קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 1039
5.6.08
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל
בדף הפעם* :דו"ח מישיבת המזכירות *שיחת קיבוץ *דיווחים ועדכונים

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

דו"ח מישיבת המזכירות מתאריך 1.6.08
נכחו בישיבה :רעיה פסי ,רחל אשחר ,גיורא אתר ,איתן ציון ,הלל שיפמן ,שלוית קראוס ,אורלי סיגלמן,
יריב קלרמן ,אופיר לבנה.

 .1תקנון יזמויות – טיוטה לדיון .השתתף בדיון תמיר אבני – מנהל מש"א.
לראשונה אימצה ופרסמה המזכירות את טיוטת תקנון היזמויות בחודש מרץ ) 08ד.מ.(27.3.08 1030 .
לאחר הפרסום התקבלו הצעות ותיקונים לטיוטת ההצעה על ידי החברים צבי מירב ודוד שני .הסתייגויות
החברים נדונו בצוות היישום ובמזכירות ,שאישרה את מרבית התיקונים אך את חלקם פסלה או שינתה.
טיוטת תקנון היזמויות ,מעודכנת לאחר ישיבת המזכירות מיום  ,1.6.08נשלחה ביום חמישי ,5.6.08 ,לאי-
מיילים של החברים ,לעיונם ,לקראת שיחת הקיבוץ .התיקונים בוצעו בסעיפים,4.1.10.1 ,4.14 ,3.2 ,2.4 :
 10.4 ,10.2.3.2 ,10.1.3 ,5.1 ,4.1.15והם מודגשים בקו תחתון ובצבע גופן שונה) .מטעמי חיסכון לא הופצה
הטיוטה בדואר .חברים המעוניינים לקבל את הטיוטה החדשה גם בדואר מתבקשים לפנות לאופיר לבנה(.

טיוטת תקנון היזמויות תוצג בשיחת הקיבוץ בתאריך 10.6.08
ותובא להצבעה בקלפי בתאריכים .13-15.6.08
תזכורת:
תקנון יזמויות הינו תקנון נוסף אותו התחייבנו להתקין בקהילה ,כחלק מהחלטות השינוי.
מטרות התקנון:
א .לאפשר ולעודד יוזמות חברים להקים ולבסס מקורות תעסוקה ופרנסה בדרך של יזמות אישית.
ב .להסדיר ולנרמל את מערכת היחסים בין חברים-יזמים לבין הקיבוץ.
ג .להפחית עד כמה שניתן את רמת החשיפה של הקיבוץ/קהילה לסיכונים פיננסים העלולים לנבוע
מיזמויות חברים.
כיום ,קשורות היזמויות בטבורן למערכת הפיננסית של הקיבוץ :במימון ,בניהול פיננסי ,ובמעורבות גבוהה
של המערכת הכספית בהתנהלות היזמות וכו' .התקנון החדש יאפשר ליזמים לפעול בגמישות רבה יותר
באמצעות מספר דרכי התקשרות בינם לבין הקיבוץ ,בהתאם להיקף הפעילות ולמאפיינים נוספים של
היזמות .על פי הצעת התקנון" ,מינהלת יזמויות" תהווה את הגוף שינהל את תחום היזמויות בקיבוץ.
התקנון המוצע נוסח באחריות המזכירות וצוות היישום ,ובליווי מקצועי-משפטי .עקרונותיו הוטמעו
בקיבוצים רבים ,ותוכנו מבוסס על ניסיון רב ומצטבר בתנועה הקיבוצית.

