קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 1119
9.4.10
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל
בדף הפעם* :דו"ח בקלפי *דיון ציבורי בנושא פנסיה ותקציב *דיווחים ועדכונים

..........עריכה והבאה לדפוס :אופיר לבנה..................................................................................

דו"ח קלפי
תוצאות הצבעת הקלפי מיום :28.3.10
 .1הקיבוץ מאשר את תקציב הקהילה לשנת  ,2010כפי שהוצג בשיחת הקיבוץ מיום .23.3.10
תמכו ,70 :התנגדו ,80 :נמנעו .6 :ההצעה לא אושרה.
 .2הקיבוץ מאשר את תוכנית המשק לשנת  ,2010כפי שהוצגה בשיחת הקיבוץ ביום .23.3.10
תמכו ,94 :התנגדו ,51 :נמנעו .11 :ההצעה אושרה.
 .3הקיבוץ מאשר עקרונית את המלצת צוות ההיגוי לקליטת חברים למתחמים בתחום הקו הכחול הקיים,
המיועדים למגורים לפי תוכנית האב של הקיבוץ ,ובכפוף:
א .לעקרונות הקליטה של הקיבוץ ובכלל זה מימון מלוא עלויות הבניה ע"ח הנקלטים.
ב .לנוהל אכלוס מגרשים כפי שאושר בקלפי במרץ .2009
ג .להנחיות האדריכליות של הקיבוץ.
ד .למודל 'בניה מרוכזת' שינוהל על ידי חברת ניהול מקצועית בתחום התכנון והבניה.
ה .להצגת תוכניות בנוי מפורטות לכל מתחם ואישורן בקיבוץ לפני תחילת הבניה.
תמכו ,107 :התנגדו ,37 :נמנעו .7 :ההצעה אושרה.
 .4הקיבוץ מאשר את המלצת צוות ההיגוי לקריטריונים והנהלים על פיהם תפעל ועדת הקבלה של
הקיבוץ ,כפי שהוצגו במסמך העקרונות בנושא בשיחת קיבוץ מיום .21.3.10
תמכו ,110 :התנגדו ,35 :נמנעו .5 :ההצעה אושרה.
 .5הקיבוץ מאשר את המלצת צוות ההיגוי והמזכירות להגדרת מעמד הנקלטים החדשים ,כפי שהוצגה
בשיחת קיבוץ מיום  .21.3.10על פי המוצע ,הקליטה לקיבוץ תהיה למעמד 'חברות חדשה'.
תמכו ,98 :התנגדו ,45 :נמנעו .7 :ההצעה אושרה.
 .6הקיבוץ מאשר להסמיך את המזכירות ,באמצעות צוות ההיגוי של פרויקט הצמיחה והשיוך:
א .להתקשר עם חברת ניהול מקצועית בתחום התכנון והבניה לצורך מימוש מודל בניה מרוכזת של מגורי
הנקלטים החדשים לקיבוץ.
ב .להמליץ לקיבוץ על סדר המתחמים לבניה ולוחות הזמנים לביצוע הבניה בכל מתחם.
תמכו ,107 :התנגדו ,35 :נמנעו .6 :ההצעה אושרה.
 .7הקיבוץ מאשר את המלצת ועדת תכנון וצוות ההיגוי להגדרת ההנחיות האדריכליות לבניה ביד מרדכי,
כפי שהוצגו במסמך המפורט בנושא בשיחת הקיבוץ מיום .21.3.10
תמכו ,108 :התנגדו ,35 :נמנעו .5 :ההצעה אושרה.
ספרו :רחל שטרנברג ,שלומית רייזל ,בלה שני.
ניהול קלפי :רחל שטרנברג ,ישראל ברוך ,גליה בלעיש ,טובה פרידמן,
יהודית מידן ,בלה שני ,שלומית רייזל.
__________________________________________________________________________

דיון ציבורי בנושא תקציב הקהילה  /פנסיה
לחברים שלום,
אי אישור תקציב הקהילה  2010בהצבעת הקלפי האחרונה מחייב אותנו כקהילה לקיים דיון נוסף בתקציב
עד הבאתו לאישור נוסף בקלפי.
השיח הציבורי של הימים האחרונים מלמד שהתקציב לא אושר בעיקר על רקע סוגיית הפנסיה.
אנו ערים למחאת הציבור כלפי הטיפול בסוגיית הפנסיה ,ולכן מעוניינים לקדם ישיבת מזכירות פתוחה בה
יהיה מקום לחברים להביע כל עמדה ודעה בנושא.
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אנו ערים גם לרצון ולצורך החברים ללמוד יותר על מצב הפנסיה ,לקבל אינפורמציה עדכנית ולהיות
שותפים למהלכים בנושא.
בהתאם לכך נייעד את הדיון הפתוח לנושאים הבאים:
 .1הסברים ולמידה על הפעלת מודל הפנסיה החל מיום השינוי ועד היום.
 .2דילמות שונות שעומדות ברקע להצעות שינוי בהסדרי הפנסיה )חלק מאשרור תוכנית שינוי אורחות
החיים(.
 .3שלבי הטיפול שלפנינו עד הגעה להסדר פנסיה מוסכם.
 .4התייחסות לתקציב הקהילה .2010
 .5דיון פתוח ומקום להעלאת עמדות ודעות בנושא התקציב והפנסיה.

