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דו"ח מישיבת הנהלת קהילה 9.5.2016
נוכחים  :גיורא אתר ,מיכל ארדנינג ,שפרה שכטר ,שי ציון ,עומרי פרי ,גיא טיומקין דרור קפלון.
סדר יום
 .1עדכונים –
א .תקציב קהילה ל – 2016-דיון בתקציב יגיע במסגת המלצות הצוות שהוקם ע"י המזכירות.
ב .בניית אשכול גנים – הנושא לא מתקדם כרגע מאחר ובמכרז שיצא ע"י המועצה הקבלנים טענו
כי התקציב אינו מספק ויש להגדילו .פנינו למועצה בדרישה להגדלת התקציב .משעה שתהינה
התפתחויות נעדכן שוב.
ג .החלטת צוות דיור בנוגע לפינוי דירות שוכרים זמניים לבנים חוזרים -לאור פניות הולכות
ומתרבות של בנים/תושבים המעוניינים לחזור לקיבוץ במטרה להיקלט בו כחברים ,קבל הצוות
את ההחלטה העקרונית הבאה :תינתן עדיפות במגורים לבנים/תושבים הנמצאים במגמת קליטה
לחברות על פני תושבים שלא רואים את עצמם (או שוועדת קליטה לא מצאה אותם מתאימים)
למעמד חברי קיבוץ .כמו כן הוחלט כי כל משפחה שתדרש לעזוב ענינה יובא לדיון פרטני בפני
הצוות.
 .2הסדר הספקת שלטים למחסומים לחברים -בהשתתפות יונתן יואל ואליהו.
רקע -לטענת יואל ואליהו יש החלטה כי רק ממלאי תפקיד יוכלו לקבל שלט למחסומים .יונתן טוען
כי בעבר כל מי שבקש קיבל שלט בתשלום וביקש כי הסדר זה ימשך.
דיון והחלטות -בדיון שהתקיים מרבית החברים סברו כי ההחלטה כי רק ממלאי התפקידים יקבלו
שלטים הינה החלטה נכונה שמפחיתה את התנועה המסוכנת בשכונות המגורים מאחר וחבר שצריך
לרדת מהרכב ולפתוח את המחסום ב"הקלון" יחשוב פעמים אם לעשות כן .מנגד מצדדי מתן שלט
לכל דכפין טענו כי יש לסמוך על שיקול דעתם של החברים ולא צריך להקשות שלא לצורך .סוכם
לאשרר ההחלטה (שלא נמצאה בכתובים) כי שלטים ינתנו רק לממלאי התפקידים .מאחר ובעבר
נתנו שלטים למספר לא קטן של חברים סוכם כי הדיון בסוגיה זו ימשך ותובא הצעה כיצד להתמודד
עם העובדה כי ההחלטה זו מהעבר לא נאכפה.

 .3הצעה לשינוי בשעות פתיחת הברכה בימי שבת
כיום נהוג לפתוח את הבריכה בשבתות מ .20:00- 8:00 -פתיחת הבריכה למשך  12שעות רצופות
ללא מתן אפשרות מנוחה למציל מקשה עליו להיות עירני לאורך כל היום .על כן הוצע כי שעת
הסגירה בשבתות תוקדם לשעה  .18:00בדיון שהתקיים סברו מרבית החברים כי לא נכון לשנות
את שעות הפתיחה מאחר ומשפחות רבות נהנות להשאר בבריכה עד השעות שנקבעו וקיצור זמן
הפתיחה יפגע בהן .אם לקצר ,טענו אותם חברים ,אז יש לקצר את הזמן המוקצה לשחיינים .מאחר

