קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 1065
26.12.08
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל
בדף הפעם* :הצבעת קלפי *לקראת קלפי *חנוכה *מענק בגין הורים *דיווחים ועדכונים

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

הצבעת קלפי
תתקיים בחדר האוכל ,בסוף השבוע וביום ראשון,26-28/12/2008 ,
בשעות :שישי,18.30-20.30 :שבת ,11.30-13.30 :ראשון11.30-13.30 :
הציבור מוזמן! בברכה ,המזכירות
נושאים להצבעה:
הקיבוץ מאשר את 'מסמך העקרונות להסדרת מערכת היחסים בין הקיבוץ לבין הבנים בעלי
.1
הצרכים המיוחדים ומשפחותיהם' ,כפי שהוצג בשיחת הקיבוץ ביום .15.12.08
)בעד  /נגד  /נמנע(

.2

ארבע הצעות ההחלטה הקשורות לתהליך שיוך הדירות:
הקיבוץ מאשר את 'מסמך העקרונות לביצוע שמאות בתהליך שיוך הדירות' ,כפי שהוצג בשיחת
הקיבוץ ביום .21.12.08
)בעד  /נגד  /נמנע(

.3

הקיבוץ מאשר את 'מסמך מנגנון יישוב סכסוכים' ,כפי שהוצג בשיחת הקיבוץ ביום .21.12.08
)בעד  /נגד  /נמנע(

.4

הקיבוץ מאשר את 'מסמך הוראות המעבר לתקופת הביניים' ,כפי שהוצג בשיחת הקיבוץ ביום
.21.12.08
)בעד  /נגד  /נמנע(

הקיבוץ מאשר את 'מסמך עקרונות השיוך' ,כפי שהוצג בשיחת הקיבוץ ביום .21.12.08
.5
)בעד  /נגד  /נמנע(
__________________________________________________________________________

לקראת קלפי –

מכתב אישי מאת מרים דרור

לפני  31שנה נולד בננו יריב .חיינו השתנו בבת אחת.
במשך כל השנים ,מאז ועד היום ,קבלנו את כל מה שחשבנו שנחוץ ליריב ,לטיפול ,קידום ,חינוך ,בריאות,
ובעיקר לחיים בכבוד של אדם בעל צרכים מיוחדים.
היום ,כאשר השתנו אורחות חיינו בקיבוץ ,אנחנו נדרשים לתת ,ולקבל מענה איך ימשכו חייהם של בנינו
בעלי הצרכים המיוחדים ,באותם תנאים ,באותה רמת חיים ,ובאותו יחס של כבוד ואהבה כמו שקבלו הם
ואנחנו הוריהם עד היום הזה.
המסמך אשר מובא לאישור החברים בקלפי ,מטרתו לתת מענה לשאלה זו ,תוך ראיית הצרכים המיוחדים,
הבנת הקושי הגדול בחיים עם בן משפחה בעל צרכים מיוחדים ,ותוך ראיית היכולת של הקהילה.
בפעם הראשונה במהלך  30שנים אלה נערך הקיבוץ לטפל בשאלת הבנים בעלי הצרכים המיוחדים ,באופן
מערכתי ,רציני ,ומקצועי ,במטרה לתת מענה לשאלות המורכבות הכרוכות בחייהם של בנינו.
1

