קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 1074
27.2.09
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל
בדף הפעם* :דו"ח שיחת קיבוץ *דו"ח מישיבת המזכירות *דיווחים ועדכונים

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

דו"ח שיחת קיבוץ
תאריך השיחה.25.2.09 :
יו"ר השיחה :דני שני .צילום והגברה :משה הקל.
נכחו באסיפה 11 :חברים.
השתתפו בדיון :דודי דורון – מרכז משק ,ומאירי פרל – מנהל כספים.
 השיחה שודרה בשידור חי בערוץ הפנימי.
 שידורים חוזרים בימים א'-ש' ,1-7/3/09 ,בשעות .21.30 + 18.00 + 14.00
נושאי השיחה:
* .1תקציב הקהילה לשנת .2009
* .2תוכנית המשק לשנת .2009
 .3נוהל הקצאה ואכלוס מגרשים פנויים.
*לקראת שיחת הקיבוץ בוצעו מספר עדכונים ,עיקרם טכניים ,בהצגת התוכניות .העדכונים הוצגו בשיחה.
*תקציב הקהילה שהוצג בשיחת הקיבוץ יישלח שוב לחברים ביום א'  1.3.09באי מייל חברים .חברים
המעוניינים לקבל לתא הדואר עותק פיזי של קובץ התוכנית ,כפי שהוצג בשיחת הקיבוץ ,מוזמנים לפנות
לשרון פסי .20579 ,052-2287303
*חברים המעוניינים לקבל לתא הדואר עותק פיזי של תוכנית המשק ,כפי שהוצגה בשיחת הקיבוץ,
מוזמנים לפנות לשרון פסי .20579 ,052-2287303
החלטות :נושאי השיחה יובאו להצבעה בקלפי בסוף השבוע הבא וביום ראשון  6-7-8למרץ .2009
__________________________________________________________________________

דו"ח מישיבת המזכירות מתאריך 23.2.09
נכחו בישיבה :עפרה הלפרין ,רחל אשחר ,הילל שיפמן ,גיורא אתר ,איתן ציון ,שלוית קראוס ,אורלי
סיגלמן ,גלעד בארי ,יריב קלרמן ,אופיר לבנה.

 .1עדכון נוהל שמירה ביד מרדכי
השתתף בדיון :מיכה רגב – רבש"צ.

א .רקע
שמירת הערב/לילה ביד מרדכי מתבצעת בהתאם לנוהלים המתעדכנים אחת לכמה שנים .הדיון הנוכחי
במזכירות נדרש על ידי ועדת ביטחון ,שביקשה לרענן את נוהל השמירה שאושר במזכירות בשנת .2004

ב .מיכה רגב ,שייצג את ועדת ביטחון ,תיאר את הצורך ברענון הנוהל:
שמירת חברים :עם השנים הידלדלה מצבת השומרים .חלק משחרורי חובת השמירה נעשו על רקע עומסי
עבודה של חברים .המעבר למודל החדש מצדיק שיבוץ כל הגברים )הכשירים למשימה( לרשימת תורנות
השמירה.
שמירת תושבים :על תושבים חלה חובת השמירה מתוקף חוק השמירה )חוק מדינה( .במהלך השנים חלק
מהתושבים )גברים( נענו ברצון לפניות וביצעו את תורנות השמירה ,מאידך חלקם מיאן לשתף פעולה.
כללי :מטרת השמירה ביד מרדכי להגן ולשמור על נכסי הקיבוץ ,לאתר מפגעים  /תנועות חשודות וכו',
ולפקוח עיניים על הנעשה בחצר בשעות הערב והלילה.
שינויים מרכזיים בנוהל:
 כל הגברים ,חברים ותושבים )כשירים( ,חייבים בתורנות שמירה. שחרורים מתורנות שמירה – רק על רקע בריאותי ,באישור צוות הבריאות. חבר/תושב ,שלא יופיע לשמירה  /שלא מעוניין לשמור ,יחויב בתקציבו בעלות שומר מחליף.1

 -שינוי בשעות השמירה.

