קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 1129
2.7.10
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל
בדף הפעם* :שיחת קיבוץ *דו"ח מישיבת המזכירות *דיווחים ועדכונים *איחולים

..........עריכה והבאה לדפוס :אופיר לבנה............................
*שיחת קיבוץ
תתקיים ביום ב',5.7.10 ,
בשעה  ,20.30בחדר הישיבות של הקיבוץ
נושאים לדיון
 .1אישור מאזן מאוחד יד מרדכי לשנת .2009
 .2אישור תקציב קהילה לשנת .2010
 .3אישור תקציב שיוך וצמיחה לשנת .2010
*השיחה תשודר )חי( בערוץ הפנימי.
הנושאים יובאו להצבעת קלפי
בסוף השבוע הבא וביום ראשון 9-11/7/2010
הציבור מוזמן!
בברכה ,המזכירות.
מסיבת פרידה
לד"ר נינה הימלשטיין
תתקיים במוצאי שבת,3.7.10 ,
בשעה  20:30באולם הכנסים.
בתוכנית:
 דברי פרידה
 מופע נגינה של שני כנרים מוכשרים ,מלהיבים ומקפיצים!!
 מופע סטנד אפ – הפתעה!!
 חברים המעוניינים לשאת דברים מתבקשים לפנות לניצה רינת.
נמסר על ידי צוות הבריאות
__________________________________________________________________________

דו"ח מישיבת המזכירות מתאריך 30.6.10
נכחו בישיבה :הילל שיפמן ,גיורא אתר ,איתן ציון ,גי ארדנינג ,אורלי סיגלמן ,גלעד בארי ,יריב קלרמן,
אופיר לבנה.

 .1דיון בערעור על החלטת מזכירות בנושא מחירי התקשורת
השתתפו בדיון :אברי ניר ואלון דגן.
בהמשך להחלטת מזכירות )ד.מ (11.6.10 ,1127 .שאימצה את המלצת צוות התקשורת להעלאת מחירים
בתחום האינטרנט ושידורי הטלוויזיה הכללית ,ערער אברי ניר ההחלטה.
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להלן שוב עדכון המחירים כפי שפורסם בדף מזכירות :11.6.10 ,1127

שרות

אינטרנט

עדכון מחירי שרותי תקשורת – בש"ח
מחיר חדש
מחיר נוכחי
צרכנים
90
80
ענפים ותאגידים
65
65
חברים

ט.ל.כ

*תושבים

*80

*80

חברים
תושבים

45
90

65
100

הערות
ללא שינוי
ללא שינוי
מחירי מבצעים
יפורסמו בנפרד

*בפרסום הקודם נרשם בטעות מחיר של  ₪ 75במקום  .₪ 80המחיר הנכון ,לפני ואחרי העדכון ,הינו 80
.₪
א .עיקרי הערעור כפי שהוצגו על ידי אברי:
 מדובר אמנם בערעור מינורי )העלאה של מחירי ה-ט.ל.כ ב ₪ 20 -לחודש( ובכל זאת יש כאן עניין
עקרוני :מאז שינוי אורחות החיים צריכה להיות התאמה בין מחירי השירות לבין תעריפי המס.
אם שרות מסוים מתייקר צריכה להיות הוזלה בתעריף המס שהחברים משלמים.
 מקובל שלענף התקשורת יש ערכים מוספים לטובת החברים ,ובכל זאת ,הגישה של העלאת מחיר
שרות מבלי להוריד את המס בצד השני אינה מקובלת.
 חשוב שחברים לא יספגו העלאת מחיר השרות ,שהייתה יכולה להיות מוטלת ,בחלקה לפחות ,על
ענפי הקיבוץ.
ב .עיקרי הדברים כפי שהוצגו על ידי יריב קלרמן ואלון דגן:
 ענף התקשורת מסונף למשק ,יחד עם זאת ,מרבית צרכניו הינם חברים ותושבים ,ולכן הדיון
נדרש במזכירות.
 מאז הקמת הענף בוצעה בו התייעלות משמעותית ,שכללה צמצום עלויות שכר וכלליות ,שיפור
בגביית ההכנסות ויצירת פתרונות טכנולוגיים יעילים .האחריות שלנו כמזכירות היא שענפים
יתאזנו ולא יהיו בגירעון ,ולכן ,מתוך אחריות ומבלי לשפוך את תינוק עם המים ,ראה הענף לנכון
לעדכן את המחירים של חלק משירותי התקשורת )חלק נשארים ללא שינוי(.
 עדכון המחירים בוצע רק לגבי ה-ט.ל.כ ,ובסך הכול בא להציג מחיר ריאלי ביחס להשקעות
שבוצעו בענף לטובת הציבור .מה עוד שגם אחרי העדכון מדובר במחיר זול מאד ביחס לשוק )כ-
 40%עד  50%ממחיר השוק( בתמורה לשרות ולמוצר לא פחות טובים.
 רה הארגון שבוצע בענף הביא אותו למקום נכון .אי אפשר להתעלם מהשקעות תשתית שבוצעו
בו ,השקעות שהיו מחויבות המציאות )החלפת המרכזייה והמעבר לשידור בסיבים אופטיים(.
הצפי הוא שתוך מספר שנים מצומצם הענף יחזיר את ההשקעה ויתאזן.