על כך ,אנחנו ההורים ,רוצים להודות מאוד למזכירים ולחברי הצוות.
העבודה על המסמך הייתה קשה מאוד .אנחנו ההורים הרגשנו לא פעם ,שמולנו עומד גוף גדול וחזק,
מגובה בייעוץ משפטי ,שמטרתו לצאת מהר ובזול מהעניין .מובן שזו הרגשה קשה ביותר כאשר מתכוונים
לבנינו המיוחדים .מצד שני ,לא שכחנו לרגע שאנחנו גם חברים בקיבוץ.
במהלך העבודה שארכה יותר משנה ,נפגשנו פעמים רבות ,חשבנו הרבה מאוד ,ולמדנו מניסיונם של
אחרים.
לאט לאט ,צעד אחר צעד ,בנינו מסמך שייתן תשובה לשאלות מרכזיות:
 .1אבטחת עתידם של בנינו על ידי הקיבוץ ,גם כשאנחנו ההורים כבר לא נוכל לעזור.
 .2שינוי אורחות החיים בקיבוץ ,כלומר השתתפות ההורים באחזקה השוטפת ,והתנאים להשתתפות זו.
 .3שמירה על רמת חיים הוגנת ויחס של כבוד לבנינו להמשך חייהם.
הדרך הייתה קשה וארוכה .חלק מההורים עדיין מסתייגים מכמה סעיפים ,וחושבים שתרומתם רבת
השנים מצדיקה אחריות מלאה של הקיבוץ על עתיד בנינו .אני מאמינה שהגענו למסמך מאוזן הרואה את
הבנים וההורים על חייהם המורכבים מחד ,ומאידך את הקיבוץ ויכולותיו.
אנחנו במשפחה חושבים שקבלנו כל השנים את כל מה שנחוץ ליריב ,למרות תקלות פה ושם ,אנחנו
מאמינים שקבלנו הכול בזכות ולא בחסד ,ועם הרבה תמיכה ואהבה .חשוב לי מאוד להרגיש כך גם בעתיד
למרות ועל אף הקיבוץ המשתנה.
המסמך אותו אנו מביאים לאישור החברים בקלפי הוא צעד ראשון בדרך החדשה ולכן אנחנו מבקשים את
תמיכת החברים בעת הצבעה.
מרים דרור
__________________________________________________________________________

דו"ח שיחת קיבוץ
 .21.12.08יו"ר השיחה :דני שני .צילום והגברה :משה הקל .נכחו באסיפה 9 :חברים.
תאריך השיחה21.12.08 :
השתתפו בדיון :עו"ד רז אייזן והשמאי ירון יוניצמן ,מלווי התהליך בנושאים הנדונים.
השיחה שודרה בשידור חי בערוץ הפנימי .שידורים חוזרים בימים ב'-ש' ,22-27/12/08 ,בשעות + 14.00
.21.30 + 18.00
נושאי השיחה :הצגת  4הצעות החלטה שאושרו על ידי צוות ההיגוי של שיוך הדירות:
א .מסמך 'עקרונות לביצוע שמאות בתהליך שיוך הדירות'.
ב .מסמך 'מנגנון יישוב סכסוכים'.
ג .מסמך 'עקרונות השיוך'.
ד .מסמך 'הוראות מעבר לתקופת הביניים'.
 26לדצמבר .200826-27החלטות :הנושאים יובאו להצבעה בקלפי בסוף השבוע הבא וביום ראשון 27-28
__________________________________________________________________________

דיווח על ישיבה משותפת למזכירות ולהנהלה הכלכלית
ביום  22.12.08התקיימה ישיבה משותפת למזכירות ולהנהלה הכלכלית.
ישיבת ההנהלות הוקדשה לפגישה ודיון עם הנהלת "מכוורת יד מרדכי – שטראוס" ועם נציגי חברת
"שטראוס".
השתתפו בדיון :נציגי שטראוס )דירקטורים בהנהלה המשותפת למכוורת יד מרדכי שטראוס( ,הנהלת
מכוורת יד מרדכי שטראוס ,חברי ההנהלה הכלכלית וחברי המזכירות.
רקע לפגישה :בשנה וחצי האחרונות התרחשו שלושה אירועים משמעותיים בהיבט מכוורת יד מרדכי
שטראוס:
 .1חילופי מנכ"לים בשטראוס ישראל :גדי לסין במקומו של גיורא בר-דעה.
 .2חברת שטראוס הגלובאלית נכנסה לשינויים מבניים  -ארגוניים עמוקים.
 .3חילופי מנכ"לים במכוורת שטראוס :ניצן ישראלי במקומו של חגי מן.
שלושת האירועים הנ"ל ,בדגש על שינויים מבניים וארגוניים שעברה חברת שטראוס ,הביאו את
דירקטוריון החברה ,הנהלת המכוורת והנהלת המשק ליזום פגישה משותפת עם המזכירות וההנהלה
הכלכלית ,במטרה לדווח הן על התפתחויות ומגמות בחברת שטראוס  -ישראל והן בכדי לסקור את
פעילות המכוורת בהיבטי פעילותה השונים.
תמצית הדיון ועיקריו יובאו לעיון החברים בשבוע הבא.
נמסר על ידי דודי דורון ואופיר לבנה
__________________________________________________________________________
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מענק 'בגין הורים' – עדכון
כהמשך להחלטת מזכירות שפורסמה בדף מזכירות  ,17.10.08 ,1056וכהמשך לעדכון שפורסם בדף מזכירות
 ,21.11.08 ,1060להלן עדכון נוסף בנושא מענק בגין הורים:
 .1מתוך חשיבות והכרח לקיום תהליך אובייקטיבי הדדי של בירור חוב החבר מול הקיבוץ ,החל משרד
רו"ח ) BDOבאחריותו של שותף המשרד רו"ח דורון שטיין( לבצע בפועל ההחלטה לבחינת זכאות חברים
למענק 'בגין הורים'.
 .2כזכור ,על פי חוברת השינוי סעיף  ,5.12.5זכאים למענק 'בגין הורים' רק מי שאין להם או לבית האב
שלהם חוב לקיבוץ.

