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דו"ח משיחת הקיבוץ בתאריך – 28.08.06
יו"ר האסיפה :דני שני
צילם ושידר :מאיר יצחק
מס' החברים המשתתפים באסיפה15 :
סדר היום של האסיפה
 (1ערעור צוות השיוך על החלטת הקלפי לדחות את השתתפות החברים במימון תהליכי השיוך – הערעור
התקבל והצעת צוות השיוך אושרה.
שני נושאים נוספים )נדונו באסיפה שהתקיימה בתאריך  (3.8.06עמדו להצבעה בקלפי:
 (2תיקי ואיתי בקר למועמדות – ההצעה אושרה.
 (3אישור יציאה לשנת חופש לאברי דביר – ההצעה אושרה.

דו"ח מישיבת המזכירות מתאריך 8/9/06
נכחו בישיבה :מיכל ארדנינג ,גיורא אתר ,מישל דגני ,עמרם וינר ,מאיר יצחק ,אילון פרידמן ,אופיר לבנה,
שמעון כורם ,יעקב מורדיש ,ורד ענבר ,רעיה פסי ,יריב קלרמן מאיר שגיא ,יאיר שוורץ ,יוסי שחר.
נושאים בישיבה (1 :פגיעה מכוונת ברכוש חברים  /סכסוכים בין חברים  (2נושאים שעדיין לא
הבשילו לידי החלטה  (3עדכונים  (4חוזק ובטיחות מבני המיגון.
 (1פגיעה בזדון ברכוש החבר -במהלך החודש האחרון נפגעה באופן ברוטאלי גדר חצר ביתו של
איתן מורדיש בשני מועדים שונים .מתוך הערכה כי הפגיעה בוצעה במכוון ובזדון ומתוך כך שהיא רואה
בחומרה רבה את המעשה הנדון נענתה המזכירות לפנייתו של איתן והזמינה אותו להציג הנושא
במזכירות .עוד לפני תחילתו של הדיון הוסכם על הכול שהעיסוק בנושא יתמקד בהיבטים המהותיים
של התופעה אותם ניתן ללמוד מהמקרה הפרטי של איתן.

נקודות שעלו בדיון:
•

•

•

•

•

המזכירות מגנה בתוקף ומוקיעה באופן חד וברור את האירוע בחצרו של איתן וכן תופעות
דומות בהן חברים פוגעים ומשחיתים רכוש של חברים אחרים  /או את רכוש הכלל.
המזכירות קוראת לחברים להמשיך ולשמור על ניהול אורח החיים הייחודי לנו ולשמירה
על נורמות ועל כללי התנהגות המקובלים בקהילתנו .לאלימות מילולית ופיזית אין מקום
בחצר ביתנו!
המזכירות אינה מתנגדת לכך שחברים יערבו גורמי חוק ומשטרה בעת שהם נחשפים
לפגיעה ברכושם הפרטי .אמירה זו נתמכת גם בשיחה שנערכה קודם לדיון עם נציג
המשטרה באזור ,המטפל בתלונות חברים המשתייכים ליישובי מ.א .חוף אשקלון ,ובה
הוברר כי המשטרה תטפל בתלונה העוסקת ברכוש  /ציוד  /חצר  /בית של חבר רק אם
החבר יגיש את התלונה בעצמו.
מאחר והמזכירות עסקה בתופעה הכללית גלש הדיון גם לעיסוק בנושא של "סכסוך בין
חברים" .המגמה הכללית בדיון הייתה שהמזכירות צריכה לפעול באופן אקטיבי למען
צמצום מקרים ואירועים של סכסוך מתמשך בין חברים ,שעלולים להתפתח לאירועים
קשים ומרים.
המזכירות מכירה באחריותה לשמירת אורח חיים תקין בקהילה ומעוניינת להביא לפתרונות
בעת סכסוכים בין חברים ואף תבחן הקמתו של גוף בוררות וגישור בין חברים )לא בנושאי
שיוך ופרצלציה עבורם יוקם בעתיד גוף בוררות נפרד בהתאם להחלטות ועקרונות השיוך
ביד מרדכי(.
לסיכום הנושא:

1

 .1המזכירות מגנה ומוקיעה בכל תוקף תופעות של גילויי אלימות בין חברים .המזכירות משאירה
לעצמה את הזכות לפעול ,על פי הכללים המקובלים ,להענשת חברים שפגעו בחברים אחרים.
 .2המזכירות תפעל באופן אקטיבי למען סיום סכסוכים באם מתגלעים בין חברים.
 .3המזכירות מזכירה לחברים את זכותם ,על פי חוקי מדינת ישראל ,להסתייע בגורמי חוק
ומשטרה בעת שהם נחשפים לפגיעה ברכוש ביתם /חצרם הפרטית .למקרים מהסוג הנ"ל עומד
לשירותכם אבי פינחס ,השוטר הקהילתי של מועצת חוף אשקלון ,בטלפון נייד .057-2201858
 (2נושאים שטרם הבשילו לידי החלטה – מספר נושאים עלו לדיון במזכירות אך טרם
הבשילו לידי החלטה .לכשיסתיים הדיון בעניינם הם יובאו לידיעת הציבור.
 (3עדכונים – יריב עדכן את חברי המזכירות בהתקדמות פרויקט המיגון במערכת החינוך.
מיגון בגיל הרך
• עבודות המיגון בבתי הילדים מתוכננות להסתיים עד סוף החודש הבא .העבודות יכללו
גם את שיקום החצרות.
• העבודות בגן עפרוני יסתיימו לקראת סוף השבוע ,לא כולל צביעה בחוץ.
מיגון בחופים
• בשלב זה הונחו במקומם  7ממ"דים מתוך  15מתוכננים.
• עד סוף השבוע יונחו  7ממ"דים נוספים .תאריך ביצוע הנחת הממ"ד האחרון יקבע
בהמשך.
• עבודות המיגון יסתיימו עד סוף החודש הבא וכוללות את חיבור הממדים למבנים.
כללי
עבודות השיקום בגיל הרך ובחופים יתבצעו גם הן על ידי משרד הביטחון ויכללו בין השאר
תיקון תשתיות ,שיקום הנוי ,החזרת חצרות המבנים לקדמותן ותיקון כל נזק אחר שיגרם.
המזכירות מברכת את הגר ויינר ואת צוותי החינוך על המשך הניהול התקין של מערכת החינוך
למרות התנאים הקשים שנוצרו .ברכות גם למשה סוקר על המשך הובלתו את הפרויקט מבוקר
עד לילה .יישר כוח לכם עד גמר הפרויקט ובהצלחה!
 (4חוזק ובטיחות מבני המיגון – בהמשך לעדכון הנ"ל פנתה המזכירות בבקשה למנהל
הקהילה כי תיעשה בדיקה מקצועית מול הגופים המתכננים ,אשר תיבחן את יכולתו של המיגון
להחזיק את משקלו העצמי גם בימי שגרה ,ועל אחת כמה וכמה ,חו"ח לא עלינו ,בעת אירוע של
ירי טילים .הנושא ייבדק ויובא לידיעת הציבור.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבת המזכירות

מאבק להצלת חייו של עמית וילנר ,בעלה של ליטל ראובני-
וילנר
בעקבות פניתם של מספר חברים נרתמת המזכירות למאבקם של משפחתו וחבריו של עמית להצלת
חייו ומפרסמת כאן פרטים לגבי אופן הסיוע .כל הטיפולים שקיבל עד כה עמית ,שחלה במחלת הסרטן,
כשלו והתקווה היחידה שנותרה להצלת חייו היא טיפול חדשני בגרמניה .בכדי לסייע לעמית לממן את
הטיפול היקר הוקמה עבורו קרן סיוע .למעוניינים לתרום ,להלן פרטי הקרן שהוקמה:
בנק הפועלים ,סניף דיזינגוף  ,681מספר ח-ן  ,605170ע"ש "חברים" עבור עמית וילנר.
במקרה של העברה  /הפקדה ישירה לחשבון נא לפקסס העתק למספר  03-5792223לצורך משלוח קבלה.
ניתן אף לתרום בכרטיס אשראי באמצעות מספר טלפון  03-5792220או לשלוח המחאה לת.ד 6782 .רמת
גן מיקוד  .52167כל תרומה תתקבל בברכה ותישלח בגינה קבלה )מוכר לצרכי מס לפי סעיף .(46
פרטים נוספים באתר . http://www/geotours.co.il/pub/amit/amit.htm

ראש השנה קרב ובא..
ברכות לרונית שוורץ ודני שני שנרתמו לרכז את צוות החג .השנה נחגוג את ראש השנה בארוחה
משותפת בחדר האוכל בדומה ל"סדר פסח" הנהוג בקיבוצנו .פרטים והרשמה בנושא יפורסמו בהקדם
על ידי צוות החג.

