קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 1110
18.12.09
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל

הערב בחד"א!
החל מהשעה ,21.00
משחקי שולחן
מיוחדים לכל משפחה,
כולם מוזמנים
צוות חנוכה

בדף הפעם* :הצבעת קלפי *לקראת קלפי *דו"ח מישיבת המזכירות *דיווחים ועדכונים

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

הצבעת קלפי
תתקיים בחדר האוכל
בסוף השבוע וביום ראשון18-20/12/2009 ,
בשעות:
שישי18.30-20.30 :
שבת11.30-13.30 :
ראשון11.30-13.30 :
נושאים להצבעה:
 .1בחירה בין חלופות לתפעול ולצריכת אנרגיית הגז של הקיבוץ:






על פי תקנון הקלפי של יד מרדכי :בהצבעות שמשמעותן בחירה באחת מבין מספר אפשרויות
חלופיות יוכל החבר להצביע "בעד" אחת מבין החלופות או להצביע "נגד" כל החלופות כולן.
פתק הצבעה אשר יחרוג מהוראות הצבעה אלו ,ייפסל.
החלופה שתיבחר היא זו שתזכה למרב קולות המצביעים ובתנאי שקיבלה למעלה מ 50% -מקולות
המצביעים )בעד ונגד(.
במקרה בו לא נבחרו חלופות ,אך גם לא נדחו כולן בהצבעת נגד ,יתקיים סיבוב הצבעה נוסף
בהשמטת החלופה שקיבלה מיעוט הקולות.
במקרה בו נדחו החלופות כולן בהצבעת נגד יוותר על כנו המצב הקיים עד קבלת החלטה חדשה
בנושא.
להלן רשימת החלופות אשר הוצגו בפירוט בדף מזכירות מס' 1109
ובשיחת הקיבוץ מתאריך :8.12.09
)יש לסמן "בעד" אחת החלופות בלבד ,או "נגד" כולן(
בעד אחת
החלופות בלבד

חלופה

תיאור החלופה

חלופה א'

ביטול תשתית הגז הציבורית
ומעבר לצריכת גז בשיטת
בלוני גז בסמיכות
לכל בית אב

חלופה ב'

חידוש כל תשתית הגז
הציבורית ,והמשך שימוש
בצוברי גז ציבוריים בשילוב
התקנת שעון גז לכל בית אב
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נגד החלופות כולן

 .2הקיבוץ מאשר כניסה לתהליך חתימת חוזה חכירה לדורות על קרקע המשבצת בין הקיבוץ
לבין מינהל מקרקעי ישראל.
בעד  /נגד  /נמנע
------------------------------------------

 .3הקיבוץ מאשר שנת חופש שניה לגרשון אשחר.
בעד  /נגד  /נמנע
------------------------------------------

הציבור מוזמן להגיע ולהצביע!
בברכה ,המזכירות
__________________________________________________________________________

לקראת הצבעת הקלפי שתיערך בסוף השבוע הנוכחי וביום ראשון :18-20/12/09
מס'
חלופה

תאור חלופה

א

 2בלוני גז
לכל בית אב

ב

צוברי גז מרכזיים
בשילוב שעוני
מניית גז לכל בית
אב

נגד שתי
החלופות

הישארות עם
שיטת אגרות הגז
הנהוגה כיום

אומדן מחיר התקנה לבית אב

מחיר גז

אין עלות התקנה
)ההתקנה של חלופה זו תבוצע ע"ח
ומתקציב מינהלת הממ"דים במסגרת
פרויקט שיקום תשתיות עקב נזקי בניית
הממ"דים(.

 ₪ 7.8לקילו

₪ 5,900
מבוסס על אומדן השקעה של כמיליון ₪
)עלות חפירה ,עבודה ,חומרים ,שעוני גז,
תיקון נזקים( מחולק ב 170 -בתי אב.

 ₪ 4לקילו

כיום  ₪ 17לנפש לחודש.
לא רלוונטי

במידה ונישאר עם חלופה זו
יוצע בתקציב  2010לחייב

 ₪ 32-34לנפש לחודש
)עקב עליה בצריכת
הגז/עליה בפחת(.

