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עדכון צ.ח.י

)צוות חירום יישובי(

 .1אינפורמציה ומידע







חברי צ.ח.י מבקשים מהחברים להמשיך ולהיות ערניים להוראות ולעדכונים המתפרסמים אחת
ליום )או יותר( בדפי המידע היומיים המופקים ומופצים על ידי צ.ח.י בדואר ובדוא"ל .דפי המידע
מכילים אינפורמציה חשובה ומהותית להמשך ההתמודדות עם השלכות המבצע הלאומי "עופרת
יצוקה".
חברים שמסיבה כלשהי אינם מקבלים הודעות אס.אמ.אס ) (smsהמופצות על ידי צ.ח.י או
 052לצורךשאינם מקבלים את דפי המידע של צ.ח.י מתבקשים לפנות לעמי וולקוביץ 052-6877901
עדכון הכתובות והמספרים.
 052על כללצורך שמירה על קשר אנו מבקשים מחברים/תושבים להודיע לעמי וולקוביץ 052-6877901
יציאה וחזרה מיד מרדכי לשהוּת ו/או לרענון.
בלוח האלקטרוני מפורסמים מספרי הטלפון של חברי צ.ח.י – בכל בעיה ,התלבטות ,קושי או
שאלה התקשרו ושוחחו איתנו.
מוקד מידע של המועצה האזורית חוף אשקלון.08-6775527 ,08-6775546 ,1-700-707-303 :

 .2תזכורת לגבי הוראות ביטחון





זכרו! בעת הישמע צוות אדום יש להיכנס למרחב מוגן ולהישכב על הרצפה.
זכרו! גם במקרים בהם אינכם מספיקים להיכנס למרחב מוגן ,יש להישכב על הרצפה .פעולה זו
עשויה להציל חיים!! רסיסי הרקטות מתעופפים כלפי מעלה בצורת פטרייה ובכך יכול "שידלגו"
מעל מי שנשכב על הרצפה!
החברים/תושבים מתבקשים להשאיר את הטלפונים הניידים פתוחים לצורך העברת מידע לאורך
כל שעות היום.
חברים/תושבים שיש בביתם טלפון קווי מתבקשים לוודא שהוא מחובר היטב לקו ומופעל .הדבר
חיוני לצורך קבלת אינפורמציה ויכולת יצירת קשר בשעת חירום במידה והרשת הסלולארית
נופלת מסיבה כלשהי.

בברכת חזרה מהירה לשגרה שקטה ובטוחה
צ  .ח .י
__________________________________________________________________________

הרחבת שרות שר"פ למשך כל שעות היממה
בעקבות ההתפתחויות באזור הדרום ,הוחלט להרחיב את זמני השרות של המוקד הרפואי בכל שעות
היממה.
מספר הטלפון של המוקד לשימוש בזמן שהייה מחוץ לקיבוץ .03-6190579
בריאות ושקט לכולם!
נמסר על ידי צוות המרפאה של יד מרדכי
__________________________________________________________________________
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דו"ח מישיבת המזכירות מתאריך 5.1.09
נכחו בישיבה :רעיה פסי ,מאיר יצחק ,עפרה הלפרין ,רחל אשחר ,הילל שיפמן ,גיורא אתר ,איתן ציון,
שלוית קראוס ,אורלי סיגלמן ,גלעד בארי ,יריב קלרמן ,אופיר לבנה.
השתתפו בדיון :ישראל מידן ,שי ציון ,דודי דורון ,מאירי פרל )שיחד עם יריב ,גלעד ואופיר מהווים את
צוות היישום(.




ישיבת המזכירות הוקדשה לדיון במספר סעיפים אשר להם השפעה על תקציב הקהילה לשנת .2009
מטרת הדיון המוקדם בחלק מסעיפי התקציב הייתה גיבוש עמדה לגביהם ,טרם ניסוחם ושיבוצם
בתקציב המוצע.
מלבד הנושאים המפורטים להלן בכוונת המזכירות לדון בישיבתה הבאה בשני נושאים נוספים .1 :ענף
הרכב .2 .שיעור המס המוניציפאלי של תושבי הקיבוץ.

