קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 1131
16.7.10
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל
בדף הפעם* :דו"ח קלפי *משולחנו של מנהל הקהילה *דיווחים ועדכונים

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

דו"ח קלפי
תוצאות הצבעת הקלפי מיום :11.7.10
 .1הקיבוץ מאשר את המאזן המאוחד של יד מרדכי לשנת ,2009
כפי שהוצג בשיחת הקיבוץ ביום .5.7.10
תמכו ,135 :התנגדו ,20 :נמנעו .11 :ההצעה אושרה.
 .2הקיבוץ מאשר את תקציב הקהילה לשנת  ,2010כפי שהוצג בשיחת הקיבוץ ביום .5.7.10
תמכו ,129 :התנגדו ,29 :נמנעו .8 :ההצעה אושרה.
 .3הקיבוץ מאשר את תקציב השיוך והצמיחה לשנת  ,2010כפי שהוצג בשיחת קיבוץ ביום .5.7.10
תמכו ,124 :התנגדו ,27 :נמנעו .15 :ההצעה אושרה.
ספרו :רחל שטרנברג ולארי סיגלמן.
ניהול קלפי :רחל שטרנברג ,לארי סיגלמן ,לינדה כשר ,זהבה ציון ,מרים דרור ,חנה ישראלי.
__________________________________________________________________________

ישיבת מזכירות פתוחה -
בשיתוף ועדת תכנון -
בנושא:

פרגולות לרכבים פרטיים של חברים
תתקיים ביום ב' הקרוב,19.7.10 ,
בשעה 21:15
בחדר הישיבות של הקיבוץ.
הציבור מוזמן!
בברכה ,המזכירות

כל הכבוד!
כשותף למוסדניקים והוריהם אני מברך
על היוזמה ,שיתוף הפעולה והנכונות
לתרום לקהילה.
התוצר הסופי -ארוחת ערב בסגנון
 fastfoodוצפייה משותפת של גמר
פעילות
עם
משולבת
המונדיאל
לילדים.
להורים ,למוסדניקים ,לשפרה שכטר
למורן ענבר ולנאווה גל -
תודה ויישר כוח!
פז רייזל

"שלישי כי טוב"  -מועדון החברים
ניפגש ביום ג' ,20.7.10 ,בשעה  ,19.30במועדון לחבר
בתוכנית" :מסע בהודו שלי"  -מפגש עם אריה מורג
על מסעו בהודו ועל הספר שכתב בעקבותיו.
כיבוד בסגנון הודי מובטח,
להתראות ,צוות המועדון
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משולחנו של מנהל הקהילה
 .1ממ"דים
פרויקט שלב א'  -אנו מודעים לעיכובים בביצוע הפרויקט ומסירת הממ"דים .מינהלת הפרויקט מעורבת
וביקשה כבר מהקבלן להגדיל את כמות העובדים .אנו מבקשים מהחברים להתאזר בסבלנות.
פרויקט שלב ב' – לאחר מכרז נבחר קבלן לביצוע שלב ב' של הממדים )חלק צפוני של הקיבוץ( .הקבלן
הזוכה" :החברה הכלכלית לפיתוח השומרון" .צפי לתחילת עבודות הבניה בפועל :אוגוסט .2010

 .2כביש גישה ומגרש חניה לגיל הרך
השבוע יתחילו בעבודת מדידות וסימון המתחם ,לקראת ביצוע שדרוג הכביש ומגרש החניה לגיל הרך.
עקב תחילת העבודות בפועל והחל מיום ראשון הקרוב ,18.7.10 ,יחסם הכביש לתנועה בסמוך למכבסה
)פרט ללקוחות המכבסה(.
העבודה צפויה להימשך כשלושה חודשים.

