קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 1061
28.11.08
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל
בדף הפעם* :לקראת שיחות קיבוץ *דיווחים ועדכונים *איחולים ומז"ט

..........עריכה והבאה לדפוס :אופיר לבנה..................................................................................
__________________________________________________________________________

לקראת שיחות קיבוץ
לחברים שלום,
במהלך החודש הקרוב נקיים **שיחות קיבוץ** במספר נושאים:
 .1בנים בעלי צרכים מיוחדים  -הצגת מסמך עקרונות אשר מטרתו הסדרת מערכת היחסים בין
הקיבוץ לבין הבנים בעלי צרכים המיוחדים ומשפחותיהם ,תוך מגמה להגן על כבודם וחירותם של
הבנים בעלי הצרכים המיוחדים.
הנושא נדון בישיבת המזכירות האחרונה ויפורסם לציבור בשבוע הבא.
 .2הצגת מסמכי עקרונות שאושרו בצוותי העבודה של פרויקט השיוך והצמיחה:
א .מסמך מנגנון יישוב סכסוכים.
ב .מסמך עקרונות השיוך.
ג .מסמך הוראות מעבר לתקופת הביניים.
בהתאם למתווה הפעולה שאושר בקלפי )יוני  (08בנושא פרויקט שיוך וצמיחה יוכלו החברים
להאיר  /להעיר  /להציע  /להסתייג כלפי ההצעות.
המסמכים יופצו לציבור ,בליווי דברי רקע והסבר ,לקראת סוף השבוע הבא.
 .3שני נושאים נוספים שיובאו בהקדם ל**דיון ציבורי** שייכים לתחום הביקורת:
א .הצגת דו"ח הביקורת הסופי על מערך הכספים של הקיבוץ.
ב .הצגת דו"ח הביקורת הסופי על ענף השכרת הדירות.
הדוחות יופצו לעיון החברים בהקדם ,לקראת מועד השיחה הצפוי.

**לוח הזמנים לדיונים הנ"ל יפורסם בשבוע הבא בדף המזכירות**
__________________________________________________________________________

דנה גלריה לאומנות
לחברים שלום,
מחר ,יום שבת ה  29 -בנובמבר ,בשעה  ,14.30נפקוד את קברה של דנה ,ביום השנה הרביעי לפטירתה.
בשעה  15.15נפתח ברחבת הגלריה תערוכה חדשה העוסקת ביצירתם של  15אמנים צעירים.
בטקס הפתיחה יישאו דברים ,זהר אביטן ,ראש המרכז הקדם-אקדמי במכללת ספיר ,ודורון פולק ,אוצר
התערוכה.
בתום הטקס נתכנס באולם הכנסים למפגש רעים.
מחכים לכם,
המשפחה וחברי העמותה
__________________________________________________________________________
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עדכון ביטחוני
לחברים ולתושבים שלום,
 כחלק מהערכות כוללת למקרה חירום ,יתקיים במהלך חודש ינואר  2009תרגיל במועצות של
עוטף עזה כולל המועצה שלנו ,בהשתתפות צוותי החירום של היישובים השונים.
 התרגיל נועד לבחון את התארגנות היישובים ואת שיתוף הפעולה המתבקש בין היישובים
למועצה ולצה"ל.
 חשיבות התרגיל בכך שהוא מביא בהכרח את כל המסגרות )ישוב ,מועצה ,צה"ל( לבחון עצמן
מחדש ,לעלות על נקודות בעייתיות תוך מציאת פתרונות ,ובכך ,הן הצוותים ביישובים והן
המסגרות הרחבות ,יהיו מוכנים טוב יותר במידה ויתפתח משהו באזור.
 בהזדמנות זו אני מבקש ליידע את החברים והתושבים כי לכל המקלטים הוכנסו ספסלי ישיבה
שהתקבלו מן המועצה .כמו כן קיימים סיכויים טובים שמקלט 'הקרמיקה' ישופץ וישודרג עוד
במהלך שנת .2008
 כמו כן הוחל במתן מענה לבעיות שהועלו במשובים שהתקבלו לאחר תרגיל הירידה למקלטים.
 לאחרונה התווספו שתי מיגוניות חדשות לחצר הקיבוץ ,האחת ליד גן דקל לטובת הילדים
המשחקים בגן השעשועים והשנייה ליד חניית המוזיאון בינה לבין החמ"ל ,כך שמי שעובר משיכון
וותיקים לכיוון שכונת נווה אורנים יכול בעת הצורך למצוא בה מחסה.
 לקראת בואה של שנת  2009צוות חירום יישובי )צ.ח.י( מאחל לכולם שנה אזרחית חדשה טובה,
שקטה ומוצלחת.
נמסר על ידי עמי וולקוביץ ,צוות צ.ח.י
__________________________________________________________________________