הדיון יתקיים ביום שני ,26.4.10 ,בשעה  ,20.30במועדון לחבר.
בברכה ,יריב קלרמן ואופיר לבנה
__________________________________________________________________________

העברת דיווחי פנסיה וגמל להנהלת החשבונות
כל חברי קבוץ ,הן עובדי חוץ והן עובדי פנים ,צוברים זכויות פנסיוניות מעבודתם .במהלך החודשים
הראשונים של שנת  ,2010מועברים דוחות על הצבירות לשנה שהסתיימה ) (2009ועדכון הצבירה משנים
קודמות .דוחות אלה מקרנות הפנסיה )או ביטוחי המנהלים( וקופות הגמל ,הנם בנוסף לדו"ח  106המרכז
את כל נתוני השכר של השנה שהסתיימה.
החברים מתבקשים להעביר את דו"חות  106ואת הדוחות מקרנות הפנסיה להנהלת החשבונות .הנתונים
הכרחיים לצורכי הנהלת החשבונות ולצורכי איתור זכויות הפנסיה שנצברו.
העברת הדוחות של שנת  2009תהווה תנאי מקדים להפקדות מתקנות אם וכאשר זכאי להן החבר/ה.
אנחנו קוראים לחברים לשתף פעולה ,ולהעביר את הדו"חות האמורים.
ועדת פנסיה
ועדת משאבי אנוש
הנהלת החשבונות
מזכירות יד מרדכי
__________________________________________________________________________

הבהרה לגבי עבודת ישראל מידן בקהילה
ישראל מידן אינו מועסק כיועץ לא של המזכירות ,לא של הקהילה ולא של המשק!
קיימת מחלוקת עם ישראל בנושא זה ולכן ישראל ביקש להביא את הנושא לדיון במזכירות.
ישראל גויס בתשלום לקידום מספר פרויקטים ספציפיים בקהילה כגון פיתוח מתחם חופים ,לצורך
הכשרתו כמתחם מניב לקהילה לאחר מעבר בית הספר למשכנו החדש.
לצערי מספר חברים בחרו להקניט את ישראל והקהילה במייל חברים מבלי שהעובדות ידועות להם.
אני מקווה כי הבהרה זו תשים סוף לעניין.
חברים המעוניינים למחות בנושא מוזמנים לפנות לצוות משא או למזכירות.
יריב קלרמן
__________________________________________________________________________

"שלישי כי טוב"  -מועדון החברים
ניפגש ביום ג' ,13.4.10 ,בשעה  ,19.30במועדון לחבר )ליד המוזיאון(
לקראת יום העצמאות :ד"ר אשר פורת )בן זוגה של יעל וינמן( יספר על השתתפותו בפעולת תגמול
נגד בסיס הפת"ח בכפר הירדני כראמה ב.1968 -
הסיפור  -דרך עיניו של רופא צבאי שהשתתף בחילוץ הנפגעים.
להתראות ,צוות המועדון
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הערב ,יום שישי ,9.4.10 ,החל מהשעה  ,19:30על דשא חדר האוכל ,זה קורה-

חג מוסד 2010
כל בוגרי המוסד ,עובדי המוסד בעבר ובהווה ,הורי חניכי המוסד ,והמוסדניקים
עצמם ,מוזמנים להשתתף באירוע הגדול של השנה.
מצפים לראותכם שם ,קבוצת "מנגו"
__________________________________________________________________________

פסח – תודות
תודות וברכות חמות לצוות פסח שמתמיד כבר שנים רבות להעמיד לנו ליל סדר למופת ולחג:
נעמי כהן ,נעמי קלרמן ,מיכל ארדנינג ,חנה סגל ,עידו מן ,דבורה וייס ,זהבה ציון ,איבון פרידמן ,בתיה מן,
בוזי וינר ,אבנר ענבר ,שגיא הוניג ,גל הוניג.