לצורך המחשה והשוואה מצורפים מחירי השוק הבאים:
מחיר ממוצע בשוק
החיצוני )(₪

**מחיר ממוצע בתנועה
הקיבוצית )(₪

***מחיר לחברים ביד
מרדכי )(₪

אינטרנט )לספק
ולתשתיות(

7575-125

3535-75

65

טלפוניה – אחזקת קו

53

0-46

טלוויזיה

250250-400

4545-75

) 25ביד מרדכי כולל גם
תא קולי בחינם(
65

**מחירים נמוכים קיימים בעיקר בקיבוציים שיתופיים.
***אצלנו הענף נמצא ברמת מחירים שעומדת בסטנדרט של קיבוצים אחרים תוך שאנו מעמידים
סל תקשורת זול ב  50%-60%ביחס לשוק התקשורת החיצוני.
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צריך לזכור שאם חבר ירצה להתחבר בעצמו ל' -בזק' ,לא דרך הקו של הקיבוץ ,הוא ישלם יותר
על אחזקת הקו ובנוסף ישלם על כל שיחה פנימית בתוך הקיבוץ.
יש חשיבות להמשך בעלות הקיבוץ על תשתיות התקשורת של חברי הקיבוץ והענפים בחצר
הקיבוץ .מאפשר לממש את יתרון הגודל במשא ומתן מול ספקים.

ג .עיקרי הדיון במזכירות
 יש לחייב את החברים ואת הענפים במחירים ריאליים ,גם אם העיקרון דורש עדכון מחיר כלפי
מעלה .העלאת המחיר נדרשת כדי להחזיר השקעה בשדרוג תשתיות התקשורת לטובת כלל
החברים.
 הענף בהחלט צריך להמשיך ולהתייעל ,מאידך מוכרחים לעדכן מחירים לטובת החזר ההשקעה
בשדרוג התשתיות ולצורך השקעות שוטפות שחייבים לבצען אחת לתקופה.
 עדכון המחירים בהחלט סביר ,על פי המוצג ,מדובר במחירים שעדיין נמוכים משמעותית ממחירי
השוק המקבילים.
 אי אפשר להתעלם מגירעון הענף והרי צריך יהיה לשלם אותו בדרך כלשהי ,או באמצעות מיסוי
או באמצעות עדכון מחיר השרות.
 הושמעה ביקורת כלפי איכות השידור של הערוץ הפנימי וכלפי אי עדכון מידע במודעות שונות
בלוח האלקטרוני .צוות התקשורת התחייב לבדוק ולטפל בנושאים אלה ,תוך הדגשה כי האחריות
לתוכן המודעות ולעדכונן הינה על המפרסמים.
ד .סיכום
 אברי ציין כי היה חשוב לו יותר להעלות את הביקורת כלפי גישת העלאת המחיר ללא התייחסות
למיסים שהחברים משלמים .חזר וטען כי לגישתו צריך להיות מתאם מלא בין העלאת מחיר
שרות מסוים לבין הורדת תעריף המס.
 המזכירות לא ראתה לנכון לשנות החלטתה שפורסמה בנושא בדף מזכירות .11.6.10 ,1127
 לבקשתו של אברי ובתיאום עימו סוכם כי הערעור יירד מהפרק ולא יגיע לשיחת הקיבוץ.

