קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 888
21/12/04
ביום שישי האחרון הובלנו את

פנינה אוטיקר
למנוחת עולמים
חברים שהכירוה בשנותיה הצעירות יותר
יודעים איזו אישה רבת-פועלים היתה

עם גרישה דבורה ושלום  -ועם המשפחה הרחבה
שלצד פעילותה הציבורית
הכירו את פנינה גם כאשה  ,כאם וכסבתא
משתתפים באבלכם  -חברי ותושבי יד מרדכי

ולתוכן הדף  :דיווח מה'מועצה' * דיווח מישיבת המזכירות * שונות*
סיכום ישיבת המועצה החברתית/כלכלית מספר .1
14/12/04
בישיבה השתתפו רוב חברי המועצה )  30מתוך  ,( 36הדלקנו נר שמיני של חנוכה וברכנו להצלחת עבודתה.
נושאי הדיון:
 (1ציפיות החברים מהמועצה ,העלו את הנושאים הבאים:
• הודעות על ישיבות  +חומר רקע יחולק לחברים כמה ימים לפני.
• שהדיונים יתנהלו באוירה תרבותית ועניינית.
• שהמועצה תקבל החלטות ותשפיע על החיים בקיבוץ.
• שחברי המועצה יוכלו להעלות סעיפים לדיון.
 (2ענייני נוהל:
הוחלט לקיים את הישיבות בימי רביעי בשבוע ,שעה  20:30עד 23:15
בחדר האוכל ,בכדי לאפשר שידור ישיר.
לידיעת הציבור :המועצות פתוחות להשתתפות כל חברי הקיבוץ )אלא אם נאמר אחרת( ,כולל זכות
דיבור ,בלי זכות הצבעה.
 (3מנהל מש"א:
אייל תדהר מקיבוץ
אלון דגן הציג את עבודת הצוות לחיפוש מחליף ליערה ,הצוות ממליץ על
דביר.
אייל הציג את עצמו ,את נסיונו ואת השקפת עולמו ,ענה על שאלות) ,ניתן לראות ולשמוע בהקלטה
שתשודר(.
אחרי יציאתו של אייל ,התפתח דיון סביב נושא ההחלפה ,היקף המשרה הנדרש ליו"ר מש"א והדגשים
בתפקיד ,בסופו של הדיון הוחלט:
א( הועדה הכלכלית תכין למועצה דיון לסיכום תקופת עבודתה של יערה.
ב( תוך כ 6 -שבועות אייל יגיש למועצה תכנית עבודה ויעדים לפעילותו.
ג( אייל יכנס לתפקיד לחצי שנה ,אחרי תקופה זו ייבדק תכנית מול ביצוע ובחירתו לקדנציה תובא
להצבעה בקלפי.
 (4סיכום רבעון שלישי 2004
המועצה שמעה דו"ח מפי מאירי ,היו שאלות ,הערות ובסוף הוחלט :דיון מעמיק בנושאים
רשם  :גרשון אשחר
שנגזרים מהדו"ח יערך אחרי סיכום של שנת .2004
) תוספת לאחר הוצאת ה'דף' :צילם את ה'מועצה'  :משה הקל (

