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דו"ח מישיבת המזכירות מתארי 13/8/12
נכחו בישיבה :רעיה פסי ,עפרה הלפרי ,#אורלי סיגלמ ,#גיורא אתר ,אית #ציו ,#אילו #פרידמ ,#מושו #וקני,#
גיל דגני ,רונ #לבנה ,אלו #דג ,#יריב קלרמ ,#אופיר לבנה.

 .1דיו #בערעור של יונת #כלפי אישור המזכירות לפניה למגורי ג מחו& לקיבו&
השתתפו בדיו :#יונת #מ ,#ענת בכר ,קוצי וויל.
א .רקע
לפני כחודש וחצי אישרה המזכירות פניית של ענת ודובי בכר שביקשו להתגורר במרבית ימות השנה
בצפו ,#בסמו למקו עבודתו החדש של דובי .תוכ #הפניה ואישורה פורס לציבור )ד.מ(29.6.12 1214 .
וכלל את הפרטי הבאי :

דובי סיי תקופת התמחותו המקצועית .לאחר חיפוש מקי ואינטנסיבי ובדיקת אפשרויות התעסוקה
בדרו ובמרכז ,מקו העבודה המתאי ביותר שנמצא הוא בבית החולי בני,ציו #בחיפה .בעקבות כ ,
החליטה המשפחה להעתיק את מקו מגוריה לאזור הצפו ,#ליישוב "כר מהר"ל".
ע זאת ,למשפחה חשוב להישאר חברי קיבו& וחלק מקהילת יד מרדכי.
המשפחה תמשי להעביר משכורות לחשבו #הקיבו& ולשל מיסי מלאי  ,ארנונה וכיו"ב ככלל החברי ,
ותבוא לבקר ולהתגורר בביתה בקיבו& בסופ"ש ובחופשי .
המזכירות אישרה את פניית של ענת ודובי תו איחולי הצלחה והבעת תקווה לחזרת המלאה לקיבו&
במהרה.
בהמש לפרסו הפניה ואישורה ערער יונת #מ #על אישור המהל .
ב .הצגת הערעור על ידי יונת #מ#
אי #לי כל עניי #אישי כנגד המשפחה ,הערעור שאני מציג הוא עקרוני כלפי המהל וכלפי העובדה שיש
כיו לפחות  4חברי נוספי שבפועל בקושי מתגוררי בקיבו&.
מתפתחת כא #תופעה סטיכית לפיה חברי מחליטי בפועל שלא לגור בקיבו& .לגישתי הקהילה לא
נשכרת ברמה החברתית,קהילתית ,וא החזותית ,מכ שדירות חברי עומדות ריקות במהל מרבית ימות
השנה.
לדעתי מדובר בתופעה חברתית לא רצויה שעלולות להיות לה השלכות בעייתיות א היא תתפתח
לממדי נוספי .
דווקא הבקשה המסודרת של משפחת בכר הניעה אותי לאתגר את עצמנו כקהילה ולהתמודד ע הסוגיה.
אני לא פוסל הורדת הערעור א התייחסות המזכירות לגישה הכללית – עקרונית תתוח בזמ #סביר
שיאפשר את המש הדיו #בה ואת בחינתה לאור התפתחויות צפויות בתחו שיו הדירות.
ג .התייחסות ענת בכר
הגענו לקיבו& לפני  10שני מתו כוונה והחלטה להשתקע בו באופ #קבוע .אנו מרגישי חלק בלתי נפרד
מהקהילה ,השקענו ואנו משקיעי רבות בהשתלבות ,ה #חברתית וה #כלכלית – שיפו& הבית נעשה מתו
