קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 1073
20.2.09
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל
בדף הפעם* :לקראת שיחת קיבוץ *משולחנו של מרכז המשק *דיווחים ועדכונים

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

*שיחת קיבוץ
תתקיים ביום רביעי ,25.2.09 ,בשעה  20.30בחדר האוכל
**נושאים לדיון:
 .1תקציב הקהילה לשנת  .2009תוכנית התקציב הופצה לפני שבוע באי מייל 'חברים' .חברים
המעוניינים לקבל עותק פיזי של קובץ התוכנית לתא הדואר מוזמנים לפנות לשרון פסי 052-
.20579 ,2287303
 .2תוכנית המשק לשנת  .2009חברים המעוניינים לקבל עותק פיזי של קובץ התוכנית לתא הדואר
מוזמנים לפנות לשרון פסי .20579 ,052-2287303
 .3נוהל הקצאה ואכלוס מגרשים פנויים )נושא מפרויקט השיוך והצמיחה( .הנוהל המלא נשלח
היום לחברים באי מייל 'חברים' .חברים המעוניינים לקבל את הנוהל המלא לתא הדואר מוזמנים
לפנות לשלוית קראוס  .20615 ,052-3962475פירוט נוסף בהמשך דף המזכירות הנוכחי.
* שידורים חוזרים בימים א'-ש' ,1-7/3/09 ,בשעות .21.30 + 18.00 + 14.00
* *נושאי השיחה יובאו לאישור הקלפי כ 10 -ימים לאחר השיחה ,בתאריכים .6-8/3/09

הציבור מוזמן!
בברכה ,המזכירות.
__________________________________________________________________________

לקראת שיחת

קיבוץ  -נוהל הקצאה ואכלוס מגרשים פנויים

הצעת ההחלטה בנושא נועדה לקבוע כללים ביחס למתן פתרונות לחברים אשר לא ניתן להצמיד לדירתם
מגרש מתאים לשיוך )כהגדרתו בנוהל המוצע( ולהקצאה ואכלוס מגרשים פנויים המתאימים לשיוך בשטח
הקיבוץ ,כל זאת עד למועד רישום הזכויות בדירות המגורים בפועל.
החלטה זו מתבססת ,בין השאר ,על העיקרון אשר נקבע בהחלטות הקיבוץ לפיו דירות המגורים אשר
ישויכו לחברים יהיו דירות המגורים הנוכחיות שלהם ,בתנאי שהן עומדות בתקני התכנון הקבועים
בתוכנית הקיבוץ ,זאת למעט מקרים חריגים.
מטרת אישור החלטה זו לקבוע קריטריונים וכללים ברורים על פיהם ינהל צוות השיוך שיחות עם בתי אב,
אשר לפי 'פרצלציית הצל' נצפית להם בעיה אובייקטיבית בהתאמת מגרש לשיוך.



פירוט נוסף יימסר בשיחת הקיבוץ הקרובה )יום רביעי.(25.2.09 ,
הנוהל המלא נשלח היום באי מייל 'חברים'.

בברכה ,אופיר לבנה
__________________________________________________________________________