ג .אישור הנוהל
בתום עיון ודיון בנוהל אישרה המזכירות ההצעה לנוהל השמירה החדש ,תוך שימת דגש על כך שאל אף
חובת תורנות השמירה ,יוכל החבר/תושב לוותר עליה מראש ובתשלום.
להלן פירוט הנוהל החדש:

יד מרדכי  -נוהל שמירה – 2009
 .1חובת תורנות השמירה חלה על כולם ללא יוצא מן הכלל ,חברים ותושבים .נהלי יד מרדכי קובעים מי
חייב בתורנות שמירה.
 .2נהלי השמירה ביד מרדכי מבוססים על הוראות החוק .חייבים בתורנות שמירה :גברים כשירים
בריאותית מגיל  18עד גיל פרישה.
 .3תורנות השמירה תתקיים בין השעות  1700-2100ובהתאם להנחיות שיועברו לשומרים על ידי הרבש"ץ.
חובת הרבש"ץ לתדרך כל שומר ולציידו בהנחיות בכתב.
 .4כדי לאפשר גמישות לסדור פנימי ביניהם ,ישובצו שני שומרים לאותו שבוע.
 .5בימי שישי וחג תחול שמירת הלילה של התורן מהשעה  2100ועד  0530בבוקר.
 .6במידה ויש שמירה של ערב חג וערב שישי באותו שבוע – ישולם לשומר שכר יום שמירה.
 .7כל הסדרי פטור משמירה שניתנו במהלך השנים עד כה – בטלים.
 . 8אחריות סידורי השמירה ,ההודעה לשומרים ,וקיום נוכחות שומרים מלאה  -על הרבש"ץ.
 .9הרבש"ץ יוודא התייצבות השומר למשמרת.
 .10שחרור מחובת שמירה – רק על רקע מצב בריאותי  -באחריות הצוות הרפואי של הקיבוץ.
 .11שומר משובץ שלא יופיע למשמרתו יחויב בתקציבו בסכום של  ₪ 35לשעה .תעריף זה יעודכן מעת
לעת ולפי הצורך במזכירות.
 .12שומר משובץ שיבחר לוותר על תורנות השמירה יודיע מבעוד מועד לרבש"ץ ,ויחויב בתקציבו בסכום
של  ₪ 35לשעה .תעריף זה יעודכן מעת לעת ולפי הצורך במזכירות.
 .13עברה כחצי שעה ממועד תחילת משמרתו ,והשומר המשובץ לא הופיע ,ידאג הרבש"ץ להחלפתו ע"י
שומר אחר בשכר .תינתן עדיפות ע"י הרבש"ץ להעסקת חבר קיבוץ או מועמד .השומר המחליף ידווח
לרבש"ץ על שעת תחילת משמרתו.
 .14הרבש"ץ ינהל מערכת רישום הכוללת נוכחות )או היעדרות( שומרים ויעבירה להנה"ח לצורך
התחשבנות.
 .15נוהל זה מבטל כל החלטה קודמת שהתקבלה ביד מרדכי בנושא שמירה .נוהל השמירה יעודכן מעת
לעת ולפי הצורך ,באישור המזכירות.

