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עדכון צ.ח.י

)צוות חירום יישובי(

 .1אינפורמציה ומידע







חברי צ.ח.י מבקשים מהחברים להמשיך ולהיות ערניים להוראות ולעדכונים המתפרסמים אחת
ליום )או יותר( בדפי המידע היומיים המופקים ומופצים על ידי צ.ח.י בדואר ובדוא"ל .דפי המידע
מכילים אינפורמציה חשובה ומהותית להמשך ההתמודדות עם השלכות המבצע הלאומי "עופרת
יצוקה".
חברים שמסיבה כלשהי אינם מקבלים הודעות אס.אמ.אס ) (smsהמופצות על ידי צ.ח.י או
 052לצורךשאינם מקבלים את דפי המידע של צ.ח.י מתבקשים לפנות לעמי וולקוביץ 052-6877901
עדכון הכתובות והמספרים.
 052על כללצורך שמירה על קשר אנו מבקשים מחברים/תושבים להודיע לעמי וולקוביץ 052-6877901
יציאה וחזרה מיד מרדכי לשהוּת ו/או לרענון.
צוות צ.ח.י ימשיך להתקשר לחברים/תושבים כדי לשמוע ולדעת מה נשמע עם כל חבר ,תושב
ומשפחה.
בלוח האלקטרוני מפורסמים מספרי הטלפון של חברי צ.ח.י – בכל בעיה ,התלבטות ,קושי או
שאלה התקשרו ושוחחו איתנו.

 .2תזכורת לגבי הוראות ביטחון





זכרו! בעת הישמע צוות אדום יש להיכנס למרחב מוגן ולהישכב על הרצפה .זכרו! גם במקרים
בהם אינכם מספיקים להיכנס למרחב מוגן ,יש להישכב על הרצפה .פעולה זו עשויה להציל
חיים!! רסיסי הרקטות מתעופפים כלפי מעלה בצורת פטרייה ובכך יכול "שידלגו" מעל מי שנשכב
על הרצפה!
החברים/תושבים מתבקשים להשאיר את הטלפונים הניידים פתוחים לצורך העברת מידע לאורך
כל שעות היום.
חברים/תושבים שיש בביתם טלפון קווי מתבקשים לוודא שהוא מחובר היטב לקו ומופעל .הדבר
חיוני לצורך קבלת אינפורמציה ויכולת יצירת קשר בשעת חירום במידה והרשת הסלולארית
נופלת מסיבה כלשהי.

בברכת חזרה מהירה לשגרה שקטה ובטוחה
צ  .ח .י
__________________________________________________________________________

מבצע "עופרת יצוקה" –
מוקד מידע של המועצה האזורית חוף אשקלון
1-700-707-303
08-6775546
08-6775527
__________________________________________________________________________
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דרישת שלום מהמשפחות השוהות בקבוצת שילר
לחברים ולתושבים ביד מרדכי ,מקווים ששלומכם טוב!!
בחרנו להתאוורר כמה משפחות
הרחק מרעש הרקטות העפות,
בקבוצת שילר פתחו לפנינו את הבית ואת הנשמה,
ולכל אחד מאיתנו העניקו פינה חמה.
הנעורים פינו עבורנו את חדריהם וחזרו להורים,
ובאמת-נותנים לנו הרגשה של אורחים רצויים,
הילדים משחקים בחוץ נטולי דאגות ומרוצים:
אין כאן "צבע אדום" וגם לא לימודים,
ובכל זאת ,למרות שנעים והאירוח מדהים
כאן – זה לא הבית – אנחנו יודעים..
מאחלים לכולנו שהמבצע ייגמר טוב ומהר
ושניפגש שוב בקיבוץ שקט יותר.
כאן המקום להודות בקול גדול
לדוד גורביץ – הכול – יכול
על הסידורים ,הטיפול והדאגה
ובעיקר שאת הכול עושה בחיוך ובאהבה!

