קיבוץ יד מרדכי
דף מזכירות מס' 1322
27.2.2015
..........עריכה והבאה לדפוס :שאולי סנקר..................................................................................

דו"ח קלפי
תוצאות הצבעה בקלפי מיום 27/2/15
 .1הקיבוץ מאשר את תוכנית המשק לשנת  2015כפי שהוצגה בשיחת הקיבוץ מיום .26/1/15
תמכו ,114 :התנגדו ,7 :נמנעו .4 :אחוז הצבעה .56% :ההצעה אושרה.
 .2הקיבוץ מאשר את תקציב הקהילה לשנת  2015כפי שהוצג בשיחת הקיבוץ מיום .26/1/15
תמכו ,151 :התנגדו ,13 :נמנעו .20:אחוז הצבעה .67% :ההצעה אושרה.
 .3הקיבוץ מאשר את נוסח השינוי בדיווח לביטוח לאומי לגבי עובדי חוץ כפי שהוצג בשיחת הקיבוץ
מיום .26/1/15
תמכו ,145 :התנגדו ,16 :נמנעו .17 :אחוז הצבעה .65% :ההצעה אושרה.
 .4בחירת נציגי ציבור למזכירות הקיבוץ (ועד ההנהלה של הקיבוץ):
תשעת המועמדים אשר קיבלו את מירב קולות המצביעים ,יכהנו כחברים במזכירות הקיבוץ *(ועד
הנהלה):
להלן הרשימה לפי סדר הא'-ב' של שמות המשפחה :אתר גיורא ,גדיש סיגל ,דגני גיל ,טל גולן ,כורם
שמעון ,לבנה רונן ,ניר עופר ,סיגלמן אורלי ,פסי רעיה.
* עקב תקנות האגודות השיתופיות שאינן מאפשרות ישיבת אחים במזכירות יחד ותרה ורד בר סמך על
בחירתה לקדנציית המזכירות ("אחים ,בני זוג ,הורים וצאצאיהם ובני זוגם שנבחרו לוועד ,זולת אם יישאר
לכהן כחבר-ועד אחד מהם לאחר שהשאר התפטרו ממנו; לא התפטרו השאר מרצונם תוך  14יום מיום
בחירת הועד יחדלו לכהן אלה שקיבלו את מספר הקולות הנמוך ביותר מבין הנבחרים").
ספרו :שלומית רייזל ,אניה יצחק ,זהבה ציון ,רחל שטרנברג.
ניהול קלפי :לינדה כשר ,בלהה שני ,הלל שיפמן ,ישראל ברוך ,טובה פרידמן ,אניה יצחק.
__________________________________________________________________________

דו"ח מישיבת המזכירות שהתקיימה בתאריך 9.2.2015
נכחו בישיבה :גיורא אתר ,אורלי סיגלמן ,רעיה פסי ,רונן לבנה ,מוסה בר סמך ,אילון פרידמן ,אלון דגן,
דרורי קפלון ,שאולי סנקר.
נושאים שנידונו בישיבה:
 .1העברת כלל פעילויות הקהילה למועדון הפיטנגו.
 .2הקצאת שטח אשכול הגנים העתידי למועצה.
 .3מעבר להצבעה ממוחשבת.
נושא א' :העברת כלל פעילויות הקהילה למועדון הפיטנגו
השתתפה בדיון :ענת פייס – מנהלת ענף התיירות.
רקע:
לפני כשנה הושלמה בנייתו של מועדון ה"פיטנגו בר" .מוזיאון יד מרדכי מתוכנן להתרחב ולהוסיף תצוגה
של תנועות הנוער בדגש על תנועת השומר הצעיר במקום בו נמצא המועדון לחבר כיום .עבור תוכנית זו
ישנה תוכנית אדריכלית ונאסף סכום של כ  .₪ 800,000מהלך זה יביא לסיום פעילות הקהילה במועדון
לחבר.
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דיון:
א.

ב.
ג.

במועדון הפיטנגו בר הושקעו משאבים רבים כדי להפכו למועדון הקיבוץ .תחושתם של חברים
רבים היא שישנה בעיית אקוסטיקה במקום .לאחר היוועצות עם יועץ אקוסטיקה נראה כי הבעיה
אקוסטית הנובעת מכך שאין תקרה אקוסטית למבנה ומכך שיש צורך לעשות שינויים במערכת
ההגברה.
מועדון הפיטנגו בר משמש את הקהילה ומשמש גם עבור אירועים פרטיים בתשלום סמלי של 400
 .₪עד היום הייתה אחזקת המועדון לחבר משולמת מחשבון המוזיאון.
חלק מפעילויות הקהילה ואירועים פרטיים עדין מתקיימים במועדון לחבר.

