קיבוץ יד מרדכי
דף מזכירות מס' 1233
11.1.13
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל
בד הפע * :לקראת שיחת קיבו

הערב באול !
ספורט למשפחה,
החל מהשעה
,20:00
באחריות
נסיה ורונ לבנה

*דו"ח מישיבת המזכירות *דיווחי ועדכוני

..........עריכה והבאה לדפוס :אופיר לבנה....................................................................................
מועדים לדיון ציבורי
 .1שיחת קיבוץ
תתקיים ביום א'  13/1/13בשעה  20:30בחדר הישיבות של הקיבוץ
נושאים לדיון:
 .1הארכת קדנציה לדודי דורון בתפקיד מרכז משק
 .2הארכת קדנציה ליריב קלרמן בתפקיד מנהל קהילה
 .3גרשון אשחר לתפקיד יו"ר ועדת ביקורת

הצבעת קלפי תתקיים בימים שישי-שבת-ראשון 18-20/1/13

 .2פאנל ודיון פתוח עם שלושת המועמדים המתמודדים לראשות
התנועה הקיבוצית :אבשלום )אבו( וילן ,איתן ברושי ונמרוד מדר:
יתקיים ביום ד'  23/1/13בשעה  18:30באולם הכנסים ביד מרדכי.
)לאירוע יוזמנו גם חברי קיבוצים שכנים(

הציבור מוזמן! בברכה ,המזכירות

לקראת דיו בשיחת קיבו בנושא
הארכת הקדנציה של דודי דורו בשנה נוספת
לקראת הדיו בשיחת קיבו והצבעה בקלפי על יוזמת היו"ר הכלכלי דני ברט ,להארי! את כהונתו של
מרכז המשק בשנה נוספת ,התקבלו מספר הערות ותגובות מצד מספר חברי בשאלת היק המשרה של
מרכז המשק.
לפיכ! מצורפת הבהרה בנושא:
הדיו בהארכת כהונתו של דודי דורו נדו בכל גופי הניהול המרכזיי ביד מרדכי.
א .צוות האיתור לבחירת מרכז משק
ב .הנהלה כלכלית
ג .הנהלת קהילה
ד .מזכירות
כל המוסדות הללו נתנו את ברכת ואישור ליוזמת היו"ר הכלכלי.
צוות האיתור ד בסוגיית היק המשרה באופ ישיר והמלי להשאירה כפי שהיא לשנה נוספת.
הדיו בהנהלה הכלכלית התקיי תחת ההנחה שעומס המטלות והיקפ לשנת העבודה הקרובה מצדיקי
את המש! העבודה של מרכז המשק במשרה מלאה.
יחד ע זאת ,נכו לומר שלא התקבלה באותו דיו החלטה מפורשת בנושא ,לפיכ! סוכ על דעת דני ברט
כי:
 .1מנהל מש"א יוביל דיו על היק משרת מרכז המשק ביד מרדכי.
 .2הנושא יגיע לדיו בהנהלה הכלכלית.
 .3הדיו וההכרעה יסתיימו עד  ,31.3.2013מועד סיו הקדנציה הנוכחית של דודי דורו .
 .4ככל שתאושר ההצעה לבחור בדודי לשנה נוספת ,יתאי את עצמו דודי לכל החלטה שתתקבל.
בברכה ,אלו דג מנהל מש"א
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דו"ח מישיבת המזכירות מתארי! 7/1/13
נכחו בישיבה :רעיה פסי ,אורלי סיגלמ  ,אילו פרידמ  ,גיורא אתר ,רונ לבנה ,אית ציו  ,מושו וקני ,
אלו דג  ,יריב קלרמ  ,אופיר לבנה.

