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דו"ח מישיבת המזכירות מתאריך 19.1.09
נכחו בישיבה :רעיה פסי ,מאיר יצחק ,עפרה הלפרין ,רחל אשחר ,גיורא אתר ,איתן ציון ,אורלי סיגלמן,
גלעד בארי ,יריב קלרמן ,אופיר לבנה.
השתתפו בדיון :ישראל מידן ,שי ציון ,דודי דורון ,מאירי פרל )שיחד עם יריב ,גלעד ואופיר מהווים את
צוות היישום(.



ישיבת המזכירות הוקדשה לדיון במספר סעיפים אשר להם השפעה על תקציב הקהילה לשנת .2009
מטרת הדיון המוקדם בחלק מסעיפי התקציב הייתה גיבוש עמדה לגביהם ,טרם ניסוחם ושיבוצם
בתקציב המוצע.

 .1דיון בנושא ענף המזון
השתתפו בדיון :שפרה שכטר ושי עובד )מלווה כלכלי של הענף(

רקע:
ענף המזון הינו משמעותי בהחלט בחיי קהילת יד מרדכי ,הן לפני שינוי אורחות החיים והן לאחריו.
משמעותו באה לידי ביטוי בתקציב הפעלה גדול במיוחד ובמרכזיותו באורחות חיינו כמרכז חברתי –
תרבותי .כבר באמצע  2008נצפתה מגמה של צבירת הפסדים בענף המזון .נעשו ניסיונות עסקיים לבלום
את המגמה אך ללא הועיל .עם תחילת  2008עמד הענף בתוכנית הביצוע אך בהמשך החלו לעזוב את הענף
מפעלים והענף החל להתרחק מיעדיו.
בשל מרכזיותו של הענף בוצעה בתקופה האחרונה חשיבה רבה לגבי המשך תפעולו ,כשעל סדר היום
בחינת הפעלתו לפי אלטרנטיבות שונות המתחלקות בעיקרן לשני סוגי הפעלה:
 .1המשך הפעלה עצמית.
 .2הפעלת חדר האוכל והמטבח על ידי מפעיל חיצוני.

כללי
הדיון במזכירות ,שני במספר בנושא זה ,היה מורכב ונסב סביב שאלות כלכליות וחברתיות כאחד .לאור
המאמצים הגדולים והראויים להערכה ,שבוצעו על ידי הנהלת הענף במטרה לפתח עסק הסעדה אזורי,
עלו בדיון הנוכחי שאלות מרכזיות:
 .1האם להמשיך ולפתח את ענף המזון עד הבאתו לאיזון ואולי אף לרווח? או לחילופין האם למוסרו
למפעיל חיצוני?
 .2האם הפעלת חדר האוכל והמטבח באופן עצמאי הינה ערך ואלמנט עליו יש לשמור בכל מחיר? עד כמה
יושפע מעמדו של חדר האוכל כמרכז חברתי מזהות המפעיל )פנימי  /חיצוני(?
 .3האם מוצו החשיבה וכל הפעולות הנדרשות להבאת הענף לאיזון תקציבי במסגרת של הפעלה עצמית?

סיכום
בשל חשיבות הדיון ותוצאותיו ובכדי למצות הדיון לרוחבו ולעומקו החליטה המזכירות לקיים דיון נוסף
בנושא .הדיון יתקיים במהלך השבוע הבא לאחריו יפורט ויוצג לחברים באמצעות 'דף המזכירות'.

 .2דיון בנושא ענף הרכב
השתתף בדיון :משה הקל

א .רקע:
1

כחלק מהכנת תקציב הקהילה לשנת  2009ובשל חשיבותו של הענף כנותן שרות מרכזי לחברים ולענפים
עלה הצורך לקיים דיון פרטני בעתיד הענף ,תוך בחינת חלופות שונות להפעלתו.
במהלך שנת  2008התקיימו מספר דיונים בנושא ,לחלקם היה שותף גם ציבור החברים ,אך בפועל לא
התקבלו החלטות יישומיות .כיום מופעל הענף בשיטת חיוב של תשלום פר ק"מ ) ₪ 1.3לק"מ לחברים
)מחיר מסובסד( ו ₪ 1.68 -לק"מ לענפים(.

ב .כללי :
ב .1.נתונים כלליים
בשלושת החודשים הראשונים של שנת  2008נסעו בממוצע כל רכבי הקיבוץ יחד כ 83,000 -ק"מ לחודש.
אז היה המחיר  ₪ 0.8לק"מ )מודל משולב( .מאפריל  2008ועד היום עומד ממוצע צריכת הק"מ של כל רכבי
הקהילה יחד על כ 50,000 -ק"מ לחודש )מתוכם ענפים מהווים כ 14 -אחוז( .כיום מחזיקה הקהילה 23
רכבים.