 .2החלטת רשם האגודות השיתופיות בנושא שלושת הבנים שלא התקבלו לחברות באפריל
.2006
רשם האגודות השיתופיות ,מר אורי זליגמן ,הורה לקיבוץ לרשום את תמר בל ,יוגב צרפתי ונעה שני
כחברים ביד מרדכי .בדו"ח שהגיש למזכירות נימק הרשם את החלטתו בנדון ,תוך שהוא מתייחס לדרישת
המזכירות ,לכלול בדוח התייחסות להצבעת הקלפי בה לא השיגו הבנים את הרוב הדרוש לקבלה לחברות.
לטענתו ,הליך ההצבעה דאז לא היה רלוונטי לשלושת הבנים לאחר שנים ארוכות בהן היו מועמדים
רשמיים בקיבוץ.
מתוך דו"ח הרשם ,מר אורי זליגמן:
"..לנוכח תקופת המועמדות החריגה באורכה של יוגב צרפתי ,נועה שני ותמר בל ..מלכתחילה לא היו
צריכים להביאם לאישור האסיפה הכללית ואף לא להכלילם בהצבעה שבנדון ..סוגיית חברותם נבחנה
במסגרת החקירה באריכות ,תוך התמקדות בתקופת המועמדות החריגה וללא קשר לאסיפה הכללית
ולהצבעה שבנדון ,זאת ולעמדתי ,הליכים אלו ,מלכתחילה לא היו רלוונטיים לעניינם ..לאחר שעיינתי
בדו"ח החוקר ,בתגובת הקיבוץ ובהתייחסותו החוזרת של החוקר לתגובת הקיבוץ ,ושקלתי בעניין ,הנני
מורה לקיבוץ לרשום את החברים יוגב צרפתי ,נעה שני ,ותמר סטולר כחברים בקיבוץ"..
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בתום שני דיונים שהתקיימו בנדון במזכירות ,ולאור קביעתו של הרשם ,קיבלה המזכירות את הכרעת
הדין ,והיא תפעל על פי הוראותיו בעניין זה.
המזכירות מאחלת הצלחה רבה לתמר בל ,נעה שני ויוגב צרפתי בדרכם החדשה כחברים ביד מרדכי.

 .3עצומת חברים בנושא מכרז לניהול תחום בריאות והרווחה בקיבוץ – השתתף בדיון תמיר
אבני – מהל מש"א.
כ 70 -חברים חתמו לאחרונה על עצומה בנושא משרת ניהול תחום הבריאות והרווחה בקיבוץ .החברים
החותמים ביקשו להעלות לסדר היום את חשיבות המשרה והגדרתה בימים של שינוי ,וכן הביעו
בחתימתם את הערכתם לפועלה של ניצה רינת בתפקיד ואת רצונם להמשך כהונתה בתפקיד.
יריב קלרמן ותמיר אבני מסרו דיווח על תהליך קבלת ההחלטות שקדם לפתיחת המכרז .עוד הובהר
במזכירות כי המכרז נפתח בתיאום עם צוות משא ובתיאום עם ניצה רינת.
תמיר אבני מסר כי לאור פניית החברים החותמים יקיים צוות מש"א דיון נוסף בנדון ,בהשתתפות נציגי
החותמים .המזכירות מברכת על הדיון המיועד בצוות מש"א.
החלטות צוות מש"א יובאו לעיון המזכירות ולידיעת הציבור.

 .4אגרות מים
נושא אגרות המים לא ירד מסדר היום של צוות היישום והמזכירות .צוות היישום קיים ויקיים עוד מספר
דיונים בנושא ,לאחריהם ,וכפי שהתחייב ,יגיש למזכירות חלופות שונות להתמודדות עם סוגיית אגרות
המים המתחייבות מהפעלת מודל השינוי .צפי לדיון המזכירות ולדיון הציבורי בנושא :יולי .08
בדיון הציבורי המיועד יימסרו פרטים לגבי התקדמות פרויקט תשתיות המים )שעוני מדידה( והמים
החמים )דודים חשמליים לכל בית אב(.
המזכירות מבקשת מהציבור להתאזר בסבלנות וסובלנות עד גמר הכנת חלופות הדיון.