שיהיה לכולנו סופשבוע טוב
מישל דגני

__________________________________________________________________________

חוויות ממסיבת סילבסטר במקלט "חתונות"
אתמול בערב התאספו כ 60 -חברים בהתראה מאוד קצרה.
כל אחד הביא עימו מטעמים מושקעים שנאספו לארוחת ערב אינטימית וחמה
במקום הקטן ,הצפוף והחם.
החברים הגיעו במצב רוח מעודד ונוצרה במקום אווירה רגועה ונעימה ,ואפילו
מיוחדת במינה .הזמנו מרקיד מאשקלון שסחב וסחף את החברים לערב נהדר שכלל
ריקודי עם ישנים וטובים ,רונדו מבדר ,ריקודים משנות השישים ועוד.
באמצע הערב הצטרף למעגל הריקודים ראש המועצה יאיר פרגון וגם צלמי מעריב
שהגיעו ותיעדו את הערב במצלמה ובכתבה קצרה שהתפרסמה למחרת בעיתון.
האירוע כולו היה מחמם ומרומם ,ואפשר לסכם שמזמן לא חגגנו ערב מהנה
ומרגש כל כך ביד מרדכי.
שבת שקטה ורגועה לכולם ,נאווה גל

__________________________________________________________________________

שיפוץ מדרכות
לחברים שלום,
אנו פועלים במרץ לחידוש מספר מדרכות בקיבוץ באמצעות תקציב שאנו מיועדים לקבל מהמועצה
האזורית .לצערנו בגלל בעיות בירוקרטיה אנו מתעכבים בביצוע.
אנא התאזרו בסבלנות,
בברכה יריב
__________________________________________________________________________
2

דו"ח קלפי
תוצאות הצבעת הקלפי מיום :28.12.08
 .1הקיבוץ מאשר את 'מסמך העקרונות להסדרת מערכת היחסים בין הקיבוץ לבין הבנים בעלי הצרכים
המיוחדים ומשפחותיהם' ,כפי שהוצג בשיחת הקיבוץ ביום .15.12.08
תמכו ,112 :התנגדו ,13 :נמנעו .1 :ההצעה אושרה.
 .2הקיבוץ מאשר את 'מסמך העקרונות לביצוע שמאות בתהליך שיוך הדירות' ,כפי שהוצג בשיחת הקיבוץ
ביום .21.12.08
תמכו ,113 :התנגדו ,6 :נמנעו .7 :ההצעה אושרה.
 .3הקיבוץ מאשר את 'מסמך מנגנון יישוב סכסוכים' ,כפי שהוצג בשיחת הקיבוץ ביום .21.12.08
תמכו ,110 :התנגדו ,9 :נמנעו .7 :ההצעה אושרה.
 .4הקיבוץ מאשר את 'מסמך הוראות המעבר לתקופת הביניים' ,כפי שהוצג בשיחת הקיבוץ ביום .21.12.08
תמכו ,104 :התנגדו ,11 :נמנעו .10 :ההצעה אושרה.
 .5הקיבוץ מאשר את 'מסמך עקרונות השיוך' ,כפי שהוצג בשיחת הקיבוץ ביום .21.12.08
תמכו ,111 :התנגדו ,6 :נמנעו .6 :ההצעה אושרה.
ספרו :רחל שטרנברג ,יהודית מידן ,בלה שני.
ניהול קלפי :רחל שטרנברג ,הלל שיפמן ,ישראל ברוך ,לינדה כשר ,יהודית מידן ,בלה שני.
__________________________________________________________________________