כוונה מלאה להופכו לבית קבע.
לאחר שדובי סיי את התמחותו הוא חיפש עבודה ,ע דגש על אזור הדרו  ,מתו כוונה להישאר
בקיבו& .ע זאת ,לאחר שקיבל הצעה מצוינת מבחינה מקצועית ,בתחו הספציפי שבו הוא שוא כבר
שני לעסוק – תחו הפריו ,#מבית,החולי 'בני ציו '#בחיפה ,החלטנו בלב כבד להעתיק את מגורינו
לקרבת בית החולי .
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החלטנו ,וא הבטחנו לילדי  ,שנחזור באופ #קבוע לקיבו& בסופי שבוע ,חגי וחופשי  ,כדי להישאר חלק
בלתי נפרד מהקהילה .חשוב לנו להמשי ולבסס את עצמנו כחברי בקהילה תו שמירה על הקשרי
שנוצרו במש השני  ,וכמוב #לא לוותר על הקשרי הכל כ משמעותיי עבורנו ועבור ילדינו ע סבא
קוצי.
הופתענו והתאכזבנו מערעורו של יונת .#ברור שהוצאתנו שלא מרצוננו לשנתיי חופש תגרו לריחוק
וניתוק ותקשה עלינו מאד לשמר את הקשרי הטובי שאנו וילדינו בנינו בקיבו& .חשוב לנו שהקיבו& לא
יוותר עלינו כמשפחה ע שורשי במקו  ,ושיתאפשר לנו לשמר בפועל את הקשר לקיבו&.
המהל יקל עלינו בהיבט חיי המשפחה הפרטיי שלנו תו שמירה על חברות וחיי בקהילת יד מרדכי.
מדובר במהל ניסיוני עבורנו ,וברור לנו שקיומו בפועל ילמד אותנו מה נכו #לנו בהמש .
לסיכו  ,טענותיו העקרוניות של יונת #אינ #נפסלות על ידינו על הס ובהחלט יש מקו לקיי דיו#
בעניינ ,#א ע זאת הדיו #צרי להיות דיו #עקרוני ,ולא פרטני למשפחת בכר ,היות ויש כבר תקדימי
בנושא.
ד .התייחסות קוצי וויל
למע #הגילוי הנאות מוב #מאליו שאני כא #כי חשוב לי שענת ודובי יהיו בקיבו& כמה שיותר.
אי #חילוקי דעות שחברי צריכי לקבוע את מקו מגוריה כא #בקיבו& ,יחד ע זאת נסיבות החיי
מובילות לכ שחברי מסוימי זקוקי דווקא למסלול בגינו ענת ודובי פנו ושכבר נהוג אצלנו.
לדעתי המסלול המדובר לא בהכרח מאיי על הקהילה ואני לא רואה סח בנושא .מרבית החברי חפצי
לחיות כא #וג לא מעונייני בכפל תשלומי )בחו& ובקיבו&  ,מיסי קהילה ,ארנונה וכו'(.
לקהילה יש אינטרס שחבריה יהיו חופשיי עד כמה שנית ,#מבלי לפגוע כמוב #בעצמה ,ולכ #צרי לחפש
את שיווי המשקל והפרופורציות.
אנחנו נמצאי בתקופת מעבר ע הפני לשיו דירות .בנסיבות אלה צרי לראות את החברי ולנהל
אית דו שיח – כל אחד ונסיבותיו הוא.
ה .עיקרי הדיו #במזכירות
רוב גדול מבי #חברי המזכירות הביע תמיכה בפניה של ענת ודובי ובגישה הכללית לפיה סיבות החיי
