
ג.
המקרה הראשון.
כללים אלו חלים גם על בני משפחת המורשה לנהוג ברכב הקיבוץ.
ד.
זכות הערעור – כמקובל בקיבוץ.
ה.

.2
.3
.4
.5
.6
.7

בסמכות וועדת הרכב לנקוט בפעילות מרתיעה מול נהגים שברור לה שהם נוהגים שלא בהתאם לחוקי
התעבורה .מלבד בירורים,שיחות והצגת דו"חות 'תנועהנט' לנהגים,כוללת הפעילות גם אפשרות
להשעיה עד שלושה חודשים מנהיגה ברכבי הקיבוץ בצמוד לכל מקרה.
תאסר הסעת ילדים ובני נוער על 'נהגים חדשים'.
ייחסם ה'הקלון' של מי שנותן את ההקלון שלו לבעל הקלון חסום.
תשקל אפשרות חיוב 'נהגים מועדים' בקורס 'נהיגה נכונה' לאחר בדיקת הנושא.
באחריות וו .רכב לבצע בדיקה והתאמה מעת לעת של גובה הפרמיות המשולמות והתאמת גובה
הסכום שחבר מתבקש לשלם כחלקו בנזק .
עד להקמתה של וו .רכב ישמשו משה ה ,דובי ש ,ויוסי ש .כצוות תפעול זמני של הנוהל.

אישור :פירסום14+

 (3ערעור על הסדרי שמירה – ישראל מידן בא למזכירות כדי לערער על הנוהל המאפשר
תיגמול שומר מחליף כשהוא חבר קיבוץ או מועמד .ישראל העלה שתי טענות עיקריות –
האחת -שתגמול תורנות בגובה תשלום לשומר שכיר היא פגיעה ב'מודל' והשניה –
שהאפשרות למעשה של מכירת שמירה היא הסרת אחריות מכתפי החברים החייבים
בשמירה על ביתם .ישראל היה מעדיף שאותם מתי מעט הנעדרים דרך קבע מממילוי
תורנותם יוצאו מרשימת החייבים בשמירה.
חברי המזכירות לא קיבלו את עמדתו של ישראל ואחד הדוברים הגדיר,פחות או יותר,את
דעת רוב החברים שהסדרי התגמול והקיזוז הם סנקציה שמעבר לאחריות שאינה מוסרת
בשום פנים ואופן מכתפיו של התורן .להלן הנוהל המוצע שחלקים ממנו פורסמו בעבר:

נוהל שמירה
הצעת המזכירות
א.
ב.
ג.
ד.

ה.

ו.
ז.
ח.

אחריות אישית לשמירה על בטחון בית יד מרדכי מוטלת על כל תושבי יד
מרדכי.נהלי יד מרדכי קובעים מי חייב בתורנות שמירה.
נהלי השמירה ביד מרדכי מבוססים על הוראות החוק.
השמירה תתבצע לפי הנחיותיו של רבש"ץ הישוב.חובת הרבש"ץ לתדרך כל שומר
ולציידו בהנחיות בכתב.
שיבוץ השומרים ומועדי השמירה של השומרים השבועיים באחריות מש"א.דף
התורנויות יחולק ל)(1תאי הדואר של התורנים ) (2לתלייה על לוח המודעות ו)-(3
לרבש"ץ ,לפחות חודש ימים לפני מועד התורנות .בתחתית דף התורנויות תופיע בין
השאר גם התזכורת לשומר להתקשר לרבש"ץ ל *8105-עם סיום סגירת השערים.
אין לבע"ת חובת תזכורת לתורן וההחלפות באחריות השומר המיועד עם דיווח
לרבש"ץ .באחריות הרבש"ץ ליידע את עובדי הדלק והקיוסק שעליהם לדווח לו
אם לא מופיע שומר שבועי למשמרת עד .20.15
שיבוץ השומרים ומועדי השמירה לתורנות השמירה בשער בשעות 18 - 21
באחריות בע"ת )אסתר( .דף התורנויות יחולק ע"פ המופיע בסעיף הקודם.גם
התזכורת וההחלפות כנ"ל .בתחתית דף התורנויות תופיע בין השאר גם התזכורת
לשומר להתקשר לרבש"ץ ל 8105-מהטלפון בביתן השמירה עם תחילתה ועם סופה
של המשמרת.
הרבש"ץ יוודא נוכחות בשער אולם כאמור בסעיף ד .האחריות להתייצבות – על התורן
הרשום .הרבש"ץ גם ידאג לקבוע שלט ברור בחדר השמירה ובו נוהלי השמירה
כולל נוהלי הדיווח ע"פ תקנון זה.
שחרורים מחובת שמירה – באחריות מזכיר.
שומר משובץ שלא יופיע למשמרתו תקוזז מתקציבו לתקציבי הקהילה עלותו של שומר
מחליף גם אם לא הוחלף.