 .3פרויקט שדרוג תשתיות החשמל
נבחר קבלן מבצע לתוכנית שדרוג תשתיות החשמל בקיבוץ.
הקבלן' ,י.א חברה לעבודות חשמל' ,סייר במקום ונפגש עם אנשי המקצוע של הקיבוץ לפגישת עבודה
ראשונה.
צפי לתחילת עבודות בפועל :תחילת אוגוסט .2010

 .4עדכון
יואל שטיין יוצא לחופש עד .26.7.10
יחליפו אותו איציק לוי ויורם ניצן .לבעיות ניתן לפנות ללמור לבנה.

 .5בריכת שחיה – עדכון
החל מהשבוע הבא ,בימי ד' בלבד ,תיפתח הבריכה בכל ערב עד השעה  21:00לרחצת ערב .כחלק
מהשרות יציעו המוסדניקים למכירה מזון מהיר למעוניינים )החיוב יתבצע בתקציב אישי(.
נמסר על ידי יריב קלרמן
__________________________________________________________________________

עדכון ממרפאת השיניים
שלום לכולם
ימי הקבלה במרפאת השיניים:
יום א 07:00-15:00 -
יום ד 07:00-15:00 -
יום ה 13:00-21:00 -
ימים ושעות קבלת הרופאים:
ד"ר שמוליק אשכנזי -ימי ד' בין השעות 07:45-14:30
ד"ר תום כדורי -ימי ה' בין השעות 15:00-20:30
ליצירת קשר יש להתקשר אך ורק לטלפון של מרפאת השיניים  08-6720506ובאין מענה אנושי  -יש
להשאיר הודעה ברורה במשיבון ומספר טלפון אליו ניתן לחזור.
כמקובל בכל מרפאה  -יומני העבודה נשארים במרפאה ולכן אין טעם להתקשר אליי כשאני לא נמצאת
במקום .כמו כן ,הנייד שלי הוא מספר פרטי – לכן בבקשה לא להתקשר בענייני שיניים ולא לשלוח לי
הודעות ,אני לא פותחת אותן ...כל הודעה במשיבון במרפאה  -מטופלת!
בימי השבוע בהם איני נמצאת בקיבוץ אני מושכת הודעות מהמשיבון במרפאה.
בברכה ,חנה שחם
__________________________________________________________________________
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שרות סלקום – עדכונים
 .1להלן כוכביות שימושיות בשרות סלקום
מוקד שירות לקוחות וסלקום חו"ל
מוקד שירות חו"ל
מוקד אינטרנט ותקשורת נתונים
מוקד שירות פיננסי
מוקד שירות טכני
בירור מצב חשבון
כוכבית הפתעות ללקוח בתשלום מראש
תוכן ,בידור ,משחקים
שיר בהמתנה ,הקדשות
דיווחי תנוע ה,חדשות כלכלה וספורט
משיבון
גוביינא

*123
*001
*320
*147
*166
*444
*1010
*25
*25
*24
*80 / *151
*142

 .2שירות  - *43חסימת זיהוי מספר הטלפון בשיחה יוצאת
עד היום ניתן השרות ללא עלות על ידי סלקום .מהיום ,בכל פעם שמנוי יחייג  ,*43בצירוף מספר הנמען
)על מנת שהשיחה שלו לא תהיה מזוהה( הוא יחויב בעלות  50אג' )חד פעמי לשיחה(.
החיוב יתבצע ללא תלות באורך השיחה וללא תלות במענה לשיחה.
התשלום הינו חד פעמי לשיחה.
המנויים יקבלו הודעה על כך בח-ן החודשית.
נמסר על ידי יפעת הררי
__________________________________________________________________________

המשך הדיון בערעור עמרם צרפתי על קיר תמך בשכונת סנוביון
לאחר פגישה של עמרם צרפתי ,אופיר לבנה ,שוקי רייזל ,עם דור קריב ,מתכנן הנוף והמדרכות ,הוסכם כי
במורד שבין שכונת סנוביון לבין שכונת הפסל ישולבו מסלעה ובמידה שהשטח מחייב קיר תומך.
התכנון יעשה בהנחיית דור קריב כמתכנן האחראי על הביצוע.
בישיבתה מיום  ,14.7.10בה נכח גם עמרם ,אישרה ועדת תכנון את הסיכום המוצע ,שבהחלט צפוי להוזיל
את הפרויקט באופן משמעותי.
התוכנית המתוקנת תופץ לחברים בהקדם.
נמסר על ידי שוקי רייזל
__________________________________________________________________________

