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הערב באולם!
ספורט למשפחה,
החל מהשעה
,20:00
באחריות משפחת
סטולר

בדף הפעם* :דו"ח מישיבת המזכירות *דיווחים ועדכונים *איחולים

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

השיחה לא
תשודר.
מומלץ
להגיע לדיון

שיחת קיבוץ
דיון ציבורי
בנושא ענף שירותי האבקה

לחברים שלום,

דיון חברים פתוח בשיחת קיבוץ,
בנושא ענף שירותי האבקה,
יתקיים ביום ד' ,16/11/11 ,בשעה  18:00בחדר האוכל
מטרת הדיון:
• סקירה כלכלית ועסקית והצגת מגמות הפיתוח של הענף.
• הצגת מתווה פעולה להכנסת שותף עסקי לענף – דיון ואישור )שיחה וקלפי(.
כלל נושאי הדיון נדונו בהרחבה ולעומק בשנה האחרונה בהנהלה הכלכלית שממליצה להביאם לדיון
ולאישור החברים בשיחה ובקלפי.
בהמשך להמלצת ההנהלה הכלכלית ,השיחה לא תשודר בערוץ הפנימי ,זאת בשל חשיפת נתונים כלכליים
מפורטים ומגמות עסקיות של הענף.
בדיון יוצג חומר רב וכן סביר שרבים ירצו להתבטא ,על כן הדיון עשוי להתארך ולהסתיים טרם מיצויו.
במידה ושיחת הקיבוץ תקבע שהדיון לא מוצה ,יימשך הדיון במועד נוסף כשבוע לאחר מכן.

חברים – שריינו לעצמכם את מועד הדיון –
והגיעו לקחת חלק בדיון שישפיע וישליך על עתיד ענף שירותי האבקה.
בברכה,
המזכירות וההנהלה הכלכלית
__________________________________________________________________________
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דו"ח מישיבת המזכירות מתאריך 31/10/11
נכחו בישיבה :רעיה פסי ,עפרה הלפרין ,רחל אשחר ,גיורא אתר ,איתן ציון ,גי ארדנינג ,אורלי סיגלמן,
גלעד בארי ,יריב קלרמן ,אופיר לבנה.

