קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 994
21.6.07
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל
בדף הפעם* :לקראת שיחת קיבוץ *דיווחים ועדכונים
..........עריכה והבאה לדפוס :אופיר לבנה........................................................................

להתראות אילת!!!
תודה – תודה – תודה לנאווה גל ולצוות ארגון הטיול "היי דרומה
לאילת" :דוד שני  ,דני שני ,רחל אשחר ,סמדר שושן ,אניה יצחק ,רבקה
ארדנינג.
מה לא היה לנו? מלון ,אוכל בשפע ,בריכה ,ים ,חוף ,ערבי הווי ושירה,
סיורים ,בילוי בטיילת ,שמש ,ספורט ימי ואתגרי ,שייט על יאכטה ,ומנוחה
נעימה ומרגיעה.
ארגנתם לנו טיול עם שילוב מנצח בין שעות כייפיות של "יחד קיבוצי"
לבין בילוי משפחתי רגוע ושליו.
להתראות בשנה הבאה) !..בהפלגה לקפריסין?(
מחברים רבים שבילו ונהנו מאד

שיחת קיבוץ
תתקיים ביום שלישי ,26.6.07 ,בשעה  ,20.30בחדר האוכל.
נושאים לדיון
 .3אישור העברת בית ספר "חופים" לניהול המועצה.
 .4אישור הקמה )עתידית( של בית ספר "חופים" ממוגן בשטח בית הספר
"שקמה".
אורחים בדיון
שמעון כהן ,ראש המועצה ,נציגי מועצה נוספים ,נציגי בי"ס חופים.

הצבעת קלפי
הצבעת קלפי בנושא הנ"ל
תיערך בסוף השבוע החל בתאריכים 29-30/6/2007
הציבור מוזמן! בברכה ,המזכירות.
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דיווחים ועדכונים
עתיד בית ספר חופים  -חומר רקע לקראת שיחת הקיבוץ הקרובה
)פורסם לראשונה בדף מזכירות מס' (31.5.07 ,992
רקע
בית ספר "חופים" הינו בית ספר המיועד לישובים יד מרדכי ,זיקים וכרמיה )אזור הרישום לבית הספר(,
סה"כ כ 90 -תלמידים .בנוסף לומדים בו עוד כ 50 -תלמידים משאר ישובי המועצה ועוד כ 120 -תלמידים
מאשקלון ,שדרות ומועצות מקומיות אחרות" .חופים" הוא בית ספר המוכר רשמית על ידי משרד החינוך,
אך נימצא בבעלות הקיבוץ .המשמעות היא כי כספי בית הספר ותקציביו הם באחריותו המוחלטת של
הקיבוץ.
עד שנת  ,2006חברי היישוב נתיב העשרה היו מביאים את ילדיהם ללמוד בבית הספר ,אך בעקבות שכר
הלימוד הגבוה ב"חופים" ,החליטו ההורים להוציא את ילדיהם ולהעבירם לבית ספר "ניצן" )בקיבוץ
ניצנים(.
המשמעות המיידית הייתה שפתחנו השנה רק כיתה א' אחת .עניין זה משמעותי ביותר היות והוא יוצר
מיד מגמה של הורדת בית הספר מ 12 -כיתות ל  6 -כיתות בלבד )עם ההתקדמות על ציר הזמן(.
בנוסף ,בשנים האחרונות סיים בית הספר בגרעון תקציבי של מעל  ₪ 300,000בכל שנה וכן יצר קושי
תזרימי רב לקהילה בגלל בעיות גביה והעברות כספים מהמועצה וגופים נוספים אל הקיבוץ.
עוד יש לציין כי בית הספר יושב במרכז היישוב ,בשטח "צהוב" )שטח פוטנציאלי למגורי בנים וחברים(.

