קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 1096
21.8.09
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל
בדף הפעם* :דו"ח קלפי *דיווחים ועדכונים

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

דו"ח קלפי
תוצאות הצבעת הקלפי מיום :16.8.09
 .1הקיבוץ מאשר המלצת הצוות הממליץ לבחור את יריב קלרמן לתפקיד מנהל קהילה לתקופה של שלוש
שנים נוספות ,כאשר במחצית התקופה תיערך בדיקה של היקף המשרה.
בעד  , 128נגד  , 36נמנעים .4
 66%אחוזי הצבעה(.
סה"כ הצביעו  168חברים )66%
ההצעה אושרה )תמיכה של  78%מהמצביעים בעד ונגד(.
-------------------------------------------------------------------------------------- .2הקיבוץ מאשר המלצת הצוות הממליץ לבחור את אופיר לבנה לתפקיד מזכיר לתקופה של שלוש שנים
נוספות ,כאשר במחצית התקופה תיערך בדיקה של היקף המשרה.
בעד  , 138נגד  , 27נמנעים .3
 66%אחוזי הצבעה(.
סה"כ הצביעו 66%) 168
ההצעה אושרה )תמיכה של  83%מהמצביעים בעד ונגד(.
-------------------------------------------------------------------------------------- .3הקיבוץ מאשר ביצוע פרויקט הפרטת תשתיות המים ,המים חמים ושדרוג מוני החשמל ,כפי שהוצג
בשיחת הקיבוץ ביום .9.8.09
בעד  , 145נגד  , 16נמנעים .9
 66%אחוזי הצבעה(.
סה"כ הצביעו  168חברים )66%
ההצעה אושרה )תמיכה של  90%מהמצביעים בעד ונגד(.
--------------------------------------------------------------------------------------ספרו :רחל שטרנברג ולינדה כשר.
ניהול קלפי :רחל שטרנברג ,אניה יצחק ,לארי סיגלמן ,גליה בלעיש ,בלה שני ,לינדה כשר.
__________________________________________________________________________

מפגש חברתי
לבנות ולבנים המתגוררים בקיבוץ
לבני ובנות הקיבוץ המתגוררים בקיבוץ ,מכיתה י"ב והלאה ,שלום!!

הנכם מוזמנים בכייף ובשמחה למפגש חברתי משותף שיתקיים:

*** ביום שישי ,4.9.09 ,בשעה  ,15:00בבריכה ***

המפגש יוקדש להכרות עם צוות ועדת בנים ולהחלפת רעיונות ודעות
בנושאים שונים שעל הפרק.
במפגש ישתתפו גם יריב ואופיר שיספרו על המתרחש בקיבוץ ויענו על שאלות
הבנים בתחומים השונים.
להתראות!!
ענת בכר,
בשם ועדת בנים
1

תודה על התמיכה
לחברים שלום,
תודה על תמיכתם בבחירתנו לקדנציה נוספת בתפקידים מנהל קהילה ומזכיר .התמיכה הרחבה חשובה לנו
ומעניקה לנו רוח גבית משמעותית להמשך הדרך.
מנגד עומדת מחויבותנו המלאה למטרות וליעדים עליהם הצהרנו ערב הבחירה מחדש.

בהצלחה לכולנו!!
יריב ואופיר
__________________________________________________________________________

