קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 1040
12.6.08
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל
בדף הפעם* :דו"ח שיחת קיבוץ *לקראת קלפי *דיווחים ועדכונים

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

דו"ח שיחת קיבוץ
נושא השיחה .1 :הצגת פרויקט שדרוג תשתיות התקשורת .2 .הצגת תקנון יזמויות ליד מרדכי .3 .הצגת
מנדט הפעולה לצוות ההיגוי של פרויקט השיוך והצמיחה .3 .הצגת המועמדים לנציגי הציבור שיכהנו
בצוות ההיגוי של פרויקט השיוך והצמיחה.
תאריך השיחה .10.6.08 :יו"ר השיחה :דני שני .צילום והגברה :יואל שטיין ומשה הקל .נכחו באסיפה8 :
חברים.
.1313-15/6
15/6/0
/6/08
החלטות :הנושאים יובאו להצבעה בקלפי בסוף השבוע הקרוב וביום ראשון /08
__________________________________________________________________________

הצבעת קלפי
1313-15/6
15/6/2008
תתקיים בחדר האוכל בסוף השבוע וביום ראשון /6/2008
11.30 ,11.30ראשון11.30-13.30 : ,18.30שבת11.30-13.30 :שישי18.30-20.30 :
נושאים להצבעה
 .1אישור פרויקט שדרוג תשתיות התקשורת ביד מרדכי כפי שהוצג בשיחת הקיבוץ בתאריך .10.6.08
 .2בחירת נציגי ציבור לצוות ההיגוי של פרויקט הצמיחה והשיוך:
 כל בוחר מתבקש לסמן "בעד" שישה ) (6שמות בלבד.
 פתק הצבעה אשר יכיל יותר או פחות שמות מן האמור ,ייפסל.
 תשעת ) (9המועמדים אשר יקבלו את מירב קולות המצביעים ,יכהנו כחברים בצוות ההיגוי
של פרויקט הצמיחה והשיוך.
להלן רשימת המועמדים לפי סדר הא'-ב' של שמות המשפחה:
)סמנו  6שמות בדיוק!(

מרים דרור ,עמי וולקוביץ' ,הגר וינר ,אילן מאירי,
ישראל מידן ,יונתן מן ,משה סוקר ,אילון פרידמן ,אשר רגב,
גדי רינת ,מאיר שגיא ,דובי שטרנברג ,דני שני
 .3אישור מנדט הפעולה לצוות ההיגוי של פרויקט הצמיחה והשיוך ,כפי שהוצג בשיחת הקיבוץ
בתאריך .10.6.08
 .4אישור תקנון היזמויות של יד מרדכי ,כפי שהוצג בשיחת הקיבוץ בתאריך .10.6.08

הציבור מוזמן! בברכה ,המזכירות
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חומר לעיון החברים לקראת הצבעת הקלפי:
 .1בנושא פרויקט שדרוג תשתיות התקשורת :ראו קובץ נפרד שחולק בתאי הדואר והדוא"ל של החברים.
 .2בנושא הסמכת צוות ומנדט מחודש לפרויקט השיוך והצמיחה:
א .רקע:
 תהליך אישור שינוי אורחות החיים בקיבוץ הסתיים ואיתו הצפי כי פרויקט השיוך והצמיחה ייכנסלראש סדר העדיפויות הארגוני של הקהילה )מתחייב מהחלטות השינוי(.
 תוכנית האב של הקיבוץ נכנסת לשלבי הסיום שלה .בכך מתאפשרת כניסה לתהליך אישור "תוכניתמפורטת" לקיבוץ )תב"ע( ,לרבות העיסוק והדיון הפרטני בנושאי פרצלציה והקצאת מגרשים.
 בבסיס תהליך ההסמכה המוצע להלן עומד הרציונל ,שחברים המשרתים בצוות ההיגוי ,בנושא הנדון,יהיו מוסמכים לכך באופן מובהק ופורמאלי.
 לתהליך ההסמכה חשיבות כפולה :מחד הוא יוצר הענקת סמכות ואחריות ,מהקיבוץ לצוות הנבחר,ומאידך יוצר התחייבות של הצוות הנבחר לתהליך ולמטרותיו.
ב .כללי
.1
.2
.3
.4
.5

צוות ההיגוי ייפגש על בסיס קבוע במטרה לטפל בכל שלבי הפרויקט ובכל נושאיו ,על שלושת
ענפיו )שיוך דירות ,שיוך נכסים ,צמיחה דמוגרפית(.
צוות ההיגוי יהיה סוברני ,על פי הצורך והעניין ,להתחלק לצוותי עבודה ספציפיים לצורך הכנת
דיונים  /הצעות להחלטה בצוות ההיגוי הגדול ,ולמנות ,מתוך הצוות הגדול ,אחראי לכל צוות.
לצוות ההיגוי יצטרפו מלווים מקצועיים )עו"ד ,רו"ח ,יועצי מס וכד'( על פי מידת הצורך והדרישה
המקצועית.
שני משקיפים מוסכמים ,מטעם הבנים והתושבים הפוטנציאליים של היישוב המתפתח ,יוכלו
להצטרף לפגישות צוות ההיגוי.
חברי ועדת קליטה יוזמנו להשתתף בכל ישיבה רלוונטית של צוות ההיגוי.