 .1דיון בנושא גידור סיכונים והיקפי ביטוח ביד מרדכי
השתתף בדיון :מוטי ברנדס
א .רקע
קיבוץ יד מרדכי מבטח מדי שנה פעילויות רבות תוך שאיפה למקסם את האיזון בין גידור הסיכונים לבין
ההוצאות בגין הפרמיות המשולמות לחברות הביטוח.
הדיון הנוכחי נדרש משלוש סיבות עיקריות:
 .1שיקוף תיק הביטוח של קיבוץ יד מרדכי נכון להיום.
 .2שיקוף הסוגיות להן נדרשת חשיבה והחלטה.
 .3הגדרת אחריות הטיפול בתיק הביטוח של הקיבוץ.
תיק הביטוח של יד מרדכי מנוהל על ידי צוות הכולל את מוטי ברנדס ,שרון פסי ודודי דורון .הצוות נעזר
ביועץ ביטוח שאינו בעל עניין בחברות הביטוח המבטחות.
ב .סקירת ביטוח כפי שהוצגה על ידי מוטי ברנדס – מנהל הכספים
 .1תחומי ביטוח :ביטוחים חקלאים – הקרן לנזקי טבע ,יתר הביטוחים – ביטוח חקלאי ומבטחי משנה.
 .2יתר הביטוחים :רעידת אדמה ,רכוש המשק ואש ,חבויות שונות ,אחריות מקצועית ,אחריות נושאי
משרה ,רכב.
 .3פוליסות מבוטחים :משק וקהילה ,תאגידים עסקים.
 .4פוליסות משק וקהילה )לא כולל תאגידים( – סה"כ פרמיות לשנה – כ –  600אש"ח מהן .כ 100 -אש"ח
ע"ח המשק) .בנוסף לכך ,התאגידים העיסקיים משלמים ביטוח פר תאגיד ובהתאם לביטוח הנדרש
מפעילותו של כל תאגיד(.
פעילויות הקהילה נושאות בעלות הפרמיות בהתאם לחלקן.
 .5סוגיות לדיון:
א .רכוש המשק – האם היקף הכיסוי הנוכחי )הוגדל כחלק מלקחי ארוע בית אורן מ 12-מ'  ₪לכ –  22מ'
 ₪לרכוש כללי( מכסה שווי הנכסים המבוטחים? האם להרחיב פעם נוספת את היקף הכיסוי לאור לקחי
השרפה בבית אורן?
ב .רעידת אדמה – כיום קיים לקיבוץ יד מרדכי ביטוח בהיקף כיסוי של  40מ'  ,₪אך צריך לקחת בחשבון
שקיימת מגבלה המתבטאת בכך שסך כל הכסוי למשקים המבוטחים ב"ביטוח חקלאי" היא  800מ' ₪
בלבד .המשמעות שבמקרה של מימוש )חו"ח( היקף הכיסוי יהיה נמוך ביחס נזק שייגרם )"תת ביטוח"(,
ולכן יש לבחון :האם לצאת ממסגרת זאת לפוליסה שאינה תלויה בהיקף הכיסוי הכולל ,על מנת למנוע
"תת ביטוח" במקרה של אירוע רעידת אדמה במימד ארצי?
ג .מערכת קבלת החלטות – האם הצוות הקיים מוסמך לקבל החלטות או צריך להביא כל החלטותיו או
חלקן לאישור ועד הנהלה?
ד .הטלת חובה לבטח – האם ניתן לחייב חברים  /תושבים לבצע ביטוחים שימנעו חשיפה של החבר /
תושב ,ושל הקיבוץ ,לסיכונים מוחשיים,לדוגמא קולנועיות ,כלי רכב ממונעים דו גלגלים וכו'.
ה .ביטוחי רכב – כיום לא מטופלים על ידי מחלקת הכספים של הקיבוץ )שמטפלת בכל הביטוחים
האחרים( אלא על ידי המוסך .האם להמשיך כך או להעביר הטיפול לאחריות המערכת המרכזית?
ו .ביטוח סיעוד – המפקח על הביטוח הורה להפסיק את הביטוחים הקבוצתיים הקיימים היום )בהם גם
אנו מבוטחים( ולעבור ל"ביטוח פרט" שיגרום לייקור גדול בתעריפי הביטוח .כיצד ממשיכים?
ז .בניה פרטית – נכון להיום יש חשיפה גדולה של הדייר והקבוץ מול הקבלן הבונה בנייה פרטית .האם
לחייב חברים שבונים ומרחיבים לרכוש פוליסה ייעודית בעלות של כ?₪ 2,000 -
ג .עיקרי הדיון במזכירות
 .1תחום הביטוח ביד מרדכי מכוסה ומטופל היטב על ידי מחלקת הכספים של הקיבוץ.
 .2מומלץ כי תוכנית הביטוח השנתית תאושר מדי שנה במזכירות.
 .3חשוב לשקף לציבור מהם התחומים המבוטחים על ידי הקיבוץ ואת מה הם מכסים .במקביל להעביר
מידע לציבור באילו תחומים לא קיים כיסוי ביטוחי תוך הסבר כיצד ניתן לגדר סיכונים גם באופן פרטי.
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 .4ניסוח הגדרת תפקיד 'אחראי ביטוח' – הדעות היו חלוקות האם יש להגדיר תפקיד מפורש של אחראי
ביטוח או להישאר עם הנוהג הקיים לפיו מחלקת הכספים נושאת באחריות לניהול תיק הביטוח של יד
מרדכי.
ד .סיכום
 .1המזכירות מברכת על קיום הדיון.
 .2צוות הביטוח של הקיבוץ בראשות מנהל הכספים:
א .יכין מדי שנה תוכנית ביטוח לקיבוץ ויביאה לדיון ולאישור המזכירות.
ב .יגבש הצעות החלטה בסוגיות שנפרסו לעיל ובנושאים נוספים שיעלו על הפרק ויביאם לדיון
ולאישור בפורומים המתאימים.
ג .יעביר על בסיס שוטף מידע רלוונטי לחברים ולתושבים בנושאי ביטוח.

 .2פתיחת מכרז לקראת סיום קדנציית מזכירות
בסוף השנה ,31/12/11 ,מסתימות  4שנות קדנציה )כולל הארכה( של החברים המכהנים במזכירות
הנוכחית .המזכירות אישרה פתיחת מכרז ל 9 -נבחרי ציבור שיכהנו כחברים במזכירות החל מינואר ,2012
לקדנציה חדשה בת  3שנים .בחירת  9המועמדים ואישורם יתבצע בהתאם ל"נוהל המזכירות" ביד מרדכי.
המזכירות תפעל לקדם את הליך המכרז והבחירה בקלפי בהקדם תוך שאיפה לסיימו לפני תום כהונת
המזכירות .31/12/11 ,פרטים לגבי המכרז מפורסמים בדף המזכירות הנוכחי.
יחד עם זאת סיום התהליך מותנה בכך שיהיו מספיק מועמדים לבחירה במועד סיום המכרז .בהקשר זה
מובא כאן ציטוט מתקנון הקיבוץ ,סעיף " :103מזכירות הקיבוץ תמשיך למלא את תפקידיה כל עוד לא
נבחרה מזכירות אחרת על ידי האסיפה הכללית ,וסמכויותיה לא תיפגענה גם אם פסקה כהונתם של חבר
או חברים שלה ,מבלי שנבחר חבר אחר או חברים אחרים במקומם"...
דגש נוסף :בהתאם לסעיף  102בתקנון יד מרדכי ,חברי המזכירות המכהנים יכולים לחזור ולהיבחר
למזכירות.