בחזרה לסיקסטיז
לחברי התנועה הקיבוצית שלום רב,
רציתי להביא לידיעתכם יוזמה חדשה המתבצעת על ידי מחלקת המתנדבים מחו"ל של התנועה הקיבוצית,
לכבוד מאה שנה לקיבוץ.
בחזרה לסיקסטיז:
יוזמה חדשה :רשימת קשר מקיפה של כל המתנדבים ,מכל הארצות ,שהשתתפו אי פעם בתוכנית מתנדבי
חו"ל לקיבוצים ,שהחלה לפני  43שנים ,כולל מי שהגיעו כמתנדבים ונשארו כחברים בקיבוצים.
המטרה :חידוש קשר עם המתנדבים לשעבר ,ביקור מחודש בקיבוצים ,ויידוע על אירועי "שבוע ישראל"
ו"שבוע קיבוץ" שיתקיימו בנובמבר באירופה.
ההרשמה בכתובת .www.kibbutzvolunteers.org.il
בתודה ובברכה,
איה שגיא  -מנהלת תוכנית מתנדבים מחו"ל בקיבוצים התנועה הקיבוצית
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דגשי פעילות במכוורת יד מרדכי-שטראוס -
חציון ראשון 2010
כללי
הרצון שלנו הינו ליצור יותר מעורבות שלכם ,חברי הקבוץ ,בנעשה בחברה וזאת על ידי מידע תקופתי .אין
הכוונה למידע עסקי שנמסר אחת לתקופה להנהלה הכלכלית ,אלא להתרחשויות שונות ולפעילויות
הנעשות מעבר לשוטף והיום-יום.
נשמח לתגובות והצפת רצונות נוספים ככל שיהיו.
ברצוננו לעדכנכם שמתחילת השנה )כמו גם בשנה שעברה( ממשיכים לפקוד אותנו קבוצות ניהוליות
שונות ומגוונות מקבוצת שטראוס ,כאשר הסיור והאירוח כוללים  :מפגש עם "הסיפור של יד מרדכי" –
ביקור במוזיאון ,בשחזור הקרב  ,באתר הפסל – מלווה בהסברים מעניינים ומיוחדים של צוות התיירות
 //חיבור לקיבוץ של היום על ענפי המשק ,הקהילה והתמורות שאנו עוברים  //בית הדבש והדבורה //
ביקור במפעל והכרות יותר עמוקה עם החברה ופעילותה.

סיכום הפעילויות השיווקיות
פעילות הסלסלה של יד מרדכי – מגלים את חווית שמן הזית באינטרנט
לפני מספר חודשים ,ממש רגע אחרי סיום עונת המסיק ,עלה לאינטרנט מהלך הסלסלה של יד מרדכי
במטרה לשתף את הגולשים בחוויית שמן הזית שלנו – חוויה של טעמים וארומות שכולן מהטבע.
במסגרת המהלך ערכנו )ואנחנו עדיין עורכים!( תחרויות ופעילויות שונות ,קידמנו המלצות ומתכונים,
שיתפנו בתמונות מאירועים שונים שערכנו כגון :סדנת בישול חוויתית לחובבי בישול ובעלי בלוגים
קולינאריים מובילים באינטרנט וכן תמונות ייחודיות של קיבוץ יד מרדכי מזווית קצת שונה )כנסו
ותראו.(..
הפעילות התרחשה בפורומים וקהילות שונות ברחבי הרשת ומרוכזת גם בדף בפייסבוק ובטוויטר.
מעבר להנאה מהפעילות ,למדנו שהצרכנים שלנו משוועים לקשר ישיר ובלתי אמצעי איתנו ,נהנים
מהחשיפה למותג ,למוצרים ולמקום בפעילות אינטרנטית כמו גם בפעילות פיסית מוחשית )והקסם הוא
בשילוב בין השניים( .הכלים החדשים באינטרנט מאפשרים לקיים את הקשר הזה במיידיות ובקלות שלא
הייתה קיימת בעבר ואנו מבטיחים להמשיך ולהשקיע בפעילויות חברתיות נוספות כאלה.
אנחנו מזמינים אתכם שוב להצטרף לפייסבוק שלנו )ולהזמין גם אחרים להצטרף!( ,להתעדכן ,להשתתף,
להגיב ולקחת איתנו חלק בחווית הטבע ..גם באינטרנט.
http://www.facebook.com/YadMordechai?ref=ts

