קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 1080
17.4.09
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל
בדף הפעם* :דו"ח מישיבת המזכירות *דיווחים ועדכונים

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

דו"ח מישיבת המזכירות מתאריך 6.4.09
נכחו בישיבה :רעיה פסי ,מאיר שגיא ,עפרה הלפרין ,רחל אשחר ,הילל שיפמן ,גיורא אתר ,איתן ציון,
אורלי סיגלמן ,גלעד בארי ,יריב קלרמן ,אופיר לבנה.
 .1דיון שלישי בהצעת שינוי סעיפים בתקנון הקיבוץ
המזכירות קיימה דיון שלישי ומסכם לשלב הכנת הטיוטה המרכזת את כל ההצעות לשינויים בתקנון
הקיבוץ .כאמור בפרסומים קודמים של המזכירות )ד.מ  (1079 ,1076 ,1074הנושא נדרש היות ולמעלה
משנת ניסיון אחת ,חייבים שינויים באורחות החיים של קיבוץ להיות מעוגנים גם בתקנון הקיבוץ.
טיוטת ההצעה לשינוי תקנון הקיבוץ מבוססת על נוסח מקובל בקיבוצים המתחדשים ,כאשר חלק
מהצעות השינוי מקורן בדרישות רשם האגודות השיתופיות.
ביום  20.12.05פורסמו תקנות חדשות הנוגעות לסיווג הקיבוצים כאגודה שיתופית ,בהן נקבע כי קיבוצים
יהיו מסווגים כאחד מאלה :קיבוץ שיתופי ,קיבוץ מתחדש ,קיבוץ עירוני.
בנוסף על קביעת הקריטריונים לסיווגים החדשים התקין שר התעסוקה שורה של תקנות נוספות
המשלימות את תקנות הסיווג במטרה ליישמן הלכה למעשה .תקנות אלה נוגעות בין היתר לרמה
המחייבת של ערבות הדדית בקיבוץ המתחדש ,ולשיוך דירות ונכסים בקיבוץ המתחדש.
כמו כן ,מינהל מקרקעי ישראל לא ישלים את הליך שיוך הדירות לחברים אם לא יתקבל אצלו אישור
מתאים לתיקון תקנון הקיבוץ ואישור הרשם לסיווג הקיבוץ כמתחדש.
לאור פרסום התקנות ודרישת מינהל מקרקעי ישראל יש הכרח לתקן ולהתאים את התקנון למציאות
החדשה .יודגש כי רשם האגודות השיתופיות דורש מכל הקיבוצים שעברו שינוי להתאים תקנוננם בתוך
פרק זמן קצוב.
הצורך בהתאמת התקנון אינו נובע רק מדרישות גורמים חיצוניים כי אם גם מן העובדה שבמשך השנים
התרחשו בקיבוץ שינויים מפליגים באורחות החיים והתקנון הקיים אינו משקף במקרים רבים את
המציאות החברתית/משפטית בקיבוץ.

בתום שלושה דיונים בנושא אישרה המזכירות את טיוטת התקנון החדש ליד מרדכי.
הטיוטה תופץ ב' -אי מייל חברים' לעיון החברים לצורך קבלת הערות והצעות בנדון.
חברים המעוניינים בעותק פיזי של טיוטת התקנון החדש מתבקשים לפנות לשלוית קראוס ,70615
.052052-3962475
טיוטת התקנון החדש תובא בהמשך לאישור שיחת הקיבוץ והקלפי ,יחד עם טיוטת התיקונים
לחוברת השינוי ,שעדיין מצויה בשלבי דיון בצוות היישום ובמזכירות.
 .2בטיחות בדרכים בתחום גדר הקיבוץ
השתתפו בדיון :שוקי רייזל ומיקי קציר – נציגי צוות "בטיחות בדרכים"

א .רקע
בתאריך  ,20.6.08ד.מ ,1041 .פרסמה המזכירות תוכנית עבודתה לשנים  .2008-2009בין השאר התחייבה
המזכירות לטפל בנושא בטיחות הנסיעה והסדרת החניה בקיבוץ תוך יצירת פתרונות בטיחות
מקסימאליים לנושאים אלה.
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באוקטובר ) 2008ד.מ (1056 .הסמיכה המזכירות צוות עבודה ייעודי לנושא :שוקי רייזל – יו"ר ועדת תכנון,
דוד שני – ממונה בטיחות של הקיבוץ ,שאול וולנסקי ,יריב קלרמן ואופיר לבנה .בהמשך הצטרף לצוות גם
מיקי קציר .הצוות הוסמך להכין הצעה יישומית לטיפול בנושא ,תוך התחשבות בתוכנית האב החדשה של
הקיבוץ.