החלטה:
א .כלל פעילויות הקהילה יועברו למועדון הפיטנגו בר .המועדון לחבר יוקצה למוזיאון לטובת הקמת
מייצג תנועות הנוער.
ב .הוטל על דרורי מנהל הקהילה לבחון פתרונות עבור נושא האקוסטיקה במועדון הפיטנגו בר.
נושא ב' :הקצאת שטח אשכול הגנים העתידי למועצה.
רקע:
בחודשים האחרונים מתבצעת עבודה מאומצת על מנת לקדם את הקמתו של אשכול הגנים הממוגן .לאחר
איתורו של שטח מתאים התבצע תכנון ראשוני למבנים – מבנה אחד המכיל  3גנים ימוקם כפי שפורסם
במ יקום בו נמצאת ספריית הילדים ,כיתת מדעים ,והדשא מצפון להם .מבנה שני ימוקם בין גן דקל ובין גן
חורש במקום בו נמצא מבנה מחסן חצרן בתי הילדים.
בהיבט התקציבי מתבצעת עבודה מול משרד התמ"ת ומשרד החינוך .על מנת לקבל תקציבים ממשרדי
הממשלה יש להקצות את השטח המיועד להם למועצה.
דיון:
להלן עיקרי הדברים שעלו בהתייחסות חברי המזכירות:
א .יש לקדם את הקמת אשכול הגנים מאחר וברורה חשיבותו לאור אי הודאות הביטחונית.
ב .עלה חשש כי הקצאת שטח למועצה עלולה להוביל לדרישות כאלה ואחרות של המועצה מאופן
הפעלת הגנים .יחד עם זאת ברור כי ללא הקצאת השטח לא ניתן יהיה לקבל תקציב.
ג .הוצגו בפני חברי המזכירות שתי אפשרויות שנבחנות – ויתור על השטח או חכירת משנה.
אפשרות של חכירת משנה נבחנת על ידי עורכי הדין של הקיבוץ מאחר ושימוש בה ישאיר את
השטח בידי הקיבוץ אך לא ברור עדין אם משרדי הממשלה יסכימו למתווה זה.
ד .נדרשת החלטת קלפי בכדי לאפשר את הקצאת השטח או חכירת משנה למועצה.
ה .הסכם העברת הקרקע יכיל התייחסות לשימור מתווה הפעלת הגנים על ידי הקיבוץ.
החלטה:
בפני השיחה תובא ההצעה הבאה:
הקיבוץ מחליט בזאת לצורך קידום מטרת ההחלטה ,להסמיך את וועד הנהלת הקיבוץ לפעול בשם הקיבוץ
באחת מהדרכים הבאות:
א .לפעול להקצאת שטח אשכול הגנים למועצה בדרך של גריעתו ממשבצת הקיבוץ לטובת המועצה.
ב .לפעול להחכרת שטח אשכול הגנים למועצה האזורית בהחכרת משנה.
וועד ההנהלה יבחר בדרך הפעולה בה ינקוט ואופן קידומה לשיקול דעתו הבלעדי.
נושא ג' :מעבר להצבעה ממוחשבת
השתתפו בדיון :רחל שטרנברג – יו"ר ועדת קלפי ,אפי לב ארי – חברת "סהכקול".
רקע:
כיום אנו נוהגים בהצבעות קלפי בשיטת הקלפי המסורתי בו מתבצעת ההצבעה על ידי פתקים .על מנת
להצביע חברים צריכים להגיע לחדר האוכל פיזית .על מנת לשפר את התהליך ולהעלות את אחוזי
ההצבעה ולהימנע מטעויות אנוש מובאת הצעה למעבר להצבעה ממוחשבת.
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דיון:
א .בפני החברים הוצגה מערכת ההצבעה הממוחשבת :המערכת הינה מערכת מאובטחת ביותר בה
מתבצעת ההצבעה בעזרת סיסמא אישית הניתנת להחלפה .ניתן לכתוב סוגי שאלות שונות (בעד /
נגד  /נמנע ,בחירה בין חלופות שונות ,הגדרת סדר עדיפויות ועוד).
ב .המערכת פותחה עבור קיבוצים וכיום ישנם עשרות קיבוצים שכבר עושים בה שימוש .בבחינת חוות
הדעת המתקבלות מארבעה קיבוצים המשתמשים במערכת עולה כי המערכת עונה על צרכי הקיבוץ
בצורה טובה מאוד ומביאה לעלייה משמעותית באחוזי ההצבעה.
ג .המערכת מאפשרת הצבעה מכל מחשב או טלפון נייד בעזרת סיסמא אישית .המערכת אינה מאפשרת
הצבעה כפולה ותוצאות ההצבעה של כל חבר אינם חשופים לאיש (ניתן לראות מי הצביע אך לא מה
הצביע) .ניתן לשלוח הודעת תזכורת רק לחברים שעדיין לא הצביעו.
ד .ניתן לחלק את המצביעים לקבוצות בוחרים שונות ולכל אחת מהן יוצגו שאלות שונות (לדוגמא
במקרה בו ישנן שאלות עליהן לא נדרשים לענות חברים חדשים) .המערכת יודעת לקבל את אחוזי
ההצבעה הנדרשים לאישור ואף להציג את התוצאות במגוון אפשרויות הצגה.
ה .בדיון שהתקיים במזכירות העלו חלק מן החברים חשש מכך שהצבעה מהבית תוריד את מעורבות
החברים בנושאים שעל הפרק .מנגד ציינו חלק מהחברים את העובדה שממילא לשיחות הקיבוץ מגיע
חלק קטן מהחברים.
ו .הצבעה ממוחשבת תפתור את בעיית ייפוי הכוח לחברים שאינם נוכחים בקיבוץ ובמיוחד של אלו
שעל פי הנחיות הרשם אינם יכולים לתת ייפוי כוח.
ז .בשלב ראשון ניתן יהיה להצביע גם בחדר האוכל בקלפי ממוחשבת שתוצב בשעות ההצבעה וחברים
הנדרשים לעזרה טכנית יוכלו להיעזר בחברי ועדת הקלפי.
ח .עלות המערכת המוערכת היא כ ₪ 18,000 -לרכישה והקמת מאגר נתונים בשנה הראשונה ואח"כ
 ₪ 3,000דמי שימוש לשנה.
ט .הובהר כי ההחלטה במזכירות מתייחסות לעקרון של מעבר להצבעה ממוחשבת ולא לחברה ספציפית.
תתבצע בחינה נוספת של חברות היכולות להעניק שירות זה בצורה טובה ומאובטחת .עוד הובהר כי
ייקחו כמה חודשים במידה ותאושר המערכת עד שתיכנס לשימוש.
החלטה:
א .המזכירות מאשרת מעבר להצבעה ממוחשבת.
ב .על המערכת להיות מערכת מאובטחת ושהמידע בה מאובטח.
_ _________________________________________________________________________

