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פגישות חברים עם צוות היישום
חברים המעוניינים להעיר או להציע הצעות לתיקון ביחס לסעיפי חוברת היישום ,מתבקשים לפנות בכתב
ליריב קלרמן המרכז את הפניות בנושא זה .החברים הפונים יוזמנו לדיון משותף עם צוות היישום.
החלטות הצוות ישוקפו לחברים ולציבור.
בברכה ,צוות יישום מודל השינוי
__________________________________________________________________________

הסבר על תלושי "שחר"
חברים המעוניינים לקבל הסבר אישי על תלושי התקציב שלהם מוזמנים לפנות אלי לעבודה בכל שעה.
אנא הביאו עמכם את התלושים שקיבלתם.
ברכה ,דרורה לבנון
__________________________________________________________________________

אגרות מים  /מים חמים  /גז
חברים רבים פנו לאחרונה ושאלו לגבי מהות ועלות אגרות המים ,המים החמים והגז .ראשית ,נזכיר
לכולם שאגרות אלה שוקפו לציבור פעמיים ,לפני מועד ההחלטה )דצמבר  (07על שינוי אורחות החיים,
באמצעות תלושי תקציב שחולקו לחברים בחודשים ספטמבר  07ונובמבר  .07שנית ,נזכיר לחברים
שהחלטות השינוי כללו גם ייעוד תקציב של כ 1.4 -מליון  ₪לפתרון בעיות תשתית ביד מרדכי בשנתיים
הקרובות.
יחד עם זאת ובהמשך לפניות החברים ,יקיים 'צוות היישום' דיון שיוקדש לליבון סוגיית האגרות .חברים
המעוניינים להשתתף בדיון מוזמנים להגיע לחדר הישיבות של הבומבוסים ביום א' ,27.4.08 ,בשעה .14.30
בברכה ,צוות יישום מודל השינוי
__________________________________________________________________________

עדכון מוועדת ביטחון
פרסום החלטה בנוגע לשמירת חברים ותושבים בשער הקיבוץ:
בישיבתה מיום  19.3.08החליטה וועדת ביטחון להפסיק את השמירה השבועית של השומר הנוסף )התורן(
ולהשאירה בימי שישי וחג בלבד )כהחלפה לשומר הקבוע(.
השמירה השבועית תתבצע על ידי השומר הקבוע ,החל מהשעה  21.00בערב ,ברחבי הקיבוץ ומסביבו ,ולא
רק בשער הקיבוץ.
השמירה בימי שישי תעשה על ידי חברים ותושבי הקיבוץ ,על פי שיבוץ ,ומכוח חוק השמירה הארצי.
עקב מגבלות הצבא והוראותיו ,תתבצע השמירה ללא נשק .השמירה תעשה על פי נהלים אשר יינתנו
לשומר לפני תחילתה .השמירה בימי שישי וחג תתבצע על ידי שני שומרים )תורנים( שיחלקו בינהם את
המשמרת .סגירת השערים בכל יום תתבצע על ידי הרבש"ץ והענפים המשתמשים בהם במהלך היום.
הנחיות מתאימות הועברו למנהלי הענפים הרלוונטיים.
 וועדת בטחון מחפשת שומר לילה נוסף ,ליום בשבוע ,על מנת לאפשר לשומר הקבוע לקחת חופש.
נמסר על ידי איתמר דגני ,יו"ר ועדת ביטחון
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הפועל יד-מרדכי  -ענף שחמט  -מועדון "חופים" חוף אשקלון
לחברים שלום!
להלן דיווח מהסיבוב התשיעי בליגת השחמט:
הידד !!! שוב ניצחנו ...ובגדול !!! 1 X 3 :יתיר דגן ואסף כורם סיימו בתיקו ושלמה ארבל ואלי שוקרון
ניצחו .זאת הפעם הראשונה שכל שחקני יריבנו היו בעלי מד כושר נמוך משלנו.
אנחנו ממוקמים במקום השביעי ,עם  17נקודות ,כשהממוקמת במקום האחרון צברה  12.5נקודות .בסיבוב
הבא ,בשבת  ,3.5.08נארח את קבוצת "נווה הדרים" אשקלון ,הממוקמת בראש הטבלה עם  25נקודות
ושישה ניצחונות משמונה משחקים .מד הכושר שלהם מ) 2020-לוח ראשון טרם שיחק עד היום(,
כשהבאים אחריו הם מ 1895 -עד  .1500השחקן ששיחק עד כה בכל המשחקים בלוח ראשון צבר הישג של
 !75%השחקן בלוח שני גבר עליו ובשבעה משחקים השיג  !!! 93%הבאים אחריהם הגיעו ל 56% ,70%-ו-
.37.5%
להלן הישגי השחקנים שלנו עד כה :דני סוסונוב  2 -נק' מארבעה משחקים ) .(50%יתיר דגן  3.5 -נק'
משבעה משחקים ) .(50%אסף כורם  3.5 -נק' משישה משחקים ) .(58%שלמה ארבל  3 -נק' משמונה
משחקים ) .(38%אלי שוקרון  3 -נק' משישה משחקים ).(50%
לפנינו המשחקים הבאים :משחק מול הממוקמת במקום השמיני עם  16נק' )אשדוד ד'( ומשחק מול
הממוקמת במקום העשירי ,עם  14נק' )אשדוד י"ב( .עלינו להציג ביצועים כדוגמת הסיבוב האחרון ,כדי
להבטיח השארות בליגה.
בציפייה להמשך ההצלחות,
משה סוקר
__________________________________________________________________________