 .1אימו ביטוח בריאות )משלי ( קולקטיבי לקיבו מסוג "מג ניתוחי "
השתתפו בדיו :
שלו ב עיו – סמנכ"ל יוצא של סוכנות הביטוח 'משקי הקיבוצי ' מקבוצת 'ביטוח חקלאי'.
מוטי ברנדס ,שרו פסי ,ניצה רינת וגלעד בארי – חברי העוסקי והמצויי בנושא ביטוחי בריאות ביד
מרדכי.
א .רקע
בפני הקיבו עומדת אופציה להיכלל באופ קולקטיבי בביטוח בריאות משלי חדש )"מג ניתוחי
וטיפולי לקיבו "( המוצע על ידי חברת הביטוח 'דקלה' ומשווק בתנועה הקיבוצית על ידי סוכנות
הביטוח 'משקי הקיבוצי '.
קיבו המעוניי להיכלל בביטוח זה מחויב בעריכת הסכ מול חברת הביטוח )חידוש כל  5שני (.
ב .עיקרי הכיסויי הביטוחיי * – כפי שהוצגו על ידי שלו ב עיו
*עיקרי הכיסויי הביטוחיי מובאי כא ככותרות להמחשה בלבד ואינ מהווי התחייבות של חברת
הביטוח .פירוט מסודר לעיקרי הביטוח ,כולל פירוט לגבי גובה ותנאי ההשתתפות ,תעריפי השתתפות
עצמית וכו' – נמצא בתקציר "מג ניתוחי וטיפולי לקיבו " שהופ היו בדוא"ל חברי .
רובד מורחב א' – ביטוח רפואי לניתוחי פרטיי ושירותי אמבולטוריי
§ כיסוי לניתוחי פרטיי באר במסלול משלי לביטוח המשלי .
§ כיסוי לניתוחי פרטיי בחו"ל.
§ שרותי רפואה אמבולטוריי כגו  :התייעצות ע רופאי מומחי  ,בדיקות הריו  ,הפריה חו
גופית ) ,(//IVFטיפולי שיניי חירו  ,פיצוי בגי ימי אשפוז ,שירותי אחות פרטית בעת אשפוז )ללא
קשר לניתוח( או בבית המבוטח.
רובד מורחב ב' – ביטוח רפואי לטכנולוגיות רפואיות מתקדמות
§ טיפולי מחליפי ניתוח באר ובחו"ל המתבצעי בטכנולוגיה רפואית מתקדמת ומטרת להביא
לתוצאות דומות לאלו המתקבלות בניתוח ,ללא כל התערבות כירורגית.
§ טכנולוגיות מתקדמות :שירותי פונדקאות ,טיפולי אונקולוגי  ,שיקו לאחר אירוע מוחי ,מנוי
לשירותי משדר קרדיולוגי ,התעמלות שיקומית ,שהייה במוסד החלמה מוכר לאחר ניתוח גדול,
טיפולי פיזיותרפיה ,בדיקות אבחנתיות ,חוות דעת שנייה לבדיקה פתולוגית ובדיקות גנטיות
לחולי סרט  ,טיפול בחדר מלח ,אבחוני לילדי  ,רפואה משלימה ,הזמנת רופא הביתה בשעות
הערב והלילה בהשתתפות עצמית ,כיסוי לטיפולי פסיכולוגיי בהשתתפות עצמית מופחתת
אצל מטפלי שבהסדר ,ועוד כיסויי נוספי .
ג .עלויות הביטוח )לחודש(
רובד א' –
ביטוח רפואי לניתוחי ושירותי אמבולטוריי –
מבוגר –  ,0 47ילד 0 9
רובד ב' –
כיסוי לטיפולי מחליפי ניתוח וכיסוי לטכנולוגיות מתקדמות –
מבוגר –  ,0 10ילד – 0 3
המחירי רלוונטיי רק בהצטרפות הקיבו לביטוח הקולקטיבי.
כניסה באופ פרטי לביטוח תתאפשר במחיר הגבוה ב  25%מהמחיר הנ"ל )ובחיתו מוקד (.
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ד .דגשי נוספי – כפי שעלו על ידי נוכחי הדיו :
הביטוח המוצע – מג ניתוחי וטיפולי לקיבו :
 .1משלי את ביטוח כללית מושל ואת ביטוח הקטסטרופות )שני ביטוחי שאמורי להישאר
במתכונת הנוכחית ,אליה יתווס הביטוח החדש(.
 .2יחד ע שני הביטוחי הנ"ל מייצר מטריה ביטוחית טובה יותר למבוטחי .
 .3החידוש בביטוח המוצע הוא האפשרות לנצל רפואה מתמחה ומתקדמת לצור! מניעה או התערבות
רפואית.
 .4הצטרפות הקיבו לביטוח הקולקטיבי תאפשר ההצטרפות המבוטחי לביטוח ללא חיתו מוקד
וללא תקופת אכשרה ,פרט ל "סייג בשל מצב רפואי קוד " – לפיו יש משמעות לתיק רפואי קוד של
המבוטח רק עד חצי שנה מיו החתימה )לגילאי  65ומעלה( או רק עד שנה מיו החתימה )עד גיל .(65
 .5ניהול תביעת ביטוח תתבצע על ידי סוכנות הביטוח משקי הקיבוצי .
 .6הגדרת מבוטח :חבר/ה יד מרדכי ,ב או בת זוג של חבר/ה ,מועמדי לחברות ,בני קיבו )א שאינ
מתגוררי בקיבו ( .החיוב יבוצע דר! תקציב אישי של החבר/ה  /ההורי .
 .7הביטוח המוצע כולל הפעלת קר לתשלו תביעות לפני משורת הדי נציג התנועה הקיבוצית
המלווה את הפוליסה יהיה ראשי להורות למבטח לשל תביעות שזכאות שנויה במחלוקת בי
המבטח למבוטח ושזכאות אושרה על ידי וועדת הבריאות של התנועה הקיבוצית.
 .8יש חשיבות לייעד גור בקיבו שתפקידו יהיה לתת מענה וייעו לחברי בכל הקשור לפוטנציאל
הגלו בביטוח המוצע.
 .9יש חשיבות לייצר הסברה מתאימה לחברי בכל הנוגע ליתרונות הביטוח ומשמעויותיו.
כפי שעלו על ידי נוכחי הדיו :