מצדיקות לעיתי בחירה באורח חיי זה – כמוב #תו בחינה מתמדת שלא ייווצר סח בנושא:
לאור השני מצליח הקיבו& להתמודד בחכמה ע סיטואציות חריגות .אנו צריכי להיות גאי שאנו
שייכי לקהילה שיודעת להתמודד ע פניות כגו #אלה .היכולת שלנו להכיל את השונה מעידה על חוסננו
כקהילה – ולהיפ .
לא מדובר בטרנד או בסח – אלא בנסיבות חיי שמובילות חברי לבחור בדר חיי זו .הרי למרבית
החברי אי #ביקוש לאורח חיי כזה ולכ #צרי להתייחס לנושא בפרופורציות הנכונות.
לצד התמיכה בפניה יש חשיבות לקיי את הדיו ,#א לא על גב של ענת ודובי .מדובר בדיו #שצרי
להתייחס לסיטואציה הכללית.
א מעמיקי בדיו #עולה ג השאלה "במה מתבטאת חברות בקיבו&?" הא חברי שגרי ג בחו& וג
בקיבו& תורמי פחות מחברי שגרי רק כא ?#אולי חשוב יותר למדוד חברות בקיבו& על בסיס תרומה
לקהילה )ולא רק על בסיס השאלה כמה ימי בשבוע מתגורר כא #החבר.(...
מחד ,קיימת הסכמה רחבה שעדי שכל החברי יקבעו את מקו מגוריה הקבוע בקיבו& ,מאיד קיי
ג רציונאל חברתי להכלת יוצאי מ #הכלל בנושא .מכא #שיש הגיו #לקבוע מסגרת זמ #לדיו #בסוגיה.
אנו נמצאי בתקופת מעבר בתהלי שיו הדירות ,שממילא הדיו #בו כולל ג התייחסות לזיקת החבר
לדירה ולמקו המגורי  ,ולכ #יש הגיו #לאפשר את מיצוי הדיו #בתהלי שיו הדירות שישלי ג על הדיו#
הנוכחי שמתקיי כעת.
לצד התמיכה הרחבה שהוצגה לעיל ,הובעה בדעת מיעוט ג התנגדות לגישה המאפשרת לחברי מגורי
מחו& לקיבו& .הטענות העיקריות:
 ,ליצירת סח בנושא יהיו השלכות שליליות.
 ,יש לשמור על העיקרו #שחבר קיבו& קובע מגוריו העיקריי בקיבו& – אחרת מה הטע להיות
חבר קיבו&?
ו .סיכו
 .1המזכירות לא משנה את עקרונות ההחלטה הקודמת )ד.מ  (29.6.12 1214א קובעת שיש לבחו #אות
על ציר הזמ #ועל רקע התפתחות הדיוני וההסדרי שיקבעו בי #החברי לקיבו& בתהלי שיו
הדירות .בתקופה זו עשויי להתבהר ההגדרות והזיקה שבי #החבר לבי #הקיבו& בנושאי הקשורי
לזכויות החבר בנושא הדירה ומקו המגורי .
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 .2המזכירות גוזרת על עצמה בכל מקרה דיו #פתוח ונוס בסוגיה בעוד כשנתיי  ,תו מחויבות לבחו#
את הנושא ומימדיו באופ #שוט .
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,עד כא #מישיבת המזכירות,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