 .1צריכת אנרגיית גז
צריכת הגז כיום ביד מרדכי מבוססת ומתופעלת על צוברי גז ציבוריים אשר מזרימים גז לכל בית אב /
צרכן בקיבוץ.
השיטה כיום אינה מתופעלת על ידי מדידת כמות הצריכה ולכן בשנת  2008חולקה העלות הציבורית פר
נפש והוגדרה כאגרת שימוש .גישת האגרות מטילה עלות שרירותית לכל נפש בין אם נצרך המוצר או לאו.
הדיון במזכירות התמקד באלטרנטיבות להתמודדות עם עלות הגז של הקהילה לשנת .2009
 1.1נתונים כלליים:
בשנים האחרונות עלויות צריכת הגז של הקהילה גדלים במונחים של כ ₪ 30,000 -לשנה ,זאת מהסיבות
הבאות :עליית מחירי הגז ,גידול בצריכת גז לחימום )תנורי חימום המופעלים בגז( ודליפות בתשתית
הטמונה בקרקע:

עלות הגז לקהילה 2006-2009
הערות

עלות ציבורית
שנה
₪ 84,000
2006
₪ 122,000
2007
צפי עד סוף שנה .₪ 150,000
₪ 127,000
1-10/2008
על פי מגמת הגידול הרב שנתית
₪ 180,000
) 2009צפי(

 1.2אלטרנטיבות להתמודדות עם עלות צריכת הגז של הקהילה:
אלטרנטיבה א' )השארת המצב הקיים( -
שימוש בצוברי גז ציבוריים והמשך הטלת אגרת שימוש פר נפש:
 עלות שנתית צפויה לקהילה בשנת .₪ 180,000 :2009 אוכלוסיה לחישוב אגרת שימוש )חברים ותושבים ,וילדיהם(.459 : תשלום לנפש לשנה.₪ 392 : אגרת גז חודשית לנפש.₪ 32.6 :יתרונות:
 נוח לניהול.
 אין צורך בהשקעות.
 אסתטי מבחינה נופית.
חסרונות:
 סיכון בטיחותי :שיטת התפעול בצוברי גז ציבוריים אינה בטיחותית .הסבר :כאשר יש תקלה
בתשתית מתבצע ניתוק כללי למערכת הגז .לאחר תיקון התקלה מוחזרת המערכת לפעולה
)הזרמת גז מהצובר לבתי האב( .במהלך שלבי פעולה אלה קיימת סבירות שצרכנים מסוימים
הפעילו מכשיר גז כלשהו ,וכן קיימת סבירות מסוימת שצרכן כלשהו עלול לשכוח שהמכשיר שלו
פעל בזמן ניתוק המערכת ,ולכן עם חזרתה לפעולה עלול להיווצר ענן גז מסוכן בתוך הבית )חנק /
פיצוץ(.
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שיטת צריכה בזבזנית.
חיוב שרירותי שבחלק מהמקרים אינו עולה בקנה אחד עם הצריכה בפועל )בעיקר בנקודות
הקיצון :בתי אב שממעטים להשתמש בגז משלמים הרבה מדי ,ומאידך בתי אב שמרבים
להשתמש בגז )חימום הבית( משלמים מעט מדי.
קושי באיתור דליפות בתשתית שבין הצוברים לבין בתי האב.
עלות אחזקת תשתית הגז ובהמשך עלות הזזתה מתוך מגרשי החברים )פרצלציה(.