עדכון בנושא פרויקט שדרוג תשתיות המים
 .1כאמור בפרסום קודם )דף מזכירות מס'  (7.11.08 1058הסתיים הסקר בנושא שדרוג תשתיות המים
והחשמל )דודי חשמל( .הסקר בוצע על ידי חברת 'מי-רם' המתמחה בנושא שדרוג תשתיות בקיבוצים.
על בסיס הסקר נערך דיון ראשוני עם נציגי החברה הסוקרת יחד עם הנהלת הקיבוץ ועם אנשי המקצוע
של יד מרדכי מתחום המים והחשמל ,וכן התקיים דיון ראשון בהנהלה הכלכלית בו הוצגו עקרונות לביצוע
התשתיות כולן )הפרדות צנרת מים ושעוני מים לכל בתי אב ,והתקנת דוד חשמל לכל בית אב(.
במהלך השבועות הקרובים נשאף למצות את הדיון בנושא בהנהלה הכלכלית ובמזכירות ,עד אישור הצעת
החלטה לקיבוץ בנדון.
 .2כהמשך לדיון הציבורי בנושא מיקום דודי החשמל וקולטי השמש והשפעתם על נוף הקיבוץ בוצע סיור
שטח של נציגי ועדת תכנון והנהלת הקיבוץ לבחינת הנושא .השתתפו בסיור :שוקי רייזל ,שאול וולנסקי,
אורי אטיאס ,יואל שטיין ,דודי דורון ואופיר לבנה .הרושם העיקרי שעלה בסיור הוא שעל מנת למקסם
את הייעול בצריכת המים החמים לכל בית אב תהיה פגיעה מסוימת בנוף הקיבוץ.
ועדת תכנון תתכנס לסכם את הסיור תוך גיבוש החלטה תכנונית בנושא.
נמסר על ידי דודי דורון ואופיר לבנה
__________________________________________________________________________

