קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 979
01.02.07
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל
בדף הפעם :דו"ח מישיבת המזכירות *דיווחים ועדכונים

..........עריכה והבאה לדפוס :אופיר לבנה..................................................................................
דו"ח מישיבת המזכירות מתאריך 26/01/07
נכחו בישיבה :רעיה פסי ,מאיר יצחק ,עמרם וינר ,יעקב מורדיש ,שמעון כורם ,מאיר שגיא ,גיורא אתר,
יריב קלרמן ,יוסי שחר ,מיכל ארדנינג ,אופיר לבנה.
נעדר מהישיבה :אילון פרידמן.

נושאי הישיבה (1 :תקציב הקהילה לשנת  (2 2007מתווה הפעולה לטיפול באוכלוסיית בעלי
הצרכים המיוחדים ביד מרדכי.
 (1תקציב הקהילה  - 2007בדיון התארחו רכזי ענפי הקהילה ומאירי פרל החשב  /מ"מ גזבר.
תקציב הקהילה המפורט והמלא לשנת  2007הוצג בישיבת המזכירות הנוכחית על ידי שמעון כורם ויריב
קלרמן לאחר שחלקים ממנו כבר עלו בישיבות מזכירות קודמות .עקרונית ,אימצה המזכירות את הצעת
התקציב אולם בפועל יעלה הנושא בשנית בישיבתה הקרובה לצורך הסתייגויות ו/או העלאת נושאים
נוספים .התקציב יוצג במלואו בשיחת קיבוץ קרובה ולאחר מכן יובא לאישור בקלפי.