דרך לפתרון
עם נתונים אלו התחלנו לבדוק אלטרנטיבות וחיפוש פתרונות לחיזוק וקיום בית הספר.
ראשית קיימנו דיונים עם הנהלת חופים במטרה לגבש דרכים לפתרון .המסקנה אליה הגענו הייתה כי
הפתרון היחיד הינו הפיכת בית הספר לבית ספר של המועצה האזורית .המשמעות העיקרית הינה העברת
אחריות תפעול בית הספר אל המועצה האזורית ,קרי :פתרונות מימון ,התמודדות עם בעיות התזרים,
מוטיבציה מוגברת לפתיחת אזורי הרישום ,הפניית תלמידי המועצה האזורית ל"חופים" ותמיכה כספית
בבית הספר.
בכל מהלך הדיונים נשמר העיקרון על פיו יש לשמור על אופיו וצביונו המיוחד של "חופים".
לאחר קיום עשרות שעות של ישיבות "גישוש וסיעור מוחות" עם הנהלת חופים ועם נציגי המועצה
האזורית במטרה ללמוד ולהבין את הנושא ,הגענו להסכמות עקרוניות ולבניית טיוטת תקציב לבית הספר
לשנת הלימוד הבאה.

מהות ועקרונות טיוטת ההסכם
באחריות ההורים לממן נושאים חינוכיים פורמאליים ותוספות שונות .המועצה מצידה תממן את עלויות
הניהול ואחזקת בית הספר .לבית הספר תוקם מועצה ציבורית שבה יהיה נציג לכל אחד מהישובים
שיחליטו לשלוח את ילדיהם לבית הספר .עלות שכר הלימוד לתלמיד תעמוד על  ₪ 2,400לשנה )כיום
מדובר על עלות שכ"ל של למעלה מ.(₪ 5000 -
עקרונית ,אישרה המועצה את טיוטת התקציב וכן אישרה את העקרונות הנ"ל על פיהן יוכל בית ספר
"חופים" להפוך ולהיות בית ספר מועצתי כבר משנת הלימודים הבאה )תשס"ח(.

משרד החינוך בתמונה
בנוסף להסכמות העקרוניות בין הנהלת "חופים" לבין המועצה האזורית שיתפנו כמובן בנושא גם את
נציגי משרד החינוך .ביחד עם נציגי המועצה האזורית ובעזרתו האדיבה של ולוולה שור ,מזכיר התנועה
הקיבוצית ,פנינו למשרד החינוך כי יקים את בית הספר "חופים" מחדש ,לרבות מיגון לבית הספר ,בשטח
בית הספר "שקמה" .זאת בכפוף לפרסומים בנושא ולאישור עקרוני שהקיבוץ נתן לנושא )דף מזכירות מס'
.(15.2.07 980
יחד עם שמעון כהן ,ראש המועצה ,ועם ולוולה שור קיימנו פגישות חשובות עם שרת החינוך ,יולי תמיר
ועם ד"ר שי כנעני ,ראש יחידת הפיתוח של משרד החינוך ,במטרה לקבל את תמיכת המשרד למהלך
החשוב שיבטיח את עתידו של בית הספר.
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הפגישות נשאו פרי ובפגישה האחרונה אישר משרד החינוך להקים את בית ספר "חופים" מחדש ,לרבות
מיגונו ,בשטח בית ספר "שקמה" ,כפי שאושר עקרונית על ידי הקיבוץ בתאריך ) .10.3.07במהלך השבוע
האחרון קבע בג"צ כי הממשלה חייבת למגן באופן מלא את בתי הספר ביישובי "עוטף עזה" ומכאן
שההסכמות העקרוניות עם משרד החינוך מקבלות משנה תוקף(.
בפועל התקבלה החלטה עקרונית להקים בית ספר יסודי )"חופים"( עם  12כיתות .בשלב א' יוקמו  6כיתות
אלא אם נוכיח כי לבית הספר יכולת למלא מראש  12כיתות שיורכבו מתלמידי המועצה ) 41תלמידים
בשכבה( .לצורך כך פנינו לקיבוץ גברעם על מנת שישלחו את ילדיהם לבית ספר "חופים" במקום לבית
הספר היסודי בשער הנגב .התקיימו מספר מפגשים עם נציגי גברעם ,לרבות עם נציגי ההורים ועם
מנהלות בתי הספר והמועצה .סוכם כי ב 6 -השנים הקרובות המועצה תאפשר הסעות לשני בתי הספר
)"חופים" ו"ניצן"( ולמעשה כל הורה יוכל להחליט היכן ילמדו ילדיו .בתום  6שנים יתקיימו הסעות רק
לבית ספר חופים )כל ילדי גברעם יופנו לחופים(.
אנו עמלים כעת על שיווק בית הספר "חופים" גם בישובים נתיב העשרה ובת הדר ,ומקווים כי נעמוד
במשימה למלא  2כיתות א' לשנת הלימודים הבאה.