אביב הגיע פסח בא

המשך המסורת החדשה – כולם עוזרים!
'צוות פסח' מכין את החג במשך שנים על שנים .כדרך הטבע חבריו לא נהיים צעירים יותר
ויום העבודה ארוך מאד !..כמו כן ,חלק מחברי הצוות נעדר לעתים מערב החג כך שחיסול
"הסדר" נופל על מעטים ובעיקר על מעטות.

אי לכך ברצוננו להמשיך מסורת חדשה ,אותה התחלנו בשנה שעברה:
כל משפחה משאירה נציג/ה לחיסול הסדר
אנא קבלו פנייתנו ברוח חגיגית וספורטיבית -
כך נזכה להרבה 'פסחים' משותפים בחדר האוכל!
בברכת חג שמח
צוות החג!
__________________________________________________________________________

תרומה לנזקקים לקראת פסח
יישר כוח לפז רייזל ולצוות המרכול על ארגון תרומת מוצרי מזון 'למרכז חלוקת מזון לנזקקים' בתל -אביב
יפו .מוצרי המזון נתרמו על ידי חברי ותושבי הקיבוץ.
__________________________________________________________________________

לסבים הגאים ורד ומוסא בר-סמך
ולהורים המאושרים
רעות ויותם
מזל טוב להולדת הנכדה והבת פלג,
אחות לקרני.
מזל טוב לכל המשפחה!

2

עדכון לחברים בנושא תנאים סוציאליים
וביטוח 'אובדן כושר עבודה'
כחלק מהחלטות שינוי אורחות החיים נערכת כעת הקהילה לפעולת ביטוח החברים** בפני מצבים
של אובדן כושר עבודה.
**חברים = החברים המבוטחים בפנסיית זקנה )בלבד( בעתודות הותיקה ,ו/או חברים להם אין ביטוח
אובדן כושר עבודה ממעסיקם החיצוני.
עד כאן:




הסתיימה החתמת כל החברים מעל גיל  65על המסמכים הרלוונטיים לצורך קבלת הפנסיה
מ"עתודות".
הסתיימה החתמת החברים מתחת לגיל  ,65עובדי הפנים )בענפי הקהילה ובתאגידי המשק( על
טפסי ההצטרפות לתוכנית "פנסיית זקנה" ב"עתודות הותיקה".
מכאן ואילך יצבור כל חבר זכויות אישיות ,אשר יצורפו בגיל הפרישה לצבירה בתוכנית "עתודות
חבר קבוצה" .בתוכנית המוצעת הצבירה לפנסיה היא הגבוהה ביותר מבין האפשרויות ,והיורשים
במקרה מוות )חס וחלילה( הנם השארים ,או המוטבים בהם יבחרו החברים.

נדרש להשלים:



לצורך השלמת סל הביטוח האישי ,יוסדר עבור החברים** ביטוח למצבי אובדן כושר
עבודה .ביטוח זה נועד להבטיח הכנסת החברים** למצבים לא מכוסים של אובדן כושר עבודה
כתוצאה )חס וחלילה( ממחלה או תאונה .הביטוח על חשבון מקום העבודה.
עובדי חוץ שאין להם ביטוח אובדן כושר עבודה במקום עבודתם ,יכולים לרכוש ביטוח זה על
חשבונם .העלות הנה  0.9%בלבד מהשכר המבוטח ,והכיסוי הוא עד  75%מהשכר המבוטח.
הביטוח מומלץ ביותר! קיימת אפשרות לבטח רק חלק מהשכר ,לפי בחירה.

בפועל:

חברים** אשר יקבלו בימים אלה זימון לתא הדואר
מתבקשים להגיע לחדר האוכל
13.00ביום ה' ,24.4.08 ,בין השעות 13.00-19.00

לפגישת הסבר מול נציג של חברת הביטוח "מגדל"
ולצורך עריכת ביטוח למצבי אובדן כושר עבודה
נא להצטייד בתעודת הזהות כולל הספח



בכל שאלה או הבהרה נוספת ניתן לפנות לרותי רייכל )טלפון  ,08-6720206נייד (052-3962417
המרכזת ,מטעם "צוות הפעלת מודל הפנסיה החדש" ,את פניות החברים.
הבהרות והסברים נוספים בנושא ניתן לקבל אצל גלעד בארי.

בברכת שיתוף פעולה ובהצלחה,
צוות הפעלת הפנסיה במודל החדש
__________________________________________________________________________

שבת שלום וחג פסח שמח
לכל בית יד מרדכי !
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