קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 1035
2.5.08
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל
בדף הפעם* :לקראת יום הזיכרון *דו"ח מישיבות מזכירות *דיווחים ועדכונים

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

אירועי יום הזיכרון
לחללי מערכות ישראל ונפגעי טרור -תשס"ח
ערב יום הזיכרון – יום שלישי ,א' אייר תשס"ח6/5/2008 ,
 – 19.45התכנסות בחדר האוכל.
 – 20.00צפירת דומייה.
 – 20.02טקס יום הזיכרון.
השנה יעמוד הטקס בסימן  60שנה למלחמת העצמאות.

יום הזיכרון – יום רביעי ,ב' אייר תשס"ח7/5/2008 ,
 – 11.00התכנסות בבית העלמין הצבאי בגבעת המוזיאון.
הדלקת נרות זיכרון לנופלים והתייחדות עם הנופלים.
 – 11.20התכנסות בבית העלמין של הקבוץ.
הדלקת נרות זיכרון לנופלים והתייחדות עם הנופלים.
אחי  /י .גוטרמן
יופיע כתמיד ,פרוע ומחייך,
מין אח פרא
נושא אותי גבוה על כתפיו,
ומקפץ ומדלג על ניר של סתיו.
וסביונים של חורף
ותכלת שמי אביב
בשתי עיניו.

אחי יצא למלחמה,
אבל לא שב.
במקום אחי – נושאי אבק דרכים
באו אל ביתנו חבריו.
שותקים הביאו אות
ותעודה
וגם אמרו לי שאחי היה גיבור.
ובאצבעות שותקות פרעו את
בלוריתי,
ושתיקתם אמרה:
אחיך לא יחזור.

אחי הגיבור
לא יחזור.

רציתי להגיד להם לאמור:
שאין אני רוצה באח גיבור!
אני ,פשוט ,רוצה
שהוא יחזור.
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תמונות חללי מלחמות ישראל ונפגעי טרור
בהמשך לאישור המזכירות הוחל לאחרונה בשיפוץ חדר ההנצחה של הקיבוץ .לצערנו הרב ,ואל אף
המאמצים הרבים ,לא יגיע השיפוץ לסיומו לפני מועד יום הזיכרון.
תמונותיהם של יקירי המשפחות והקיבוץ ,חללי מלחמות ישראל ונפגעי טרור ,חודשו לאחרונה וישולבו
בטקס יום הזיכרון ,שיערך כבכל שנה בחדר האוכל של הקיבוץ.
צוות הנצחה
__________________________________________________________________________

דו"ח מישיבת המזכירות מתאריך 13.4.08
נוכחים :רעיה פסי ,איתן ציון ,גיורא אתר ,עפרה הלפרין ,שלוית קראוס ,רחל אשחר ,יריב קלרמן ,אופיר
לבנה .השתתפו בדיון :איציק עוז – מלווה חברתי של התנועה הקיבוצית ,רותי רייכל – נציגת ציבור
בנושא הנדון ,דינה סטולר – נציגת משפחות.
נושא הדיון :עדכון בנושא המלצת חוקר רשם האגודות השיתופיות בסוגיית הבנים שלא התקבלו לחברות
באפריל .06