 .2מינוי ועדת קבלה
בהמשך לאישור מסמך עקרונות בנושא 'ועדת קבלה  -נוהלי עבודתה ותפקידיה' )קלפי  (28.3.10אישרה
המזכירות את הרכב הוועדה ,כפי שגובש על ידי נציגות של צוות ההיגוי וועדת מינויים.
בהתאם למסמך העקרונות בנושא ,ועדת הקבלה תמנה  7חברים ,מתוכם  3נבחרי ציבור ו 4 -מתוקף
תפקידם .בעלי התפקידים שהוגדרו :נציג ו.בנים ,נציג צוות היגוי פרויקט שיוך וצמיחה ,נציג מש"א
ומזכיר .יו"ר הוועדה יהיה אחד משלושת נציגי הציבור ,וייבחר בהמשך על ידה.
הרכב הוועדה
נציגי ציבור :עידו מן ,רחל אוריש ,שרון פסי .חברים מתוקף תפקידם :עדנה דגן )ועדת בנים( ,עמי
וולקוביץ )צוות היגוי( ,גלעד בארי )צוות מש"א( ,אופיר לבנה )מזכיר(.
ועדת הקבלה תעבור הכשרה מקצועית לצורך מילוי תפקידה ותהווה את הגוף שיעסוק בתהליכי קבלת
מועמדים חדשים לחברות בקיבוץ .הוועדה תעסוק בנושאים כגון :תהליכי מיון ראשוניים למועמדים
לחברות ,אחריות לביצוע מבדקים חיצוניים בדבר התאמת המועמדים לחיי הקהילה בישוב ,ביצוע
ראיונות ,טיפול במערכת ההסכמים וההתחייבויות המסדירים את מערכת היחסים בין המועמדים ובין
הקיבוץ ,ועוד.
בהצלחה ותודה לחברים שהתנדבו למשימה.

 .3עוד בנושא פס"ד הדין יד מרדכי נגד הגב' נדיה ברטשניידר
בהמשך לדחיית הערעור של נדיה על ידי בית המשפט המחוזי הגישה נדיה בקשת רשות ערעור לבית
המשפט העליון.
על פי ההלכה ,רשות ערעור תתקבל על ידי בית המשפט העליון רק אם המערער יוכיח כי יש עניין ציבורי
בדיון בערעור ,כזה החורג מעניינם הישיר של הצדדים )כגון שאלה משפטית חשובה(.
במקביל להגשת הערעור לבית המשפט העליון הגישה נדיה בקשה לבית המשפט המחוזי לעיכוב הליכי
ביצוע ,כלומר לעיכוב מועד פינוי הדירה שנקבע לתאריך .15.7.10
המזכירות תמתין להתייחסויות של שתי הערכאות הנ"ל ביחס לבקשותיה של נדיה ובהתאמה תמשיך
לעדכן ולטפל בנושא.
---------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבות המזכירות------------------------3

בריאות – עדכונים
 .1רופא חדש
יש רופא חדש המחליף את נינה .שמו דר' פיטר שילד.
שעות הקבלה שלו לחודש הקרוב:
 ימי שני ,משעה  10:00עד .12:30
 ימי שלישי ,משעה  15:00עד .17:30
 ימי חמישי ,משעה  9:30עד  ,11:00ומשעה  16:00עד .18:00

 .2שרות כוננות
למי שנזקק לשרות רופא או התייעצות טלפונית עם רופא  -השירות ניתן לכל חברי הקיבוץ וילדיהם עד
גיל  27גם כאשר הם נמצאים מחוץ למקום.