תודה מיוחדת לכל מי שתרם להצלחת הסדר:
לשרון לבנון והדס ניר -שניצחו ברינה ובנגינה על הסדר ,ולכל השרים והמנגנים הנוספים.
לדוד גורביץ -אב הסדר ,שניהל את הסדר ביד רמה וכהלכה .לילדים – על הופעת החד גדיא.
לשפרה שכטר ,גבי וולקוביץ' ועובדי המטבח – על ארוחה דשנה ומשובחת.
לדנית ואיציק לוי  -על התפאורה .לשיבולת ויטקינד  -על סידור הפרחים .למרים כורם על מודעת החג.
ללארי סיגלמן על רוח ההתנדבות .לרותי רייכל וזהבה קלרמן – על ארגון וסידור המקומות.
ולכל החברים והתושבים שהתנדבו ועזרו לפני ואחרי ליל הסדר.
תודה לכולכם ,ולהתראות בשנה הבאה!
__________________________________________________________________________

עצרת הזיכרון לשואה ולגבורה ביד מרדכי
הנכם מוזמנים לעצרת המרכזית לנעילת יום הזיכרון לשואה ולגבורה ,שתתקיים בקיבוץ יד מרדכי
ביום שני 12 ,באפריל  ,2010בשעה  19.30בערב.
העצרת תתקיים למרגלות האנדרטה לזכרו של מרדכי אנילביץ' ,מפקד גטו וארשה ותוקדש לגבורה
ולתקומה.
בשנים האחרונות ,בעקבות המצב הביטחוני בדרום ,קיבלה העצרת צביון מיוחד ומשנה חשיבות
ומהווה גם הצדעה לתושבי הדרום.
הטקס יתקיים במעמד :שר הביטחון א ה ו ד ב ר ק ,מזכיר התנועה הקיבוצית ז א ב ) ו ל ו ו ל ה (
ש ו ר ,חברי כנסת ,גזבר הסוכנות היהודית ח ג י מ י ר ו ם ,ראשי רשויות הדרום וכן קהל של אלפי
חניכי תנועות נוער ,תלמידי בתי ספר תיכוניים ,חיילי וקציני פיקוד דרום וחיל האוויר ,עולים חדשים
והקהל הרחב.
בתכנית:
מעמד יזכור

טקס אמנותי בהנחיית טלי ליפקין שחק ובהשתתפות :שלמה גרוניך ,תזמורת

המפוחיות ע"ש גוגול של ילדי עיריית ר"ג ,חבורת הזמר חוף אשקלון ,להקת "כרמלים",
להקת בנק לאומי ,החזן הצבאי הראשי של צה"ל.
טקס הדלקת  30משואות זיכרון ללוחמים.

במאי :עידו דגני ,הפקה :רבקה קנטור.
הכניסה חופשית .כדאי להצטייד בלבוש חם.
מוזיאון יד מרדכי פתוח ביום זה למבקרים במשך כל היום .הכניסה ללא תשלום.
__________________________________________________________________________
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משולחנו של מרכז המשק
לחברים שלום,
לפני החג אושר בקלפי תקציב העסקים של הקיבוץ .בעקבות פניות חברים והשיח הציבורי
בנושא מקורות ושימושי הכספים בעסקים ,אשתדל לפרט בנושאי השקעות הפחת והפיתוח בתאגידים.
סל התאגידים של יד מרדכי הינו מגוון מאוד ,אך רוב התאגידים בתחום אחד והוא החקלאות.
כחלק מראיה מערכתית של עסקי יד מרדכי ,התקבלו לאורך השנים האחרונות החלטות נכונות שבגינן
ניתן להעביר לקהילה דיבידנדים בסכום של  1.7מיליון  ₪בשנה ,ואף להגדיל כמו בשנה האחרונה בעוד
 800אש"ח לצורך פרויקטים נדרשים בקהילה.

נכון ,היו גם אי הצלחות ,נלמד מהם ,ונסתכל באופטימיות על החצי המלא של הכוס:
בממלכה -מהלך אסטרטגי חכם ,מחברה קטנה ,רווחים נמוכים ,לאחזקה בגובה  49%בחברה בשווי של
כמעט  100מיליון  ,₪העברת דיבידנד ושכ"ד בגובה של כ 1.5 -מיליון .₪
מפגש -תאגיד מדמם ומפסיד ,החלטה לא פשוטה של העברה מתפעול המפגש לעסקה נדלנית המניבה 1
מיליון  ₪בשנה.
רפת -הקמת שותפות ,השקעות גבוהות ,דיבידנד של מעל  1מיליון .₪
מוסך -שדרוג ופיתוח המוסך הביא צמיחה כל שנה ,דיבידנד של כ 1-מיליון  ₪בשנה.
מכוורת חקלאית -רכישת כוורות ושטחי מרעה מדבוראים ,הגדלת הייצור ,רווחיות עולה.
לול -בניית לולים חדשים ,הקמת חווה מקצועית ,בעתיד הקרוב גם שם נראה רווחים.
גד"ש ופרדס -על אף שקיימת הגבלה באמצעי הייצור מים וקרקע ,גם בענפים אלה נידרש לשינוי בסל
הגידולים ולהשקעות הנובעות מהשינוי.