רקע )פורסם בדף מזכירות מס' :(19.7.07 ,998
בעקבות אי קבלתם לחברות )בהצבעת קלפי אפריל  (2006של יוגב צרפתי ,נועה שני ותמר סטולר בל פנו
לפני כשנתיים משפחות הבנים לרשם האגודות השיתופיות במטרה לבדוק תקינות הליך ההצבעה דאז
ובחינת שינוי מעמד הבנים לחברים עקב תקופת מועמדותם הארוכה .על פי החלטת הרשם )מחצית (07
נפתחה ביולי  07חקירה בעניין זה )מדובר "בבדיקה" המכונה מבחינה משפטית "חקירה"(.
המלצת החוקר
החוקר מטעם רשם האגודות השיתופיות ,מר משה יהודה ,הגיש לאחרונה המלצותיו בנדון לעיון מזכירות
הקיבוץ ,טרם העברתן לחוות דעתו של הרשם ,מר אורי זליגמן.
לאור הממצאים והמסקנות העולות מהחקירה ממליץ החוקר בפני הרשם לקבוע כי נעה ,יוגב ותמר יוכרו
כחברי קיבוץ לכל דבר ועניין וכי תוקף חברותם יהיה למן סיום תקופת מועמדותם על פי תקנון האגודה.
המלצתו של החוקר נסמכת על שתי עובדות עיקריות ,אותן הוא מציין בדו"ח:
 בשנים  '97ו –  '98התקבלו שלושת הבנים למועמדות בקלפי )מועמדות לחברות(. בהתאם לקבוע בתקנון האגודה ,על המזכירות היה להביא את המועמדים לדיון בשיחה ובקלפיבעניין חברותם ,בתום תקופת המועמדות ,לכל המאוחר שנתיים מיום קבלתם למועמדות .בפועל
התארכה תקופת מועמדותם עד שנת .2006
המלצתו של החוקר נשענת בבסיסה על תקנות האגודות השיתופיות )תקנה 2א( על פיהן "נהג אדם או
נהגו בו כחבר האגודה במשך תקופה סבירה ...יראו אותו כחבר באגודה."...
סמכותו של הרשם להחליט בסוגיה זו נובעת מתקנות האגודות השיתופיות )תקנה  (6המקנות לו זכות
"...לצוות על האגודה לתקן את פנקס החברים שלה לגבי פלוני ,אם הוא חבר כדין באגודה או שאינו חבר
בה"...
בבסיס הסוגיה שלעיל עומדת גם העובדה כי שלושת הבנים השתתפו בהצבעת קלפי שהתקיימה באפריל
 2006בה לא התקבלו לחברות ,היות והרוב שהשיגו לא היה הרוב הדרוש בתקנון.
בהמלצתו ,נתן החוקר משקל גדול יותר לעובדה כי זמן המועמדות של הבנים התארך מעל הסביר מהמותר
בתקנון האגודה מאשר לעובדה כי התקיימה הצבעת קלפי בנדון.
עמדת המזכירות
תוך הסתמכות על שתי חוות דעת משפטיות ואחת נוספת של המחלקה המשפטית של התנועה הקיבוצית,
ותוך בחינת אספקטים נוספים ,ביניהם חברתיים וכלכליים ,החליטה המזכירות להמתין לתגובתו
ולפסיקתו הבלעדית של הרשם ביחס לדו"ח המלצת החוקר.
עוד החליטה המזכירות לבקש מרשם האגודות ,לשלב בפסיקתו הסופית הסבר והתייחסות להצבעת
הקלפי ,בה לא השיגו הבנים את הרוב הדרוש.
פסיקת הרשם ותגובת המזכירות לה יובאו לידיעת הציבור.
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דו"ח מישיבת המזכירות מתאריך 28.4.08
נוכחים :הלל שיפמן ,מאיר יצחק ,איתן ציון ,גיורא אתר ,שלוית קראוס ,אורלי סיגלמן ,יריב קלרמן ,אופיר
לבנה.
השתתפו בדיון :חברי צוות ענף התקשורת המתהווה :אלון דגן ,גי ארדנינג ,מיקי קציר ,יואל שטיין ,יפעת
הררי.