 (2מתווה הפעולה לטיפול באוכלוסיית בעלי הצרכים המיוחדים ביד מרדכי
כתזכורת לציבור מובא להלן ציטוט מתוך כתב המינוי ל"וועדה לבחינת מעמדם של חברי קיבוץ ובני
קיבוץ עם מוגבלות" )ועדת דולב(" :שאלת מעמדם של אנשים בעלי מוגבלויות ובעלי צרכים מיוחדים
בקיבוץ "השיתופי" ו"המתחדש" ,והצורך בהבטחת זכויותיהם והדאגה להבטחת קיומם ההוגן מתעוררת
מעת לעת ונוצר הצורך להבהירה .השינוי באורחות החיים והמעבר מהמודל השיתופי למודל המתחדש
מעורר שאלות נוספות ,ביניהן כאלה הנוגעות לדאגה לצרכים ולזכויות של האוכלוסיות המיוחדות
בקיבוצים".
נושא הסדרת מעמדם של בעלי הצרכים המיוחדים ביד מרדכי עלה בישיבות קודמות של המזכירות ואף
נכלל בתוכנית עבודתה השנתית .המזכירות רואה חשיבות רבה בהסדרת מעמדם של בעלי הצרכים
המיוחדים ,הזקוקים להתייחסות מיוחדת ולסיוע בעמידה על זכויותיהם.
הדיון הנוכחי הוקדש להצגה ואישור מנדט  /מתווה הפעולה לטיפול בנושא בעלי צרכים מיוחדים כפי
שהתחייבה לכך המזכירות בפרסומה האחרון לציבור בנושא זה )דף מזכירות מס' .(2.11.06 968
להלן מתווה הפעולה הנדון:
מנדט  /מתווה הפעולה לטיפול בנושא בעלי צרכים מיוחדים ביד מרדכי
כללי:
על פי התפיסה המקובלת כיום בתנועה הקיבוצית ,יוצרים הסכם משולש :בין הקיבוץ לבין משפחת
בעל/ת הצרכים המיוחדים לבין בעל/ת הצרכים המיוחדים.
 .1המסגרת המשפטית:
א .יד מרדכי תגדיר בתקנון את אחריות הקיבוץ כלפי בעלי הצרכים המיוחדים .מאחריות זו
ייגזרו הסכמים פרטניים.
ב .דו"ח ועדת דולב – משמעותו :הקיבוץ צריך לדאוג לבעלי הצרכים המיוחדים באמצעות
מקורות בלתי תלויים .המלצות הדו"ח יכולות להיגנז או לעלות אל מסלול התקינה,
למשל תקנות הסיווג.
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 .2יישום
א .שלב א' בתהליך :הגדרת מסגרת העקרונות על פיהן ייגזרו ההסכמים הפרטניים בהמשך.
יש לאשרה בקיבוץ.
ב .שלב ב' בתהליך :יצירת הסכמים פרטניים מול המשפחות.
 .3השיטה
א .הגדרה :מיהו בעל צרכים מיוחדים.
ב .אבחון צרכים  /שימושים של כל בעל צרכים מיוחדים.
ג .אבחון מקורות  /תקבולים של כל בעל צרכים מיוחדים.
ד .הגדרה והתייחסות הקיבוץ לגבי הפער בין המקורות לשימושים.
ה .הקמת מנגנון מעקב אחר שינויים במקורות ובשימושים ועדכונם מעת לעת.
ו .מוצע להקים צוותי משנה ,לכל משפחה צוות ייחודי :נציג משפחה ,נציג רווחה ,נציג
חיצוני כדוגמת עובד סוציאלי )שיהווה נציג בכל צוותי המשנה( .אחת לתקופה ימליץ
הצוות בפני הוועדה הכללית על השינויים הנצרכים בהסכם.
 .4בניית המודל
א .בהתאם למודל ההתפרנסות של יד מרדכי.
ב .בהתאם ליכולת המשפחה.
ג .עיקרון הפעולה הינו יצירת פתרון חוץ מערכתי כדוגמת קרן פנסיונית.
 .5אבני דרך בתהליך
 .1התווית ובניית מסמך עקרונות בנושא בעלי צרכים מיוחדים ,מהם ייגזרו ההסכמים הפרטניים מול
המשפחות.
 .2המרת מסמך העקרונות הכללי למסמך עקרונות משפטי.
 .3על בסיס מסמך העקרונות המשפטי ייבנו  2-3נוסחי הסכם פרטניים מול המשפחות.
 .4צוות בעלי צרכים מיוחדים ,באמצעות צוותי המשנה יתאים לכל משפחה את הנוסח המתאים לה.
 .5התאמות – בתמיכתו של משרד העו"ד המלווה )מוצע משרד שלמה כהן באמצעות עו"ד רז אייזן(,
גם מול המשפחות ,על פי הצורך.
 .6החלטות  /החלטות ביניים בקיבוץ יישקלו  /יילקחו בכל שלב.
 .7חתימה מול המשפחות.
במהלך פברואר  2007תתכנס הוועדה לתחילת עבודה בנושא וכאמור לעיל תביא את תוצריה לאישור
המזכירות ו/או הקיבוץ )על פי הנדרש(.
----------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבת המזכירות-------------------------

דיווחים ועדכונים
__________________________________________________________________________

תודה
אנו מאוד רוצים להודות לכל החברים ששואלים ומתעניינים בשלומו של אליהו .אליהו מאושפז עדיין
"סורוקה" ,מצבו יציב ואנחנו מאוד מקווים לעבור בקרוב להמשך שיקום.
תודה אמיתית לכולם מכל הלב!
אליהו,חנה,ליאת,גיל ושיר.
__________________________________________________________________________