 .3דו"ח מצב לגבי הביצוע:
שלב א:
החברים הזכאים למענק 'בגין הורים' )לשנת  2008ולשוטף( חולקו לארבע קטגוריות עיקריות:
 .1חברים שלא עבדו מעולם בחוץ.
 .2חברים שעבדו בחוץ בעבר ולקיבוץ נתונים מדויקים לגבי צבירות חיצוניות שלהם כגון קופות גמל,
פנסיה ,קרן השתלמות ביטוח מנהלים וכו'.
 .3חברים שעבדו בחוץ בעבר ולקיבוץ חסרים חלק מהנתונים לגבי צבירותיהם החיצוניות.
 .4חברים שעובדים בהווה בחוץ.
לו"ז שלב א' :בוצע.
שלב ב') :מתייחס לשתי הקטגוריות  1-2בשלב א'(
 .1חברים הזכאים למענק 'בגין הורים' )לשנת  2008ולשוטף( ,שלא עבדו מעולם בחוץ ,או שעבדו בחוץ
בעבר ולקיבוץ נתונים מדויקים לגבי צבירות חיצוניות שלהם )כגון קופות גמל ,פנסיה ,קרן השתלמות
ביטוח מנהלים וכו'(:
 1.1מבוצעת כעת בדיקה בשיתוף עם משרד רו"ח במטרה לבחון קיום/אי קיום חוב בית-אב החבר לקיבוץ.
הבדיקה נמצאת בשלביה האחרונים.
 1.2חברים הזכאים למענק 'בגין הורים' )לשנת  2008ולשוטף( ,שאין לבית האב שלהם חוב לקיבוץ ,צפויים
לקבל בימים הקרובים מכתב רשמי מטעם רו"ח.
 1.3חברים הזכאים למענק 'בגין הורים' )לשנת  2008ולשוטף( ,שיש לבית האב שלהם חוב לקיבוץ ,צפויים
לקבל מכתב רשמי מטעם רו"ח הקובע כי קיום החוב לקיבוץ ,עפ"י ספרי הקיבוץ ,אינו מאפשר לקיבוץ,
בהתאם להחלטותיו ,להעביר לבית האב מענק "בגין הורים".
המכתב יכלול הזמנת החברים הזכאים למענק 'בגין הורים' )לשנת  2008ולשוטף( לפגישה עם נציגי משרד
רו"ח ,לטובת קבלת הבהרות והסדרת החוב על מנת לקבל את מענק.
לו"ז שלב ב':
לסעיף  :1.2החברים צפויים לקבל מכתבים לבתים לא יאוחר מסוף השבוע הבא.2.1.09 ,
לסעיף  :1.3החברים צפויים לקבל מכתבים לבתים לא יאוחר מתאריך .31/01/09
שלב ג') :מתייחס לשתי הקטגוריות  3-4בשלב א'(
 .1חברים הזכאים למענק 'בגין הורים' )לשנת  2008ולשוטף( ,שעבדו בעבר בחוץ ,ולקיבוץ חסרים חלק
מהנתונים לגבי צבירותיהם החיצוניות ,או שעובדים בהווה בחוץ:
 1.1יבוצע אומדן חוב לבית האב בהתאם לנתונים הקיימים בשילוב אומדנים.
 1.2לא יועבר על ידי הקיבוץ מענק 'בגין הורים' לבית האב עד להסכמה על גובה החוב ותנאי הסדרתו.
 1.3חברים הזכאים למענק 'בגין הורים' )לשנת  2008ולשוטף( ,שאותר לבית האב שלהם חוב לקיבוץ,
צפויים לקבל מכתב רשמי מטעם רו"ח הקובע כי קיום החוב לקיבוץ אינו מאפשר לקיבוץ ,בהתאם
להחלטותיו ,להעביר לבית האב מענק "בגין הורים" ,אלא רק לאחר הסדרת תשלום החוב לקיבוץ .המכתב
יכלול הזמנת החברים הזכאים למענק 'בגין הורים' )לשנת  2008ולשוטף( לפגישה עם נציגי משרד רו"ח
לטובת קבלת הבהרות והסדרת החוב מול הזכאות למענק.
לו"ז שלב ג' :החברים צפויים לקבל מכתבים לבתים עד תאריך .31/3/09
שלבים שתוארו לעיל הינם מסגרת עבודה אשר גובשה יחד עם משרד רו"ח,
יתכנו שינויים בהתאם להתפתחויות.
נמסר על ידי יריב קלרמן ואופיר לבנה
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משולחנו של מנהל הקהילה
 .1תקציב 2009
תקציב קהילה  2009נמצא בהכנות מתקדמות בסיוע ומחשבה של צוות היישום .התקציב יובא בהקדם
לדיון במזכירות ,טרם הבאתו לדיון חברים בשיחת הקיבוץ .הכנת התקציב כוללת דיונים ,היערכות
והצעות ייעול בכל תחומי הקהילה עם דגש על ענף המזון )המטבח( ,חדר האוכל ,הפרטת צריכת הגז ,ענף
הרכב ,וענף השכרת דירות )לרבות תשלומי בנים ותושבים(.