 .2הקמת "גן צומח" על גבעת המוזיאון ,בסמוך לחלקת הקבר הצבאית
א .רקע:
בשנה האחרונה ,ביוזמת נציגי משפחת השכול ביד מרדכי ,החל שיתוף פעולה פורה בין יחידת ההנצחה של
משרד הביטחון לבין הקיבוץ ,ליצירת תוכנית ל' -גן צומח' מדרום ובסמוך לחלקת הקבר הצבאית שעל
גבעת המוזיאון.
תנופה ליוזמה התקבלה מיחידת ההנצחה של משרד הביטחון ,שלקחה על עצמה לממן את הקמת הגן.
כתנאי למימון התחייב הקיבוץ לתחזק את הגן לאחר שיוקם .עלות האחזקה תתחלק בין נוי הקיבוץ לבין
המוזיאון.
לצורך הטיפול ביוזמה התהווה צוות שכלל את יונה ויוסי שחר ועמוס קלרמן -נציגי משפחת השכול ,עידו
מן ושגיא הוניג – נוי קיבוץ ,שוקי רייזל ואילן מאירי – נציגי המוזיאון ,ענת רייס – נציגת צוות הנצחה,
יריב קלרמן ואופיר לבנה –מזכירות ,טלי קמיר ופביאן רינקובסקי – יחידת ההנצחה של משרד הביטחון.

ב .תוכנית הגן:
 מיקום הגן מדרום ובסמוך לחלקת הקבר הצבאית ,במתחם המעוגל הצחיח )בו צמח בעבר דשא ירוק(.
 תוכן הגן הותאם למשבר משק המים :יכלול חלקת דשא צנועה וסמלית ,שיחים משתרעים חסכניים
במים ,מסלעה ,עצי ארץ ישראל )זית ,אלה ,אשל( ורצועות חצץ/טוף.

ג .סיכום
 .1בתום עיון בתוכנית ובדברי ההסבר לה ,בירכה המזכירות על היוזמה ואישרה את הקמת הגן על פי
המתווה שהוצג .פה אחד צוין כי הקמתו בפועל תתרום למכובדות המקום בפרט ולנוף הקיבוץ בכלל.
 .2כמו כן ,נקבע והוחלט על ייסוד צוות חברים שידאג לחזות הגן וחלקות הקבר הצבאיות ביד מרדכי ,על
גבעת המוזיאון ובבית העלמין האזרחי.
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הרכב הצוות :נציגי משפחת השכול מיד מרדכי ,נציג נוי הקיבוץ ,נציג המוזיאון ,נציג צוות הנצחה של
הקיבוץ ,מזכיר קיבוץ )מרכז(.
סקיצת תוכנית הגן תוצג לעיון החברים בחדר האוכל.

 .3מינוי יו"ר להנהלת בית הבריאות
המזכירות בחרה בגיורא אתר ליו"ר הבא של הנהלת בית הבריאות .גיורא יחליף את אלון דגן שהחליט
לסיים תפקידו בשל ריבוי תפקידים והשתייכות לצוותי עבודה בקיבוץ.
גיורא הינו חבר ותיק בהנהלת בית הבריאות .באחריותו לכנס את ההנהלה אחת לתקופה ,ולהוות יחד עם
חבריה את הדירקטוריון להנהלה הפעילה.
בהצלחה ותודה :לגיורא – על אחיזה במושכות ,ולאלון  -על מילוי תפקיד מוצלח עד כה.

 .4לקראת תום שנת ההפעלה הראשונה של מודל השינוי
כמתחייב מהחלטת שינוי אורחות החיים )דצמבר  (07תחל המזכירות בקרוב לעסוק בהכנות הדרושות
לאשרור תוכנית השינוי:

א .התאמות ותיקונים לתוכנית השינוי:
חוברת השינוי ,סעיף  ,7עמוד " :21בתום שנת הניסיון יבוצעו התאמות סופיות בתוכנית השינוי ,ותתקבל
החלטה על המשך יישום התוכנית ועל שינויים והתאמות בה".
המזכירות מזמינה את החברים ואת צוותי העבודה  /וועדות של הקיבוץ להציע התאמות נדרשות
לתוכנית השינוי )את ההצעות יש להעביר לאופיר לבנה .(mazkir@yadmor.co.il
המזכירות ,שתציע כמובן הצעות והתאמות מצדה ,תרכז את ההצעות כולן ,על בסיסן תציע טיוטת נוסח
מתוקן לתוכנית השינוי לעיון החברים ולאישורם בשיחה ובקלפי.