תוכנית ההשקעות במשק לפחת ופיתוח לשנת  2010תהיה בגובה של כ 5 -מיליון :₪
ברפת -כ 1.8 -מיליון  ₪לבניית סככה מס'  .3עם הקמת השותפות ובניית סככות הרפת ,התכנון היה שעד
 500אלף ליטר חלב לא יהיה צורך בהשקעות בסככות חדשות.
בפועל ,משנת  2005ועד היום גדלה מכסת החלב מעבר ל 600 -אלף ליטר ,והצפיפות משפיעה על ייצור
החלב ובאופן ישיר על הרווחיות .בתוכנית העבודה אנו אמורים לקבל עד יולי השנה מכסה נוספת בגין
עוטף עזה ,כמו כן נאלץ למכור פרות בגלל הצפיפות.
דירקטוריון יד חיל החליט על סיום בניית סככה מס' ) 3התשתיות קיימות(.
מימון הפרויקט יהיה מבנקים -תנובה -קבלנים ,הזול מביניהם.
שרותי האבקה -החברה החלה את פעילותה בשנת  1992בקיבוץ יד מרדכי ,על בסיס הידע הבסיסי שנרכש
בהולנד שאפשר פיתוח מואץ של החברה.
בשנת  2000נמכרה פעילות הייצוא לחברת "ביו בי" מקיבוץ שדה אליהו.
בשוק המקומי החברה מספקת אלפי כוורות בומבוסים ופעילותה עד היום הייתה מבוססת על "מוצר אחד
לשוק אחד".
במהלך שנת  ,2007הכינה הנהלת החברה תוכנית אסטרטגית לפיתוח החברה .התוכנית באה לתת מענה
לאובדן השוק בגוש קטיף ,כניסת מתחרה נוסף לשוק ,הנחות שמחירי המכירה ירדו בשנים הקרובות
והחשש לפתיחת השוק ליבוא .התוכנית התבססה על כניסה לתחום ההדברה המשולבת במטרה להרחיב
את סל הפתרונות לחקלאי והגדלת כושר ההתמודדות עם איומי המתחרים.
כחלק מהתובנות החליטה החברה שיש צורך בסל מוצרים )יצורים מועילים( בכדי ליצור דריסת רגל בשוק.
הוגדר מינימום של שלושה יצורים כסל עבור גידולי הפלפל.
במהלך שנת  2007רכשה החברה ידע מחברה בחו"ל לגידול "האוריוס" המשמש להדברה ביולוגית בפלפל.
יצור נוסף פותח ע"י המו"פ של החברה וגם הוא בתהליך של ייצור מסחרי .מועילים נוספים נמצאים
בשלבי פיתוח לקראת ייצור מסחרי.
היעדים המרכזיים בשרותי האבקה לשנה הקרובה:
הכנסת שותף/משקיע לחברה.
•
הקמת מפעל לגידול דבורי בומבוס בתורכיה ,בשיתוף גורם מקומי.
•
חדירה לשווקי ירדן ומצרים.
•
השלמת סל להדברה ביולוגית של הפלפל.
•
ארגון ואיוש מחדש של מחלקת המכירות.
•
שיפור מבנה ההון של החברה וגיוס מקורות מימון לצורכי הון חוזר והשקעות.
•
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התוכנית העסקית הכללית תוכננה על השקעות בגובה של  5מיליון  ₪בביצוע בשלבים ועל פני מספר
שנים .עד היום הושקעו  3.5מיליון  ₪כאשר במהלך  2010מתוכננת השקעה נוספת של  1.5מיליון ₪
להשלמת התוכנית כולה .התוכנית אושרה כל שנה מחדש כולל אישור שהתקבל בשבועות האחרונים
בהנהלה הכלכלית.
לאורך השנים עמדה החברה ביעדים שהציבה לעצמה וכך יהיה גם בעתיד.
חשוב להזכיר ,שעל אף הקושי הגדול בתזרים המזומן של החברה ,היא המשיכה להעביר לקיבוץ בגין
ההטלות כ 750 -אש"ח כל שנה.
על מנת להקל על תזרים המזומן של החברה נילקח במהלך השנה מימון בנקאי לפרויקט ההדברה
הביולוגית.
כחלק מתהליכי הפיתוח ,הרחבת הפעילות ואיתור שוק גדול לדבורת הבומבוס ,אנו נמצאים בתהליך של
הקמת מפעל בתורכיה עם שותף מקומי .מטעמים מובנים לא אפרט יותר בנושא זה ,אך המעוניינים
מוזמנים לקבל אינפורמציה פרונטאלית.
בשאר התאגידים גובה ההשקעות יגיע לכ 1-מיליון  ₪כגובה הפחת.
שבת שלום ,דודי דורון
__________________________________________________________________________