17/12
17/12/04
דו"ח מישיבת המזכירות מה/12/04 -
נכחו בישיבה :מיכל ארדנינג ,גיורא אתר,מוטי ברנדס,מישל דגני,עמרם וינר,מאיר יצחק ,שמעון
כורם,יעקב מורדיש ,ורד ענבר,רעיה פסי,אילון פרידמן,יאיר שוורץ,יוסי שחר.
נושאים בישיבה (1 :אישור פרוטוקול  (2מכת הפריצות והגניבות  (3מהנעשה ב'מפגש'  -דיווח
 (4פגישה עם מנהלי מש"א – היוצאת והנכנס  (5חשבון בנק לבי"ס 'חופים'  (6תקנון קליטה
10/12
10/12/04
(1אישור הפרוטוקול -המזכירות אישרה את הפרוטוקול מישיבתה ב/12/04 -
 (2מכת הפריצות והגניבות -המזכירות קיבלה בנושא זה את ההחלטה הבאה:
פריצות וגניבות – לאחריות מנהלי פעילויות
מכת הפריצות והגניבות היא תופעה נפוצה בישראל של היום אבל איננה מכת-טבע וביד מרדכי אפשר לעשות
הרבה יותר ממה שנעשה עד כה במאבק נגדה.
מדובר בארבעה נושאים שחלקם ניתנים לביצוע מידי ובהשקעה נמוכה:
.1סימון מוצרים 'מועמדים לגניבה' – ציוד אלקטרוני  ,ציוד טכני וכד' .סימון בולט וחבוי ניתן לביצוע מידי
ומאפשר איתור המוצר גם לאחר שנגנב.
.2ביטוח המוצרים .ביטוח רכוש בענפים/פעילויות בקהילה ובמשק .באחריות המנהלים .ניתן להעזר במאירי
בעניינים אלה.
לגבי ביטוח רכוש פרטי תפורסמנה לציבור עצותיו של מאירי לגבי ביטוח ומיגון ומומלץ לנהוג על פיהן.
.3מיגון  .בחלק גדול מהמקומות ניתן לבצע מיגון מהיר ובמחיר לא גבוה.בהמשך כדאי לשקול בצוע מיגון
מקצועי ברמה מתאימה.
.4עירנות .המלצה ישנה וטובה .לתשומת לבם של שומרי השער.
 .5כל אלה  ,ע"פ הצעה זו – באחריות מנהלי פעילויות – ענפי קהילה ומשק.
המשמעות העיקרית של אחריות זו היא גילום נזקי הגניבות בתקציבי הפעילויות.
בנוסף – תיזום המזכירות וגם תאשר במקרה הצורך מהלכים מורכבים ויקרים יותר  ,חשאיים ברובם  ,במגמה
לצמצם עד למינימום את תופעת הגניבות ביד מרדכי.
עד הנה נוסח ההצעה .בהמשך ה'דף' – מידע בנושא ביטוח דירות מאת מאירי
 (3מהנעשה ב'מפגש' – הנושא עלה לשיחה במזכירות בעקבות ה'מכתב' וסערת הרוחות שחולל.
מרבית המתבטאים לא קיבלו את האופן שבו הוצגה תמונת המצב ב'מכתב'.לדבריהם התהליך הנערך
ב'מפגש' נעשה בצורה מקצועית ,ענינית ונקיה .בניגוד לטענה כאילו לא מצאו העובדים אוזן קשבת
הזכירו הדוברים פגישות רבות ,שעות של הקשבה ותשומת לב .איש לא התכחש לעובדה שחברים נפגעו
והיתה הסכמה רחבה שבנושא זה של סיוע לחברים המאבדים את מקום עבודה צריך לעשות יותר ממה
שנעשה עד כה.
נושאי אבטלה,מציאת עבודה,פיטורים של חברי קיבוץ,עדכון התארגנותה של מש"א ועוד..
יעמדו במרכזה של פגישת חברים ובעלי תפקידים לדיון פתוח שתערך הערב ג' 21/12/04
ב  20:30בחד"א .הציבור הרחב – מוזמן.

כדאי לשים לב – הנושא אמור לעלות גם בישיבת 'מועצה' קרובה אבל דיון
ב'מועצה' איננו תחליף לדיון פתוח בהשתתפות קהל רב !! כדאי לבא!!
 (4פגישה עם מנהלי מש"א – היוצאת והנכנס -יערה ואיל התארחו במזכירות במסגרת דיון
המסכם את עבודתה של יערה ביד מרדכי ובצמוד – פגישת היכרות עם מנהל מש"א החדש – איל
מקיבוץ דביר.
בסיכומה את ארבע שנות עבודתה חילקה יערה את עבודת מנהלת מש"א לשלושה תחומים :
 .1תחום המערכת והמנהלה  .2תחום העבודה מול הענפים ו  .3תחום ליווי הפרט.
יערה עמדה על הנושאים המרכזיים בהם עסקה בכל תחום במסגרת מגבלות הזמן ובהתאם לסדר
עדיפויות .חברים ציינו לשבח את עבודתה אבל גם העלו דברי ביקורת .לדעת אחדים  :הטיפול בעובדי
החוץ – תנאים  ,משכורת  ,הכדאיות עבור הקיבוץ – כל אלה ונוספים לא טופלו מספיק ביסודיות.