 .1שדרוג תשתיות התקשורת ביד מרדכי
במהלך השנה האחרונה הכין צוות התקשורת ,בסיוע מומחה חיצוני מהתחום ,תוכנית פעולה לשדרוג
תשתיות התקשורת ביד מרדכי .לפני כחודש הוצגו עקרונות התוכנית בהנהלה הכלכלית ,שבירכה על
היוזמה ועל תכניה .לקראת אישורה בקיבוץ הוצגה תוכנית השדרוג במלואה לחברי המזכירות והיא
מובאת להלן לעיון החברים )התוכנית נוסחה על ידי צוות התקשורת תוך שילוב הערות חברי המזכירות(:
א .רציונל כלכלי וטכנולוגי לפרויקט השדרוג:
 תשתיות התקשורת ביד מרדכי :טלפוניה ,אינטרנט וטל"כ מיושנות ובנות  40שנה ,וקיים צורך
לשדרגן.
 המערכת הקיימת אינה נותנת מענה הולם לצרכים ההולכים וגדלים בתחומי התקשורת השונים.
 התחרות בשוק התקשורת מתפתחת ברמת הרגולציה ,הטכנולוגיה והתמחור.
 שוק התקשורת הפתוח מאפשר תחרות בין ספקים והוזלת עלויות שימוש :יש לבחור אסטרטגיה
נכונה וטכנולוגיה מתאימה.
 מימון השדרוג יבוצע בפועל על ידי הספק שייבחר על ידי הקיבוץ ויבצע הלכה למעשה את שדרוג
תשתיות התקשורת )המהלך מתאפשר הודות לתשלום החודשי הקבוע של הצרכנים בקיבוץ לספק
שייבחר(.
 כתוצאה מהשדרוג יזכה הקיבוץ בתשתית תקשורת מתקדמת ביותר ,שתפעל עם הזמן בעלויות
נמוכות מהמקובל היום.
ב .מה נקבל בשדרוג?








תשתית מתקדמת :תשתית סיבים אופטיים ל 13 -מרכזים שכונתיים בקיבוץ.
יעילות תפעולית :איחוד מרכזיות ,אינטרנט טלפוניה וטלוויזיה ,במרכזיה אחת.
מהירות גלישה :רשת אינטרנט ברמת גלישה מהירה של  ,MBPS 100פי  10מהנתון היום.
איכות תמונה ושידור :טלוויזיה  RFבאיכות שידור גבוהה ,בתדר  .MHZ 860איכות תמונה
גבוהה לכל מקלט בבית.
אופציית שדרוג :חברים שיבקשו לקבל ערוצים מעבר לחבילה שתסוכם עם ספק התוכן יוכלו
להתחבר באופן פרטי ,במחיר מוזל ,עקב חברותם בארגון התקשורת.
שדרוג טלפוניה :מרכזיית טלפונים  CORALהמאפשרת שיחת ועידה ,שיחה מזוהה ,חיבור טלפון
חכם ,שרת פקס ועוד .המרכזייה החדשה תספק את כל השירותים הקיימים היום ועוד נוספים.
הוזלת שיחות :חיבור מכשיר 'בומרינג' להוזלת שיחות מטלפונים סלולאריים )לחו"ל ,לקו טלפון
רגיל )שיחות פנים וחוץ( או לכל טלפון נייד )גם מחוץ לארגון(.