משרד מש"א עובר דירה
משרד משאבי אנוש עבר למבנה הנהלת החשבונות ,לחדר הפינתי בין חדרן של שושי מורדיש וחנה שני.
הטלפון הנייד שלי הועבר לרשת הקבוץ ,וניתן לחייג ללא עלות.
המספר נשאר כמקודם.054-7915376 :
נמסר על ידי גלעד בארי
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משולחנו של מרכז המשק
 .1תוכנית עבודה לשנת 2009
לאחר שאושר בהנהלה הכלכלית יובא בשבוע הבא תקציב המשק לשנת  2009לדיון בשיחת הקיבוץ
ולאישור הקלפי.
החודשים האחרונים של שנת  2008הביאו איתם מפנה דרמטי ביותר לעולם העסקים כולו .בצל המשבר
ואי הודאות השוררים ,הופכת משימת החיזוי והתכנון להיות מורכבת ומסובכת.
לאור המצב הכלכלי העולמי והישראלי ,מומלץ לשנות את דפוסי החשיבה הכלכלית ולאמץ מושגים
שמרניים יותר .למרות שיש מומחים הגורסים שחוקי הכלכלה הבסיסיים לא השתנו ואנו נמצאים באחד
משלבי המחזוריות הכלכלית ,ובעתיד צפוי שינוי מגמות ושיפור ,מומלץ בימים אלו לטפל בהקטנת
הוצאות ,לבחון כל העת את תוכנית ההשקעות ,להגדיל את צבר המזומנים וליצור "כריות" בטחון
פיננסיות .עלינו להיות ערניים ולהקטין את הסיכונים בכל המובנים עד בוא השינוי .אך עם כל זאת עיתות
משבר מהוות גם כר להזדמנויות .ואם במשברים עסקינן אז משבר המים הפוקד את המדינה בשנים
האחרונות הוא שישפיע יותר על יד מרדכי כמשק חקלאי.
תוכנית העבודה שתוצג בפניכם לוקחת בחשבון זהירות מירבית ואבני דרך הכוללות חלופות לתוכנית
במקרה וכל התחזיות השחורות יתרחשו .חלק מענפי המשק החקלאיים הינם עונתיים ולכן נעדכן את
תוכנית העבודה במחצית השנה של  .2009תוכנית ההשקעות צומצמה וגם היא תידון על כל פרטיה במהלך
החצי השנה האחרונה של  .2009תוכנית המשק לוקחת בחשבון את היעדים אותם הציבה הקהילה בפניה,
העברות של  1.7מיליון  ₪לצורכי פנסיה ועזרה הדדית ,ובמקביל המשך החזר החלויות לבנקים השונים
והקטנת החוב .בשרותי האבקה אשר החלה להתפתח בתחום ההדברה הביולוגית הוחלט להמשיך את
התוכנית ,זאת לאחר דיון נוקב בהנהלה הכלכלית ,בהשתתפות חברי הנהלת שרותי האבקה .בדיון הוצגו
להנהלה שלוש חלופות שמימושן יתבצע בהתאם להתקדמות התהליכים האסטרטגיים של החברה.
השנה נהנה מדיבידנד המיוחס לשנת  2008שיתקבל מחברת שטראוס יד מרדכי .זאת גם ההזדמנות לדווח
על הפרסים שהתקבלו על פיתוח שני המוצרים" ,דבש בנגיעות" ו" -שמן באריזת הפח" )מצורף להלן מכתב
של ניצן ישראלי לצוות החברה(.
אני מזכיר לחברים שכל המעוניין לקבל את פירוט תוכנית העבודה לשנת  2009מוזמן לפנות לשרון פסי.

 .2אינפורמציה בנושאים שוטפים:
א .הקמת תאגיד לקרן המילואים של יד מרדכי  -ועדת כספים אישרה בישיבתה האחרונה את אופן
הקמת הקרן ,זאת לאחר קבלת חו"ד מקצועיות מעו"ד ורו"ח הקיבוץ .המטרה הרחקת כספי הקרן
מהפעילות העסקית של הקיבוץ למצבים של קטסטרופות .הועדה החליטה על הקמת תאגיד שיקרא "יד
מרדכי -אגודה לנאמנות כספי חברים אגש"ח בע"מ" ,אגודה זו תחזיק את חשבון הבנק של קרן המילואים.
ב .שינוי שם  -לבקשת חברת "דלק מוטורס" ,אשר לה הסכם שרות עם המוסך ,שונה שם העסק מ-
"מוסך יד מרדכי" לשם החדש" :מרכז שירות יד מרדכי".
ג .אני רוצה לברך את מוטי ברנדס על הצטרפותו להנהלה הכלכלית כחבר מן המניין .אישור ופרסום
לנושא ניתן לפני מספר שבועות )דף מזכירות .(23.1.09 ,1069

ד .מכתב של ניצן ישראלי לצוות החברה:
------------------------------------------------------09.02.09