ב .תוכנית עבודה להגברת הבטיחות בדרכי הקיבוץ – הוצגה על ידי נציגי הצוות המכין:
ב .1.אמצעים לשיפור הבטיחות:
באמפרים )הגבהות בטיחותיות בכביש המחייבות את כלי הרכב להאט הנסיעה(.
מחסומים
מראות עגולות
תמרורים
סימון כבישים
תאורת חצר
ב .2.באמפרים*
באמפרים בכביש ההיקפי
מול שכונת נווה זית
מול שכונת נווה משק
מול בית הדבש
מול גנראטור בריכה
בין שתי הכניסות למגרש החניה הדרומי לאנדרטה
מול פינה דרום מערבית של שכונת סנוביון
מול גנראטור אולפן
בין המכוורת החקלאית לבין כיכר בי"ס "שקמה"
בין שתי הכניסות למגרש החניה של בי"ס "שקמה"
בין סיבוב "ממלכה" לצומת הכניסה למתחם מוסך-שמר
באמפרים בדרכים פנימיות
בכביש שכונת וותיקים -שלוש יחידות.
בכביש מכבסה – גיל הרך – עד הצטלבות " "Tעם כביש שחזור-מוזיאון  -ארבע יחידות.
בכביש היורד מהמועדון לחבר לכיכר המוזיאון – יחידה אחת.
*הבאמפרים יותאמו גם למעבר קלנועיות ,אופניים ,וכו'.
ב 3.מחסומים חשמליים )עם אפשרות לפתיחה(:
 .1בכניסה לכביש הפנימי דרומית לשכונת נווה שקמה )במיקום המחסום הנוכחי ,סמוך לבית משפחת
שטיין(.
 .2בכניסה לכביש הפנימי מערבית לשכונת נווה שקמה )מול "משמר הגבול הישן"(.
 .3בכניסה לכביש הפנימי של שכונת וותיקים מכיוון המכוורת החקלאית.
 .4בכביש הפנימי מול הבריכה העגולה הקטנה הסמוכה לגן 'שחף'.
 .5ביציאה מהכביש הפנימי של הגיל הרך – בהצטלבות " "Tעם כביש שחזור -מוזיאון.
 .6בכיכר המוזיאון ,בכניסה הצפונית למתחם המגורים של שכונת נווה אורן  /מרפאה ישנה.
דגשים בנושא מחסומים:
 המחסומים נועדו לצמצום תנועת כלי הרכב למען הגברת הבטיחות של חברי ותושבי המקום
וילדיהם.
 כניסה ויציאה תתאפשר על ידי הקלון )לחברים ולתושבים( ועל ידי שלטים אלקטרוניים )לנותני
שירותים(.
 חניית רכבים :במגרשי החניה ומחוץ לאזורי המגורים.
 המחסומים יאפשרו מעבר קלנועיות ואופניים גם כשהם סגורים.
2



כניסת הורים למתחם הגיל הרך :על פי תוכנית האב ועל פי תוכנית מפורטת הנמצאת בשלבי
הכנה ,יחנו הורי הגיל הרך בחניה ייעודית המתוכננת בסמיכות לבריכה הקטנה העגולה .לשם כך
מתוכנן מחסום בסמיכות .פעולות אלה ימנעו חניה ונסיעה חופשית על הכביש הפנימי העובר
במתחם הגיל הרך.

ב .4.מראות מעוגלות*:
בכניסה/יציאה מערבית של כיכר המוזיאון – שתי יחידות.
בכביש ההיקפי בעיקול הסמוך לבית הבאר – יחידה אחת.
*בנוסף לאלה הקיימות בשטח.
ב .5.שלטי עצור*
מול ביתו של אילן מאירי ,בהצטלבות הכבישים.
בכביש היורד מהמועדון לחבר לקראת הצטלבות עם כיכר המוזיאון.
על דרך העפר היוצאת ממשרד תרבות לקראת הצטלבות עם כיכר המוזיאון.
על כביש היציאה ממתחם 'מוסך – שמר' לקראת ההצטלבות עם הכביש ההיקפי 'ממלכה-נגריה'.
על כביש היציאה ממתחם המוסך לקראת ההצטלבות עם כביש הכניסה/יציאה לקיבוץ )סמוך למשרד
גד"ש(.
על כביש היציאה מהרפת ,מערבית ליונקיה ,לקראת ההצטלבות עם הכביש פנימי.
על כביש היציאה מהרפת ,מזרחית ליונקיה ,לקראת ההצטלבות עם הכביש פנימי.
*בנוסף לאלה הקיימים בשטח.
ב .6.תאורת חצר*
בסיבוב "ממלכה".
בהצטלבות של כביש "ממלכה-מכוורת חקלאית" עם הכביש הפנימי שעולה מבי"ס "שקמה" לחדר האוכל.
בכניסה/יציאה מערבית של כיכר המוזיאון.
*בנוסף לתאורה הקיימת בשטח.
ב .7.סימון כבישים ודרכים
קווי הפרדה/קווי שוליים בכביש ההיקפי.
קווי עצירה לקראת הצטלבות עם כבישים מרכזיים  /דרכים מרכזיות.
מעברי חציה.
ב .8.תקציב
תקציב כל סעיפי התוכנית הנ"ל עומד על כ 70 -אש"ח ,ואושר זה מכבר במסגרת אישור תקציב הקהילה
לשנת .2009
ב .9.התוכנית הוצגה גם בוועדת תכנון ואומצה על ידה לקראת אישורה במזכירות.