דו"ח מישיבת המזכירות שהתקיימה בתאריך 16.2.2015
נכחו בישיבה :גיורא אתר ,אורלי סיגלמן ,גיל דגני ,רונן לבנה ,מוסה בר סמך ,אילון פרידמן ,מושון וקנין,
אלון דגן ,דרורי קפלון ,שאולי סנקר.
נושאים שנידונו בישיבה:
 .1עדכון נוהל הנהלה כלכלית לקראת בחירות מחודשות.
 .2הסדר תשלומים לזכאים במסגרת החלטת חובות חברים.
 .3מתן אישור תושבות לבנים המתגוררים בבית הוריהם.
נושא א' :עדכון נוהל הנהלה כלכלית לקראת בחירות מחודשות.
השתתף בדיון :מרקי לוי – יו"ר כלכלי.
רקע:
ההנהלה הכלכלית סיימה זה מכבר את הקדנציה שלה ואנו נדרשים לבחירות מחודשות .עם בחירתו של
יו"ר כלכלי חדש ,מרקי לוי ,וטרם בחירות לקדנציה הבאה מובאת בזאת הצעה לשנות את הרכב ההנהלה
ולעדכן את נוהל ההנהלה הכלכלית .להלן השינויים המוצעים:
א .הועדה תמנה לא תמנה יותר מ  11חברים (שונה מ .)13
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ב.
ג.
ד.
ה.

ו.
ז.