ב .שינוי תקנון הקיבוץ
חוברת השינוי ,סעיף  ,2עמוד " :4התוכנית תופעל לשנת ניסיון ,בסיומה יוחלט על שינויים נדרשים
בתקנון הקיבוץ בהתאם".
מעל לשנת ניסיון אחת ,חייבים שינויים באורחות החיים של קיבוץ להיות מעוגנים גם בתקנון הקיבוץ.
לכן ,לצד הטיפול בהתאמות לתוכנית השינוי ,יש חשיבות רבה לבצע שינויים והתאמות גם בתקנון
הקיבוץ.
ג .כללי
חלק ממטרות המהלך לייצר הלימה בין תכני תקנון הקיבוץ ,האינסטנציה הגבוהה בקיבוץ ,לבין תוכנית
שינוי אורחות החיים ותוכנית השיוך והצמיחה.
תהליך ההתאמות לתוכנית השינוי ולתקנון הקיבוץ הינו פנימי ליד מרדכי ,אך יש לו גם השלכות חיצוניות
משמעותיות )תקנות האגודות השיתופיות ,רשויות המס ועוד( .לפיכך ילווה התהליך לכל אורכו על ידי
משרד עו"ד שלמה כהן ושות' ,המלווה משפטית את המזכירות בנושאים הקהילתיים השונים.

 .5תביעת חוב כספי מאיריס ויס
בתום טיפול ארוך ומתמשך ,שלא הניב את תוצאות לגיטימיות ורצויות ,החליטה המזכירות להגיש תביעה
כנגד איריס ויס בגין חובה לקיבוץ ע"ס של  ,₪ 81,524נכון להיום.
החוב של איריס נובע מאי העברתה לקיבוץ הכנסות מעבודתה בחוץ ,בתקופה בה הייתה מועמדת לחברות
בקיבוץ ) ,(2004-2006ומאי-תשלום בגין הרשאה למגורים ורכישת שירותים ומוצרים בקיבוץ ,בניגוד
להסכם שנערך עימה בנדון.
במהלך השנתיים האחרונות קוימו עם איריס שיחות רבות ,בהרכבים שונים ,חלקם בשיתוף נציגי ציבור
בדיונים ,במטרה להביא להסדר חובה לקיבוץ ברוח טובה ובענייניות .במהלך תקופה זו הוצע לאיריס
הסדר פריסת חוב ,שלמרות שהיה מקובל עליה ,מיאנה ליישמו.
יש לציין כי איריס לא מכחישה את הסכומים הנתבעים ממנה ,וכאמור ,ומסיבות לא ברורות ,איננה
מסדירה בפועל את חובה לקיבוץ.
כהזדמנות אחרונה לפני קבלת ההחלטה הנוכחית קיבלה איריס שתי התראות )לפני פניה לערכאות
חיצוניות( ושתי ארכות משמעותיות לפרוע את חובה לקיבוץ בהסדר נוח.
אולם ,באכזבה רבה ובתום תקופה מרובת ניסיונות לסיים את הפרשה ,נוכחה המזכירות כי אין תועלת
יותר בשיחות ,הסדרים וסיכומים שאינם מכובדים ,והעבירה את הטיפול ליועץ המשפטי של הקהילה,
שינהל בשם הקיבוץ את התביעה כנגד איריס בבית המשפט המוסמך.
----------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבות המזכירות------------------------
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חלופות לתפעול צריכת אנרגיית הגז – ערעור
צוות היישום מבקש לערער על החלטת הקלפי מיום  8.2.09בנושא חלופות תפעול צריכת אנרגיית הגז.
באישור הקלפי נבחרה חלופה ג' ,על פיה צריכת אנרגיית הגז תמשיך להתבצע מצוברים מרכזיים אך
בשילוב התקנת שעון מניית גז לכל בית אב.
ערעור הצוות נובע ממספר סיבות:
 חברים רבים ציינו כי לא הובהרו דיו ההשלכות של כל חלופה ,ולכן נוצר קושי לבחור ביניהן באופןמיטבי.
 חלופה ג' שנבחרה בקלפי עלתה לסדר היום רק בשיחת הקיבוץ שקדמה להצבעה ,ולפיכך לא היהמספיק זמן לחברים להכיר את מכלול ההשלכות שבקבלתה.
 התקנת שעוני גז לכל בית אב מחייבת )לפי תקן( את חברת הגז לבצע בדיקה מקיפה לאיתור נזילותבצנרת טרם התקנת השעונים .עד היום אחריות חברת הגז הייתה רק על תקינות הצובר .התקנת
שעוני גז לכל בית אב מחייבת את חברת הגז לקבל את האחריות גם לתקינות הצנרת מהצובר ועד
לשעוני הגז.
בתום בדיקת צנרת הגז ,המתחייבת מבחירת הקיבוץ בחלופה ג' )שעוני גז(:
 תגובש תמונה טובה יותר לגבי עלות החלופה.
 צוות היישום יקיים דיון נוסף על מנת לחדד הסוגיה הכללית.
 תוצאות הדיון ועמדת הצוות לגבי הערעור יובאו לידיעת הציבור.
נמסר על ידי אופיר לבנה
__________________________________________________________________________