ט.

י.

יא.
יב.

יג.

עברה כחצי שעה ממועד תחילת משמרתו והשומר המשובץ לא הופיע ידאג
הרבש"ץ להחלפתו ע"י שומר אחר  -שומר בשכר או חבר קיבוץ /מועמד .תינתן
עדיפות ע"י הרבש"ץ להעסקת חבר קיבוץ או מועמד על פני שומר בשכר .שומר
מחליף ידווח לרבש"ץ מהטלפון בביתן השמירה על שעת תחילתה ושעת סיומה של
משמרתו וע"פ דיווח זה תחושב משכורתו.
אם השומר המחליף הוא חבר קיבוץ או מועמד יזוכה תקציבו בסכום הזהה לעלותו של
שומר בשכר אם היה מועסק באותו פרק זמן.הרבש"ץ יפרסם בציבור הזמנה
לחברים/מועמדים להרשם אצלו כמחליפי-שמירה.מתוך הרשימה יקראו נרשמים ע"י
הרבש"ץ או מחליפו במידת הצורך תוך הקפדה על מתן הזדמנות השתכרות שווה לכל
הנרשמים.
מחובתו של השומר הקבוע לדווח לרבש"ץ על היעדרות שומר תורן .גם כל מי
שרואה עמדת שמירה לא מאוישת מתבקש לדווח לרבש"ץ .אחריות כוללת
לקיום נוכחות שומרים מלאה – על הרבש"ץ.
הרבש"ץ ינהל רישום שמות השומרים שהופיעו ,שמות השומרים שלא הופיעו,
שמות המחליפים והפרטים הנחוצים הנלווים .הוא יעביר להנה"ח את הוראות
הקיזוז לאחר שיידע את השומר שנעדר ונתן לו אפשרות בת שבועיים לערער על
ההחלטה אם חרגה מהחלטות הקבוץ או אם התעלמה מנסיבות מיוחדות .צוות
שיכלול את הרבש"ץ ,נציג מש"א ונציג המזכירות יכריע.
נוהל זה מצטרף להחלטות שהתקבלו ביד מרדכי מאז ההצבעה בקלפי ביוני 2003
בעניין השמירה .בכל מקום שמופיע שמו של הרבש"ץ הכוונה היא – רבש"ץ או
ממלא מקומו.
*  8105או  2203מהפלפון
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 (4ערעור על החלטת וו .מוסד בית-לפני כשלושה שבועות פירסמה וו .מוסד בית את
ההחלטה הבאה :
החל מה 1/4/04 -תממן הוועדה חוג אחד ל'מוסדניק' .הנסיעות לחוגים יהיו ע"ח ההורים.