ביטול לחצן פתיחת שער הקיבוץ – הסבר ונוהל חדש
עדכון מועדת ביטחון
לחברים שלום,
לאחר גניבת הרכב של השלחין מצאה וועדת ביטחון כי יש צורך להקשות ולו במשהו על כאלה ואחרים
שנכנסים ויוצאים בשער הקיבוץ ללא פיקוח ובקלות רבה.
נראה לנו כי אם אנחנו חפצים לנסות ולשמור קצת יותר טוב על הרכוש שלנו עלינו להיות פחות ליברלים
מבעבר בתחומים שונים ,ואחד מהם הוא היכולת הפשוטה כל כך לצאת ולהיכנס בשער הקיבוץ בשעות
לא שגרתיות.
יודע כל אחד כי מי שנמצא בתוך הקיבוץ לא תהיה לו בעיה כלל לצאת בכל שעה נתונה של הלילה ,הוא
פשוט לוחץ על הכפתור והשער נפתח .זאת אומרת ,לא רק שלא תהיה לו בעיה לצאת גם לא תהיה לו
בעיה להכניס חברים שלו שלא בהכרח אנחנו רוצים שייכנסו אלינו....
ההחלטה באה בעקבות גניבת המאזדה של השלחין שלאחר  24דקות מן הרגע שנכנסה לקיבוץ היא יצאה
מבלי לשוב וכעת היא לבטח מפורקת במוסך כלשהו אי שם.
בשל כך אנו גם מבקשים להישאר ליד השער )לאחר פתיחתו ועד סגירתו מחדש( כדי לוודא שלא מנצל
מישהו את ההזדמנות להיכנס או לצאת ,ולפחות שאם זה קורה יירשם מספר הרכב הזר כדי שאפשר יהיה
לחקור בהמשך.
ככלל אין זו מטלה שקשה לציבור לחיות איתה היות וכל אחד כיום יכול לפתוח את השער עם הפלאפון
או ההקלון.
יש כאלה שמאד ממהרים ופותחים את השער עם הפלאפון כשהם עוד רחוקים ממנו וכך יכול להיות
שרכב זר הממתין ליד השער ינצל את הרגע הזה ויכנס או ייצא.
פנייתנו אל הציבור – פתחו את השער כאשר אתם לידו ,או לפחות בקשר עין איתו ,וכך תדעו האם יש או
אין רכב כלשהו לידו.

עם קצת תשומת לב פשוטה של כל אחד מאתנו אפשר להקשות על המבקשים להרע או לפגוע
בקיבוץ או ביושביו ,וזו הכוונה בעיקרה.

ולפרטי הנוהל החדש
בין השעות  24.00ועד לשעה  05.00בבוקר לא ניתן לפתוח את שער הקיבוץ בלחיצה על כפתור הלחצן
שבכיכר אלא רק על ידי שלט או חיוג מטלפון נייד.
חברים ותושבים הנכנסים או יוצאים ופתחו את שער הקיבוץ מתבקשים להמתין לידו עד שייסגר ולוודא
שלא נכנס או יוצא רכב לא מוכר בשעות אלו .במידה ומגיע רכב לא מוכר נא לרשום את מספר הרכב.
אפשר לרשום מיידית על ידי הקלדת המספר בפלאפון שלכם.
ניתן במקרה חירום גם להזעיק שומר לילה בפלאפון 052-3907592
מי שהפלאפון שלו לא פותח את שער הקיבוץ מתבקש לפנות למיקי קציר 052-2919420
בתודה
מיכה רגב – רבש"צ ,עמי וולקוביץ – ו .בטחון
__________________________________________________________________________
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חגים – חגים  -חגים
בשעה טובה עברנו בצורה מכובדת ומהנה את עונת החגים תשס"ט.
כבכל שנה ,חום יולי אוגוסט מזכיר לנו את הצורך להתארגן מחדש לקראת עונת החגים הבאה עלינו
לטובה ,והפעם לקראת שנת תש"ע.
ועדת מינויים ,המתפקדת גם כוועדת חגים ,פונה לחברים ,לתושבים ולבנים להתנדב לאחד מצוותי החג
ולקחת חלק בהצלחת החגים והמועדים בקיבוץ ,ובכך לתרום לחיי קהילה תוססים ושמחים להנאת כולנו.
תלינו על לוח המודעות בחדר האוכל את רשימות החגים והמרכזים.