אלטרנטיבה ב' -
ביטול צוברי גז ציבוריים ומעבר לצריכת גז בשיטת  2בלוני גז לכל בית אב:
 צריכת גז ממוצעת שנתית באזור עומדת על כ 50 -קילו לבית אב )כ 4 -בלוני גז בשנה(. ]עלות התקנה ') + ₪ 505פיקדון' על  2בלונים  – [(₪ 220.5על חשבון הקהילה. עלות החלפת בלון גז ) 12קילו ,מלא( עומדת על כ ₪ 105 -כולל מע"מ – על חשבון בית האב ,לפי קצבצריכה.
יתרונות:
 תשלום לפי צריכה.
 ייעול צריכת הגז של הקהילה  /בתי האב )מוערך ב 90 -אש"ח כל שנה(.
 קיימת אופציה לתפעול פנימי של הקהילה )חלוקת בלונים על ידי הקיבוץ( מבלי להגדיל עלות
לחבר.
 ביטול תשתית גז ציבורית :אין צורך להשקיע יותר בעלות אחזקה ,ניהול ופחת.
 ביטול תשתית גז ציבורית :חיסכון עתידי בגין אי-הצורך להזיז תשתית ציבורית מתוך מגרשי
החברים )פרצלציה(.
חסרונות:
 פחות אסתטי מבחינה נופית )בהשוואה למצב הקיים(.
הערה:
בשל המציאות הביטחונית עלתה השאלה :האם קיים סיכון להימצאות בלוני גז באזור עוטף עזה?
תשובה :בקיבוצים רבים ,בשדרות ,באשקלון ובכל אזור הדרום נהוגה שיטת הצריכה בבלוני גז בסמוך
לבתים .על פי הנתונים שהוצגו במזכירות ,נפילת רקטה בסמוך לבלון גז אינה מגדילה בהכרח את הסיכון
לפיצוץ או התלקחות .בלוני גז העשויים מפלדה חסינים באופן יחסי מפני חדירת רסיסים .על פי הניסיון,
פגיעה ישירה בבלון גז אינה מבטיחה פיצוץ או התלקחות מאחר ולכך דרושים בו זמנית ערבוב בין גז
וחמצן )ביחסים מסוימים( וקיומו של מקור אש  /ניצוץ.

אלטרנטיבה ג'
שימוש בצוברי גז ציבוריים והתקנת שעון גז לכל בית אב
 עלות התקנת שעון גז.₪ 555 : עלות פחת )לא ידועה( בין הצוברים לבין שעון המדידה הביתי – תבוא לידי ביטוי באופן קבוע בתקציבהקהילה )מס מוניציפאלי(.
יתרונות:
 תשלום לפי צריכה.
 אסתטי מבחינה נופית.
חסרונות:
 סיכון בטיחותי :שיטת התפעול בצוברי גז ציבוריים אינה בטיחותית .הסבר :כאשר יש תקלה
בתשתית מתבצע ניתוק כללי למערכת הגז .לאחר תיקון התקלה מוחזרת המערכת לפעולה
)הזרמת גז מהצובר לבתי האב( .במהלך שלבי פעולה אלה קיימת סבירות שצרכנים מסוימים
הפעילו מכשיר גז כלשהו ,וכן קיימת סבירות מסוימת שצרכן כלשהו עלול לשכוח שהמכשיר שלו
פעל בזמן ניתוק המערכת ,ולכן עם חזרתה לפעולה עלול להיווצר ענן גז מסוכן בתוך הבית )חנק /
פיצוץ(.
 מבין האלטרנטיבות ההתקנה יקרה יותר.
 ייקור מס מוניציפאלי בגין עלות שנתית של פחת בתשתית הציבורית )בין צוברים לבין בתי האב(.
 עלות מדידת הצריכה החודשית בכל בתי האב והצרכנים האחרים.
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קושי באיתור דליפות בתשתית בין הצוברים לבין בתי האב.
עלות אחזקת תשתית הגז ובהמשך עלות הזזתה מתוך מגרשי החברים )פרצלציה(.

הערה :אלטרנטיבה ג' נחותה כלכלית בהשוואה לאלטרנטיבה ב' .לכך יש להוסיף עלות פחת ציבורית )מס
מוניציפאלי( לא ידועה שמקורה בתשתית שבין הצוברים הציבוריים לבין שעוני המדידה .בשל שני
פרמטרים אלה הורדה אלטרנטיבה זו מהפרק בטבלת ההשוואה בין האלטרנטיבות.