דגשים:
 הצריכה הממוצעת בישראל 15 ,ק"ג גז לנפש לשנה.
 על אף מחירי הגז הנתונים לעיל חלופה א' עדיפה על חלופה ב' )חלופה ב' תתאזן מול חלופה א'
רק לאחר עשרות שנים )מספר השנים תלוי במספר הנפשות בכל בית אב( ,זאת בשל ההשקעה
הראשונית הגבוהה של כל בית אב ליישום חלופה ב'.

נמסר על ידי יריב קלרמן
__________________________________________________________________________
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דו"ח מישיבת המזכירות מתאריך 8.12.09
נכחו בישיבה :רעיה פסי ,עפרה הלפרין ,גיורא אתר ,איתן ציון ,גי ארדנינג ,גלעד בארי ,יריב קלרמן ,אופיר
לבנה.

 .1סיום הכנת ההצעה לתיקון ושינוי סעיפים בחוברת השינוי

פרט

לנושאי הפנסיה

בהמשך לדיווח קודם של המזכירות )ד.מ ,(4.12.09 ,1108 .בו היא מסרה כי סיימה להכין את ההצעה לשינוי
ותיקון סעיפים בחוברת השינוי )פרט לסעיפי הפנסיה( ,המשיכה המזכירות לבחון בדיון הנוכחי כיצד נכון
לקהילה להתקדם במישור הציבורי הפנימי:
 אופציה אחת היא להתחיל את הדיון הציבורי בנושא הצעת התיקונים לחוברת השינוי תוך
התמקדות בשלל הנושאים שאינם נוגעים לסעיפי הפנסיה .בהמשך ,כאשר הדיון הציבורי בנושא
הפנסיה יסתיים ,ינוסחו סופית סעיפי הפנסיה בחוברת השינוי ,תהליך אשרור התוכנית יימשך ,עד
מוכנות לדיון מסכם והכרעה סופית לגבי אימוץ תוכנית שינוי אורחות החיים על כל נדבכיה
וסעיפיה.
 אופציה שניה היא להמתין עם הדיון הציבורי בנושא הצעת התיקונים לחוברת השינוי עד השלמת
הניסוח הסופי של סעיפי הפנסיה ,אותם ניתן יהיה להשלים רק בגמר הדיון הייעודי בתחום
הפנסיה.
ההתלבטות בנושא מתרכזת סביב שני נושאים מרכזיים:
מחד יש הגיון לייעל את תהליך אשרור תוכנית השינוי ,משמע להתחיל את הדיון הציבורי בכל הנושאים
והסעיפים בחוברת השינוי שאינם קשורים בפנסיה .עמדה זו תומכת בגישה לפיה בכל מקרה לא תובא
תוכנית השינוי לאשרור אלא לאחר השלמת הדיון הציבורי בנושא הפנסיה ,לרבות ניסוח מחדש של סעיפי
הפנסיה בחוברת השינוי.
מאידך יש הגיון רב להמתין את הזמן הסביר עד סיום הדיון הציבורי בנושא הפנסיה ,לרבות ההתייחסות
להתמודדות עם הגירעון האקטוארי ,ורק לאחר מכן וכמקשה אחת להתחיל את הדיון הציבורי בתוכנית
השינוי הכוללת .עמדה זו תומכת בגישה לפיה יש להתחיל בדיון ציבורי על טיוטת חוברת השינוי
המתוקנת רק לאחר סיום כל סעיפיה ונספחיה.
בתום הדיון החליטה המזכירות לאפשר מיצוי הדיון הייעודי ציבורי בנושא הפנסיה בשלושת החודשים
הקרובים ,ורק לאחר מכן להיערך לדיון הכללי ציבורי בנושא אשרור תוכנית השינוי המלאה.
הדיון הציבורי בנושא יחל לאחר שועדת פנסיה והנהלות הקיבוץ יסיימו להכינו.