ב .2.חלופות הפעלה אפשריות לצי הרכב:
מס' חלופה

פירוט חלופות

1

השארת מצב קיים –
 ₪ 1.3לק"מ

2
3

עדכון מחיר ל₪ 1.6 -
לק"מ
הפעלת מודל זמן וק"מ
לפי חיוב:
 ₪ 1.3לק"מ ₪ 3 +
לשעה

משמעויות
הצגת תקציב ענף 2009
עם גירעון של כ250 -
אש"ח.
הצגת תקציב ענף מאוזן
לשנת 2009
הצגת תקציב ענף מאוזן
לשנת 2009

תרגום למס קהילה
 ₪ 87לחבר
-

ב .3.ביאור החלופות
חלופה  – 1מציגה מצב קיים.
חסרונה הבולט של החלופה שאינה מאפשרת התייעלות הענף ומחייבת הישארות עם גירעון של כ250 -
אש"ח .היות ואין מרכיב זמן בחלופה זו אין מוטיבציה לחברים להתייעל בשימוש ורכבי הקהילה רחוקים
מלהיות מנוצלים באופן מיטבי .הדבר בא לידי ביטוי בהצמדת רכבים ליד הבית ובנסיעות לטווחים קצרים
)אשקלון ,שדרות ,בקיבוץ( על פני זמן ממושך .ניצול לא מיטבי של הרכבים פירושו מיעוט ק"מ על פני זמן
נרחב ,ובפועל יצירת עלות גבוהה לק"מ לכל רכב .בשורה התחתונה נוצר גירעון תקציבי בענף.
אם מתעלמים מהגירעון )מיסים( המוצג בה אזי שיתרונה של חלופה זו מתבטא בעלות ק"מ נמוכה לחבר.
חלופה  – 2מציגה מצב קיים תוך עדכון מחיר הק"מ למחירו הריאלי ביד מרדכי ) ₪ 1.6לק"מ(.
חסרונה הבולט של החלופה מתבטא במחיר גבוה מדי לק"מ לצרכן ,שעלול להקטין את הביקוש לרכב עד
כדי אי הצדקת קיום הענף .יתרונה הבולט של החלופה מתבטא בהצגת תקציב מאוזן לענף לשנת .2009
חלופה  – 3מציגה שיטת הפעלה חדשה הכוללת חיוב לפי זמן שימוש ברכב ולפי צריכת ק"מ .מרכיבי
החיוב בחלופה נבחרו וקובעו בהצעה לאחר בדיקה מעמיקה בה נבחנו וריאציות שונות של מחיר פר ק"מ
ומחיר פר שעת שימוש.
חסרונה של החלופה בייקור עלות השימוש ברכב לחבר ביחס למצב הקיים.
יתרונות החלופה:
 .1מציגה תקציב מאוזן לענף הרכב.
 .2תמנע מצבים אבסורדיים ולא יעילים ,המתאפיינים בנסיעות מועטות ק"מ על פני זמן ממושך )חצאי
יממות ,יממות ,ימים(.
 .3תיצור צריכה מאוזנת של רכבי הקיבוץ על ידי המשתמשים ותביא לייעול השימוש ברכבי הקהילה.
דגשים נוספים לחלופה :3
בתקופות בהן הביקוש לרכב גובר )חופשים ,חגים וכו'( ,תשכור הקהילה רכבים לטובת חברים שהזמינו
רכב מבעוד מועד )לפחות  24שעות מראש(.
בבסיס החלופה התחייבות לשמור על צי רכבים יעיל ,קרי יימכרו רכבים שלא יעמדו ביעד נסיעות של 40
אלף ק"מ בשנה.
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ג .טבלאות המחשה להשוואה בין חלופות:
חלופה  – 1מצב קיים
מחיר לק"מ
עלות לק"מ
)בש"ח(
)בש"ח(
39
1.3
91
1.3
130
1.3
195
1.3
260
1.3
325
1.3
390
1.3
520
1.3
650
1.3

טווח נסיעה
)בק"מ(
30
70
100
150
200
250
300
400
500

טווח
נסיעה
)בק"מ(

עלות
לק"מ
)בש"ח(

30
70
100
150
200
250
300
400
500

1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3

חלופה 2
מחיר לק"מ
עלות לק"מ
)בש"ח(
)בש"ח(
48
1.6
112
1.6
160
1.6
240
1.6
320
1.6
400
1.6
480
1.6
640
1.6
800
1.6