יש לחייג ל" -בטחון ושר"פ בקהילה" )שורש בלשוננו(.
טל' מקוצר ,רק מהטלפון הביתי 8100 ,ללא קידומת.
במקרה חירום חייגו מהטלפון הביתי  8000ללא קידומת.

מחוץ למקום או כאשר אין טלפון קווי בבית
 1-700או .0732341234700-700 יש להתקשר למספר המלא 700-752
.0303-6190537
 במקרה חירום כאשר נמצאים מחוץ למקום יש להתקשר 6190537
מומלץ לגזור ולשמור את מספרי הטלפון

 .3תזכורת נוספת
אגרת חדר מיון תגבה מכל חבר שיגיע ללא הפניה לחדר מיון ולא יאושר על ידי שרותי בריאות כללית.
)יש מצבי חירום מוגדרים מראש שבהם לא נדרש טופס(.
ההפניה ניתנת במקרה הצורך על ידי המוקד של ביטחון ושר"פ בפקס לכל בתי החולים בארץ ,ללא קשר
למקום המגורים הקבוע.
בריאות לכולם,
ניצה רינת ודבורה גורביץ
__________________________________________________________________________

חגים – חגים  -חגים
בשעה טובה עברנו בצורה מכובדת ומהנה את עונת החגים לשנת תש"ע.
כבכל שנה ,הקיץ החם מזכיר לנו את הצורך להתארגן מחדש לקראת עונת החגים הבאה עלינו לטובה,
והפעם לקראת שנת תשע"א.
ועדת מינויים ,המתפקדת גם כוועדת חגים ,פונה לחברים ,לתושבים ולבנים להתנדב לאחד מצוותי החג
ולקחת חלק בהצלחת החגים והמועדים בקיבוץ ,ובכך לתרום לחיי קהילה תוססים ושמחים להנאת כולנו.
בקרוב נתלה על לוח המודעות בחדר האוכל את רשימות החגים והמרכזים.

החברים והתושבים מוזמנים:
•
•
•

להירשם על פי בחירתם בטבלת ארגון החגים.
או לשלוח אלי מייל עם בקשה לשיבוץ ,לכתובת אימייל zehava@yadmor.co.il
או להעביר אלי את בקשת השיבוץ לתא דואר מס' .143

בהזדמנות זו אנו רוצים להודות לכל החברים ,שבמשך שנים מתמידים ומתנדבים דרך קבע
לעשיית החגים והמועדים בקיבוץ ,מי בריכוז ומי בצוותי החג!
יישר כוח לכולכם וכן למצטרפים ולנרשמים לשנת החגים הקרבה ובאה!!
בברכה ,זהבה קלרמן בשם ועדת מינויים וחגים
__________________________________________________________________________
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בהמשך לערעור נגד בניית קיר תומך
בהמשך לערעור של עמרם צרפתי )ד.מ (25.6.10 ,1128 .בנושא בניית קיר תומך בשכונת סנוביון מצורפת
תגובתו של דור קריב ,אדריכל הנוף של תוכנית השיקום לאחר בניית הממדים:
------------------------------------------------------------------------לכבוד
שוקי רייזל
29.6.10
יד מרדכי
הנדון :בחירה בין פתרונות לתמיכת קרקע
הפרויקט :קיבוץ יד מרדכי – שיקום שבילים.
בהמשך לפנייתכם ולפי בקשתכם ,להלן נימוקי לבחירת קיר תומך ולא במסלעה ,בגב
מגרש .186
הבחירה בקיר תומך מבטון נבעה מהקרבה של מבני הממ"ד לקווי המגרש )פרצלציה(.
בשטח הצר שנשאר כל פתרון שאינו קיר צר ברוחב מינימאלי ,עשוי לגרום לבעיות ניקוז
ומעבר.
שיקול נוסף להעדפת קיר תומך הוא שמסלעה מקטינה את שטח המגרשים.
בברכה,
אדריכל נוף – דור קריב
------------------------------------------------------------------------נמסר על ידי שוקי רייזל
__________________________________________________________________________