 .2מענק בגין הורים – המשך הטיפול בנושא
הטיפול בנושא מענק בגין הורים נמשך בהתאם להחלטות הקיבוץ .כזכור ,על פי חוברת השינוי ,סעיף
 ,5.12.5זכאים למענק 'בגין הורים' רק מי שאין להם או לבית האב שלהם חוב לקיבוץ.
על מנת ליישם החלטה זו נדרשים שני דברים ,האחד לבחון האם וכמה חייב בית האב לקיבוץ ,השני
לבחון ולהגדיר מנגד את זכאות בית האב למענק בגין הורים.
בחינת קיום חוב לבית האב :מבוצעת באמצעות משרד רו"ח .BDO
בחינת זכאות בית האב למענק בגין הורים :בישיבתה הנוכחית ביקשה המזכירות לחדד את הגדרת
הזכאות למענק בגין הורים שתעמוד מול הגדרת חוב המשפחה ,אם קיים כזה.
חומר הרקע שעמד בבסיס הדיון:
 .1בסעיף  5.12.5בחוברת השינוי צוין כי "הסדרי הבנים בגין הורים ,שהיו נהוגים ביד מרדכי עד מועד
קבלת ההחלטה על שינוי אורחות החיים ,ייחשבו כזכות של המשפחה במסגרת קרן איזונים שתונהג
בקיבוץ .בקרן זאת יועמדו זכויות  /חובות החברים כנגד נכסים שיועברו מהקיבוץ לחברים".
 .2עמדת צוות ההיגוי שבשנת  2007טיפל ,עיצב והכין את תוכנית שינוי אורחות החיים ,גרסה שהזכות
בית האב הנ"ל למענק בגין הורים תחושב ביחס לגיל הבן/בת ביום השינוי בפועל .כלומר ,לזכאות מלאה
למענק בגין הורים ,כולל חתונה ,יהיו זכאים בנים/ות שמלאו להם  24שנים .בנים/ות שביום השינוי גילם
היה צעיר מ 24 -יזכו לזכאות חלקית בהתאמה.
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סיכום
במסגרת הדיון עם חברים אשר זכאים למענק בגין הורים ומנגד לבית האב שלהם חוב לקיבוץ ,מאשרת
המזכירות שימוש בעקרון שהוצג לעיל כטכניקת חישוב הזכאות של המשפחה למענק הורים.

 .3קיום שיחות קיבוץ בחדר הישיבות של הקיבוץ
שיחות הקיבוץ המתקיימות אחת לתקופה בחדר האוכל מתאפיינות במיעוט משתתפים .המשמעות היא
הפעלת נכס יקר )תאורה ,חימום/קירור( וגדול מידות לצורך שהוא משרת.
יחד עם זאת שיחת הקיבוץ מהווה כלי חשוב ויעיל בחיינו הדמוקרטיים וכן ידוע כי חברים רבים צופים
בשידור החי ובשידורים החוזרים שלה.
הפתרון שהתהווה ואושר על ידי המזכירות הוא קיום שיחות קיבוץ בחדר הישיבות של הקיבוץ )ליד
המרכול( .חדר הישיבות יכול להכיל כ 25 -נוכחים ,והודות לטיפול של יואל שטיין וגי ארדנינג יתאפשר
לשדר ממנו שיחות בשידור חי.
שיחות קיבוץ בעלות צפי של מספר משתתפים רב ייערכו בחדר האוכל.

 .4כללים לשימוש במערכת שליחת הודעות  smsלטלפונים ניידים של חברים ותושבים
מערכת שליחת הודעות ה sms -נועדה במקורה להעברת אינפורמציה בנושאי ביטחון.
בתקופה שקדמה למבצע עופרת יצוקה ובזמן המבצע עצמו התגלתה המערכת כאמצעי יעיל מאד להעברת
מידע נחוץ לחברים ולתושבים.
עם הזמן הוחל להשתמש במערכת להעברת מידע גם בנושאים חברתיים ,לפי פילוחים שונים )חברים,
תושבים ,בנים ,הורי חופים ,הורי שקמה וכיו"ב(.
להרחבת פעילות המערכת שני היבטים עיקריים:
 .1הגדלת תקציב השימוש במערכת )עלות הודעת  smsאחת דרך המערכת הינה  22אג'(.
 .2שליחת הודעות בתכנים שונים שאינם בעלי אופי ביטחוני נתפסת אצל חלק מהנמענים כמטרד וכדבר
לא נחוץ.
עיקרי הדיון:
 הוסכם על כלל הנוכחים שמערכת שליחת הודעות  smsהינה כלי יעיל להעברה מהירה וזמינה של
אינפורמציה ליושבי הקיבוץ ,וטוב שתשרת את הקהילה בנושאי ביטחון אך גם בנושאים
חברתיים.
 הוסכם על כלל הנוכחים שלמערכת יש ערך מוסף חברתי ,ולשימוש בה להעברת מידע על אירועי
תרבות וחברה תרומה חיונית לחיי הקהילה.
 יש ליצור רשימת תפוצה ייעודית וולונטרית להעברת מידע בנושאים חברתיים .רשימת התפוצה
להעברת מידע בנושאים ביטחוניים תהיה נפרדת ממנה ותכלול את כל יושבי הקיבוץ.
 יש לנסח קריטריונים לשימוש במערכת.
כללים לשימוש במערכת שליחת הודעות :sms
 .1צוות התקשורת של הקיבוץ יגדיר רשימת תפוצה ייעודית לצורך העברת הודעות  smsבנושאי ביטחון
בלבד.
 .2צוות התקשורת של הקיבוץ יגדיר רשימת תפוצה נוספת לצורך שליחת הודעות  smsבנושאים חברתיים
)אירועי תרבות וחג ,אבלות ,שיחות קיבוץ ,ספורט וכיו"ב( .חברים שלא יהיו מעוניינים להיות מנויים