 .5עדכונים
א .יריב קלרמן דיווח על תקציב של  200אש"ח שהתקבל ממועצת ההימורים )טוטו( .התקציב מועבר דרך
המועצה האזורית רק לטובת מתקני ספורט ועל פי קריטריונים שקובעת מועצת ההימורים .התקציב
שהתקבל יושקע בבריכת השחייה )מעקה בטיחות( ובאולם הספורט של הקיבוץ )כסאות ופרקט(.
ב .יריב קלרמן ואופיר לבנה דיווחו על פעילות פוליטית הרוחשת באזורנו בנושאי ביטחון בעוטף עזה.
גופים שונים ,כגון התנועה הקיבוצית ,פורום ראשי מועצות ועיריות מעוטף עזה ,התארגנויות משותפות
ליישובי העוטף  -מנסים לפעול בימים אלה במטרה להעלות נושאי ביטחון ומיגון על סדר היום
הממשלתי .מטרת הגופים לשנות את תודעת הממשלה ולהעביר לה מסרים ברורים שהמצב באזור בלתי
נסבל .הנהלות יישובי העוטף שותפות לדיונים.
ג .מיגון בעוטף עזה – הממשלה ומשרד הביטחון הכריזו על תחילת מיגון בתי המגורים ב 11 -ישובים
בעוטף עזה .יד מרדכי ,כמו גם ישובים אחרים בעוטף )כפר עזה לדוגמא (..לא נכללה ברשימת  11הישובים
הראשונים שימוגנו על ידי רשויות המדינה .הרשימה הורכבה מסטטיסטיקת נפילות הקאסם .ברמה
העקרונית מוגדרת הרשימה הנ"ל כסבב א' למיגון .המועצה האזורית והתנועה הקיבוצית ייאבקו איתנו על
הכללתנו בסבב ב' למיגון ,שבפועל תלוי גם בהתפתחויות הביטחוניות באזור.
----------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבות המזכירות------------------------

כואבים ומשתתפים בצערו
של אהרון אוחיון ומשפחתו
על פטירתה של האם

פלורי אוחיון

ז"ל

השבעה בקיבוץ ,בביתו של אהרון,
בימים ד' – ו'4-6/06/08 ,

בית יד מרדכי
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*שיחת קיבוץ
תתקיים ביום ג'10.6.08 ,
בשעה  20.30בחדר האוכל
נושאים לדיון
 .1הצגת פרויקט שדרוג תשתיות התקשורת.
 .2הצגת תקנון יזמויות – טיוטה לדיון.
 .3הצגת מנדט הפעולה והמועמדים לצוות פרויקט הצמיחה והשיוך
)פרסומים בנושא :דפי מזכירות מס' (22.5.08 ,1037 + 11.4.08 ,1032

*השיחה תשודר )חי( בערוץ הפנימי.
*שידורים חוזרים
בימים ד' -שבת ,11-14/06/08
בשעות 21.30 + 18.00 + 14.30
הנושאים יובאו להצבעת קלפי בתאריכים 13-15.6.08
הציבור מוזמן!
בברכה ,המזכירות
__________________________________________________________________________