החברים והתושבים מוזמנים:
•
•
•

להירשם על פי בחירתם בטבלת ארגון החגים.
או לשלוח אלי מייל עם בקשה לשיבוץ ,לכתובת אימייל zehava@yadmor.co.il
או להעביר אלי את בקשת השיבוץ לתא דואר מס' .143

בהזדמנות זו אנו רוצים להודות לכל החברים ,שבמשך שנים מתמידים ומתנדבים דרך קבע
לעשיית החגים והמועדים בקיבוץ ,מי בריכוז ומי בצוותי החג!
יישר כוח לכולכם וכן למצטרפים ולנרשמים לשנת החגים הקרבה ובאה!!
בברכה ,זהבה קלרמן בשם ועדת מינויים וחגים
__________________________________________________________________________

נוהלי עבודה מזכירת שירות
לחברים שלום,
לפני כחודש נכנסתי לעבודה כמזכירת שירות בקיבוץ.
במהלך החודש האחרון עסקתי בהכנה ובגיבוש חומר בנושא השכרת דירות .כמו כן התחלתי ללמוד
ולעסוק בנושא אמנת השרות של הקיבוץ ,על מנת לאפשר באמצעות הפעלתה שירות מהיר ,איכותי ,זול
ואדיב עבור החברים ,התושבים והענפים.

דרכי פתיחת קריאת שרות
במקרים לא דחופים:
א .ניתן להתקשר אלי לטלפון מספר  08-6720554במשרד ולהשאיר הודעה ,חשוב לציין את שם
הפונה ומספר טלפון לחזור אליו.
ב .ניתן להתקשר אלי לטלפון מספר  ,052-6646756במקרים לא דחופים :בין השעות  08:00עד .18:00
ג .ניתן לשלוח אלי מייל לכתובת ) sherut@y-m.co.ilמייל אישי שלי בעבודה(.

במקרים דחופים:
א .ניתן להתקשר אלי לטלפון  052-6646756בכל שעה ביום.
ב .ניתן לפנות ישירות לשאול וולנסקי בתחום המים ,הביוב והגז.
ג .ניתן לפנות ישירות ליואל שטיין בתחום החשמל.

החברים והתושבים מוזמנים לפנות אלי בכל נושא או בעיה בתחומי השירות של הקיבוץ ,כגון:
מים ,גינון ,ביוב ,חשמל ,מדרכות ,ניקיון ,תקשורת ,אינטרנט ,מפגעי בטיחות ,תקלות בבית ובחצר הקיבוץ,
וכיו"ב.
בברכה ,לימור לבנה
__________________________________________________________________________
משתתפים בצערם של חיה רוטשטיין,
חנה ודוד שני והמשפחה
על פטירתה של

רעיה שפירא ז"ל
אחותה של חיה
ההלוויה התקיימה ביום ה' ,13.8.09 ,בחיפה
חברי יד מרדכי

__________________________________________________________________________
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ג'
"לצאת מהבית וליהנות בכיף"
מפגשים חברתיים – תרבותיים שיתקיימו בימי שלישי
 4חברות החליטו פה אחד להקים מועדון לכל מי שפנוי
בין השעות19:30 - 21:30 :

ייעוד המועדון
מפגש חברתי של חברים וחברות משולב בתכנים תרבותיים משתנים ומגוונים,
הרחבת אופקים ,העשרה ושיחות חולין על כוס קפה ועוגה.
המועדון יבוסס בעיקר על מרצים מקומיים מהקבוץ אך גם על מרצים אורחים.
המפגשים יתקיימו בחלק העליון של "מרכז הכנסים".
ערב הפתיחה יתקיים ביום שלישי 25/8/2009
ויוקדש לשיחה על מטרות המועדון,
נשמח לשמוע רעיונות חדשים.
אומן אורח :שרון לבנון
מצפים לראות אתכם
הצוות המניע
חנה סגל ,חנה שני ,נורית לבנה ונעמי כהן
__________________________________________________________________________