 .2קוסמטיקה  /מספרה  -עדכון
בהמשך לפרסום בדף מזכירות מהשבוע שעבר ברצוני להבהיר כי למרות שבניין הקוסמטיקה  /מספרה
עומד להיהרס )במסגרת קליטת המבנים היבילים( ימשיכו פעילויות אלה לפעול ולעמוד לשרות לחברים.
רחל אוריש תמשיך לתת שירותי קוסמטיקה אדיבים ומקצועיים באחד מהחדרים של בניין המגורים
הסמוך לפיזיותרפיה .שירותי הספרות ימשיכו אף הם להתקיים :על המיקום החדש של הפעילות תבוא
הודעה בהמשך.
בברכה ,יריב קלרמן
__________________________________________________________________________

-

ערב פעילות ושירה לכבוד חנוכה לכל המשפחה )הפעלה

יום שישי 26.12.08
חיצונית(:
מוסיקת רקע ומופע סוחף עם דגש מיוחד להתחברות עם הקהל...מובטחת אווירה
מיוחדת.
הזמר רונן אסף והקלידן עופר אלמוג ישירו איתנו שירי אווירה עבריים ,במחרוזות
שירי חג בכל המקצבים ...עד היווצרות אווירה תוססת שתסחוף את הקהל...
עוד בתוכנית:
 מופע שירה חי בשיתוף הקהל )מיקרופונים ניידים בשולחנות(.
 אפשרות לשיר בצמד או להקה.
 שעשועון מוסיקלי בסגנון התכנית 'לא נפסיק לשיר' .התמודדות בין משפחות,
)הורים מול ילדים ,גברים מול נשים(.
 משחקים היתוליים לחג בשיתוף הקהל )אפשרות בחירה לפי סגנונות(.
 ניתן יהיה לשלב מיני משחק בסגנון קאריוקי וגם להמשיך בשירה משותפת
עם כולם.
 מסיבת ריקודים מכל הזמנים ומכל הסגנונות.
מוצאי שבת  - 27.12מצעד לפידים כמיטב המסורת עם הרבה הפתעות...
נפגשים ליד "דנה גלריה לאומנות" ,ובמצעד מלא אור מגיעים למקום המפגש בו
יערך מפקד האש ועוד הפתעות ויזואליות וקולינריות.
 פרטים נוספים בלוחות המודעות.
 הציבור מוזמן לקחת חלק באירועי החג!