שחמט
אל שחקני שחמט ולכולם שלום
בתקווה שחג הפסח עבר בשלום ובהנאה לכולכם ,אנו חוזרים לשגרה של ליגת השחמט/אשקוקה.
ליגה ג' – התקיים משחק ביום ה' 8 ,באפריל ,מול מובילת הטבלה "שער הנגב ב'" .הם צברו עד כה 33.5
נקודות לעומת  7.5שלנו .המשחק נערך בחדר-האוכל ביד-מרדכי .שיחקו בהרכב שלנו :צחי לבנון ,בן

שכטר ,עומר לבנה ,יהלי לוי ,גורן ויטקינד ועופר שחר.
לאחר משחק זה ,נשארו עוד שני סיבובים בלבד לסיום הליגה.
ליגה ב' – המשחק הקרוב בשבת 10 ,באפריל ,בשעה  ,10.00ב"חופים" ,מול "ווסק" אשקלון .הם צברו עד
כה  10נקודות ,לעומת  9שלנו .הלוח הראשון שלהם ) (2023השיג  3.5נק' מארבעה משחקים ,לוחות  2ו3-
השיגו  2נק' מארבעה משחקים והלוח האחרון השיג  1נק' משלושה משחקים .שחקן אחד שיחק רק פעם
אחת וניצח .ההרכב שלנו :יתיר דגן ,שלמה ארבל ,אשחר רגב ומולי דוידוביץ.
איחולי הצלחה לשתי הקבוצות!
תחרות ילדים – למחרת החג השני של פסח ,התקיימה תחרות לילדים עד גיל  ,12בקרית אונו .נציגות של
מועדוננו השתתפה בתחרות ולאור העובדה שזו פעם הראשונה שהם משתתפים בתחרות ארצית ,ההישג
הוא מעודד .בס"ה היו  5משחקים וכל נציג שלנו השתתף בארבעה מהם .צור הררי וגורן ויטקינד השיגו 2
נק' כ"א ,יהלי לוי זכה בנקודה אחת ועומר לבנה ויהלי ציון זכו בניסיון.
כל הכבוד לחמשת הילדים!
מסר :משה סוקר
__________________________________________________________________________
אבלים ומשתתפים בצערם של
אבי ,פט והמשפחה
עם פטירתו של חברנו היקר
מרדכי )מוטק( פוקס ז"ל
נולד בפולין 14.6.1915
נפטר ביד מרדכי 3.4.2010
יהי זכרו ברוך!
בית יד מרדכי
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מרדכי )מוטק( פוקס ז"ל  -דיוקן
מוטק נולד בשנת  1915בעירה זורבנו בגליציה למשפחה מהמעמד הבינוני .כילד למד בחדר ,בו רכש ידע
רחב ,מעבר למקובל ,ואחר כך סיים את הלימודים בבי"ס היסודי .המצב הכלכלי של הוריו היה קשה והם
לא יכלו לאפשר לו השכלה תיכונית .בילדותו היה עד לפוגרום שבו אנטישמיים התעללו ביהודים ,שדדו
והרסו את רכושם .גם בית הוריו נשדד ונהרס .עם גמר מלחמת העולם הראשונה שיקם האב את בית
המשפחה ובקומת הקרקע שלו פתח חנות לממכר מוצרי אבן ,רכש מחרטה לפיסול באבן ושיווק את
מוצריו בערי פולין.
בגיל  10הצטרף מוטק לקן השומר הצעיר בו רכש חינוך שניווט את מהלך חייו .עם פרוץ מלחמת העולם
השנייה ופלישת הצבא הגרמני לפולין ,נמצאה העיירה זורבנו תחת הכיבוש הסובייטי .הפחד והשנאה
למשטר הסובייטי הניעו יהודים רבים לעזוב את עירם לעבר השטח שניכבש על ידי הגרמנים .מוטק סירב
לעזוב את המקום ונשאר שם יחד עם משפחתו תחת השלטון הרוסי ,ובהמשך אף גויס לצבא האדום.
היחידה של מוטק גויסה לבצע עבודות רבות ושונות :הם כרתו עצים ביערות לצורך הקמת מחנות לצבא,
סודרו לעבודה בקולחוזים שהתרוקנו מגברים שגויסו לחזית ,ועבדו במכרות בסיביר בקור עז ובתנאי רעב.