 1.3השוואה בין אלטרנטיבות א' ו-ב'
טבלת השוואה בין אלטרנטיבות א' ו-ב'
זוג חברים זוג חברים זוג חברים
זוג חברים
חבר/ה
 +ילד/ה  2 +ילדים  3 +ילדים
אלטרנטיבה א' – אגרת גז לנפש
עלות אגרת גז צפויה – ₪
עלות שנתית לבית אב )אגרות( – ₪
אלטרנטיבה ב' – אגרת גז לנפש
צפי צריכת גז ביתית לבישול
)מס' בלוני גז(
עלות בלון גז מלא
עלות שנתית משוערת
של צריכת גז בבלונים

אימוץ שיטת צריכת גז בבלונים לכל
צרכן יביא לחיסכון שנתי )אומדן(
לבית אב

65.2
782.4

32.6
391.2

97.8
1173.6

130.4
1564.8

163
1956

3.5

4

4.5

5

5.5

105

105

105

105

105

367.5

420

472.5

525

577.5

23.7

362.4

701.1

1039.8

1378.5

 1.4סיכום:
בתום סקירת הנתונים והדיון אימצה המזכירות את אלטרנטיבה ב' כשיטה המועדפת לצריכת הגז בקיבוץ.
הנושא יובא לשיחת קיבוץ קרובה לצורך דיון ,הצגה והסברים נוספים ,ולאחריה לאישור בקלפי.

 .2דיון בנושא ענף המזון
הדיון שהחל בנושא ענף המזון טרם הסתיים.
על סדר היום בחינת הפעלת ענף המזון כשעל הפרק מספר אלטרנטיבות הפעלה:
 2.1השארת מצב קיים:
א .המשך הפעלת המטבח כקייטרינג.
ב .המשך הפעלת חדר האוכל לטובת הסעדת חברים ,תושבים ,ילדים וחיצוניים.
 2.2שינוי חלקי של מצב קיים:
א .השכרת המטבח לגורם חיצוני.
ב .הקהילה ממשיכה להפעיל עצמאית את חדר האוכל לטובת הסעדת חברים ,תושבים ,ילדים וחיצוניים
)רכישת ארוחות מגורם חיצוני )השוכר או אחר(.
 2.3שינוי חלקי )אחר( של מצב קיים:
א .צמצום פעילות המטבח רק לטובת הסעדת חברים ,תושבים ,ילדים וחיצוניים) .לא תתבצע מכירת מזון
מחוץ ליד מרדכי(.
ב .המשך הפעלת חדר האוכל לטובת הסעדת חברים ,תושבים ,ילדים וחיצוניים.
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 2.4שינוי מלא של המצב הקיים:
א .השכרת המטבח לגורם חיצוני.
ב .השכרת חדר האוכל לגורם חיצוני שיתחייב להפעילו לטובת הסעדת חברים תושבים ,ילדים וחיצוניים.



כדאי לשים לב שכל האלטרנטיבות הנ"ל כוללות המשך הפעלת חדר האוכל לטובת הסעדת החברים,
הילדים והתושבים .המזכירות וצוות היישום רואים בחדר האוכל נדבך חברתי חשוב באורחות החיים
ביד מרדכי ולפיכך תימשך מגמה זו ללוות את הדיון בנושא.
הדיון יימשך בישיבת מזכירות קרובה וכמובן יפורט ויוצג לחברים בהמשך באמצעות 'דף המזכירות'.