חלופה  – 3חיוב לפי שיטת "זמן וק"מ"
סך עלות הנסיעה )זמן  +ק"מ( בש"ח
עלות
לפי מספר שעות נסיעה מייצגות )משך השימוש ברכב(.
לשעת
חיוב מרכיב הזמן יתקיים בכל ימות השבוע )א'-ש(
נסיעה
אך ורק בין  7בבוקר ל 19 -בערב
)בש"ח(
שעתיים  4שעות  6שעות  8שעות  10שעות  12שעות
75
69
63
57
51
45
3
127
121
115
109
103
97
3
166
160
154
148
142
136
3
231
225
219
213
207
201
3
296
290
284
278
272
266
3
361
355
349
343
337
3
426
420
414
408
402
3
556
550
544
3
686
680
674
3

ד .עיקרי הדיון במזכירות
 לקראת תום שנת המודל הראשונה יש חשיבות לבצע ייעול בענף הרכב .לא נכון יהיה להציג תקציבלענף ב 2009 -עם גירעון כה גדול.
 חשוב מחד לשמור על העיקרון שכל חבר יוכל להשתמש ברכב הקהילה לצרכיו השונים ומאידך לשאוףלתקציב מאוזן ולצריכה מאוזנת של רכבי הקהילה.
 נבון יהיה לבחור בחלופה שתשמור על כדאיות הענף לאורך שנים היות ומטרתו העיקרית לאפשרלחברים לצרוך שרותי רכב בצורה זולה יחסית ונוחה.
 מטבעו משמש ענף הרכב חלק מעובדי החוץ של הקיבוץ .חשוב להכיר בחשיבות של יצירת אופציותנוחות לניידות עובדי החוץ למקומות עבודתם .על רקע היצע לא גבוה של מקומות עבודה בתוך הקיבוץ
מקבלת חשיבות זו משנה תוקף.

ה .סיכום
 .1בתום דיון רחב בנושא התרשמה המזכירות כי חלופה ") 3זמן וק"מ( היא המתאימה ביותר לאימוץ החל
משנת .2009
מסקנת המזכירות נובעת בתמצית מהסיבות הבאות:
 רצון להימנע הן מגירעון גדול המוצג באלטרנטיבה  ,1והן מחיוב אגרסיבי של  ₪ 1.6לק"מ המוצג
באלטרנטיבה .2
 חלופת חיוב לפי "זמן וק"מ" הינה בבסיסה הצעה מתונה אשר באימוצה ניתן גם להציג תקציב
ענף מאוזן .מודל "זמן וק"מ" מהווה פשרה בין צורכי כלל החברים לבין המשתמשים ברכבי
הקהילה ,ולכן מומלץ לאמצו.
 המזכירות רואה בשיטת החיוב של "זמן וק"מ" מנוף יעיל ליצירת צריכה מאוזנת של רכבי
הקהילה .המזכירות מאמינה כי צריכה מאוזנת כזו תשמר את הענף לטובת החברים הצרכנים
לאורך שנים ,זאת מבלי לייצר בו גירעונות.
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 .2לאור כל הדיונים שהיו בנושא עם עובדי החוץ המשתמשים ברכבי הקהילה ,חשוב לבחון מולם
משמעויות הדיון ולסייע להם במידת הצורך בהתאם להחלטות השינוי ולמקובל:
 בעניין זה יש לזכור כי קיימת כבר החלטת שינוי משמעותית )חוברת השינוי  -עמוד  :37נספח
אורחות עבודה ,פרק ה' ,סעיף ..." :(7לצורך עידוד היציאה לעבודה יוכר החזר הוצאות נסיעה
מהמעביד כהוצאה פטורה ממס פרוגרסיבי."...
 כמו כן יבחנו בחיוב הלוואות בתנאים טובים לעובדי חוץ שיהיו מעוניינים לרכוש רכב לצורכי
ניידות לעבודה.
 .3עמדת המזכירות התומכת בחיוב באימוץ חלופה ) 3זמן וק"מ( תובא לדיון בשיחת קיבוץ ולאישור
הקלפי.

