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דו"ח קלפי
תוצאות הצבעת קלפי מיום :24.2.08
 .1בחירת נציגי ציבור למזכירות הקיבוץ )ועד הנהלה של הקיבוץ(:
להלן רשימת  9נבחרי הציבור אשר קיבלו את מירב קולות המצביעים ,לפי סדר הא'-ב' של שמות משפחה:
אשחר רחל ,אתר גיורא ,הלפרין עפרה ,יצחק מאיר ,סיגלמן אורלי ,פסי רעיה ,ציון איתן ,קראוס שלוית,
שיפמן הילל .תודה לכל משתתפי המכרז ובהצלחה לנבחרים!
 .2הקיבוץ מאשר תקנון קרן המילואים ליד מרדכי ,כפי שהוצג בשיחת הקיבוץ בתאריך .11.2.08
תמכו ,184 :התנגדו ,14 :נמנעו .14 :ההצעה אושרה.
 .3הקיבוץ מאשר תקנון קרן לעזרה הדדית ליד מרדכי ,כפי שהוצג בשיחת הקיבוץ בתאריך .11.2.08
תמכו ,188 :התנגדו ,15 :נמנעו .4 :ההצעה אושרה.
 .4בחירת נציגי ציבור לצוות יישום מודל השינוי.
 2נבחרי הציבור אשר קיבלו את מירב קולות המצביעים ,לפי סדר הא'-ב' של שמות המשפחה :מידן
ישראל ,ציון שי .תודה לכל משתתפי המכרז ובהצלחה לנבחרים!
 .5הקיבוץ מאשר מינויו של דודי דורון לתפקיד מרכז המשק של יד מרדכי.
תמכו ,156 :התנגדו ,14 :נמנעו .35 :ההצעה אושרה.
 .6הקיבוץ מאשר תקציב הקהילה לשנת  ,2008כפי שהוצג בשיחת הקיבוץ בתאריך .18.2.08
תמכו ,137 :התנגדו ,41 :נמנעו .35 :ההצעה אושרה.
 30דונם ,לטובת פרויקט .7הקיבוץ מאשר גריעת שטח נוסף מצפון לבית ספר "שקמה" ,בגודל של כ30-35 -
קריית החינוך החדשה במתחם בית ספר "שקמה" .העברת הזכויות בקרקע למועצה המקומית תעשה אך
ורק ליעוד השטח לבית ספר .אם בעתיד לא תשמש הקרקע ליעודה כבית ספר מועצתי ,יושבו הזכויות
בקרקע לקיבוץ.
תמכו ,178 :התנגדו ,11 :נמנעו .15 :ההצעה אושרה.
 .8הקיבוץ מאשר עמדת המזכירות לגבי סעיפים  2-3מתוך דו"ח הביקורת על השיוך והצמיחה ,אשר
בתמציתה קובעת כי בעלי תפקידים מרכזיים בקיבוץ יכולים לפעול בצוותי השיוך והצמיחה ואף להובילם.
תמכו ,124 :התנגדו ,60 :נמנעו .30 :ההצעה אושרה.
ניהול קלפי :גי ארדנינג ,יהודית מידן ,הלל שיפמן ,בלה שני ,לארי סיגלמן ,גליה בלעיש ,רחל שטרנברג
)יו"ר( .ספרו :מרים דרור ,שלומית רייזל ,לינדה כשר ,זהבה ציון ,רחל שטרנברג.
__________________________________________________________________________

הזמנה לפגישת עבודה
של צוות היגוי
תוכנית האב
לדיון שני בחלופות לתוכנית האב
בהשתתפותם של מירה יהודאי ויורם בר סיני – א.ב תכנון
מועד :יום ראשון.2.3.08 ,
זמן.17.00-20.00 :
מיקום :חדר הישיבות של הבומבוסים.

הישיבה פתוחה לציבור הרחב
__________________________________________________________________________
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מכרז
ועדת מינויים מזמינה את ציבור החברים להציע עצמם לכהן בין
 4נבחרי ציבור שיכהנו כחברים בהנהלת קרן המילואים של חברי יד מרדכי
חברים המעוניינים להציג מועמדותם לחברות בהנהלת הקרן
ו/או להמליץ על חברים אחרים )באישורם( ,מוזמנים לפנות אלינו בהקדם!