"לכל הצוות המסור
אמש הוענקו לנו ,למכוורת יד מרדכי שטראוס ,שני פרסים בטקס מוצר השנה.
המוצרים הזוכים שלנו הינם:
 דבש עם נגיעות באריזת הלחיץ  250ג'.
 שמן זית באריזת הפח.
זכינו להכרה והוקרה בטקס בו נכחו רבים מבחירי ענף המזון והצרכנות בארץ.
תודה לכל מי שהגה ,יזם ופעל בנחישות ובמסירות להשקה נכונה של מוצרים אלה ,שהיוו נדבך חשוב
בהצלחתנו ב.2008 -
זוהי תוצאה של עבודה משותפת ומתואמת של צוותי השיווק ,התפעול ,הרכש ,הכספים ועוד בתהליכי
חדשנות מובנים.
בנוסף  -שני המוצרים של יד מרדכי הצטרפו לשני מוצרים נוספים של קבוצת שטראוס ,האחד בתחום
הקפה והשני בעולם המלוחים.
ארבעת המוצרים יחד הקנו לקבוצת שטראוס את התואר :החברה החדשנית של השנה.
כה לחי ושנמשיך בחדשנות רלוונטית המעניקה לצרכן את המיטב ,ולנו כחברה תרומה עסקית ממשית.
שלכם ,ניצן"
------------------------------------------------------שבת שלום ,דודי דורון
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זמן וק"מ – עדכון על תחילת חיוב בשיטה החדשה
בתאריך  1.3.09יתחיל ענף הרכב להפעיל את שיטת החיוב החדשה שאושרה בקלפי בתאריך ₪ 1.3) 8.2.09
לק"מ  ₪ 3 +לשעה(.
על פי ההחלטה ,מסגרת הזמן הרלוונטית לחיוב הינה בין השעות  07:00ל .19:00 -
חיוב הזמן יתחיל מרגע לקיחת המפתח מהארון או מתחילת ההזמנה )המוקדם מביניהם( ,ויסתיים עם
החזרת המפתח לארון או כעבור שעה מרגע תחילת ההזמנה  -במידה ולא מומשה.
אחרי השעה  19.00בערב לא יתבצע חיוב על זמן השימוש ברכב ,גם אם לא הוחזר המפתח לארון.
נמסר על ידי יריב קלרמן ומשה הקל
__________________________________________________________________________

מה עם המים?

מאת עידו מן

לאור מיעוט המשקעים בחורף הנוכחי ,ובעקבות משבר המים המחריף והולך בשנים האחרונות )שאת
ביטוים נחוש כבר באביב ובקיץ הקרובים( נעמוד בזמן הקרוב מול דרישה )לגיטימית( לצמצום ,לחיסכון
ולהתייעלות בשימוש במים לצורכי גינון .כל אלה הם צורך וכורח השעה ,וקרוב לודאי שגם ייכפו עלינו
בצורה כזו או אחרת מבחוץ .מבין כל צרכני המים ענף הנוי יהיה בין הראשונים שיידרש להתייחס ולהיערך
למצב המשברי במשק המים מעצם היותו ענף הנתפס כמגזר של איכות חיים ,לוקסוס וכדומה.
ברשימה זו אנו רוצים להבהיר כמה היבטים ולשטוח בקשות גם מהחבר/ה הפרטי.
מספר הנחות יסוד קיימות בבואנו לדון בעניין:
א .לא ניתן לקיים גן ירוק וצומח ללא כמות מינימאלית של משקעים המגובה בהשקיית עזר.
ב .ניתן להתייעל ,לחסוך ולהצטמצם בשימוש במים עד גבול מסוים )לדוגמא ,אפשר לרדת בכמות המים
המשמשת להשקיית המדשאות על ידי שיפור בהיבטים האחרים הנוגעים בטיפול בדשא ,אולם גם זה עד
.(20%
ג .חשיבותם של העצים ,השיחים והצמחים האחרים לאיכות החיים והסביבה אין לה תחליף )ברור ,לא?!(,
גם במדבר וגם במשטחי האספלט והבטון אנחנו מקרבים אלינו את החי והצומח.
ד .הגינון עוסק בהיבטים האסתטיים ,ובשילוב של מרכיבים טבעיים )צמחים בעיקר( ועיצוב סביבתי
מעשה ידי האדם.
ה .טיפוח הגן הוא תהליך הנמשך חודשים ואף שנים ארוכות .להחריב ניתן תוך זמן קצר ביותר.
ו .מעבודת הגינון )עתירת עבודת הידיים( נגזרות עלויות כאלה ואחרות )ותרומות בהתאם(.
את ההנחות הללו הבאתי לא כדי לעייף את הקורא אלא כדי להקדים ולומר שמה שניראה כמובן מאליו
ופשוט ,דורש למעשה "חזרה לשורשים" והתייחסות שיש בה מורכבויות נוספות פרט להנחה שפשוט
סוגרים את הברז עד יעבור זעם .אנחנו יודעים ומניחים שאם חס וחלילה הקטסטרופה תימשך ואף תחמיר
ניאלץ כולנו לשלם את המחיר תרתי משמע...
עכשיו מה עושים?
 נבקש מהחברים לצמצם את השימוש במים גם בגינה ובמדשאה הפרטית .ניתן לחסוך בשימוש
במים במדשאה ע"י כיסוח בזמן ,דישון מתאים ,ריסוס נגד עשבים והצללה חלקית.
 נתבקש כנראה לא להגדיל את שטחי המדשאות ואף ליבש מדשאות שאינן נראות ונחיצותן
פחותה )מאחורי בתים וכד'(.
 נבצע החלפה הדרגתית של צמחיה קיימת למיני צמחים חסכני מים.
 נבצע בקרה יעילה יותר על הוצאות המים )על ידי מחשבי ומדי מים(.
 נעבור להשקיות קצרות יותר פעמים תכופות יותר ,לדוגמא :אם אנו נוהגים להשקות את
המדשאה פעם בשבוע כשעתיים נחלק את ההשקיה לפעמיים שלושת רבעי השעה כל פעם.
השקיה בשעות הבוקר המוקדמות היא המומלצת ביותר או לחילופין בלילה.
 נשתמש באמצעים מתאימים כגון מתזים וממטירים יעילים ,ובלחצי המים המומלצים .בכך נקטין
את הוצאת המים.