בלי לקבוע את הסיבה לכך – עדיין חברים רבים לא הפנימו את ההתנהלות הנדרשת בנושאי עבודה –
שמירת מקום עבודה  ,חיפוש עבודה  ,הצורך במקצועיות וכו' .הדיון הסתיים בתשובותיה של יערה
להשגות הדוברים וכן בדברים של איל הנכנס לתפקידו בתקופה לא פשוטה ליד מרדכי.

לסיום סעיף זה הורמו כוסות יין לציון מועד הפרידה מיערה וברכות הצלחה לאיל.
 (5חשבון בנק לבי"ס 'חופים' -משרד החינוך דורש מבתי הספר לפתוח חשבונות בנקים אליהם
יוזרמו תשלומי ההורים .המזכירות אישרה פתיחת חשבון בנק לבית הספר 'חופים'.
 (6תקנון קליטה -חברי המזכירות קיבלו קטע מתקנון הקליטה שיעמוד כעת לאישור .החברים התבקשו
לעשות 'שעורי-בית' לקראת הישיבה הבאה.
===================================================עד הנה מישיבת המזכירות
בהמשך לסעיף במזכירות הדן במכת הגניבות להלן כמה הבהרות מאת מאירי :

ביטוחי רכוש ודירות
דירות החברים בקיבוץ מבוטחות בפוליסת הרכוש הכללית של קיבוץ יד מרדכי:
תכולת מבני המגורים לצורך הביטוח כוללת דברי ערך ,כספים ,מכשירי חשמל ,חפצי אומנות
) למעט אוספים ( ,ריהוט וכל תכולה אחרת.
הפריטים שחברת הביטוח לא מכסה הם :אפניים ,מכשירי שמיעה ,משקפיים ועדשות מגע,
תותבות ,טלפונים סלולרים ,מחשבי כף יד ,ציוד מקצועי ,צמחי נוי ובעלי חיים.
במקרה פריצה לדירת מגורים תכסה חברת הביטוח נזקים עד גובה מקסימלי של .S 10000
במקרה של נזקי אסון ) כמו שריפה למשל ( יהיה גובה הכיסוי המקסימלי שיינתן ע"י החברה:
.S70000
כדאי גם לדעת שחברת הביטוח תפצה על נזק לדברי ערך עד סך של  S 1000לפריט.
במקרה של גניבת כסף – יינתן פיצוי עד גובה של  S 200ובמקרה של חפצי אמנות גם כן עד
 S 1000לפריט .סך הכל  ,כפי שנכתב למעלה – עד  S 10000לדירה.
ההשתתפות העצמית בכל מקרה ביטוח תהיה– .S 100
חברת הביטוח לא תפצה בעבור נזקים לפריטים שערכם עולה על  .S 1000להם צריך ביטוח
מיוחד שכדאי לעשותו  ,עלותו נמוכה ובשעת צרה הוא מחזיר את ההשקעה בו.
פרטים על הביטוח המיוחד וכן על נושאי ביטוח נוספים שיכולים לסייע לחברים לשמור על
ערך רכושם ניתן לקבל אצל רותי ר .או מאירי.
ולסיום – בשל מכת הפריצות העוברת עלינו – מומלץ לנעול היטב את הדירה כולל דלתות
וחלונות; לא להשאיר מפתחות במקום גלוי וסכומי כסף גדולים לשמור בקופת הקיבוץ ששם
הוא מבוטח.
רשם יוסי מפי מאירי
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עוד על חומת הבטון** עוד על חומת הבטון** עוד על חומת הבטון** עוד על חומת הבטון** עוד על חומת
)מכתבו של עמרם צרפתי בעניין מסלול העלייה החדש לרחבת הפסל (
יוסי שחר,שלום רב,
אבקשך לפרסם בדף-המזכירות הקרוב את תגובתי לשאילתא של שולה א'.
כיוון שנשאלתי לאחרונה ע"י לא מעט חברים לפשר "חומת-הבטון" ההולכת ומתגבהת בצד הדרומי של גבעת-
הפסל ,ועל-מנת למנוע אי-הבנות  ,חשוב לי להביא לידיעת הציבור את הדברים הבאים :
התכנון הנופי בצד הדרומי של גבעת-הפסל לא)!( הובא לדיון בפורום של ועדת-התכנון ביד-מרדכי
בתקופת היותי עומד בראשה.
כחבר יד-מרדכי שזה עשרות בשנים מטפל בפיתוח-נופי בכל רחבי הארץ וכמובן ביד-מרדכי  ,לא )!( הוצע לי
להיות מעורב בפרוייקט זה,לא בתיכנון  ,לא בייעוץ  ,ולא בכל דבר אחר.
למען ההיגיינה הציבורית אבקש לפרסם את שם אדריכל-הנוף אשר חתום על תוכניות-הביצוע וזאת על-מנת
להסיר כל ספק באשר למעורבותי האפשרית בפרוייקט הנידון.
הכותב  :עמרם-צרפתי