המכרז ייסגר בתאריך 21.3.08
בברכה,
דני שני ,זהבה קלרמן ומרים בקר
ועדת מינויים
קרן המילואים  -נועדה לקלוט ולנהל העברות כספיות מהמשק לקהילה לצורכי פנסיה .לקרן שלוש
מטרות עיקריות :האחת ,השלמת הפנסיה השוטפת של החברים .השנייה ,הפקדה בקופות הפנסיה
לצמצום החוב האקטוארי .השלישית ,הפקדה בקופות אישיות של בעלי הצרכים המיוחדים .קרן המילואים
תשמש גם כ"קרן על" ,בה ינוהלו קרן העזרה ההדדית ,קרן העודפים ,קרן סיעוד )כאופציה( וכן כל קרן
אחרת אותה יחליט הקיבוץ להקים מעת לעת.
מתוך תקנון קרן המילואים שאושר ביד מרדכי בתאריך :24.2.08
הנהלת הקרן תהיה אחראית לניהול כלל כספי קרן המילואים ,השקעתם וכד'.
הרכבה של הנהלת הקרן :ארבעה חברים ויו"ר ועדת הפנסיה .חברי ההנהלה ימנו אחד מהם ליושב ראש
הנהלת הקרן ,אשר תפקידו יהיה לנהל את ישיבות ההנהלה ופרוטוקול ישיבות הנהלת הקרן .כשיר לכהן
בהנהלת קרן המילואים מי שאינו מכהן בגוף המבקר של הקרן ומי שאין לו קרובי משפחה המכהנים
בהנהלת הקרן או בגוף המבקר שלה.
הנהלת הקרן תיבחר לתקופה של  4שנים על ידי האסיפה באמצעות הקלפי ברוב רגיל ,וחבריה יוכלו לחזור
ולהיבחר.
__________________________________________________________________________

מכרז
ועדת מינויים מזמינה את ציבור החברים להציע עצמם לכהן בין
 3נבחרי ציבור שיכהנו כחברים בהנהלת קרן העזרה ההדדית של חברי יד מרדכי
חברים המעוניינים להציג מועמדותם לחברות בהנהלת הקרן
ו/או להמליץ על חברים אחרים )באישורם( ,מוזמנים לפנות אלינו בהקדם!

המכרז ייסגר בתאריך 21.3.08
בברכה,
דני שני ,זהבה קלרמן ומרים בקר
ועדת מינויים
קרן לעזרה הדדית  -מיועדת לשמש את החברים למקרים קיצוניים וחריגים מאוד  ,שבהם
התקציבים האישיים והמשותפים  ,ההסדרים והנהלים הקיימים  ,אינם מספקים פתרון  ,זאת
לתחומי  :בריאות ) אירועים חריגים (  ,סיעוד  ,רווחה  ,חינוך  ,בריאות הנפש  ,שמחות אבל וכ דומה .
על פ י החלטות השינוי  ,יועמדו לרשות הקרן סכו מי כסף במסגרת תקציב הקהילה  ,שייצברו ב קרן
במשך מספר שנים עד תקרה של  500אש " ח  .כספי הקרן לא ישמשו לשום מטרה אחרת זולת
למטרות שהוגדרו  .הקרן תופעל על פי קריטריונים והמלצות של גורמים מקצועיים פנימיים
וחיצוניים בתחומי בריאות  ,שיקום  ,רווחה וחינוך  .על חברי הקרן יחולו כללי שמירת סודיות ,
עליהם יתבקשו לחתום עם תחילת כהונתם .
מתוך תקנון קרן לעזרה הדדית שאושר בקלפי בתאריך  :24.2.08חברי צוות הקרן יהיו  3חברי קיבוץ
ובמידת הצורך יתווסף אליהם חבר ועדה נוסף שאינו חבר קיבוץ .בצוות הקרן לא יכהנו בו זמנית קרובי
משפחה מדרגה ראשונה .חברי הצוות יאושרו באסיפת הקיבוץ .אחד מהחברים יבחר כיו"ר הצוות.
תקופת הכהונה של חברי הצוות תהיה  3שנים )כל אחד( עם אפשרות להארכה לקדנציה נוספת אחת.
החלפת חברי הצוות תיעשה במדורג.
__________________________________________________________________________
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עדכון בנושא פנסיה
השבוע הסתיימה החתמת כל החברים מעל גיל  65על המסמכים הרלוונטיים לצורך קבלת הפנסיה
מ"עתודות".
בימים הקרובים תחל החתמת החברים מתחת לגיל  ,65עובדי הפנים )בענפי הקהילה ובתאגידי
המשק( על טפסי ההצטרפות לתוכנית "פנסיית זקנה" ב"עתודות הותיקה".
מכאן ואילך יצבור כל חבר זכויות אישיות ,אשר יצורפו בגיל הפרישה לצבירה בתוכנית "עתודות חבר
קבוצה" .בתוכנית המוצעת הצבירה לפנסיה היא הגבוהה ביותר מבין האפשרויות ,והיורשים במקרה מוות
)חס וחלילה( הנם השארים ,או המוטבים בהם יבחרו החברים.
 חומר מפורט בנושא הונח בתאי הדואר של החברים המשתייכים לקבוצה זו.