***תזכורת לגבי עמדת המזכירות בנדון*** )פורסם לראשונה בדף מזכירות מס' :(31.5.07 992
•
•
•

•

המזכירות מברכת על ההתפתחויות החיוביות בנוגע לעתיד בית הספר "חופים".
המזכירות רואה במהלך אלטרנטיבה ריאלית להמשך שרידותו וקיומו של בית הספר "חופים".
המזכירות רואה בהסכמות העקרוניות שהושגו עם משרד החינוך והמועצה המקומית הזדמנות
חשובה ויוצאת דופן לקבע ולעגן למשך שנים ארוכות מוסדות חינוך איכותיים וברי קיימא
בקיבוץ יד מרדכי.
המזכירות רואה ביצירת קריית חינוך ביד מרדכי )בית ספר יסודי "חופים" בסמוך לבית ספר
תיכון "שקמה"( מנוף צמיחה משמעותי להתפתחות ולחיזוק היישוב.

המזכירות מברכת על אופן הטיפול בנושא והיא מביאה כעת את הסיכומים העקרוניים שהושגו בין יד
מרדכי והנהלת חופים לבין המועצה האזורית ומשרד החינוך ***לשיחת הקיבוץ ולאישור הקיבוץ

בקלפי***.
בעניין זה יהיה על הקיבוץ לקבל שתי החלטות עיקריות:
 .1אישור על העברת בית ספר "חופים" לניהול המועצה.
 .2אישור הקמה )עתידית( של בית ספר "חופים" ממוגן בשטח בית הספר "שקמה".
__________________________________________________________________________