 .3דיון בנושא הפנימייה ב"שקמה"
 3.1הגדרות:
בי"ס שקמה – מערכת החינוך הפורמאלית המשרתת את ילדי המועצה האזורית וישובי הסביבה .בית
הספר אחראי על הנערים בשעות פעילותו בלבד )משעות הבוקר ועד שעות אחר הצהרים המוקדמות בהן
מסתיימים הלימודים( .הורי יד מרדכי משלמים על חשבונם את שכר הלימוד של ילדיהם.
פנימיית שקמה )משותפת לקיבוצים יד מרדכי ,זיקים וכרמיה( – מערכת חינוך בלתי פורמאלית המאוגדת
תחת "עמותת שקמה" ומנוהלת על ידי הקיבוצים יד מרדכי ,זיקים וכרמיה .תקציב הפנימייה מאושר על
ידי "עמותת שקמה" .הורי יד מרדכי משלמים על חשבונם את עלות ההשתתפות של ילדיהם בפנימייה.
מוסד בית – בבעלות ובאחריות יד מרדכי בלבד .פועל רק בחופשים בזמן שבית הספר 'שקמה' ופנימיית
שקמה' אינם פועלים.

 3.2נתונים:
עלות הפנימייה בשנת הלימודים הקודמת )תשס"ח( עמדה על  ₪ 4,000לילד )ההורים משלמים(.
בשנה זו )תשס"ט( עודכן המחיר ל ₪ 4,400 -לילד )עלייה של  (10%עקב צמצום מספר הנערים המשתתפים
בפנימייה )בעיה דמוגרפית( .במקביל ולצורך איזון תקציב הפנימייה לשנת  2009הוחלט כי כל קיבוץ
ישתתף ב ₪ 10,000 -לצורך סגירת הגרעון )מעבר להשתתפות הנוספת של ההורים(.
חשוב לציין כי עמותת שקמה עשתה כל המאמצים הנדרשים על מנת לבנות תקציב שמחד יהיה
המינימאלי ביותר ומאידך יהלום את מטרות הפנימייה.

 3.3רקע וסיבות לדיון:
פנימיית שקמה מהווה נדבך חשוב ומשמעותי במערכת החינוך של הנערים מיד מרדכי ,אך יחד עם זאת
היא מיסודה וולונטרית ולא מחייבת .לכך יש לצרף את העלות הלא מבוטלת של קיומה בה נושאים הורי
הנערים מעבר לשכר הלימוד השוטף.
שתי עובדות אלה מעיבות על עתיד הפנימייה .ניצנים ראשונים לכך נצפו כבר בשנה קודמת והתבטאו
במוטיבציה נמוכה של מספר הורים לשליחת ילדיהם לפעילות הפנימייה ,ככל הנראה כתוצאה מעלויות
מצטברות גבוהות בתחום החינוך.
התחושה כי עתיד הפנימייה תלוי ועומד רק במוטיבציית ההורים לקיימו הביאה את המזכירות לדון
בהצעה לסבסד חלק מפעילות הפנימייה על ידי הקהילה.

 3.4עיקרי ההצעה:
כחלק מהיות החינוך ערך ליבה באורחות החיים של יד מרדכי ,ובכדי לשמור על הפנימייה כנכס חינוכי
חשוב בחיי הקהילה ,ובמטרה לעודד את ההורים לאורך זמן לשלוח את הבנים לפנימייה ,מוצע כי הקהילה
תשתתף בעלות קיום הפנימייה בשיעור של  ₪ 1,100) 25%לכל נער/ה(.
בפועל ,על  32נערי יד מרדכי ,מדובר בהשתתפות של  ₪ 10,000 + ₪ 35,200השתתפות בגירעון מובנה של
תקציב הקהילה = .₪ 45,200
יש לציין כי במקביל להצעה זו מוצע להוריד  ₪ 25,000מתקציב 'מוסד בית' לשנת .2009