עדכון מענף הבגד – נוהל מלא לביטוח פריטי לבוש
לחברים שלום! בשבוע שעבר פרסמנו אופציית ביטוח פריטים במכבסה .לאור פניות חברים אנו מפרסמים
שוב את הנוהל המלא בפירוט רב יותר:
 .1ביטוח כללי
המכבסה מבוטחת בביטוח נזקים כללי )נזק הנגרם מפריצות ,אש ,תקלות מיכון וכו'( .נזקים מסוג זה
מכוסים על ידי הביטוח הכללי של המכבסה.
 .2כיסוי נזק שנגרם על ידי המכבסה
חברת הביטוח לא מכסה נזקים שנגרמו לפריטי לבוש כתוצאה מהתכווצות וכד' בכביסה בגלל סוג/איכות
הפריט .לפיכך ,ועל פי שיקול הדעת המקצועי של הנהלת המכבסה:
א .היה ונגרם נזק שהמכבסה גרמה לו )טעות  /התרשלות( :יכוסה הנזק על ידי המכבסה ועל חשבונה.
ב .היה ונגרם נזק לפריט בשל סוגו/איכותו/התיישנותו :החבר ישא בנזק.
 .3ביטוח מושלם לפריט ספציפי
חברים המעוניינים לבטח פריט לבוש ספציפי לכל סוג ומקרה של נזק – ישלמו  ₪ 1לפריט .ביטוח זה
מקנה פיצוי כספי וודאי על כל נזק שייגרם לפריט הספציפי שבוטח .נוהל הפעלת ביטוח מושלם לפריט:
המעוניין לבטח פריט לבוש ,ימסור אותו ביד לתמר סטולר או לאסתר ולדמן ,בעבור פתק קבלה .במידה
והפריט ייגנב או יגרם לו נזק כלשהו ,יקבל החבר פיצוי כספי על אובדן הבגד על פי שוויו.
נמסר על ידי אסתר ולדמן ,ענף הבגד
__________________________________________________________________________

שילוט בקיבוץ – עדכון מועדת תכנון
ועדת תכנון פועלת להביא תוך חודש ימים הצעות לתכנון ולביצוע שילוט כולל בקיבוץ )הצעות מחיר
וביצוע( .החומר שייאסף בהקדם יוצג בפני חברי וועדת תכנון שתגבש עמדתה בנדון.
 בשלב בנוכחי אנו מבקשים מכל הענפים והמוסדות לא להציב או להחליף שלטים.
 השילוט החדש יעשה בתאום עם הענפים וגורמים נוספים הקשורים לשילוט.
 שילוט קיים יותאם לקונספט שעליו יוחלט.
נמסר על ידי שוקי רייזל ,בשם ו .תכנון ובניה
__________________________________________________________________________
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עדכון מועדת בריאות
לחברים שלום,
בעקבות שאלות שעלו על ידי חברים אני מבקשת להזכיר כי בכל פניה לחדר מיון יש להגיע עם הפניית
רופא או אחות.
ללא הפניה ייאלץ החבר לשלם כ ₪ 560-או שיחויב בהמשך.
כאשר המרפאה סגורה:
 .1ניתן לקבל את ההפניה מרופא של החברה שנותנת שרות כוננות "בטחון ושר"פ בקהילה"}נקראה בעבר
"שורש"{ ,מספר טל' מקוצר 8100 :מתוך הקיבוץ .בטלפון מחוץ לקיבוץ.03-6190579 :
 .2ממוקד ביקור רופא}מ.ר.מ{ באשקלון בבית פרנק}איסתא{רח' הרצל  ,30מספר הטלפון .08-6728989
לפני התשלום ציינו שאתם מנויים של חברת ביטחון ושר"פ בקהילה )אין החזר על תשלום אגרה של 30
.(₪
המוקד פתוח:
בימים א' ,ג' ,ה'  -משעה  20.00עד .24.00
בימים ב' ,ד' ,ו' ,ובערבי חג  -משעה  16.00עד .24.00
בימי שבת וחג – משעה  10.00עד .24.00
בריאות טובה ושלא נזדקק!
נמסר על ידי ניצה רינת
__________________________________________________________________________

פתיחת עונת הרחצה
לרגל פתיחת עונת הרחצה ,אנו עמלים בעת הזו על סיום ההכנות לפתיחתה.
מעקה היד השבור יוחלף במעקה חדש מנירוסטה.
עלות השיפוצים :כ ,₪ 40,000 -שהתקבלו ממינהל הספורט לישובי עוטף עזה.