 .3דיון בפניות אישיות של משפחת קלרמן אשרת ויריב ,ומשפחת לבנה לימור ואופיר.
הפניה נבדקה והוצגה בדיון על ידי גי ארדנינג ,חבר מזכירות וצוות דיור של הקיבוץ.
הדיון נוהל וסוכם על ידי רעיה פסי.
יריב ואופיר נכחו בדיון בשלב הצגת פנייתם כנציגי משפחותיהם ,וכמובן שלא השתתפו בשלב
הדיון וההחלטה.
משפחות קלרמן ולבנה מבקשות לשנות מיקום דירה זמנית ,כל אחת מסיבותיה ,זאת לשלב ביניים עד
כניסה עתידית לדירת הקבע של המשפחות.
בפתיחת הדיון הובהר שפניות מסוג אלה ,העוסקות במיקום משפחות בדירות זמניות ,מטופלות על פי רוב
בצוות הדיור ,אך בשל חברותם של יריב קלרמן ולימור לבנה בצוות הדיור ,ובשל תפקידם המרכזי של יריב
ואופיר ,היה נכון להביא את הפניה למזכירות.
אשרת ויריב מבקשים לעבור זמנית לדירה של ירון שיפמן שנמצא בחופש .הדירה הזמנית הנוכחית בה גרה
המשפחה אינה מתאימה לצרכי המשפחה וגילאי הילדים ,ומקשה עליה בהתנהלות השגרה השוטפת.
הפניה תואמה עם ירון שיפמן ,כמו כן אופציית המעבר באופן זמני לדירה של ירון ,עד שישוב מהחופש,
הוצעה לכל המשפחות שגרות כרגע בדיור זמני ועדיין לא נכנסו לדירת הקבע שלהם ,משפחות אלה השיבו
בשלילה להצעה.
לימור ואופיר פנו לעבור זמנית לדירה הזמנית שיריב ואשרת יפנו ,מכיוון שבביתם הנוכחי של לימור
ואופיר אין ממ"ד .המשפחה ביקשה ממנהלת הממדים אישור לבניית ממד בהתאם לתוכנית ההרחבה
העתידית של הבית אך נענתה בשלילה על ידי המינהלת .המשפחה החליטה לבנות את הממד במסגרת
פרטית כך שיתאים לתוכנית השיפוץ הכללי של הבית )המשפחה הסדירה כבר את ההחזר שיתקבל
מהמדינה בגין בניית ממד במסלול פרטי( .תוכנית שיפוץ הבית אושרה בוועדת תכנון של הקיבוץ והופקדה
לפני כחודש בוועדה המקומית "שקמים".
לימור ואופיר לא לקחו בחשבון השלכות מנטאליות על המשפחה בעקבות היעדר ממד בסיטואציה שכלל
הדירות בקיבוץ כבר מוגנו ובסיטואציה של גלים חוזרים של התקפות טילים על האזור ,והביעו תקווה
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שענף השכרת דירות יצליח להשכיר את דירתם הזמנית הנוכחית )ללא ממד( לתקופה של כמה חודשים עד
שנה ,עד שיתקבל ההיתר להרחבת הבית שיאפשר תחילת שיפוצו כולל בניית הממד בו.
גי הוסיף שקיימת דרישה חד משמעית של נציגי צוות צ.ח.י )ביטחון ורווחה( של הקיבוץ למצוא פתרון
דיור עם ממ"ד למשפחת לבנה מוקדם ככל הניתן.
הכנות למעבר לבתים :בהתאם לכללים של ענף השכרת דירות ובאחריות גי ארדנינג ועמי וולקוביץ –
חברי צוות דיור.
סיכום
המזכירות מאשרת את פניית המשפחות .כמו כן ממליצה המזכירות לקדם אישור התקציב למשפחות
הזכאיות לדיור קבע בשנת התקציב .2012
רשמה :רעיה פסי
 ---------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבת המזכירות ------------------------------

מכרז לוועד ההנהלה של הקיבוץ )מזכירות(
ועדת מינויים מזמינה את החברים להציע עצמם לכהן בין  9נבחרי ציבור שיכהנו
כחברים בוועד ההנהלה של הקיבוץ )מזכירות( ,החל מינואר ,2012
לקדנציה חדשה בת  3שנים.
המכרז ייסגר בסוף חודש נובמבר .2011
חברים המעוניינים להציג מועמדותם
ו/או להמליץ על חברים אחרים )באישורם( מוזמנים לפנות אלינו בהקדם!
בברכה,
דני שני ,זהבה קלרמן ומרים בקר כהן
ועדת מינויים
__________________________________________________________________________