 המלצות והוראות מדויקות יותר לחברים תינתנה בהמשך.
אסיים מן המקורות המוקדמים שלנו כשאני מכוון לכך שהדאגה וההתייחסות לסביבת חייו של האדם
החלה עוד לפני אלפי שנים ,בראשית ,פרק ב'" :וייטע ה' אלוהים גן בעדן מקדם וישם שם את האדם אשר
יצרו...ויניחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה".
נשתמע בכתבה הבאה שתעסוק בהיבטים נוספים בענף הנוי בקיבוץ המשתנה.
רשם עדו מן
__________________________________________________________________________
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עדכון בנושא מספרה  /תספורות
לחברים שלום,
בעקבות הכנת השטח לקליטת חמשת המבנים היבילים נהרס לאחרונה מבנה הקוסמטיקה לשעבר,
ששימש גם כמספרה לטובת חברים המעוניינים להסתפר בקיבוץ )אצל שלומי הספר( .בתיאום עם נציגי
המסתפרים ובאישור ועדת ביטחון ו -צ.ח.י הוקצה השבוע מקלט מורשת לשעבר כמקום חלופי למספרה
צנועה של הקיבוץ .במקום יותקן ציוד שנשמר מהחדר הקודם ,כגון כיור מתאים לחפיפה ,וכן תוסדר
זרימת מים חמים ויותקן מדף מתקפל.
לצד התנצלות בפני החברים המסתפרים בקיבוץ ,על עיכוב בהכנת המקום החדש ,חשוב לציין כי
מלכתחילה לא הייתה כוונה לחסל את המספרה ,נהפוך הוא :מתוך דף מזכירות  ,26.12.08 ,1065עדכון של
יריב קלרמן...." :ברצוני להבהיר כי למרות שבניין הקוסמטיקה  /מספרה עומד להיהרס )במסגרת קליטת
המבנים היבילים( ימשיכו פעילויות אלה לפעול ולעמוד לשרות לחברים".
התקנות הציוד הדרוש לביצוע תספורות במקלט יבוצעו בימים הקרובים.
נמסר על ידי אופיר לבנה
__________________________________________________________________________

תקלת תקשורת – עדכון לציבור
נמשך במרץ רב תיקון תשתיות התקשורת שנפגעו מעבודות עפר שבוצעו באזור המיועד
למבנים היבילים.
כאמור בפרסומים קודמים ,קווי האינטרנט והטלוויזיה חוברו זה מכבר.
חיבור קווי הטלפון החל )יום ה'  (19.2.09באופן הדרגתי ויימשך עד תחילת השבוע הבא .לצערנו ,מזג אויר
חורפי וגשום יאט את קצב העבודה.
אנו מודים לציבור על הסובלנות,
בברכה ,אלון דגן ,בשם צוות תקשורת
__________________________________________________________________________

ארכיטקטורה של זיכרון קיבוצי
כל העותקים מספרו של ד"ר קובי פלד" ,ארכיטקטורה של זיכרון קיבוצי" ,נמכרו .חברים המעוניינים
להזמין עותק מהספר מוזמנים להצטרף לרשימה התלויה על לוח המודעות בחדר האוכל ,או ליצור עימי
קשר.
עלות הספר.₪ 30 :
הספר שכתב פלד עוסק בהיסטוריה של יד מרדכי ומתאר את ההתמודדות המורכבת של הקיבוץ עם מפעל
ההנצחה וזיכרון מרד גטו ורשה בקיבוץ בשנים .1943-1951
נמסר על ידי ענת רייס
__________________________________________________________________________