פרוטוקול הנהלת קהילה מיו

12/08/12

משתתפי  :שי ציו ,#מוטי ברנדס ,אלו #דג ,#גיורא אתר ,אופיר לבנה ,יריב קלרמ.#
נעדרה מהישיבה :מיכל ארדנינג.
 .1חורשת הבני :
השתתפו בדיו :#שולה ארצי ,עידו מ ,#שרו #פסי ואיתי דגני.
רקע והיסטוריה  ,הוצגו על ידי שולה ארצי:
החורשה הוקמה על ידי צבי מאיר ז"ל וצוות חברי נוס .
הרעיו #הכללי – פרויקט חברתי :כל ילד שעולה לכיתה א' נוטע ע& בט"ו בשבט )ילדי שסיימו כיתה א'
לפני שהחל הפרויקט ,ניטע ע& עבור כל כיתה(.
המסורת נשתמרה על ידי שולה ויאיר ארצי בתמיכת צוות הנוי ותרבות הקיבו&.
נטועי בחורשה כ 260 ,עצי .
במקו מוצבת אב #זיכרו #לזכרו של צבי מאיר ז"ל.
שולה ויאיר ביקשו לסיי תפקיד בתפעול ואחזקת חורשת הבני .
שולה ציינה כי מצב התחזוקה הכללי של החורשה אינו טוב.
התקיי דיו #על  3נושאי :
א .טיפול ותחזוקת חורשת הבני :
יש להסדיר השקיה בחורשה.
יש למצוא אחראי לטיפול בחורשה.
המקו זקוק לטיפול גנני.
יש לבצע גיזו ודילול עצי .
עצי הדקל זקוקי להרבה מי .
יש לנטוע עצי שנותני צל ועצי פרי.
קיי קושי להעתיק עצי אלו למקו אחר מאחר ויש לה קושי הסתגלות.
יש לדאוג שבתוכנית האב של הקיבו& יהיה ביטוי להישארות החורשה.
ב .מתקני המשחקי וביטוח:
המתקני שבחורשה נמצאי על שטח הקיבו& ונבנו על ידי הקיבו& ,מצב רעוע וה מסוכני לשימוש.
לשטח מגיעי הרבה מבקרי שאינ קשורי לקיבו&.
אסור לגדר את השטח ,אשר נמצא מחו& לשטח הגדר.
היה ויפגע מישהו מהמתקני  /שולחנות במקו  ,הוא עלול לתבוע את הבעלי של הקרקע )יד מרדכי(.
החברה המבטחת את הקיבו& טוענת שחייבי לפנות את המתקני מאחר והחשיפה לקיבו& גדולה מאוד.
כיו יש תקני מחמירי מאוד למתקני משחקי הדורשי ביקורת  ISOמידי שנה.
כל השקעה של הקיבו& מחו& לגדר יוצרת חשיפה לקיבו& מאחר ומשתמשי בה אנשי חיצוניי .
ג .מסורת הנטיעות של ילדי כיתה א':
מסורת הנטיעות של ילדי כיתה א' בט"ו בשבט מכובדת וחשוב לשמר אותה.
עד היו התבצעו נטיעות אלה בחורשת הבני  ,מומל& מעתה לבצע את הנטיעות בתו שטח הקיבו&
באתרי נבחרי על ידי צוות הנוי.
המסורת צריכה להתקיי בשת"פ של ענ הנוי וועדת תרבות.
סוכ :
האחריות לתחזוקה וטיפול בחורשת הבני תעבור לאחריות צוות הנוי.
צוות הנוי יבצע בחודשי הקרובי פרויקט להסדרת החורשה )גיזו  ,עקירת עצי
ודיסקוס(.
צוות הנוי יסדיר מערכת השקיה נפרדת לעצי הקטני ולעצי הגדולי .
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מתי  ,ניקיו#

המתקני והספסלי בחורשת הבני יפונו מהשטח.
מסורת נטיעות ט"ו בשבט של ילדי כיתה א' תימש בתו שטח הקיבו& באחריות צוות הנוי וועדת תרבות.
הקהילה תניח מספר ספסלי פיקניק בחורשת האקליפטוסי שנמצאת ממול לחורשת הבני  ,בתו שטח
הקיבו& המגודר.
הצוות הודה לשולה ויאיר ארצי על הטיפול בחורשה ועל הובלת מסורת הנטיעות לאור שני רבות.
 .2צוות בחירת מנהל לאול הספורט:
הנהלת הקהילה אישרה את צוות הבחירה :אלו #דג) #מרכז( ,נאווה גל ,גיורא אתר ויריב קלרמ.#
רש  :יריב קלרמ#
__________________________________________________________________________