 .3דיון בנושא חיוב בנים  /תושבים בעלויות אחזקה
א .רקע:
הדיון הנוכחי התקיים במטרה לסיים דיאלוג ארוך שהתקיים בעיקר מול בני הקיבוץ המתגוררים ביד
מרדכי בכל הקשור לחיובים השונים הנגזרים ממגוריהם ביד מרדכי .עיתוי הסיכום חשוב אף הוא היות
והקהילה נערכת לאישור תקציבה לשנת  ,2009כאשר להשתתפות הבנים והתושבים במיסוי ובאגרות
השפעה על התקציב.
לפני מספר חודשים התארגנו בני הקיבוץ התושבים וביקשו להקפיא חיובים שונים אותם ביקשה הקהילה
להטיל עליהם כהמשך לאישור תקציב הקהילה של שנת  .2008בעקבות פנייתם נערכו מספר דיונים
ציבוריים בהם השתתפו בנים ,הורים וחברים רבים ,כאשר בסופו של תהליך החליטה המזכירות )ד.מ1042 .
 (3.7.08להקפיא את החיובים החדשים דאז תוך פתיחת שיחות עם הבנים במטרה להביא הצעה מוסכמת
חדשה לאישור.

ב .כללי
בתום דיונים רבים ,בין נציגי המזכירות וצוות יישום לבין נציגי הבנים התושבים ,אישרה המזכירות לשבץ
בהצעת תקציב הקהילה לשנת  2009הצעה המתמקדת בעלויות האחזקה של הבנים בגין שימושם בדירות
ובשירותי הקהילה .ההצעה מכילה תעריפים נמוכים יותר בהשוואה לתעריפים אותם ביקשה הקהילה
להטיל על הבנים  /תושבים עם תחילת הפעלת מודל השינוי .בפועל מוצע שהחל מאישור תקציב הקהילה
לשנת  2009ישלמו הבנים והתושבים כ) 25% -ממוצע( פחות מחברים על עלויות מוניציפאליות שונות.
הרציונל להפחית לבנים  /תושבים את שיעור ההשתתפות בתשלומי האחזקה השונים נובע בעיקר
מהסיבה כי אין להם אחריות לאי הגעה עדיין להתייעלות בתחומים מוניציפאליים שונים.

סיכום
פירוט מספרי ייערך לקראת סיום הכנת התקציב ויוצג בעת הדיון הציבורי על תקציב הקהילה בשיחת
קיבוץ.

 .4מוטי ברנדס להנהלה הכלכלית  -עדכון
מוטי ברנדס יצטרף מעתה כחבר מן המניין להנהלה הכלכלית .הדבר מתאפשר עקב תזוזת גלעד בארי
ממשבצת "נציג ציבור חבר בהנהלה הכלכלית" למשבצת של "מנהל מש"א חבר בהנהלה הכלכלית" .פעולת
ההצטרפות של מוטי שאובה מנוהל הנהלה כלכלית" :נתפנה מקומו של חבר וועדה ,שהינו נציג ציבור ,תוך
תקופת כהונתה של הוועדה ,יבוא במקומו המועמד אשר קיבל את המספר הגדול ביותר של קולות
בבחירות לוועדה לאחר חברי הוועדה ,ללא צורך בהצבעה נוספת" .חברי המזכירות בירכו את מוטי על
נכונותו לתרום לכלכלת המשק ואיחלו לו בהצלחה.
----------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבות המזכירות------------------------