ג .עיקרי הדיון במזכירות







יש לוודא רכישה ושימוש באמצעי בטיחות תקניים .לחילופין יש לסלק אמצעי בטיחות ישנים לא
תקניים ומסוכנים.
יש לתת פתרונות נקודתיים להגברת הבטיחות במיקומים מסוכנים במיוחד כגון במעבר כלי
רכב/תנועת הולכי רגל בסמיכות למרכול ,ביציאה מהחניה מערבית לבית הדבש ,בגישת כלי הרכב
אל בניין הנהלת החשבונות וממנו ,ועוד.
יש לתת התייחסות למפגעי בטיחות שמקורם בגינון פרטי וציבורי ,ובהתאמה לגזום  /לסלק גינון
)שיחיות ,גדרות חיות וכו'( הפוגע בשדה הראייה של הולכי הרגל ,רוכבי האופניים ונהגי כלי הרכב,
בשבילי הקיבוץ ובדרכים המרכזיות.
תוכנית הפעולה המוצגת בהחלט ראויה לביצוע .יחד עם זאת ,כחברי ותושבי המקום ,עלינו
לשפר את תרבות הנהיגה ,הנסיעה והחניה ברחבי הקיבוץ.
חשוב ליצור מנגנוני אכיפה לשמירת כללי נסיעה וחניה ,לרבות מינוי אחראי לנושא.
לצד תמיכה נרחבת בתוכנית הושמעו גם דעות כנגד תכנון מרובה מדי של אמצעי בטיחות
בדרכים.
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ד .סיכום
 .1המזכירות אישרה לביצוע את התוכנית המוצעת ,באחריות הצוות הייעודי לנושא.
 .2המזכירות מסמיכה את צוות הנוי לביצוע שינויים בגינון הציבורי לטובת שיפור שדה הראיה בשבילי
ובדרכי הקיבוץ.
 .3צוות העבודה הנ"ל ימשיך עבודתו תוך התייחסות להערות המזכירות הנ"ל.
 .4המזכירות תמשיך לדון בנושא תוך התייחסות לשיפור תרבות הנהיגה והנסיעה בשבילי ובדרכי הקיבוץ
ולבחינת הצורך בכללים ובמנגנון אכיפתם.

 .3עדכון בנושא הפרטת אנרגיית הגז.
השתתף בעדכון :מיקי קציר
א .בפברואר  2008אישר הקיבוץ התקנת שעוני גז לכל בית אב תוך המשך שימוש בצוברי גז מרכזיים.
ב .צוות היישום ערער על ההחלטה.
ג .ההחלטה להתקין שעון גז לכל בית אב חייבה )לפי תקן( את חברת הגז לבצע בדיקה מקיפה לאיתור
נזילות בצנרת טרם התקנת השעונים .עד היום אחריות חברת הגז הייתה רק על תקינות הצובר .התקנת
שעוני גז מטעמה לכל בית אב מחייבת את חברת הגז לקבל את האחריות גם לתקינות הצנרת מהצובר ועד
לשעוני הגז.
ד .במהלך השבועות האחרונים ביצעה חברת 'פזגז' בדיקות לחץ ודליפות לתשתית הגז שבין הצוברים לבין
בתי האב בקיבוץ .צוין על ידי מיקי קציר ,כי הוא ושאול וולנסקי וידאו שבמהלך הבדיקה כל ברזי הגז
בבתים סגורים ,זאת כדי להגיע לרמת מהימנות גבוהה של הבדיקה.
ה .תוצאות הבדיקות שבוצעו מעידות על בריחת גז ולחץ נמוך במרב הקווים שנבדקו.
ו .במהלך השבועות הקרובים יבוצעו בדיקות נוספות ,בסופן תגובש תמונה טובה יותר לגבי עלות הפעלת
החלופה.
ז .תמונת המצב תידון בצוות היישום ובמזכירות ותובא לידיעת הציבור .במידת הצורך יקוים דיון חוזר
בשיחה ובקלפי ,זאת כחלק מהערעור שהוגש בנושא.
----------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבות המזכירות------------------------

פסח – תודות
לחברי צוות פסח אשר מתמידים כל שנה להתקין לנו סדר כהלכתו:
לעידו מן ולמיכל ארדנינג – על ריכוז החג.
לנעמי כהן ,דבורה וייס ,חנה סגל ,איבון פרידמן ,זהבה ציון ,בתיה מן ,בוזי ויינר ,אבנר ענבר ,יניב צרפתי,
יוגב צרפתי ,דוד כשר ,אורה לוי – על השתתפותכם וחלקכם בהפקת החג.