ביתן שמן הזית של יד מרדכי בתערוכת מבשלים 2010
תערוכת מבשלים  2010שהתקיימה במרכז הירידים בתל אביב הייתה ה-אירוע הקולינרי של השנה.
עשרות יצרני מזון גורמה וציוד עילי למטבח הציגו את מיטב מוצריהם לקהל של כ 20,000 -מבקרים חובבי
בישול ,אפיה ומזון איכותי.
מתחם סדנאות בישול ,הרצאות של מיטב השפים הישראליים ,תצוגה עדכנית של אוכל ,משקאות,
גאדג'טים וציוד לבישול ואפייה ,ספרי בישול ועוד היו רק חלק מהחוויות של האירוע.
גם אנחנו השתתפנו בתערוכה עם ביתן עוצמתי ויפיפייה שסימל את אחד מאבני היסוד של המותג –
טבעיות ופשטות )בזכות עץ הזית שעמד במרכזו(.
במרכז הפעילות שלנו קיימנו מאות רבות של טעימות שמן זית מקצועות בכדי לחשוף את הקהל לחוויית
שמן הזית הטבעי והאיכותי שאותה אנו מבטיחים.
בנוסף ,לקחנו חסות ראשית על התערוכה ,על מתחמי הפעילות ועל שטחי התצוגה הרחבים והובלנו את
השיחה מול הקהל הרחב ומול מובילי הדעה וקהל המשפיעים שביקר בתערוכה )עיתונאים ,בלוגרים,
שפים ומסעדנים וכו'(.
המפגש והשיחות עם אוהבי מטבח ומוצרי איכות ,כמו גם עם הצרכנים הנאמנים שלנו ,היו חוויה אמיתית
ומרגשת עבורנו .מילות ההערכה והאהבה שקיבלנו מאלפי הצרכנים שפקדו את הביתן שלנו חיממו לנו
את הלב גם אחרי שעות ארוכות של עמידה על הרגליים.
לצפייה בתמונות רבות כנסו לדף התמונות בכרטיס הפייסבוק שלנו.
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סיכום הפעילויות במפעל
בחציון ראשון של  2010התרכז המפעל בשיפור יכולת מזיגת שמן כדי למצות את היכולות של המערך
החדש .זהו החציון שבו מזגנו את הכמות הגדולה ביותר של שמן מאז כניסתנו לתחום .במקביל ,שיפצנו
את ריצפת היצור ,ובחצר המפעל אנו משלימים בימים אלה בניית רמפת העמסה ,שתאפשר לנו העמסה
ופריקה של משאיות בצורה מהירה ובטיחותית יותר .כמהלך משלים לבניית הרמפה ,אנו מסדרים כניסה
חדשה למשאיות המגיעות להעמסה על מנת למנוע את הרוורסים המסוכנים וחסימות הכבישים שנוצרו
עקב כך בסיבוב שליד המפעל.
בנוסף אנו נערכים בימים אלה לקליטה של קו מזיגת דבש חדש במפעל אשר אמור לשדרג את יכולת
המזיגה שלנו הן מבחינת איכות המזיגה והן בעלויות ובקצבי המזיגה.
שבת שלום לכולם,
ניצן ישראלי וצוות מכוורת יד מרדכי  -שטראוס
__________________________________________________________________________