עדכו #שער בית אריזה
לחברי שלו ,
בעקבות תאונה של משאית המכוורת ע שער בית האריזה ,נפגע השער והוחל לחדש.
הקיבו& נדרש להשתתפות עצמית של המשאית בגובה  1,500ש"ח.
יתרת העלות משולמת על ידי חברת הביטוח.
השער החדש כולל מספר תקני בטיחות )מתקדמי ביחס לשער היש ,(#כאשר אחד מה הוא שצרי
לעמוד ע הרכב ליד השער כדי לפתוח אותו )לא נית #לפתוח מרחוק באמצעות הטלפו.(#
העבודות יסתיימו בימי הקרובי  .עד אז פתיחת/סגירת השער תתבצע ידנית על ידי השומר:
פתיחה בשעה 6:00
סגירה בשעה 18:00
הודעה על סיו העבודות תועבר לציבור באמצעות .sms
שבת שלו  ,מיכה רגב  ,רבש"צ
_________________________________________________________________________

ביקורי חברי הקיבו& ואורחיה באתרי התיירות
חברי הקיבו& ואורחיה מוזמני לבקר באתרי התיירות של הקיבו& ולהשתת בפעילויות השונות בשעות
הפעילות הרגילות ללא חיוב.
שעות הפתיחה של האתרי לקהל הרחב הינ:#
פעילות משולבת לכל המשפחה – כולל סיור מודר בבית הדבש ,קיבו& של פע  ,אתר שחזור
הקרב ונסיעה בטרקטור ועגלה.
ספטמבר – מאי :שבתות וחגי 10:00 – 15:00
]כל שעה עגולה תחילת פעילות[
יוני – אוגוסט :באמצע השבוע בתיאו מראש ]ע''פ הפעילות המוזמנת[:
אתר שחזור הקרב – ימי א'  ,ה' – 08:00 – 16:00
ימי ו' ושבת – 10:00 – 15:00
מוזיאו #השואה והגבורה – ימי ג ,ו' ושבת – 11:00 – 15:00
אנא השתדלו להתאי עצמכ לשעות הנ''ל.
חברי המעונייני לבקר באתרי מחו& לשעות הפתיחה יחויבו בעלות הביקור ]הדרכה או אחר[.
פרטי על הפעילויות המיוחדות שלנו באתר http://www.ym-tayarut.co.il
חפשו אותנו ג בפייסבוק....
להזמנות וברורי –
052,
052,3923104 08,
סיו #ורניק  ,מרכז הזמנות 08,672055
פקס 08,6734817 :דוא''ל bhoney@y-m.co.il
__________________________________________________________________________

סלקו – עדכו #מסלולי תשלו
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חברי  ,בני ותושבי שלו ,
כפי שפורס ביצענו בעת האחרונה בדיקה של התוכנית העסקית שיש לקיבו& ע חברת סלקו  .במסגרת
בדיקה זו הוצעו לנו שלושה מסלולי נוספי לבחירה .מי שלא קבל מכתב אישי מומל& לו להישאר באותו
מסלול שהוא נמצא בו היו ) .עסקי ,קהילתי וממעטי דבור( .ממלאי תפקידי במשק ובקהילה ,וכל מי שלא
משל על עצמו ,יועברו למסלול המותא לה בהתא להמלצה המקצועית.
מסלולי חדשי מוצעי :
א .מסלול של  6 119דיבור ו –  SMSללא הגבלה )באר&( ע גלישה של חצי ג'יגה.
ב .מסלול של  6 129דיבור ו –  SMSללא הגבלה )באר&( ע גלישה של  3ג'יגה.
ג .מסלול חדש של ממעטי דיבור הכולל  6 10תשלו קבוע 100 ,דקות ) VPNשיחות בתו הארגו,(#
 SMS 100ב –  ,VPNמחיר דקת שיחה  25א"ג ומחיר מסרו 19 #א"ג.
מכתבי אישיי יישלחו לכל מנויי הסלולאר של יד מרדכי ע המלצה לאיזה מסלול כדאי לעבור .אנו
מבקשי מכל המשפחות שמקבלות את הדואר להעביר את המידע לבני משפחת שאינ גרי בקבו& ,ע
הסכמה למעבר למסלול המומל&.
נא להחזיר מכתבי חתומי ליפעת הררי באמצעות תיבת הדואר הרגילה או באמצעות הודעה למייל
 ghofim@y-m.co.ilעד לתארי .30.8.2012
דגשי חשובי !
• המעבר לתוכנית הנו עד סו ההתחייבות הנוכחית :ספטמבר .2013
• במסלולי החדשי אי #זיכוי בגי #מכשיר ועלות המכשיר מתווספת לעלות החבילה בפריסה חודשית
כפי שהיה עד היו .
• התוכנית כוללת שרות ואחריות לכל מי שרכש את המכשיר בסלקו ובכפו להסכ ע חברת
הסלולאר והיצר.#
• שאר השירותי לחבר ,ללא שינוי.
• חשוב לדעת .התוכנית לא כוללת תשלומי לשירותי פרמיו כמו חיוג ל –  ,144תרומות ,הצבעות,
השתתפות במשחקי  ,שירותי בחו"ל וכו' .בגי #שירותי אלו יגבה תשלו נוס  .כמו כ ,#התוכנית
לא כוללת  ,GPSהודעות תמונה  ,mms ,שרות דו רשת ,אי #החזר דיבורית לרכב.
לשאלות וברורי אפשר להתקשר:
ליפעת  052,3923068משעה 16.00,21.00
לאלו 052,3923183 #או במייל ghofim@y-m.co.il
בברכה אלו #דג #ויפעת הררי
__________________________________________________________________________