תקלת תקשורת – עדכון שבועי לציבור
צוות מתוגבר של ארבעה טכנאים עובד על תקלת התקשורת באופן רציף.
כ 20 -קווי טלפון לא חוברו עדיין למרכזיה בשל קושי באיתורם בשטח,
שנגרם מהנזק לקו הראשי.
מפות לא מעודכנות מקשות אף הן על מציאת הקווים שניזוקו .קבלני הביצוע ,בסיועו הרב של יואל
שטיין ,עושים מאמצים רבים להביא לידי סיום העבודה עוד סוף שבוע זה.
 החברים מתבקשים לבדוק את הקווים בנוהל שפורסם.
 בכל בעיה בנושא אנא פנו ליואל שטיין בשעות העבודה ,לבדיקה ובירור.
אנו מצטערים על משך זמן תיקון הנזק ,ומודים לציבור על הסובלנות,
בברכה ,אלון דגן ,בשם צוות תקשורת
__________________________________________________________________________

עדכונים מהחשמליה
 .1ביטוח מזגנים
חברים המעוניינים לבטח את מזגנים ומקרר בביתם מוזמנים למלא טופס ביטוח מתאים
ולהעבירו אלי.
מי שחסר לו הטופס יכול לקבל אצלי.

 .2הפסקת חשמל
ביום שישי ,13.3.09 ,בין השעות  ,8:00-13:00תבוצע הפסקת חשמל יזומה לצורך עבודות אחזקה ברשת
החשמל של המתח הגבוה בקיבוץ.
בשעות אלה לא יהיה חשמל במקומות הבאים :בית אריזה ,עלית ,פיטק ,גלקון ,שקמה ,שיכון ותיקים ,נווה
אורנים ,שכונת פיזיותרפיה ,אשקוביות ,מכוורת ומוזיאון.
בשעות אלה יופעלו גנראטורים ויתכן שלא כל הצרכנים יקבלו חשמל.
הציבור מתבקש להימנע מהפעלת מכשירי חשמל בעלי עומס גבוה כגון :תנורים ,מזגנים ומכונות כביסה.
העבודה מתבצעת לצורך שמירה על הספקת חשמל סדירה.
סליחה על ההטרדה.
תודה ,יואל שטיין
__________________________________________________________________________
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תהליך המשכור  -עדכון
לחברים שלום,
א .תהליך המשכור נמצא בשלב בו אנו עומדים לקראת מסירת מכתב אישי לכל חבר/ה .הסתיים שלב
בדיקת הנתונים ומסירת המידע למנהלי/ות הענפים וקבלת אישורם ,כל זאת בהתאם למתווה אותו הצגנו
בתחילת התהליך.
ב .משכור המשרות יכלול הגבלות על שימוש ברכב הענף  /תאגיד )אושר במזכירות ,פורסם בדף מזכירות
 ,(8.8.08 ,1047ובהמלצת ההנהלה יכלול גם הגבלות על שימוש בטלפונים ניידים העומדים לרשות העובד
מטעם העבודה במשק ובקהילה.
