קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 1076
13.3.09
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל
בדף הפעם* :דו"ח קלפי *דו"ח משיבת המזכירות *דיווחים ועדכונים

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

דו"ח קלפי
תוצאות הצבעת הקלפי מיום :8.3.09
 .1הקיבוץ מאשר את תקציב הקהילה לשנת  ,2009כפי שהוצג בשיחת הקיבוץ מיום .25.2.09
תמכו ,74 :התנגדו ,13 :נמנעו .10 :ההצעה אושרה.
 .2הקיבוץ מאשר את תוכנית המשק לשנת  ,2009כפי שהוצגה בשיחת הקיבוץ ביום .25.2.09
תמכו ,82 :התנגדו ,5 :נמנעו .10 :ההצעה אושרה.
 .3הקיבוץ מאשר את 'נוהל הקצאה ואכלוס מגרשים פנויים' ,כפי שהוצג בשיחת הקיבוץ ביום .25.2.09
תמכו ,77 :התנגדו ,5 :נמנעו .15 :ההצעה אושרה.
ספרו :רחל שטרנברג ,בלה שני וישראל ברוך.
ניהול קלפי :רחל שטרנברג ,יהודית מידן ,לארי סיגלמן ,לינה כשר ,בלה שני וישראל ברוך.
__________________________________________________________________________

דו"ח מישיבת המזכירות מתאריך 9.3.09
נכחו בישיבה :רעיה פסי ,עפרה הלפרין ,רחל אשחר ,הילל שיפמן ,גיורא אתר ,איתן ציון ,שלוית קראוס,
אורלי סיגלמן ,גלעד בארי ,יריב קלרמן ,אופיר לבנה.
 .1דיון ראשון בהצעת שינוי תקנון הקיבוץ
המזכירות קיימה דיון ראשון בטיוטת הצעה לשינוי סעיפים בתקנון הקיבוץ .כאמור בפרסום קודם של
המזכירות )ד.מ  (27.2.09 ,1074הנושא נדרש היות ולמעלה משנת ניסיון אחת ,חייבים שינויים באורחות
חייו של קיבוץ להיות מעוגנים גם בתקנון הקיבוץ .לכן ,לצד טיפול בהתאמות לתוכנית השינוי ,יש
חשיבות לבצע שינויים והתאמות גם בתקנון הקיבוץ.
טיוטת ההצעה לשינוי תקנון הקיבוץ מבוססת על נוסח מקובל בקיבוצים המתחדשים ,כאשר חלק לא
מבוטל מסעיפי ההצעה מקורו בדרישות רשם האגודות השיתופיות בעצמו.
הדיון בנושא טרם הסתיים .בגמר הדיון תופץ טיוטת הצעת שינוי התקנון לציבור החברים לצורך קבלת
הערות ,הארות והצעות בנדון.
 .2דיון בקיצוצי שכר לאור המצב הכלכלי העולמי
מקורו של הדיון הנוכחי בפניה של אורלי סיגלמן לקיים דיון במזכירות שמטרתו לבחון קיצוצי שכר אל
מול המשבר הכלכלי הפוקד את העולם .בפנייתה ציינה אורלי כי "לפני מספר שבועות פרסם שלום כהן

מכתב במייל חברים .המכתב קרא בין היתר לבחון ואולי להגביל הוצאות של נושאי תפקידים בכירים,
בעיקר במצב הכלכלי שנוצר או ייווצר .לצערי ,חברים לא הגיבו במייל ,אולם שיחות רבות סביב
השולחנות בחדר האוכל" ,על המדרכות" ,ובמפגשי חברים עוסקות בעניין זה" .עוד ציינה אורלי בפנייתה
כי יש לבחון קיצוץ בשכר ,בעיקר במשרות הבכירות ,זאת לצד המשך הטיפול בתהליך המשכור שאמור
לטפל גם בהגבלות על שימוש ברכב וטלפונים ניידים ,וכן כי" :לא יתכן שאנחנו נשב בתוך "בועה" ונחשוב