2

לגלעד ועידית ובארי
ברכות לבביות
להולדת הנכד הראשון
סיון
בן בכור לרחלי ואסף
מזל טוב לכל המשפחה

ליעל וינמן ולמשפחה המורחבת
ברכות לבביות ומזל טוב
להולדת הנכד
בן בכור לדותן ולבת'

פניות למנהל קהילה ולמזכיר
בכדי לתת את המענה הטוב והיעיל ביותר לפניות החברים הזורמות אל שולחננו ובכדי להתייחס בצורה
רצינית לכל פניה  /שאלה  /בקשה  /וכיו"ב ,אנו מבקשים מהחברים להעלות את פניותיהם האישיות על
הכתב ולהעבירן אלינו באופן מסודר באמצעות דרכי התקשורת שלהלן .באופן זה נוכל ללמוד את
הבעיות ולטפל בהן באופן יעיל ומיטבי .במידה ויש לחדד נושא או להבהיר דברים ניצור קשר עם הפונה
ועל פי מידת הצורך ניזום עימו פגישה משותפת .עם סיום הטיפול יקבל הפונה מכתב מענה לפנייתו.
יריב קלרמן – מנהל קהילה ,טלפון נייד  ,052-3962469מספר מקוצר 3469
פניות יש להעביר בכתב למייל  kehila@y-m.co.ilאו לת.ד .מס' 174
אופיר לבנה – מזכיר ,טלפון נייד  ,052-6877901מספר מקוצר 6901
פניות יש להעביר בכתב למייל  mazkir@y-m.co.ilאו לת.ד מס' *2
בברכה ותודה על שיתוף הפעולה
יריב ואופיר
________________________________________________________________________

שיחת קיבוץ  -תתקיים ביום ד'  13.09.06בשעה  20.30בחדר האוכל
 הצגת מאזן מאוחד יד מרדכי 2005 -
יוצג ע"י משרד רו"ח שמחה-פרקש
אורחים נוספים בשיחה :יעקב קפלן – יו"ר ו.כלכלית ,אורי קופפרמן ,מאירי פרל.
________________________________________________________________________

קלפי בסוף השבוע 15-16/9/2006
 אישור מאזן מאוחד יד מרדכי 2005 -

________________________________________________________________________
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חופשת הקיץ נגמרת לה לאיטה ולנו ,לועדת תרבות יש כמה דברים שאנחנו רוצים לשתף אתכם .אנו
מרגישים שכל כך הרבה חברים שותפים בעשייה שלנו ולא כולם יודעים על כך .בזמנים אלה שום דבר
אינו מובן מאליו והרבה דברים השתנו באורח החיים שלנו ולכן אנו רוצים להודות לכל אותם אנשים
שתומכים בנו במהלך השנה בכל מיני תחומים.
למטבח שהוא השותף הכי גדול שלנו ,לשפרה ולגבי! לדינה על העוגות העיצוב והרעיונות! ליואל על
התמיכה הטכנית שבלעדיה אי אפשר לזוז! ליאיר ארצי על ניהול המחסן ושמירת הציוד! לנגריה ולגבי
על כל אותם דברים שאנחנו מבקשים ונענים תמיד בשמחה! למיקי על הציוד והרצון הטוב לסייע בכל
דבר! לדודי על התמיכה הגדולה וההבנה רבת השנים בחשיבות הועדה! תודה לך דודי על שנים יפות של
שיתוף פעולה ובהצלחה! ולכל שאר החברים שנענים להיות בצוותי החגים!
בתקופה האחרונה גדלנו ולשורתנו הצטרפו מספר חברים :דני שני ,סמדר שושן ואניה יצחק .שמחים
אנו על התגבורת ומאמינים שהתרבות זה חלק בלתי נפרד מחיינו המשותפים! מקווים שהשנה החגים
יהיו מתוגברים בחברי קיבוץ וההיענות תהיה גדולה יותר.
אין גאווה יותר גדולה מחגיגת החגים באופן ראוי ומכובד.
נאחל לכולנו שנה מוצלחת ורבת פעילות! חשוב לנו לשמוע מה אתם חושבים ומהם הדגשים
והפעילויות בהם אתם מעוניינים!
שנה טובה ומוצלחת לכולם! מאיתנו דני שני ,דוד כשר ,אברמי אבני ,רחל שטיין ,רבקה ארדנינג ,רחל
אשחר ,סמדר שושן ,אניה יצחק ונאווה גל.
רשמה:נאווה גל.

_____________________________________________________________

המשך שבוע טוב לכולם
הביא לדפוס אופיר לבנה
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