הערות:
 שדרוג האיכויות למשתמש יתאפשר כתוצאה של מעבר משידור נתונים דרך כבלי נחושת לשידור
נתונים דרך סיבים אופטיים.
 טכנולוגית הסיבים האופטיים צפויה להיות רלבנטית לשנים רבות.
 שדרוג תשתיות התקשורת לא יחייב כלל החלפת ציוד משום סוג ,כגון טלוויזיה ,מחשב או טלפון.
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ג .פתרון  BOOMERINGלהוזלת עלויות:
מכשיר הבומרינג הוא שרת מחשב מהיר מאוד ,המזהה שיחה סלולארית שמגיעה למרכזייה והופך אותה
לשיחה טלפונית רגילה )משלוחה מקומית בבית( .המשמעות היא שכל שיחה מטלפון נייד אל יעד טלפוני
חיצוני לארגון ,תקבל מחיר אחר ,זול יותר מהמקובל היום.
דוגמאות לשינוי אפשרי בתעריפים )להמחשה בלבד .מחיר סופי ייקבע לאחר הפעלת המערכת(:
• שיחה לשלוחה מקומית בארץ תעלה  15אג' לדקה במקום  32אג' לדקה.
• שיחה לחו"ל ,מהסלולארי ,תעלה  ₪ 1.35לדקה במקום  ₪ 2.38לדקה.
• שיחה מנייד לנייד מחוץ לארגון תעלה  29אג' לדקה במקום  32אג' לדקה.
הערות:
• חישוב עלויות שנעשה על פי דגימה של דפוסי תקשורת ביד מרדכי כיום מעלה אפשרות לחיסכון
של  ₪ 10.000 -7000לחודש לקיבוץ בשימוש בטכנולוגיה החדשה.
• החיוג מהסלולארי לבומרינג שקוף למשתמש הקצה.
• עלויות השיחה יחויבו על השלוחה המקומית של כל בית או ענף עסקי.
• ענף התקשורת והחבר יתחלקו בהוזלה לצורך מימון השדרוג והוזלת העלויות לצרכן.
ד .עלויות:
• עלויות שירותי התקשורת ,לאחר השדרוג המוצע ,יהיו כמפורסם בחוברת היישום .עלויות אלה
רלוונטיות גם כיום ,לפני השדרוג המוצע.
• עלויות דמי השימוש עשויות בהמשך לרדת בחלקן ,בעקבות הוזלות צפויות במחיר השיחה למשתמשי
הבומרינג.
ה .הערות למבנה הארגוני:
• בתקופה הקרובה ינוסח המבנה הארגוני של הענף תוך דגש נרחב על מתן שירותי תקשורת בצורה
יעילה ,מאוחדת ושירותית.
• הענף מתחייב לבנות אמנת שירות ,שתגדיר במונחים ברורים את יחסי הלקוח מול נותן השירות.
ו .מימוש החזון:
• מעבר מעידן הברונזה האנלוגי המוגבל לעידן האופטי דיגיטאלי האין סופי.
• מימוש טכנולוגיות עדכניות להשגת יעילות כלכלית.
• שאיפה למתן שירות יעיל ,זול ומיטבי לצרכן  -הקצה הקיבוצי.
נקודות עיקריות שעלו בדיון ועמדת המזכירות בנדון
 .1המרכזייה כיום נמצאת בתפוסה מלאה ,כך ששדרוגה הינו למעשה כורח המציאות.
 .2שדרוג תשתיות התקשורת יביא להתייעלות בהוצאות הקהילה עקב ירידה במספר התקלות.
 .3שדרוג תשתיות התקשורת יהווה אבן דרך משמעותית בכל הקשור להתפתחות היישוב והרחבתו.
 .4שדרוג תשתיות התקשורת טומן בחובו פוטנציאל התייעלות רב לקיבוץ בנושאי חברה וכלכלה.
 .5אימוץ טכנולוגיות עדכניות יאפשר לחברים ולתושבים ליהנות מרמת שירות גבוהה בתחומי הטכנולוגיה
השונים.
 .6לצד היבטי החדשנות והטכנולוגיה המוצעים לעיל ,מחויב ענף התקשורת לאיכות גבוהה של שירות ,תוך
יצירת 'אמנת שירות' לחברים ולתושבים ,בתחומים הרלוונטיים.
 .7על ענף התקשורת לייצר אלטרנטיבות מקסימאליות לצרכן בבחירת שירותי התקשורת השונים.
 .8מחד ,לקיבוץ יתרונות רבים הצומחים לו מעמידתו כלקוח גדול מול ספקי התקשורת השונים )סלקום,
יס ,הוט ,בזק וכו'( .מאידך ,התנהלות זו מפחיתה את יכולת החברים לתקשר באופן ישיר מול אותם
ספקים.
 .9המזכירות מברכת את חברי צוות התקשורת על יצירת תהליך מקצועי ואיכותי של בחינת התשתיות
הטכנולוגיות בקיבוץ.
המזכירות מאמצת בברכה את הצעת שדרוג תשתיות התקשורת ביד מרדכי.