דו"ח מועדת פנסיה והסבר לדו"ח האישי מ"עתודות"
עברו  13.5שנים מהחלטתנו להפקיד כספים לחברים בתוכנית פנסיה בקרן "עתודות" ,והננו שמחים לדווח
על ההתקדמות שנעשתה עד עתה .לאחרונה הועבר לחברים דו"ח אישי ,על ההפקדה והצבירה של כל
חבר/ה בתוכנית .בהמשך הדו"ח הסבר על התוכנית ,הצבירה לחברים בהתאם לגילם ,ושילוב החברים
להם צבירת פנסיה ממקום עבודתם.
התוכנית "עמית חבר קבוצה" אליה הצטרפנו תוכננה במיוחד לקיבוצים .ייחודה העיקרי של התוכנית ,הינו
בכך שהיורשים של עמיתים הנפטרים הם עמיתי הקבוצה )חברי הקבוץ( ולא היורשים הרגילים – בן הזוג
והילדים .זאת ,כל עוד מתקיימת הקבוצה )הקבוץ( .חבר העוזב את הקבוץ יקבל את הפנסיה שנצברה
לזכותו בכל חודש למן גיל .65
עד אפריל שנת  2007הפקדנו בקרן הפנסיה  13.8מליון ש"ח )נומינלי( ,שערכם המהוון  22.3מליון ש"ח.
כמדי שנה ,גם השנה בכוונתנו להפקיד כמיליון ש"ח נוספים לקרן הפנסיה .חלק מההפקדות שבוצעו עד
כה לקרן מקורן בקופות גמל ותיקות שהגיעו לפרקן ,והרוב הופקד מהשוטף .על מנת להגיע למטרה
אותה הצבנו לעצמנו – פנסיה של  2,400ש"ח לחודש לחבר בגיל הפרישה ,עלינו להפקיד סביב  8מליון
ש"ח נוספים.
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בדו"ח עבורך מ"עתודות" ,כמה חלקים :א( פרטים אישיים .ב( פירוט ההפקדות עבורך בשנת  .2006ג(
ריכוז הפנסיה שנצברה וסכום ההפקדות הכולל .ד – ו( שונות.
אם חל שיבוש בנתון כלשהו של הפרטים האישיים ,יש לפרטו ב"ספח לעדכון פרטים אישיים" )בדף נלווה
לדו"ח( ,ולשלוח לעתודות.
הפנסיה שכבר נרכשה לחברים לגיל פרישה ,עד דצמבר  2006היא  1,377ש"ח ,ונכון לאפריל היא 1,400
ש"ח )כפוף להערות בהמשך( .ההפקדות המבוצעות הנן "מאזנות" ,כאשר לחברים להם צבירה פנסיונית
מעבודתם )מורים ,עובדי חוץ( ,מופקד סכום סמלי בלבד ,על מנת שיכללו בקבוצה .ל 88 -חברים
צבירות פנסיוניות מחוץ לתוכנית של הקבוץ 6 :פנסיונרים )עובדי חינוך לשעבר( 26 ,עובדי חינוך35 ,
עובדי חוץ ,ו 21 -חברים בתאגידים )עובדי "ממלכה" ,צל"פ" ,אלדר" ,שקמה" ,יד חיל"(.
בדו"ח עבורך מ"עתודות" ,בחלק ג' תחת העמודה "פנסיית זקנה צבורה" – דיווח כמה פנסיה נרכשה
עבורך עד עתה ,לגיל הפרישה ,ובהמשך השורה סיכום הכספים שהופקדו על שמך.
הערה חשובה לחברים שעברו את גיל  :65הפנסיה הצבורה הרשומה אצלכם הנה ליום  ,31/12/2007והיא
נמוכה במקצת מ .₪ 1,377 -המועד הראשון בו יתאפשר פתיחת התוכנית ותתאפשר קבלת פנסיות
.1/1/2008
בפועל הנו /1/2008
ייחודה של תכנית הפנסיה והתייחסות לקבוצות חברים שונות
 .1בתכנית נכללים חברים ומועמדים בקבוץ ,בסוף  ,1994כולל צעירים שהיו אז מתחת גיל  30וכולל
החברים הותיקים .שילובם של הצעירים בסוף  ,1994אפשרה שילובם בהמשך בתכנית הותיקה
והעדיפה.
 .2חברים ותיקים להם כבר מלאו  65שנה או יותר בתחילת התוכנית או במהלכה ,יתחילו לקבל פנסיה
לאחר  13שנות צבירה )תקופת "אכשרה"( ,בינואר  .2008יתכן שנעדיף להוסיף עוד לתקופת
הצבירה ,כאשר נתקרב למועד האמור .כל עוד לא נפדות הפנסיות להם זכאים עמיתים שמלאו להם
 65שנים או יותר ,הן ממשיכות לצבור ולגדול.
 .3לכל החברים להם זכאות פנסיונית ,נרכשת מנת פנסיה אחידה לגיל הפרישה .להלן דוגמה לצורך
המחשה :לצורך רכישת פנסיה של  100ש"ח לגיל הפרישה לחבר שגילו הנוכחי  ,40יש צורך להפקיד
בערך  3,500ש"ח .עלות רכישתה של אותה הפנסיה ) 100ש"ח( לחבר שגילו הנוכחי  ,60היא 11,000
ש"ח בערך.
 .4לשתי קבוצות מופקדים סכומים סמליים בלבד" ,עקבים" .המשתייכים לקבוצות אלה לא זכאים
לצבירה ,אך יתכן ויהיו זכאים בעתיד:
א .חברים שעזבו את הקיבוץ וצבירתם הופסקה .הפקדה מינימאלית עבורם ₪ 10) ,בשנה(,
המאפשרת להם הצטרפות והפקדות אישיות לתוכנית פנסיונית טובה כעמיתים ותיקים.
ב .חברים להם צבירה לפנסיה ממקור חיצוני עקב עבודתם בעבר או בהווה .בקבוצה זו נכללים
פנסיונרים של משרד החינוך ,עובדי חינוך ועובדי חוץ .אם וכאשר תעבור הצבירה הפנסיונית
בתכנית של הקבוץ את צבירת החבר במשרד החינוך או ממקום עבודתו ,יושלם החסר על ידי
הפקדות בתכנית הקבוץ.
 .5צבירת הזכויות לחברים הצעירים לא עולה על זכאותם הפנסיונית לפי תקנון העזיבה .חברים
העוזבים את הקבוץ זכאים לפנסיה מגיל  ,65בהתאם לוותק שצברו בין גיל  30למועד עזיבתם.
הפנסיה המגיעה לחבר שצבר זכאות מלאה ) 35שנה בין גיל  30לגיל  (65היא  2,400ש"ח בערך ,שהם
 68ש"ח פנסיה חודשית בגין שנת חברות מזכה .אנחנו מקפידים שצבירת הפנסיה לכל חבר לא תעלה
על זכותו לפי התקנון .לדוגמה :הזכות הפנסיונית לעוזב בגיל  40היא  680למן גיל  .65לכן ,לא
נרכשה עבורו בתכנית הקבוץ מנת הפנסיה המלאה.
מילת סיום
בתוכנית הפנסיה של הקבוץ הושקע ומושקע עמל רב ,ומשאבים ניכרים .חשיבותה ומבחנה של התכנית
יהיה בעתיד .עשינו צעדים חשובים להבטחת הפנסיה ,ואיננו רחוקים מהמטרה שהצבנו לעצמנו.
החברים מוזמנים לפנות אלי לקבלת הסברים.
בברכה ,גלעד בארי מרכז ו .פנסיה.
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רשמים מהטיול לאילת
יש לנו נאווה ,ויש ועדת תרבות
הצלחנו לשוב הביתה מרוצים
מאחורינו השארנו שובל של חלומות
והרבה קלוריות מתרוצצות
מצב רוח טוב וצחוקים
וחיכוך קיבוצי מן הזן הטוב
אלפי תודות למארגנים ,הטורחים ללא הרף ,ואינם מתעייפים!
נחמה ויונתן מן