למרות התנאים הקשים והנדודים לא חדל מוטק לחשוב ולדאוג לבני משפחתו שהשאיר מאחוריו .כאשר
חלה זכה לטיפולה המסור של טובה שהייתה בין פליטי פולין וכך נרקמה ביניהם ידידות שנמשכה לכל
אורך הדרך .בלימת התקדמות הגרמנים ברוסיה ותבוסתם בקרב הלכה וגברה .הידיעה הגיעה לאוזני
הפליטים ועוררה אצלם תקווה שיום שובם הביתה קרב .הלחץ והמצב במחנות יצרו תנועה של חזרת
פליטים לפולין ,טובה ומוטק נכללו ברשימה והגיעו לקרקוב ברכבת.
בקרקוב קיבלו הפליטים בית דו קומתי עבור ותיקי התנועה אשר התארגנו כקיבוץ .בקומת הקרקע הקימו
בית מלאכה לתיקון אופניים ,זגגות וסנדלרות .חברי התנועה הצעירים הקימו את קיבוץ 'אנילביץ'' ,ויוצאי
הצבא האדום הקימו את קיבוץ 'קפלן' .בעזרת אנשי "הבריחה" עברו את גבול צ'כיה ,משם העבירו אותם
אנשי הבריגאדה במשאיות מכוסות ברזנטים לכפר דייגים קטן באיטליה להמתנה לספינה .זמן ההמתנה
נוצל ע"י שליחי "ההגנה" מהארץ לאימונים בנשק .עם רדת הלילה העבירה אותם הספינה לאי כרתים,
להעברה לאוניית "לוחמי הגטאות" להפלגה לא"י .השלטון הבריטי עקב אחרי פעילות ההעפלה וגילה את
האונייה שהתקרבה לחיפה ,משם נגררה האונייה לקפריסין למכלאות מגודרות.
כשפורסמה רשימת השחרור הפליגו מוטק וטובה במאי  1947היישר לנמל ת"א ומשם באוטובוסים למחנה
עולים ברעננה .בעת ההרשמה בקשו מוטק וטובה להגיע ליד מרדכי .הפקידה מסרה להם כי יד מרדכי
במצור והציעה להם לנסוע לרחובות ,שם נמצא קיבוץ גלאון .מוטק דחה את הצעתה כי רצה להיפגש עם
החברים מיד מרדכי .מהעיתון נודע לו על נפילתם של מרק סגל ז"ל ומונדק קוהל ז"ל ,אותם הכיר עוד
בחו"ל .לבסוף עברו מוטק וטובה לעלי -קאסם ובהמשך חזרו עם החברים ליד מרדכי ,כאן החלו במלאכת
שיקום הקיבוץ.
מוטק עבד בפלחה והיה ממונה על הפעלת הטרקטור שעיבד את אדמות הקיבוץ ואדמות סמוכות .בהמשך
עבד באפייה ,מקצוע שרכש בשעתו במחנה העבודה ,וכן במשתלת הורדים ליצוא .אחוז גבוה של ורדים
פסולים הניעו אותו להקים בצומת דוכן למכירת פרחים ,דבש ,תוצרת חקלאית ועוד ,וכך למעשה התפתח
"הדוכן" שבהמשך הפך ל"-מפגש יד מרדכי" .מוטק עבד ב"מפגש" ,בלול ,ולבסוף במוזיאון הקיבוץ עד
פרישתו לגמלאות.
החינוך והערכים שספג מוטק בתנועה ,שימשו מקור לעיצוב דרכו בשנות הנדודים במחנות ואחר כך
בקיבוץ .דבקותו לערכי התנועה היקשו עליו להתרגל לעבודה שכירה בקיבוץ וניכר בו שלא היה שלם עם
תהליכי השינוי שעברו על התנועה הקיבוצית.
במשך כל השנים גידלו מוטק וטובה את בנם אבי ,לו הקדישו את מיטב זמנם ואהבתם .לפני  16שנים
נפטרה טובה רעייתו ,ומוטק המשיך בטיפוח גינתו וביתו וניהל חיים עצמאיים בתמיכתו הרבה של בנו
אבי ,בהמשך עבר להתגורר בבית הבריאות בקיבוץ.
יהי זכרו ברוך !
כתב במקור :מוניו ברנדוויין ז"ל
עריכה :אופיר לבנה
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זכויות פנסיוניות ,מכתב גלוי לישראל מידן –