ה .יתרונות נוספי
חברת דקלה המבטחת בביטוח קטסטרופות היא זו שתבטח ג את הביטוח המוצע .כלומר יצירת בית
ביטוחי אחד לשני הביטוחי .
המחיר המוצע לביטוח החדש הינו אטרקטיבי .כמו כ ניצול נכו של הביטוח ברפואה מונעת  /משלימה
תאפשר לחסו! בעלויות טיפולי שיידרשו בכל מקרה.
כפי שמתואר לעיל – לביטוח יכולי להצטר לא רק חברי קיבו אלא ג בני משפחה כמפורט בסעי
הקוד .
ו .סיכו
המזכירות מאשרת הצטרפות הקיבו לביטוח הקולקטיבי מסוג "מג ניתוחי וטיפולי לקיבו " .תארי!
היעד להצטרפות הקיבו לביטוח הינו ) 1/3/13תארי! אחרו אפשרי להצטרפות לביטוח הינו .(1/4/13
חברי שלא מעונייני להיכלל בביטוח המוצע יצהירו על כ! בכתב להנהלת הקהילה עד  ,28/2/13ולא
יחויבו בתעריפי הביטוח החודשיי .
הנהלת הקהילה תייעד גור קיבוצי שיהווה כתובת למבוטחי בכל הקשור לתכני הביטוח ,הפעלתו
וניצולו.
המזכירות תיזו מפגש הסברה פרונטאלי לציבור ע נציג סוכנות הביטוח משקי הקיבוצי  .המפגש
יתקיי במהל! השבועות הקרובי .

 .2עדכו לגבי גמר הסדרת יחסי הגומלי בי הקיבו לבי הבני בעלי הצרכי המיוחדי
ומשפחותיה .
השתתפו בדיו  :מרי דרור והגר וינר – נציגות משפחות הבני
א .הקדמה
בהמש! לפרויקט הסדרת היחסי בי הקיבו לבי הבני בעלי הצרכי המיוחדי ומשפחותיה  ,עודכנה
המזכירות על חתימה משותפת של הבני  ,המשפחות והקיבו על הסכ פרטני ונספח פנסיה המסדיר את
היחסי בי הקיבו לבי כל ב /בת ומשפחת  .מדובר בתהלי! המתחייב מתוק תקנות הערבות ההדדית.
טיוטת ההסכ הפרטני שאושרה זה מכבר על ידי המזכירות )ד.מ ,(29.7.11 ,1176 .נוסחה על בסיס 'הסכ
העקרונות לעניי בני בעלי צרכי מיוחדי ' שאושר בקלפי בדצמבר .2008
ההסכ הפרטני מסדיר תחומי רחבי בי הבני לבי הקיבו  ,כאשר העיקרו המרכזי והחשוב )כפי
שנקבע בהסכ העקרונות לעניי בני בעלי צרכי מיוחדי ( הינו הגנה על כבוד וחירות של הבני
בעלי הצרכי המיוחדי  ,עיגו זכויותיה להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיי ומת
מענה הול למוגבלות באופ שיאפשר לה לחיות את חייה בעצמאות מרבית ,בפרטיות ובכבוד.
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עיקרו נוס קובע שבמידה ונדרשת נשיאה בעלות מילוי צרכיה של הבני מעבר למענה הנית לה על
ידי מוסדות המדינה ,אזי עלות ההשתתפות תתחלק בי הקיבו לבי ההורי על פי מנגנו קבוע מראש.
ב .מרי והגר שייצגו לכל אור! הדר! את הבני וכלל המשפחות ,ביקשו לציי את הדברי הבאי :
התהלי! היה ארו! ,קשה ומורכב.
הדיוני המשותפי ע נציגי הקיבו היו מלווי בקשיי  ,דילמות ומחלוקות שונות – א! יחד ע זאת,
'רוח יד מרדכי' עמדה תמיד במרכז – ובסופו של תהלי! מאד אנושי הגענו להסכ המהווה מענה הוג
והגו לבני שלנו.
ההתמודדות היומיומית שלנו כמשפחות לבני בעלי צרכי מיוחדי מאד מורכבת ולעיתי א קשה
מאד .לכל משפחה חוויה שונה .הידיעה שיו אחד הבני יצטרכו להתמודד בלעדינו מחייבת אותנו ליצור
ולהסכי על מנגנוני התייחסות הולמי לבני לשני ארוכות .התקנו וההסכמי שאושרו בקיבו
מהווי פתרו לנושא.
אנו מודעי ומעריכי מאד את ההשתתפות הקיבו ותמיכתו בבנינו ,זאת לצד העיקרו שחלק מהעלויות
שאינ מכוסות על ידי מוסדות המדינה משול על ידינו ההורי .
סיו התהלי! גור לנו להתגאות בקיבו שנוהג בכבוד ובהגינות בבנינו התלויי .
ג .עיקרי הדיו במזכירות וסיכו
המזכירות רואה בתהלי! הוכחה לכ! שקהילה חסונה ואיתנה היא זו שתומכת ופועלת למע פרטיה
החלשי יותר.
המזכירות מבקשת להודות לבני בעלי הצרכי המיוחדי ולמשפחותיה על השתתפות בתהלי!
המורכב:
תודה מיוחדת למרי ולהגר שייצגו את המשפחות לכל אור! הדר!.
תודה לצוותי העבודה ,לחברי ולגורמי שסייעו בתהלי! כולו:
צוות בעלי צרכי מיוחדי  :ניצה רינת ,רחל אוריש ,שרה מנה ,משה הררי ,יריב קלרמ  ,אופיר לבנה.
נציגות המשפחות :מרי דרור והגר וינר .פנסיה וקר מילואי  :גלעד בארי ושמעו כור  .הנהלת כספי :
מוטי ברנדס .יוסי בלישא – יוע פנסיוני .עו"ד רז אייז ועו"ד נעה חשמונאי – ייעו משפטי .ד שרו –
המחלקה לשיקו של התנועה הקיבוצית ,גדעו פלס ואילנה היוז – ארגו א.ה.ד.ה )ארגו הגג התנועתי
לנושא בעלי צרכי מיוחדי (.