___________________________

הקבוץ ריק ,נטוש ועזוב .זאת ההרגשה כשאני מסתובבת כבר שלושה ימים בשבילי
הקבוץ.
קול אדם לא נשמע ,מכוניות לא נוסעות ,פטיש לא דופק ומכסחת לא פועלת.
משוכנעת שהיה לכם כייף אדיר,
אבל חברים  -אתם חסרים.
צביה סגל

___________________________
ברצוני להביע את תודתי והערכתי לצוות המארגן ולנאווה התורמת מעצמה בשקט,
בלי לחץ ,בתבונה ובנעימות ,על החוויה והבילוי באילת .תודה לכולכם בשמי ובשם
כל אלה המרגישים כמוני.
יונה רגב

___________________________
מנסים לסכם את הנסיעה ,חשים באוויר שהצלחנו לתת לחברים את מה שהתכוונו:
כיף ,הנאה ,להיות ביחד ולחוד ,והכול במכלול אחד .אנו רוצים לקוות שהשגנו את
המטרה!
 210איש יחד באותו מלון ,עם פעילויות משותפות ,עם נסיעה ארוכה ,זה שילוב לא
רגיל שהצלחתו לא תסולא בפז !!!!
חושבים כבר על השנה הבאה ורוצים להפוך יציאות משותפות למסורת!
רוצים להודות לכם על שיתוף הפעולה ,על המצב -רוח הטוב! ועל האמון שנתתם
בנו בארגון המבצע !
שיהיה קיץ נעים ובטוח לכולנו !!!!
באהבה ,הצוות המארגן
דוד שני  ,דני שני ,רחל אשחר ,סמדר שושן ,אניה יצחק ,רבקה ארדנינג ונאווה גל

__________________________________________________________________________

מועדת מינויים
בעקבות רצון של חברי ועדת ביקורת לחזק הועדה ולהפוך אותה לאפקטיבית יותר אישרה ועדת מינויים
הצטרפותה של חנה שני לוועדת ביקורת .חנה מצטרפת לחברי הועדה הותיקים :אברי ניר ,מיכה רגב ,אלון
דגן ,שולה ארצי וגיל דגני.
נמסר על ידי דני שני
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לסבתא אניה,
ולאב הגאה שאול וולנסקי
ברכות לבביות
ומזל טוב לנישואי
ליהי עם בח"ל ינון
מזל טוב לכל המשפחה!

לסבתא  -רבא הגאה רגינה זיידמן
לסבים המאושרים יהודית וישראל מידן
ולהורים המאושרים
שחר וזורה
מזל טוב להולדת הנינה ,הנכדה והבת
יוני
מזל טוב לכל המשפחה הגדולה!

שבת שלום
לכל בית יד מרדכי
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