ועדת ביקורת – עדכון לציבור
 .1לבקשת ועדת ביקורת ,מבקר הפנים של הקיבוץ ,אלחנן ורדי ,בדק בשנה שעברה את מערכת השכרת
הדירות ביד-מרדכי .מערכת זו מגלגלת סכומי כסף גדולים ובנוסף לכך יש לשוכרים הגרים ביד מרדכי
השפעה על חיינו במקום הזה .משום כך מצאה הועדה לנכון לבדוק דרכים ליעל את העבודה ולהסדיר
אותה .המלצות הביקורת התקבלו ברובן על-ידי יגאל מורן ,האחראי על תחום זה וכן על-ידי המזכירות
בעת שהוצגו לה.
 .2בשנה הקרבה ,2009 ,המבקר יבדוק שני תחומים חדשים ,ויבקר בשוטף תחום נוסף:
 .1תחום התיירות והמוזיאון בקיבוץ.
 .2תחום מערכת קבלת ההחלטות בקיבוץ ,קרי :דרכי העבודה של שיחת הקיבוץ ,המזכירות ,ובעלי
התפקידים המרכזיים.
מטרת הביקורת בשני תחומים אלה :תמיכה במערכות הניהול במטרה לסייע בארגונן וייעולן.
 .3בנוסף המבקר ימשיך לבקר את דרכי העבודה במערכת הכספים עליה הפיק דוח בשנה שעברה.
בקרוב תיערך שיחת קיבוץ בה יוצגו שני הדוחות שהמבקר הוציא השנה )השכרת דירות ומערכת
הכספים(.
עד-כאן ,גיל דגני – ועדת ביקורת
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תהליך המשכור – עדכון לחברים
לחברים שלום,
להלן עדכון לגבי התקדמות תהליך המשכור:
שלבים שבוצעו:
 הכרות עם חב' "אדם שרון"  +תאום ציפיות וקביעת מדיניות עם הנהלת הקיבוץ )צוות היגוי(.
 הסברת התהליך לחברים ,בשיתוף "אדם שרון".
 הכרות "אדם שרון" עם הענפים והפעילויות ומסירת תיאורי תפקידים ,מוסכמים בין העובד
לממונה ,לידי "אדם שרון".
 מסירת נתוני שכר  +תנאים נלווים של השכירים בקיבוץ לידי "אדם שרון".
בשלבי ביצוע:
 ביצוע תמחור ראשוני של המשרות על ידי "אדם שרון".
 הערכת עובדים על ידי הממונים בטופס הערכה שהוכן על ידי "אדם שרון" .נערכה הדרכה לרכזי
ענפים על אופן מילוי טופסי הערכה.
 מסירת טפסי ההערכה לידי "אדם שרון" – .עד סוף נובמבר ) 08תחילת השבוע הבא(.
השלבים העומדים לפנינו:
 הצגת התמחור הראשוני לצוות ההגוי על ידי "אדם שרון".
 משכור על ידי "אדם שרון".
 מסירת נתוני שכר  +תנאים נלווים של החברים לידי "אדם שרון".
 הצגת עלות העבודה לוועדת ההיגוי ,לרבות הצגת פערים ,חדש מול ישן ,על ידי "אדם שרון"
וקבלת אישור.
 הצגת עלות העבודה למנהל הענף ,על ידי "אדם שרון" וקבלת אישור.
 הודעה ,בכתב ,לחבר מהו תמחור משרתו ומהו משכורו בהתחשב עם חוות דעת הממונה – על ידי
"אדם שרון".
 קליטת ערעורים ,תוך זמן קצוב ,וטיפול בהם על ידי צוות ההיגוי ו"אדם שרון".
חברים אשר חסרה להם אינפורמציה או מסיבות כלשהן לא שותפו בתהליך עד כה ,מוזמנים לפנות לתמיר
לצורך בדיקת הנושא.
חשוב לציין שעד כה התהליך מתנהל כמתוכנן ובשיתוף פעולה מצוין ,אמשיך לעדכן דרך דף מזכירות על
התקדמות התהליך.
בברכה ,תמיר אבני
__________________________________________________________________________

