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מדידה להצבת הממ"דים
בימים אלו מתבצעת בקיבוץ מדידה להתאים לכל דירה את הממ"ד המיועד לה.
המדידה מתבצעת בכל דירה מבפנים ומבחוץ .את העבודה מבצעת חברת תכנון חיצונית בליווי צמוד של
אליהו שחם .המדידה בכל דירה תיעשה רק בנוכחות אחד מבעלי הדירה.
מכיוון שעלינו לסיים את המדידה בחודש הקרוב יתקיים ביקור אחד בכל דירה אשר יתואם מראש עם
המשפחה .כל משפחה תקבל שרטוט של התאמת הממ"ד לדירה ,עליו תידרש המשפחה לחתום.
אנו מבקשים מהחברים לשתף פעולה כדי לקדם ולסיים את התהליך עד סוף החודש) .בתקווה שכך נתקדם
לעבר בניית הממ"דים(.
נמסר על ידי שוקי רייזל
__________________________________________________________________________

תרגיל עורף ארצי שנערך ביום ג'  2יוני 2009
ביום שלישי השבוע התקיים תרגיל עורף ארצי .תושבי יישובי קו העימות )וגם יד מרדכי( היו פתורים
הפעם מהתרגול .התרגיל החל בשעה  11.00והסתיים ב  .12:30השתתפו בו חלק ממכלולי צח"י המקומי
ובתי הספר שקמה וחופים .במסגרת התרגיל הופעלה מערכת הכריזה לניסיון.
בקבוץ הופעל חמ"ל שעמד בקשר עם מטה החירום שהופעל במועצה האזורית והיה אמור להנחית עלינו
תרחישים .בפועל לא הונחתו עלינו משימות "וכוחותינו חזרו בשלום למקומם".
השתתפו בתרגיל  -אשר רגב ,עמי וולקוביץ ,מיכה רגב וזהבה קלרמן .כמו כן הופעל מכלול דוברות
בהשתתפות רעיה פסי וגי ארדנינג .שאר המכלולים היו בכוננות ולא הופעלו.
נמסר על ידי עמוס קלרמן
__________________________________________________________________________

חג שבועות  -תודה
ברכות ותודות חמות לצוות שבועות על אירועי החג ,ביניהם עריכת טקס ביכורים בשטחים החקלאים
של הקיבוץ ,כמיטב המסורת "של פעם" :מסע רגלי לילדים ולמבוגרים בין פרדסי הקיבוץ  -בשילוב
הפעלות וחידונים לחג ,תהלוכת ענפים בשדה ,הדגמת עבודות חקלאיות בשדה )קציר וחריש( ,ריקודים
ורונדו לחג ,ועוד...
תודה וברכה -
למישל וגיל דגני – על ריכוז החג והפעלת הצוות.
לחברי הצוות :אברמי אבני ,אורי בארי ,גילי דגני ,הדס רינת-לוז ,כוכבה נרקיס ,שולי שניידר.
לעידו מן  -על הנחיית שירה בציבור בערב החג .לזהבה ציון ,הגר וינר ,שולה ארצי ועדנה דגן  -על הפעלת
התחנות במסע החג .לדוד כשר על ההנחיה הלבבית של טקס הביכורים .לתומר ענבר  -על ההגברה.
לגדעון סגל ואיתמר דגני  -על הכנה ופירוק מתחם החג בשדה.
לקוצרים ברינה  -שי ציון ,עידו מן ,משה הררי ,ולאורח הכבוד ישראל ברוך.
ליוסי )ה(כהן הגדול ולילדים מגישי השיבולים .לכל הענפים המסורתיים והחדשים שנטלו חלק בתהלוכת
הביכורים .לעובדי הגד"ש  -שי ציון ,עמוס ניב ופאריד פרחין – על הדגמת עבודת הכלים החקלאיים.
לסוזי רגב ,לנאווה גל ולרקדנים  -על הרונדו הגדול.
לנאווה גל ולצוות התרבות – על אירוע 'פישפשוק' ובראנצ' בבוקר החג ,וכן על העזרה הרבה בהכנות לכל
אורך החג.
תודה וברכה גם לכל החברים ,התושבים ,הבנים והאורחים שסייעו ועזרו בהכנות ובחיסול החג.
וכמובן ,להתראות עם כולכם בשנה הבאה! ...
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אינפורמציה מהתנועה הקיבוצית
למזכירויות  /הנהלות הקיבוצים ,ולצירי הקיבוצים למועצת התנועה -
שלום רב ,וחג שבועות אביבי ושמח.