דוח מישיבת משותפת הנהלה כלכלית ומזכירות מיום 22.12.08
השתתפו בדיון:
נציגי שטראוס בדירקטוריון מכוורת יד מרדכי-שטראוס :גדי לסין – מנכ"ל שטראוס ישראל ,מישל בן וייס
– מנכ"ל חטיבת "בריאות ואיכות חיים" בשטראוס ישראל ,דניאל זינגר – סמנכ"ל כספים בשטראוס
ישראל.
נציגי יד מרדכי בדירקטוריון מכוורת יד מרדכי-שטראוס ::דודי דורון ,מוטי ברנדס.
הנהלת מכוורת יד מרדכי-שטראוס :ניצן ישראלי )מנכ"ל( ,יאיר שוורץ )מנהל רכש( ,אמיר דבורה )מנהל
תפעול( ,אלעד רביד )מנהל שיווק( ,ניסים ביטון )מנהל כספים( ,טל שדה )מנהלת מש"א(.
הנהלה כלכלית ומזכירות :שי ציון ,שפרה שכטר ,צביה סגל ,צבי מירב ,ישראל מידן ,גדי רינת ,איתן ציון,
אורלי סיגלמן ,רחל אשחר ,מאיר יצחק ,הלל שיפמן ,גיורא אתר ,גלעד בארי ,דודי דורון ,יריב קלרמן,
אופיר לבנה.

רקע לפגישה:
בשנה וחצי האחרונות התרחשו שלושה אירועים משמעותיים בהיבט מכוורת יד מרדכי שטראוס:
 .1חילופי מנכ"לים בשטראוס ישראל :גדי לסין במקומו של גיורא בר-דעה.
 .2חברת שטראוס הגלובאלית נכנסה לשינויים מבניים  -ארגוניים עמוקים.
 .3חילופי מנכ"לים במכוורת שטראוס :ניצן ישראלי במקומו של חגי מן.
שלושת האירועים הנ"ל ,בדגש על שינויים מבניים וארגוניים שעברה חברת שטראוס ,הביאו את
דירקטוריון החברה ,הנהלת המכוורת והנהלת המשק ליזום פגישה משותפת עם המזכירות וההנהלה
הכלכלית ,במטרה לדווח הן על התפתחויות ומגמות בחברת שטראוס  -ישראל והן בכדי לסקור את
פעילות המכוורת בהיבטי פעילותה השונים.