טיול קיבוץ
ביום שישי לפני שבוע ,במזג אויר נעים ונינוח ,יצאו שני אוטובוסים עמוסים בחברים ,משפחות וילדים
לטיול "קיבוץ" באזור המרכז.
 אוטובוס אחד פנה ל'שרונה' – מושבת הטמפלרים )במתחם 'הקריה' בתל אביב( שהוקמה באמצע
המאה התשע-עשרה על ידי הטמפלרים ,נוצרים שרצו להביא גאולה לארץ ובעיקר לעצמם ,חיו
בישראל כשמונים שנה ,נעלמו כלעומת שבאו ,והשאירו אחריהם איים של חלום אירופאי אבוד
בחיפה ,בתל אביב ,בירושלים ,בבית לחם הגלילית ובבני עטרות.
הסיור כלל התרשמות והסברים על התקופה ושילב נושאים רבים כגון היסטורית מדינת ישראל ,דת,
לאום ,תעשיה ,חקלאות ,שיקום מבנים ואקטואליה מהקריה של היום .המדריך היה מצוין ,רגיש ובעל
ידע נרחב.
 אוטובוס שני ,מרובה ילדים ,פנה לחולון לסיור בגני הפסלים המגשימים ספרי ילדות .נפגשנו בספרי
ילדות אהובים כמו "דירה להשכיר" ו" -הכינה הנחמה" שקיבלו פן חזותי -אומנותי בדמותם של פסלים
שנוצרו על ידי אומנים שונים ומגוונים .הילדים נהנו מפעילות מגוונת ויצירתית ,והמבוגרים קיבלו
מימד נוסף להכרות עם הסיפורים ,שכמעט והופכים לישויות חיות בגן הפסלים.
 באמצע היום נפגשו כולם לארוחת צהרים משותפת ונעימה בגן היפני בחולון ולאחר מכן המשיכו
לבילוי בנמל תל אביב.
לסיכום ,היום עבר בעניין ובניחותא ובאווירה נעימה – ועם הרבה טעם של עוד...
מצפים להמשך המסורת ולטיולים נוספים!..
יישר כוח לנאווה גל ,לחברי צוות ועדת תרבות ,ולחברים נוספים שתרמו
להצלחת הטיול .תודה לרחל אשחר על איסוף רשמי המסע מפי חברים שטיילו ונהנו..
אופיר לבנה ,בשם חברים רבים שהשתתפו ונהנו
3

פרויקט שיוך וצמיחה – עדכון שוטף
מתוך סיכום פגישה של צוות ההיגוי פרויקט שיוך וצמיחה מיום 23.11.08
השתתפו בפגישה :שוקי רייזל ,ישראל מידן ,משה סוקר ,מרים דרור ,הגר וינר ,שמעון כורם ,עמי וולקוביץ
קוצי וויל ,גדי רינת ,רז אייזן ,אופיר לבנה.
סיכום:
 .1סיכום פאנל "סיכויים וסיכונים" בתהליך שיוך הדירות )התקיים וצולם בחד"א ביום  ,2.11.08סוכם בדף
מזכירות מס' .(7.11.08 ,1058
נקודות עיקריות שעלו בישיבה הנוכחית בדיון לסיכום הפאנל:
 חשוב להמשיך להתקדם ולהגיע כמה שיותר מהר לצומת ההחלטה אשר בה יהיה נכון להחליט האםלבצע שיוך קנייני )חיצוני ,מול מנהל מקרקעי ישראל( או חוזי )פנימי ,מול הקיבוץ(.
 על פי טיוטות מסמכי העקרונות שאושרו בצוות ,עד הגעה למנהל הכללים שחלים על החברים יחולו גםעל הנקלטים ,וגם אחרי הגעה למנהל ,אם נגיע ,הכללים שיחולו על החברים יחולו גם על הנקלטים.
 טיוטות מסמכי העקרונות שיוצגו לציבור על ידי צוות ההיגוי מאפשרים גמישות עתידית בהתלבטותוקבלת החלטה על שיוך קנייני ,או חוזי ,או אחר.
 כל עוד ערך הקרקע נמוך בפריפריה צריך ורצוי להתקדם בתהליך השיוך ולדחות החלטה על שיוךקנייני/חוזי לרגע האחרון.
 על פי המצב המשפטי היום ,גם לאחר שיוך קנייני ,אי אפשר למכור נכס באגודה שיתופית חקלאית ללאהסכמתה .כמו כן קיימים כלים סבירים המאפשרים שליטה בכניסת מתיישבים )קונים/שוכרים(.
 השאלה האידיאולוגית האם לבצע שיוך קנייני או חוזי לגיטימית ותמשיך ללוות את הדיון עד נקודתהכרעה סופית.
הוחלט :לאמץ את הגישה שהובעה גם בפאנל ,על פיה צוות השיוך ימשיך במתווה הפעולה עליו הוחלט
בקיבוץ .המתווה משרת את שתי הגישות של השיוך :קנייני וחוזי .התקדמות התהליך וניתוח מתמיד של
המציאות השיוכית ,יסייעו להמשך הדיון ולקבלת החלטות בנושא.
 .2עקרונות הסדר קליטה –
א .התפתח דיון ער סביב שאלת מסלולי הקליטה .מחד כל הנוכחים מסכימים שמסלול קליטה לחברות
רגילה הינו ציר מרכזי במסמך העקרונות ובתפיסת הקיבוץ את הצמיחה הדמוגרפית .מאידך התפתח ויכוח
האם לאפשר רק מסלול קליטה לחברות רגילה? האם לאפשר קודם כל קליטה לחברות רגילה )תוך יצירת
העדפה למסלול( ורק אחר כך לפתוח מסלול חברות בעצמאות כלכלית? או האם לאפשר בחירה חופשית
בין שני המסלולים? הדיון בשאלה טרם הסתיים.
 .3אישור הבאת מסמכים לשיחת קיבוץ – הצוות אישר הבאת שלוש טיוטות מסמכים לדיון בשיחת
קיבוץ :מנגנון יישוב סכסוכים ,עקרונות השיוך ,הוראות מעבר לתקופת הביניים .בהתאם למתווה הפעולה
שאושר בקלפי בנושא פרויקט שיוך וצמיחה תינתן לחברים אפשרות להעלות הסתייגויות למסמכים.
 .4מדידות קרקעיות  -במהלך החודשיים הבאים יתבצעו מדידות קרקעיות באזור המגורים של הקיבוץ.
ראו מסגרת להלן.
נמסר על ידי אופיר לבנה
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