שחמט
פעילות יולי-אוגוסט 2009
• ביום ו' 17 ,ביולי ,התקיימה תחרות שחמט בין ילדי חברת ילדים ,בניהולו של יתיר דגן .השתתפו
בתחרות  6מתחרים ששיחקו  5משחקים כ"א :עומר לבנה )מקום ראשון –  5ניצחונות מ5-
משחקים( ,צור הררי )מקום שני  4 -ניצחונות( ,נבו דגני )שני ניצחונות ותיקו אחד( ,עופר וקנין
ודניאל יצחק )ניצחון אחד ותיקו אחד כ"א( ,ויהלי לוי )תיקו אחד(.
• אנו ממשיכים לקיים שיעורי שחמט גם בחודשי הקיץ ,בהדרכתו של יתיר דגן ,אשר סיים בהצלחה
קורס מדריכי שחמט מטעם האגוד הישראלי לשחמט.
• בתאריך  7לאוגוסט ,התקיים מפגש בחדר-האוכל ,בשעות אחה"צ .המפגש התאפיין במשחקים
חופשיים והשתתפו בו כ 10 -שחמטאים ,כולל צעירי "חופים".
• בשבת 15 ,באוגוסט ,התארגנו למשחק סימולטני מול אמן שחמט אורח .לצערנו ,אורח זה לא
הגיע כיוון שטעה בדרך .למפגש זה הגיעו  6שחקנים משער הנגב 3 ,מישובי חוף אשקלון ו11-
שחמטאי יד-מרדכי ,כולל צעירי "חופים" .כשהתברר שהמשחק הסימולטני לא מתקיים ,התארגנה
תחרות שח בזק ) 5דקות בלבד לשחקן( בהשתתפות  10איש ) 5אנשי שער הנגב ,יתיר דגן ,אסף
כורם ,עמוס גורביץ ,אביתר מן וצחי לבנון( .ניצח בתחרות איש רוחמה ,אביב לזרוביץ.
מסר :משה סוקר
__________________________________________________________________________
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עדכון בנושא התארגנות חדשה בנושא הפנסיה
סיכום פגישה בנושא התארגנות חדשה לפנסיה
תאריך הפגישה11.8.09 :
נוכחים :נציגי מזכירות ,חברי הנהלה כלכלית ,חברי ועדה כספים ,חברי ועדת פנסיה ,חברים נוספים :רותי
רייכל ,שפרה שכטר ,יריב קלרמן ,מאירי פרל ,ישראל מידן ,שמעון כורם ,גיורא אתר ,צביה סגל ,גלעד
בארי ,צבי מירב ,יאיר שוורץ ,זהבה קלרמן ,דודי דורון ,אופיר לבנה.
כמו כן השתתפו בדיון :יוסי ספיר ואורנה כהן מחברת מבט יועצים.
 .1מטרת הפגישה :לסקור ולדון בפעילות ההכנה וההתארגנות לקראת ביצוע שינויים צפויים בסעיפי
הפנסיה בתוכנית שינוי אורחות החיים .כאמור בפרסומים קודמים ,השינויים נדרשים בכדי להתמודד עם
הגירעון האקטוארי ועם התמורות שחלו בנושא הפנסיה :בקיבוץ ,בקופות הפנסיה ובתקנות האגודות
השיתופיות.
 .2פעולת ההכנה החלה בצוות משותף הכולל את יריב קלרמן ,דודי דורון ,גלעד בארי ,מאירי פרל ,אופיר
לבנה ונציגי מבט יועצים :אורנה כהן ויוסי ספיר.
 .3הוצגה טבלה המכילה תשלומים ע"ס של כ 15 -מיליון  ,₪שהופקדו לטובת פנסיה לחברים החל משנת
 2000ועד היום.
 .4הוצגה טיוטה לדיון המכילה  4חלופות להתמודדות עם בעיית הגירעון האקטוארי והצורך לשלם בשוטף
את הפנסיה לחברים.
 .5הובהר כי הבחירה בין החלופות תושפע ממכלול הגישות והאלמנטים הקשורים לנושא :החל מתחושת
הביטחון הסוציאלי של החברים ותחושת השוויון והצדק החברתי בקרב אוכלוסיית הפנסיונרים ,ועד
לניתוח כלכלי רציונאלי של הסוגיה והשלכותיה מבחינת העמדת מקורות לפתרונה.
 .6הדיון בנושא טרם הסתיים.
 .7באחריות צוות ההנהלה לקבוע את פגישות ההמשך בנושא.
נמסר על ידי אופיר לבנה
__________________________________________________________________________

פרויקט שיוך וצמיחה – עדכון שוטף
מתוך סיכום פגישת צוות היגוי שיוך וצמיחה מיום 2.8.09
השתתפו בפגישה :הגר וינר ,קוצי וויל ,עמי וולקוביץ ,גדי רינת ,שמעון כורם ,ישראל מידן ,משה סוקר ,רז
אייזן ,אופיר לבנה.