וחברים אחרים רואים חשיבות בפעילות השחיינים לא התקבלה הצעה זו .בסיכום הוחלט שלא
שנות את שעות פתיחת הבריכה ביום שבת ולבחון אפשרות של החלפת המציל במהלך היום.
 .4חיוב עריכת ביטוח פרטי חברים חדשים שבידם פוליסת ביטוח קבוצתית – .בהשתתפות ניצה
רינת.
רקע -ע"פ החוזה מול החברים החדשים הם מחוייבים בעריכת ביטוח פרטי .לחלקם ביטוחים
קבוצתיים (כמו שהיה לחברי הקיבוץ בעבר) .הבעיה בביטוחים קבוצתיים שאם הם מבוטלים ע"י
הממונה לביטוח מטעם האוצר ,אין הם צוברים "ערכי סילוק" כך שהמבוטח נשאר ללא כל ביטוח
וצריך להתחיל לבטח עצמו מהתחלה ללא צבירת כספי העבר .במידה והאירוע של ביטול הפוליסה
יהיה בגיל מבוגר המבוטח ידרש לתשלומי פרמיה גבוהים מאוד .הדילמה שעומדת בפנינו מה לעשות
עם אותם חברים? קיימת אפשרות להחתים את החברים כי הקיבוץ לא אחראי בעבורם במידה
ויגיעו למצב סיעודי .מנגד נשאלת השאלה כיצד יוכל לעמוד הקיבוץ אדיש במידה וחבר יהיה במצב
סיעודי ולא יהיו לו את האמצעים לסעוד את עצמו .צוות תקנון סיעוד דן בנושא ומתוך הערכה
ראלית כי יש קושי מעשי לחייב את אותם חברים לערוך ביטוח פרטי ,הוא המליץ לאפשר להחתים
את אותן משפחות על כתב ויתר טענות כלפי הקיבוץ המשחרר את הקיבוץ מאחריות לסיעוד
החבר.
דיון והחלטות -בדיון שקיימה ההנהלה היא גבתה את המלצת צוות הסיעוד להחתים את אותן
משפחות על כתב ויתור טענות כלפי הקיבוץ המשחרר את הקיבוץ מאחריות לסיעוד החבר .יחד
עם זאת היא הנחתה את המטפלים בנושא לקיים פגישות פרטניות עם כל משפחה ןמשפחה לה
ביטוח קולקטיבי והמסרבות לערוך ביטוח פרטי על מנת לנסות לשכנעה כי יהיה נכון לה לערוך
בי טוח פרטי .רק אם המשפחה תעמוד על דעתה ,יהיה צורך להחתימה על כתב ויתר טענות כלפי
לקיבוץ .הודגש כי משפחות שאין להן כלל ביטוח לא יתאפשר להן לחתום על כתב ויתור והקיבוץ
יעמוד על כך שהן מחוייבות לערוך ביטוח פרטי.
 .5תכנית ותקציב תרבות  -2016בהשתתפות נאוה.
הדיון עם נאוה התקיים על רקע המורכבות ההולכת וגדלה ביצירת תרבות שתענה על צרכי כל
שכבות הגיל וכן לאור העובדה כי בשנתיים האחרונות היו חריגות לא קטנות מהתקציב המאושר
שעמד בשנים האחרונות על  ₪ 200,000לפני תמיכת המועצה .כהכנה למפגש העבירה נאוה דוח
כתוב המצורף לעיל:

תקציב התרבות בנוי בראש ובראשונה מתקציב לחגים שנחגגים לשמחתנו ביד מרדכי באופן
מכובד ,מעניין ,מגוון וכולל את כל אוכלוסיית יד מרדכי .משנה לשנה תקציב החגים גדל מכמה
סיבות ,יד מרדכי גדלה ב 10%לכן יש צורך בהוספת תקצוב לחגים ,מרכזי החגים רוצים להפיק
את החג באופן הגדול והמוצלח ביותר ויש לחץ תמידי להגדלת התקציב ,בשאר ימי השנה אנחנו
משתדלים לערוך פעילויות תרבות מגוונות ,מארחים אירועי מועצה גדולים ,סיורי יום ,סרטים
בפיטנגו ,מחווה למסיימי פרק ראשון בעבודה ,סיומי תפקידים ,שבוע מרוכז של נושא מסוים (
שבוע בריאות ,שבוע הסרט הטוב ) וכמובן טיול קיבוץ גדול ,השטח מבקש פעילויות מגוונות ולכן
יש גידול בפעילות .פורסת לפניכם את התקצוב לחגים :
ראש השנה –  ,10.000סוכות ,10.000 -טו בשבט ,6.000 -חנוכה ,10.000 -סילבסטר,10.000 -
פורים :חברים ,14.000 -ילדים 6.000-פסח , 8.000 -סבסוד ארוחת החג , 4.000-הופעה במוצאי
החג5.000-

עצמאות  .₪ 25,000 -ל"ג בעומר ,5.000 -שבועות – 10.000סה"כ עלות החגים – ₪ 123.000
כשרואים את התקציב  ,מבינים שלא נותר הרבה לשאר האירועים  ,לכן התקציב לא מספיק ,אי
אפשר להתנהל רק בחגים ולא להתייחס לשאר ימי השנה הקיץ הארוך והמלא פעילות ,טיול קיבוץ
שאין חשוב מימנו  ,ציוד שיש לחדש  ,כיבוד לכל האירועים  .מקווה שהתמונה ברורה  ,והצורך
להגדיל את התקציב חשוב מאין כמוהו קיבוץ ללא תרבות הוא קיבוץ ללא נשמה! חשוב לחזק את
התנופה והמסורת התרבותית של יד מרדכי ולא למסמס אותה.
נאוה גל -רכזת תרבות
הרכב ו .תרבות  -רחל אשחר ,רחל שטיין ,אניה יצחק ,סיגל גדיש,זיו הררי ,רבקה ארדנינג ,דוד
שני,דני שני ,אברמי אבני.
דיון והחלטות – מרבית חברי ההנהלה הביעו הערכה רבה לעשיה המגווונת והברוכה שמובילה נאוה
בסיוע ועדת התרבות .כמו כן התקבלה הטענה כי יש צורך להגדיל התקציב עם הצטרפות החברים
החדשים ,מהלך שהגדיל את מספר צרכני התרבות בישוב בעקבות הצטרפות שוכרי דירות חדשים
לדירות שהתפנו .על כן אשרה הנהלת הקהילה את הגדלת התקציב ל ₪ 220,000-ממקורות התקציב.
לסכום זה מתווספים  ₪ 40,000תקציב יעודי של המועצה (שעמד בשנה שעברה על .)₪ 20,000
בצד ההערכה הרבה לפעילותה של נאווה ,מצפה ההנהלה כי נאוה תדאג לעמוד במסגרת התקציב
שאושרה לה.
סיכם דרורי
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