על החלטה זו באו שפרה,הגר ואורלי לערער .את עמדת הוועדה הציגו סוזי )יו"ר(,יפעת
ומשה ה .הדיון היה ארוך ושולבו בו היבטים עקרוניים ומעשיים .להלן כמה נקודות שעלו:
**הכסף שהוקצב לחוגים מכסה בקושי את עלותם ולא נשאר ממנו לכסוי ההסעות אין
כוונה לחרוג ממסגרת התקציב.
**אם נפריט את נושא החוגים יוטל על ההורים עול כבד עוד יותר.
**נוהל קבלת ההחלטה אינו תקין .אי אפשר להנחית החלטות כאלה על ההורים מבלי לדון
איתם ואולי לבדוק אפשרויות נוספות לפתרון הבעיה.
**החינוך הלא פורמלי הוא מותרות ומי שאין לו כסף אינו מאפשר אותו לילדיו.
**)ומנגד (:יש ילדים המקבלים מהחינוך הלא פורמלי יותר ממה שהם מקבלים בחינוך
הפורמלי .אסור לפגוע בו ללא דיון רחב על סדרי העדיפויות שלנו .אנחנו נוגסים פעם אחר
פעם בחינוך לפני שהחלטנו שאכן מפריטים אותו.
לאחר שנפרדו מהאורחים לדיון ב'שבת שלום' המשיכו חברי המזכירות בשיחה עד קבלת
החלטה  :יתקיים דיון פתוח בנושא בין חברי הוועדה וההורים במטרה להגיע לפתרון
מוסכם .באחריות המזכירים לדאוג שדיון כזה יתקיים בהקדם.
 (5נוהל כ.ל.נ-.המשך דיון -הנושא חזר לדיון והמזכירות הגיעה להסכמות לגבי נוסח מתוקן
שיופץ לציבור .הנוסח יופץ בדף מזכירות קרוב.
-----------------------------------------------------------------------------------------עד הנה מישיבת המזכירות

**צרור ידיעות והודעות** צרור ידיעות והודעות** צרור ידיעות והודעות**
) ($עברו למעלה מ 14-יום מפירסום ההצעה שרחל אוריש תחליף את חנה ניר בריכוז וו.
ייעוץ .תודות לחנה על שנים ארוכות בנשיאת נטל התפקיד הרגיש והתובעני הזה וברכות
לרחל עם קבלתה אותו על עצמה.
) ($שתי פניות הגיעו מחברים לדיון חוזר בפירסום שהפיצה בשבוע שעבר וו .בריאות )דף
מידע( .בפניות מסיגים החברים על אופן קבלת ופירסום ההחלטות ועל חלקים מתוכנן.
הפניות תועברנה לוו .בריאות להמשך טיפול.
) ($בשבוע שעבר נפגשו חברים החושבים/מתכננים להרחיב את ביתם עם האדריכלית
נאווה ינאי ועם וועדת תיכנון ובינוי .בישיבה הוצגו בפני הדיירים השלבים הראשונים
שעליהם לעבור בדרך ל'הגשמת חלומם' .האדריכלית ניסחה נספח שיצורף לתקנון הבניה
הפרטית שלנו וישלים אותו .כל החומר יישלח בהקדם לאתר הקיבוץ ויחולק לכל החפץ.
פרטים עדכניים ומלאים ניתן גם לקבל משוקי יו"ר הוועדה.
) ($כדאי לקרוא :פעם אחר פעם אני נתקל בחברים המופתעים מהחלטות שקיבל הקיבוץ
ללא ידיעתם .לפעמים בנושאים החשובים להם.קריאת שפע התקנונים והנוהלים ומעורבות
באישורם הם אמנם עניין מתיש מאד .אשמח לקבל עצה כיצד לארגן את אורחות חיינו
בדרך אחרת) .יוסי(
**צרור ידיעות והודעות** צרור ידיעות והודעות** צרור ידיעות והודעות**

עם תום שבוע הפסח
הגיע זמן הברכות והתודות לחברות/ים שדאגו לקיומו של סדר פסח
כהילכתו ביד מרדכי:
היו בצוות :מיכל א-.רותי ר-.זהבה קל-.נעמי כ-.צביה ס-.איבון פ-.חנה ס-.
יונה ש-.זהבה צ-.בתיה מ-.דני ש-.דוד ד-.אבנר ע-.יאיר א-.גבי ק-.דבורה וו.
עזרו על ידם  :צוות המטבח-ארוחת חג ויוזמת מתקני החימום החדשים
הנגרים-ביצוע המתקנים**דינה ס-.נחמה מ–.תפאורה קישוט ומודעות**
רון מ-.תאורה**ילדי המוסד-סדור אולם**דוד כ-אב הסדר
ונקווה,נקווה שלא נשכח עוד מי שתרם להצלחת הערב !!

רוב תודות לכולכם !!

שבוע טוב לכל בית יד מרדכי
הביאלדפוס:יוסישחר