בוועדה יכהנו לא יותר מ  5בעלי תפקידים ולא יותר מ  6נציגי ציבור (שונה מ  10נציגי ציבור).
ישמר מספרם הגבוה יותר של נציגי ציבור.
לכל מגדר יהיה ייצוג שלא יפחת מ  15%מנציגי הציבור בהנהלה( .תוספת)
ישמר מקום לנציג החברים הצעירים מתחת לגיל ( .45תוספת)
בעלי התפקידים הבאים יהיו חברי הוועדה הכלכלית מתוקף תפקידם :מרכז משק ,מזכיר ,מנהל
קהילה ,יו"ר כלכלי ,חשב  /מנהלת חשבונות ראשית .מרכז מש"א אינו חבר אלא יוזמן על פי
הצורך .נציג ועדת בנים ישמש כמשקיף( .מנהל מש"א ,גזבר לא ישמשו כחברי ההנהלה בניגוד
לנוהל קודם).
לאור השינוי במספר נציגי הציבור יתבצעו שני שינויים בסדרי ההצבעה .1 :אם מספר המועמדים
יהיה קטן מ  9תתאפשר הארכת מועד הגשת המועמדות לתקופה נוספת( .לעומת  13כיום) .2
בפתק ההצבעה ניתן יהיה לסמן  4מועמדים בלבד( .לעומת  7כיום)
זמן פרסום החלטות הנהלה כלכלית יעמוד על  14יום מקבלת ההחלטה.

דיון:
א.
ב.
ג.
ד.

ה.

הרכב ההנהלה הכלכלית שונה והוגדל בשנת  2011והועמד על  10חברים כנציגי ציבור.
עיקר השינויים נועד להקטין את גודלה של ההנהלה הכלכלית הן מצד בעלי התפקידים והן מצד
נציגי הציבור .המטרה לייצר הנהלה קטנה ויעילה יותר .רוב חברי המזכירות סברו כי מהלך זה
נכון ויוביל להתייעלות.
מנהל מש"א לא יהיה חלק מהנהלה כלכלית אלא יוזמן על פי הצורך.
התעורר דיון לגבי ישיבתם של מנהל ענפים בהנהלה כלכלית .עלתה שאלה האם אין ניגוד עניינים
בישיבתם של מנהלי ענפים בהנהלה כלכלית .מצד אחד ישנה בעיתיות עם היותו של אדם גם חבר
הנהלה וגם עובד תחת מרכז המשק ומצד שני חברים אלו נבחרו כנציגי ציבור על ידי חברי
הקיבוץ תוך ידיעה שהם מנהלי ענפים .פסילתם של מנהלי ענפים עלולה להביא למצב בו דווקא
חברי עם ניסיון ניהולי וכלכלי לא ישבו בהנהלה כלכלית .סוכם כי לא יהיה נכון למנוע הצגת
מועמדותם של מנהלי ענפים אלא לאפשר להם להיבחר כמו כל חבר אחר כנציגי ציבור אם
סבורים החברים כי הם המתאימים לשבת בהנהלה.
עלתה שאלה האם חברים חדשים יוכלו לכהן כחברים בהנהלה כלכלית וסוכם כי נושא זה יבחן
טרם פתיחת המועמדות.