ההחתמה על טפסי ההצטרפות הנ"ל תתבצע:
ביום שלישי 10.00 ,4.3.08 ,עד  16.00בחדר האוכל
)נא לפנות לרותי רייכל(
נא להצטייד במספר תעודת הזהות שלך ושל בן/בת זוגך
ובתאריך לידה שלך ושל בן/בת זוגך
)אין צורך בצילום ספחי תעודת הזהות אלא להצטייד במספר עצמו(
 בכל שאלה או הבהרה נוספת ניתן לפנות לרותי רייכל )טלפון  ,08-6720206נייד (052-3962417
שתרכז ,מטעם "צוות הפעלת מודל הפנסיה החדש" ,את פניות החברים.
בברכת שיתוף פעולה ובהצלחה,
צוות הפעלת הפנסיה במודל החדש
__________________________________________________________________________

סליקה ישירה  -הודעה לחברים ולתושבים
ברצוני לבשר לכם כי פעילות פברואר  08של הקניות במרכול ותשלומים בגין ארוחות בחדר אוכל יחויבו
באמצעות כרטיסי אשראי במסגרת הסליקה הישירה.
משמעות הדבר ,שבסוף החודש הנוכחי יועברו החיובים מהמרכול והחדר אוכל דרך כרטיסי האשראי
שלכם ולא באמצעות התקציב האישי .התשלום בפועל יהיה ביום הפירעון החודשי הקבוע) .אצל מרבית
החברים ב –  20לחודש(.

חברים/תושבים שעדין לא מילאו את טפסי ההצטרפות לסליקה ישירה ,מתבקשים לפנות
בדחיפות לזהבה קלרמן בהנה"ח )טל'  (0504ולמלא את הטפסים הנדרשים.
בתודה על שיתוף הפעולה
מאירי פרל
__________________________________________________________________________

מכתב מג'ומס
חברים ,שלום,
אני שמח על ההזדמנות לפנות אליכם באמצעות העלון כדי לבקש את תמיכתכם ומעורבותכם בבחירות
לראשות מרצ ב 18-במרץ .יש משהו שמאפיין אותנו כאנשים פוליטיים שהם חברי קיבוצים זה השילוב בין
המחויבות לערכים והמחויבות להגשמה ,למעשים של ממש מעבר לסיסמאות הצודקות והנכונות .אני
חושב שיש לנו עכשיו הזדמנות של ממש להפוך את מרצ לכוח שהוא גם צודק וגם משפיע ורלוונטי
בפוליטיקה הישראלית ,ולכן החלטתי להתמודד לראשות המפלגה.
חשובה לי תמיכתם של כל חברי מרצ ,יהודים וערבים ,צעירים וותיקים ,בעיר ובקיבוץ .אבל מטבע
הדברים חשובה לי במיוחד התמיכה מבית של חבריי לתנועה שבה אני חי ופועל ומגשים מאז גיל .18
בשליחות התנועה נבחרתי לכנסת לפני עשרים שנה ,ומאז אני פועל בשליחותכם ובשליחות חברי מרצ
כולם בועדת הכספים ,במגעים עם הפלסטינאים ,במאבקים למען זכויות אדם ,נגד כפייה דתית וגם למען
הצרכים הלגיטימיים של התנועה הקיבוצית.
מי כמוכם ,שרבים מכם מכירים אותי מקרוב ,יודע שההחלטה להתמודד על ראשות מרצ לא הייתה מובנת
מאליה בשבילי .אבל מרגע שהשתכנעתי שיש עכשיו סיכוי של ממש להגדיל אות כוחה של מרצ ,ושראיתי
שלהתמודדות הזאת יוצאים איתי חברים מרכזיים מכל שדרות המפלגה ,וחשוב לא פחות רבים שהם מרצ
בלב ובראש אבל עכשיו מתכוונים לראשונה להיות גם מרצ בקלפי ,היה לי ברור שזה הדבר הנכון לעשות.
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כדי שהסיכוי הזה ימומש ,כדי שמרצ תשוב להיות כתובת טבעית למאות אלפי מצביעים שמחפשים
פוליטיקה אחרת ,מנהיגות אחרת והישגים במאבק על דמותה של המדינה ,אני זקוק לכם .אני מבקש את
תמיכתכם ,ומבקש שתעשו כל מאמץ כדי להגיע לקלפי בקיבוצכם או ביישוב סמוך ,ב  18-במרץ.
בידידות ,ג'ומס
__________________________________________________________________________

לסב הגאה קוצי וויל
ולהורים המאושרים
ענת ודוביק
מזל טוב להולדת הנכד והבן שניר,
אח ליותם ולנעם.
מזל טוב לכל המשפחה!

לסבים הגאים גליה ועודד בלעיש
ולהורים המאושרים
שירלי ושי
מזל טוב להולדת הנכדה והבת פז,
אחות לשני וזיו.
מזל טוב לכל המשפחה!

ברכות חמות
לנופר גל
שהשתחררה לאחרונה מצה"ל
בהצלחה גדולה באזרחות
ובקיבוץ!

לקצינים הטריים
דורון בקר ויהל שיפמן,
שסיימו לאחרונה קורס
קצינים בצה"ל,
יישר כוח!
ובהצלחה בהמשך
שירותכם הצבאי!

בהצלחה ויישר כוח
לאפרת שני,
שסיימה את שירותה הסדיר
ונכנסה לשירות קבע
בצה"ל!

שבת שלום לכל בית יד מרדכי !
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