 .3צוות טיפול בנושא חובות חברי
בהמש! להחלטת הקיבו בנושא חובות חברי אישרה המזכירות הרכב הצוות לטיפול בנושא.
הרכב הצוות :מזכיר ,מנהל קהילה ,יו"ר ועדת פנסיה של הקיבו  ,יו"ר קר מילואי של הקיבו  .נציג
פירמת רו"ח  bdoיהיה א הוא חבר בצוות.
מטרת הצוות להגדיר לכל משפחה רלוונטית את חובה לקיבו או את זכאותה לכספי מהקיבו  ,להכי
מסמכי מתאימי לחתימה ,ולהסדיר את החוב  /זכאות מול כל משפחה )חבר צוות לא ישתת בדיו
ובהחלטה המתייחסת לבית האב שלו(.
לאחר הגדרת התמונה הכללית על ידו ימלי הצוות למזכירות על מסגרת לוחות הזמני לסיו התהלי!.
עד כא מישיבת המזכירות

משולחנו של מרכז משק
סיימנו זה עתה שנה אזרחית אחת ,ואנו בפתחה של שנה חדשה .זו ההזדמנות טובה לסיכומי והתחלות
חדשות .שנת  2012מייצגת שנה לא פשוטה בכלכלה העולמית ,כברקע משברי באירופה ומשבר מתפתח
בארה"ב .ישראל ,שאיננה נמצאת על אי בודד ,מושפעת ג היא מהסביבה וההאטה במשק מורגשת ג
אצלנו .בנוס לטלטולי הכלכליי  ,עברנו ג הרעדה ביטחונית לא קלה של ירי קסמי שהסתיימה
במבצע עמוד ענ  ,שאי ספק שהותיר אצל כל אחד ואחת מאתנו סימני שוני ומגווני .
אני מקווה ומאמי שנדע במרוצת הזמ להכיל את השפעת עלינו ברמת הפרט והקהילה.
בתחילת שנת  2012הציבה לעצמה ההנהלה הכלכלית יעדי שה מעבר לתוכנית המשק הרגילה:
א .הכנסת שות לשרותי האבקה.
ב .איתור והסכ ע יז לפיתוח הצומת.
ג .התקנת מתקני סולאריי על גג הרפת והלול.
ד .והעיקרי העברת כ  4מיליו  0מהמשק לקהילה ,לצורכי הפנסיה השוני ולהשקעות בתשתיות
הקהילה.
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א .היעד של הכנסת שות לשירותי האבקה הושג ,ובספטמבר האחרו נחת ההסכ עמו.
החברה הבלגית ,ביו בסט ,רכשה  25%ממניות שרותי האבקה ובתמורה העבירה את הסכו המוסכ
לחברה.
במהל! החודש האחרו ביקרו באר מנכ"ל ביו בסט ומנהל התפעול של החברה .הביקור כלל הכרות
קרובה של הפעילות ,סיור באתרי החברה ,הכנת תוכנית עבודה לשנת  2013ודיו על הסינרגיות שבי
החברות .החברי מבלגיה התארחו ג בהנהלה הכלכלית ,בה סיפר המנכ"ל על הפעילות הרחבה של
חברת ביו בסט ,על חברת שרותי האבקה מנקודת הראות שלו ,וענה לשאלות החברי .
השותפי הבלגי הביעו אמו ביכולת החברה להתפתח בשוק המקומי ,כמו ג ביצוא .בנוס ציינו כי
עלינו לשפר את יכולות הגידול ,בעיקר בשני מועילי  ,א! ה מאמיני שאנחנו בכיוו הנכו .
בתקופה האחרונה עברה שרותי האבקה מספר שינויי במבנה הניהולי ארגוני ,בתפעול החברה
ובארגו אזורי המכירות והשיווק.
אני מאי ומקווה שכל הפעילות הזאת שהייתה בשנת  ,2012תביא לנו התחלות חדשות ותוצאות
משופרות בשנה המתחילה.
ב .היעד הבא היה הסכ ע יז לפיתוח הצומת ,יעד אשר הושג בשלב זה רק בחלקו .מתח הצומת
מחולק ל  4מגרשי  .הראשו בצד המזרחי של הכניסה למתח  ,אליו אמורה תחנת הדלק לעבור.
השני בהיק של  40דונ שהינו השטח העיקרי בתכנית וייעודו מסחר ותיירות )על שטח זה מתבצעת
העסקה הנוכחית( .ישנ עוד שני מגרשי שייעוד שטחי ציבוריי בעיקר לחניות .נכו להיו
אנחנו ע טיוטת חוזה ע היז ומטפלי בנושאי הרבי הנדרשי וקשורי לגופי נוספי  ,כגו
מינהל מקרקעי ישראל ,שאמור להנפיק הערכה שמאית לשווי הקרקע והסכ חכירה בי יד מרדכי,
למינהל .יצחק חמואל מעודכ בתכניות לפתח את המקו  ,ורואה בכ! כיוו נכו  ,המתאי ג לצרכיו.
בנוס מתבצעי דיוני ג מול חברת סונול במטרה להגיע להבנות על מיקו התחנה במתח החדש
ואופ הפעלתה.
ממש בימי האחרוני התבשרנו שהמינהל אישר לנו לחתו על הסכ החכירה אתו לצור! ביצוע
העסקה.
עובדה זאת מאפשרת לנו לקד את המו"מ ע היז ולהביאו לכדי סיו ותחילת ביצוע .תוכנית
אדריכלית שהכי היז תובא לדיו ואישור בהנהלה הכלכלית.
ג .חשמל סולארי ג יעד זה הושג ברובו .קיבלנו את כל האישורי הנדרשי  ,כולל רישיו מותנה,
ולאחר אישור הממשלה אנו אמורי לקבל רישיו תעריפי שיאפשר לנו את ההתקנה בפועל.
עוד בנושא החשמל תהלי! קבלת רישיו מחלק חשמל .במהל! חודש יוני  2012קיבלנו את האישור
ומאז הוכרנו ע"י חברת החשמל כמחלק חשמל מורשה .לאחר סידורי ואישורי אחרוני הקמנו על
פי הדרישה חברה הנקראת "ח.י.מ חשמל יד מרדכי בע"מ" ,אשר תרכז את כל פעילות רשת החשמל
של הקיבו  .מעבר ליתרונות השוטפי הנובעי מרישיו זה ,נית יהיה להקי מתקני סולאריי על
כל גג שיתאי  ,בשיטת "מונה נטו" ,שמשמעותו ,החלטה חדשה של רשות החשמל המאפשרת למחלק
חשמל להתקי מתק סולארי עד לגודל אספקת החשמל הנצרכת על ידי אותו צרכ .
ד .העברות כספי לקהילה
ג בשנה זו השגנו את היעד ועל פי ההחלטות העברנו ב  4.5 ,2012מיליו  0לקהילה על פי החלוקה
הבאה:
א 3 .מיליו  0לצורכי הפנסיה.
ב 200 .אש"ח "בגי הורי ".
ג 1.25 .מיליו ש"ח להשקעות בתשתיות הקהילה.
לקראת אישור תוכנית המשק לשנת  2013עדכנה ההנהלה הכלכלית את תוכנית "האסטרטגיה הפיננסית"
שאושרה לראשונה בשיחת הקיבו בתחילת  .2011תוצאות  2011ו  2012עודכנו בתוכנית ,כאשר הנחות
העבודה נשארו כשהיו ,ונבדק ביצוע ההחלטות שנתקבלו .התוכנית והביצוע עד כה מעידי על רווחיות
עולה ,על איתנות פיננסית מתחזקת ,ועל הורדת רמת הסיכו הכלכלי של המשק במהל! שבע השני
שנמדדו .משמעות הדבר היא שלמרות התקלות שחווינו בשירותי האבקה ובעוד מספר מרכיבי פעילות
אחרי  ,קבו יד מרדכי הינו קיבו יציב ,אית וצומח ,המסוגל להמשי! ולשרת את "בעלי המניות" שלו
ואת צרכיה  ,ג בעתיד הנראה לעי .
ההנהלה הכלכלית קבלה על עצמה יעדי רבי ואתגריי לשנת  ,2013אשר יובאו בהמש! לעיו ולאישור
הציבור.
אני מבקש לאחל לכולנו כי תהא זו שנה מלאה הישגי והצלחות ,ה בתחו האישי ,וה לכולנו כקיבו .
שנה טובה ,דודי דורו
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אבלים ומשתתפים בצערו של
מיקי קציר והמשפחה
עם פטירתו של חברנו היקר

שיקה קציר

ז"ל

נולד ברוסיה 16.6.1915
נפטר ביד מרדכי 6.1.2013
יהי זכרו ברוך!
בית יד מרדכי

שיקה קציר – תקציר קורות חייו
שיקה נולד ב  15ביוני  1915בעיר אוסטראה בווהלי  .היה זה באמצע מלחמת העול השנייה ,האזור היה
אז בשליטת רוסיה .הוריו– שרה לבית קורמ ושלמה זלמ קצנבליט.
שיקה נולד כילד שלישי במשפחתו בת חמישה ילדי .
רחוב סדובה ,בו היה ביתו ובו גר ע משפחתו  20שנה ,היה רחוב שרוב תושביו היו יהודי מדלת הע
וג מעט משפחות נוצריות .יחסי השכנות השבריריי בי יהודי לגויי הופרו מדי פע כאשר חזירי
שגודלו ע"י הגויי פרצו לחצרות של היהודי וגרמו לסכסוכי קשי בי השכני  .המשפחה של שיקה,
משפחת קצנבליט ,גרה בבית דו משפחתי כשהמשפחה השנייה הייתה שייכת למשפחת דודתו פייגה .הש
קצנבליט בא מהש היהודי כ  .מכיוו שאביו היה ב יחיד ולא רצו שיגויס לצבא הצארי ,הוסיפו את
התוספת "בליט ",מכא הש כצנבליט .א היה נשאר ע הש כ  ,מי היה מאמי שהוא ב יחיד?

על אמו מספר שיקה בזיכרונותיו" :בזיכרוני מהילדות מצטיירת דמותה של אמי הצעירה כאישה יפה
ובעלת מזג טוב .אהבתי את אימא ואני חייב לה הרבה תודה על כל הדאגה והטיפול המסור שהעניקה לי
כמו ליתר בני המשפחה .אימא לא הייתה בעלת השכלה וידעה כנראה לקרוא רק את התפילות שבסידור.
כשעזבתי את הבית הייתה אימי בת  .45היא חלתה בסרט ממאיר .לפני שעליתי ארצה ב  1938נפרדתי
מאימא בידיעה שהיא חולה מאד וימיה ספורי  .אבל היא המשיכה לחיות עוד מספר שני עד שנרצחה
ע"י הנאצי ".
אביו – שלמה קצנבליט ,היה איש משכיל ובעל אופקי רחבי  ,על א שלימודיו הרשמיי הסתכמו
בלימוד בחדר ובבית המדרש .הייתה לו תחושה לצדק חברתי ונטייה לעסקנות ציבורית וכשהיה ב  19היה
פעיל ונמנה על המהפכני היהודי הצעירי הציוני סוציאליסטי  .על א היותו משכיל וליברל נשאר
שלמה קצנבליט איש דתי מסורתי ושומר מצוות .שיקה מציי שיו השבת היה יו המנוחה בבית ואווירה
מיוחדת שרתה בו מליל שבת ועד מוצאי השבת.