משולחנו של מרכז המשק
שלום לחברי יד מרדכי,
המצב הביטחוני ופעולת צה"ל קצת השכיחה מאיתנו את המיתון הקשה בו אנו נמצאים ,כולי תקווה
שהמבצע הצבאי יחזיר את השקט והביטחון לתקופה שקטה ונינוחה עם דרום אדום מצבעי הכלניות.
שולח מכאן החלמה מהירה לפצועים והשתתפות בצער למשפחות הנופלים.
ובמעבר חד אעבור לדיווח השוטף:
שנת  2009תתאפיין כשנה קשה ביותר למשק הישראלי :זהו משבר פיננסי אדיר ממדים המתפתח והופך
למשבר כלכלי ריאלי גלובאלי ,בעצמה שלא נחוותה כבר עשרות רבות של שנים .שנת  2009תהיה שנת
מיתון של ממש עם עלייה משמעותית בשיעור האבטלה ,בקשיים כלכליים של משקי הבית ובגידול בהיקפי
פשיטות הרגל של חברות .אנו נערכים לתוכנית  2009שתיקח בחשבון זהירות מרבית והתאמה בין
ההוצאות להכנסות.
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 .1תשתיות מים ,דוודים וחשמל
לצורך הערכת העלויות להשקעות בתשתיות נעזרנו בחברה חיצונית לבדיקת התשתיות השונות ולקבלת
הערכה כספית לביצוע .החלטת הקיבוץ בנושא אנרגיה בשינוי אורחות החיים ,וההבנה שחימום המים על
ידי דוד קיטור ישן הינו בזבזני ,הביאה להחלטה להתקין בבתי החברים דודי שמש מגובים חשמל ,בחלוקת
עלויות דוד ע"ח הקיבוץ וקולטי שמש ע"ח החבר.
יצאנו לדרך עם התקנת הדודים בשכונת הפסל .עם תחילת העבודה התברר שנכון יהיה להכין את
התשתית להתקנת מניית מים בכל בית אב שמתקינים בו דוד ,וכך עשינו .במקביל החלו הדיונים בקהילה
על חיוב החברים גם במים ,מה שהביא אותנו להכין הצעה כוללת לכל התשתיות הרלוונטיות להיום:
התאמת צנרת המים לקריאת מונה ,שדרוג שעוני החשמל ,דוודים ,ושדרוג מערכת החשמל על מנת לתפעל
את הדוודים בצורה אמינה וטובה.
הוצגו להנהלה הכלכלית שתי חלופות ,האחת ביצוע ,מימון וניהול ע"י חברה קבלנית ,והשנייה בביצוע
ומימון עצמי.
חלופה א' :עלויות ההשקעה הכוללות מניית מים ,דודי חשמל ,שדרוג מניית החשמל ושדרוג מערכת
החשמל מגיעות לכ 3 -מיליון  . ₪מימון העסקה על ידי חברה חיצונית אשר מבצעת את העבודות השונות
בהחזר של  10שנים ובאותה תקופה אחראית גם לאחזקה.
חלופה ב' :ביצוע עצמי תוך התקדמות הפרויקט לפי יכולות המשק .שלב א' דודי שמש והשלבים הבאים
לפי היכולות.
בדיון בהנהלה כלכלית הוחלט שצוות היישום יגבש הצעה הכוללת מחירים סופיים לצרכנים ,לאחר מכן
יחזור הדיון להנהלה הכלכלית ולמזכירות.
 .2מט"ש )מיתקן לטיהור מי שפכים(
הפרויקט מתקדם במהירות ונכון לימים אלו בריכות השיקוע נכנסו לעבודה ,המאגר בשלבי בנייה
אחרונים ,צינור הסניקה מקיבוץ כרמיה מגיע כבר לקראת חציית כביש  ,4והעבודות על מפעל ההשבה
יחלו בימים הקרובים .הלו"ז לסיום העבודות :אפריל השנה.
 .3אינפורמציה שוטפת על תאגידי המשק:
מתחילת הלחימה הוכרז האזור כמל"ח )משק לשעת חירום( ופעלנו לפי הנחיות פיקוד העורף שהתבררו
כהנחיות מצילות חיים .הקשר עם פיקוד העורף היה יום יומי וההנחיות ניתנו בשוטף.
במוסך  -במהלך חודש דצמבר ירידה בכניסות הרכבים למוסך שהחלו כנראה בגלל המיתון ונמשכו בגלל
הלחימה .במהלך החודש צומצמה משרת יועץ השירות ודובי וערן ממלאים את מקומ .עם תחילת הלחימה