שינוי מגורים – נינה וגבי הימלשטיין
לידיעת החברים ,לאחר  24שנים שבהן חיו ביד מרדכי ,עברו נינה וגבי הימלשטיין להתגורר באשקלון .גבי
ונינה ליוו את הקיבוץ כתושבים שנים רבות וחוו עימנו שנים רבות של חיים משותפים .לשמחתנו נמשיך
להתראות עם גבי ונינה שממשיכים לעבוד בקיבוץ .נאחל להם הצלחה רבה וכל טוב!
נמסר על ידי צוות המרפאה והמזכירות.
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עדכונים מענף הרכב
כללי
בתיאום בין הנהלות המשק וקהילה ,החל מינואר  2007עבר ענף הרכב עבר לניהול הקהילה .עוד הוחלט,
בתיאום עם צוות מש"א וענף הרכב ,לחייב באמצעות ענף הרכב את כל הצרכנים )ענפים ,עובדי חוץ,
תושבים( במחיר העלות האמיתי של אחזקת רכב ביד מרדכי.
החלטה זו אינה כוללת נסיעות חברי קיבוץ למטרות פרטיות.
פירוט נתונים
צי הרכב ביד מרדכי מונה כיום  30 -רכבים המיועדים לסידור הרכב.
בשנים האחרונות מחירי הבנזין עלו בשיעור של .24%
מחירי הסולר עלו בשיעור של .26%
מרכיבי הבטוח עלו בשיעור של .15%
עלויות האחזקה עלו גם הן בשיעור של .20-30%
מחיר ממוצע לק"מ לרכב פרטי ,כולל פחת והחזר הון = .₪ 1.68
מחיר ממוצע לק"מ לטנדר ,כולל פחת והחזר הון = .₪ 1.85
מחיר ממוצע לק"מ לטרנזיט ,כולל פחת והחזר הון = .₪ 2.35
)הנתונים נאספו ע"י הנה"ח(.
החלטות
מחירון חדש לחיוב נסיעות בצי הרכב של הקהילה יופעל כדלקמן:
 .1לענפי הקהילה והמשק המשתמשים ברכבי צי הקהילה לשימושיהם השונים – החל מינואר 2007
יופעל מחירון חדש המתבסס על נתוני העלות לק"מ המוצגים לעיל.
 .2לעובדי החוץ ולתושבי יד מרדכי יופעל מודל חדש ,המשלב עלות לק"מ  +זמן השימוש ברכב.
המודל פועל כיום לשביעות רצונם של מספר קיבוצים ונלמד אצלנו בצורה מיטבית .החל
מפברואר  2007יופעל מחירון חדש על פי המודל המוצע ₪ 1.13 :לק"מ  ₪ 5.4 +לשעת שימוש
ברכב.
 .3הגורם המאשר רכב לעבודת חוץ הינו מנהל  /צוות מש"א.
למען הסר ספק ,חברי יד מרדכי שצורכים רכב למטרות פרטיות ימשיכו לשלם  80אגורות לקילומטר,
כנהוג עתה.
בברכת נסיעה זהירה ובטוחה ,הנהלת הקהילה ,צוות מש"א וענף הרכב.
__________________________________________________________________________

טיול קיבוץ בארגון ועדת תרבות
ביום שבת האחרון ,27.1.07 ,יצאו שני אוטובוסים מלאים של חברים וילדים לעבר שדה בוקר לטיול קיבוץ
בחסות ועדת תרבות .החברים ביקרו בשתי חוות הסמוכות לישוב שדה בוקר ,האחת ,חוות נחל בוקר,
מתמחה בייצור יין פרי כרמי המקום .השנייה ,חוות נאות ,מתמחה בגידול עיזים וייצור מאכלי חלב
וגבינות .החוות מרשימות בניהולן המקצועי ומציעות נוף ,שלווה ,טעימות ואפשרות לרכוש ממוצרי
המקום .משם המשיכו החברים למדרשת שדה בוקר לשמוע על מורשת דוד בן גוריון ולחזות בנוף המרהיב
המתנוסס מחלקת קברו .אחר כך המשיכו החברים בנסיעה לפארק גולדה לארוחת צהרים חמה ומזינה
ומשם בדילוג קל למרחצאות "נווה מדבר" :ברכות חמות ,סאונה ,ג'קוזי ומנוחה בריאה באתר מקצועי
ונקי .לסיכום ,היה טיול מפנק ומענג ומזין עם הרבה מצב רוח טוב! ובשם החברים שטיילו ונהנו תודות
רבות לצוות וועדת תרבות המסור בראשותה של נאווה גל על היוזמה והארגון המוצלח .כן ירבו!
רשמו :יריב קלרמן ואופיר לבנה.
__________________________________________________________________________