שהסערה תעבור לידנו...המשבר הכלכלי יגיע גם אלינו ,ומחובתנו לנסות ולצמצם את נזקיו מראש!!!"
עיקרי הדיון והדעות במזכירות
 איום המשבר הכלכלי על יד מרדכי בהחלט סביר .יחד עם זאת תקציב הקהילה לשנת  2009מציג איזון
תקציבי תוך היערכות לנושא המתבטאת גם בהפחתה במס הפרוגרסיבי 15 ,אש"ח בחודש ביחס לשנה
קודמת )היערכות לסיטואציה בה יפוטרו עובדי חוץ או אחרים( ,וגם בהגדלת תקציב דמי אבטלה.
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 בתקציב הקהילה לשנת  2009בוצעה התמודדות אמיתית עם שני ענפים גדולים של הקהילה :ענף
המזון וענף הרכב .יצירת שינוי מהותי בשני ענפים אלה מהווה התחלה טובה מאד לשנת התקציב
הנוכחית ומפחיתה משמעותית את סיכון פריצת התקציב.
 חשוב לבחון כל העת היקפי המשרות הבכירות .הבחינה בוצעה על ידי 'צוות בוחר' למשרת ריכוז
המשק ,ותבוצע כעת ב'צוות בוחר' למשרות מזכיר ומנהל קהילה.
 על פי החלטות המשכור יבוצעו הגבלות על שימוש ברכבים וטלפונים ניידים מטעם העבודה .פעולות
אלה נועדו לייצר מסגרת הוצאה קהילתית  /משקית ידועה וברורה לסעיפים אלה.
 צריך להפריד בין תהליך המשכור לבין המצב הכלכלי העולמי :יש להמשיך את תהליך המשכור על פי
תוכניתו ולצדו לבחון אם הגיעה השעה לקיים דיון בהנהלה הכלכלית בקיצוצי שכר במשק .אם תיפול
החלטה על קיצוצי שכר היא צריכה להיות רוחבית.
 צריך להיזהר מזריעת פחדים בציבור בכל הקשור למשבר הכלכלי .המשבר הכלכלי העולמי לא הכה
בחוזקה את יד מרדכי ונקווה שגם לא יכה .לא נכון להצביע רק על המשרות הבכירות ולקצץ רק בהן,
אם רוצים לקצץ צריך לעשות זאת באופן רחב יותר.
 חשוב שיד מרדכי תיערך למשבר הכלכלי העולמי במסגרות של דיונים כלכליים .לדיון בקיצוצי שכר
צריכה להיות מטרה כלכלית ברורה ומנומקת.
 הדיון בהיערכות למשבר הכלכלי העולמי מעלה את השאלה האם יש צורך בקיום קיצוץ רוחבי לכל
החברים )קיצוץ באחוזים ,יחסי למשכורת( במטרה לצבור קרן ל"יום סגריר".
הדיון במזכירות גלש גם לדיון בתהליך המשכור:
 חברים ציינו כי אמנם תהליך המשכור היה מחויב המציאות ,אך תהליך קבלת המכתבים בדואר
היה פוגע וצריך היה לחשוב על מסירת המכתבים בדרך אישית יותר.
 גלעד בארי ציין כי תהליך המשכור נעשה בצורה מבוקרת ואחראית מאד ,על ידי חברה בעלת
ניסיון ומוניטין בתחום .בתהליך המשכור הסתייעו הממשכרים בסקרי שכר של התנועה הקיבוצית
ובסקרי שוק אחרים .התהליך אינו חף מטעויות ולכן וכחלק אינטגרלי ממנו יש חשיבות לשלב
הערעורים ,אותו יש לקיים כסדרו.
סיכום:
 .1מרכז המשק ומנהל הקהילה התחייבו בשיחת הקיבוץ לעקוב אחר תוכניות המשק והקהילה באופן הדוק
על מנת לזהות פריצות בתקציב .יש חשיבות לשיקוף תוצאות על בסיס חודשי על מנת לבחון פעולות
מתקנות במידת הצורך .קיצוצי שכר בהחלט רלוונטיים אך רק כפעולה שקולה ומבוססת ,תוך בחינת
שיטת הקיצוצים והיקף המשרות הרלוונטיות לקיצוץ.
 .2המזכירות תמשיך לדון בנושא קיצוצי שכר בהתאם להתפתחויות הכלכליות.
----------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבות המזכירות------------------------

תהליך המשכור
לחברים שלום
השבוע הסתיים שלב נוסף בתהליך המשכור ,בסיומו נמסרו מכתבים אישיים בהם דווח לכל חבר/ה
המשכור כפי שנקבע על ידי חברת אדם שרון.
תהליך הערעורים :כפי שנמסר בתחילת התהליך ,ניתן להגיש ערעור על קביעת המשכור במידה וקיימת אי
התאמה בין הגדרת התפקיד )נעשתה בתחילת התהליך( לבין המשכור כפי שנקבע.
אופן הגשת הערעור :טפסים להגשת ערעור ניתן לקבל אצל שלוית קראוס .את הטופס יש למסור
במעטפה סגורה לגלעד בארי לא יאוחר מתאריך  .22/3/09הטפסים ימסרו לחברת 'אדם שרון'.
הודעה על מועד הערעורים תימסר לכל החברים שהעבירו את הטופס.
תודה על שיתוף הפעולה וסוף שבוע נעים ,תמיר אבני
__________________________________________________________________________