ענף הבגד  -הבהרה ותזכורת

בנושא שעות פתיחת הקומונה

בשבוע שעבר פורסם שינוי בשעות פתיחת הקומונה .הפרסום התייחס לימי שישי בלבד .בימים א'-ה'
נשארות שעות הפתיחה כרגיל .שעות פתיחת הקומונה בימי העבודה:
ימים א' – ה'.8.00-11.30 :
בין השעות  11.30-15.00ניתן לפנות לעובדי המכבסה שיתפנו להגיש שרות בקומונה בשעות אלה.
ימי שישי.10.00-14.00 :
נמסר על ידי אסתר ולדמן
__________________________________________________________________________

משולחנו של מודד הגשם
בשבוע האחרון ירדו עוד  12מ"מ של גשם בקיבוץ.
בסה"כ מתחילת העונה נרשמו משקעים של  192מ"מ בלבד.
כולנו תקווה לגשם נוסף ביתרת החורף לשנה זו.
נמסר על ידי עידו מן
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עדכוני ביטחון
 .1הצבת מיגוניות באזור בי"ס חופים  -במסגרת האחריות לשלומם של ילדי בית ספר חופים ,חובה היה
עלינו להציב שתי מיגוניות בדרך המובילה מחניון האוטובוסים שליד אולם הספורט ,ובדרך לבית הספר
עצמו ,כדי שיוכלו לתפוס בהן מחסה במהירות במקרה של ירי טילים ואזעקת צבע אדום.
כל עוד בית הספר "חופים" נמצא במיקומו הנוכחי אין ברירה אלא להתקין כל מה שאפשר כדי לשמור על
חיי הילדים .כעובדה ,למרות סיום מבצע "עופרת יצוקה" ,עדיין ממשיכים בירי תלול מסלול ולעולם אין
לדעת מה יקרה.
 .2הצבת מיגונית באזור חניית הפסל הדרומית  -במסגרת האפשרות לקבלת מיגונית למקום ציבורי בלבד,
הוחלט להניח מיגונית במגרש החנייה הדרומי לגבעת הפסל מתוך מחויבות לתת הגנה לתיירים המזדמנים
למקום .על המיגונית להיות במקום שהוא קל לגישה ,כולל לנכים ,ושתתאפשר כניסה מהירה אליה
מהחניה או מהמדרגות המובילות לפסל.
 .3שיפוץ מקלטים  -לפני שבוע החלו שיפוצים בשלושה מקלטים תת קרקעיים :במקלט הסמוך למשפחת
דשתי ,במקלט שבפינה הצפון מערבית של שכונת הפסל ,ובמקלט 'גן השעשועים' .המימון הוא מטעם
הסוכנות היהודית ,במסגרתו יוצבו שירותים ממוגנים בכניסה המערבית למקלט הסמוך למשפחת דשתי.
במסגרת השיפוץ יוכנסו למקלטים מכלי מים לחרום ותיוסד פינת קפה .בכוונתנו להכשיר את מקלט
הקרמיקה ששופץ למרכז למפגש חברתי .נבחנת אפשרות להדביק בהתזה חומר סופג רעש בחלק מן
המקלטים כך שהשהייה בהם תהיה נעימה יותר ללא הרעש החזק של ההד החוזר מהקירות החשופים.
 .4שימוש במקלטים בעת שגרה  -בדיון שהתקיים לגבי המקלטים בכלל הוחלט כי אין מניעה שהמקלטים
ישמשו לטובת עניין כזה או אחר כדו-תכליתיים בתנאים הבאים:
א .אין בהם ציוד שמצריך מאמץ רב להוציאו מן המקלט ואפשר על ידי אדם אחד לפנותו תוך פחות
מחמש דקות.
ב .לא יהיה מצב בו מפתח המקלט לא יהיה בקופסא שליד דלת המקלט ,כאשר המפתח הוא מן הסוג
שקיים כעת )מאסטר(.
ג .בכל מקרה לא ישמשו המקלטים כמחסנים.
ד .הפעילות במקלט תהיה כזו שאינה גורמת לתופעות לוואי כמו ריחות ,אבק וכד'.
נמסר על ידי עמי וולקוביץ ,בשם צ.ח.י וועדת ביטחון
__________________________________________________________________________

לשרון פרידמן
ברכות חמות
על שחרורך מצה"ל
בהצלחה באזרחות ובקיבוץ!
מכל בית יד מרדכי

לסבים הגאים חנה וגדעון סגל
ולהורים המאושרים עופר ושי
מזל טוב להולדת הנכד והבן – ניתאי !
מזל טוב לכל המשפחה הגדולה!
מאחלים החברים ביד מרדכי

__________________________________________________________________________

שבת שלום לכל בית יד מרדכי !
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