אביו פרנס את משפחתו מעבודות מסגרות .עבודה קשה .בזיכרונותיו כותב שיקה" :לא היו לאבי מכשירי
מודרניי או מכונות .הכל נעשה בידיי באמצעות מספרי גדולות לגזירת הפחי  ,איזמל ופטיש כבד....
כאשר אחי מוטי ואני גדלנו ,ובעוד אנו ממשיכי בלימודי  ,לקח אותנו אבא אל בית המלאכה והחל
ללמדנו את מקצוע המסגרות....על א שקיווה שאולי נמשי! בעתיד את עסקי המסגרות שלו ,ידע שפנינו
לעליה לאר ישראל .לימי  ,כשגדלתי והייתי לנער ,עבדתי לצד אבא בבית המלאכה .הייתי מתבונ באבי
קט – הגו הנראה חלוש ,אי! שהוא הול בחוזקה בפטיש הכבד .כשהתפלאתי מהיכ כוח רב לגו כזה
קט ענה אבי :ה מ ו ט י ב צ י ה .המוטיבציה והיצירתיות ה שנתנו לאבא להתגבר על חולשה גופנית
ולאגור כוח לעבודה קשה ביו ארו! .זה היה אחד הלקחי החשובי שהוריש לנו אבא בחייו".
כשסיי שיקה את לימודיו בכיתה ו' הצטר לק השומר הצעיר בעירו ביחד ע חברו הטוב גרישה
זילברשטיי  .הוא שולב בקבוצת "הזאבי " ,בשכבת "הכפירי " – השכבה הצעירה ביותר בשומר הצעיר.
ההשתייכות לשומר הצעיר הייתה בהתחלה בהסכמה שבשתיקה מצד ההורי ואחר כ! בהסכמה מלאה
ובהצטרפות של כל ילדי המשפחה לתנועה .ביתו של שיקה הפ! לבית מאד מרכזי בתנועה שהייתה
אסורה על פי החוק ואליו הגיעו כל המכתבי מסניפי התנועה השוני ברחבי פולי .
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מזיכרונותיו" :בפני אבא לא היו שו סודות .הוא ידע הכל ,א! ג ידע לשמור סוד .כנראה שדרכו של
השומר הצעיר מצאה לאט לאט ח בעיניו .בכל זאת השתדל לשמור על מרחק ולא הזדהה אתנו בגלוי".
כשסיי שיקה את בית ספר התיכו ולאחר שחגג את בר המצווה ,לא נטה להמשי! ללמוד בגימנסיה .בגיל
 14היה כבר נתו כולו לפעילות בשומר הצעיר וחשב שאי טע להתחיל בלימודי כאשר יצטר! לעזוב
באמצע ולצאת להכשרה לקראת עלייה לאר .
בסו הקי של שנת  1935החליט שיקה לצאת להכשרה בלובלי ביחד ע חברי הגרעי שלו "השרו ".
כשהגיע ללובלי נער! ש כינוס גדול של התנועה ושיקה פגש רבי מחבריו לקבו וכ את ראשי התנועה
מהאר  .בזיכרונותיו מתאר שיקה את מקו ההכשרה" :מקו הקיבו בלובלי היה ברחוב המוזנח ביותר
בעיר וכל דייריו היו יהודי עניי מאד וחסרי כל .הבניי בו התגוררנו היה ב שתי קומות ושימש בעבר
כבית חרושת לסיגריות .בעל המפעל היה פעיל ציוני שתר את המבנה להכשרה .לפנינו התגוררו במקו
זה חברי הכשרה שהקימו את קבו נגבה .במהל! הכינוס היה מתח רב בי המשתתפי כי רבי רצו לקבל
סרטיפיקטי לעליה ארצה ומספר הסרטיפיקטי היה מועט"...
בשנת  1938עלה שיקה ארצה מפיראוס בספינה שגודלה כקליפת אגוז .הספינה עגנה מול חו מצפה הי
וש פגש שיקה בעוד כמה עשרות מחבריו שהצליחו לחמוק מהפורענות והלחצי של ההתגייסות לצבא
הפולני .בשהותו במצפה הי יצא שיקה לבציר בכרמי זיכרו יעקב ומילא את מקו הערבי ששבתו כבר
זמ רב .הוא ג התנדב לגאפירי וש  ,כאיש הגנה ,קיבל את הרובה הראשו בחייו" .מאז למעשה לא

הורדתי נשקי מעלי באופ סמלי ומעשי עד מלחמת יו הכיפורי  ,כאשר חדלתי לשרת במילואי בצה"ל".
בספטמבר  1940התגייס לחיל הרגלי בגדוד העברי הבריטי .הוא היה ראשו המתנדבי לצבא הבריטי
מבי חברי מצפה הי  .בצבא הבריטי שירת  6שני והשתחרר שנה וחצי אחרי תו מלחמת העול
השנייה.
את ניונקה לבית ברלינסקי ,פגש שיקה במהל! שרותו בצבא הבריטי .היא הייתה בוילנה בהכנות לקראת
עליה לאר לאחר פרו המלחמה .באחת החופשות נשא אותה לאישה והיא עברה להתגורר ע חלוצי
מצפה הי  .בי ניונקה ושיקה שררה אהבה גדולה מאד .כשנפטרה בשנת  1989ספד לה במילי הבאות:

"ניונקה הייתה פרח מרהיב ביופיו .נוד ניחוחו העדי למרחקי  .א כי לא עשה זרעי ולא הניב פרי הרי
משרשו ואונו פרצו ועלו מסביב למלוא העי נצרי וחוטרי בריאי  .קמל הפרח שלי מהז המיוחד .א!
הנצרי יפרחו ויפיצו את בשמ למרחקי ולנצח".
ואכ  ,אחרי הרבה שני של זוגיות יפה ותקופות של פעילות אינטנסיבית בקבו  ,באר ובחו"ל ,החליטו
ניונקה ושיקה לאמ לה לב את מיקי .מיקי קבל המו אהבה וחו מהוריו שיקה וניונקה וכ מבני כיתתו
"תומר" ומהצוותי החינוכיי .
בשנת  ,1980בהיותו ב  ,65התגלה אצל שיקה סרט ממאיר .לאחר סדרה ארוכה של טיפולי מייסרי
ומחשבות על סיו החיי כדי לא להמשי! לסבול ,החליט שיקה להפו! לטבעוני .הוא יצר קשר ע מטפל
טבעוני ואחרי זמ מה הבריא לגמרי מהסרט  .שיקה חזר לפעילות מלאה וא זכה לאריכות חיי .
שיקה היה פעיל כמעט בכל תחו שאפשר להעלות על הדעת :רכז ענ חקלאי ,מזכיר קיבו כמה פעמי ,
פעיל בתנועה ובמפ"  ,שליח השוה"צ בקובה בתחילת שנות החמישי  ,ריכז ועדות רבות בקיבו ועוד
ועוד .בעשרי שנותיו האחרונות ואולי יותר מזה עבד במוזיאו .
בהיותו איש צוות מרכזי ומוביל במוזיאו  ,עסק בהדרכות ,דבר שלא היה מקובל בזמנו ,ובאירוח אישי
חשובי מהאר ומחו"ל .שיקה ידע שפות רבות על בוריי  ,תכונה שירש מאביו לדבריו .ידע זה אפשר לו
להיות מחובר לאנשי רבי מכל רחבי העול .
שיקה השאיר אחריו מאמרי רבי שכתב ותרג משפות שונות.
שיקה ,אתה חוזר עכשיו לנוח על יד אהובת!.
יותר לא תצטר! להשקות את קברה בדמעותי!.
מעתה גשמי הברכה ,אות מדדת שני רבות ,ישקו את קבריכ לנצח.
יהי זכר! ברו!!
נכתב והוקרא
ע"י ורד בר סמ!
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עדכו תעריפי מי
לידיעת הציבור
רשות המי הוציאה טבלת תעריפי חדשה למי ביתיי החל מינואר .2013
התעריפי החדשי משקפי עליה של  37%לכמות א' ו –  14%לכמות ב'.
תזכורת
כמות א' היא כמות בהקצאה )לפי  3.5מ"ק/נפש/דירה ,מינימו  2דיירי (.
כמות ב' היא הכמות הנצרכת מעל הכמות בהקצאה.
מע"מ מוטל על "תערי מקורות" ולא מוטל על "תערי רשות מקומית".
כמות א'
)עד (2.5
תערי מקורות 01/2013
לפני מע"מ
תערי מקורות קוד
 08/2012לפני מע"מ
תערי רשות מקומית
סה"כ
סה"כ לחבר כולל מע"מ
על תערי מקורות
תערי קוד 08/2012
מחיר לענפי וצרכני
חיצוניי לא כולל מע"מ

כמות
א' )עד
(3.5

כמות ב' )מעל
(2.5

2.550

כמות ב'
)מעל (3.5
6.975

6.104

1.852
3.476
6.026

4.362
11.337

6.46
46

12.52
11.44

5.62
6.026

11.337

בברכה ,מוטי ברנדס
___________________________________________________________________________

סיכו ישיבת צוות ב.י.ת )בני יוצרי תרבות( מתארי! 21.12.12
נוכחי  :לביא כרמי ,אייל לבנו  ,יתיר דג  ,אפרת שני ,הילי שוור  ,דג וינר ,הילה ישראלי ,גול טל.
הצעיר שסוקרה בד מזכירות בתארי!  14/12/12נפגש צוות בני

במסגרת פעילותו של צוות הבני
האחראי על פעילות התרבות.
הצוות בחר לעצמו ש – צוות ב.י.ת – בני יוצרי תרבות.
תחילה הצוות ניסח את מטרתו לחזק תחושת חיבור ושייכות של הצעירי לקיבו  .לשפר את הגיבוש
בקרב הצעירי .

הצוות החליט לפעול במקביל בארבעה ערוצי :
.1
.2
.3
.4

שילוב צעירי בבניית חיי התרבות בקיבו – המטרה היא שבכל צוות חג של הקיבו יהיו
לפחות שני צעירי  .השילוב יהיה בתיאו ע צוות שיבו צוותי החג של הקיבו  .הזמנה
להשתתפות בצוותי החג תפורס בקרוב בקבוצת הפייסבוק של הצעירי .
הוחלט על אירוע שנתי גדול שהצעירי יפיקו
אירועי שהצעירי עושי עבור הקיבו
לכלל הקיבו  .בנוס  ,אנו רוצי להפיק שתי פעילויות של תרומה של הצעירי לקיבו
במסגרת יגיעו הבני לתרו באחת המסגרות בקיבו .
פיתוח של ד הפייסבוק של הצעירי ושימוש בו כאמצעי פרסו וכפלטפורמה לפרויקטי
שוני .
הוחלט על מתכונת של אירוע לצעירי בתדירות של פע בחודש
אירועי למע הצעירי
במטרה ליצור מפגש חברתי של הצעירי  .בתקווה ובאמונה שבקרוב יוק ג פאב שיהווה
מקו מפגש ובילוי משמעותי עבו בני הקיבו .
ואנו

לסיכו – החבר'ה בצוות ב.י.ת מלאי אנרגיה חיובית .האנרגיות הללו מאפיינות בני קיבו רבי
מצפי להיות כוח מורגש ומשמעותי בחיי הקיבו בכלל ,ובתרבות בפרט.
מקווי לתחילת עשייה משמעותית מגבשת וכייפית!
בברכה ,גול טל ,בש צוות בי"ת )בני יוצרי תרבות(
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ככר הכניסה לקיבו
סיכו ישיבת ועדת תכנו מיו  27.12.12בהשתתפות יוסי שחר.
יוסי ערער על החלטת הועדה לקבל את הצעת תכנו הכיכר כפי שנהגתה והוכנה על ידי שגיא הוניג.
חברי הועדה רואי את הנושא כחשוב ולכ הוחלט להציע למזכירות לפתוח מחדש את נושא גינו ועיצוב
הכיכר לכלל הצבור.
המעונייני להציע ולהציג הצעות לתכנו הכיכר מוזמני למוסר לשוקי רייזל עד יו  21ינואר .2013
ההצעות יוצגו על לוח המודעות בחדר אוכל.
ההצעות צריכות להיות מלוות בשרטוט ובהסבר על מנת לאפשר לציבור לראות ולהבי את התוכנית.
ועדת תכנו  ,בשיתו הציבור ,תמלי על העבודה הנבחרת.
תודה ,שוקי רייזל – בש ועדת תכנו
---------------------------------------------------------------------

מדוע הערעור?
על בסיס מחלוקת בענייני אסתטיקה ו/או טע לא הייתי מערער .אלא שבהצעה שאישרה וו .תכנו נפלו
שתי טעויות שה כמעט 'טכניות'.
טעות אחת היא נושא העיצוב .אני תומ! בעיצוב 'נושאי' לכיכר בכניסה שיציג אפיו כלשהו של יד מרדכי.
אלא שהנושא שנבחר להצעה איננו מאפיי  .נושא המכוורת למשל הוא מאפיי  .ג נושאי התיירות.
'התל הארו!' לא מאפיי את יד מרדכי והוא בטח לא מוכר ככזה לציבור הנהגי שיחלפו על פניו בנסיעה
בכיכר.
תהיה זו טעות להציג בכיכר הכניסה מצגת שנושאה לא יוכר ולא יוב .
הטעות השנייה היא אופ ההצגה.
בהצעה שהובאה בפנינו מוצג סיפור :חלוצי החורשי תל ארו! ובית פורח בעקבות התל  .וכל זה
כמחווה לוותיקי הקיבו  .אמרתי בישיבת הוועדה ואני כותב כא  :הזמ שלוקח לנהג לחלו על פני המצגת
בכיכר הוא שניות בודדות .באות שניות הוא ג נוהג .אי שו אפשרות שיקלוט סיפור )רצ רעיונות(
במהל! נסיעה שכזאת .הוא יכול לקלוט רעיו בודד :דבורי על חלת דבש )למשל( מפוסלות בגדול בכניסה
ליד מרדכי עבור הציבור הישראלי המכיר את הקשר בי יד מרדכי והדבש זו מצגת שמובנה נקלט באחת
)ואפשר לתת דוגמאות מאפיינות אחרות( .בקטגוריה הזאת של קליטה באחת נופלי כמוב עיצובי
הכיכרות חסרי הנושאי .
אני מסכי ע הוועדה שיש חשיבות בעיצוב הכיכר בכניסה אז שווה לתת לזה עוד ניסיו .
יוסי שחר
__________________________________________________________________________