שוקי מאשר שתכנון הצד הדרומי של גבעת הפסל לא נעשה בתקופה שעמרם עמד בראש הוועדה ושאמנם
לעמרם אין מעורבות בפרויקט הנדון.
שיוך דירות** שיוך דירות** שיוך דירות** שיוך דירות** שיוך דירות** שיוך דירות** שיוך דירות**
הצוות העוסק בנושאי פרצלציה ושיוך דירות התכנס לפני כשבועיים  .על הפרק עמדה להחלטה השאלה האם
להמליץ בפני החברים לשייך נחלאות של  400או  500מ .2למרות שהשטח הגדול קוסם יותר ממליץ הצוות
דווקא על  400מ 2משום ששיוך שטח כזה יעלה לקיבוץ פחות ויגרום פחות בעיות חברתיות .הנושא יועלה
להכרעה בקרוב ואז גם ינתנו הסברים מפורטים בליווי מפות שיבארו את המשמעויות של האפשרויות השונות.
בישיבה השתתף אלי שושן שביקש להצטרף לצוות.
סובב עזה** סובב עזה** סובב עזה** סובב עזה** סובב עזה** סובב עזה** סובב עזה** סובב עזה**
לפני כשבוע התכנס בקיבוץ 'זיקים' פורום של בעלי תפקידים מרכזיים מיד מרדכי  ,כרמיה ,זיקים וגבר
עם עם נציגים מהנהגת התנועה.הנושא על הפרק  :סיוע המגיע מהמדינה ליישובים במסגרת הסדרי
'סובב עזה' .הסדרים אלה  ,המעוגנים בהחלטת ממשלה מעניקים הטבות שונות ליישובים שסביב
ה'רצועה' .קריטריון מרכזי להיות יישוב זכאי להטבות הוא מרחקו מהגבול וכל הקיבוצים שנציגיהם
השתתפו בפגישה עומדים בקריטריון הזה ' .משום מה ' נשמטו שמות ארבעת יישובי מועצת חוף אשקלון
מרשימת היישובים וכדי שהיישובים יקבלו מהמדינה את המגיע להם התכנס הפורום.
בפגישה מסר גברי ברגיל מזכיר הקבה"א על שיחה שהיתה לו בנושא זה עם ראה"מ שרון שנתן לו
בהחלט להבין שיש סיכויים טובים להגיע להסדר שיניח את דעת היישובים.
במסגרת ההחלטות שסיכמו את הישיבה נקבעו פעילויות ולוחות זמנים במטרה לקדם את הנושא.
נקבעו בעלי תפקידים מהקיבוצים שיקחו חלק בפעילות השוטפת.
נציגי התנועה ילוו את המהלך וגברי גם הבטיח לקיים קשר עם גורמים פוליטיים שונים במישור
האיזורי והארצי שיכולים לסייע.
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לאברי דביר
ובני משפחתו

במות עליו סבתו
באבלכם
משתתפים חברי יד מרדכי

הביא לדפוס יוסי שחר