סיכום ועיקרי הדיון:
לבקשת ההנהלה הכלכלית ,הנהלת מכוורת יד מרדכי-שטראוס והדירקטוריון ידווחו להנהלה הכלכלית
פעמיים בשנה )בחצי השנה ובסופה(.
כפגישה ראשונה סקר ניצן ישראלי את התפתחות מכוורת יד מרדכי מהקמתה ועד שנת  ,2002שנת המיזוג
עם 'עלית' .ניתנו דגשים ואבני דרך עיקריים לשנים אלו :הקמת הממלכה ,מיתוג החברה ,השקת הבקבוק
הלחיץ ,בניית האסטרטגיה העסקית ,קמפיינים שונים בטלוויזיה והמו"מ והמיזוג עם 'עלית' .ניתנו דגשים
משנת  ,2003עידן 'עלית' ובהמשך 'שטראוס' ,ועד סוף שנה זו :תהליך המיזוג עם 'עלית' ,כניסה לתחומי
שמן הזית והקונפיטורות ,ובניית תוכנית אסטרטגית  -שהיעדים שהוצבו בה הושגו כמעט ככולם.
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אלעד רביד ,מנהל השיווק של החברה ,תיאר את האסטרטגיה השיווקית של החברה ואת המאמץ השיווקי
לאורך השנים .הדיווח לווה בסרט תדמית חדש ומעניין המתאר את ייצור הדבש בקיבוץ מתחילת הדרך
ועד היום.
יאיר שוורץ ,מנהל הרכש ,סיפר על הנעשה בארץ ובעולם בתחום הדבש ושמן הזית .אמיר דבורה ,מנהל
התפעול ,סקר את מערכות התפעול וקווי הייצור החדשים בתחום שמן הזית.
יש לציין כי התוצאות העסקיות של החברה בשנת  2008הינן הטובות ביותר מאז הקמת החברה אשר
ביצעה טוב יותר את היעדים שהוצבו לה על ידי ההנהלה לשנה זו.
בימים אלו שוקדת החברה על תוכנית אסטרטגית חדשה לחמש השנים הבאות תוך דגש על מוכנות מלאה
ומתאימה לשנת  2009אשר תהיה שנה שונה מהותית עקב המשבר הכלכלי .תוכנית העבודה לשנת 2009
אושרה על ידי הדירקטוריון וכוללת מספר חלופות שיתאימו למצבים שונים שיכולים להיווצר במהלך שנה
זו.
הישיבה הסתיימה בסקירה של גדי לסין ,מנכ"ל שטראוס ישראל ויו"ר דירקטוריון מכוורת יד מרדכי-
שטראוס .גדי סקר את הפעילות של שטראוס העולמית בהדגשת השינויים המבניים שנעשו בשטראוס,
במהלכם הוחלט )לאחר דיונים משותפים בין יד מרדכי לשטראוס( להשאיר את החברה המשותפת כחברה
עצמאית .גדי הדגיש את הקשר הטוב בין השותפים ,יד מרדכי ושטראוס ,והצהיר כי הוא רואה את יד
מרדכי כשותפה שווה בחברה ,על אף השליטה של שטראוס באחזקות.
בהזדמנות זו אני רוצה להודות בשם יד מרדכי לעובדי ומנהלי החברה המסורים על המאמצים הרבים
המושקעים בחברה .מאמצים אלה ,בניצוחם של ניצן ישראלי וחגי מן )אשר העביר את שרביט הניהול
לניצן באפריל השנה( הם שהביאו לתוצאות הטובות לשנה זו.
כמו כן ברצוני להודות לנציגי שטראוס חברי הדירקטוריון :גדי לסין ,מישל בן וייס ודניאל זינגר ,על
שותפות אמיתית.
עם הפנים קדימה:
במהלך החודשים הקרובים תיזום הנהלת המשק והמזכירות יחד עם הנהלת המכוורת אירוע משותף לכל
החברים עם חברת שטראוס לצורך העברת מיידעים ואינפורמציה וחיזוק הקשר המשותף!
נמסר על ידי דודי דורון
__________________________________________________________________________

כרטיסי אשראי
כרטיסי אשראי של הרבה חברים מתחדשים החל מינואר .09
ראשית ,חשוב לציין כי ניתן להשתמש בכרטיס האשראי עד סוף ינואר.
שנית ,ברצוני לעדכן כי אנו נדאג להביא במרוכז את הכרטיסים החדשים מבנק הפועלים ולחלקם לחברים
בקיבוץ .כאשר יגיעו הכרטיסים ניידע את החברים לגבי חלוקתם.
בברכה ,מאירי פרל
__________________________________________________________________________

חנוכה  -תודות
לצוות חנוכה ,אשר הספיק להנעים לנו את החג עד ש...התחיל מבצע "עופרת יצוקה",

תודות וברכות על ארגון אירועי החג:
* לרעיה פסי – על ריכוז החג ופעילויותיו.
* למאיה מורן – על ארגון המסיבה והתוכן ,לדנית לוי ואילת שטרנברג – על התפאורה ,לאורלי סיגלמן
וחנה ישראלי – על ארגון האוכל ,ללארי סיגלמן – על התמיכה הטכנית.
* לעידו דביר ותומר ענבר – על ההגברה.
* לטל מן ,שאול מורן ,רוני קרלינסקי ויונתן מן – על ארגון מצעד הלפידים ,שלצערנו בוטל בגלל פתיחת
המבצע הצבאי..
* לשפרה שכטר ,גבי וולקוביץ וצוות המטבח – על העזרה בארגון ובתפעול הגסטרונומי.
* למוסדניקים – שתמיד נרתמים ועוזרים.
* לילדי התלתון – על ההופעה בחג.