החלטה:
א .המזכירות מאשרת את השינויים המוצעים בנוהל ההנהלה הכלכלית.
נושא ב' :הסדר תשלומים לזכאים במסגרת החלטת חובות חברים.
השתתפו בדיון :שמעון כורם וגלעד בארי – חברי צוות חובות חברים.
רקע:
במסגרת יישום החלטת חובות חברים משנת  2012הועבר עדכון לגבי התהליך בחודש ספטמבר ( 2014ד.מ.
 1304מתאריך  )12.9.2014לגבי התקדמות התהליך .בחודשים האחרונים עסק הצוות בפתרון כמה סוגיות
שעוד היו מונחות על השולחן כולל הגעה לסיכום עם משפחות נוספות.
נכון להיום כלל המשפחות החייבות הסדירו את חובן ושילמו  /משלמות בתשלומים למעט:
א .שני בתי אב בעניינם גיבש הצוות הסכמה רק בשבועות האחרונים (כולל סוגיות הקשורות לעודפי
פנסיה) .עם משפחות אלו קימות הבנות חלקיות אך לא הסתיים הטיפול בעניינן.
ב .משפחת יורשים אחת הזכאית לשיוך לה חוב במסגרת חובות חברים.
הצוות סבור כי גם מקרים אלו יגיעו לידי פתרון על אף מורכבותם.
לאחר התבהרות התמונה התזרימית ואישור מקורות בתקציב הקהילה והמשק מובאת בזאת הצעה להסדר
תשלום לזכאים.
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דיון:
א .בפני המזכירות הובאו שתי הצעות להסדר תשלומים לזכאים במסגרת ההסדר :אפשרות אחת בה
התשלומים יפרשו ואפשרות של תשלום אחד .חברי המזכירות סברו שלאור חשיבות הנושא יש לבצע
את ההחזר בתשלום אחד.
ב .עקרונות ההסדר המוצע:
 640 .1אש"ח ילקחו בשני תשלומים שנתיים מתקציב המשק בשנים  2015ו ( 2016סכומים אלו
אושרו כבר בתקציב המשק לשנת .)2015
 .2סכום של  250אש"ח ישולם לחברת  b.d.oמתקציב הקהילה במשך השנים  2014ו 2105
(סכומים אלו אושרו בתקציב הקהילה לשנת .)2015
 .3תשלומי בגין הורים שעדין לא הבשילו (לדוגמא בן שעדיין לא התחתן ,בת שעוד לא התחילה
ללמוד וכו') ישולמו ברגע שיגיע מועד תשלומם מתוך תשלומים המתקבלים מהמשק (הסכום
הכולל מוערך בכ –  .)₪ 942,224יש לציין כי יתכן וחבר הזכאי לסכום מסוים יקבל את חלקו
בתשלום אחד וחלקו שהוא תשלומים עתידיים בגין הורים יקבל ברגע שיגיע מועד תשלומם
בהתאם לנהוג כיום .כל חבר יקבל דף המגדיר את הזכאות לתשלום מיידי מול זכאות עתידית
בהתאם לסיכום הכולל שנעשה עמו.
 .4כל חבר יקבל את ההסכם החתום על ידי רו"ח דורון שטיין שותף במשרד רו"ח .B.D.O
 .5תילקח הלוואה של  1.5מיליון  ₪לתקופה של  3-5שנים בהתאם לתזרים ולתנאי ההלוואה
שילקחו מהבנק.
 .6הוצאות המימון של לקיחת ההלוואה (ריבית) צפויות להגיע לסכום של כ  180אש"ח .כל סכום
שיתקבל ,אם וכאשר יתקבל מעסקת הצומת או כל עסקה מיוחדת אחרת ישמש לכיסוי
הוצאות מימון אלו.
 .7נשקלת האפשרות לתת הנחה לחברים שישלמו את חובם בתשלום אחד ובכך תיחסך מצד
שני עלות המימון של לקיחת הלוואה.
החלטה:
א .המזכירות מאשרת את עקרונות ההסכם המוצע מעלה (סעיפים .)1-7
ב .המזכירות מאשרת לקיחת הלוואה של  1.5מיליון  ₪לטובת הסדר התשלומים לזכאים.
ג .המזכירות מנחה להוציא אישור על גמר התשלומים לחברים שסיימו לשלם את חובם.
ד .עם אישור ההלוואה יועבר עדכון לחברים על מועד התשלום.
נושא ג' :מתן אישור תושבות לבנים המתגוררים בבית הוריהם.
רקע:
בשנים האחרונות עקב שיפוצים שנעשו בבתי החברים ישנם בנים רבים המתגוררים עם הוריהם באופן
מלא או חלקי .על מנת להוציא אישור תושבות מהמועצה נדרשת הצהרה של הישוב כי אדם מתגורר
בישוב .מאחר ואיננו יכולים לדעת מי מתגורר בפועל בבית הוריו ומי לא נוצר קושי במתן הצהרה למועצה
לגבי אותם אלו שהוריהם מצהירים שהם מתגוררים בביתם .מעת לעת מתקבלות גם פניות של בנים
שאינם גרים בקיבוץ וברור כי מקום מגוריהם הקבוע כבר אינו ביד מרדכי .מתן אישור תושבות למי שאינו
מתגורר בקיבוץ משמעותו מסירת מידע כוזב לרשויות המס על כל המשתמע מכך .בפני המזכירות הובא
נוהל המתייחס לבני קיבוץ הגרים בבית הוריהם ושאינם נשואים.
אישור תושבות יינתן לבנים אשר:
א .הוריהם מצהירים בחתימתם כי הם מתגוררים בביתם דרך קבע .יובהר כי האחריות על דיווח שקרי
מונחת על ההורים המצהירים ולא על הקיבוץ .חתימה על ההצהרה תתבצע בנוכחות מזכיר הקיבוץ.
ב .גילם הוא עד  30והינם רווקים/ות.
ג .משלמים מס מוניציפאלי על פי הנהוג בקיבוץ.
ד .לסטודנטים המתגוררים בבית הוריהם המציגים אישור לימודים בתוקף תינתן הנחה של 100%
בתשלומי מס מוניציפאלי.
ה .מיקום מגוריהם בת.ז .הוא יד מרדכי.
ו .פניות חריגות יובאו לאישור המזכירות.
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דיון:
א .הצורך בגיבוש מסמך עדכני עלה בעקבות ריבוי הפניות לאישור תושבות עבור בנים .נוהל פנימי ישן
שהיה בשימוש לא נתן מענה לחלק מהבעיות שתהעוררו.
ב .אין בכוונת הקיבוץ לקחת אחריות על דיווחי שקר לרשויות המס .במסמך ההצהרה תובהר אחריותם
של ההורים המצהירים בפני רשויות המס.
ג .נוהל זה הינו קשיח בדרישותיו – מקרים חריגים יובאו לאישור המזכירות ואינם ניתנים לאישור על
ידי בעל תפקיד כזה או אחר.
ד .נוהל זה נדרש לביצוע בכל שנה כולל המצאת אישורים עדכניים.
החלטה:
א .המזכירות מאשרת את הנוהל המוצע למתן אישורי תושבות לבנים המתגוררים בבית הוריהם.
ב .הנוהל יבחן שוב לקראת שנת .2016
----------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבת המזכירות------------------------