התבקשו העובדים לצאת לחופשה מאולצת .בשבוע האחרון חזרנו לשגרת עבודה.
בשרותי האבקה  -בתקופת הלחימה העבודה נמשכה כרגיל ,העובדים הגיעו לעבודה כרגיל ,כולל השירות
של אנשי המכירות בגזרות השונות .בימים אלא אנו שוקדים על הכנת תוכנית העבודה לשנת .2009
התוכנית כוללת המשך הפיתוח בתחום ההדברה הביולוגית במטרה להיכנס לשוק החקלאות כבר בעונה
הקרובה עם סל מוצרים מתאים .המיתון הפוקד את ענף החקלאות מצריך גם אותנו להתכונן כיאות ולכן
סומנו אבני דרך לקבלת החלטות בהתאם למצב ולהתקדמות התוכנית .בימים הקרובים תדון ההנהלה
הכלכלית לפרטי התוכנית.
במכוורת החקלאית  -המצב הביטחוני הצריך זהירות לדבוראים בשטח ,ראינו זאת בשידור חי בכתבת
הטלוויזיה בערוץ  .2השנה שהסתיימה הייתה שנה חקלאית טובה מאוד ,מגובה בתוצאות חקלאיות
וכספיות טובות מאוד על אף שרוב הדבוראים בארץ לא הגיעו ליבולי דבש טובים .התוצאות הטובות
אליהן הגיע הצוות אינן מובנות מאליו !..הצוות המגובש ,בניצוחו של איתן ,משקיע שעות בעבודה קשה
ומקצועית ומביא את היכולות לידי מיצוי.
בפרדס  -נמצאים בעיצומו של הקטיף .המצב הביטחוני והוראות פיקוד העורף לא לצאת לעבודה גרמו
לפיגור בקטיף .מתחילת השבוע שעבר ניתן האישור לצאת לעבודה והתאילנדים הסתערו על הפרי .בנוסף
למצב הביטחוני ,המיתון בעולם נותן את אותותיו :רוסיה ,שבשנה שעברה קלטה חלק גדול מפרי ההדר
במחירי שיא ,הורידה השנה את כמויות היצוא ואת המחיר עד כדי חוסר כדאיות במכירה .הלימון שנפגע
מהקרה בתחילת השנה התאושש ביבול גבוה אך ברובו שווק לתעשייה ,המחיר נמוך בהרבה מהשוק.
בימים אלו קוטפים את הזן 'מירב' המשווק בחלקו המתאים ליצוא והשאר לשוק המקומי .בימים הקרובים
יחלו בקטיף הזן 'אור'.
במטע  -לאחר פגיעה קשה מהקרה בחורף שעבר ,חלה התאוששות באבוקדו ובשבוע שעבר נקטף כל הפרי
המתאים במחירים סבירים.
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בגד"ש  -לאחר שניגמר המבצע הצבאי זה הזמן להתפלל לגשם ,כל אחד לאלוהים שלו ...מיעוט המשקעים
נותן את אותותיו בשדות הפלחה שנזרעו ולצערנו הגידולים מעוקבים וצמאים .הגידולים מזריעות הסתיו,
תפו"א והגזר ליצוא ,יאספו בשבועות הקרובים .עד היום זרענו חיטה  2,000דו' באזור הבית ואלג'יה ועוד
כ 2,300 -דו' בחלקות הנגב .בנוסף נזרעו כ 1,600 -דו' קטניות לשחת )אפונה ותלתן( בנגב .לאחר פסק זמן
של מספר שנים חוזר גידול האפונה לתעשייה לשדותינו וכ 240-דו' נזרעו .בימים אלה מסיימים את זריעת
שטחי החומוס כ 670-דו' ואת שטחי תפו"א לתקופת האביב בהיקף של  600דונם.
בלול -מחודש יוני  ,2008עם סיום הקמת הלולים החדשים גדל שטח המידגר .הצוות המונה את אלי שושן
ועובד תאילנדי מטפלים בששה מידגרים בשנה המניבים יבול של כ 2,400 -טון.
ברפת  -שנת  2008הסתיימה לפי תוכנית העבודה .לאחר תקופה ארוכה בה מחירי המזון לרפת היו גבוהים
מאוד ,שונתה המגמה והמחירים צנחו בכ 50% -ולכן צפויה ירידה במחירי המטרה של החלב.
בשנת  2009לא תינתן האפשרות לחרוג ממכסת החלב המתוכננת ,לפיכך נצמצם את העדר במידה
המתאימה.
שבת שלום ,דודי דורון
__________________________________________________________________________