סיכום:
 .1לוח זמנים לנושאי הצמיחה הדמוגרפית ,שיוך דירות ונכסים – לישיבת הצוות הבאה תוצג טיוטה
מעודכנת של לוח זמנים לפרויקט הצמיחה והשיוך .הטיוטה תכלול פירוט תהליכים מרכזיים ותהליכי
משנה בשלושת ענפי פרויקט השיוך והצמיחה )שיוך דירות ,שיוך נכסים ,צמיחה דמוגרפית( ,במטרה לעדכן
את לוח הזמנים של הפרויקט שפורסם לחברים במחצית .2008
 .2דיון ראשון בטיוטת הצעת החלטה בנושא ייסוד ועדת קבלה וסדרי עבודתה – ועדת הקבלה תהווה את
הגוף שיעסוק בתהליכי קבלת מועמדים חדשים לחברות בקיבוץ .הועדה לא תחליף את ועדת הקליטה,
אלא תשלים אותה .ועדת הקבלה תהיה אחראית על הנקלטים עד מועד קבלתם לחברות ,ואילו ועדת
הקליטה תמשיך את הקשר עם הנקלטים לאחר מועד קבלתם בקלפי.
ועדת הקבלה צפויה לעסוק בנושאים כגון :תהליכי מיון ראשוניים למועמדים לחברות ביד מרדכי ,ביצוע
מבדקים חיצוניים בדבר התאמת המועמדים לחיי הקהילה בישוב ,ביצוע ראיונות ,טיפול במערכת
ההסכמים וההתחייבויות המסדירים את מערכת היחסים בין המועמדים ובין הקיבוץ ,העברת תשלומים
לקיבוץ במידה ויידרשו ,הכנה לדיון בשיחת הקיבוץ ולהצבעה בקלפי בדבר הקבלה לחברות.
נמסר על ידי אופיר לבנה
__________________________________________________________________________
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הבעת תודה

תודות!

לצוות הנוי,
ברכות על שיפור הגינון
באזור הכביש למרגלות גבעת
בריכת השחייה ולאורך מגרש החניה
הסמוך לה.
האזור קיבל צורה נאותה הודות
לטיפולכם המסור.
כל הכבוד!

לאילה הקל ,חיה דשתי וכל הצוות
המסור של בית הבריאות ,שנמצא
בכל שעות היממה כדי לטפל בדיירי
הבית ועושה מעל ומעבר לנדרש.
תודה על טיפולכם בגב' רעיה
שהותה
זמן
בכל
ז"ל
שפירא
בביתכם.
ישר כוח!
חיה רוטשטיין
חנה ודוד שני

שוקי רייזל

לאיתי וולקוביץ'
עם גיוסך לצה"ל
ברכות חמות והצלחה מרובה!
מכל בית יד מרדכי

לטליה מן ,אורין מזר ,אסי מזר ,עידן הררי,
רועי סיגלמן ,בן שוורץ ונווה מן
ברכות חמות
על סיום שנת שרות פורייה ומוצלחת.
יישר כוח על רוח ההתנדבות והתרומה!
ובהצלחה בהמשך הדרך!
מכל בית יד מרדכי

להילי שוורץ ,הילה ישראלי ,קמה מן ,עגור מן,
עידו דביר ,אורי ציון ושקד רגב
ברכות חמות
עם כניסתכם לשנת שרות ,לעשייה ולפעילות מבורכת.
יישר כוח על רוח ההתנדבות והתרומה!
ובהצלחה רבה!!
מכל בית יד מרדכי

__________________________________________________________________________

שבת שלום לכל בית יד מרדכי !
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