איסור על חניה בשטח הקיבוץ
לתשומת לב החברים והתושבים על פי החלטות הקיבוץ חל איסור על חניה בתוך שטח
הקיב וץ .איסור זה מתייחס לחניה בתוך שטח המגרש ועל המדרכות .כפי שפורסם כבר
בדיוני הנהלת הקהילה בעקבות תלונות רבות של חברים ,נסיעת רכבים בתוך אזורי
מגורים הינה מסוכנת מאוד ולכן אסורה .כניסה תותר רק במקרה בו אין ברירה אלא
לפרוק ולצאת משטח המגורים – יש לעשות כל מאמץ להקטין מקרים אלו למינימום.
מעבר לסכנה לילדים ולמבוגרים הדבר מהווה פגיעה באיכות החיים בקיבוץ.
אנו סבורים כי ניתן לעשות שינוי במצב הקיים בעזרת החברים והתושבים .אנו קוראים
לכולם לקחת אחריות על צורת החיים שלנו ולכבד את החלטות הקיבוץ בנושא.
אנו תקווה כי פרסום זה יספיק לפתרון הבעיה.
דרורי ושאולי
בשם הנהלת הקהילה והמזכירות

___________________ ______________________________________________________
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בעלי הכלבים ,קחו אחריות על כלביכם !!!
ביום א' האחרון התרחש אירוע חמור של תקיפת אימא מנתיב העשרה (רויטל פולד) שבא לאסוף את
ילדה מהגן .שלושה כלבים של חברים ותושבים תקפו אותה והיא נפלה ונחבלה .בנס האירוע לא נגמר
בפגיעה חמורה יותר.
בעלי הכלבים ,אנו פונים ודורשים מכם  -קחו אחריות לכלביכם טרם תתרחש פורענות שתעלה בפגיעה
חמורה באנשים ואולי גם בפעוטים .אנו מבקשים כי הורים הבאים לקחת את ילדיהם מהגנים או המגיעים
עם ילדיהם לספריית הילדים בליווי כלביהם ,דאגו לכך כי הכלבים יהיו קשורים לקולר כך שבמפגש עם
כלבים אחרים ואנשים לא מוכרים לא יתרחש אירוע מהסוג שקרה לנו השבוע.
אולי מיותר לציין כי האחריות הבלעדית על הכלב היא של בעליו והתנהגות רשלנית בעניין זה יכולה
לגרור תביעות משפטיות שבסופן יקנסו בעלי הכלבים בסכומים גדולים ביותר ,זאת מעבר לייסורי הנפש
שעלולים ללוות את בעל הכלב אם חס וחלילה יפגע ילד חסר ישע.
בהזדמנות זו אנו רוצים כמובן להתנצל בשם קהילת יד מרדכי בפני רויטל על הפגיעה והטראומה שחוותה
ומקווים כי אירועים מסוג זה לא יתרחשו בעתיד במקומותינו.
דרורי ושאולי
_ ________________________________________________________________________

שבת שלום לכל בית יד מרדכי!
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