עדכון בנושא בריאות
לחברים שלום,
ללא ידיעתנו שלחה הנהלת כללית שרותי בריאות}קופת חולים{ הודעה לחברים לחתום על הסדר
תשלום עבור ביקור רופא ותשלום עבור תרופות .כלומר חיוב כל ההוצאות בחשבון הפרטי של החבר .נא
לא לחתום על הסדר זה שאינו מתאים להתנהלות שלנו מול הקופה .חלק גדול מההוצאות של החברים
מכוסה על ידי הקיבוץ ורק אגרת ביקור רופא או מכונים שונים ובדיקות מכוסים על ידי החברים.
להבהרות אפשר לפנות אלי או לדבורה ויס.
בריאות טובה לכולם ,ניצה רינת

_______________________________________________________________

דנה גלריה לאמנות
בשבת הקרובה 24 ,לינואר ,תפתח הגלריה לאחר שהייתה סגורה בתקופת מבצע "עופרת יצוקה".
תערוכת האמנים הצעירים תהיה פתוחה בשעות .11.00-14.00
החברים מוזמנים.
צוות הגלריה
__________________________________________________________________________

משהו על עמידות העורף –

פורסם בעלון הקיבוץ של קיבוץ יטבתה

בשבת בצהריים ,בדיוק לפני שבועיים ,ישבנו במרפסת של הוריי ביד מרדכי ,כל המשפחה הייתה ,ארוחת
צהריים מפוארת על השולחן ,בחוץ שמש חמימה של חורף ,שקט ושלווה ואוירה טובה .בערך בשעה 11:30
התחלנו לשמוע בומים רחוקים והבנו מיד שצה"ל התחיל להפציץ .אף אחד לא התרגש יותר מדי ,בכל
זאת ,זו לא פעם ראשונה ואנחנו ,איך לומר ,כבר קצת רגילים.
השלווה הייתה גדולה והמפגש המשפחתי בשיאו ,לא יתכן שאפשר להפר פסטוראליות כזו יפה ,של שבת
בצהריים...
ואז התחילו הטלפונים לצלצל ,מיד נכנסנו לאינטרנט והתמונה התבהרה ,התחיל מבצע "עופרת יצוקה",
כשעתיים לאחר מכן כבר היינו בדרך חזרה...
ובימים אלו ,של מלחמה ,כשכולנו עוצרים פעימה ומקשיבים לכל שביב מידע מהגזרה ,למדתי משהו על
חוזק אנושי .בהתחלה ,כמעט כל ערב הייתי מתווכחת עם ההורים בטלפון שיבואו ,שיברחו ,שיגנו על
עצמם והם עמדו ,בנחישות ולא ויתרו ,אנחנו כאן וזה הבית והשגרה חייבת להמשך ,לכן ,עוד הגדילו
ובחרו לחגוג סילבסטר כדת )?!( וכדין ,בשמחה רבה.
ולאט לאט זה חלחל ,ההבנה ,גם בכלי התקשורת ציינו לא אחת ,כי התמיכה והעמידה האיתנה של העורף
הן שנותנות את הכוח .פשוט ככה ,בלי נשק ,בלי מטוסים ומרגמות ,פשוט להמשיך ,לחיות את החיים,
בזהירות ,אך בעוצמה ,בשקט ,אבל עם הרבה אמונה.
ובאמת ,חייבת לומר לתושבי הדרום )מצפון לכאן( – כל הכבוד ,אני גאה!!
אסנת אביבי )גורביץ'(
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תודה לחברי קבוצת שילר –

מתפרסם היום בעלון של קבוצת שילר

על טוב הלב וההזמנה הנדיבה
על שנתתם לנו הרגשה כ"כ טובה.
פתחתם בפנינו את הבית ואת הנשמה
ונתתם לכל אחד מאיתנו פינה חמה.
לנעורים – שפינו עבורנו את החדרים
וחזרו )אבוי לבושה (...לגור עם ההורים
ליעל – על הסירים ועל הספרים
לאמיר – על אינסוף הארגונים
להדס ,טליה ,יענקלה' ,יוסי ופינחס – על העזרה בכל מה שהיה נחוץ
לכולם – על נתינה אמיתית ,ממש "כמו פעם" בקיבוץ.
זה לא מובן מאליו – אנחנו יודעים
ואל מול קבלת הפנים החמה ,אנו נרגשים.
מעומק ליבנו אנחנו לכם מודים.
כמה? יותר משנוכל לתאר במילים!!!
מאחלים לכולנו ימים של שקט ושל ביטחון
ומזמינים אתכם אלינו – בכל עת ,תתקבלו ברצון!!!
תודה גדולה ,מכל בית יד מרדכי!
כתבה :מישל דגני
__________________________________________________________________________