מאת עודד ויס

ישראל שלום !
קראתי את מכתבך המתייחס למכתבו של איתן והחלטתי לענות בדרך שהחלטתי ,לא מתוך תשוקה
להתנצח או להתפלפל ,אלא כיוון שבמכתבך לאיתן ולצבי באה לביטוי גישה שלמרבה הצער פוגעת באופן
בוטה בזכויותיי ועתידי .כיוון שזה מכתב גלוי ששורותיו חופנות מסר מסוים ,אני רוצה להבהיר שמבחינתי
ישראל הינו שחקן זוטר בהקשר לנאמר כאן ,אבל כיוון שהוא שופרה הבלתי נלאה של השיטה והבנתו
הכלכלית גבוהה משל רוב עגלוניה ,לא נותר לי אלא להודות לו על מכתביו שנותנים לי נקודת התייחסות.
ראשית אתייחס למכתבך לאיתן .באשר לחוק איסור לשון הרע תשכ"ה  .1965כיוון שאתה מרמז על
אחריות פלילית בהקשר למכתבו של איתן )לפני שאני אתחיל אני מסב את תשומת לבך לכך שהרלוונטיות
לנימוקי להל"ן הייתה יכולה להיות תקפה ,אלמלא איתן היה כותב בפרוש שהוא מתייחס אליך ,אך הוא
לא כתב את שמך ולכן מין הסתם כבר כאן העניין היה נופל(.
ועכשיו מתוך הנחה ששמך כן היה מוזכר מפורשות ,אני מפנה אותך לפרק ג' "פרסומים מותרים הגנות
והקלות" בסעיף  14ישנם שני סעיפים :א' שהדבר שפורסם היה אמת ו ב' שהיה בפרסום עניין ציבורי.
באשר לאמת ,איתן מצטט מהדף הירוק את אלישע שפירא ,ללא שהוא איתן מצביע מפורשות כלפי אף
אחד באופן שיכול להפליל אותו במשהו ,לראיה ,גם את אלישע שפירא איש לא תבע.
יתרה מזאת ,בסעיף זה המחוקק נתן הגנה מרחיבה בכך שאומר" :ההגנה לא תישלל מהנתבע גם אם לא
הוכחה אמיתותו של פרט לוואי שאין בו פגיעה של ממש"  .אני מניח ישראל שתתקשה להוכיח פגיעה של
ממש כפי שחפץ המחוקק.
ובאשר לעניין הציבורי ,כהגבלת המחוקק ,אני מקווה ישראל שגם לך ברור ,שניתן לשכנע בו ללא מאמץ
רב .בנוסף אני מפנה אותך לסעיף הבא ,סעיף  ,15הגנת תום לב חוק תשכ"ז  1967ראה סעיף " 2היחסים
שבינו לבין האדם שאליו הופנה הפרסום הטילו עליו חובה חוקית מוסרית או חברתית לעשות אותו
פרסום" כלומר :פרסום זה מיועד אל ציבור אנשים שהינם חבריו ושותפיו של איתן ולכן מתקיימת כאן
חובה מוסרית וחברתית )כהתניית המחוקק( ובאשר לחובה החוקית ,מנקודת ראותו של איתן אני מניח,
קיימת עליך חובה זאת )שתסתבר להל"ן ,בשורותיי הבאות( ולכן יתכן ורצה איתן לעזור לך לבל תיכשל
חלילה וחס בחוסר גילוי נאות של סיכוניו של ציבור גדול של אנשים שגורלם מונח על קרן הצבי )בניגוד
לקרנו של צבי מירב שעלתה בעקבות מאבקו זה וקרן פנסיה ראויה שעדיין נגזלת מאיתנו .לפי מספר
הקרניים עדר שלם יוצא מקופח  -אבל זה רק עדר(.
נמשיך לסעיף  3ב "פרסומים מותרים הגנות והקלות" של חוק איסור לשון הרע...
"הפרסום נעשה לשם הגנה על עניין אישי כשר של הנאשם או הנתבע "...והרי מה יותר כשר מאשר לדרוש
פנסיה הוגנת שאדם זכאי לה כדין?!
סעיף " :4הפרסום היה הבעת דעה על התנהגות הנפגע בתפקיד רשמי או ציבורי" לדעתו של איתן כפי
שבאה לביטוי במקומות שונים ,תפקידך הציבורי חייב אותך לנקוט בגישה הפוכה  -שתפורט להל"ן גם
בקשר להתייחסותך לפעולתו הברוכה והחכמה של צבי.
לאחר שהבאתי את מחציתה השנייה של לשון החוק נגד לשון הרע  -שהשמטת במכתבך ,כיוון שלעניות
דעתי ,היא מעקרת את האשמה להפרת החוק בהקשרו של איתן נכון יהיה אם תענה עניינית לטענותיו.
כעיקרון אני מסכים עם איתן ואף חושב שיש לנקוט בכל הצעדים החוקיים באשר לזכויות הפנסיוניות,
אך כיוון שאיתן מתייחס רק לזכויות הפנסיונרים ולא לכלל הזכויות הפנסיוניות שאליהן מתייחסים צבי
וגלעד ,דהיינו אותם  35חברים שקרובים מאוד לגיל הפנסיה ,רבים מהם צברו שנות עבודה בקיבוץ שלא
נופלות משנותיו הרבות של איתן ,אך גילם צעיר בשנה שנתיים או ארבע מגילו של איתן ומצבם גרוע
משלו ,כיוון שהעננים הרובצים מעל ראשיהם ועתידם הרבה יותר קודרים! .לכן לפי כל אמת מידה
שאתייחס להל"ן ,ראשית צריך לפתור בעיה זאת ולהשוות את תנאי הפנסיה העתידית שלנו לזאת של
איתן ,הן בבטוחות של "עתודות" והן בפנסיה הצבורה .ישראל ,לא ברור לי מדוע אתה כאחד האדריכלים
של הטמעת המודל וישומו ,ומתוקף כך גם נושא באחריות ,לפחות המוסרית ,לרווחתם של חברי קיבוץ
בני גילך ,לאור הנתונים המדויקים והמקצועיים שצבי וגלעד פרסמו ומן הסתם נהירים גם לך )בניגוד
לעובדה שלא היו נהירים כדבריו של צבי למנהל ולמזכיר( ,לא הופך כל אבן על מנת לתקן את הביזיון
המטופש הזה שגובל בעושק?! .הרי ברור לך שאם יתארגנו החברים הנפגעים לפנות לערכאות על בסיס
תרומתם לנכסי הארגון השיתופי ,על בסיס תמיכתם במודל בכפוף להסדרת הזכויות הפנסיוניות לפני כל
דבר אחר ,על בסיס הפלייתה של קבוצה זאת ביחס לרוב הפנסיונרים )שחלקם אגב הינם ההורים של כל
המנהלים למיניהם שהוריהם חברי קיבוץ ועתידם של הבנים ושל ההורים הוסדר ב"עתודות" כפי שאנו
מבקשים ,כולל מכספי תנובה ,שגם לנו היו מניות שוות בה( .ועל בסיס המטאסטביליות הכלכלית,
החברתית ,המוסרית והארגונית )ניתן להוכיח זאת בקלות( של הארגון שעדיין ניקרא קיבוץ ,אזי בסבירות
גדולה בית המשפט יפסוק ברוח דרישתנו האלמנטארית ,ויורה למערכת למלא את חובתה והתחייבותה
לכלל החברים לפני כל השקעה אחרת.
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לבסוף ישראל ,לא ברור מתוך מכתבך לצבי לאחר הקלפי ,למה כוונתך כי "שיוך הדירות לטובת החברים
מייצר למשפחה של פנסיונרים נכס נזיל בשווי של חצי מליון  ."₪הרי אותה משפחה של פנסיונרים גרה
באותו נכס נזיל שנותן לה קורת גג נגד נזילות על הראש ,האם אתה מציע לאותה משפחה על מנת להגדיל
את מרחב מחייתה להיות נזילה ולעבור לשקי שינה על הדשא הנוזל ,כדיי שמעונה היחיד יהיה נזיל? הרי
משפחת הפנסיונרים הזאת עלולה לחטוף נזלת מרוב נזילות .תסביר למה התכוונת בנזילות הדירה לאחר
השיוך שעוד חזון למועד .החזון ישנו כבר ממזמן ובאשר ל"מועד" נותרה בעיה קטנה – באיזו שנה?..
עודד ויס
------------------------------------------------------