פרויקט שיוך וצמיחה – עדכון שוטף
מתוך סיכום פגישת צוות היגוי שיוך וצמיחה מיום 11.7.10
הפגישה התקיימה כהמשך לכנס בנים ומתעניינים בקליטה ליד מרדכי והוקדשה לבחינת
סוגיית הקליטה לקיבוץ במעמד חברות חדשה ,גם מבלי להשתלב בפרויקט הבניה המתוכנן למצטרפים
החדשים.
הפגישה התקיימה במתכונת של ישיבה פתוחה לציבור ונכחו בה כ 40 -משתתפים  -חברים ,הורים ובנים.

נקודות עיקריות שעלו על ידי הבנים וההורים:







הבנים תיארו כי מעוניינים להצטרף לקיבוץ כחברים ,לקחת חלק מלא בחיי הקהילה ,לתרום
ולהשפיע במגוון נושאים כחברים לכל דבר ועניין.
הכנס לא נתן מענה לבנים שמחד מעוניינים להשתלב בקיבוץ כחברים אך מאידך לא בהכרח
מסוגלים לבצע כעת השקעה בבית חדש .הבנים הביעו תחושת אכזבה היות וציפו לשמוע כי ניתן
יהיה להשתלב כחברים בקיבוץ גם בדיור ישן יותר ,כאשר בהמשך ניתן יהיה לשפצו ולהופכו לבית
קבע.
בנים והורים ציינו כי פרויקט הבניה שהוצע בכנס מכיל הצעה הוגנת ,אך הוא מתאים רק לבנים
בעלי יכולת.
הבנים ביקשו להבין אם תנאי הפרויקט מצד הקיבוץ )דמי הצטרפות וכו'( יישמרו גם בפרויקטים
הבאים.
הבנים מקווים שהקהילה תדע להתייחס ולתת מענה גם לקבוצת הבנים המעוניינים להיקלט
לקיבוץ למרות שלא יכולים לעמוד כעת כלכלית בתנאי פרויקט הבניה החדש.

נקודות עיקריות שעלו על ידי נציגי הצוות:




הביקוש של חלק מהבנים לדיור ישן על מגרש תקני לשיוך מובן בהחלט ואף הוזכר כאופציה
מותנית בתקנון הקליטה החדש .מאידך חשוב לזכור כי קיימת בקיבוץ קבוצת חברים )כ 30-בתי
אב( ,חלקם נפטרו אחרי היום הקובע ,חלקם סועדים בבית הבריאות וחלקם מתגוררים כיום
בדירות ללא מגרש תקני – שקיים צורך להקצות עבורם מגרש מבונה חלופי .מדובר בזכות
סטטוטורית ,מוגנת משפטית ,כלפי אותם חברים ,שרק בהסכמה יוכלו הם או יורשיהם להמיר
זכות זו )מגרש מבונה על מגרש תקני( בשווי כספי.
בהמשך לסעיף הקודם ,יש בהחלט מקום לחפש דרכים משותפות לגשר על הפער בין הביקוש
וההיצע לדירות מבונות בקיבוץ .בנוסף יש לחפש פתרונות נוספים לקליטת בנים לקיבוץ ,גם
מבלי שהם מתחייבים כעת לבניית בית מגורים בפרויקט החדש.

סיכום
הוסכם על הנוכחים שלכולנו – חברים ,הורים ,בנים  -מטרה משותפת לקליטת מרב הבנים המעוניינים
להצטרף לקיבוץ כחברים שותפים.
הוסכם על הנוכחים כי מדובר בדיון ראשון בנושא שהוקדש בעיקרו להקשבה הדדית.
סוכם שצוות ההיגוי ימשיך ללמוד את הנושא תוך מטרה למציאת פתרונות ומענה לצרכים שהועלו בדיון.
הבנים הוזמנו לקחת חלק בדיונים.
נמסר על ידי אופיר לבנה
__________________________________________________________________________

שבת שלום לכל בית יד מרדכי!
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