חלוקת כרטיסי אשראי לחברים
במהלך המלחמה ,קיבלתי מספר פניות מחברים שביקשו לברר האם אפשר יהיה להביא את כרטיסי
האשראי שלהם בצורה מרוכזת לקבוץ )מרבית תוקפם של הכרטיסים יפוג בסוף חודש זה(.
מתוך רצון לעזור ולסייע לחברים ,פניתי להנהלת בנק הפועלים והעברתי את הבקשה לקבל במרוכז את
כרטיסי האשראי בסניף ,ובכך לחסוך לחברים את ההגעה לאשקלון בזמן המלחמה.
תוך פרק זמן קצר קיבלתי תשובה חיובית מהנהלת הבנק ,שהודיעה כי היא שמחה לסייע לחברי יד מרדכי
בתקופה קשה זו) .לידיעתכם  ,הנושא אינו פשוט ,מתוך חיסיון לקוח-בנק ,רק ללקוח אישית מותר לבוא
לקבל את כרטיס האשראי שלו ,ולכן הן הבקשה והן האשור הם חריגים(.
מספר ימים לאחר מכן ,הגענו שרון ואני לסניף ובקשנו לקבל את כרטיסי האשראי ,ואז נאמר לנו ,כי אשור
המסירה מבוטל מסיבות שונות.
לא התייאשתי ופניתי לחברת ישראכרט ,וביקשתי את התערבותם ,שם הודיעו שהם מאד רוצים לסייע
והפנו אותנו לבעל תפקיד שאמר שהוא יעזור להוציא את כרטיסי האשראי ובקש לבוא לסניף ביחד איתו,
ולהביא את צילומי תעודות הזהות של החברים ,מייד קבענו פגישה איתו בסניף והודענו לכם להביא את
צילומי תעודת הזהות לשרון .שרון נסעה לסניף ,נפגשה עם נציג ישראכרט ,וראו זה פלא גם אז סרבו
בסניף לאשר לנציג ישראכרט ולשרון לקחת את כרטיסי האשראי.
לא וויתרנו והנהלת ישראכרט לחצה את הבנק )כנראה שהיה גם לחץ של חברים נוספים( וקבלנו אשור
נוסף ,ואז ,סוף סוף ,הצליח נציג ישראכרט להביא את רוב הכרטיסים )מעט כרטיסים נשארו בסניף
ומסיבות שונות הוא לא הצליח לקבל אותם(.
כמובן שבמהלך התהליך ,העברנו הודעות סותרות לחברים ,מתוך כך שחשבנו שהבעיה נפתרה .גם
הפקידים בסניף היו מבולבלים ,פעם נתנו להם הוראה לרכז את הכרטיסים ,ופעם להחזיר למגרה ואז קרה
שחברים שהגיעו לסניף קבלו הודעות שהכרטיסים נשלחו ליד מרדכי..
לסיכום  ,רצינו מאד לעזור לחברים ,ומתוך כך פעלנו והתעקשנו לקבל את הכרטיסים .התהליך היה מלווה
בעקשנות בירוקרטית מעצבנת ובלתי מתפשרת של בנק הפועלים ,וזה גם המסר שהעברתי להם .מולם
עמד רצון כן של חברת ישראכרט לעזור לחברים .ועל כך הודיתי להם.
אני מבקש מכל מי שנפגע בתהליך ,לקבל את התנצלותי .כל כולו של המהלך היה רצון כן ועז לסייע
לחברים.
בברכת שבת שלום ,מאירי פרל
7

הזמנה לישיבה פתוחה של צוות היגוי תוכנית האב
לצורך דיון בהסתייגות שאושרה לבחינה במסגרת אישור תוכנית האב )קלפי :(17.8.08
ישיבת הצוות תתקיים ביום א' ,8.1.09 ,בשעה ,16.00
בחדר הישיבות של הקיבוץ





מטרת הפגישה לבחון ולאשר אחת משתי חלופות לתכנון מתחם המגורים הלא מבונה,
מזרחית לשכונת נווה זית.
)הדיון בבחינת תוואי הדרך בין השכונות נווה משק לנווה זית יתקיים במועד אחר(.
הפגישה המיועדת הינה פגישת המשך לסיור שטח ודיון ראשון שהתקיים בנושא וסוכם בדף
מזכירות מס' .26.9.08 ,1053
בפגישה ישתתפו נציגי משרד האדריכלים "א.ב .תכנון" ,מתכנני תוכנית האב של יד מרדכי.

הציבור מוזמן!
נמסר על ידי אופיר לבנה

ערב תרבות – על הספר "ארכיטקטורה של זיכרון קיבוצי"
ביום שישי ,30.1.09 ,בשעה ,21.30
נקיים ערב תרבות שיוקדש להכרות עם ד"ר קובי פלד ,היסטוריון ומרצה
באוניברסיטה העברית ירושלים ,ועם ספרו" ,ארכיטקטורה של זיכרון קיבוצי".
הספר שכתב פלד עוסק בהיסטוריה של יד מרדכי ומתאר את ההתמודדות
המורכבת של הקיבוץ עם מפעל ההנצחה וזיכרון מרד גטו ורשה בקיבוץ בשנים
.19431943-1951
התקבלו בארכיון מספר עותקים של הספר .חברים המעוניינים לעיין בספר עד
למועד הערב מוזמנים לפנות לענת רייס להשאלת עותק
נמסר על ידי נאווה גל

__________________________________________________________________________

לסבים הגאים עידית וגלעד בארי
ולהורים המאושרים רחלי ואסף
מזל טוב להולדת הנכד והבן – עידו !
מזל טוב לכל המשפחה הגדולה!
מאחלים החברים ביד מרדכי

__________________________________________________________________________

שבת שלום לכל בית יד מרדכי !
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