 3.5עיקרי הדיון במזכירות
 יש חשיבות מעשית וערכית להשתתפות הקהילה בתקציב פנימיית שקמה .ההשתתפות המעשית תהווהפועל יוצא של תפיסת הקהילה את הפנימייה כגורם משמעותי ואיכותי בחינוך ילדינו ואת הצבת החינוך
כערך ליבה באורחות חיינו.
 נבון יהיה לקהילה לשמר את הפנימייה כנכס חינוכי מרכזי בחיי החינוך של הנערים .לפנימייה מורשתרבת שנים של פעילות חינוכית איכותית המקנה ערכים חשובים ומרכזיים לנערי הקיבוץ.
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 הקהילה תטעה אם תשאיר את עתיד הפנימייה כתלות במוטיבציית ההורים בלבד להשתתפות הנעריםבפעילויותיה .מקיום הפנימייה ותכניה נהנים הנערים ,ההורים והקהילה ולכן יש לחלק את האחריות
בינם.
 יש להרחיב את הדיון הנוכחי להיבט התקציבי הכולל של חינוך הנערים )שכ"ל שקמה ,עלות פנימייה,עלות מוסד בית( .חשוב שישמרו פרופורציות נכונות וסבירות בין העלויות בהן נושאים ההורים )שכ"ל
שקמה  +עלות הפנימייה( לבין השתתפות הקהילה )חלק מעלות הפנימייה  +תקציב מוסד בית(.

 3.6סיכום
המזכירות מאמצת את ההצעה הנ"ל להשתתפות הקהילה בתקציב פנימיית שקמה .ההצעה תשולב
בטיוטת תקציב הקהילה לשנת  ,2009שכמובן תובא לדיון בשיחת הקיבוץ ולאישור הקלפי.
----------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבות המזכירות------------------------

תשלום שכר לעובדים שכירים ודיווחי נוכחות לחברים בימי
מצב חירום לאומי )מבצע עופרת יצוקה(
עובדים שכירים של הקיבוץ ,שנעדרו מעבודתם בארבעת הימים האחרונים של דצמבר  ,2008או בחלק
מהם ,בעקבות מצב החירום ,יקבלו שכר עבור ימים אלה תחת רכיב "אי עבודה בחירום".
בהמשך צפוי שהקיבוץ יקבל פיצוי עבור התשלום לעובדיו שנעדרו מעבודתם בגלל מצב החירום .אם
יתברר שהקיבוץ לא יפוצה ,או יפוצה חלקית ,יקוזזו מהעובדים ימי חופשה בהתאם.
חברי קיבוץ שנעדרו מעבודתם בעקבות מצב החירום בדצמבר ו/או בינואר ,מתבקשים לרשום בדיווחי
הנוכחות של ימים אלה "אי עבודה בחירום" .דיווח זה יקל עלינו לטפל בקבלת פיצוי בהמשך.
תגמול החברים עבור עבודת דצמבר נעשה רק בתקציב פברואר .עד מועד זה צפוי שתתבהר התמונה,
ונעדכן בהתאם.
נמסר על ידי גלעד בארי
__________________________________________________________________________

כנס בנושא הפנסיה
במסגרת פעילות התנועה בנושא הפנסיה ,התקבלה החלטה בתנועה לקיים כנסים אזוריים בנושא.
הכנס לקיבוצי ארגון 'משקי הנגב' יתקיים ביום שני  19.1.09בקיבוץ בית קמה ,במועדון הקיבוץ.
סדר היום:
 08:30התכנסות וכיבוד קל.
 09:00פתיחת הכנס – דדי – מנכ"ל משקי הנגב.
ראובן בוימל – יועץ התנועה לנושא הפנסיה.
עו"ד אמיר גנז  -נציגי המחלקה המשפטית של התנועה – שאלות ותשובות.
עמרי כנען – אגף רכזים – מצגת נתוני פנסיה בקיבוצים.
גברי ברגיל – מזכיר התנועה הקיבוצית.
 11:30סיום דיון משוער
ישתתפו בכנס מטעם יד מרדכי :יריב קלרמן ,גלעד בארי ואופיר לבנה.
הכנס פתוח לקהל הרחב ואינו כרוך בתשלום .חברים המעוניינים להשתתף בכנס מוזמנים לאשר
השתתפותם ישירות מול ליאת לם מהתנועה הקיבוצית בטלפון ,03-6925466 :או במיילrakaz@tkz.co.il :
או בפקס .03-6925369
בברכה ,אופיר לבנה
__________________________________________________________________________

שבת שלום ,שקט ובטחון לכל בית יד מרדכי !
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