חברת "אדם שרון" ,האמונה על תהליך המשכור ביד מרדכי ,ממליצה על הגבלות שימוש לפי הקריטריונים
הבאים:
 הגבלת שימוש ברכב )לחברים ולשכירים(:
 לפי סיווג התפקיד )תפקידי ניהול בדרג בכיר וביניים ,ותפקידים הדורשים רכב ייעודי לעבודה(.בכל שימוש מעל לסכומים שיומלצו על ידי "אדם שרון" ,יחויבו נושאי התפקיד בהפרש.
 הגבלת שימוש בטלפונים ניידים )לחברים ולשכירים(:
 לפי סיווג התפקיד )בעלי תפקידים בכירים ,מנהלי ענפים גדולים ,מנהלי ענפים בינוניים ,מנהלי ענפיםקטנים ,בעלי תפקידים אחרים ,נושאי תפקידים בתוך הענף(.
 לפי אפיון התפקיד )ניהול ,מכירות ,שרות וכו'(.בכל שימוש מעל לסכומים שיומלצו על ידי "אדם שרון" ,יחויבו נושאי התפקיד בהפרש.
ג .במסגרת הקריטריונים לתהליך המשכור בנושא תנאים נלווים לתפקיד ,שאושרו במזכירות ופורסמו בדף
מזכירות ") 8.8.08 ,1047רכב ,מגבלה על שימוש ברכב ,תנאים נלווים אחרים"( ,ממליצה חברת אדם שרון
על ייעוד רכב/חלף הטבת רכב ו/או קרן השתלמות למשרות לפי הקריטריונים הבאים:
קריטריונים לרכב  /חלף הטבת רכב
 תפקידים הדורשים רכב יעודי )התפקיד דורש רכב צמוד(. זכאות לרכב בגין התפקיד בשוק העבודה.* חלופה לרכב – חלף הטבת רכב )תמוסה כדין כפי שממסים שווי רכב(.
* משרה חלקית – ההטבה תינתן באופן יחסי להיקף המשרה.
קריטריונים לקרן השתלמות
 זכאות לקרן השתלמות בגין התפקיד בשוק העבודה.חשוב לציין כי הקריטריונים משמשים ככלי לקבלת החלטה ולפי כך אין מתקבלת החלטה בהכרח על פי
קריטריון אחד בלבד.
ד .בתקופה של עד  10ימים מהיום צפויה חברת "אדם שרון" להעביר לכל חבר/ה ,בדואר או דרך מנהל/ת
הענף ,את תוצאות משכור משרתו/ה.
נמסר על ידי תמיר אבני
__________________________________________________________________________

הוקרת תודה
לנעמי וקרלו כהן ,יהודית וישראל מידן ,רוני וזאבי מידן –
ולכל המשפחה המורחבת –
תודה רבה!
על תרומתכם הנדיבה לבית הבריאות )טלוויזיית  42אינץ' איכותית
למחלקה הסיעודית שלנו(!
על היחס האוהד לו זכינו מכם בתקופת שהותה של רגינה ז"ל בבית הבריאות,
ועל הפרגון החם לצוות העובדים.
בהערכה ובהוקרה רבה!
מאתנו האוהבים –
דיירי הבית וצוות העובדים