תודה לכולכם!! ולהתראות בשנה הבאה!
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תהליך המשכור – עדכון לחברים
לחברים שלום ,להלן עדכון לגבי התקדמות תהליך המשכור:
שלבים שבוצעו:
 הכרות עם חב' "אדם שרון"  +תאום ציפיות וקביעת מדיניות עם הנהלת הקיבוץ )צוות היגוי(.
 הסברת התהליך לחברים ,בשיתוף "אדם שרון".
 הכרות "אדם שרון" עם הענפים והפעילויות ומסירת תיאורי תפקידים ,מוסכמים בין העובד
לממונה ,לידי "אדם שרון".
 מסירת נתוני שכר  +תנאים נלווים של השכירים בקיבוץ ,לידי "אדם שרון".
שלבים שבוצעו מאז הדיווח האחרון ):(27/11/08
 בוצע תמחור ראשוני של המשרות על ידי "אדם שרון".
 הוצג התמחור הראשוני לצוות ההגוי על ידי "אדם שרון".
 הוצג המשכור לצוות ההיגוי על ידי "אדם שרון".
השלבים העומדים לפנינו:
 הצגת עלות העבודה לוועדת ההיגוי.
 הצגת עלות העבודה למנהלי ענפים.
 שיקוף הנתונים לחבר :החבר יקבל בכתב את נתוני המשכור שלו – יתבצע על ידי "אדם שרון".
 קליטת ערעורים ,תוך זמן קצוב ,וטיפול בהם על ידי צוות ההיגוי ו"אדם שרון".
עד כה מתנהל התהליך על פי המתוכנן ובשיתוף פעולה טוב.
להערכתי במהלך השבועיים הקרובים נגיע לשלב של מסירת הנתונים לחברים.
שבת שקטה ורגועה לכולם
בברכה ,תמיר אבני
__________________________________________________________________________

משקי הקיבוצים – סוכנות לביטוח בע"מ
)נמסר על ידי מאירי פרל(:
להלן תעריפי ביטוח עדכניים החל מתאריך  1.1.09עפ"י קבוצות הגיל:
גילאים  1.38 0-40דולר ,גילאים  1.50 41-65דולר ,גילאים  2.50 66-75דולר ,גילאים  2.75 76-80דולר.
פתרון לקבוצת הגיל  :81-85ניתן יהיה להנפיק פוליסת "תיבה למטייל" רגילה לקבוצת הגיל  81-85במחיר
של  5.5דולר ליום ,לתקופת נסיעה של עד  30יום בלבד ובתנאי שהמבוטח אינו סובל משום בעיה כרונית,
אינו נוטל תרופות באופן קבוע ובכפוף להגדרות הפוליסה .מבוטחים בקבוצת גיל זו בעלי מצב רפואי
קיים ,יבוטחו במסגרת פוליסה מורחבת.
לתשומת לבכם ,התעריפים של "תיבה למטייל" זולים יותר ותנאי הביטוח משופרים יותר בהשוואה
לתוכנית הביטוח של קופת החולים.
שרות חדש :ביטוח אופניים )רכוש( הנלוות למטען של הנוסע לחו"ל על פי הצורך ,תינתן אפשרות לבטח
אופניים )שהמבוטח לוקח עימו לחו"ל( עד לסכום של  3000דולר .בכפוף למילוי טופס ובעלות של  4אחוז
מערך האופניים.
0303-7616286/252
7616286/252/253
להמשך פעילות משותפת ופורייה ,רחל ,מלי ,יעל ,מחלקת נסיעות חו"ל/252/253 ,
__________________________________________________________________________

משולחנו של מודד הגשם
לחברים שלום,
בשבוע האחרון ירדו עוד  16מ"מ של גשם בקיבוץ.
ובסה"כ מתחילת העונה נרשמו משקעים של  136מ"מ בלבד.
כרגיל ,נקווה לגשם נוסף בשאר חודשי החורף שנותרו לשנה זו.
נמסר על ידי עידו מן
__________________________________________________________________________

שבת שלום ,שקטה ובטוחה! לכל בית יד מרדכי !
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