עדכון בנושא תקלת התקשורת שתוקנה
לחברים שלום,
עלויות נזקי קריעת כבל התקשורת הוגשו לחברת הביטוח .אנו נמצאים במו"מ עם חברת
הביטוח לגבי נזקים עקיפים שנגרמו לחברים בתקופת ההשבתה .בחודש הבא יזוכו בדמי השימוש )טלפון
קווי ואינטרנט( בתי האב שבתיהם היו מנותקים מתקשורת בתקופת ההשבתה.
לשאלות והבהרות אנא פנו אלי,
בברכה ,אלון דגן ,בשם צוות תקשורת
__________________________________________________________________________
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מ.א חוף אשקלון
האגף לשירותים חברתיים  -המחלקה לעבודה קהילתית
תושב יקר,
במסגרת מבצע "עופרת יצוקה" פעל מערך החירום במועצה בהיקף מלא ובאינטנסיביות גבוהה לאורך זמן
של  24ימים .לאורך התקופה הוכיח מערך החסן יכולת התמודדות ותפקוד מרשימה שודאי הוסיפה
תחושת ביטחון לתושבי המועצה .על-מנת ללמוד מהניסיון והידע המעשי שרכשנו בתקופה זו ברצוננו
לתעד את התובנות והלקחים החיוניים לשיפור התפקוד של מערך החוסן.
לשם כך בנינו שאלון אישי שישמש ככלי ההערכה למידת החסן האישי והקהילתי.
שיתוף הפעולה שלכם הינו משמעותי עבור כולנו בתהליך למידה זה .לכן נודה אם תקדישו מזמנכם למילוי
השאלון אותו ניתן לקבל דרך עמי וולקוביץ' ולשלוחו אחרי מילויו לכתובת הדוא"ל של מרכז החוסן:
kehila598@gmail.com
בברכה מקרב לב,
צוות מרכז חסן והמחלקה לשירותים חברתיים
מ.א.חוף אשקלון
-----------------------------------לחברים שלום,
השאלון של צוות מרכז חוסן הופץ השבוע באי מייל חברים .המעוניינים לקבלו שוב מוזמנים ליצור עימי
קשר .אנא הקדישו מעט מזמנכם והשיבו על השאלון שהופץ .כמו כן אודה לכם אם תשלחו אותו גם
לכתובת gami@y-m.co.il
בברכה
עמי וולקוביץ
__________________________________________________________________________

מ.א.חוף אשקלון
תושב/ת יקר/ה
שלום וברכה,
הנדון :פרויקט איסוף כתובות אי-מייל
שמנו לנו למטרה במסגרת ייעול התקשורת בין התושב למועצה לאסוף את כתובות האי-מייל של תושבי
קהילת חוף אשקלון ולהכניסם למאגר המחשב במועצה.
אבקש את סיועכם במטרה חשובה ומועילה זו.
נא לציין שם פרטי ומשפחה ,טלפון ,שם היישוב וכתובת המייל ,את הפרטים יש לשלוח אל מזכירת
הלשכה אודליה ומרכזת הפרויקט לכתובת המיילodelyam@hof-ashkelon.org.il :
מודה לכם על שיתוף הפעולה,
בברכה,
יאיר פרג'ון,
ראש המועצה
_________________________________________________________________________

כואבים ומשתתפים בצערה
של אביבה שלו והמשפחה
על פטירתו של האב

משה )מוריס( בר ששת

ז"ל

ההלוויה התקיימה ביום שישי,6.3.09 ,
בבית העלמין באשקלון

בית יד מרדכי
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לסבים הגאים נעמי וקרלו כהן
ולהורים המאושרים שמרית ואוהד
מזל טוב להולדת הנכדה והבת!
מזל טוב לכל המשפחה הגדולה!
מאחלים החברים ביד מרדכי

לסבים הגאים שלומית ודני כרמי ,חנה וגדעון סגל
ולהורים המאושרים גילי ואיתמר
מזל טוב להולדת הנכד והבן!
מזל טוב לכל המשפחה הגדולה!
מאחלים החברים ביד מרדכי

_________________________________________________________________________

במסיבה
יוגש
כיבוד קל
בלבד

מסיבת פורים

חברים ותושבים יקרים!
הינכם מוזמנים למסיבת פורים ,שתיערך הערב,
 ,13.3.09כמיטב המסורת:
**בר שתייה** **מוסיקה** **הופעות**
**משחקים** **תחרויות היתוליות**
***פרסים יקרי ערך למשקיעים בתחפושות!!***
דלתות אולם חדר האוכל תפתחנה בשעה 22.00

המסיבה
אינה
מיועדת
לאורחים

מחכים לכם בקוצר רוח
ועם הרבה מצב רוח
צוות פורים 2009

__________________________________________________________________________

שבת שלום וחג פורים שמח לכל בית יד מרדכי !
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