__________________________________________________________________________
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פרויקט שיוך וצמיחה – עדכון שוטף
 .1צוות ההיגוי סיים הכנת "נוהל הקצאה ואכלוס מגרשים פנויים" .הנוהל הוצג בשיחת הקיבוץ ביום
 25.2.09ויובא לאישור הקלפי בסוף השבוע הבא .הנוהל נועד לסייע לצוות ההיגוי לנהל את הקצאת
המגרשים ,מבונים ולא מבונים ,לבתי האב שאותרה או תאותר בעיה אובייקטיבית במגרש עליו בנויה
דירתם ,וכן בכדי לאפשר ייעוד מתחמים מסוימים בקיבוץ לקליטה.
 .2דיון אסטרטגי בנושא קליטה
צוות השיוך אישר כניסה לדיון אסטרטגי מתומצת וממוקד בנושא קליטה.
הדיון יורכב משלוש פגישות מרכזיות ,בהנחיית עמיקם אסם ינינה ברנע ומיכי דרורי ,נציגי התנועה
הקיבוצית העוסקים בתחום.
מטרת הדיון:
למידה וגיבוש עמדות בדילמות המרכזיות שעומדות בבסיס תהליך הקליטה ,לצורך יצירת תשתית לקבלת
החלטות בנושא ,בהיבט הכללי של תהליך הצמיחה והשיוך ביד מרדכי.
נקודות מפתח לדיון:
א .דיון במשולש האינטרסים :החבר הקולט – החבר הנקלט – הקיבוץ/הקהילה:
 אבחנה באינטרסים דומים ומנוגדים .כיצד מתמודדים עם כל האינטרסים? חידוד הקשר בין שלושת קודקודי המשולש ,שאלת לגיטימיות האינטרסים. חידוד מטרות הקליטה ליד מרדכי. איך ומתי רוצים לעצב את הקהילה המתפתחת? מה ומתי רוצה הקהילה  /החברים להציע לנקלטים? מהו המחיר של תהליך הקליטה ומהי התמורה?הדיון יכלול אינפורמציה כיצד התמודדו עם הנושאים קיבוצים אחרים.
ב .קבלת אינפורמציה על מגמות בתהליכי קליטה ,תוך דגש על המלצות חברתיות – משפטיות בהתאם
להתפתחויות חיצוניות )מנהל מקרקעי ישראל ,רשם האגודות  /תקנות האגודות השיתופיות וכו'(.
ג .עיבוד וסיכום חומרים משתי הפגישות הראשונות תוך גיבוש עמדות בהירות ביחס לדילמות המרכזיות.
שלושת המפגשים המיועדים יתקיימו בחודש מרץ ,וישתתפו בהם גם חברי המזכירות.
נמסר על ידי אופיר לבנה.
__________________________________________________________________________

פורים 2009
לחברים שלום
בעקבות היחסים החמים שנרקמו בזמן המלחמה בין הקיבוצים ,נחגוג השנה את חג פורים
בקיבוץ משמר העמק.
מצוות פורים של משמר העמק נמסר שהערב ייחגג במתכונת של מסיבת ריקודים סוחפת ויכלול הופעות,
תחרות תחפושות ופרסים יקרי ערך.
כמו כן ,פורים ילדים ייחגג השנה בקבוצת שילר ,ופורים ותיקים במקלט חופים.
פרטים לגבי הסעות למשמר העמק ולשילר יימסרו בהמשך,
אל תשכחו לבוא מחופשים...
להתראות – צוות פורים
__________________________________________________________________________

משולחנו של מודד הגשם
בשבוע האחרון ירדו עוד  37מ"מ של גשם בקיבוץ.
בסה"כ מתחילת העונה נרשמו משקעים של  229מ"מ בלבד.
למרות כמות משקעים יפה יחסית לשבוע אחד אנו רחוקים עדין מאד
מהממוצע לאזור –  460מ"מ.
נקווה למשקעים יפים בסופ"ש הקרוב שצפוי להיות סוער!..
נמסר על ידי עידו מן
__________________________________________________________________________

שבת שלום לכל בית יד מרדכי !
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