תגובת ישראל מידן למכתבו הגלוי של עודד ויס
עודד שלום
אכן הצדק עמך ,חוק לשון הרע בא להגן מפני לשון הרע אך מצד שני מסדיר שלא לפגוע בביקורת
ובשיח הציבורי.
הבאתי לידיעתו של איתן כי החשש של לשון הרע הוא לא אלי אלא לנושאי תפקידים )נבחרי ציבור
בעבר(.
שיוך הנכסים והדירות הוא מרכיב ביטחון נוסף הקיים בחברה המערבית כאשר הפנסיונר צריך להתקיים
ללא עבודה במשך  30-40שנה .זה משמש אותו במידת הצורך לקיום השוטף או למצבי עלויות טיפולים
מצילי חיים שאינן מכוסות בביטוח כזה או אחר או למטרות סיעוד במידת הצורך ,ואם לא יהיה נזקק יזכו
יורשיו ליהנות מצבירת נכסיו.
לטוב ולרע תהליך שיוך הנכסים והדירות מנסה לתת מענה נוסף לרשת הביטחון לפנסיונרים בראייה כי
חשיבות הפנסיה היא רבה אך איננה חזות הכול.
בברכה ,ישראל
__________________________________________________________________________

לקראת עצרת יום הזיכרון לשואה ולגבורה
לחברים שלום,
במייל שהופץ לחברים מפורטים פרטים בהקשר לעצרת ,אנא פעלו לפיהם.
תזכורת לכל בעלי הרכבים  -נא להחנותם ביום העצרת במגרש החניה הסמוך לחדר האוכל.
תודה ,עמי וולקוביץ
__________________________________________________________________________

לאופיר לוי
ברכות חמות
על שחרורך מצה"ל
בהצלחה באזרחות ובקיבוץ!
מכל בית יד מרדכי

לעומר וולקוביץ'
ברכות חמות
על שחרורך מצה"ל
ומשרות הקבע
בהצלחה באזרחות ובקיבוץ!
מכל בית יד מרדכי

__________________________________________________________________________

שבת שלום לכל בית יד מרדכי!
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