מדידות קרקעיות






במהלך החודשיים הבאים יתבצעו מדידות קרקעיות באזור המגורים של הקיבוץ.
המדידות יתבצעו על ידי חברת 'פוטו-מאפ' ומטרתן להוות בסיס מוסמך לתכנון מדויק
של מגרשי החברים ,כחלק מתוכנית שיוך הדירות של הקיבוץ.
המדידות יתבצעו במהלך היום ויכללו כניסה לחצרות הבתים )ללא כניסה לבתים(
לצורך בדיקה של קווי בניין וחציית בתים.
העבודה תתבצע באמצעות מכשירי מדידה לוויינים ובחלק מהמקומות יירשמו
סימונים על גבי רצפות ושבילים.
שלבי התהליך הבאים יתוארו לחברים בהמשך באמצעות צוות ההיגוי של שיוך
הדירות.
נמסר על ידי שוקי רייזל ואופיר לבנה
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שילוט לקיבוץ – עדכון מועדת תכנון
וועדת תכנון תציג בקרוב תכנית לשילוט רחבי הקיבוץ .עד אז אנו מבקשים לא להוסיף שלטים באופן לא
מתוכנן.
לאחר אישור תכנון השילוט ,בתאום עם מניחי השלטים ,יוסרו השלטים הישנים  /קיימים ,ובמקומם
יוצבו השלטים החדשים.
נמסר על ידי שוקי רייזל
__________________________________________________________________________

לאריק הוך ולמשפחה ,לרותי הוך ולמשפחה
להורים המאושרים אפרת ובועז
מזל טוב להולדת הנכד והבן
מזל טוב לכל המשפחה הגדולה!
מאחלים החברים ביד מרדכי

 ...חג הקיבוץ ...

 ..המסיבה קרבה ובאה ..
יום שישי 5.12.08

לאיל לבנון
ויהל שיפמן
ברכות חמות עם כניסתכם
לשרות קבע בצה"ל.
יישר כוח!
ובהצלחה בהמשך הדרך!
מכל בית יד מרדכי

פרטים נוספים בשבוע הבא..
להתראות,
צוות החג

בתחילת חודש ינואר נקיים
ערב תרבות
בסימן סיומים והתחלות חדשות,
נוקיר חברים שסיימו לעבוד שנים רבות בקהילה
ונאחל הצלחה לחברים בהתחלות חדשות.
פרטים נוספים בהמשך,
להתראות ,ועדת תרבות

שבת שלום לכל בית יד מרדכי !
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