ברשימת תפוצה זו יודיעו על כך לגי ארדנינג.
 .3מערכת שליחת הודעות  smsלא תשמש לפרסומים מסחריים ושיווקיים.
 .4רעיה פסי ,גי ארדנינג ועמי וולקוביץ יהוו צוות חברים שיהיה אחראי להפעלת המערכת בהתאם
לכללים הנ"ל .בסמכותם להפעיל שיקול דעת ולקבוע אלו הודעות יפורסמו ואלו לא.
----------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבות המזכירות------------------------
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תיקון טעות
בדו"ח שיחת קיבוץ שפורסם בדף מזכירות קודם ) (11.12.09 ,1109נפלה טעות בפרסום השכונות הנמנות
בשלב ב' של ביצוע פרויקט הממ"דים .בטעות נרשמה שכונת נווה משק כנמנית בשלב ב' של הביצוע בעוד
שהכוונה הייתה לשכונת נווה שקמה.
להלן שוב הפרטים הרלוונטיים מתוך הדוח המלא שפורסם בשבוע שעבר:
במקורו תוכנן הפרויקט להתבצע בשנת  ,2011אולם לאחר מאמצים של הקיבוץ ,המועצה האזורית
ומינהלת התכנון והביצוע ,הוא עומד להתחיל כבר בראשית  2010בשני שלבים עיקריים:
שלב א' – בניית ממ"דים בחלק הדרומי של הקיבוץ ,סדר העבודה יהיה כדלקמן:
מתחם ראשון לביצוע :השכונות סנוביון ,אפקה א' ,אפקה ב' ,הפסל.
מתחם שני לביצוע :השכונות סולל בונה ,נווה זית ונווה משק.
מתחם שלישי לביצוע :השכונות נווה אורן ומרפאה ישנה.
מתחם רביעי לביצוע :תאילנדים ואזור אולפן/אשקוביות.
סדר העבודה בכל מתחם עדיין לא נקבע והוא תלוי בתוכנית עבודה שיגיש הקבלן שייבחר במכרז.
לו"ז מתוכנן לתחילת העבודות בפועל :הזזת תשתיות  -מיידי .בניית הממדים מאמצע ינואר .2010
שלב ב' – בניית ממ"דים בחלק הצפוני של הקיבוץ ,עדיין לא נקבע סדר העבודה:
מתחמים לביצוע :שכונת נווה שקמה ושכונת וותיקים.
לו"ז מתוכנן לתחילת העבודות בפועל :מרץ .2010
__________________________________________________________________________

שומר במטע אבוקדו
לחברים שלום,
עקב ריבוי גניבות חוזרות ונשנות במטע האבוקדו הוצב במקום שומר.
אנא ,הימנעו מלהגיע למטע ובכך לחסוך לכם ולנו אי נעימות ועוגמת נפש.
בברכה
צוות המטע והגד"ש
__________________________________________________________________________

לאמוץ הלפרין
ברכות חמות
עם כניסתך
לשרות קבע בצה"ל.
יישר כוח!
ובהצלחה בהמשך הדרך!
מכל בית יד מרדכי

__________________________________________________________________________

חג חנוכה שמח ושבת שלום לכל בית יד מרדכי !
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