כנס בנים ומתעניינים לקליטה לקיבוץ יד מרדכי
כנס בנים ומתעניינים בקליטה לקיבוץ התקיים בשבת האחרונה ,26.6.10 ,באולם הכנסים ,נכחו בו כ180 -
משתתפים ,מרביתם הגדול בני ובנות הקיבוץ ובני/ות זוגם.
בכנס הוצגו למשתתפים פרטים רלוונטיים לגבי עקרונות הקליטה ומעמד המצטרפים ליד מרדכי ,לרבות
אומדנים ונתונים אופרטיביים לגבי בנית הבית בקיבוץ.
בסיום הכנס הופץ לכל המשתתפים קישור לאוגדן אלקטרוני המאפשר גישה וצפייה במצגת שהוצגה בכנס
וכן לחומרים רלוונטיים נוספים הקשורים לפרויקט הקליטה והבניה.
חברים המעוניינים לצפות בחומרי האוגדן האלקטרוני יכולים לעשות זאת דרך הקישור הבא:
http://yadmor.kibbutz.org.il/info/klita2010.htm
**סיכום הכנס ייערך בפגישה קרובה של צוות ההיגוי**

ברצוני להודות לכל הגורמים שתרמו להפקת הכנס:
לחברי צוות ההיגוי על תרומתם הרבה והמתמשכת בכל הקשור להכנת התכנים :מרים דרור ,הגר וינר,
משה סוקר ,ישראל מידן ,גדי רינת ,עמי וולקוביץ ,שוקי רייזל ,קוצי וויל ,שמעון כורם ,גלעד בארי ,רז
אייזן ויריב קלרמן.
לרועי כורם ולצוותו :שיר שחם ,אוריין מזר ,הילה ישראלי ,אופיר שיפמן ,אביה קורן ואריאל מן – על
ארגון ההכנות לכנס ועל תיאומי ההזמנות.
לטלי )פרידמן( אייזנר– על עיצוב ההזמנה.
לשוקי ושלומית רייזל – על סידור האולם והאירוח.
לשפרה שכטר וצוות הקייטרינג – על ארוחת הבראנצ' המצוינת וארגון החצר.
לדינה סטולר – על סידורי הפרחים.
לנאווה גל – על תיאומי ההפקה והתמיכה.
לפז רייזל – על ההגברה.
ללארי סיגלמן ,נדב אלדן וגלי פסי – על תפעול 'ספורט למשפחה' באולם לטובת ילדי משתתפי הכנס.
ליאיר ארצי ,גדעון סגל ,דני שני ותומר כרמי – על הסיוע הלוגיסטי.
תודה לכולכם!
בברכה ,אופיר לבנה
__________________________________________________________________________
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עדכונים מתחום השרות
לחברים שלום,
 .1עד שמיקי יחזור לאיתנו וישוב לעבודה ,חברים המעוניינים בשרות שכפול מפתחות מוזמנים לפנות
אליי.
 .2בכל תקלה או בקשה לשרות מקצועי בתחומים השונים  -אני ממליצה לכם לפנות אליי ,ולא
ישירות לבעלי המקצוע מהקיבוץ .מובטח שרות מהיר ויעיל.
limor_l@yadmor.co.il ,052בברכה ,לימור לבנה052-6646756 ,
__________________________________________________________________________