עדכון בנושא הקוסמטיקה
ענף הקוסמטיקה המנוהל במשך שנים רבות על ידי רחל אוריש  ,יעבור החל מפברואר  2007להתנהלות של
מרכז רווח עצמאי אשר משמעותו העברת שכר עבודה מהעודף הנותר לאחר ניכוי הוצאות המקום
מהכנסותיו )בדומה ל"מודל מחשביה" בניהולו של גי ארדנינג( .לאחרונה החלה רחל לתת שירותי
קוסמטיקה גם ביישוב תלמי יפה.
בהצלחה לרחל בדרכה החדשה!
נמסר על ידי הנהלת הקהילה.
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צוות צ.ח.י  -עדכון
ברכות לעמוס קלרמן )מינויו כיו"ר צוות צ.ח.י אושר בוועדת מינויים( שהתנדב להרים בקיבוץ את פרויקט
צ.ח.י )צוות חירום יישובי( .כתזכורת לציבור לפני כחודש אימצה המזכירות את דגם צ.ח.י הנהוג בישובי
קו העימות .צוות חירום יישובי הינו מנגנון סיוע קהילתי הנועד לפעול בקהילה בעת מצבי חירום ,לחץ או
אסון לא עלינו ,בתחומי האזרחות והביטחון .תפקידיו העיקריים:
 .1לקיחת אחריות ושליטה עצמית בעת משבר.
 .2איתור האוכלוסייה הנפגעת במעגלי הפגיעה השונים.
 .3הפעלת מערכות תמיכה פנימיות.
 .4ביצוע תוכניות שיקום קהילתיות.
הצוות מורכב מצוות מטה בכיר ,אליו התנדבו בשבוע האחרון משה סוקר )ישמש כסגנו של עמוס( ,אלון
דגן ,עמי וולקוביץ ומישל דגני ,ומעוד שישה צוותי משנה :בריאות ,בטחון ,לוגיסטיקה ,מידע-הסברה-
דוברות ,רווחה  -קהילה ,חינוך  -תרבות.
מנגנון צ.ח.י השלם מושתת כולו על התנדבות חברים ותושבים העובדים או מכירים את התחום בו
מתמחה צוות המשנה אליו צוותו.
בשלב הראשון יתמקד צוות המטה בראשותו של עמוס ,בהקמה ואיוש של צוותי המשנה וכן יבנה מנגנון
הוראות ופקודות פעולה לשעת חירום .לאחר איוש הצוותים ,ייפגשו כל המתנדבים עם נציגי המועצה
לצורך קבלת הסבר מקיף על הפעלת הדגם לרבות תרגול .בהצלחה!
 ,974בתאריך (15.12.06
)פירוט נוסף ומקיף לגבי דגם צ.ח.י פורסם בדף מזכירות מס' 974
נמסר על ידי הנהלת הקהילה והמזכירות.
__________________________________________________________________________

ממונה בטיחות בקהילה
לידיעת הציבור ,דוד שני מכהן זה מספר חודשים כממונה בטיחות בקהילה .דוד מכהן גם כראש ועדת
בטיחות שבה חברים דובי שטרנברג ,דני כרמי ויוסי כהן .הוועדה תתוקצב השנה ב ₪ 30,000 -למטרות
טיפול במפגעי בטיחות בחצר ביתנו .חברים הנתקלים במפגעים בטיחותיים מוזמנים לפנות בכתב לדוד
שני או לכל חבר אחר מחברי הועדה.
הוועדה תרכז את הנושאים השונים ותחליט על סדרי עדיפויות בתיקונם.
נאחל לצוות הצלחה רבה ובתקווה כי יצליח למזער פגיעות אפשריות באמצעות טיפול נאות ומקדים
בבעיות.
נמסר על ידי הנהלת הקהילה.
__________________________________________________________________________

שבת שלום
לכל בית יד מרדכי !
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