ביטוח סיעודי – הסבר לחברים

)המשך לדיווח בנושא מהשבוע שעבר(

חברי יד מרדכי מבוטחים במסגרת ביטוח סיעודי קבוצתי.
המשמעות – ביטוח בעלות נמוכה יחסית לעומת "ביטוח פרט".
החיסרון – יש מספר חסרונות לעומת "ביטוח פרט" והמשמעותי לענייננו – תקפות התנאים :תנאי
"ביטוח פרט" תקפים כפי שנקבעו עם רכישת הפוליסה ולכל חיי הביטוח .לעומת זאת – תנאי ביטוח
קבוצתי ניתנים לשנוי בכל  3שנים.
המפקח על הביטוח – סמכות-על ממשלתית לכל ההתנהלות של חברות הביטוח ויחסיהן עם הצרכנים.
המפקח על הביטוח החליט ,משיקולים של טובת הצרכן ,אבל גם הגנה על חברות הביטוח ,לבטל את
מסלול "ביטוח סיעודי קבוצתי" החל מחודש אוקטובר .2012
במקביל הורה המפקח לחברות הביטוח לכסות את כל ההפסדים שלהן בגין "הביטוח הסיעודי הקבוצתי"
עד מועד ביטול המסלול.
לפי חישובי חברת הביטוח שלנו ,עולה כי על הפרמיה להתייקר לקראת שנת הביטוח המתחילה באוקטובר
 ,2011ב  35%לכל שנה רטרואקטיבית )כלומר – לשנתיים שחלפו( וכן עוד  35%לשנה הקרובה.
סה"כ  105%שעליהם יש להוסיף הפרשי הצמדה וריבית בשיעור .13%
החישוב מראה כי השנה נשלם /₪ 93חודש במקום /₪ 40חודש ששילמנו עד היום .כמובן שלנו אין ברירה
אלא לשאת בתשלום זה לשנה הקרובה ,שבסיומה גם יבוטל המסלול הקבוצתי ונעמוד בפני החלטה לגבי
"ביטוח פרט".
במקביל ובהמשך נצטרך להיכנס לבדיקה לגבי זהות חברת הביטוח שאיתה נעשה את "ביטוח הסיעוד
פרט" )שיהיה יקר בהרבה( לאחר ביטול הקבוצתי.
רשם :מוטי ברנדס
__________________________________________________________________________
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דנה גלריה לאמנות
שלום לכולם,
אני מזמינה אתכם ל"יום העמותה" אשר יתקיים בשבת הקרובה ,5.11.11 ,בשעה 12.00
בגלריה.
בתכנית:
פתיחת תערוכה" ,פוגה" ,שיצרו במיוחד עבור הגלריה ,ליהי חן ואורלי סבר.
במרכז התערוכה  -מיצב פיסולי בעל מבנה דו-קומתי :קומתו העליונה זרועה אוסף של
מבנים שנוצקו מגבס לפי קווי המתאר של מבנים הנפוצים בקיבוצים ,או לפי האופן שבו
נחקקו בזיכרון –במקרה זה בזיכרונה של סבר ,שגדלה בכברי; קומתו התחתונה היא ביצה
מפעפעת ואפלה שצמחיה שחורה בוקעת ממנה .מבני רכבת מאורכים ,חדרים חד קומתיים,
מבנים של חדר אוכל ,מקלטים ציבוריים ומגדל מים – כולם ביטויים של ארכיטקטורה
קיבוצית.
בתום הפתיחה נתכנס לארוח ב"מרכז הקונגרסים".
בשם צוות העמותה ,רחל דביר
__________________________________________________________________________

ספורט למשפחה
החל מיום שישי הקרוב' ,4/11 ,ספורט למשפחה' חוזר לפעילות ,אחת לשבועיים,
בשעה  ,20:00באולם הספורט.
הפתיחה השבוע באחריות משפחת סטולר.
מתנדבים נוספים להמשך יתקבלו בברכה,
להתראות ,ישראל סטולר

עדכון מהמעדנייה
.10:00החל מיום שישי ,4/11 ,המעדנייה בחדר האוכל תהיה פתוחה בין השעות 10:00-13:00
אם עדיין לא ביקרתם  -מומלץ בחום:
אוכל ביתי לקחת הביתה  -מבחר גדול של מנות בשריות וצמחוניות ,תוספות וסלטים.
***בכל ימות השבוע ניתן לקנות אוכל בהזמנה מיוחדת***
להתראות
שפרה שכטר  -קייטרינג יד מרדכי
__________________________________________________________________________

שבת שלום לכל בית יד מרדכי!
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