תודות מקרב לב:
לשרון לבנון ולהדס ניר – על העיבודים המרעננים ,השירה היפה והלווי המוזיקאלי המהנה לכל אורך
הערב!
לנגנים ולזמרים המרנינים – גולן טל ,נעם דרור ,רונן שני ,דוד שני ,בלה ודני שני ,דוד כשר ,עמוס גורביץ,
דרורה לבנון ,חביבה פסי ,טולי פסי ,יוכקה מירב ,כוכבה נרקיס ,גיל ומישל דגני ,לאורחים אילנה ועידו –
על הנגינה והשירה הנעימה שתרמה להצלחת הערב.
לשפרה שכטר ,לגבי וולקוביץ ולעובדי המטבח – על מנות מצוינות במיוחד.
לילדים ולהורים – על הופעה מחודשת של חד – גדיא.
לדנית לוי ואילת שטרנברג  -על עיצובים בטוב טעם של הבמה והמודעה.
לאם הסדר – רעיה פסי שניהלה את הסדר ביד רמה וכהלכה.
לטולי 'אליהו הנביא' פסי – על הביקור המוצלח.
לבן שוורץ – על תפעול ההגברה.
לרותי רייכל וזהבה קלרמן – על ארגון וסידור המקומות.
ולכל החברים והתושבים שהתנדבו ועזרו לפני ואחרי הסדר.
חג שמח ,תודה לכולכם,
ולהתראות בשנה הבאה!
__________________________________________________________________________
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משולחנו של מנהל הקהילה
 .1ביטוח קטסטרופות
מחירי ביטוח קטסטרופות לחברים עודכנו בחודש מרץ על ידי חברת הביטוח לסך של  11.38ש"ח לחודש.
העדכון יחול מתקציב מרץ .09

 .2שי לחג
חברים שאינם מקבלים 'שי לפסח' ממקום עבודתם יקבלו השנה את השי כזיכוי כספי ע"ס  ₪ 250בתקציב
האישי .חג שמח לכולם!
בברכה ,יריב קלרמן
__________________________________________________________________________

 –2009הזמנה
עצרת הזיכרון לשואה ולגבורה 2009
יישאו דברים:
 יו"ר הכנסת ,ראובן ריבלין.
 מזכיר "השומר הצעיר" ,נציג התנועה הקיבוצית ,איל רייז.
 ראש המועצה האזורית חוף אשקלון ,יאיר פרג'ון.
 מפקד פיקוד הדרום ,אלוף יואב גלנט.
 נציג "מורשת" וניצולי השואה ,יעקב מיכלוביץ.
מופע אומנותי:
 קריינות :טלי ליפקין שחק.
 שירה :הזמר שמעון בוסקילה  /הילדה יובל גולן ,מ"א מרחבים.
 מחול :להקת המחול "יואב-צפית" ,מ"א יואב ,ניהול אומנותי :רבקה ברק ,כיראוגרפיה :קורין
מנדלסון.
 מופע :להקת "הכרמלים" ,מרכז חינוך ליאו בק ,חיפה.
 הדלקת משואות :בני נוער מהרשויות המקומיות חוף אשקלון ,יואב ,שער הנגב ,אשכול ,באר
טוביה ,בני שמעון ,שפיר.
דגלנות ומסדר:
 חיילי חטיבת 'גבעתי' ,פיקוד הדרום.
בימוי :עידו דגני.
הפקה :רבקה קנטור.
 19.בקיבוץ יד מרדכי.
העצרת תתקיים ביום שלישי ,21.4.08 ,בשעה 19.15
הכניסה חופשית .הקהל מתבקש להגיע למקום עד השעה .18.45
מוזיאון יד מרדכי פתוח למבקרים במשך כל היום.
__________________________________________________________________________
כואבים ומשתתפים בצערם
של חנה ואברי ניר ,והמשפחה המורחבת
על פטירתה של

מזל פרידמן

ז"ל

אמה של חנה

בית יד מרדכי
__________________________________________________________________________

שבת שלום לכל בית יד מרדכי !
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