עדכו בריאות ורווחה
בשבוע הקרוב יחולק בתאי הדואר עלו של ביטחו ושר"פ בקהילה.
זו החברה הנותנת את שירותי החירו  :קריאת רופא ,לחצני מצוקה והפניה למיו .
פירוט השירותי מופיע בעלו .
מי מהנקלטי שמעוניי לקבל את השירות )ע"ח הקהילה( מתבקש לפנות אלי,
ורק שלא נזדקק לעזרת !
ניצה רינת
__________________________________________________________________________

עדכו מענ התיירות
לאור דרישת הקהל אתרי התיירות חוזרי לעבודה במתכונת מלאה בשבת.
האתרי יהיו פתוחי מדי שבת בי  10.00ל .15.00
החברי ואורחיה מוזמני להשתת בפעילויות השונות ללא חיוב.
להתראות צוות התיירות.
ענת פייס – מנהלת ענ התיירות
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מסיבת סו השנה האזרחית– תודות
תודות וברכות חמות לצוות המארג של מסיבת סו השנה האזרחית – 2012
על הפקת  - Crazy party -מסיבת פתיחת השנה האזרחית החדשה  2013ברוח שנות ה .70
תודה גדולה ומיוחדת למרכזי  :ישראל סטולר ,אניה יצחק ואשרת קלרמ .
תודות חמות לרבי שטרחו וסייעו בארגו המסיבה החמה והמוצלחת:
לעדי פרחומנקו ,גלית ניר ,מיכל סגל ,אריאל סגל ונעמי ציו – על השיווק והפרסו .
ללימור גבי – על עיצוב המועדו .
לאור וקני  ,לביא כרמי ,יאיר ולדמ  ,איילת שטרנברג ,דנה מ  ,עיד הררי ועינב סנקר– על העיצוב
והקישוט ,על הפקת האירוע ועל ההקמה והפירוק.
לשי חמו וגיא טיומקי – על בניית הבר וארגונו ,ועל קניית המשקאות המפנקי .
לטולי פסי – על בניית עמדת ה  .DJלישראל סטולר – המרקיד המקומי – על התקלוט והמוזיקה!
לאדווה דרור – על עיצוב המודעות .לגבי קור ודור הררי – על הגשת המשקאות בבר.
לאסא גורבי – על תפעול והפקת דוכ האוכל .לאבי ויטקינד – שומר הס .
ליואל שטיי ואריאל סגל – על החשמל והתאורה .לאית ציו  ,עדו מ ואהרו אוחיו – על כלי הרכב.
לשוקי רייזל – על האירוח באול הכנסי  .לנאווה גל – על התמיכה והליווי.
לסטיב שכטר ולמיקי קציר – על שיתו הפעולה .ליריב פסלסקי – על תנורי החימו .
לנווה מ  ,רועי סיגלמ  ,דג וינר ,לימור סטולר ,אלי אלטמ  ,דדי קלרמ ועמרי פרי – על העזרה בהקמה.
לאייל לבנו ומישל דגני – על העזרה בפירוק.
ולכל מי שעזר וסייע להפקת הערב המוצלח!!

תודה לכולכ
ולהתראות ב ....31/12/13במסיבה הבאה!!!...
__________________________________________________________________________

טיול קיבו – סיכו ותודות
למטילי שלו !
מהטיול הזה הוחלט שטיולי יד מרדכי ה מביאי גש ! ולא משנה לא ובאיזה עונה!
למרות הכל הצלחנו לצאת  240איש לטיול של יומיי  ,לטייל ,לרקוד וליהנות מחברותא מיוחדת במינה!
...ואפילו לראות שיטפו קט בנחל קומרא .
אלפי תודות על האמו שנתת לצוות שגדל והתרחב והצבעת בנוכחותכ  ,אנחנו מקוי לראותכ ג
בטיול הבא!
תודות "לבינוניי " שכיבדו אותנו והשתתפו בטיול והוסיפו לנו רק נחת!
ברכות לצוות הנוי על פרס יקירי הקיבו )שהופ! אט אט למסורת בטיולי הקיבו (– על עבודה יוצאת מ
הכלל בשיקו נוי הקיבו בהתמדה ,בחריצות ,באדיבות ובמקצועיות.
תודות לצוות הנפלא :רחל שטיי  ,רחל אשחר ,רבקה ארדנינג ,אניה יצחק ,זיו הררי ,סיגל גדיש ,דנית לוי,
דוד שני ,גיא טיומקי ומשה הקל.
תודות נוספות
לשפרה שכטר ולצוות המטבח על הכנת האוכל ושינועו!!
למאיר יצחק – על העזרה הלוגיסטית
לחגית דרור – על תכנו הטיול הרגלי )שמטעמי מזג אוויר לא יצא אל הפועל(
לדני שני ואברמי אבני – על העזרה בבית לקראת הטיול.
להתראות ע כולכ בטיול הבא!
נאווה גל
לנאווה גל – תודה אישית
לנאווה ,הרוח החיה מאחורי טיולי הקיבוץ והתרבות ,תודה גדולה לך על עוד טיול קיבוץ מהנה וכייפי.
על היוזמה ,הארגון והאווירה החמה בשני ימי הטיול!!
יישר כוח לך לקראת הטיול הבא
מחברים ,בנים ,נקלטים ומשפחות שנהנו מאד בטיול!....

עדכו מועדת ביטחו
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חברי ותושבי שלו ,
לאחרונה אנחנו עדי למספר התפרצויות לבתי ולגניבות מתוכ  ,כולל גניבת ציוד אחר.
בכל מקרי הגניבה מבתי פרטיי התברר כי הדלתות של אות בתי או כלי הרכב לא היו נעולי .
באזור פועלת לאחרונה כנופייה הפורצת לבתי וכמו כ גונבת רכוש יקר הנמצא ליד הבתי .
קיימת פעילות משטרתית כזו ואחרת במרחב לש טיפול בנושא זה.
ע זאת מומל לכל משפחה שלא להמשי! בקלות הראש שהייתה עד עכשיו.