ג .הרכב צוות ההיגוי:
 9נבחרי ציבור )ייבחרו בקלפי  5 + (13-15.6.08בעלי תפקידים )מזכיר ,מנהל קהילה ,מרכז משק ,יו"ר
ועדת קליטה ,יו"ר ועדת תכנון(  +קוצי וויל ,יאיר שוורץ ושמעון כורם  -שהובילו בשנים האחרונות
את צוותי השיוך )דירות ונכסים( ולהם ידע מצטבר וניסיון משמעותי בתחום השיוך  +חבר מזכירות
שייבחר על ידה = סה"כ קבוצה בת  18חברים.
ד .יו"ר צוות ההיגוי:
 .1לאחר הסמכתו בקלפי ,יבחר צוות ההיגוי את היו"ר מבין חבריו.
 .2באחריות יו"ר הצוות:
 להביא לידי השגת היעדים והמטרות של פרויקט הצמיחה והשיוך. להפעיל את הצוות. לתאם ולסנכרן פעילות הצוות מול הציבור. להכין דיוני הצוותים. לקדם נושאי הפרויקט על ציר הזמן ,בהתאם להחלטות צוות ההיגוי  /החלטות הקיבוץ בנושא.ה .אופן הפעולה
צוות ההיגוי ייפגש על בסיס קבוע ,כשתי פגישות לחודש לפחות ,במטרה לקדם הטיפול בנושאים
השונים .צוות ההיגוי ימנה ,על פי הצורך והעניין ,צוותי משנה ו/או יחידים לטיפול במשימות/מטרות
ייעודיות מוגדרות מראש בהיקפן )זמן/תחום(.
ו .שריון מקומות בצוות ההיגוי
בעת בחירת נציגי ציבור לצוות ההיגוי ישוריינו שני מקומות לנציגים בני  + 65ומקום אחד לנציג
מתחת לגיל . 40
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ז .מטרות ומנדט לצוות ההיגוי:
 .1הגדרת יעדים חדשים ונושאים לטיפול בפרויקט הצמיחה והשיוך )רענון מטרות ויעדים(.
 .2הגדרה ואישור מתווה הפעולה ,לרבות קביעת לו"ז ,להשגת היעדים שלעיל.
 .3דיון וטיפול בניסוח תקנונים והסדרים לכל ענפי הפרויקט :שיוך דירות ,שיוך נכסים וצמיחה
דמוגרפית )קליטה( – על בסיס החלטות הקיבוץ בנדון.
 .4יצירת עבודה משותפת ושקופה מול הציבור ,תוך עירובו בשלבי התהליך )מתן אפשרות

לציבור להציע הצעות נוספות/אחרות ו/או להציג הסתייגויות להצעות צוות ההיגוי(.
 .5צוות ההיגוי יוסמך על ידי הקיבוץ לפעול באופן ישיר מול הציבור ,השיחה והקלפי.
 .3בנושא תקנון יזמויות – טיוטת ההצעה לתקנון יזמויות שאושרה השבוע בשיחת הקיבוץ ,פורסמה לפני
שבוע לחברים בדוא"ל .חברים המעוניינים לקבל שוב את התקנון לפני ההצבעה מוזמנים ליצור קשר
טלפוני עם אופיר לבנה  ,052-6877901לפני ובמהלך ימי ההצבעה.
__________________________________________________________________________