קצת...לידיעתכם...על מה שקורה בתנועה הקיבוצית
•
•
•

•

שתי מועצות תנועה כבר מאחורינו – ואפשר לומר כי היו אלה מועצות מעוררות עניין ,אשר הביאו
אליהן )שבוע אחר שבוע!( צירים לא מעטים )בראשונה הרבה יותר ,בשנייה קצת פחות ,אך היה ,גם
בזו וגם בזו בהחלט ייצוג מכובד(.
במועצה הראשונה ) (14.5אישרנו את תקנון הפנסיה והותרנו לבירור עם הרשם את שאלת "פנסיית
המינימום" .המפגש עם הרשם אכן יתקיים ועל המשך התהליך נדווח בהמשך.
המועצה השניה ) (21.5אישרה את תקציב התנועה ואת החיסכון בהוצאות בסך של כ 6-מיליון .₪
נוסח מדויק של ההחלטה יישלח בימים הקרובים .הדיון על התקציב היה חשוב ומעניין .אי לכך ,יש
טעם לסכם אותו ולשלוח אותו לכולם )וזאת בלי קשר לפרוטוקול הרשמי ,שכידוע ,חייב לכלול רק
את ההחלטות(.
המועצה שמחכה לנו ונועדה ליום חמישי  2.7.09תתקיים גם כן באפעל ,והיא אמורה לעסוק בשני
נושאים חשובים לכל קיבוץ וקיבוץ:
האחד :פערים בתוך הקיבוצים ובין קיבוצים...
השני :קרקעות.

• בשעה שדברים אלה נכתבים נשלחות אליכם בדואר חוברות הכללים להתנהלות מוסדות התנועה.
לכל קיבוץ נשלחה חוברת אחת המיועדת ישירות להנהלת הקיבוץ .כל קיבוץ בדרכו ,יעביר את
החוברת לנציגיו במועצה.

**** ועכשיו למשימה!!! ****
בכוונתנו לפתח **** ערוץ תקשורת ישיר בין התנועה לחבריה

****) ,קרי – ישירות

לחברי הקיבוצים(
אנו מתחילים באיסוף הכתובות של חברי קיבוצים ,המעוניינים לקבל מידע על מה שקורה ,מעבר למה
שקוראים בעיתונים או בדיווחים ...לצורך זה ננסה לרכז את כל כתובות הדוא"ל שבאמצעותן ניתן להגיע
אל חברינו ברחבי הארץ...
חברים המעוניינים בקבלת מידע ישיר לתיבת הדוא"ל הפרטית שלהם מתבקשים לכתוב לי למייל
 amikam@tkz.co.ilולציין את שמם המלא ואת כתובת האי מייל הרלוונטית להם.
בברכה,
עמיקם אסם  -תכנון ומידע – התנועה הקיבוצית
__________________________________________________________________________

דעה
קראתי בעיון רב בדף המזכירות האחרון את תשובתו של יריב לעוזי טל בנושא בריאת תפקיד חדש בחצי-
משרה למזכיר)ת( שירותים ביד-מרדכי ושוכנעתי סופית שהתפקיד הנ"ל הוא מיותר.
מה-עוד שרק היום הזמנתי את רכז הבניין שלנו ,שאול ,לבדוק דליפת גז בדירתי והוא "התייצב" תוך רבע-
שעה )!( .למותר לציין ,שאילו הייתי נזקק לתיווכו של מזכיר-שירותים ,היה תהליך הבדיקה והתיקון
מתארך ומסתרבל.
כידוע לכולנו ,המגמה היום בקיבוצים המופרטים כשלנו ,להפחית עד כמה שאפשר את המיסוי הפנים-
קהילתי )ראו כתבה ":המיסוי הפנימי יורד" בעיתון "ידיעות-הקיבוץ" ,(28.5.09 ,מן הסיבה הפשוטה ,שלרוב
החברים בקיבוץ קשה לעמוד בנטל המיסוי הכפול :החיצוני – של כל אזרחי מדינת ישראל ,והפנימי –
שלנו ,חברי הקהילה.
אם נדע להתייעל ולוותר על משרות מיותרות ,כגון מזכיר)ת(-שירותים בקהילה נוכל גם אנחנו להפחית מן
העומס של המיסוי הפנימי המוטל עלינו ,כפי שעושים בקיבוצים אחרים.
עמרם צרפתי
__________________________________________________________________________

שבת שלום לכל בית יד מרדכי !
2