ב 14 -ליוני ,יום שבת בצהריים ,תיערך מסיבת פתיחה בבריכה!..
פרטים ימסרו בהמשך על ידי ועדת תרבות!...
תודות לאיציק לוי ,מפעיל הבריכה ,וליוגב צרפתי ,המציל ,על השקעתם בהכנות לפתיחה עונת הרחצה.
נמסר על ידי יריב קלרמן
__________________________________________________________________________

חג השבועות
החברים מוזמנים לערב חג השבועות שייערך ביום ראשון8.6.08 ,
במתחם חדר האוכל של הקיבוץ.
בתוכנית :תהלוכת ענפים מסורתית ,טקס הבאת ביכורים ושירה בציבור.
עקבו אחר פרסומים נוספים..
הציבור מוזמן!
נמסר על ידי דני שני – צוות החג

__________________________________________________________________________

סיכום פגישה מיום  2.6.08עם מפקד עורף דרום
משתתפים :פיקוד העורף  -אל"מ דדי – מפקד עורף דרום ,סא"ל עופר  -מפקד מנהלת עוטף עזה ,מועצה
אזורית "חוף אשקלון"  -גדעון שרעבי ,קב"ט המועצה ,קיבוץ יד-מרדכי  -עמוס קלרמן ראש צוות צח"י,
חיים מזר – רבש"צ ,מיכה רגב – מפקד כוננות ,משה סוקר – מטה צח"י  ,הגר ויינר – רכזת הגיל הרך,
מישל דגני – מטה צח"י ,עמי וולקוביץ – סגן ראש צוות צח"י.
הצגת החמ"ל  -עם בואם של אנשי פיקוד העורף הוצג לפניהם החמ"ל מתוך מגמה ללמדם על הגישה
הרצינית של הקיבוץ לנושא ועל השקעת המשאבים שהוא מוציא מתוכו לעניין זה.
עמוס קלרמן :הציג בקווים כלליים את מטרת הפגישה תוך ציון בקשת הצוות לעזרה מפיקוד העורף
בתחומים בהם אפשר לקבל ממנו עזרה.
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עמי וולקוביץ' :ציין את ראיית הצוות המחייבת אותו לתת מענה במקרה חירום ומתוך ראייה זו יזם את
הפגישה.
פירט את מבנה ופעילות צוות החירום ואת צורכי הצוות לאור הפקת לקחים מתרגילים .פורטו על גבי
מפת הקיבוץ בעיות המיסוך הקשות הנובעות מעצם עובדת הימצאות שתי הגבעות בתחומי יד מרדכי ,מה
שמחייב שימוש במכשירי קשר אמינים המתגברים על מיסוך זה.
עוד הודגש :חוסר במיגון לבית הסיעודי ,בעיית היעדר ממ"דים לקשישים בעלי חוסר יכולת בניידות
למקלטים; השלמת מיגון ,קירות וחלונות ,בחמשת המבנים בגנים ,ותוספת עמוד בכל פינה של קורות
המיגון באותם המבנים.
הודגש כי ביום חול נתון יש לתת מענה בעת חירום ל 1,500 -איש לפחות ,כולל שלושת מגזרי החינוך
והעובדים החיצוניים הבאים לעבוד ביד -מרדכי.
גדעון שרעבי :ציין כי קיבוץ יד מרדכי ,הינו אחד הישובים המאורגנים ביותר בתחום המועצה מבחינת
היערכות צוות החירום היישובי ,תוך אזכור שמחשב החמ"ל וגנראטור החירום סופקו על ידי המועצה.
קיימת פנייה לעזרה תקציבית לסוכנות והוחל בגיוס משאבים ,מעריך שלאט לאט יתחיל לנפק לישובים
את הדרוש להם.
התפתח דיון בנושא השקעות למקלטים תוך ציון העובדה כי לרשות יד-מרדכי עומד כרגע תקציב של כ -
מאה אלף  ₪המיועד לנושא שיפוץ המקלטים .לא ניתן לנייד כסף זה לפתרון בעיות אחרות.