עדכון מצוות היישום – חיוב בגין שימוש ברכבי הקיבוץ
לחברים שלום ,להלן עדכון בנושא מודל חיוב "זמן וקילומטר" בנסיעות ברכבי הקיבוץ ,לקראת הפעלתו
הצפויה החל מיולי :08
 .1בחודש אפריל  08התפרסם בחוברת היישום תהליך המעבר מחיוב לפי "ק"מ" לחיוב לפי "זמן וק"מ",
להלן הפרסום מתוך החוברת:
א" .מחירון ענפים ותאגידים :רכב פרטי ₪ 1.68 :לק"מ .רכב מסחרי קטן ₪ 1.85 :לק"מ .רכב מסחרי גדול:
 ₪ 2.35לק"מ.
ב .חברי קיבוץ ותושבים בנים ישלמו לפי התעריפים הבאים:
מחיר לשעת שימוש
מחיר לק"מ
תחום שעות ביממה
תקופה
ללא חיוב
₪ 1.3
 24ש'
אפריל-יוני 08
₪3
₪ 1.15
משעה  7.00עד 21.00
יולי  08ואילך
ללא חיוב
₪ 1.3
משעה  21.00עד 7.00
יולי  08ואילך
 תושב שאינו בן קיבוץ ישלם מחיר מלא לשימוש ברכב".
 .2הרציונל לחיוב לפי "זמן וקילומטר"
א .חיוב לפי ק"מ בלבד אינו משקף את העלות האמיתית של הקהילה בגין השימוש ברכביה.
ב .חיוב לפי ק"מ בלבד אינו מונע מצבים אבסורדיים ולא יעילים ,המתאפיינים בנסיעות מועטות ק"מ על
פני זמן ממושך )חצאי יממות ,יממות ,ימים(.
ג .חיוב לפי זמן וק"מ צפוי להביא לניצול יעיל וצריכה מאוזנת יותר של רכבי הקיבוץ על ידי המשתמשים,
ובכך לייעל את השימוש ברכבי הקהילה.
ד .חיוב לפי זמן וק"מ צפוי לשמור על כדאיות אחזקת צי רכבי הקהילה לתקופה ממושכת ולטובת
החברים.
 .3בעקבות הפרסומים בנושא ולקראת ההפעלה הצפויה הסתייגו מספר חברים מהחלטה הנ"ל.
 .4צוות היישום מזמין את החברים המסתייגים לישיבת צוות שוטפת ,לדיון בנושא מודל "חיוב זמן וק"מ"
בגין שימוש ברכבי הקהילה.
.052חברים נוספים המעוניינים להשתתף בדיון מוזמנים לפנות ליריב קלרמן 052-3962469
הדיון יתקיים ביום ראשון הקרוב ,15.6.08 ,בשעה  ,19.00בחדר הישיבות של הבומבוסים.
__________________________________________________________________________

עדכון מועדת תכנון – בנושא בית העלמין של הקיבוץ
בישיבתה מיום  ,11.06.08אישרה ועדת תכנון את הצעת האדריכל  -יורם בר סיני )משרד א.ב .תכנון(,
להסדרת מקומות קבורה נוספים ,בתוך גבולות בית העלמין כיום ,על ידי הארכת חלקות הקבורה בצידו
המערבי של בית העלמין .זאת כהסדר מיידי עד לאישור תב"ע ליד מרדכי ,שתכלול תכנון חלקות קבורה
נוספות לעתיד ,גם מחוץ לגבולות בית העלמין כיום .העבודות יחלו בשבוע הבא.
נמסר על ידי שוקי רייזל ,בשם ו .תכנון ובניה
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חג השבועות  -תודות
ברכות ותודות חמות לצוות חג השבועות על ערב חג מוצלח ,חגיגי ונעים.
תודה חמה וברכה:
למרכזים :דני שני ויהודית מידן!
לחברי הצוות ולמסייעים והמשתתפים הרבים :אברמי אבני ,אביבה שלו ,זהבה קלרמן ,שולי שניידר,
כוכבה נרקיס ,דנית לוי ,לירן ינאי ,מישל וגיל דגני ,עידו דביר ,יואל שטיין ,נאווה גל ,נחמה מן ,משה הררי.
לשפרה שכטר ,גבי וולקוביץ' וצוות ענף המזון על ארוחת חג מזינה.
למרכזי ועובדי ענפי הקיבוץ על הכנת עגלות הביכורים לתהלוכת הענפים המסורתית.
ולכל החברים שסייעו ועזרו בחיסול החג.
תודה רבה לכולכם! ולהתראות בשנה הבאה..
__________________________________________________________________________

תוכנית אב – הזמנה לדיון
פגישת עבודה של צוות תוכנית האב של יד מרדכי
תתקיים ביום שני ,23.6.08 ,בשעות ,17.00-20.00
בחדר הישיבות של הבומבוסים.
על סדר היום:
גיבוש חלופה נבחרת לתוכנית האב לקראת אישורה בקיבוץ.
הישיבה פתוחה לציבור החברים והתושבים!
__________________________________________________________________________

לסבתא רבא הגאה אסתר מזרחי
לסבים המאושרים אורה ויוני
ולהורים המאושרים נעה וליאב
מזל טוב להולדת הנינה ,הנכדה והבת  -לינוי!
מזל טוב לכל המשפחה הגדולה!

פתיחת עונת הרחצה...
ביום שבת הקרוב,
 14ליוני ,בשעה ,11.00
נפתח את עונת הרחצה
בבריכת השחייה.
בתוכנית :משחקים לילדים
וארוחת צהריים קלילה.
נמסר ע"י נאוה גל

לאסתר צור
המתגוררת ביד מרדכי,
רפואה שלמה
והתאוששות מהירה
מאירוע נפילת הקאסם
אתמול בקיבוץ!

מכל בית ביד מרדכי

שבת שלום לכל בית יד מרדכי !
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