שרות חדש למעקב אחר צריכת המים – פרסום שני
לחברים שלום,
בהמשך לפניות חברים אנו מפרסמים שוב חומר בנושא התחברות לשירות הנותן אפשרות לכל צרכן
להיכנס לנתוני מונה המים הפרטי שלו לשם מעקב שוטף.
פרט למעקב השוטף אחר עלות צריכת המים ,מאפשרת המערכת לחברים להיות ערניים כלפי חריגות
בצריכת המים ,שכן במידה וישנה תקלה או דליפת מים היא תתבטא מייד בקפיצה משמעותית בקריאת
המונה.
המונה משדר למערכת האינטרנטית פעמיים ביום :בשעות  8:00בבוקר ו 20:00 -בערב ,ולכן מומלץ לבצע
את המעקב לאחר שעות האלה.
ההתחברות למערכת היא לפי קוד תקציב אישי וסיסמת כניסה אישית לכל צרכן.
להלן בשנית הוראות ההתחברות לאתר:
 תחילה יש להיכנס לאתר אינטרנט www.readyourmeter.co.il :
 מתוך רשימת הישובים ,יש לבחור יד מרדכי.
 לאתחול יש להקיש "משתמש חדש".
 מקבלים הגדרות לקבלת סיסמת גישה לדוחות המונה:
 בשדה "מספר משלם" יש להקליד את קוד התקציב האישי. בשדה "זיהוי נכס" יש להקליד גם כן את קוד התקציב האישי. בשדה דוא"ל יש להזין כתובת דואר אלקטרוני שאליו תשלח סיסמת הגישה. יש לסמן  Vעל הסכמה לתנאי השימוש וללחוץ "אישור". לאחר שהתקבלה הסיסמה בדוא"ל ,ניתן להיכנס לאתר שוב ,להקליד פרטים  +סיסמה ומקבלים
נתוני צריכה.
 ניתן לבחור את התקופה המבוקשת וללחוץ "אישור" ,ותקבלו גרף צריכה וטבלת צריכה לפי ימים.
בהצלחה לכולם!
לשאלות ,קשיים והבהרות ניתן לפנות אליי בטלפון,20684 :
שבת שלום,
הדרית שיפרין
__________________________________________________________________________

דיאלוג הורים  -מתבגרים
 נוכחות הורית.
 עצמאות מול תלות.
 חברות וזוגיות.
 אחריות ועוצמה.
 צרכים רגשיים אצל מתבגרים בעלי לקויות למידה.
 5מפגשים .כל מפגש שעה וחצי.
 26/יום ב' 5/8 ,יום ה'.
 22/יום ה'26/7 ,
 12/יום ב'22/7 ,
שעת התחלה .19.30 :תאריכים 8/7 :יום ה'12/7 ,
מקום מפגש :חדר מורים ,בבי"ס שקמה – יד מרדכי.
המפגשים ללא תשלום ,בחסות הג'וינט.
חלה חובת הרשמה:
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050דרך רונית SMS :לנייד 050-6492876
או דרך מזכירות בי"ס שקמה08 -6720532 :
 הסדנא תתבסס על שיתוף ההורים בדילמות וסיפורי אירוע בשילוב היבטים תיאורטיים.
 מנחות:
בת' רייז :פסיכולוגית חינוכית מומחית ,מטפלת משפחתית וזוגית מוסמכת.
רונית אילון :יועצת חינוכית ומטפלת משפחתית וזוגית ,מנחת קבוצות.
נמסר על ידי רונית אילון ,יועצת בי"ס שקמה
__________________________________________________________________________

לאורי ציון
ברכות חמות

על סיום מכינה קדם
צבאית בשנת הי"ג!
יישר כוח!
ובהצלחה בהמשך הדרך!

מכל בית יד מרדכי

לחניכי קבוצת "מנגו"
אריאל מן ,שיר שחם ,גלי פסי,
אביה קורן ,מתן עינב ,לבנה רגב ,אופיר שיפמן

ברכות חמות

לכבוד סיום תקופת התחנכותכם בבית הספר ובפנימיית
"שקמה" ,ולכבוד סיום תקופת לימודים ארוכה ומפרכת,
שהחלה אי שם בכיתה א'
ומסתיימת בעת הזו עם הבחינות האחרונות.
עלו והצליחו במסגרות
ובאתגרים החדשים שלפניכם:
י"ג ,קד"צ ,צבא ,עצמאות כלכלית ,לימודים ועוד.
בהצלחה לכולכם!

מכל בית יד מרדכי!

__________________________________________________________________________

שבת שלום לכל בית יד מרדכי!
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