בדיון עלתה במלוא חריפותה בעיית המחסור במכשירי הקשר .לדעת אנשי פיקוד העורף  8המכשירים
הקיימים ועוד  5המכשירים שעל פי גדעון שרעבי יסופקו ליד מרדכי צריכים להספיק לתפעול ותפקוד
צוות החירום .מיכה – שם דגש על בעיית חוסר מכשירי הקשר תוך ציון עובדה שיש כיום  8מכשירים
הנותנים תשובה בתנאים הנוכחיים.
אל"מ דדי :פירט את סך ההשקעות שאושרו להצבת ממ"דים בעוטף עזה ועל פיהם נלמד כי קיבוץ יד
מרדכי בסדר עדיפות משני .ההחלטה על כך נקבעה על סמך שקלול נפילות במרחב .עם זאת ציין כי יש
אפשרות להציב עוד מיגוניות במקומות ציבוריים .יש לפנות למשרד החקלאות לגבי מיגון לתאילנדים.
לשאלת מיגון הבית הסיעודי כדוגמת מיגון בתי הגיל הרך והצבת ממ"דים לטובת  27משפחות בעלות קושי
בניידות אל המקלט אין כרגע תשובה חד משמעית .יש לפנות למשרד הבריאות בעניין מיגון הבית
הסיעודי .קיימת תוכנית פינוי האוכלוסייה המוגבלת ע"י משרד הבריאות במקרה הצורך .אפודי מגן ואפודי
זיהוי – יש התחייבות של גדעון להתחיל ולנפק.
שדרוג משרת רבש"צ למשרה מלאה –לאחר מאבק עיקש אושר שידרוג שכזה רק לרבש"צ קיבוץ גבים.
השלמת הגדר ,צריכה להיעשות באחריות המועצה .ציפוי אספלט של דרך הגדר באזור מוסד שקמה אינה
מעניינו של פיקוד העורף.
לדעת דדי אין סיבה הקיבוץ לא ירכוש פרוז'קטורים בכוחות עצמו ,זו עלות נמוכה למדי ואין צורך
להתעסק איתה דרכו.
גדעון שרעבי :הבהיר שיעביר  2מכשירי קשר לאלתר ,ועוד  3תוך מספר שבועות .אפודי זיהוי יספק ליד-
מרדכי תוך שבועות ספורים ואפודי מגן מאוחר יותר .הכבאית תגיע ליד-מרדכי תוך חודש .הגדר משער
הכניסה לקיבוץ עד הרפת תיבנה ברגע שיגיע תקציב לכך .תוספת פנסי תאורה תסופק תוך זמן קצר ליד-
מרדכי.
הובטח על ידי גדעון שרעבי שהכבאית תגיע ליד מרדכי תוך חודש וחצי.
משה סוקר :קיימת החלטה להוסיף עמודים בפינות הבתים הממוגנים בגיל הרך .כמו כן מיגון הקירות
והחלונות בכל הגנים .הבית הסיעודי – מיגון הבית הסיעודי .סא"ל עופר יבדוק וייתן תשובה.
רשם :עמי בעזרתם של עמוס ומשה
__________________________________________________________________________
למחרת הפגישה התקשרו אנשי פיקוד העורף והביעו את מלוא הערכתם להתארגנות יד מרדכי ולעצם
קיום הפגישה.
לדעת אל"מ דדי הפגישה הייתה טובה מאד וחשובה ,והוא התרשם מאד מן הרצינות של התארגנות יד
מרדכי במסגרת צח"י וכיתת הכוננות .דדי בהחלט מכיר בחשיבות של הבקשות של יד מרדכי ולכן לאחר
הישיבה שוחח עם גדעון שרעבי מתוך מגמה לבחון כיצד לזרז את השלמת הפערים.
נמסר על ידי עמי וולקוביץ
__________________________________________________________________________

שבת שלום וחג שבועות שמח לכל בית יד מרדכי !
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