חג אורים שמח ,צוות החג
__________________________________________________________________________

משולחנו של מודד הגשם
חודש אוקטובר  09נפתח בסערה ונרשם כחודש הגשום ביותר בכל הזמנים!..
ירדו בו כ 100 -מ"מ .מאידך שני החודשים הבאים ,נובמבר – דצמבר  09היו שחונים במיוחד.
עד יום ד' ,17.12.08 ,ירדו בסך הכול עוד כ 20 -מ"מ גשם ,ובסה"כ מתחילת העונה נרשמו
משקעים של  120מ"מ בלבד .נקווה לחורף רטוב וגשום בשאר חודשי החורף שנותרו לשנה זו.
נמסר על ידי עידו מן
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עדכון מועדת תרבות
לחברים שלום,
במהלך חודש ינואר נקיים שני ערבי תרבות להם שותפות ביוזמה ועדת תרבות
והקהילה:
 .1ביום שישי ,9.1.09 ,בשעה  ,21.30נקיים ערב תרבות בסימן סיומים והתחלות חדשות,

במהלכו נוקיר חברים שסיימו לעבוד שנים רבות בקהילה ,ונאחל הצלחה לחברים בהתחלות חדשות.
תתארח ותופיע בערב :האסטרולוגית עדה דסה .פרטים נוספים בהמשך!..
 .2ביום שישי ,30.1.09 ,בשעה  ,21.30נקיים ערב תרבות שיוקדש להכרות עם ד"ר קובי

פלד ,היסטוריון ומרצה באוניברסיטה העברית ירושלים ,ועם ספרו" ,ארכיטקטורה של
זיכרון קיבוצי" .הספר שכתב פלד עוסק בהיסטוריה של יד מרדכי ומתאר את ההתמודדות המורכבת

של הקיבוץ עם מפעל ההנצחה וזיכרון מרד גטו ורשה בקיבוץ בשנים .1943-1951
רשמו לכם ביומן את האירועים המיועדים,
נמסר על ידי נאווה גל

__________________________________________________________________________

קריאה להתנדב לבסיס המתנדבים במרחב חוף אשקלון
במוא"ז חוף אשקלון קיים מרכז "שיטור משולב" המנוהל על ידי שוטר קהילתי ושוטר שני האחראי על
הפעלת המתנדבים במועצה ,אשר יחד מספקים מתן שרות לאזרח כנקודת משטרה במקום.
בבסיס ההפעלה קיימים שני רכבי שטח משטרתיים המשרתים את כלל המתנדבים בשעות הערב לפעילות
הכוללת סיורים ביישובים ,בדיקת רכבים חשודים ואבטחת שלום הציבור.
מצבת המתנדבים עומדת כרגע על כ 80 -חברים ,המהווים קצת יותר מ 50% -מהמכסה הרצויה.
עם כמות כזו קטנה של מתנדבים קשה לנו מאוד לכסות את כלל הפעילות ביישוביי המועצה ולכן החלטנו
לפנות אליכם בקריאה ליטול חלק במשימות האבטחה ולשמור על עצמכם בעזרת הכלים שאנו נספק
)רכב משטרתי,תעודת שוטר בתפקיד ,ונשקים(.
הפעילות מתבצעת בזמן שנוח לכם ע"פ הימים והשעות שתדרשו.
ע"מ להיות פעיל כשוטר/מתנדב יש לעבור השתלמות בת  3מפגשים קצרים בה לומדים את סמכויות
השוטר ותפקידיו.
מוצעת לכם כאן ההזדמנות לקחת חלק פעיל ומעניין בהגנה המרחבית  -אזרחית על יישובי המועצה.
אנו זקוקים לעזרתכם בכדי שנוכל לעזור ולשפר את רמת החיים במועצה.
לקבלת פרטים נוספים פנו אלינו:
שלומי שוטר קהילתי ,050-6273698 :אורן מפעיל מתנדבים .050-6277488
__________________________________________________________________________

לאיירין ומאירי פרל
ולהורים המאושרים סיוון וחן
מזל טוב להולדת הנכד והבן
מזל טוב לכל המשפחה הגדולה!
מאחלים החברים ביד מרדכי

__________________________________________________________________________

שבת שלום וחג חנוכה שמח לכל בית יד מרדכי !
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