התוכנית תוצג במלואה בשיחת קיבוץ קרובה ותובא לאישור הקלפי.
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 .2השתתפות הקהילה בנסיעות חברים לוועדות המועצה האזורית חוף אשקלון
המזכירות אישרה נסיעות חברים לוועדות המועצה האזורית חוף אשקלון בכפוף לקריטריונים הבאים:
א .החברים נבחרו לכהן כחברי וועדות במועצה האזורית חוף אשקלון על ידי מליאת המועצה.
ב .נסיעת החברים בוצעה ברכב הקהילה ,למטרת השתתפות בישיבה רשמית של וועדת המועצה בה
הם חברים.
----------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבות המזכירות------------------------

פסח תודות
חברים רבים רוצים להודות מקרב לב לחברים ,לבנים ולתושבים שלקחו חלק חשוב ,כל אחד לפי כישוריו
ויכולתו ,בהפקת ערב חג הפסח בחדר האוכל לפני כשבוע:
לשרון לבנון – על העיבודים המרעננים ,השירה היפה והלווי המוזיקאלי המהנה לכל אורך הערב!
להדס ניר – שסחפה את הקהל בקולה ובחינה .לשגיא שכטר – על הקצב והתיפוף.
לדנית ויס ,אילת שטרנברג ושיבולת ויטקינד -על עיצוב מקסים של הבמה ,על סידורי הפרחים והמודעה.
לבן שוורץ  -על תפעול ההגברה .לרותי רייכל וזהבה קלרמן –על ארגון וסידור מקומות הישיבה.
לטובה פרידמן -על עדכון ועיצוב ההגדה.
לזמרי הבית -גלעד דרור ,חביבה פסי ,עמירם דרור ,דוד שני ,נעם דרור ולורה ,שהנעימו לנו בשירתם היפה.
לגרשון אשחר ,אב הסדר ,שניהל וארגן את הסדר כהלכתו .לאליהו הנביא  -טולי פסי האחד והיחיד.
לעובדי המטבח – על הכנת מנות חג טעימות מאד .לקיבוץ כנרת  -על תרומת החרוסת.
לחברים ולתושבים שהתנדבו ועזרו לפני ואחרי הסדר.
ותודה גדולה ומיוחדת לצוות פסח ,אשר מתמיד כבכל שנה להתקין לנו סדר כהלכתו:
למרכזי הצוות :מיכל ארדנינג ,נעמי כהן ועידו מן .ולחברי הצוות המסורים :דבורה וייס ,יאיר ארצי ,חנה
סגל ,איבון פרידמן ,זהבה ציון ,בתיה מן ,יוגב צרפתי ,יניב צרפתי ,בוזי ויינר ,שגיא הוניג ,גל הוניג ואבנר
ענבר.
מחברים רבים שנהנו מאד!!!
חברי הצוות ביקשו להודות ולברך את הקהל על השתתפותו הפעילה והמרנינה במהלך הסדר ,וכן על
הפרגון ועל העזרה שהתקבלה לפני ואחרי החג!!
__________________________________________________________________________

תודה ליוסף צ'רקובסקי
בחול המועד פסח ,בקרו משפחות רבות בבית הדבורה והדבש .כדי להיערך כראוי לאירוע זה ,בקשנו
מיוסף צ'רקובסקי לעמוד בשער הקבוץ במטרה לקבל ולכוון את המכוניות שתגענה לביקור .יוסף נאות
לבקשתנו ובמשך שעות רבות ,במזג אוויר שרבי קבל את הקהל הרב שנהר לקבוץ במשך מספר ימים .וכל
זאת בהתנדבות וללא כל תמורה.
אנחנו מודים לך יוסף מקרב לב!! ומקווים להיעזר בשרותיך גם בעתיד.
כה לחי.
צוות תיירות יד מרדכי.
__________________________________________________________________________

ברכות חמות ליונת ברנדס
שהשתחררה מהשרות הסדיר בצה"ל
בהצלחה גדולה באזרחות ובקיבוץ!

__________________________________________________________________________

שבת שלום לכל בית יד מרדכי !
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