ערב אימפרוביזציה בנושא קליטה
ביום שישי  ,7/9/12בשעה ,21:00
יערך בחדר האוכל ערב תרבות בהובלת שחקני תיאטרון הנגב
הערב יוקדש כולו לנושא הקליטה בקיבוץ

מובטחת חוויה מיוחדת ....אל תחמיצו!!...
הערב בארגון ועדת קליטה וועדת תרבות
נמסר על ידי עידו מן ועדנה דגן )ועדת קליטה( ,ואופיר לבנה )צוות היגוי(

חופשות  ,עדכו#
השכרת דירות ושירותי  ,עדכו#
__________________________________________________________________________
לחברי ולתושבי שלו !
בימי  20,26לאוגוסט אני יוצא
משפחתית.
בחופשה
אני
בי #התאריכי 19,26/8/12
לחופשה משפחתית.
גלעד
ע
קשר
ליצור
יש
–
מי
בפיצוצי
במקרי דחופי הקשורי
במקרי דחופי נית #להתקשר
דרור .052,2919665
אליי או להשאיר הודעת .sms
5
דיחוי,
סובלות
שאינ#
בבית
שונות
בתקלות
הקשורי
במקרי דחופי
בברכה,
ה
ק
י
ב
צ
–
ע
קשר
ליצור
יש
השונות
התשתית
במערכות
או תקלות
יריב קלרמ#
 052,6028707או ע איציק לוי .052,2705889
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
לי פניה במייל
לשלוח
נית#
דחופי
שאינ
במקרי

לסבים הגאים דפנה מורדיש ואיתן מורדיש
ולהורים המאושרים נעם וחן
מזל טוב להולדת הנכד והבן – גיא !
אח לאלה
מזל טוב לכל המשפחה הגדולה!
מאחלים החברים וכל בית יד מרדכי

לשלוית קראוס
ברכות לבביות ומזל טוב!
לרגל נישואי ליבי עם בח"ל גיא
לליבי וגיא– עלו והצליחו והרבו ילדים
ואושר!
מזל טוב לכם ולכל המשפחה הגדולה!
מאחלים החברים וכל בית יד מרדכי

לדבורה ודוד גורביץ
ברכות לבביות ומזל טוב!
לרגל נישואי עמוס עם בח"ל תום
לעמוס ותום–עלו והצליחו והרבו ילדים
ואושר!
מזל טוב לכם ולכל המשפחה הגדולה!
מאחלים החברים וכל בית יד מרדכי

שבת שלום לכל בית יד מרדכי!
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