מה כ לעשות?
 .1לנעול דלתות וחלונות כאשר הולכי לישו בלילה או כאשר יוצאי מ הבית ,ג לפרק זמ
.2
.3
.4
.5
.6
.7

קצר כאשר לא נשאר בו איש.
ציוד יקר ער! שלא נית להכניסו לבית ,לדאוג שלא יוכלו לקחת אותו בקלות ,למשל נעילת
אופניי /טוסטוסי ע שרשרת עבה ומנעול רב בריח חזק.
כל אד חשוד המסתובב בקיבו יש לשאול אותו למעשיו .א הוא טוע שהוא בא למישהו,
צרי! לאמת את הדבר .א ברח – יש להעביר תיאורו כולל לבוש למיכה או עמי.
רכב חשוד דבר ראשו לרשו את מספרו .א אפשר ג את תיאורו ולהעביר זאת למיכה
 052 3448801או לעמי .052 8349688
כל מי שמעסיק קבל באופ פרטי מתבקש לדרוש מ הקבל צילו של תעודות
הזהות/רישיונות נהיגה של עובדיו ולהעביר אלינו.
כיו  ,כאשר יש את הכספומט בחדר האוכל ,אי הצדקה להחזיק כס מזומ בבית .כרטיסי
אשראי מומל שיהיו עליכ כשאת מחו לבית  /בעבודה.
למי שיש ציוד יקר ומי שמחליט להשאיר מסמכי בבית ,אי להשאיר במקו גלוי אלא
להחביא במקו כלשהו בבית .בכל מקרה של אירוע יש לדווח למשטרה ולהגיש תלונה.
הגשת תלונה היא אישית של הנפגע ועליו ובאחריותו .יש לבקש מהשוטר אישור הגשת
תלונה או מספר אירוע.

 .8חשוב לדווח מיידית לעמי או מיכה ,א! לא כתחלי להגשת תלונה על ידי מי שבביתו
אירעה פריצה או גניבה.
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17

מומל לכל מי שפותח את השערי להמתי ליד עד שיסגרו כדי למנוע מצב של
שערי
ניצול הזדמנות כניסת רכב זר לקיבו .
מי ששומע בלילה רעשי חריגי טוב יעשה א יצי למקור הרעש כדי לבדוק
רעשי
מהותו.
להזעיק את שומר הלילה בלילה
א ידוע שהשכני לא בבית ויש רעשי חשודי מבית
ואת מיכה ביו .
כאשר הולכי לישו  ,השאירו אות לידכ במקו לא גלוי א!
פלאפוני ומפתחות רכבי
ככזה שבמידת הצור אפשר להתקשר מיידית.
במקרה של צור! בעזרה בלילה מסיבה כלשהי להתקשר לפלאפו שומר לילה מספר 052
.3907592
לפני שיוצאי בבוקר מ הבית לבדוק הא לא נעל דבר מה .א כ להזעיק מיד משטרה
ולא לצאת לעבודה עד הגעתה ,כמו כ לדווח למיכה או עמי.
באחריות כל עסק/ענ המעסיק קבוצה בתו! הקיבו  ,לצל תעודות זהות או רישיונות נהיגה
של העובדי  .במידה ומדובר בפלשתינאי חובה לקבל מה אישור עבודה בישראל.
להקפיד לנעול רכבי  .כמו כ אי להשאיר ציוד יקר ער! ברכבי )הזמנה לשבירת חלו הרכב
לש גניבת הציוד(.
ככלל יש לגלות ערנות לגבי כל עניי הנראה חריג ולדווח ביו למיכה  052 3448801או לעמי
 052 8349688ובלילה לשומר לילה .052 3907592
תודה על תשומת הלב
מיכה רגב ועמי וולקובי

משולחנו של מודד הגש
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*הכמות שנמדדה בחודש ינואר  2013הינה עד ליו  .9/1/13נקווה שחודש ינואר והחודשי הבאי יניבו
2005 2013

ריכוז נתוני משקעי על הגש בי השני
20052006

20062007

20072008

20082009

20092010

20102011

20112012

ממוצע
- 9/2005
5/2012

ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
ינואר*
ינואר
פברואר
מר
אפריל
מאי

0.0
16.2
47.8
58.2
142.2
25.7
13.0
31.7
0.0

0.0
53.0
28.9
86.4
148.3
70.1
101.1
0.0
0.0

0.0
0.8
86.9
54.3
111.1
106.4
1.1
0.0
0.0

0.0
96.5
17.2
46.0
6.4
110.7
29.3
0.6
0.0

1.5
28.8
65.7
49.3
36.7
12.1
72.1
4.7
5.5

0.0
3.5
0.0
77.1
98.4
46.4
48.2
33.8
1.2

0.0
5.2
93.7
54.1
126.2
91.8
80.6
0.0
0.0

0.2
29.1
48.6
60.8
95.6
66.2
49.3
10.1
1.0

0.0
0.6
88.7
130.0
*82.8

סה"כ

334.8

487.8

360.6

306.7

276.4

308.6

451.6

360.9

302.1

20122013

משקעי רבי ונוספי כמו אלה שירדו העונה עד עכשיו.
לגבי נזקי הסופה
השבוע נפלו בסערה אורני בני עשרות שני  ,נפלו ג פיקוסי  ,סיסמי וברושי .
אנו עושי כל מאמ לפנות במהירות את העצי שנפלו.
שימו לב לא להיקלע לאזור עצי גבוהי ברוחות חזקות ,חלק עלולי ליפול .בהמש! נטפל בעצי
מסוכני על מנת למזער סכנות נפילה.
נמסר על ידי עידו מ
___________________________________________________________________________

לחברי ולתושבי שלו !
מאחורי אול הכנסי  ,בחלקו הדרומי של המבנה ,ישנו משטח בטו .
ש אפשר להניח רהיטי ישני  ,מוצרי חשמל מקולקלי  ,וכל פסולת שאינה נכנסת לפחי .
אחת לשבועיי מגיעה משאית ומפנה מש את הפסולת.
אני מבקשת לא להניח ליד הפחי פסולת מהסוג הנ"ל ,זה הופ! למפגע.
במידה ומי מכ זקוק לעזרה בפינוי ,הוא מוזמ יצור איתי קשר ואני אדאג שיפנו מביתו את הפסולת.
תודה על שיתו הפעולה
לימור לבנה
___________________________________________________________________________

מועדון חברים
ניפגש ביום ב'  14.1.2013בשעה  20:00במועדון לחבר
עם מוסי רז – נציג מרצ
כולכם מוזמנים לקפה ועוגה )הפעם ללא ארוחת ערב(
השיחה עם מוסי תתחיל בשעה 20:30
אנו מזמינים גם את צעירי הקיבוץ ,שנוכחותם חשובה לנו מאד!
צוות המועדון יחד עם משה סוקר
___________________________________________________________________________

שבת שלום לכל בית יד מרדכי!
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